
Без мови немає нації!slovoprosvity.com.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТИЖНЕВИК 40 (417), 4—10 жовтня 2007

Д м и т р о ,
менеджер IT:

1) Поки що
немає оста
точних ре
зультатів, але
голосував за
Блок Юлії Ти
мошенко і
сподіваюся на
його перемо
гу. На даний

момент залишилась довіра і повага тільки
до цієї політичної сили, бо в неї найбільш
чітка позиція, вона не звертає з обраного
шляху і менше за всіх займається чорним
піаром. Дуже обурює те, що майже 3 %
населення проголосували “проти всіх“ —
це голосування “в нікуди”. Невже з усіх
представлених політичних сил нікого об
рати — адже є і “старожили”, і “новачки”.

2) Я не очікую дива. Тільки тоді, коли
люди перестануть бути пасивними і не
продаватимуться за пакет з консервами,
сформується нормальне демократичне
суспільство з гідними лідерами. Ці вибори
зайві в плані стабілізаційних процесів і фі
нансовоекономічних питань, але країні
справді потрібні зміни, хоча й набридло
про це кричати щоразу, адже все одно ніх
то не звертає уваги на голос народу.

Наталія, директор центру обслуго�
вування пенсіонерів:

1) Хоч би як голосували, а результати
майже однакові на цих і минулих виборах.

Для мене
п р е к р а с н а
новина, що
БЮТ і Партія
реґіонів наб
рали майже
о д н а к о в и й
відсоток го
лосів. Тепер є
надія на те,
що помаран
чеві об’єдна
ються і сфор
мують більшість проти антиукраїнських
партій. Шкода, що на ці вибори прийшло
дуже мало людей, очевидно, деякі просто
перестали вірити й опустили руки.

2) Хочеться, щоб нарешті політики
звернули увагу на людей, які довіряють їм.
На щастя, ці дострокові вибори дають нам
усім шанс на те, що Україна нарешті стане
тією могутньою державою, про яку багато
написано у програмах партій. Зізнаюся, що
майже не сподіваюсь на великі зміни — для
цього потрібен час і мудрість наших керма
ничів. Ми надовго погрузли у болоті полі
тичних непорозумінь і боротьби, та вихід є.

А р т е м ,
журналіст:

1) Я не ві
рю результа
там голосу
вання, адже
зараз багато
говорять про
фальсифікації
виборів. Нав
мисне затри
мують дані,
щоб устигну

ти використати чисті бюлетені. Все не так
просто, як здається на перший погляд,
адже це не вибір однієї партії зпоміж ін
ших. Ми, по суті, обираємо білоблакитну
або помаранчеву коаліцію. Тобто голосу
ючи за будьяку із двадцятки українських
партій, ми тільки віддаємо або забираємо
голос в однієї з двох коаліцій. Результат
виборів — те чи інше політичне спряму
вання нашої країни. Тож перед нами вибір
за кроком назад у Радянський Союз або
вперед у Європу.

СКЛО
ІВАНА СКОЛОЗДРИ

14

ЯРОСЛАВ ЯЦКІВ —
УЧЕНИЙ І ГРОМАДЯНИН

10

ТРАДИЦІЯ ТРИПІЛЛЯ

8–9

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7

Добровільні пожертви 
“На Кобзареву Церкву”: 

МБФ “Українська Родина” 
Р/р № 26045200145101 

в Подільській філії АКБ “Київ”, 
МФО 320401 ЗКПО 21709106УСЬОГО НА РАХУНКУ ТАРАСОВОЇ ЦЕРКВИ — 827 113 грн. 00 коп.

Закінчення на с. 2

VOX POPULI

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ—2007:

ШАНСИ НА НОВУ УКРАЇНУ
30 вересня тихо і спокійно відбулися дострокові парла�

ментські вибори. І хоч явка була малою, українці зробили
свій вибір на користь змін. Що зміниться — реальні кроки,
реальна робота чи тільки кольори прапорців у Верховній Ра�
ді, на що очікують і сподіваються українці, ми дізнавалися на
вулицях столиці.

1) Ваше ставлення до результатів парламентських виборів?
2) Яких змін очікуєте після виборів?

Фото Олександра Литвиненка
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“Тільки професійні відносини формують
соціально здорове суспільство”.ПОГЛЯД6

Володимир РЯБУХА,
професіознавець, м. Краматорськ

Наведу деякі факти з чужого
досвіду.

2002 року японські правники й
близькі до них кола відзначили юві
лей — 1300 років від створення
зводу законів “Тайхоре” — грома
дянського кодексу Великих пере
мін. Ось уривок із статті Закону
“Відбір за здібностями та здатнос
тями, результатами екзаменів,
призначення та переміщення уря
довців за посадами”: “У ході підбо
ру урядовців слід завжди перевіря
ти їхні службові історії за списком
посад.

Під час розгляду кандидатур
слід передусім ураховувати добро
дійну поведінку.

У разі однакової добродійної
поведінки добирати осіб із відмін
ними здібностями й здатностями.

У разі однакових здібностей і
здатностей добирати осіб із біль
шим працелюбством і властивою
працездатністю”.

Відсутність саме такої політики
й спричинює те, про що пише док
тор В. Ільїн. Бо в основі будьякої
державотворчої стратегії лежить
професійна політика національних
урядів.

Професійна політика, а це до
вела історія й теорія професіоз
навства, творить сучасне грома
дянське суспільство, робить його
органічно солідарним з урахуван
ням національних, релігійних, пар
тійних, станових та інших особли
востей.

Ще на початку ХХ століття ве
ликий німецький соціолог М. Ве
бер писав: “Особа, яка видає роз
порядження, сама підлягає певним
правилам… Типом урядовця тут є
освічений професіонал, службові
обов’язки якого визначені кон
трактом і відповідно до встановле
них норм займання посад…

Такий урядовець виконує уп
равлінські функції як професійну
роботу, як діловий службовий
обов’язок: його ідеал полягає в то
му, щоб служити sine ira et studio
(без гніву й пристрасті), незважаю
чи на особисті мотиви й почуття,
без сваволі й несподіванок, але на
самперед — “незважаючи на осо
би”, суворо формально, за раціо
нальними правилами…”

Отож і східна, і європейська
традиції сходяться в одному: тіль
ки професійні відносини форму
ють соціально здорове сус
пільство, де громадяни сповна ко
ристуються одним із великих над
бань людства: здобувати й під
тверджувати право на професію в
ході постійних випробувань (екза
менів, атестації, ліцензування то
що) протягом усього працездатно
го життя.

Що ж таке професія?
Міжнародна організація праці

майже 20 років тому ввела два кон
цептуальні поняття — робота і ква
ліфікація.

Робота — сукупність завдань і
обов’язків, які виконувала, виконує
або може виконувати одна особа.

Кваліфікація визначається як
здатність особи виконувати зав
дання та обов’язки, що входять до
складу даної роботи.

Звідси випливає, що професія
— сукупність виконуваних кваліфі
кованою особою робіт, завдання та
обов’язки яких характеризуються
високим рівнем спільності.

Наука, яка вивчає закономір
ності зародження, появи, визнан
ня, реєстрування, існування, зане
паду та зникнення професій,
зветься професіознавством.

Один з основоположників про
фесіознавства Е. Дюркгейм ствер
джував навіть більше: “Розподіл
праці породжує юридичні правила,
що визначають природу й відно
шення розподілених функцій. Пра

вила професійної моралі та профе
сійного права є такими ж наказо
вими, як й інші норми права. Вони
спонукають індивіда… рахуватися
з інтересами вищими, аніж його
власні”.

Сучасні країни соціального
добробуту мають наукові й суто
практичні класифікації професій
(занять, робіт), системи кваліфіка
ції, що визначають ранжування ро
біт за їхніми обсягами, умовами,
якістю, складністю, насиченістю
знаннями, результативністю, від
повідальністю, оплатою праці то
що, національні інструменти сте
ження за зародженням суспільно
позитивних і негативних (небезпеч
них) робіт і професій (наприклад,
мікрохірургія судин головного моз
ку людини і релігійний тероризм),
деталізовану професійну статисти
ку, регулярні переписи професій та
занять громадян, потужні центри
стратегічного планування та моде
лювання професійного розвитку,
інституції, що прогнозують профе
сійні зміни у суспільстві, здатні про
ектувати професійну діяльність з
обов’язковим урахуванням нових
технологічних знань, наукових тео
рій, даних та фактів…

Такі країни мають науковців,
проектантів, консультантів та екс
пертів, різних за напрямами спеці
алізації професіоналів з персона
лу. Мають професійні спілки,
об’єднання чи асоціації, які не до
пускають до своїх лав невігласів і
викидають у забуття тих, хто пору
шив службовий обов’язок, норми
стандартів професійної діяльності
та моралі. Мають постійно збага
чувані стилі технологічної літера
турної мови та мовлення, галузеві
словники, довідники та підручни
ки… Нарешті, конфлікти в усіх сфе
рах суспільного життя розв’язують
тільки професіонали.

А що в Україні? 1992 року
Прем’єрміністр В. Фокін дав дозвіл
на створення Національної профе
сійної системи України й розробку
урядової політики в професійному
секторі економіки держави.

1995 року з’являється поспішно
зроблений Класифікатор професій,
якому не передував спеціальний
перепис населення України.

1996 року дивом вдається
ввести термін “професія” до ст. 43
Конституції України.

Намагання створити Націо
нальний інститут моделювання та
проектування професійної діяль
ності наштовхнулися на небажання
це зробити і на відверту ворожість.

Настав 1997 рік. Деякі лектори
зарубіжних університетів назива

ють основною подією року в Украї
ні так званий “погром Кучми—Бі
лоблоцького” (М. П. Білоблоцький
— тодішній міністр праці). Мініс
терство праці України після витон
ченого “реформування” практично
перестало існувати й перетвори
лося фактично на відомство пенсі
онерів, ветеранів та інвалідів.

Відтоді Україна не має страте
гій, прогнозів і планів професійно
го розвитку й стала державою виг
нанців.

Історично, мабуть, тільки Бра
зилія знала такі визиски — до 4
мільйонів рабів.

Понад 8 мільйонів громадян Ук
раїни змушені покинути рідні домів
ки й виїхати за кордон. Там їх класи
фікують як “депрофесіоналізованих
хахлів”, що здатні тільки на важкі,
небезпечні та принизливі роботи.

Після зловісної земельної ре
форми понад 5 мільйонів україн
ських селян позбавлено права на
аграрні професії.

Окремі зарубіжні дослідники
вважають, що втрата Україною ста
лих професійних орієнтирів оціню
ється недобором валового внут
рішнього продукту в десятки мі
льярдів доларів щороку.

З 1997 року уряди президентів
Л. Кучми і В. Ющенка не зважають
на статистичні й оцінювальні дані
про професійний занепад сус
пільства, втрату ознак солідарнос
ті, економічного, політичного та
державного оптимізму.

Більше того, значні політичні
сили підтримують курс на зубожін
ня та пролетаризацію українців,
поширюють радикальні ідеї серед
частини населення похилого віку,
прищеплюючи йому ностальгію за
минулим, пропагуючи неможли
вість соціального прогресу в неза
лежній Україні.

“Из ста хахлов я всегда найду
пять нормальных работников для
своего завода”, — цей вислів од
ного з “красных директоров” став,
на жаль, девізом трудової політики
більшості сучасних підприємців.
Далекоглядніші з них створюють
фірмові системи професіоналіза
ції, але це  явище не набуло сус
пільного розголосу через службо
ву закритість локальних досягнень.

Українська система освіти фак
тично припинила розробляти націо
нальні норми відповідності резуль
татів первинної освіти вимогам
професійно розвиненого суспільс
тва, зокрема і через посередниц
тво професійних спілок, об’єднань
чи асоціацій. Професійний рух
гальмує частина 4 статті 36 Консти
туції України: “Ніхто не може бути

примушений до вступу в будьяке
об’єднання громадян чи обмеже
ний у правах за належність чи нена
лежність до політичних партій або
громадських організацій”. Це поло
ження виключає поширення норм
професійної діяльності, які розроб
ляють професійні організації, для
регулювання спеціальних відносин
у професійнокваліфікаційних гру
пах працівників.

Таким чином, інститут професій
них спілок втратив можливості
впровадження норм договірного,
кооперативного та професійного
права, а також впливу на інертність
чи пряму бездіяльність центральних
органів виконавчої влади — мініс
терств економіки, праці, освіти й на
уки, відповідних галузей економіки.

Протягом 10 років професіо
знавці звертаються до правлячих
політиків різних кольорів то з вимо
гами, то з благаннями припинити
нарешті наругу над українцями.

Що треба зробити? Встанови
ти стандарти професійної діяль
ності для Президента України,
Прем’єрміністра України, народ
них депутатів України, міністрів і
голів державних адміністрацій,
суддів і працівників прокуратури,

урядовців усіх рівнів виконавчої
влади, лікарів і вчителів, науковців і
викладачів вищої школи тощо.

Ми повинні вимагати легаліза
ції роботи осіб, від яких залежить
майбутнє країни і доля кожного
громадянина.

Ось ще аргумент російського
академіка Н. Мойсеєва для під
твердження перспективності про
фесійних стратегій: “Діяльність
людини поступово стає основним
чинником еволюції біосфери і всієї
Землі як космічного тіла. Для даль
шого розвитку людства й біосфери
людина повинна буде взяти на се
бе відповідальність за характер пе
ребігу основних еволюційних про
цесів нашої планети”.

На початку статті я цитував
доктора В. Ільїна, де він протистав
ляє “розвиток” та “імітацію”, “тор
гівлю” й “спекуляцію”, “політику” й
“шаманство”, “науку” і “шарла
танство” і вважає неприродним іс
нування цих пар явищ.

Історія професіознавства зас
відчує постійне “суперництво” цих
явищ. Перемога негативного нап
ряму професійного розвитку веде
до страшних наслідків. Тому про
фесіознавство вивчає всі вияви й
характеристики робіт — явні й при
ховані, легальні й нелегальні, нор
мативні й ненормативні, моральні
й аморальні, справедливі й не
справедливі, результативні й руй

нівні, змістовні й випадкові, регу
лярні й поодинокі, основні й друго
рядні, технологічні й нетехнологіч
ні, наукові й ненаукові тощо.

Аби спроектувати конкретну
професійну діяльність, треба ово
лодіти спеціальними моделями
дослідження багатоманітних виявів
людської праці. Цього вимагає час.

І останнє, з приводу “інтелекту
альних ресурсів”. Існує багато нау
кових теорій, одна з них стала кон
цептуальною для європейських
шляхів економічного розвитку. Ви
датний представник класичної по
літекономії Дж. С. Мілль у середині
XIX століття зазначав: “Майстер
ність, енергія і наполегливість пра
цівників країни такою ж мірою вва
жаються її багатством, як і їхні інс
трументи й машини...”

Коментарі зайві.
Висновки:
1. Уряди України не виконують

частину 2 статті 43 Конституції Ук
раїни, що свідчить про відмову від
створення професійного напряму
соціальноекономічного розвитку
держави.

2. Наявність у Конституції Укра
їни статті 36, де не розрізняються
правові особливості функціонуван
ня громадських організацій (зок
рема професійних спілок) і полі
тичних партій, призвела до дис
кримінації прав професійних спі
лок на поширення професійних
стандартів, правил чи приписів
професійної діяльності на осіб, які
обрали ту чи іншу професію для
здійснення права на працю.

3. Вилучення великих мас по
тенційно економічно активних гро
мадян від створення національних
матеріальних багатств свідчить
про пряме невиконання урядами
України статті 43 Конституції Укра
їни щодо “повного здійснення гро
мадянами права на працю” і пере
творення їх на вигнанців і неле
гальних біженців.

4. Конституція України не га
рантує права особи на здобуття
професії, обмежуючи професійні
права громадян тільки “вибором
професії”, хоча частина 3 статті 24
декларує рівність прав жінки та чо
ловіка “у здобутті освіти і профе
сійній підготовці”.

5. Право на “професійну підго
товку” громадян, яку має забезпе
чувати відповідна галузь націо
нальної освіти, Конституція Украї
ни не встановлює.

6. Конституція України не га
рантує своїм громадянам права на
користування інтелектуальними
ресурсами — сучасними наукови
ми та технологічними знаннями,
виробничим, організаційним, уп
равлінським та іншими видами
досвіду та практики, досягненнями
в різноманітних сферах суспільно
го буття як національного, так і гло
бального походження, історични
ми та культурними надбаннями,
що не дає змоги створювати спеці
альні навчальні заклади професіо
налізації особи протягом життя.

7. Наявність вказаних прогалин
чи зумисностей у Конституції Украї
ни викликана парламентським не
уцтвом і відвертою диктатурою полі
тичних партій, які не вбачають у по
літиці й законотворчості галузей
професійної діяльності. Звідси —
властиве для країн із низьким рів
нем конституційного забезпечення
суспільного розвитку фактичне від
новлення “дояркизації” парламенту.

8. Вилучення з процесу відтво
рення життєздатності суспільства
мільйонів громадян України, їхнє
професійне, інтелектуальне та
майнове зубожіння, цілеспрямова
не вигнання їх за межі країни в ста
ні депрофесіоналізації у пошуках
засобів фізичного самозбережен
ня — ознаки, які в професіознавс
тві кваліфікують як визначники
прихованої чи замаскованої полі
тики геноциду.

ЯК СПРОМОГТИСЯ УКРАЇНІ
НА ПРОФЕСІЙНУ ПОЛІТИКУ?

Автор статті “Інтелектуальний ресурс і влада” (“Слово Просвіти”, число
32, 2007 р.) В. Ільїн пише: “Незнання, невміння, непрофесійність, тобто лже�
мудрість, псевдоінтелект підмі�
няють розумну виваженість дій.
Тому ми маємо не розвиток, а імі�
тацію, що перетворює торгівлю
на спекуляцію, бізнес на шах�
райство, правознавство на “ше�
мякін суд”, політику на шаманс�
тво і словоблуддя, науку на шар�
латанство тощо”.

Постають найперше два запи�
тання: “Чому так сталося?” і “Чо�
му молода Україна досі не спро�
моглася до професійної держа�
вотворчої політики?”
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“Рейдерська війна... становить величезну
загрозу національній безпеці України”. ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАРІ 3

Тетяна КУЗИШИН,
заступник виконавчого директора 
Ліги українських меценатів

У спогадах Євгена Чикаленка є момент,
коли меценат шкодує, що Україна не мала
такого видатного письменника, як Генрик
Сенкевич, “який би історичними оповідан
нями розбуджував патріотизм та інтерес до
нашого минулого”. Чикаленко згоден був із
власної кишені платити письменникам го
норар за історичні твори. Він навіть нама
гався організувати своєрідний літератур
ний конкурс для заохочення письменників
до роботи над темами з історії України.

Ліга українських меценатів спільно з ви
давництвом “Ярославів Вал” та ТОВ “Книж
кові джерела” (м. Львів) вирішила втілити
мрію Євгена Чикаленка, організувавши що
річний літературний конкурс творів з історії
України. Він має дати нашому юному чита
чеві художньо яскраві й наснажені патріо
тичним пафосом книжки, в яких оживуть
героїчні й драматичні сторінки національ
ної історії. Сподіваємося, що в конкурсі
візьмуть участь письменники всіх поколінь
з України і діаспори. Чекаємо від них тво
рів, які можуть стати бестселерами і на
яких виховуватиметься не одне покоління
юних українців.

До журі конкурсу запрошено Анатолія
Дімарова, Романа Іваничука та Володими
ра Базилевського — лауреатів Національ
ної премії ім. Т. Шевченка; Миколу Жулин
ського — директора Інституту літератури,
академіка НАН України, лауреата Націо
нальної премії ім. Т. Шевченка; Володими
ра Яворівського — голову Національної
спілки письменників, лауреата Національ
ної премії ім. Т. Шевченка; є там В’ячеслав
Брюховецький — почесний президент НУ
“КиєвоМогилянська академія”, доктор фі
лології; Володимир Панченко та Григорій
Клочек — доктори філологічних наук; Вік
тор Баранов — голова Київської організації
Національної спілки письменників України,
головний редактор журналу “Київ”; Віктор
Набруско — президент Національної радіо
компанії України. Голова журі конкурсу —
лауреат Національної премії ім. Т. Шевчен
ка, виконавчий директор Ліги українських
меценатів Михайло Слабошпицький.

Конкурс матиме потужну підтримку
ЗМІ: Національної радіокомпанії України,
радіо “ЕраFM”, радіо “Київ”; телеканалів:
“5 канал”, “УТ1”; газет: “Освіта України”,
“Літературна Україна”, “Урядовий кур’єр”,
“Україна молода”, “День”, “Слово Просві
ти”, “Народна газета”, “Народне слово”,
журналів “Київ” та “Неопалима купина”.

Книги переможців та призерів конкурсу
побачать світ у започаткованій видавниц
твом “Ярославів Вал” серії “Українська
Кліо” та будуть рекомендовані до поза
класного читання учням загальноосвітніх
шкіл, адже в процесі виховання в дітей та
юнацтва почуття патріотизму через націо
нальну історію надзвичайно важливе місце
належить саме “співпереживанню історії”
через художню літературу. Нині тривають
переговори з Міністерством освіти і науки
про його входження до числа співорганіза
торів конкурсу.

Конкурс офіційно розпочнеться 9 лис
топада в День української писемності та
мови. Символічно, що він стартує водночас
із Міжнародним конкурсом з української
мови — наймасовішим і найпопулярнішим
мовнопатріотичним турніром для школя
рів та студентської молоді. 

Підсумки конкурсу буде оголошено у
вересні, презентація книгпереможців та
призерів — у грудні. 

Докладнішу інформацію буде оприлюд
нено у ЗМІ, а також на сайтах Ліги україн
ських меценатів та видавництва “Ярославів
Вал” напередодні початку конкурсу.

УВАГА! КОНКУРС!

«УКРАЇНСЬКА
КЛІО» ЧЕКАЄ 
ПЕРЕМОЖЦІВ

Президенту України
Ющенку В. А.

Прем’єр@міністру України
Януковичу В. Ф.

Секретарю РНБО
Плющу І. С.

Генеральному прокурору України
Медведьку О. І.

В.о. голови Служби безпеки України
Наливайченку В. О.

Міністру внутрішніх справ України
Цушку В. П.

Міністру охорони здоров’я України
Гайдаєву Ю. О.

Голові Федерації профспілок України
Юркіну О. В.

Засобам масової інформації

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Шановні керівники держави!
Ось уже четвертий місяць флагман національної фармації ЗАТ

“Фармацевтична фірма “Дарниця” зазнає брутальних спроб рейдер
ського захоплення. Для досягнення своєї мети рейдери використову
ють усі можливі й, здавалося б, неможливі засоби: від рішень підкуп
лених судів, фальшування документів і аж до шантажу та брутальної
сили. І це не одинокий факт розбою та звичайного бандитизму в Укра
їні. Ще від початку 90х триває переділ та захоплення власності в на
шій державі. Олігархічні клани обдерли народ, привласнивши те, що
за законами соціальної справедливості мало б належати всім, а рані
ше було загальнодержавною власністю. В останні ж роки неймовірно
активізувалося потворне явище рейдерства, що, на жаль і сором, ста
ло невід’ємною складовою нашого життя. Не перераховуватимемо
тут усіх захоплених бандитами підприємств — не вистачить місця; всі
ці назви оприлюднено на сторінках періодики та в Інтернеті.

Велику стурбованість і тривогу викликає і той факт, що навіть
найвищі органи державної влади або вельми кволо реагують, або й
зовсім не реагують на тотальну рейдерську практику наших днів. Ін
коли здається, що в Україні взагалі немає ніякої влади і чиєюсь злою
волею її віддано на розграбування та знищення. Щоб і жодного спо

гаду не лишилося про законних власників, щоб біль несправедли
вості, наруги та кривди запікся у людських серцях. Щоб пограбова
ні, обдурені та знедолені, засліплені жадобою помсти люди почали
чинити самосуд над кривдниками. Що це таке і що з цього виходить,
ми знаємо, бо історія людства містить жахливі й криваві сторінки, на
яких торжествує насильство, що відлунюється в часі й поколіннях уп
родовж століть.

Здавалося б, Українська держава може тільки радіти від здобут
ків національної фармації. Логічним було б за такої ситуації мати
важливі державні преференції для галузі, адже кожен господар бе
реже курей, які несуть золоті яйця. Але держава не тільки не опіку
ється цією галуззю, а й не обороняє її від злодіїв, що владарюють у
нашому українському домі. 

Свідченням цьому — тисячі захоплених підприємств, майже ле
гальні бандитські зграї, які діють під прикриттям органів законодав
чої, виконавчої та судової влади, а також правоохоронних органів.
Складається враження, що рейдерство давно вже леґітимізовано в
Україні. І тільки ми, поодинокі наївні люди, про те нічого не знаємо. 

У той час, коли національна фармацевтика досягла помітних ус
піхів для якомога ширшого задоволення потреб населення України у
безпечних, високоякісних та ефективних лікарських засобах, рей
дерські угруповання розпочали атаку проти всієї галузі. Чи не всі ві
домі фармацевтичні підприємства (ЗАТ “НВЦ “Борщагівський хіміко
фармацевтичний завод”, корпорація “Артеріум”, ВАТ “Фармак”, ТОВ
“Фарма Старт”, ВАТ “ІнтерХім”) узято на приціл рейдерськими бан
дами, вони відчувають на собі специфічне зацікавлення та шпигунс
тво з метою заволодіння конфіденційною інформацією підприємств,
що завжди передує рейдерським наскокам. А ЗАТ “Фармацевтична
фірма “Дарниця”, яка стала першим з усіх фармацевтичних підпри
ємств України об’єктом нападу, відстоює себе не тільки в судах, а й
у фізичному протистоянні нападникам, які намагалися перешкодити
навіть загальним зборам акціонерів. Це тільки найсвіжіший факт з іс
торії оборонної війни, яку веде “Фармацевтична фірма “Дарниця” зі
знавіснілими бандитами, які не бояться артикулювати погрози, кому
з керівництва підприємства “відірвуть голови” сильні світу сього че
рез їхнє небажання скапітулювати.

Шановні керівники держави та відповідних міністерств і ві
домств! Чи Ви почуваєтеся справді тими, ким називаєтеся?! Якщо
це так, то зупиніть цей бандитизм. У Вашому розпорядженні є для
цього всі необхідні засоби впливу. Адже рейдерська війна не лише
плодить легіони соціальноекономічно покривджених, не лише ни
щить українську економіку, а й становить величезну загрозу націо
нальній безпеці України, ставить під сумнів навіть саму можливість
існування справді демократичної, справді правової, в усіх розумін
нях повноцінної Української держави. 

28.09.2007р.

Лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка:
Іван ДРАЧ, Анатолій ДІМАРОВ, Юрій МУШКЕТИК, Микола

ЖУЛИНСЬКИЙ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Володимир БАЗИ@
ЛЕВСЬКИЙ, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Павло МОВЧАН

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Те, що коїться зараз довкола спроби за
хоплення гіганта української фармацевтики —
ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, можна
назвати новомодним словом “рейдерство”, а
можна простіше, понародному, — бандитизм
з великої дороги. Деякі бізнесові структури
розкинули по всій Україні чітко сплановану ме
режу судових позовів до фірми. Суди штампу
ють дивовижні рішення, часто навіть на ко
ристь неіснуючих позивачів, а структури Дер
жавної виконавчої служби приходять з цими
фальшивками, щоб, по суті, загарбати підпри
ємство.

Ось характерні зразки
української юриспруден
ції, кілька прикладів криво
суддя, від якого фірмі поки
що вдалося відбитися. Од
не з рішень, за яким прий
шли забирати підприємс
тво, начебто виніс Соснів
ський суд Черкас. Але цю
фальшивку ліпили так
нашвидкуруч, що у фаль
шиву печатку на документі
пролізла навіть помилка —
суд було названо “Совнів
ський”. Ще одне так зване
“рішення” начебто виніс
Фастівський райсуд на Ки
ївщині. Коли почали пере
віряти, суддя заявив, що
сном і духом не чув про та
ке рішення. Правда, печат
ку суду хтось же поставив.
Ще одне подібне рішення,

яке також опротесто
вано, начебто виніс
один із районних су
дів на Харківщині.

Але підприємство
в облозі. Колектив і
керівництво фірми
щодень із жахом че
кають нових судових
рішень з будьякого
кінця України: у нас,
згідно з законодавс
твом, такі позови по
дають куди завгодно.
І це ще не все. Окрім
начебто мирних і на
чебто законних наїз
дів із судвиконавця
ми, на підприємстві

чекають і справжніх нальотів. Зокрема й ніч
них та озброєних. Дві такі атаки нещодавно
вже планували. Слід нагадати, що й без цих
перипетій вхід на підприємство обмежений:
це режимний завод, де на виробництві зас
тосовують технології з хімічними речовина
ми. Тому всілякі нальоти тут можуть приз
вести до непередбаченого. Поки що праців
ники заблокували доступ до заводу потуж
ними вантажівками, перед прохідною чергу
ють у наметах працівники, а по периметру
цегляної огорожі поспіхом встановлюють ко
лючий дріт.

Керівництво “Дарниці” з приводу рейдер
ських атак звернулося до Президента, уряду,
Генпрокуратури, СБУ, міліції. Поки що — жод
ної реакції. Виборча кампанія завадила? Ви
бори приходять і проходять, рейдерство за
лишається. Так само, як і безлад у судах.
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“Наука за роки незалежності ніколи не була
пріоритетом у нашій державі”.АБЕТКА ВІДОМИХ ІМЕН10

— Розповідають, що один із
президентів США сказав, точні�
ше, констатував таке: ми даємо
гроші на науку не тому, що бага�
ті, а держава наша багата тому,
що ми даємо гроші на науку. Як
розв’язують сьогодні, на сім�
надцятому році незалежності,
цю проблему у нас, в Україні?

— Насамперед згадаємо про ті
трансформації наукової сфери, які
відбулися в Україні на початку 90х
років минулого століття. У колиш
ньому Радянському Союзі наука бу
ла зорієнтована на військову галузь
— понад 60 % фінансування науко
вої сфери йшло від військовопро
мислового комплексу. Вся прик
ладна наука, галузева наука в конс
трукторських бюро, в різних інсти
тутах працювала на військовопро
мисловий комплекс. Загалом по
над 250000 науковців чи спеціаліс
тів в УРСР працювали у галузі науки.
У 90ті роки відбувся страшний об
вал науковотехнологічної сфери. З
одного боку, припинилося фінансу
вання науки у військовопромисло
вому комплексі. З іншого — в Укра
їні почалася жорстка економічна
криза. За цих умов наука України
втратила свій кадровий потенціал
приблизно удвічі, та й обсяг фінан
сування — теж. Почався відплив на
уковців з науковотехнологічної
сфери в інші галузі життя. Хто — в
бізнес, хто на вулицю, а хто виїхав з
України. І не всі знайшли себе в на
уковотехнологічній сфері світу. А
якщо підрахувати, скільки коштує
підготовка одного доктора наук,
скількох докторів втратила наша на
ука, то отримаємо величезну суму,
яку ми інвестували своїм потенціа
лом у світову науку, в світовий нау
ковотехнічний прогрес. Тож треба
було зробити рішучі кроки у тран
сформації наукової сфери: із пери
ферійної системи управління нау
кою створити власну національну
систему. Перші кроки, які здійснив
Державний комітет науки і техніки
на чолі з Сергієм Михайловичем
Рябченком, були прогресивні. По
тому почалися сумні трансформа
ції, кілька разів змінювався цен
тральний орган виконавчої влади, і
кожен цей орган функціонував тіль
ки один чи два роки. За винятком
Міністерства освіти і науки. Тобто
справжнього управління наукою не
було. Чому? Наука за роки незалеж
ності ніколи не була пріоритетом у
нашій державі. Попри всі слова, які
сказано, політики, представники
вищих ешелонів влади ніколи ре
ально не вважали науку здатною
поліпшити життя в нашій державі.

— Невже вони не бачили дос�
віду західних країн, невже ніхто
їм не міг підказати, яким має бу�
ти фінансування, як розвивати
науку та інновації?

— Зверніть увагу, що навіть
справжня економіка — економічні
реформи ніколи не були пріорите

том в Україні. Пріоритетом були по
літика, боротьба за владу, за пере
могу на виборах. Оце основна наша
біда. А якщо немає розвитку еконо
міки, то наука не потрібна. Економі
ка сьогодні дає запит на розвиток
власної науки. І що маємо? Ми пра
цюємо більш ніж на 30 % (особливо
галузева наука) на замовлення ін
ших держав. Тобто витрачаємо
власний інтелектуальний потенціал
задля розвитку інших країн світу.
Тому що наші промислові підпри
ємства, їхні власники не дійшли ще
до того, щоб за рахунок науки мо
дернізувати виробництво. У цьому
основна проблема.

Тепер Ви питаєте, чому хтось
мудрий не сказав про це. Платон у
праці  “Держава” пише, що сутність
держави визначає її лідер. Якщо лі
дер дбає не про себе, а про народ,
держава розвивається одним шля
хом. Якщо ж він дбає тільки про
свою вигоду і про вигоду свого
оточення, держава розвивається
поіншому. Робіть висновки самі,
шановні читачі, які у нас лідери і як
вони розвивали нашу незалежну
державу. Візьміть іншу сентенцію.
Східна мудрість стверджує: якщо
хочеш мати владу, знайди сто дру
зів, які допоможуть тобі владу виг
рати. Якщо хочеш цю владу втри
мати і бути у ній ефективним, знай
ди 5—10 радників, але не залежних
від тебе, самостійних у своїх діях,
щоб вони висловлювали справжні,
властиві їм думки, а ти повинен до
них прислухатися. До нас з вами
дуже прислухаються? Я написав
багато подань до уряду. Мене дуже
слухають? До речі, я працював два
роки першим заступником мініс
тра освіти і науки в уряді
В. А. Ющенка. Це був, мабуть, най
кращий період у розвитку науки.
Нам вдалося ліквідувати всі борги,
заснувати бібліотеку фонду фунда
ментальних досліджень, запрова
дити закон про пріоритетні напря
ми розвитку науки і техніки. Дещо
було зроблено. Але навіть зараз
кажу: на мій погляд, Віктор Андрі
йович не усвідомлював, що май
бутнє України — це освіта і наука.
Можливо, ще освіту він сприймав.
А чи зрозумів, що постіндустріаль
не суспільство України, крім інтен
сивного розвитку науки та запро
вадження інновацій, інших можли
востей не має? Адже не маємо по
тужної сировинної бази. Проаналі
зуйте ступінь наших фінансових
внесків у науку, проаналізуйте
цифри корупції в університетах і
науці — і ви зрозумієте, що сус
пільство деградує, зокрема, в нау
ковотехнічній сфері. Можливо,
дещо ми зберегли, можливо, дещо
консервативно зберегла НАН. Та
інколи себе треба запитати: а для
чого зберігати? Наприклад, Інсти
тут чорної металургії. Чи є в Україні
чорна металургія? Вона приватна.
Навіщо державі вкладати кошти в

розвиток наукових досліджень із
чорної металургії, адже це повинен
робити олігарх, як роблять “АйБі
Ем”, “ДженералМоторз” і т. ін.
Тобто завжди повинна бути мета. А
такої мети в держави, на жаль, ні
коли й не було. Ви знаєте хоч один
план довгострокового соціально
економічного розвитку України? 

— Пане академіку, з приводу
довгострокових планів. Виявля�
ється, у травні 2006 року Прези�
дентові України було подано
проект стратегічного розвитку
країни. На 16�му році нашої не�
залежності! Це теж, напевне,
про щось говорить…

— Наша виконавча влада пра
цює на вчора. У кращому випадку
— на сьогодні. Але це питання вже
не до науки. 

Зараз лунають заклики, що нам
не треба інституту президентства.
Це не так. Президент Україні потрі
бен. Але він повинен робити інте
лектуальний моніторинг того, що
діється в державі, виступати ме
неджером у критичних ситуаціях.
Не тільки у військових, воєнних, не
дай Боже, а й у кризових ситуаціях
у суспільстві.

— До речі, про кризу. Була ж
навіть на рівні скандалу інфор�
мація про те, що НАН підпоряд�
ковуватиметься Міністерству
освіти.

— Ні, це була пропозиція, добре,
що її відхилили. Хотіли Академію на
ук фінансувати через Міністерство
освіти і науки. Це зробили трохи
примітивно. Я теж виступаю за ско
рочення кількості головних розпо
рядників коштів на науку. У нас вит
рачають приблизно 2 млрд гривень
за рік загалом на всю науку. З них
понад половина припадає на Націо
нальну академію наук. Міністерство
освіти і науки, хоч і вважається цен
тральним органом виконавчої влади
у сфері науки, має тільки 10 % на фі
нансування науки. Чи може воно бу
ти центральним органом виконавчої
влади, якщо не має фінансових ре
сурсів? А всього понад 30 централь
них органів виконавчої влади розпо
діляють гроші на науку. Фундамен
тальна наука, виявляється, є в Міне
кономіки, в Міністерстві внутрішніх
справ, у Службі держбезпеки, у По
датковій адміністрації.

— Фундаментальна?
— Так. Проаналізуйте бюджет.

Написано: фундаментальні дослід
ження. Хто відстежує, як витрача
ють ці гроші? Ще в Академії наук
більшменш є публікації, журнали,
є деяка гласність. Я ніколи не бачив
звітів, на що витрачають гроші в
цих відомствах. Як співголова Пре
зидентської комісії з розробки кон
цепції розвитку науки України, вис

тупав за те, щоб кількість головних
розпорядників коштів значно змен
шилась, щоб їх було 5—6. Приклад
на наука у Міністерстві освіти і нау
ки, фундаментальна наука у НАН
України, розробки у Мінпромполі
тики мають сконцентрувати у пев
них напрямах фінансові потоки, які
зараз безконтрольні. Оце було, мо
же, причиною, чому раптом фор
мально вирішили, щоб Академію
медичних наук фінансували через
Міністерство охорони здоров’я,
Академію аграрних наук — через
аграрне Міністерство. Але якщо це
станеться, то ці міністерства фак
тично не дбатимуть про розвиток
науки. Вони будуть за рахунок кош
тів, які виділяють на науку,
розв’язувати свої поточні питання
(як це відбувається  зараз). Ось
проблема, яка стоїть перед нами.

— Ви, окрім того, що відомий
астроном, ще й очолюєте Укра�
їнський міжнародний комітет з
питань науки і культури. Отже,
яким Ви бачите стан культури? 

— Додам, що я директорорга
нізатор Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України та дирек
тор Головної астрономічної обсер
ваторії. Не думайте, що це все “ге
неральські” звання. Я намагаюся
дещо й робити. Зараз ми працює
мо над Енциклопедією сучасної Ук
раїни — вже побачили світ 5 томів,
але колись така держава, як Украї
на, повинна мати національну ен
циклопедію. Не полишаю своїх
астрономічних досліджень.

1990 р. разом із Миколою Жу
линським заснували Міжнародний
комітет для зв’язків з українцями
за кордоном, і всі відомі українські
науковці світу пройшли через цей
комітет, якот Омелян Пріцак, Ар
кадій Жуковський та багато інших.
Комітет допомагав їм інтегрува
тись у наше життя, а вони нашим
науковцям — у світове наукове
життя. Я ставив собі основне зав
дання: здійснювати конкретні про
екти. Наприклад, проект “Універ
сал”, за яким було видано архіви
Центральної Ради, цілий корпус
документів; видано біографії діячів
Центральної Ради. У Будинку вчи
теля встановили пам’ятну дошку,
присвячену діячам Української ЦР.
Це ми зробили 1995 року, а через
3—4 роки, коли Л. Кучма покладав
квіти до цієї дошки, мене туди не
пускали. Але тішився, бо ми свою
справу зробили. Це лише один
приклад з діяльності Українського
міжнародного комітету. У Львові
ми проводили з’їзд української
астрономічної асоціації. Небагато
є науковців, об’єднаних професій
но так як ми. Ми представляємо
Україну як велику астрономічну

державу за кількістю установ та за
кількістю науковців у Міжнародно
му астрономічному союзі. Адже на
ука — це також культура. Але куль
тура в широкому сенсі — питання
дуже складне.

— У нас багато людей, які
вивчають минуле. На жаль, так і
не складено програми розвитку
України на десятиліття або й
століття. Мені здається, наука
покликана підказувати політи�
кам, що треба робити не просто
завтра, а й на 10—20 років напе�
ред.

— Слушно. Наука передбачати
— дуже важлива. Треба лише до
могтися, щоб політики хоча б щось
читали й знали. На жаль, є в нас
традиція, якої не можу зрозуміти,
побувавши у багатьох країнах сві
ту: ми чомусь любимо плакати,
критикувати багатих українців, чо
мусь не показуємо народові шляху
до прогресу, наших унікальних
можливостей у майбутньому.

— Ярославе Степановичу,
ось саме в цьому контексті мені
згадалося Ваше перебування в
Японії. Розкажіть, будь ласка,
про суть “японського дива”, бо,
як мені розповідав один япо�
нець, дива як такого не було.
Просто японці зрозуміли: або
вони залишаються на цій плане�
ті, або щезнуть зовсім. І тому
вони почали працювати. Отже,
що ж таке “японське диво”?

— “Японське диво” передовсім
у єдності нації. Коли хтось у До
нецьку чи Луганську російськомов
ний, але патріот України, то я можу
тільки сказати, що він, може, і пат
ріот, але не тієї України, про яку
мріяли наші діди і батьки. І в цьому
наша відмінність від Угорщини,
Польщі, Японії. Тобто ми пережи
ваємо зараз дві трансформації
водночас: від окраїнної периферії
імперій, останньою з яких була Ра
дянська, до самостійної держави.
Це йде дуже болісно. Друге: ми пе
реборюємо трансформацію від ав
тократичного, авторитарного сти
лю мислення й управління (я, що
правда, і сам, може, дещо автори
тарний) до демократії. Перебуваю
чи за кордоном, спостерігав, як
довго та всебічно обговорюють ту
чи іншу проблему. Мені завжди
здавалося, що не варто так довго
обговорювати. Зібрались, обгово
рили — і розійшлись. Тепер розу
мію, що різноманітність думок —
це і є демократія, це прогрес. Щоб
не було таких заяв, які чуємо з три
буни Верховної Ради з уст нашого
головного комуніста. Щоб народ
не дотримувався традицій, які вже
в минулому, а думав про майбутнє
своєї держави. Довелося побувати
в Криму у зв’язку з можливим від
криттям української школи. Нас
зустріли “русскоязичниє” страш
ними криками: “Вон отсюда! До
лой их!” Я підходжу до цих людей і
кажу: “Чего же вы так возмущае
тесь?” — “А нам не надо этого”. —
“Я знаю майже десять мов. Мож
ливо, всі погано, але цілком нор
мально почуваюся у США, Франції,
Японії тощо. Чому ж ви хочете поз
бавити своїх дітей цього дива: ро
зуміти українську мову в її красі,
щоб вони могли в оригіналі читати
Тараса Шевченка, Івана Франка,
Лесю Українку, а з сучасних — Юрія
Андруховича та інших?” — “Нам
этого не надо! Нам достаточно на
шего русского языка!”

Ось у чому проблема. Я сказав
би про заідеологізованість, зашо
реність суспільства, про небажан
ня думати, чути іншу думку. Голов
на проблема: громадянське сус
пільство. Науковці не повинні і не
мають права бути байдужими.

— Дякую Вам за цікаву бесіду.

Розмову вів Олег РОМАНЧУК,
шефредактор журналу “Уні

версум”, кандидат філологічних
наук, член Світової організації пе

ріодичної преси (м. Брюссель)

Розмова з відомим ученим, астрономом, дій�
сним членом НАН України, головою Українського
міжнародного комітету з питань науки і культури
НАН України Ярославом Степановичем ЯЦКІВИМ.
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“В пам’яті часи, коли Київ був конденсатом
культурної, наукової еліти і, звичайно,
природи”. КУЛЬТУРА 15

Сад криптомерій і плющ на
задвірках хижок, де “листя тягнуть
ся виворотом вгору. Осені ждати
недовго” — п’ятивірші японського
поета ХІІ століття Сайгьо про пори
року вплелися мені в низку асоціа
тивних вражень від вистав ІV Між
народного фестивалю монодрам
актрис “Марія”, який відбувся у Ки
єві за підтримки Міністерства куль
тури і туризму України, Національ
ного академічного драматичного
театру ім. І. Франка, міжнародної
благодійної організації “Міжнарод
ний інститут театру” (Український
центр), Всеукраїнського товарис
тва “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка,
Музею Марії Заньковецької, відді
лу музею театрального, музичного
та кіномистецтва України, благо
дійної організації “Шевченківський
фонд — ХХІ століття”. 

Нинішній фестиваль предста
вив спектаклі, у яких вимір жіночої
долі не стільки в площині суспіль
них колізій, як внутрішнього пере
ходу душі через пори року життя,
творчих злетів і страждань. Адже
майстрині з різних країн творили
на малій сцені Національного ака
демічного драматичного театру
ім. І. Франка образи визначних жі
нок різних епох: це легендарна вір
менська актриса Сірануйш у виста
ві “…Бути…”, яку зіграла народна
артистка України Лариса Кадиро
ва; поетеса Марина Цвєтаєва —
про свою творчу роботу “Між неді
лею та суботою” актори Театру
ім. Є. Вахтангова сказали, що вони

намагаються прочитати її долю й
озвучити серцебиття. Театральна
трупа “Анна Планета” з Польщі по
казала виставу “Монолог”, яка ба
зується на 60 рядках давньогрець
кого тексту й аналізує емоційний
стан душі Медеї через ритм, ди
хання і жести. Сценарій монодра
ми “Геніальна жінка — Запольська”
виник за листами Габріелі Заполь
ської, красуні, письменниці світо
вої слави, на п’єсах якої будував
свій репертуар польський театр, і
забутої всіма у Львові під час Пер
шої світової війни. 

Класичні театральні теми — по
шук власної особистості, дорога
життя між народженням і відходом
у небуття — перекладені на вража
ючу сценічну мову у виставах “Від
себе до себе” вірменського дра
матурга Самюеля Зулояна і найви
датнішої особистості у світі япон
ського театру Нозомі Сатомі Кава
мато, яка виступила автором, пос
тановником і головною виконави
цею у виставі “Хто я?” Спектакль
складається з трьох коротеньких
п’єс: “Хто я?”, “Моя земля — ост
рів”, “У пошуках”. Акомпанемент
унікального музиканта Йоджі Така
гаші увиразнює філософську тек
стуру вистави. “Осягнення себе в
світі й світу в собі”, — так означила
творче спрямування цих робіт ху
дожній керівник фестивалю Лари
са Кадирова.

— Ми говоримо мовою жесту,
думки, емоції, і все це лягає на тра
дицію або на новітнє бачення су

часного театрального прос
тору. Такого жіночого фести
валю в світі немає. 

Працюючи в театрі імені
Марії Заньковецької, 22 роки
граючи образ самої Марії
Костянтинівни, зазнавши ви
соких хвилин захоплення
нею, я повинна якийсь мо
ральний борг віддати цій ве
ликій актрисі, ось на її честь
цей фестиваль. Власне, чет
вертий фестиваль присвяче
но 125й річниці відколи Ма
рія Заньковецька вперше
вийшла на сцену. Фестиваль
розвивається. Ми збираємо
у всьому світі найкраще, як
діаманти, і складаємо діаде
му, якою коронуємо нашу
Марію Заньковецьку. Приїха
ли полька Ніна Репетовська з
Кракова, з Любліна Ельжбета
Ройєк, вірменська актриса
Арміне Мацакян, з театру ім.
Є. Вахтангова — Лідія Кос
тянтинова, Нозомі Сатомі з
Японії. Ми зробили виставку “Ко
рифеї”, організували “круглий стіл”
“Сучасні виміри акторської май
стерності”, присвячений корифе
ям театру, — це ніби зв’язок часів,
коли ми говоритимемо про кори
феїв через сучасних акторів і
пов’язуватимемо з культурами всіх
країн. До нас приїхали директори
німецького фестивалю, вірмен
ського, польського, з Росії, Японії,
тож маємо поєднання різних куль
тур. Театральна географічна карта

представлена всіма областями:
Херсоном, Миколаєвом, Дніпро
петровськом, Донецьком, Кримом,
Львовом. Дай Бог, щоб театральні
акції жили, розширювалися, треба,
щоб їх більшало, а наш фестиваль
унікальний, тому що беруть участь
видатні актриси, творча планка ду
же висока. 

— Як нині висловлюють себе
актриси, чи є мода на сценічну
мову — вона іронічна, епатажна,
пристрасний монолог — що там?

— В усьому вияві життя люд
ського духу, а виявлення цього мо
же бути експериментальне, в зву
коряді, мелодиці, інтонаційності
мови, в пластиці, тій лінії, яку прок
реслює актриса в просторі сценіч
ному і часовому. І не за це хапаєш
ся, а за глибину настрою, за муд
рість, вияв національності. Нап
риклад, коли побачила виставу
японських акторів на німецькому
фестивалі, була задивлена, замис
лена — слів немає…

Лариса Кадирова, Ельжбета Ройєк, Даніель Бірд

— Це — п’ятнадцята з того ча
су, як я пішов на творчу роботу. За
минулі три роки лише етюдів зіб
рав на цілу виставку. 

Це був вернісаж не тільки живо
пису, а й поезії. Я давній шануваль
ник поетичного слова, про мене ще
в художній школі наш завуч казав:
“Лящук — поет по натурі!” Хоча жод
ного справжнього вірша не написав,
щось пробував, але в мене до цього
мозок настільки ледачий був, що я
не міг розібратися, де який розмір…
Амфібрахій, анапест...

— Нинішня Ваша виставка —
як погляд закоханого в природу
України.

— Раніше мені не треба було ні
куди їхати для пошуку живописної
природи. Вікна майстерні виходили
на вулицю Садову — це райське ви
довище. Особливо навесні, коли
цвіли вишні, груші, увечері люди
накривали столи, співали україн
ських пісень, а на ранок солов’ї за
ливалися співом. Вирубали сади,
залили асфальтом, побудували

спортивний палац політехнічного
інституту, і зараз замість солов’їних
співів чую лайку спортсменів, які у
футбол грають. Квартира моя на
Курганівській, там був унизу будино
чок. І моя дружинахудожниця його
малювала, і я багато разів малював;
далі Лавру видно. Спершу під самий
Звіринець побудували поліклініку
для начальства, але я все одно мав
що писати. З тих робіт, правда, тіль
ки дві залишилося, решта в колекці
ях, переважно за кордоном. Я там
написав зиму і як квітнуть дерева.
Раптом три роки тому приїздять
дядьки в зелених комбінезонах, з
пилками, з ними екскаватор, виру
бали дерева, а саме весна була, во
ни цвіли, запах цього цвіту такий!

— І вирубали квітучі?
— Все квітувало, а вони поруба

ли! Як я це пережив, інфаркт не
спіймав, сам не знаю! Викопали
яму і щось там у них не спрацювало,
залишилося все за зеленим парка
ном, саме дощі були, залило. А на
весні там качечки плавають, приро

да повертається на свої місця. А на
Дашавській біля Індустріального
мосту, де моя майстерня нині, стоя
ли тополі, я їх ніколи не рахував, а
таки намалював, назвав цю картину
“Як сторожа в полі”. Нинішньої вес
ни їх усі спиляли, виходжу якось…

— …сторожі Вашої немає.
— Все зрізали, щось знову бу

дують. Потім нові пагони повирос
тали з тих пеньків і, Ви знаєте, аку
ратно щоразу, мабуть, якийсь во
рог України, бо тополя — це ж ук
раїнське дерево, обрубує ці лис
тки. Я потім порахував — тринад
цять тополь! Здорові дерева, по
пеньку ж видно, ще досить молоді. 

Тож я поїхав в Остер на дачу до
молодшої доньки глядіти онука, лі
то було комарине, я вечорами пи
сав, то комарі добре накусали. Але
створив багато етюдів — там Дес
на. У мене ще є своя, я не називаю
її дача, а фазенда. 

— А чим відрізняється дача
від фазенди?

— Дача — для ледачих! А я зро

бив спершу дерев’яну будівлю, еко
логічну, але дощиком залило, я ж не
будівельник; потім обклали цеглою,
дах усе одно протікає, всередині ні
чого не зроблено, але є балкон! Ду
же люблю на землі поратися, але
якщо раніше порав 15 соток, зараз
3—4. Мій учень Володя Гавриленко
каже, що там треба тільки писати —
такі красиві місця, річечка Красоля,
вузесенька, можна перескочити. Я
там написав понад 20 етюдів. А в
Києві вже нічого писати.

— Як Ви гадаєте, це вороги
тільки художників таке роблять
із Києвом?

— Це вороги людей! Я проци
тую з Вашого вірша: “Плакальниць
наймуть, Святі письмена забувати
муть, / потім віками сльозами на
щадків їх знову напишуть…” Зараз
люди прагнуть матеріального, про
пало духовне, головне — гроші.
Люди втратили совість. 

— А в пам’яті часи, коли Київ
був конденсатом культурної, на�
укової еліти і, звичайно, приро�
ди, того довкілля, яке підтриму�
вало дух мистецтва. 

— Колись була гарна газета “Ве
чірній Київ”, зараз вона зіпсувалася.
Я її не купую і не читаю. Там один по
ляк написав: “Київ — це дивовижне
місце. Немає вікна, з якого не було б
видно дерев”. Тому я й обрав місце
для виставки в галереї, яка розташо
вана у затишному, ще колишньому
за духом, київському дворику. Там
стінку зроблено з гранітних брил,
заплетено виноградом, у мене вже
виникло бажання написати цю кар
тину. Всі глядачі на виставці відчули

поезію цього місця, і розкрилися їхні
душі, і той, хто ніколи своїх віршів не
показував, там прочитав їх уперше,
пісень співали. На виставці був поет
Віктор Женченко, ще одна лікарка,
яка навіть оду мені написала.

— А які спогади ми почули від
Ваших учнів! Скажімо, Віктор Хо�
менко розповів, що студентом
захоплювався і прагнув писати,
як Альфонс Муха. Ви це помітили
і сказали: “Пиши, як він”. А потім,
побачивши готову роботу: “Ні, ти
не написав, як Альфонс Муха!” —
і поставили йому четвірку!

— Він дуже талановитий, і мені
допоміг з цією виставкою, привіз у
галерею мої роботи, я ж уже не мо
жу важке носити.

— Добре, коли учні пам’ятли�
ві й уважні до своїх колишніх
учителів. 

— Я завжди в Святе письмо за
зираю перш ніж вийти з дому, дуже
люблю Діяння Апостолів перечиту
вати. Сьогодні розгорнув “Послан
ня Павла до коринтян”. Він пише,
що й те будеш робити, й інше, але
нічого не буде, як не буде любові. Я
найбільше люблю Господа нашого
Ісуса Христа, Україну, землю, і тих,
хто її прикрашає — квіти і жінок.
Хотів навіть виставку зробити “Ок
раса Києва” — жіночі портрети. Їхні
образи для мене завжди були
сповнені поезії.

У живописі духовному, написа
ному з любов’ю, обов’язково буде
поезія.

Матеріали підготувала
Валентина ДАВИДЕНКО
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Фото Веніаміна Ларіна

«І МАКИ, ОСЯЯНІ БОГОМ…»
Художника найбільше живлять враження з натури. Відо�

мий український майстер Тиміш ЛЯЩУК відкрив персональ�
ну виставку у київській галереї “Арт�перформенс”; нові кар�
тини написано в мальовничих куточках над Десною. Назва
виставки “Вибрані етюди” та й місце презентації було обра�
но невипадкове: у маленькому дворику, який нагадав усім
колишній Київ. Дворик огороджений муром від сучасного
проспекту, який має багато новітнього блиску, та мало за�
тишку для душі. Тут під вечоровими зорями і світлом вікон
горішніх поверхів зійшлися друзі й учні Тимоша Лящука, щоб
привітати художника з ювілейною виставкою.
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— Пане Ростиславе, Ви зга
дуєте також дідка з української
казки про Котигорошка, який
“брав на пробу шматки шкіри” з
Вернидуба та інших землян. У
казках богатирі перетворюються
то з горошини на людину, то з
парубка на пшонину. Згадаймо
казку “Ох”, де той самий дідок
перекидається на червоного пів
ня і починає клювати пшоно, а
одна пшонина — парубок! — за
кочується під черевичок царівни.

— Цей сюжет — червоний пі
вень клює пшоно і залишає недо
кльованою одну пшонину — доволі
часто повторюється у фольклорі
різних народів. Півень, тим більше
червоний, завжди символізував
стихійний вогонь, пожежу. А пшо
нина… Тут доречно згадати про за
хідносуданське плем’я догонів. Річ
у тім, що пшонина, просяне зер
нятко — мало не центральний об
раз у міфології африканців,
пов’язаний із Сіріусом. Мовою до
гонів супутник цієї зірки — білий

карлик Сіріус В звучить як “По” —
просяна зернина. Є підстави вва
жати, що ще на початку нової ери
Сіріус В був не білим карликом —
небесним тілом розміром із Зем
лю, а надзвичайно щільним (чайна
ложка його речовини важить, як
наш Місяць!) червоним гігантом,
таким приблизно, як альфа Оріона
Бетельгейзе. Люцій Анней Сенека
та інші античні автори називають
Сіріус — Собачу зірку червоною і
порівнюють із Марсом. Це озна
чає, що Сіріус В, який був тоді чер
воним гігантом, робив свого сусіда
— Сіріус А — невидимим. Але в І
тисячолітті після Різдва Христово
го в системі Сіріуса сталася катас
трофа. Оболонку червоного гіганта
буквально здуло вибуховою хви
лею і на його місці залишилося яд
ро у вигляді білого карлика. Така
картина не суперечить сучасним
науковим поглядам, як, до речі, й
багато іншого з астрономічних уяв
лень догонів. Зважте й на те, що
Сіріус — одна з найближчих до нас

зірок, світло від нього летить лише
8,7 року. За космічними масштаба
ми, це справді зовсім поруч. Тож
дивно було б, якби таку “сусідню”
катастрофу не помітив ніхто із зем
лі, крім догонів. 

— Отже, в образі пшонинки
або горошинки, згідно з україн
ськими казками�міфами, кри
ється якась значна і добра сила.
Водночас червоний півень, на
якого перетворюється Ох, сим
волізує вселенське зло, носія
галактичної катастрофи. Зда
ється, в міфології догонів є пер
сонаж зі схожим ім’ям…

— Так, це Ого. Догони описують
його як невелику на зріст людино
подібну істоту з риб’ячим тілом,
покриту густим зеленим волоссям.
Безіменні автори казки “Ох” наго
лошують на тому, що Ох і все його
оточення — жінка, діти, служниці
мавки — також зелені. Зеленою є й
“обтикана очеретом” (може, за
маскована?) хатинка. 

— Звернімо також увагу, як у
казках підкреслюють надзви�
чайну давність описуваних по�
дій: “Колись�то давно, не за на�
шої пам’яті, коли ще ні дідів на�

ших, ані прадідів не було…” А
ось іще дивина, яку помітить не
кожний. У дрімучому лісі, дале�
ко від будь�якого житла, батько
із сином присіли на пеньок, наз�
ваний чомусь обгорілим. У каз�
ках випадкових деталей не бу�
ває, все другорядне й несуттєве
протягом століть відсіюється.
Тож якщо пеньок названо обго�
рілим, то він таки обгорілим і
був. А чому? Чи не тому, що поб�
лизу приземлився “ковчег” із
системи Сіріуса? 

— Цілком можливо. Але в ле
генді про Буняку “печінка” за спи
ною на “кишці” була, здавалося б,
переконливою подробицею, що
вказувала на ранець астронавта,
але все одно ортодоксальні дослід
ники угледіли тут лише натяк на
“боротьбу українського народу
проти половців”. То що вже казати
про обгорілий пеньок! У нас, при
хильників теорії палеоконтакту, ре
альність візитів інопланетян не вик
ликає сумніву й без цих деталей. А
скептики, хоч які їм докази наводь,
завжди знайдуть суто земні пояс
нення, як правило, пов’язані з куль
тами, сексом або добуванням їжі… 

— Докладно зупинившись у
книжці на ольмекських кам’яних
головах, Ви побіжно проводите
паралель із пушкінським персо�
нажем — Головою, з якою бився
Руслан. Знову велетень, точні�
ше, його голова. Але ж під нею
був меч, який і дав змогу Русла�
нові здолати Чорномора, схо�
жого і на Ого, і на Оха, і на дідка
з “Котигорошка”. 

— Пушкін черпав сюжети й об
рази для своїх поем і казок із фоль
клору, який йому оповідала няня.
Є підстави вважати, що то пере
важно був український фольклор,
бо няня походила з України. Так,
Голова з “Руслана і Людмили” —
справді чи не єдиний аналог ба
зальтових голів із Мезоамерики,
походження і призначення яких ніх
то до пуття не може пояснити. На
завершення зазначу, що всі ці фак
ти палеоконтакту, “загорнуті” в мі
фічну оболонку, треба старанно по
крупинках збирати, систематизу
вати, а не вдаватися до “простого”
пояснення або й відмахуватись. 

Розмову вів 
Микола ЦИВІРКО

ПЕРЕДПЛАТА�2008
Дорогі читачі!
Розпочалася передплата на Всеукраїнський

просвітянський культурологічний тижневик “Сло@
во Просвіти” на 2008 рік (поштовий індекс —
30617, 67@ма сторінка в “Каталозі”).

Передплату приймають усі відділення “Укр@
пошти” до 10 грудня — в селах і райцентрах, до
15 грудня — в обласних містах і столиці.

Вартість передплати разом із поштовими
витратами:

на рік — 37 грн. 86 коп.;
на півроку — 19 грн. 18 коп.;
на 3 місяці — 9 грн. 89 коп.;
на 1 місяць — 3 грн. 38 коп.

Постійні читачі нашого тижневика пере@
свідчились, що на його шпальтах присутні ак@
туальні публікації на мовну тематику, унікаль@
ні історичні розвідки, ексклюзивні інтерв’ю,
безкомпромісні журналістські розслідування
гострих ситуацій, широко висвітлюється мо@
лодіжна музика і концертна діяльність провід@
них митців України, виграє всіма барвами ху@
дожня палітра майстрів пензля… Наступного
року Ви, дорогі читачі, матимете можливість
вести діалог із тими, хто живе Україною і для
України, обстоювати разом з нами націо@
нальні цінності.

Передплатіть “Слово Просвіти” самі та загі@
туйте зробити це Ваших друзів, сусідів, учителів,
бібліотекарів, усіх небайдужих до української
справи! Разом переможемо!

Ім’я Ростислава ФУРДУЯ відоме українській публіці з чис�
ленних книжок і публікацій на тему стародавньої астронав�
тики (він член Міжнародного товариства стародавньої аст�
ронавтики). Тобто цей учений, геолог і еколог за фахом про�
фесійно вивчає і досліджує проблему палеоконтактів — фак�
тів перебування на нашій планеті в сиву давнину представ�
ників позаземних цивілізацій. 

У книжках “Чарівність таїни” (у співавторстві з Ю. Швай�
даком) і “Чарівність таїни�2” багато уваги приділено таємни�
цям мегалітичних споруд, до яких належать піраміди у Гізі,
Стоунхендж та подібні до нього кромлехи й дольмени, загад�
кові малюнки пустелі Наска в Перу та інші об’єкти, позазем�
не походження яких автор доводить, на нашу думку, досить
переконливо. Є тут і розділ, присвячений фольклорним
пам’яткам — казкам, міфам, легендам.

“Складність дослідження давніх пам’яток, — сказав у
розмові з журналістом Ростислав Сергійович, — полягає в,
так би мовити, технологічній стерильності наших пращурів…
Візьмімо карпатську легенду про Шолудивого Буняку, яку я
наводжу в книжці “Чарівність таїни�2”. Це потворний веле�
тень, лише віддалено схожий на людину, який навіть “печін�
ку і нирки” (разюча деталь!) тримав окремо від тіла, на дов�
гій кишці. Коли герой легенди підкрався до сонного Буняки і
перерізав йому ту “кишку”, то велетень одразу сконав. Звіс�
но, якщо перерізати шланг дихального апарата, то монстр�
прибулець загине…” 

Фото Олександра Литвиненка
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“Час подумати про Україну 
і вийти зі стану невизначеності”.ПОЛІТИКА2

Петро АНТОНЕНКО

У понеділок в Посольс
тві Польщі в Україні прой
шла пресконференція за
підсумками роботи місії
польських спостерігачів на
наших виборах. Інтерес
журналістів підігрівало не
лише те, що між нашими
державами багато спіль
ного, а й те, що 21 жовтня
— позачергові парламент
ські вибори і в Польщі. Теж
уперше в новітній історії
держави. Стосовно ж місії
спостерігачів, то вона при
їхала з ініціативи польсько
го уряду. Очевидно, сусіди
пильно цікавляться перебі
гом нашого політичного
життя. Бо й місія прибула
чималенька — 120 осіб.
Поляки обрали Вінницьку
та Житомирську області
для спостереження. Моти
вували тим, що центр Ук
раїни дає найліпше уяв
лення про настрої вибор
ців загалом у державі.

У день виборів поляки
старанно працювали на 40
дільницях у названих об
ластях. Основний висно
вок місії — вибори прой
шли хоч і в гарячій полі
тичній боротьбі, але зага
лом за стандартами де
мократії. На пресконфе
ренції, яку вів посол Поль
щі Яцек Ключковський,
про  це доповіли пред
ставник уряду, держсек
ретар канцелярії прем’єр
міністра Адам Ліпіньськи і
радник прем’єра Маріуш
Машкевич, який керував
спостерігачами.

Напрошується чимало
паралелей між цьогорічни
ми виборами в обох краї
нах. Обоє спричинені пар
ламентською кризою. Схо
жим є і розкол, що трапив
ся в демократичному табо
рі. У нас це завадило пома
ранчевим блокам виграти
парламентські вибори то
рік. У Польщі дві найбільші
праві партії — “Право і
Справедливість” та “Гро
мадянська платформа” —
вибори 2005 року виграли,
але потім так і не змогли
сформувати правлячу коа
ліцію. В результаті “ГП”
пішла в опозицію, а “ПіС”
мусила формувати коалі
цію з дрібними радикаль
ними партіями. Тож неви
падково цей альянс роз
пався. Тому Сейм Польщі
сам прийняв рішення про
свій розпуск і нові вибори.
До речі, міжнародних
спостерігачів Польща на
них принципово не запро
шує. Там вважають, що не
ма потреби, бо в державі
міцно утвердилася демок
ратія, і вибори, як завжди,
пройдуть вільно і чесно.

Спеціально для “Слова
Просвіти” я взяв коротке
інтерв’ю в обох політиків з
Польщі.

— Пане Маріуш, що
спільного у виборчих кам�
паніях в Україні й Польщі?

— В обох країнах люди
розуміють, що вибори —
це інструмент для впливу
на ситуацію в країні. Але і в
нас, і у вас значне розчару
вання в політиках, про них
говорять багато критично
го. Тому чимало людей не
йде на вибори. Це пробле
ма молодих демократій.
Люди до кінця не впевнені,
що можуть впливати  на
долю країни. На поперед
ніх виборах до місцевих
органів влади у Польщі го
лосувало всього 40 % ви
борців, на парламентських
— теж менше ніж 50. Прав
да, за нашими законами,
вибори дійсні незалежно
від явки виборців.

* * *
— Пане Адаме, вибори

і в Україні, і в Польщі цьо�
го року справді гарячі? 

— У нас в Польщі май
бутні вибори особливі, бо
можуть статися зміни на
політичній арені. А так —
атмосфера схожа. Зага
лом виборча кампанія в
Польщі дуже гостра. На
Заході навіть з’явилися
публікації, де йдеться про
загрозу демократичності
виборів. Це не так, загрози
нема. А ось якою буде май
бутня коаліція в парламен
ті — сказати важко. Очіку
ватимемо результатів ви
борів.

Станом на 3 жовтня 2007 року на 10
годину було опрацьовано 99,25 %
протоколів по Україні, згідно з якими: 

1. Партія регіонів — 34,21 % — 173
депутатські мандати; 2. “Блок Юлії Ти@
мошенко” — 30,83 % — 157 депутат@
ських мандатів; 3. Блок “Наша Україна—

Народна Самооборона” — 14,22 % — 73
депутатські мандати; 4. Комуністична
партія України — 5,37 % — 27 депутат@
ських мандатів; 5. “Блок Литвина” —
3,96 % — 20 депутатських мандатів. 

Проти всіх проголосувало 2,73 %
виборців. 

Після оприлюднення офіційних
результатів позачергових виборів
відбудеться засідання Верховної Ра@
ди нового скликання. Є сподівання,
що цього разу демократична коалі@
ція і демократичний уряд буде сфор@
мовано вчасно.

ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ

Петро АНТОНЕНКО

Першого жовтня, коли
ще повним ходом ішов під
рахунок голосів наших пар
ламентських виборів, між
народна місія спостерігачів
на своїй пресконференції
оприлюднила попередню
заяву про підсумки вибор
чої кампанії. Підставою ста
ло те,  що місія, яка працю
вала під егідою Національ
ного демократичного інс
титуту (Вашингтон), пере
бувала в Україні з 25 верес
ня і масштаби міжнародно
го спостереження просто
вражали: воно охопило ти
сячі виборчих дільниць. До
складу місії було залучено
спостерігачів зі США, Вели
кобританії, Канади, Німеч
чини, Грузії, Латвії, Польщі,
Туреччини.

Ключовий висновок мі
сії — вибори в Україні прой
шли згідно з основними
нормами демократії. Друга
теза: політичним силам Ук
раїни — учасникам виборів
рекомендовано утримати
ся від оскаржень результа
тів виборів у судах і визнати
їхні результати як відкрите
волевиявлення народу. Ра
зом з тим, спостерігачі зак
ликали основні політичні
сили держави покінчити на
решті з протистоянням і пе
рейти до політики стабіль

ності. Співголова місії
спостерігачів Александр
Лонголіус сказав: “Завдан
ня керівників України — ві
дійти від політики конфрон
тації, за якою все дістаєть
ся лише переможцю”. Та
кож він закликав до порозу
міння і взаємодії сил біль
шості й опозиції.

Позитивно оцінивши ви
борчу кампанію загалом і
висловивши надію, що вона
покладе край затяжній полі
тичній кризі, місія подала
низку рекомендацій. Зокре
ма, вказано на заполітизо
ваність ЦВК і низових ви
борчих органів, недоскона
лість списків виборців, сер
йозні проблеми щодо голо
сування наших громадян за
кордоном і тих, хто повер
тався додому напередодні
виборів. Здивувала педан
тичних  організованих іно
земців і наша тяганина з під
биттям підсумків виборів. І
нарешті одне спостережен
ня щодо ролі засобів інфор
мації у виборах. Загалом
визнано зрушення на кра
ще. І все ж “структура влас
ності засобів масової інфор
мації залишається непрозо
рою, а державні електронні
ЗМІ досі не стали громад
ськими мовниками”.

Словом, до демократії
потроху рухаємося. Бажано
б швидше…

МІСІЯ МІЖНАРОДНИХ
СПОСТЕРІГАЧІВ 
ВИЗНАЛА ВИБОРИ 
ДЕМОКРАТИЧНИМИ

АДАМ ЛІПІНЬСЬКИ 
І МАРІУШ МАШКЕВИЧ:
«БУЛО ГАРЯЧЕ…»

2) Влада не зміниться, принаймні
поки що. У неї багато облич. Хоч би які
зміни сталися, а ми житимемо так, як і
раніше. Єдине, що вирішуємо, — до
лю наших дітей. Хотілося б, щоб при
пинилась диктатура “старшого бра
та”, тіні якого ми ніяк не позбудемося,
і нарешті настала демократія, хоч під
цим поняттям часто розуміють анар
хію. Ми дуже звикли до рабської філо
софії, погоджуємось на дрібниці, хоч
варті більшого.

Тетяна, лікар:
1) Результати очікувані. Знала, що

у першій трійці будуть Партія реґіонів,
БЮТ і НУНС. Єдині, хто здивував, —
це комуністи. Ніхто не чекав, що вони
наберуть пристойні 5 %, навіть не уяв
ляю, як їм це вдалося. Зраділа, коли
дізналась, що соціалісти не прохо
дять. Голосувала за “Свободу” Олега
Тягнибока, але, на жаль, він не про
йшов. А тепер просто спостерігаю,
хто ж формуватиме більшість і буде
прем’єром. Не хотілося б знову по
вертатися в країну Ахметію.

2) Очікую, що політики переста
нуть розв’язувати важливі питання
тільки за місяць до виборів і почнуть
діяти згідно з програмою, адже ми
саме за це обирали їх серед інших
партій. Маю надію, що політичні сили
перестануть лобіювати інтереси сво
їх капіталів, а народ перестане дума
ти лише про власні інтереси і потре
би. Час подумати про Україну і вийти
зі стану невизначеності, має бути
щось, що об’єднає всіх.

Юрій, тренер:
1) Я сподівався на те, що вибори

покажуть інші результати, але бачу,
все залишиться на своїх місцях. Ті
самі партії, ті самі обличчя і жодного
оновлення. Чую постійно про фаль
сифікації і проблеми зі списками. Я
на місці депутатів задумався б над
законом про вибори. Треба щось
змінювати в законодавстві — зроби
ти відкриті списки, щоб не було пар
тійсект, замінити стару виборчу
систему на нову. Ці вибори “дістали”
вже всіх, користі від них мало.

2) Доки не зміняться обличчя у
Верховній Раді, доти змін на краще не
може бути апріорі. Це очевидно і зро
зуміло: стане краще тільки олігархам
та їхнім прибічникам. Існує стільки
правових і політичних неузгодженос
тей у законодавстві України, які авто
матично множаться на упередже
ність, амбіційність та жагу влади і гро
шей українських політиків, що все це
— знущання над Україною та її наро
дом. В України був шанс стати Краї
ною, але її народ виявився патріотом
не своєї вітчизни, а заручником полі
тики інших держав.

Спілкувалася
Марія СКРИННИК

Фото
Олександра ЛИТВИНЕНКА

VOX POPULI

Закінчення. Початок на с. 1
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Лист шостий

І ЗНОВУ ЗА “РИБУ ГРОШІ”…

Статистичні дані свідчать, що у Севастопо
лі проживає 84 000 українців, що складає 22,7
відсотка усього населення. З них послугову
ються рідною мовою трохи більше 26 тисяч —
7 відсотків. За роки комуністичного режиму
мовна денаціоналізація вразила 58 000 севас
топольських українців, які сьогодні потребу
ють духовноосвітньої реабілітації. Незважаю
чи на критичний стан національного відрод
ження серед молодого населення, місцева ос
вітня політика в занедбаному стані. Так, у 74
навчальних закладах Севастополя навчається
33 500 учнів, в середньому понад 400 учнів на
один шкільний заклад. Серед шкіл — тільки
одна з українською мовою навчання, три ма
ють статус російськоукраїнських, де навча
ються 678 школярів, що складає 2 відсотки за
гальної кількості учнів міста. Українські школи
не пристосовані до повноцінного навчального
процесу і не мають можливостей збільшити
кількість учнів. Школи з російською мовою
навчання мають значні матеріальнотехнічні
переваги, а з 2007 року навчальний процес у
них додатково фінансує місцевий бюджет.
Нерівними умовами доступу до знань викону
ють ворожий проект зросійщення українських
дітей. 

Так, 344 000 громадян міста, що послу
говуються російською мовою, віддали в ро
сійські класи 32 822 дітей, і їхнє співвідно
шення у загальній кількості населення
складає 9,54 %, а 26 000 громадян, що по
слуговуються українською мовою, віддали
тільки 678 дітей в українські класи, і має
співвідношення до загальної кількості на
селення лише 2,6 %. Різниця — понад шість
відсотків. А це означає, що севастополь
ська шовіністична влада навчає 2332 дити
ни українців у російських школах, причому
ця цифра не остаточна. У першому випадку
не подають кількості дітей, що мали б від
дати до українських класів зросійщені
58 000 українців. А це ще 5532 дитини, які
повинні знати українську мову і культуру. У
Севастополі чиниться великий духовно
культурний злочин щодо українців, а Укра
їнська держава не може захистити права і
свободи своїх громадян.

Просвітяни наголосили, що найбільш га
небне рішення шовіністичної міської ради
цього року — надання російській мові стату
су реґіональної. Манкуртам вдалося виділи
ти 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету,
надрукувати російські щоденники та нака
зом управління освіти і науки ввести в шко
лах предмет “Сєвастополєвєдєніє”, не зат
верджений Міністерством освіти і науки.
Викладачі “Сєвастополєвєдєнія” утверджу
ють серед дітей антиукраїнські настрої і фор
мують патріотів сусідньої держави — Росій
ської Федерації.

Українська інтелігенція міста, об’єднана
навколо “Просвіти”, рішуче заявила, що
сьогодні питання функціонування україн
ської мови нагальне, а письмові звернення
щодо духовної реабілітації зросійщених ук
раїнців і прав дитини розмовляти рідною
мовою місцева влада вперто не розглядає.
Ці питання ставили на нараді у травні за
участю першого заступника голови міської

адміністрації Казаріна, а в червні знову “за
рибу гроші…” — ті самі питання за участю
голови адміністрації Куніцина. Вони обидва
обіцяли колегіально разом з українськими
громадськими організаціями розглянути
освітні питання до нового навчального року,
але обіцянки не виконано. Лишилися тільки
спогади від зустрічі.

За круглим столом у малому залі адмініс
трації вмістилося 10 представників громад
ських організацій. Начальник управління ад
міністрації Ірина Заєць коротко повідомила
про порядок денний. Зустріч потрібна для
знайомства голови адміністрації з пробле
мами української громади міста. Пані Заєць
пообіцяла, що зустрічі в такому форматі Куні
цин проводитиме частіше. 

На той час на сторінках газети “Слово
Просвіти” було надруковано лист із Севасто
поля “Ворогам України — Орден Княгині Оль
ги” з критичними зауваженнями щодо роботи

міськадміністрації. Йшлося і про Сергія Куні
цина, який жодного разу не зустрівся з україн
ським політичним блоком, аби не переймати
ся проблемами української громади.

— Нарешті… — подумалось. Але громад
ські організації — це не політичні партії. Хто
хто, а керівник такого рангу, політик, повинен
знати принаймні голів пропрезидентських
партій, адже його на посаду призначав Пре
зидент України. Але я точно знаю, що Куніцин
не зустрічався з міськими партійцями з “На
шої України”. 

Зайшов Куніцин і привітався з кожним за
руку, а голову міського осередку “Союзу Ук
раїнок” Богдану Процак навіть розцілував.

На зустрічі справедливо прозвучало, що
в переважній більшості рішень адміністрації
не враховано думки української громади, а
міська рада навіть ігнорує звернення україн
ців. Ці зауваження Куніцин пообіцяв врахува
ти в подальшій роботі. 

Звучали побажання, що керівництво уп
равління освіти і науки має бути українським
за духом. Освітня справа не зрушується з міс
ця. Голові адміністрації навели приклад, коли
15 молодих учителів—випускників  Дрого
бицького державного університету з ентузіаз
мом приїхали піднімати українські класи, а за
рік їх залишилось п’ятеро. Їх просто прогнали.

Молоді вчителі не могли за себе постояти, а
від управління освіти не було належного за
хисту. Місцеві педагогишовіністи створили
їм неможливі умови життя. Тепер видно, хто
формує світогляд українського громадянина
—  перепрофільовані місцеві вчителі. Місцева
влада не хоче мати педагога, який формує но
вий державницький світогляд. 

Поінформували Куніцина, як тричі нап
равляли подання в міську раду на присвоєн
ня почесного звання громадянина Севасто
поля віцеадміралу Володимирові Пилипен
ку, нагородженому Золотою Зіркою Героя в
боях за Севастополь. Міська рада досі не
включила цих подань до порядку денного
жодної сесії. 

Говорили про відсутність толерантності у
виступах російських артистів, яких запрошу
ють на святкові заходи. Часто вони несуть не
культуру й мистецтво, а антидержавні заклики.
Так, святкування Дня Севастополя висвітлю

вали на Першому національному каналі, але
сцену було оздоблено символікою Російської
Федерації. Українського державного прапора
біля сцени не було. Представників українських
громадських організацій на свято не запрошу
вали. Там сиділи лідери російської общини,
російського блоку та представники Чорно
морського флоту Російської Федерації.

Голова держадміністрації зауважив, що
не завжди є змога проконтролювати, і зап
росив присутніх сприяти державницькій
справі. Для Куніцина було відкриттям, що
українська громада Севастополя має патрі
отичну державницьку позицію. У Сімферо
полі такої громади нема. Ставили питання
будівництва житлового будинка для вчите
лів, без якого не розв’язати української ос
вітньої проблеми в місті. Наводили прик
лад, як на базі Тернопільської сільськогос
подарської академії і з дозволу Кабінету Мі
ністрів України працювала в місті довгі роки
приймальна комісія на чолі з професором
Рибаком. У приймальній комісії були фахівці
всіх напрямів і навіть з медичних ВНЗ. Охочі
навчатись складали вступні іспити у Севас
тополі, а потім їхали навчатись у ВНЗ. Коли
організацією роботи комісії займалось
об’єднання ВУТ “Просвіта”, справа руха
лась, а коли це питання доручили міському

управлінню освіти і науки — справу зана
пастили. Потім цю ініціативу передали Сім
ферополю, і там нині ні приймальної комісії,
ні професора Рибака. Нинішньому керів
ництву міста і Кабінету Міністрів України ук
раїнські патріоти не потрібні. 

Сергій Куніцин сказав, що в комплексі бу
дівництва колегіуму передбачено гуртожи
ток для вчителів і будинки для професор
ськовикладацького складу. Проблему буде
знято. Але будівництво колегіуму ще не роз
почалося, хоч Кабінет Міністрів повинен був
виділити, згідно з постановою № 1017 2005
року, 10 мільйонів 500 тисяч гривень. 

На зустрічі зазначили, що представникам
ТРК “Бриз” набридло давати пресвідповіді
на заяви першого заступника глави адмініс
трації Казаріна. Його промови про високу
культуру Севастополя не мають підстав. Не
хай пройде від площі Нахімова до площі Ла
зарева пішки і наслухається “світової” куль
тури, якої, на жаль, у розмові севастопольців
вистачає. Казарін провокує до антидержав
ної полеміки державні телекомпанії, журна
лістів, і цьому потрібно покласти край.

Так склалося, що українські громадські
організації у Севастополі перебувають в опо
зиції до місцевої влади. Владі потрібно по
вернутись  обличчям до громадських органі
зацій. Це неправда, що в Севастополі нема
українців. Вони тут зацьковані політикою,
Чорноморським флотом та місцевою вла
дою, і на все махнули рукою. Слід повернути
людям віру в рідну державу.

Севастопольська влада негативно ста
виться до героїв Української держави. Досі
не повернуто історичної слави таких видат
них українських постатей, як генерал Пок
ровський, герой Першої світової війни, на
чальник штабу Чорноморського флоту, орде
ноносець; адмірал Остроградський, герой
Першої світової війни, якого і не згадують в
історії Севастополя; Клочковського, родона
чальника першого в світі підводного флоту,
викинуто з історії тому, що він підняв україн
ські прапори 1918 року і командував україн
ським флотом. 

Проти національного курсу держави діє
міська рада, демонструючи протистояння рі
шенням Президента України. Її голова Сара
тов заявляє, що не допустить фільмів про іс
торію УПА, але громадяни повинні знати ре
альну історію, а не ту, яку нав’язала народові
комуністична ідеологія. Звучали справедливі
нарікання щодо зустрічі в кінці березня з
першим заступником глави адміністрації Ка
заріним, який пообіцяв у кінці травня і на по
чатку червня зустрітись з освітянами щодо
відкриття української школи в центрі міста на
базі школи № 3 або 24. Але пан Казарін обі
цяного не виконав. 

Сергій Куніцин звернув увагу на те, що
українську мову і культуру в Севастополі пот
рібно відроджувати, але не на шкоду культу
рам інших національностей, а для цього пот
рібен час. Він пообіцяв провести зустріч з
порушених питань до 1 вересня, та не дотри
мав слова. 

Українці Севастополя прагнуть достука
тись до сердець однодумців столиці, до пат
ріотівдержавників, яким небайдуже майбут
нє України. Допоможіть севастопольцям і
Президентові України! Від того, якою буде
українська школа в Севастополі, залежить не
тільки життєво важливе питання для україн
ської громади, а й втілення в життя програми
виховання майбутніх будівничих України. 
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“У Севастополі чиниться 
великий духовно/культурний злочин 
щодо українців”. МОВА ЄДИНА4

ЛИСТИ 
З СЕВАСТОПОЛЯ

Севастопольське об’єднання товариства “Просвіта” дало належну оцінку
антидержавним ініціативам Партії реґіонів, що закликають до референдуму
з питань вступу до НАТО та надання російській мові статусу другої держав�
ної. Збори просвітян ще 12 вересня звернулися до Президента України Вік�
тора Ющенка з вимогою захистити національні інтереси, українську мову як
єдину державну, відлучити від державних посад україножерів і шовіністів.

Просвітяни зазначили, що об’єднання разом із науковцями українських
кафедр вищих гуманітарних закладів вивчало умови використання україн�
ської і російської мов у Севастополі й неодноразово зверталось до міської
ради та органів державного управління з конкретними пропозиціями забез�
печити належне функціонування державної мови. Таке звернення було на�
діслано Президентові України.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

27 вересня 2007 року, на хрис
тиянське свято Воздвиження Чес
ного Хреста, на 67му році життя ві
дійшов у вічність просвітянин, член
ВУТ “Просвіта” з 1989 року, кава
лер найвищої нагороди товариства
“Просвіта” “Будівничий України”,
доктор медичних наук, професор,
академік Академії наук вищої шко
ли України, Української академії на
ук, Академії наук оригінальних ідей,
завідувач кафедри оперативної хі
рургії Медичної академії післядип
ломної освіти ім. П. Л. Шупика, ав
тор понад 300 наукових робіт, пуб
лікацій, монографій

Дем’ян Лаврентійович 
ГОРБАТЮК

Народився Дем’ян Лаврентійо
вич 21 січня 1941 року в селі Тинно
му (нині воно увійшло в межі м. Рів
ного) в українській селянській сім’ї.

Навчався у м. Києві в медичному
інституті ім. О. О. Богомольця. Після

успішного закінчення два роки пра
цював за направленням у Канівській
міській лікарні хірургом. Успішно
склав іспити в аспірантуру і навчався
в Московському Міжнародному уні
верситеті ім. П. Лумумби.

Закінчивши аспірантуру та за
хистивши кандидатську дисертацію,
Д. Л. Горбатюк повернувся до Київ
ського медінституту і став виклада

чем кафедри оперативної хірургії.
Далі — успішний захист докторської
дисертації. Перейшовши з медінсти
туту в медакадемію післядипломної
освіти, обіймав посади другого про
фесора, першого професора, заві
дувача кафедри оперативної хірургії.
Дем’ян Лаврентійович навчав сту
дентів, слухачів академії, аспірантів,
вів наукові гуртки, писав монографії,
підручники, активно працював у гро
мадських організаціях, зокрема, ВУТ
“Просвіта”. Задумав і писав книжку
“Мова — дар Божий”.

Дем’ян Лаврентійович вів ак
тивну роботу в Міжнародній асоціа
ції “Козацтво”. Він очолював, як го
ловний отаман, медичну службу Ук
раїнського козацтва, мав звання ге
нералполковника козацтва. До
нього по допомогу звертались сотні
козаків, члени їхніх сімей, рідні,
близькі, знайомі. До честі Д. Л. Гор
батюка, він нікому не відмовляв.

Можна дивуватися працездатності
цієї доброї, завжди спокійної, вива
женої і дуже мудрої людини. Всі, хто
його знав близько, мали в його осо
бі велику моральну підтримку, були
спокійними, знаючи, що поруч —
Дем’ян Лаврентійович, до якого
завжди можна звернутися по допо
могу чи пораду, і він турботливо пі
де назустріч.

Я мав щастя спілкуватися з ці
єю чудовою людиною ще з далеко
го 1974 року. Жили ми тоді по су
сідству, наші діти росли в одному
дворі. Відтоді ми товаришували,
йшли плечем до плеча як однодум
ці, друзі, колегипросвітяни і коза
кипобратими.

Відійшов Дем’ян Лаврентійо
вич у вічність раптово і передчасно,
адже був сповнений багатьох заду
мів як науковець, громадський ді
яч, надзвичайно обдарована лю
дина.

Сім’я Дем’яна Лаврентійовича —
дружина Ольга Михайлівна, доктор
медичних наук, головний дитячий хі
рург України, доньки Тетяна, Ганна,
Ольга, двоє внуківкозаків втратили
люблячого чоловіка, батька, дідуся.
Близькі й рідні втратили чуйного і
турботливого родича, товариші й
друзі — побратима. Україна втратила
вірного сина, щирого патріота, слав
ного козака, свого Будівничого.

Д. Л. Горбатюка було відзначе
но званням Заслуженого працівни
ка науки, орденами св. Володими
ра і св. Архістратига Михаїла, ба
гатьма медалями і відзнаками за
наукову та громадську діяльність.

Прийми, Господи, душу добро
го свого християнина Дем’яна!

Дай йому царство небесне!
Пам’ять про Дем’яна Лавренті

йовича буде жити в наших серцях,
доки живі ті, хто його знав, любив,
шанував.

Вічна тобі пам’ять!
Від просвітянської громади

Михайло СОПІВНИК

СЛОВО ПРО ПОБРАТИМА



Андрій ІЛЛЄНКО

ПОЛІТИЧНИЙ СПЕКТР

Для повноти картини треба зро
бити огляд політичного спектра нашої
країни, який можна розглядати в іде
ологічному та неідеологічному вимі
рах. 

До неідеологічного належить
увесь політичний мейнстрім — парла
ментські партії. Усі ці структури не
мають жодної ідеологічної основи і йдуть ту
ди не заради відстоювання високих ідеалів.
Це просто банальні контори з обслугову
вання інтересів різних олігархічних кланів,
причому цього ніхто особливо не намага
ється завуалювати. Якщо там й існують
якісь гасла чи примітивна демагогія, яку ви
дають за ідеологію, то тільки для того, щоб
цю контору можна було в масовій свідомос
ті відрізнити від іншої. Крім цього, між ними
нема жодної різниці. Тільки сміх викликають
недолугі спроби поділити цю клоаку на
“правих” і “лівих”. 

Ідеологічний вимір нашого політичного
спектра складають найрізноманітніші полі
тичні марґінали, тобто ті, кому нема місця в
сьогоденному політичному мейнстрімі. 

Тут бачимо справжню ідеологічну бо
ротьбу і впертість. Цей, здебільшого вулич
ний, андеґраундний вимір політики захопи
ли праві й ліві радикали, за якими, як прави
ло, не стоїть жодна серйозна матеріальна
база. Свою політичну діяльність вони ведуть
на голому ентузіазмі, а їхні цілі, як завжди,
глобальні. 

Можна з упевненістю сказати, що са
ме в радикальних політичних угрупован
нях сконцентровано пасіонарну частину
нашого соціуму (пасіонарність може бути
як зі знаком плюс, так і навпаки), яку не
влаштовує нинішня система і спосіб утво
рення еліти. Ця частина суспільства ладна
покласти своє життя заради якоїсь вели
кої мети. Пасіонарії — це ті, хто виступає
передвісниками і першими втілювачами
великих суспільних змін, які тягнуть інших
за собою. 

До цього виміру політики належать й ук
раїнські націоналісти. Хоч далеко не всі, хто
називає себе українськими націоналістами,
— пасіонарії. До останніх належать лише ті,
хто вже перейшов або поступово перехо
дить на позиції нового українського націо
налізму. 

Сьогодні марґінальний вимір україн
ської політики дуже вузький, але має тен
денцію до розширення. У певний момент він
витіснить неідеологічний вимір, перетво
рившись на єдине реальне поле політичної
боротьби, а сьогоднішній мейнстрім, оста
точно втративши концептуальність, зникне
дуже швидко. 

Тому, зрозуміло, нас більше цікавить те
поле, в якому перебуваємо ми і яке з часом
стане основним. Гаяти час на аналіз мейн
стіму не варто — несуттєво, який саме з не
українських олігархічних кланів матиме кон
трольний пакет влади. У нашому житті від
того нічого не зміниться.

Отже, хто складає марґінальний вимір
політики? 

Почнемо з ультралівих. Це різні анар
хокомуністи, екологісти лівацького штибу,
антифа тощо. В контексті цієї статті всі вони
цікаві для нас у двох аспектах. Поперше, це
розрив “нових лівих” зі “старими”, тобто
“канонічними” комуністами, прогресивни
ми й просто соціалістами. Подруге, це пи
тання “українізації” “нових лівих” і намаган
ня ввести в український політичний дискурс
поняття “націоналантифа”. 

З першим питанням усе більшменш
зрозуміло. Намагання “нових лівих” наслі
дувати західні лівацькі рухи вимагає ро
зірвати не тільки співпрацю, а й  асоціації

зі “старими лівими”, які не мають жодного
стосунку до сучасного лівацтва. У статті
“Нотатки про український правий рух” я
намагався довести, що ПСПУ, яку вважа
ють “ультралівою”, за суттю права партія,
яка стоїть на позиціях російського і радян
ського націоналізму. До ПСПУшного ідео
логічного “букета” треба додати лише
“самодєржавіє”, адже “православіє” і “на
родность” там уже давно органічно при
жилися. 

У тому, що “нові ліві” щосили хочуть від
межуватися від радянських консерваторів,
нема нічого дивного. 

Друге питання і цікавіше, і складніше.
Так звана “українізація” молодих лівацьких
рухів — насправді одна з найсерйозніших
загроз правому руху. 

Те, що праві звузили свій дискурс до
кількох питань — мови, історичної справед
ливості та імперіалізму Росії — дало можли
вість лівим навіть частково паралізувати і
так хворобливий правий рух. 

Здебільшого через намагання знайти
проблемні зони, які дали б змогу показати
свою відмінність від “старих лівих”, “нові лі
ві” залізли в традиційне поле правих. І це
викликало в багатьох “національно свідо
мих” людей когнітивний дисонанс. Молоді
ліві розмовляють українською (принаймні
публічно), визнають УПА (боротьба з тоталі
таризмом) і критикують усілякий імперіа
лізм, зокрема й російський. І багато “націо
нально свідомих”, бачачи це, роблять вис
новок: коли так, то вони — нормальні хлоп
ці, й нам із ними по дорозі. 

Але такий висновок украй недалеко
глядний, бо призводять до занепаду україн
ського правого руху та скочування вліво. 

Такі висновки логічно випливають із по
передніх, коли деякі праві казали: КПУ —
погана, бо це неукраїнські ліві, ось прий
дуть українські ліві (тобто розмовлятимуть
українською?) і вони будуть хороші. Такі
міркування викликають подив своєю по
верховістю. 

Лівацтво — це завжди деградація та
ідеологія неповноцінних, і немає різниці,
якою мовою розмовляють її адепти. Обку
рені паризькі студенти зразка 1968 року,
яких копіюють “українські ліві”, несли пот
ворство й виродження, знищували останні
бастіони здорових ідей у Європі. Саме по
коління тих, хто горланив “забороняти за
боронено”, остаточно перетворило колись
величну Європу на лівацьколіберальний
Євросоюз — інструмент знищення корін
них народів континенту. І як можна вважа
ти тих, хто захоплюється цими гаслами,
хто продовжує знищувати все здорове й
величне, нашими друзями? Яка різниця,
якою мовою вони розмовляють? Вони вис
тупають проти всякого імперіалізму? Тоб
то виступають і проти нас — українських
борців за великодержавність. Вони — за
емансипацію особистості, тотальну сво
боду тощо — а ми за дисципліну, ієрархію,
порядок; вони — за “вільну особистість”
(виродженого дегенератазбоченця), а ми
за Людину — носія великих цінностей, во
лі й сили. Вони проти расизму (тобто за
знищення білої раси та перетворення Єв
ропи на расовий відстійник), а ми за бо
ротьбу всіх білих націй за збереження
власного життя. 

Тобто робимо висновок: “націоналанти
фа” — це спроба перетворити правий рух на
деградоване лівацтво з усіма наслідками.

Ще одні жителі політичного марґінесу —
ультраправі гітлерофіли (германофіли).
Здебільшого це молодь, яка належить до
субкультурних молодіжних середовищ. 

До вад належать: часто патологічне ан
типартійництво й анархічність, несприйнят
тя й острах перед будьякою організованіс
тю та порядком, загалом низький рівень
ідеологічної підготовки й політичної грамот
ності, обмеженість рамками молодіжної
субкультури. Субкультурний характер цього
середовища не дає йому розвиватися й
ставати реальною силою, вийти на вищий
рівень. 

Щодо ідеології, то тут ми навряд чи мо
жемо говорити про неї як таку. Скоріше мо
же йтися про фетишизацію зовнішніх атри
бутів німецького націоналсоціалізму, при
водячи до його сліпої ідеалізації. Причому
часто (хоча здебільшого підсвідомо) це пе
ретворюється на інструмент епатажу, за
хоплення формою, яке майже завжди поєд
нується зі слабким розумінням змісту і, тим
більше, мети діяльності. 

Є рація в погляді, який припускає, що
субкультурноанархічний характер ультра
правих молодіжних рухів у повоєнній Європі
запрограмовано навмисно, аби схильна до
правих ідей пасіонарна молодь “випускала
пару” в допустимих формах, марґіналізува
лася й не могла скласти реальної загрози
ліберальному режиму. 

Тому ультраправих германофілів не
можна сприймати як силу, яка зможе са
мостійно, зсередини організуватися в про
дуктивний рух. Вони мають стати одним із
середовищ, які на перших етапах складуть
кістяк нового соціалнаціоналістичного ру
ху, що поставить їхній стихійний запал на
міцні організаційні та ідеологічні основи.

ДЕЯКІ ВИСНОВКИ

Новий соціалнаціоналізм має розпо
чатися з остаточного й повного розриву з
лібералізмом. Ми повинні безжально й
швидко позбутися вже мертвого, але все
ще за інерцією присутнього в українсько
му дискурсі конструкту під назвою “націо
налдемократія”. Ми повинні остаточно
ліквідувати той низькопробний ідеологіч
ний сурогат, який заважає українському
правому рухові стати справді масовим і
актуальним. 

В умовах постколоніального розвитку
України “націоналдемократія” виступила
таким собі замінником правої ідеології,
приблизно як жувальна ґумка замінює смак
справжніх свіжих фруктів. Через слабкість
націоналізму і його, за великим рахунком,
інтегрованість у загальний “націоналде
мократичний” контекст, та частина сус
пільства, яка могла і може бути нашою ба
зою, стала електоральним полем, на якому
випасалися “націоналдемократи”, з само
го початку переповнені кон’юнктурниками,
колишніми гебістами, комсюками та іншим
збродом, що вчасно перефарбувався у жов
тоблакитні кольори. 

“Націоналдемократія” (як і “помаран
чевізм” — ідейний наступник націоналде
мократії) не є політичною ідеологією. Це
сукупність постімперських комплексів, лі
беральні мотиви і, в кращому разі, україн
ське культурництво. Це не більше, ніж бе
залкогольне пиво від політики. Це яскра
вий приклад того, що Донцов характеризу
вав як “провансальство” з усіма його атри
бутами. Причому історія повторюється: ук
раїнський націоналізм 30—50 рр. ХХ сто
ліття розпочався саме з критики й остаточ
ного розриву з провансальством, а сьо
годні новий український націоналізм не
відбудеться, якщо не переступить через
труп “націоналдемократії”. Новий україн
ський націоналізм має методично руйнува
ти всілякі асоціації з “націоналдемокра
тією”, “помаранчевими” і лібералізмом,
принципово позиціонуючи себе як антилі
беральна сила. Ліволіберальний симуля
тор буде замінено на повноцінний і неси
мулятивний правий рух.

Новий національний рух повинен стави
ти перед собою мету — побудувати Велику
Україну на основі українського державного
ладу. Це здатний здійснити тільки новий ук
раїнський націоналізм, поставивши перед
собою високе завдання стати великим націє
творчим і державотворчим рухом. 
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“Саме в радикальних політичних угрупо/
ваннях сконцентровано пасіонарну частину
нашого соціуму”. УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ 5

МИ МАЄМО СТАТИ 
ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЮ 
НАЦІЄЮ

Закінчення. 
Початок у ч. 38, 39 за 2007 р.

КРИЗА КРИЗОЮ, 
А ГРОШІ КАПАЮТЬ
Петро АНТОНЕНКО

За рік в Україні майже вдвічі зросла
кількість мільярдерів і мультимільйоне
рів. Такий підсумок щойно оприлюднено
го рейтингу ста найбагатших людей Цен
тральної і Східної Європи, який щорічно
друкує польський журнал “Wprost”
(“Впрост”). За аналогією з американ
ським журналом “Форбс”, який щорічно
називає 100 найбільших багатіїв світу,
журнал у Варшаві досліджує реґіон, який
практично відповідає колишньому СРСР і
підлеглому соціалістичному табору Єв
ропи. Покінчивши з “Капіталом” Маркса,
тут спритні, круті й проворні досить
швидко “клепають” власні капітали.

Україна — друга за кількістю багатіїв у
списку: 24 прізвища. Першою, як і досі,
звісно ж, Росія, правонаступниця СРСР:
43 товстосуми. Змінився лідер рейтингу:
торік на першій позиції стояв Роман Аб
рамович, тепер — Олег Дерипаска (“Ро
сійський алюміній”).

Але — до України, де ріст просто вра
жає. 2005 року в списку було 7 осіб, торік
— 15, нині, 2007го — 24. Тобто, попри
бідкання про утиски помаранчевого Пре
зидента і його урядів, про політичну кри
зу цього року, за два останні роки кіль
кість надбагатих зросла у 3 з половиною
рази.

Найбагатшим в Україні й досі залиша
ється один із лідерів Партії реґіонів Ринат
Ахметов (металургія, зокрема “Азов
сталь”, енергетика, машинобудування й
інший бізнес): його статки — 18,7 мільяр
да доларів. Вражають темпи збагачення:
зараз Ахметов — четвертий у рейтингу, а
ще торік був одинадцятим і мав 7,2 мі
льярда. Тобто, ріст усього за рік — у 2 з
половиною рази, або на 11,5 мільярда.

Не вперше у списку інші бізнесмени,
зокрема, Ігор Коломойський, Віктор Пін
чук, Сергій Тарута. Політично вони під
тримують різні партії та блоки, насампе
ред три основні мегаблоки цих виборів.
Але представлені й ідейні “пролетарі”:
першу сімку українських багатіїв замикає
соціаліст Володимир Бойко (Маріуполь
ський металургійний комбінат ім. Ілліча,
аграрний бізнес). У цього — 2,3 мільярда
доларів, ріст за рік — 700 мільйонів.

Різке зростання українського капіталу
аналітики пояснюють його виходом з тіні,
легалізацією. А також тим, що донедавна
акції українського бізнесу було штучно
занижено, гігантські об’єкти “прихвати
зовували” за безцінь. Але продаж за нор
мальну ціну “Криворіжсталі”, банку
“Аваль” значно підняв вартість україн
ських активів. 

Чому Україна різко відірвалася від ін
ших посткомуністичних країн і відстає в
цьому списку лише від Росії з її нафтою і
газом? Так, Польща, що йде третьою за
кількістю “списочників”, має усього 15
найбагатших людей. Наш ривок поясню
ється ще й тим, що іноземний капітал не
поспішає до нас з інвестиціями, а відтак
ще не скупив тут найбільшого бізнесу, як
у деяких сусідніх країнах. Зокрема, в тій
же Польщі. Не випадково наш Сергій Та
рута (21й у списку, четвертий серед ук
раїнців, 5,2 млрд доларів) — власник ве
личезного металургійного комбінату в
Польщі.

Ще одна важлива обставина. Наші
великі бізнесмени готуються розмістити
свої акції на західних біржах. За прикла
дом Росії, де це дало величезний ріст ка
піталів. Так що швидко багатітимуть і на
ші бізнесмени. Але за єдиної умови: полі
тичної стабільності. Тому політичні кризи
набридли й бізнесу, а не лише простим
людям.

У тому, що люди заробляють великі
гроші, нічого поганого нема. Бо ідеологію
“Грабуй награбоване!”, зневагу до багат
ших, знищення “куркулів” — все це ми
вже проходили. Але головне — щоб капі
тали наживали не диким способом, не з
використанням важелів влади, як у нас
(це і називається — корупція) і не за раху
нок зубожіння людей. Багатшим, а не
злиденним має бути все суспільство. 
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“Або застосовувати дієві механізми, 
або змінювати закони...” СУСПІЛЬСТВО 7
Іван ГУЦУЛ

МИ НЕ РАБИ — РАБИ НЕ МИ?
На жаль, сьогодні навіть у Києві, столиці

України, де ринок праці є найбільш насиче
ним, процвітають порушення у сфері трудо
вого законодавства, які вже стали типовими.
Що ж тоді казати про периферію, де безро
біття є однією з основних проблем? А відтак
керівник якогось одного з двох чи й єдиного
підприємства у віддаленому районному цен
трі (незалежно від того, якої воно форми
власності) поводиться так, немов працівники
потрапили до нього у рабство. Останні ж, у
свою чергу, змушені терпіти іноді неприкриті
знущання через загрозу опинитися на вули
ці, а отже, бути позбавленими засобів до іс
нування. Попри те, що ці тенденції відомі
владі вже не один рік, ніяких справді ефек
тивних механізмів боротьби з ними держава
поки що не запровадила. Таким чином, вели
ка частина трудових спорів так і не доходить
до суду, оскільки від самого початку вони є
безнадійними через, наприклад, офіційне
неоформлення трудових відносин тощо.

Насамперед треба зазначити: неможли
во однозначно сказати, що є кращим для
працівника у контексті захисту його інтересів
— приватна компанія чи державне підпри
ємство. Робота на кожному з них має свої пе
реваги і вади, а тому, відповідно, конкретна
особа сама робить вибір. Як не прикро, однак
сьогодні константою у цьому рівнянні зали
шаються лише порушення прав працівника.
Хоча, знову ж таки, вони різняться залежно
від форми власності підприємства.

“ПРИВАТНИКАМ” 
ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІ
Що стосується приватних підприємств,

то тут однією з основних проблем залиша
ється так звана “зарплата в конвертах”, яка,
однак, компенсується вищим рівнем загаль
ного заробітку порівняно з державним під
приємством чи установою. З цим пов’язана
також можливість (наприклад, у випадку кон
флікту з роботодавцем) невиплати неофіцій
ної частини заробітної платні працівникові. У
такому разі більшість юристів навіть не хоче
братися за трудові позови, оскільки знають,
що практично неможливо притягти до відпо
відальності працедавця, який не розрахував
ся з працівником.

Знайомому автора, коли той намагався
влаштуватися кур’єром у фірму, яка надає
поліграфічні послуги, запропонували непо
ганий оклад, але повідомили, що договір з
ним підписувати не будуть, щоб не платити
податків. Коли ж він запитав, яка гарантія то
го, що фірма йому взагалі заплатить, дирек
тор з пафосом заявив: “Гарантія — я!”

В іншому випадку, зі слів одного київсько
го студента, який брав участь у масових зйом
ках для рекламного ролика — реклами голо
сового чата, запрошені студенти змушені бу
ли чекати дві години на холодному вітрі, а по
тім їх ще й обдурили, спочатку повідомивши
по телефону, що зйомки продовжуватимуться
до п’ятнадцятої години, а в результаті вияви
лося — аж до дев’ятнадцятої. Відповідно гро
ші отримали лише ті, хто дотерпів “до пере
можного кінця”. Природно, реєструвати ніко
го не стали.

Іншими, мабуть, болючішими, ніж уже
згадані, проблемами взаємовідносин робо
тодавець — працівник у приватних компаніях
є відпустки, чи точніше, їхня відсутність. Це
стосується будьяких їх видів — і чергових,
і через хворобу, у зв’язку з навчанням тощо.
Так, наприклад, працедавці люблять доріка
ти працівникам, що ті хворіють, не попере
дивши офіційно за місяці.

Ситуація з працівникамижінками ще
складніша. Їх зовсім не хочуть брати на робо
ту в тому випадку, якщо потенційно вони най
ближчим часом можуть завагітніти. А якщо й
беруть, то за умови, що ті протягом двох
трьох років не народжуватимуть! Ні про яку
декретну відпустку та збереження місця ро
боти не може бути й мови: все, що очікує на
майбутню маму, — це звільнення.

Що стосується позаштатних працівників,
так званих фрілансерів, то це якраз та катего
рія, яка найбільше ризикує бути “кинутою” в
оплаті своєї конкретної роботи, оскільки їхні
послуги, як правило, оплачуються за резуль
татами виконаної роботи. Так, один знайомий
фотограф кілька місяців не може отримати
зароблених грошей — угода була усною, без
свідків, а зараз керівник фірмизамовника
просто ховається від виконавця робіт.

ДОБРЕ ТАМ, ДЕ НАС НЕМА
Якщо хтось думає, що, на відміну від при

ватного сектора, де панує свавілля, на дер
жавних підприємствах та в установах йому
гарантовано стовідсотковий захист, то це да
леко не так. У цьому випадку ситуація дещо
інша — там процвітає відкрита неповага до
співробітників та зловживання керівниками
своїм службовим становищем.

Зарплатня тут, звичайно ж, офіційна, нія
ких конвертів. Зате, як правило, мізерна. Од
нак працівники тримаються таких установ з
інших причин. Це можуть бути певні пільги
(пенсія за вислугою років, квартирна черга,
можливість зробити кар’єру тощо). Керівни
кам ці причини відомі, отож вони отримують
додаткові важелі впливу на працівника, через
що стають можливими різного роду заляку
вання тощо.

Так, наприклад, в одному з міністерств
співробітники пресслужби змушені були
всю холодну зиму (коли температура падала
до мінус двадцяти градусів) працювати без
обігрівача, у верхньому одязі, тому що обігрі
вачі вчасно не закупили, а потім вони зникли
з продажу. При зміні чергового міністра май
же всіх співробітників пресслужби негайно
звільняли і на їхні місця влаштовували “сво
їх”. Майже всі співробітники міністерства
знали, що їхнє нове керівництво — знайомі
“вищих чинів”. Причому людей, які не хотіли
звільнятися, доводили до нервового зриву,
змушуючи працювати допізна (до 11—12 ве
чора), в скаженому темпі, виконувати безліч
доручень відразу.

Директор одного з київських палаців піо
нерів у нападі люті через те, що багато спів
робітників звільнилося через низьку заро
бітну платню, почала виганяти всіх підряд
без пояснення причин, влаштувавши скан
дал “навздогін”. Причому було звільнено
співробітників, які пропрацювали багато ро
ків і яким залишилося всього кілька місяців
до пенсії.

Що стосується відпусток, то тут ситуація
дещо краща, ніж у приватному секторі. Од
нак ідеться лише про чергову відпустку. У
будьякому випадку ви отримаєте її у повно
му обсязі, як передбачено трудовим законо
давством. Та для того, аби відпочити у серпні
а не, наприклад, у лютому, доведеться впро

довж року усміхатися і робити компліменти
керівникові, а може, ще витратитися на пре
зент під час складання графіку відпусток. І не
дай вам Боже вступити у якийнебудь кон
флікт із начальником — “листопадова засма
га” гарантована.

Складніша ситуація з додатковими від
пустками, наприклад у зв’язку з навчан
ням. У таку відпустку керівники відпуска
ють простотаки зі “скреготом зубовним”,
лише від безвиході — ото вже кляте зако
нодавство! І це, відповідно, додаткових ба
лів вам не приносить. Наприклад, життє
вий досвід автора включає таку ситуацію:
під час роботи в одному з військових ві
домчих видань, намагаючись отримати
схвальну резолюцію на рапорт про дозвіл
на здобуття другої вищої освіти за власний
рахунок від генералазаступника керівника
відомства у відповідь із здивуванням по
чув, що за власний рахунок — воно, звісно,
добре, однак відомство ж буде надавати
оплачувані відпустки на період сесій, а це
вже гірше. Схоже, що генерала зовсім не
турбувала та обставина, що такий порядок
речей регламентує трудове законодавство
України. Однак що генералу до законо
давства?

“ЯКЩО ВАС ХОЧУТЬ “ПІТИ”, 
ТО ВСЕ ОДНО “ПІДУТЬ”?
Як одного разу сказав авторові ветеран

державної установи, який колись був її керів
ником, а зараз, вийшовши на пенсію, зали
шається працювати в тій самій організації
службовцем, хоч як би ви старалися, якщо
вас хочуть “піти”, то все одно “підуть”, і спо
собів уникнути цього, якщо, звичайно, фірма
не належить вам, немає.

Отож способів “піти” працівника безліч, і
їхня різноманітність залежить від фантазії та
рівня інтелектуального розвитку керівника.
Серед усього їхнього різноманіття можна ви
окремити основні групи:

1) На ваше місце хтось претендує. На
приклад, родич начальника, чиясь дочка
(син) підросли, знайомий попросив тощо.

2) Ваш начальник боїться, що ви націлю
ватиметеся на його місце (ви працювали так
добре, що почали складати йому конкурен
цію).

3) Прийшло нове керівництво, якому
стало незатишно, оскільки підлеглі знайомі з
роботою краще, ніж воно. Така ситуація ма
ла місце з колегою автора — військовим
журналістом. Працюючи заступником ре
дактора газети, він отримав “зверху” нового
начальника. Новоспечений редактор на той
час лише здобував заочно профільну освіту.
Він щось писав до тепер уже власного ви
дання. Однак писав, частенько роблячи ор
фографічні та інші помилки на кшталт “єги
петські піраміди античні пам’ятки”. Заступ
ник, вичитуючи газету, виправив свого на
чальника. Через півроку, в результаті трива
лих витончених інтриг нового редактора за
надто розумному заступникові довелося
звільнитися.

4) Прийшов новий начальник і привів
свою команду.

А ось приклади деяких способів:
1) Примусити працювати понаднормово і

не доплачувати за це. Дзвонити вам у вихідні
і під час обідньої перерви. Вишукувати вас
через колег і родичів та злитися, коли вас не
знаходять.

2) Давати безліч суперечливих доручень і
завдань, які ви ніколи раніше не виконували,
не пояснюючи їхньої суті.

3) Кричати на вас з будьякого приводу,
погрожувати з метою профілактики, звільни
ти без вихідної допомоги (за статтею).

4) Вас можуть принижувати, ображаючи
людську гідність.

5) Поставити вас під жорсткий контроль,
постійно стояти за спиною, кричати, заважа
ючи працювати, і постійно підганяти.

6) Можуть запропонувати низьку посаду
з маленьким окладом і лицемірно дивувати
ся, коли ви відмовляєтеся.

7) Зрештою можна довести людину до
нервового зриву, і вона напише заяву на
звільнення з роботи за тиждень до відпустки,
на перших місяцях вагітності тощо.

* * *
Отож відповідь на вічне питання “Що ро

бити?” напрошується сама собою — необ
хідно або застосувати дієві механізми для
того, щоб законодавчі норми у сфері трудо
вих відносин виконувалися, що буде логіч
ним, або змінювати закони, роблячи їх суво
рішими до працівника (як це має місце у ба
гатьох інших країнах), реагуючи на вимоги
сьогодення. Звичайно ж, цей варіант не буде
настільки прогресивним як перший, однак
принаймні чеснішим. Адже не створюватиме
прірви між деклараціями та реальністю, що
повторює ситуацію з радянською конституці
єю, яка була найбільш гуманістичною та де
мократичною у світі, що, однак, не заважало
будувати в СРСР тоталітарний режим. 

ВІДНОСИНИ 
РОБОТОДАВЕЦЬ—ПРАЦІВНИК: 
УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ

Вітчизняні фахівці�теоретики з трудового права сьогодні ледь не в один
голос заявляють, що українське законодавство у сфері праці — одне з най�
кращих (найбільш лояльних до працівника) у світі. З цим важко не погодити�
ся. Разом із тим український працівник у сучасних умовах потрапляє у повну
залежність від свого роботодавця, і йому залишається лише поспівчувати.
Ситуація парадоксальна (як і в багатьох інших галузях), яка стає можливою
через недієвість механізмів упровадження на практиці загалом непоганих
законодавчих норм.

Фото О. Литвиненка



У ВАРШАВІ ВІДКРИЛИ 
УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ
У Варшавi почала роботу суботня укра

їнська школа, в яку прийшло понад 60 укра
їнських дiтей. 

У церемонії відкриття взяли участь По
сол України в Польщі Олександр Моцик,
представники дипломатичного корпусу,
міської влади, українських громадських ор
ганiзацiй, ЗМI, священики грекокатолиць
кої й православної церков. О. Моцик пере
дав для української школи у Варшавi україн
ські книжки, які стануть основою бiблiотеки,
а також телевізор, комплект для прийому су
путникового телебачення, копіювальний
апарат, мультимедiйний центр.

Також у Варшаві в загальноосвітній
школі № 34 відкрито міжнародний підго
товчий клас для дітей 5—6 років з вивчен
ням предметів українською мовою.

ПРЕМІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
МИТЦІВ
Польський інститут у Києві заснував пре

мії для українських митців. Письменники
змагатимуться за премію ім. Джозефа Кон
рада, переможця визначать уже 31 жовтня.
Для художників встановлено премію ім. Ка
зимира Малевича, яку вручать навесні.

Видатні імена для назв премій обрано
не  випадково: ці митці — поляки за поход
женням й уособлюють українськопольські

контакти. Адже справжнє ім’я Джозефа
Конрада, який став класиком англійської лі
тератури, — Юзеф Коженновський, він із
польського шляхетського роду з Житомир
щини. Згодом письменник мешкав у Черні
гові, Києві, Львові.

Казимир Малевич увійшов в історію мис
тецтва як видатний російський художник. Але
народився він у польській родині в Києві.

Для участі в літературному конкурсі на
премію Конрада слід подати заявку на сайт:
www.polinst.kiev.ua.

ОРДЕНИ УКРАЇНЦЯМ ПОЛЬЩІ
На честь Дня Незалежності України і за

великий внесок у розвиток українського ру
ху в зарубіжжі Президент України Віктор
Ющенко нагородив орденами України
представників української громади Польщі.
Орденом Ярослава Мудрого нагороджено
митрополита Української грекокатолиць
кої церкви Івана Мартиняка та заступника
директора ПівденноСхідного інституту на
укових досліджень (м. Перемишль) істори
ка Олександра Колянчука; орденом Княгині
Ольги нагороджено голову Перемишль
ського відділення Об’єднання українців у
Польщі Марію Туцьку.

КНИГА ПАМ’ЯТІ
Олександр Колянчук — один із відомих

діячів української громади Польщі — пра

цює заступником директора Південно
Східного інституту наукових досліджень
(м. Перемишль). Цей заклад провадить ве
лику роботу з дослідження українсько
польських зв’язків, а також активну видав
ничу діяльність, має найбільшу в Польщі ук

раїнську книгозбірню. А сам Олександр Ко
лянчук як відомий історик спеціалізується
на темі визвольних змагань українців за
свою незалежність. 2000 року у Львові вче
ний захистив дисертацію доктора історич
них наук на тему “Українська військова
еміґрація у Польщі (1920—1939)”.

Зпід пера Олександра Колянчука вий
шло чимало книжок на згадану  тематику,
виданих у Львові, Варшаві, Перемишлі ук
раїнською й польською мовами. Серед них
— дослідження про некрополі українських
вояків у Польщі.

Щойно в Перемишлі з’явилася його но
ва праця “Umarli, aby z martwych wstala Uk
raina” (“Померли, щоб воскресла Україна”)
з підзаголовком “Місця пам’яті українців
учасників визвольних змагань 1917—1921
років у Польщі”. У книжці вміщено багатю
щий матеріал про місця останнього упоко
єння українських патріотів, які після пораз
ки України в громадянській війні змушені
були еміґрувати до Польщі. Видання про
ілюстроване авторськими фотоматеріала
ми, а також світлинами інших дослідників,
зокрема, директора ПівденноСхідного інс
титуту Станіслава Стемпеня. Сердечно дя
куємо панові Олександрові та його колегам
за величезну пошукову роботу.

Підготував
Петро АНТОНЕНКО

СЛОВО ПРОСВІТИ 40 / 417/ 4—10 жовтня 2007

“Українська держава не зовсім готова 
до діалогу з закордонним українством”. УКРАЇНЦІ У СВІТІ 11
Марко СИРНИК,
член Головної управи українців 
у Польщі та Координаційної 
ради при Посольстві
України у Варшаві

За даними загального польського пере
пису населення, у Польщі зараз проживає
36 тисяч громадян української національ
ності. Українські організації вважають це
число значно заниженим, бо ще під час про
ведення перепису наголошували на числен
них порушеннях. Крім того, це був перший
після війни перепис, у якому запитували про
національність, а дванадцять років демокра
тії (перепис здійснено 2002 року) — це, зда
ється, замалий час на те, аби національні
меншини без остраху заявляли про себе й
могли почуватися як удома.

Та 60 років після переселенської акції,
метою якої було повне асимілювання укра
їнців, зробили своє. До цього слід додати
невпинний “витік” українців до західних
країн.

Нас значно менше, ніж ми могли споді
ватися. Але ж ми всетаки є!

І є Україна — отже, здавалося б, при
родно, що своя держава не лише побачить
закордонних співвітчизників, а й сприятиме
їхньому всебічному розвиткові. Це у свою
чергу мало б пригальмувати негативні аси
міляційні процеси й дало б можливість біль
шій частині українців — громадян Польщі —
ідентифікуватися з Україною.

На жаль, щось нам не укладається.
Обидві держави у своїх двосторонніх реля
ціях поставили на принцип взаємності — ви
нам, то і ми вам. Це невтішне для нас (і для
поляків в Україні) рішення, бо ставить нас
(меншини) у позицію заручника. Що так
справді відбувається, видно хоч би з історії
Народного дому в Перемишлі. Ідеться про
будинок (до 1947 року — Український
центр), який збудували українці за україн
ські кошти задовго до 1947 року. Після де
портації українців його передано в кому
нальну власність міста Перемишля, а після
1956 року його частину дозволено оренду
вати тодішньому Українському суспільно
культурному товариству. З 1989го україн
ська громада вживає заходів, щоб  його по
вернути. До справи залучено офіційний Ки
їв. У цьому будинку одразу після обрання
Президентом побував Віктор Ющенко,
який заявив, що доведе справу повернення
українській громаді Перемишля її власності
до успішного кінця. І далі ждемо, …бо поля
ки у Львові ще не отримали приміщення
для себе — так вирішено на найвищому
офіційному рівні. А будинок тим часом руй
нується, українці й надалі мусять сплачува
ти за оренду, що негативно позначається
на їхній організаційній спроможності в цілій
державі. Вісімнадцять років демократичної

Польщі, здається, надто мало для виправ
лення основних несправедливостей.

Під час нещодавнього засідання Коор
динаційної ради української національної
меншини при Українському Посольстві у
Варшаві ми могли почути лише, що “є кон
цепція”, “є домовленість”, а в України з
Польщею — “прекрасні відносини”. 

Скликання та проведення цього засі
дання Ради заслуговує на окреме обгово
рення, бо показує, на якому рівні зараз
функціонуємо, і свідчить про те, що Україн
ська держава не зовсім готова до діалогу з
закордонним українством у Польщі, не має
чітко окреслених цілей, концепції та страте
гії відносин. Складається навіть враження,
що не знає, що з тим українством робити і
навіщо воно потрібне.

Про засідання Ради повідомлено її чле
нів за три—чотири дні. У Посольстві члени
Ради дізналися, що засідання триватиме
лише одну годину — з 12.00 до 13.00. Отже,
люди їхали через усю Польщу, брали від
пустки на роботі, аби годину посидіти за
столом у Варшаві, взаємно привітатись і
повернутися додому.

А порядок денний засідання, який під
готували українці Португалії, був надзви
чайно цікавий: окрім згаданої вже справи
Народного дому, також відзначення 60х
роковин акції “Вісла”, вшанування місць ук
раїнської національної пам’яті на території
Польщі та окреслення і налагодження ме
ханізмів співпраці українських структур у
Польщі з Україною. Зрозуміло, що за годи
ну обговорити навіть коротко кожне з цих
питань було неможливо.

Можна, звичайно, говорити про чинов
ницький підхід тощо. Але проблема глибша.

Нам треба відповісти на питання: чим
для України є українська національна мен
шина в Польщі? Можна думати, що лише
перешкодою у “прекрасних міждержавних
відносинах”… Бо все чогось хочемо, чогось
домагаємося. І, може, краще, якби нас не
було. Це мої відчуття після того, як кілька
разів почув нагадування, що ми — не гро
мадяни України.

Отже, відповідаю — не маю найменшо
го наміру перепрошувати ані за те, що я є,
ані за те, що я українець, який через істо
ричні обставини народився за межами Ук

раїни. Нагадаю також про інше — кожна ци
вілізована держава (зокрема Польща) дбає
про своїх співвітчизників за своїми кордо
нами. З різних міркувань — чи то творення
свого лобі та поширення корисної інфор
мації про материк, чи то нав’язування біз
несових, культурних та міжособистісних
взаємин… Але не Україна, така вже могут
ня, що може собі дозволити витрати на
кілька десятків тисяч амбасадорів. Для Ук
раїни українці в Польщі — баласт і пере
шкода у “прекрасних відносинах”. України,
яка словами свого віцепрем’єра говорить
цій меншині — “нуль” (згадати хоча б пана
Азарова, коли обговорювали бюджет краї
ни). Отже, ми стали заручниками не лише
міждержавних, а й внутрішніх українських
політичних відносин. Стали ми — і в Польщі
чужі, і в Україні не свої!

Не розуміємо себе тоді, коли говоримо
про культурний, освітній чи інший обмін.
Нас, українців у Польщі, не так і цікавлять
міждержавні угоди — хіба що в них згаду
ють про нас. Ми не можемо скористатися
повністю студентським, культурним, науко
вим обміном. У нас немає своїх університе
тів, палаців культури — завжди програємо з
інституціями, що працюють на ту чи іншу
державу. Ми зацікавлені, аби в цих двосто
ронніх договорах Українська держава запи
сувала статті, що конкретно для нас діяти
муть. 

Приклад? Україна посилає на гастролі
(чи фестивалі) свої художні колективи. Чи
не варто замість Скєрнєвіц, де українця зі
свічкою не знайти, спрямувати їх до Коша
ліна, Ельблонга, Ольштина — щоб була ко
ристь і українцям Польщі? І чи насправді
бюро Об’єднання українців у Польщі пот
рібне у Варшаві лише Українському куль
турному центру при Посольстві для розпов
сюдження запрошень на імпрези та забез
печення публіки?

Коли різні міста України й Польщі укла
дають угоди про співробітництво, то  нев
же важко внести до них статті про сприян
ня своїм меншинам та залучати до делега
цій їхніх представників? Це не потребує
коштів, але дало б відчути, що українці в
Польщі — вагомий чинник у двосторонніх
відносинах. 

В України, здається, є проблема. Тобто
в України багато проблем, але чи не всі во
ни виникають через брак розуміння, чим є й
якою повинна бути держава і для своїх гро
мадян, і для етнічних українців за її межами.
Є сподівання, що це змінюватиметься, бо
факт створення Координаційної ради при
Посольстві України — позитивний. Так са
мо як і допомога Посольства України у Вар
шаві українським школам у Польщі.

Однак побоювання “бути квіткою в ко
жусі” чи практика на кшталт “сказав пан…”
також, на жаль, відповідає дійсності…

І В ПОЛЬЩІ ЧУЖІ, 
І В УКРАЇНІ НЕ СВОЇ

Перший секретар Посольства України в Польщі Микола Ярмолюк, професор кафедри 
української філології Варшавського університету Василь Назарук, 

директор Центру культури та інформації при Посольстві Наталія Савіна

УКРАЇНА—ПОЛЬЩА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІАЛОГ



СЛОВО ПРОСВІТИ 40 / 417/ 4—10 жовтня 2007

“Повстань державно врівень з високостям,
З глибин Трипілля — як з води й роси,

МАНДРІВКИ ІСТОРІЄЮ8

Олександр ФИСУН,
історик мистецтва, етнолог

Щ одо походження та етнічної на
лежності Трипільської цивілізації,
яка  існувала в VІ—ІІІ тис. до н. е.

(за М. Відейком), висувають різні версії,
часто підперті не ґрунтовними археологіч
ними дослідженнями, а теоретизуваннями.
Так, Інститут археології НАНУ на чолі з ди
ректором академіком П. Толочком у вида
ній “Давній історії України” підкреслює, що
Трипільська культура не має жодного сто
сунку до української історії. Вона чужа укра
їнцям. Її сформували семітські племена.
Офіційні науковці з кафедри археології і
культурології КиєвоМогилянської академії
(коло докторів наук — археологи Л. Заліз
няк, В. Зубар та філософи Ю. Павленко,
М. Попович) усіляко переконують своїми
культурологічними сентенціями, що три
пільці ні мовою, ні культурою, ані антропо
логічно не належать до індоєвропейців і,
отже, не можуть бути предками слов’ян, а
тим більше українців. За їхньою версією,
трипільці звідкись прийшли і невідомо куди
зникли. Не лишилося їхніх слідів у пізніших
культурах. Так міркують дослідники, яких не
цікавлять пракорені українського народу і
його культури.

Прикладом самовідданої праці в дос
лідженні історії українського народу є
Юрій Липа (1900—1944), поет, історіо
граф, під час війни люто закатований енка
ведистами. Він глибоко досліджував істо
рію, етнографію, міфологію українців. До
шукуючись праоснов своєї нації, уважно
проаналізував Трипільську культуру й дій
шов такого висновку: “Головний первень
— трипільці”. Він називає Трипільську
культуру праукраїнською. А зокрема: “Три
пільці надали характеру українському се
лу, як колись лігури надали характеру
французькому, а пікти — англійському. Є
багато даних, що не лише зовнішній виг
ляд хат, а й розміщення сіл і головні шляхи
досталися у спадщину й досі від тих праук
раїнців. Їхній розподіл ланів, доріг і сіл
достався тисячоліттями як найдоцільні
ший… Трипільці є основоположниками ук
раїнських сіл, вони сформували села”.
Ю. Липа виглиблює думку, що трипільці
виробили в собі особливий “цей характер
— це підложжя українського характеру. Бо
народипредки — це не тільки архітектура,
могили, звичаї, ритуали. Це — характер,
що кружляє у крові сучасних українців і
завжди їхні діла, їхні здобування можуть
відродитися”. З його всебічних вислідів
випливає: “Від трипільців починаємо істо
рію української території як одности і її
торговельних взаємин з іншими країнами,
одности духовної і матеріальної”.

Якщо кинути побіжний погляд на мапу
України, то Трипільська цивілізація, розта
шована на Правобережжі в басейні Дніп
ра—Дністра, — саме тут зосереджено ос
новні запаси чорноземів — постає ядром
етнобуття українців на тисячоліття їхнього
розвитку та хліборобської культури.

Торкаючись пи
тання спільності —
цебто спадковості
принципів образно
го світосприймання
давніх трипільців і
творців, насамперед
української вишив
ки, а також писан
карства, ткацтва, за
уважимо, що в арсе
налі їхньої художньої
мови переважають
ідентичні за стиліс
тикою і семантикою
символи. Космоло
гічний зміст образів і
сюжетів — це хрес
ти, сварги (свасти
ки), кола, кола з пря
мими і скошеними
хрестами, ромби, 4,
5, 7, 8кутні зорі,
птахи, баранці, люд
ські постаті, божес
тва в людських ли
ках. У трипільському
орнаменті структур
но на посуді (за об
разними уявлення
ми давніх гончарів,
конфігурація посуду
у п о д і б н ю в а л а с я
Всесвіту) на чотири
боки вимальовуєть
ся Сонячний Біг у га
лактичних обширах,
а на рушниках, кили
мах буквально всіх
українських земель
— ця світлоносна
енергія рухається по
периметру квад
рата.

Трипільці у своїй
міфопоетичній уяві
бачили Космос єди
ним та неподільним, і
зображували його у
своїх розписах тривимірним, трискладовим,
триярусним: Найвище Небо, де перебува
ють вічний Всетворящий і Всеможний Госпо
дар Світу і Світові Води, хвилястою лінією
розміщено біля вінців посуду. На другому
ярусі розташовують Небесні Сили (астраль
ний ряд — Сонце, Місяць, зорі, дощові пото
ки, які зумовлюють життєдайний колообіг
природи). На третьому ярусі — нижча части
на посуду — вималювано світ Потойбічний.
Не окреслений символами, а позначений
двома паралельними лініями. Таке світоро
зуміння властиве і всій народній творчості
українців. У гончарстві більшість посуду —
миски, горщики, глечики, кухлі — конфігура
цією, тобто структурно, цілковито подібні до
трипільських, і розписують посуд також у
трьох вимірах.

У розписах трипільців часто вимальову
ється ростуче Древо Життя або Світове. На
українських рушниках ритмікопластична

побудова Світового
Дерева подається
також у триєдиній
триярусній суті: Зем
ля (проростання і кві
тування), Небо (Сон
це, Місяць, зорі),
Верхнє Небо (воно
вивершується Сві
том Світів — Вираєм
або Раєм, де перебу
ває Усевідаючий Гос
подар), цілковито
подібно до худож
ньообразних засад
трипільських розпи
сів. Релігійність укра
їнця захована в
особливостях при
роди його душі — в
мірностях і символах
(знаках) почувань.
Тож картини світо
творення і народо
творення (неперер
вність людського ро
ду, народження нової

людини) завжди були й будуть найбільшою
таємницею таємниць, які прагне збагнути
людська душа, вища Цілість Косморуху,
Всеєдність його.

Подібно до трипільського Пуруші з Пет
рен (поселення в Молдові) — гігантської
триярусної багаторукої Людини (вона уо
соблює Всесвіт) — бачимо на багатьох руш
никах із Кролевця (ХVІІІ—ХІХ ст.) виткану
триярусну Богиню — Берегиню — Велику
Матір Світу, Прародительку всього сущого.
Чотирисемимірними ромбами витрактову
ється родюча сила її космічної енергії. Інспі
рують дії вічного Проросту чотири (навсібіч)
стихії СвітлаВогню, зображені накладанням
раменного хреста на прямий.

Образ Великої Матері — Берегині роду,
один зі священних символів трипільців,
стає найулюбленішим і в народній вишивці
численних рушників, скатертин, сорочок,
витворений мовою геометричних орнамен
тів буквально по всій Україні. Мотив цього
образу варіюється: Берегиня в оточенні
птахів або їх тримає, серед коней чи росту
чих дерев. На подільських рушниках
(с. Клембівка, Вінниччина) збереглися най
давніші космогонічні узори образу “древо
життя — квітка крин” (М. ШнайдерСенюк).
У його мотиві Світове Дерево вивершуєть
ся образом самої Берегині (їхнє символіко
образне й семантичне злиття), в якої голо
ва — ромб із хрестом усередині, а руки теж
хрестоподібні, світлоносні. Над її головою
височіє корона — знак із трьох хрестів —
потроєна світлова іпостась, цебто Трисвіт
ле Сонце. Такий сюжет є в давніх колядках
українців дохристиянської доби, зокрема в
“Чи ти в домочку, господарочко”:

Для того миру треба церковці
з трьома верхами, з трьома вікнами.
В одне віконце ісходить Сонце,
у друге віконце — в полудню Сонце,
у третє віконце — на заходу Сонце.
“Церковця” є Світове Дерево, власне

Світобудова. З трьома сферами — 
”верхами”, трьома вікнами — Трисвітлим
Сонцем, Трояном — Дажбог, Хорс, Ярило,
які описані у “Велесовій Книзі”.

Найдавніший мотив і саме трипільсько
го походження — міф про Сотворення Світу
іншою птахою не досить конкретного виду,
але космічною — в сюжетному різноманітті
багатозначно проявиться в розписах опіш
нянських, гнилецьких, косівських мисок, а
багатобарвно вишивається на київських,
полтавських, харківських, чернігівських,
черкаських рушниках. Зрештою, образ од
нієї великої птахи або двох чи трьох, як
Творця Всесвіту — деміурга Високого Не
ба, зберегли і наші колядки глибокої давни
ни у карпатському краї. Світотворчу іпос
тась птахів (мистецтвознавці називають їх
“фантастичними”, “казковими”, хоча нале
жить називати їх міфологічними) витворила
в декоративному живописі видатна худож
ниця Марія Приймаченко. Ця тематика про
явилася й у творчості багатьох її колег,
старших і молодших.

Заслуговує на увагу, що у трипільців
часто велично зображується олень на мис
ках ритуального призначення. Власне, цей
образ є відтворенням дуже давньої леген
ди про двох священних оленів — спареної
космічної стихії. Згодом цей образ небес
ного оленя в численних варіаціях потужно
проріс у сколотськосарматській культурі, а
широко й глибоко вкорінився у народне
мистецтво карпатців України і втілюється у
пластичному різноманітті від давніх часів і
досі як найулюбленіший народними митця
ми художній мотив.

У карпатських писанках, металі (мосяж
ництві), глині — мисках, кахлях (згадаймо
великих творців ХІХ ст. О. Бахматюка, О. Ба
ранюка, П. Кошака та й багатьох сучасних
косівських, космацьких гончарів і писанка
рів) можна бачити тих парних оленів, які на
дійно стережуть Світове Дерево, Світогляд
і вічне життя на землі. Мистецька потреба
трипільських гончарів розписувати особли
вого змісту лініями скульптурну пластику,
зокрема й малу — жіночі статуетки як запо
віт нащадкам зберегти знання етносу,
пройде життєствердно крізь тисячоліття
забуття, хижого колонізаторства й чужої
захланності та й сьогодні могутньо виявляє
себе на всіх теренах України. Нагадаємо
тут про птахів і коників, виліплюваних нині з
сиру буковинськими майстрами, або де
рев’яну іграшку чи “коники”, “берегині”, ви
ліплені з глини, або спечені з білого борош
на медяники степового краю.

Якщо уважно обдивитися вершників на
кониках гончарки Лизавети Медолиз (70ті
роки ХХ ст.) із села Громи поблизу Умані
(там неподалік трипільське поселення То
машівка), то впадає у вічі, що постаті вер
шників вона виліплює продуманими, завче
ними — уточнюємо: успадкованими — й ду
же економними рухами руки, подібно до
того, як творили фігурки БогиньБерегинь у
трипільських прамістах Майданецькому,
Чичиркозівці, Тальянках. Прикметно, що
гончарка перехрещує постаті вершників
двома лініями. Трипільські жіночі статуетки,
розписані лініями, здебільшого червоними
фарбами, опоясують через плече, частіше

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА — ПЕРВЕНЬ

Символи сварги 
на мисці з Гребенюкового Яру 

та на горщику з Гренівки, 
V тис. до н. е. 
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Щоб, зачарований козацьким зростом,
До тебе світ запрягся дорости”.
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— справа наліво або через двоє плечей —
перехрещені, призначалися для ритуалів
певних культів священної дії. Ця традиція
простежується в усі періоди Трипілля, зок
рема на поселеннях: Шипенці, Коломий
щина, Стіна, Стара Буда (перехрещені лі
нії); Поливанів Яр, Крутобородинці, Коши
лівці, Чапаївка, ЛукаВрублевецька, Нез
висько, Більче Золоте, Троян — лінією че
рез одне плече.

В українців здавна є звичай — священ
ний стиль святкового носіння одежі: поя
сом огортається людська фігура, а через
плече — сумка. Урочисто пов’язували
рушником через плече весільних сватів і
старостів у весільному обряді, що інспіру
вав священнодіяння у багатьох ритуалах.
Коли весільні старости починають краяти
коровай молодим (кульмінація весільних
дійств), вони перепоясують один одного
навхрест тими рушниками, що були пе
рехрещені під короваєм. Раменний Хрест
є сонячним символом у розписах трипіль
цівхліборобів. Подекуди і молодих на ве
сіллі пов’язують навхрест рушниками як
особливий чин (поряд із старостами) у ве
сільному обряді. Такий знак (рушниковий
Хрест на чоловічій постаті) — символ Вог
ню і Світла — величний, цілковито свя
щенний чин у весільній обрядовій симво
ліці, який побутує в наші дні. Або широ
кий, часто червоний, пояс через плече, на
який чіпляли нагороди знатній, шанованій
людині.

Відзначимо також пояси ткані, жіночі
(Галичина, Буковина, Поділля, Черкащина,
Полтавщина, Чернігівщина), що мають
символ безконечників, ромбів, хрестів,
складаючи сюжетну основу з геометричних
орнаментів. 

Отже, трипільці розписували кераміку
за чіткою схемою: дивлячись на посуд
зверху, вони начебто розгортали у плані
весь художній задум і центром сюжету ви
будовували обраний символ — Сваргу,
Хрест або Трикветр. В українській вишивці
домінує така ж структура: розгорнута орна
ментика символів Сварги, Хреста у Квадра

ті чи в Ромбі або
восьмикутної Зорі,
які динамізують сю
жетну канву твору. І в
кераміці (насампе
ред розпис мисок)
символіка Сварги,
Хреста найпошире
ніша — винятково
священна для кож
ного майстра з дав
ніх часів. 

На гончарному
посуді доби неоліту
вісім тисячоліть тому
(а з’явився ще в па
леоліті — 23 тис. р.
до н. е.), згодом і в
трипільців знак Хрес
та оформився у сим
вол Вогню і життє
дайного Сонця, у
символ вседіючого і
всеперемагаючого
Світла, найбільшого
блага Буття. У релі
гійноідеологічних
уявленнях наших
пращурів постає на
родження і станов
лення Всесвіту.
Хрест пов’язує душу
з Вічністю. Традицій
на орнаментальна
мова гончарного
розпису, вишивки,
килимів, площинного
різьблення, успадку
вавши художній дос
від попередників —
праукраїнців, несе у
композиційній основі
знак Хреста і його
багатоманітні стиліс
тичні варіації, в тому
числі й Сварги (свас
тики). У ньому захо
вано образ Бога —
Творця і всього нес

кінченного Небесного Руху. 
Хрест як знак Світонароджуючої Сили

постає генеруючим центром символіко
ритмічної побудови геометричних та рос
линних орнаментів усього народного мис
тецтва українців, а особливо у вишивці,
ткацтві, площинному різьбленні, писан
карстві. Підкреслимо: символіка й образна
система вишивки, як і ткацтва, писанок,
гончарства, сформувалася задовго до поя
ви християнства й досі не зазнала змін. У
зв’язку з цим заслуговує на особливу увагу
орнаментика перемітки (намітки) — голов
ного жіночого убору
ХІХ ст. з ІваноФран
ківщини (Городен
ківський район).
Зазначимо, що
там розкопано
трипільське сели
ще пізнього пері
оду Кошилівці
(Тернопільщина).
Все поле убору,
що покриває го
лову, в трьох зам
кнених ярусах ви
шите мотивами
т р и п л е ч о в о ї
Сварги цілковито
як на браслеті з
палеолітичного
поселення Мізин. 

Цей орнамен
тальний ряд зверху
втримує символічна зиґзаґоподібна хвиля.
Вона відтворює сюжет оздоблення на кіс
тках (лопатках) мамонта палеолітичної до
би (Мізин, Межиріч, Кирилівська стоянка у
Києві), неоліту (БугоДністровська, Дніпро
Донецька культури). А врівноважують увесь
ритмічнообразний сюжет два хрести, сво
єю стилістикою подібні до символів хрестів
з трипільського селища Кошилівців. Воче
видь, у структурній побудові орнаменталь
них сюжетів галицької вишивки на головних
уборах маємо один із прапервнів нашої
космологічної абетки як образної мови

пращурів, що понад 25
тис. років ішла до нас як
духовний заповіт нащад
кам. 

Керамічні форми на
шого народного гончар
ства упродовж тисячоліть
не змінюються й відпові
дають канонам, виробле
ним у добу Трипілля. Сво
їм профілем, насамперед
миски сучасних гончар
них осередків Полтавщи
ни (опішнянські), Черка
щини (гнилецькі, паланів
ські), Поділля (адамівські,
барські, бубнівські), Гали
чини, Гуцульщини (косів
ські), Закарпаття цілко
вито ідентичні трипіль
ським. Принцип побудови орнаментальних
схем розписів — космологічна тематика,
семантика символів, ритміка елементів
композиції — такий самий, як і в хліборобів
трипільців епохи енеоліту. Ті ж глини, той же
улюблений червоний колір: якщо біла по
верхня посуду — то червоним розписано
орнамент, а по червоній поверхні — білою
фарбою, інколи коричневою або обома.

В архаїчних уявленнях наших пращурів
число, будучи символом сакрального зміс
ту, уособлює космічну сутність Буття. Воно
стає образом Світу. Якщо торкнутися ху
дожньої мови, скажімо, писанок, то архітек
тоніка сюжетів суворо підпорядкована чис
ловій ієрархії від одиниці до дев’яти в тісно
му смисловому зв’язку. Маємо особливу
філософію нашої прадавньої традиції ося
гання космодій, у якій знаки, числа і речі не
подільні й утворюють потужні множини без
початку й кінця.

Числова двомірність певних знаків, їхніх
елементів у народній творчості всіх жанрів і
технік — числовий символізм — складає
принципові засади образного мислення й
визначає особливості побудови мистець
кого задуму. Це ритмікообразні підвалини
художнього мислення трипільців.

Та чи не найбільше орнаментальної сим
воліки трипільців зберегло наше писанкарс
тво, яке бере свої витоки з витворених їхніх
ритуальних керамічних яєцьторохкалець із
ранньотрипільського селища ЛукаВрубле
вецька раннього етапу, писанокторохка
лець часів Київської Русі. Сучасні археологи
знайшли перші взірці праписанок, виліпле
них із глини ще 6 тисяч років тому. Власне,
тільки проаналізувавши символіку й семан
тику писанкових орнаментів усієї України
порівняно з трипільськими знаковообраз
ними системами, маємо всі підстави ствер
джувати, що писанкова мова українців ус

падкована від трипіль
ців. Ті ж символи

Хреста, Кола,
Хреста в Колі,
Сварги (Сигми),
Ромба, Безконеч
ника, Спіралі, 7—
8кутної зорі (на
родні майстрині
дають їм свої наз
ви, розробляють
нові сюжети на
основі традицій
них мотивів) сві
тославні трипільці
означили на своїх
храмах, житлах,
посуді, антропо
морфній пластиці.

Отже, генетична
пам’ять українців збе

регла для прийдешніх
поколінь священні символи Світоосягнень
їхніх пращурів — трипільців.

У нашому народному хлібопеченні на
пошану свят Сонячного циклу — Коляди
Різдва, Великодня, Купала, Калити — з тіс
та витворюються, як на трипільському по
суді, архаїчні символи Хреста, Сварги, пта
хів, дерев, зірок — і тут кожна деталь сюже
ту наповнена космогонічним змістом. Ху
дожні ритуальні хліби у весільному обряді,
який об’єднує багато дійств, пластично й
композиційно уподібнені астральним си
лам й виконують магічну функцію. Коровай

та інші ритуальні весільні хліби — лежень,
дивень, борона, шишки, птахи (ними обда
ровували коровайниць) — бгали літні жінки
в обов’язковому ритуалі: двоє або четверо
піднімали тричі над собою діжу з тістом.
Цей ритуал відтворили трипільці в гончар
ній пластиці — скульптурна композиція з
ЛукиВрублевецької (раннє Трипілля). 

Як і образотворча мова гончарства,
ткацтва, вишивки, писанкарства, різьбярс
тва, так і словеснологічна українська мова,
мова літератури, поезії, народної пісні од
ночасно бере початки свого формування в
глибинах праісторичної доби. Відомий ет
нолог і мовознавець Платон Лукашевич
(“Корнеслов греческого языка”, 1869) пи
сав: “…розглядаючи важливіші закони
слов’янської мови, також закони всесвіт
нього чаромантія, зворотного читання слів
та ін., я почав більше й більше стверджува
тися в тій думці, що Першомова роду люд
ського, тобто та, на основі якої витворили
ся інші мови, не загинула зовсім… Багато/
бічні дослідження і обміркування остаточно
потвердили, що це є малоросійська мова,
яка має цілком тонічну чи музикальну гра/
матику й інші особливі, надзвичайно важ/
ливі властивості”. Згодом дослідниклін
гвіст Михайло Красуський у праці “Древ
ность малороссийского языка” (1879,
Одеса) цю тему поглибив: “Занимаясь дол
гое время сравнением арийских языков, я
пришел в убеждение, что малороссийский
язык не только старше всех славянских, не
исключая так называемого старославян/
ского, но и санскритского, греческого, ла/
тинского и прочих арийских”. 

У масштабній монографії “Мова Три
пільської культури” (2002) доктор філоло
гічних наук Юрій Мосенкіс проаналізував
великий масив індоєвропейських мов. Ав
тор доводить: “Вивчене системне функціо
нування доіндоєвропейського (трипіль
ського) субстрату в українській мові — як на
фонетичному рівні, так і на лексичному рів
ні, де субстратна лексика має (прикладом,
у творах Т. Шевченка, у фольклорі) особли
ве смислове навантаження, що сягає через
давньослов’янські вірування до міфологіч
них уявлень носіїв Трипільської культури.
Мова Трипільської культури — той доіндо
європейський компонент слов’янських
мов, який відрізняє слов’янські мови від ін
ших індоєвропейських і зближує їх з давнім
субстратом Східного Середземномор’я”. І
доповнює: “Українська мова зберігає не
лише численні трипільські слова, а й багато
власних назв, особливо назв річок, успад/
кованих від часів Трипільської культури”.

Тож аналізуючи численні витвори на
родного мистецтва, доходимо висновку:
традиція народної культури українців із гли
бини тисячоліть і до сьогодні — то світло
носно виузорена Космічна сила, явлена в
орнаментальних лініях, гармонії кольорів,
динаміці ритмів, довершеності художніх за
собів, —  світлодайна всуціль. Космотеїчна.

У знакових системах трипільського роз
пису та фігуративної пластики, які успадко
вувала генетична пам’ять українців, закорі
нене осердя нашого народного світогляду:
він із правіків формував, вигранював і жи
вотворив великий Український Стиль
(В. Кричевський) Світоосягання і Світовоз
величування, він уберіг наш народ на істо
ричних роздоріжжях окремішньою ідентич
ністю.

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТРАДИЦІЇ

Хрест у символі Сонця на фраґменті кераміки, 
прамісто Стіна, IV тис. до н. е.
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“То була Божа воля. 
Він вибрав такий шлях, 
дивний на перший погляд”.ПАЛІТРА14

Ігор Павлюк: А де у Вас можна
води напитися?

Іван Сколоздра: Ось стоїть
(показує на мінеральну).

Ігор Павлюк: Та ні, я хочу з
криниці… 

Брат Івана Сколоздри Роман
приносить від криниці відро води.
Ми дістали хліб, вино, цукерки. На
жаль, пан Іван не може з нами ви/
пити. Біля ліжка стоять ліки.

Іван Сколоздра: Я десь там
служив, то воно подіяло на мене…
53й, 56й роки —  не знали, що то
таке. 

Ігор Павлюк: Радіація… 
Іван Сколоздра: То у Львові

з’явився якийсь живописець на
шклі? 

Богдан Чепурко: Все те, що
було, — тепер такого унікального
навіть серед молодих немає. Але є
й талановиті хлопці… 

Іван Сколоздра: Я чув від мис
тецтвознавців, що чехи, румуни,
словаки, білоруси… ні, білоруси
ні… вони малювали споконвіку по
колу… і тут якийсь Іван із села — і
крутивсякрутився, і викрутився, і
побіг далі, а вони… Якби Львів
справді зробив музей Сколоздри,
це би було щось надзвичайне, тому
що у тих республіках нічого подіб
ного немає. Я так сьогодні дивив
сє, ви знаєте, так дививсє — і
просто чудо, ви розумієте, як пре
красно, яку треба мати фантазію
людську, щоби зв’язувати в одно
український фольклор.

Іван Сколоздра, як дитина, ті/
шиться, хвалиться/гордиться свої/
ми роботами, демонструючи їх
просто з альбому, то зі світлим лу/
кавством провокуючи нас словами:
“А воно комусь потрібне?”, то з гід/
ністю Майстра даючи нам зрозумі/
ти, що ця неповторність навіки… 

Мені ж подобається все, що він
намалював, адже завжди сприй/
маю митця і його світ у гармонійній
єдності. 

Пан Іван показує нам свої “пер/
сидські мініатюри”, тонку роботу і
велику фантазію якої людині з від/
критим для краси серцем не оціни/
ти неможливо.

Пан Роман приносить “куліш/
ки”, я розливаю вино, і ми п’ємо за
здоров’я Івана Сколоздри.

Іван Сколоздра: Приїхали
гості. Був навіть один поляк. Я йому
деякі картини показав. Він побачив
картину “Українська серенада” — і
вхопився за руку: я не віддаю.
Скільки? Скільки? Я кажу: п’ять
пальців, шосту долоню.

Богдан Чепурко: Ти передав її
до музею?

Іван Сколоздра: Так, там до
музею є… Знаєте, коли виставка
була в музеї Леніна, і от почалося, я
обходив той музей Леніна кругом,
подивився. На початку експозиції
писали: “Експонати не продаються
і не даруються”. І видно, якийсь ко
муністичний працівник, ви розуміє
те, зауваживши мене, який стояв
до нього плечима, кричить (щоби я
чув): “Как ето пенсіонєр!.. он дол
жен раздавать, кому нравітся!” Я
думаю “папапа” — пішов собі від
нього, що йому пояснювати?.. За
деякі картини тоді давали півтори
тисячі. Я не міг продати ні за які
гроші, бо колекція була б неповна.
(Після довгої паузи). Але навіть у
сні не бачив, щоби я нині гості
мав… довгий час до мене уже ніхто
не приїжджав.

Фотографую Івана Сколоздру,
фотографуємося з ним.

Іван Сколоздра: О, то буде,
напевно, якийсь шедевр (іронічно
коментує фотографування). А наві@
що Вам ті фотографії?

Майстер наспівує щось собі…
Хоча не знаю, чи сам чує те, що нас/
півує, адже після останньої операції
його слух різко погіршився.

Прийшов ще один брат пана
Івана — Михайло. Він, як і всі Ско/
лоздри, добре складений, енергій/
ний.

Прийшла племінниця пана Іва/
на — пані Люба — та його старший

брат Роман. Вітаються: “Слава Ісу/
су Христу”. 

Пан Роман розповідає нам ці/
каві моменти з їхнього дитинства.

Роман Сколоздра: Іван ще з
дитинства був не такий, як ми всі.
Нас було штири хлопці, дві дівчини.
Один із двадцять дев’ятого року,
погиб… За Польщі наш тато був за
тятим мисливцем, сильним стріл
ком… У нас постійно були рушниці.
Я теж став мисливцем. Дичина у нас
в хаті не переводилася, ми росли
крепкими. Мій тато у Розвадові
отутво був двадцять п’ять років вій
том. Мав свій пістолет і арешт…
всьовсьо… тато знав німецьку мо
ву. За німців з нашої хати три брати
були січовими стрільцями. 

Ігор Павлюк: То де у вас такий
Іван узявся?

Роман Сколоздра: А Івана
пам’ятаю, як він ще в колисці гой
датися любив. Потім ліпив із хліба
всяких коників. Не любив дитячих
компаній. Любив самоту. В селі то
було дивно. Від господарки був да
лекий… 

Богдан Чепурко: В Івана є ле
генда, що ваші предки прийшли
сюди з Запорозької Січі, адже Івана
прозивають у селі козаком. Мов
ляв, один із козаків Богдана Хмель
ницького був поранений — і його
тут, у Розвадові, залишили лікува
тися. Він одужав, оженився, дістав
за військові заслуги чимало поля,
розхазяйнувався. Та й Сагайдач
ний звідси. Адже запорозьке ко

зацтво творилося не лише на сході
України, а й із наших людей. 

Роман Сколоздра: Не знаю,
чи з Запорожжя, але що наш пре
док прийшов сюди з Дону — то, ка
жуть, правда. Прийшов сюди,
осів... Він був рибалка, мисли
вець… Тут були коні, бджоли, і ябка
йшли пізніше у Відень… Три з поло
виною гектари землі. А потім при
йшла совєтська імперія — і все за
горнула, навіть дичини і риби не
стало. Знищила всьо. І газ забрала.
Геть усе… 

Богдан Чепурко: У Верховин
ському районі — то високо в Кар
патах, я знав такого ватага Ватама
нюка. Ватаманюк — атаман. То він
складав антирадянські коломийки.
І дозволив мені записати їх ще в
радянські часи. 

Але ж я не давав читати, збері
гав удома. Але він зі мною так до
вірливо жартував. Каже: Богдане, я
тобі дістану кремінний пістоль Дов
буша, але ти мені дістань автомат
Калашникова. То як Ви всетаки
дивилися на Івана? Цікава дити
на… трохи сторонився інших… 

Роман Сколоздра: Він, я вже
казав, до компанії не дуже… він со
бі жив тим духом… 

Богдан Чепурко: Ось він уже
дорослий, але не жениться… У
нього була, знаю, якась любовна
історія…

Роман Сколоздра: Він не же
нився, бо ніяка жінка не дала б йо
му то зробити, що він зробив за

своє життя. Ми з дому всі
повступалися, і я йому
все у батьківській хаті ли
шив, ще й примурував
для картин отут. А Івану
просто не мішали. Ми
вже знали, відчували, що
він задуманий для іншо
го. До нього пізніше одна
жінка з Америки приїж
джала, кликала з собою.
Казала, їдемо, там ніц не

будеш робив, тільки будеш малю
вав, а він не поїхав! Каже, йому
добре саме тут. Каже, не лишу тут
ні картин, нічого… і не поїхав. І да
вай йому що хоч — золото, срібло,
він не поїде. 

Богдан Чепурко: А коли при
йшов успіх, то вже як до нього тоді
ставилися?

Роман Сколоздра: А поріз
ному. Були такі, що сміялися з него.
А Іван що задумав, те зробив. Ніхто
йому не мішав. Жив за принципом:
не чіпайте мене, і я вас не буду.
Вільним. На п’янки не ходив. Він
задоволений був своєю роботою —
і все.

Ігор Павлюк: А на що він жив?
Роман Сколоздра: То кіноме

ханіком робив, то господарка була,
коли ще батьки жили. Тут і порося
та були. Мене тягне сюди, бо то на
ше гніздо… А потім у Івана друзів
появилося! З усіх усюд почали їха
ти. Бо він спочатку і ліпив, і випалю
вав на кахельному заводі, і малю
вав. Завів таку бібліотеку тут, що
ніхто не мав. Де зараз ті книжки по
ділися — не знаю. 

Дивлюся родинні фотографії і
роблю висновок, що зовні молод/
ший Іван Сколоздра дуже подібний
до Миколи Вінграновського. Бог/
дан Чепурко погоджується, захоп/
лений таким моїм відкриттям.

Богдан Чепурко: То була Божа
воля. Він вибрав такий шлях, див
ний на перший погляд. За все ХХ
століття маємо три народні худож
ники: Катерину Білокур, Марію
Приймаченко, а Іван третій.

Ігор Павлюк: Такі люди народ
жені, щоби покращити, удоскона
лити природу.

Пан Іван бережно показує та
коментує свої картини з альбомів.
Так “хваляться” своїми дітьми: “То
гуцульська пара, то квіти, козаки…

а то Америка зробила з цієї карти/
ни рекламу на свої весілля!.. А з
отієї картини, мені казали, можна
зробити дві, а я кажу, що мені по/
добається саме так, коли одні на
небі працюють, а інші на землі (по/
казує картину “Слава не вмре, не
поляже”). Окремі “діти” в пана Іва/
на улюбленці. Він пам’ятає, де кож/
на його картина. І з душевною
прикрістю згадує тих власників
своїх творінь, які не дозволяли йо/
му іноді приходити, щоби подиви/
тися “на свою дитину”. 

Іван Сколоздра: Такі художни
ки, як Катерина Білокур, приходять
на Землю, може, раз на століття.
Вона не могла, наприклад, в Англії
народитися. Вона мусила пройти
тернистий шлях, аби зрозуміти
суть мистецтва і жити таким жит
тям, яке вона вообразила собі з ди
тинства. Приймаченко зовсім інша.
Ви знаєте, це справді феномен. Як
вона казала: я от сиджу, нахмури
лася, і виджу, як на землі то той
вовк чи інша велика звірина явля
ється. То змальовувала, потім фан
тазія росте — то унікальна річ! Я
чув, що в Ленінграді чи в Києві
приставляють такий апарат до її
картини і не можуть зняти копію… 

Ігор Павлюк: Пане Іване, з Ва
ших робіт теж копії ніхто від руки не
зніме!.. А не шкодуєте, що зараз
розсталися майже з усіма своїми
картинами?

Іван Сколоздра: Ні. Я радий,
що віддав свої картини до Львова.

На прощання Майстер пода@
рував мені альбом з автографом
“Іван Сколоздра. Малярство на
склі” зі вступним віршем Богда@
на Стельмаха та теплими перед@
мовами Василя Отковича і Тетя@
ни Марченко@Пошивайло, яка,
зокрема, цитує слова самого
Майстра: “Я віддав усього себе
тим картинам. Потрібно було
народити дітей, мати онуків,
милуватися ними, дати їм осві@
ту… Я цього не зазнав”, “Ніхто
не збирався у мене вчитися, та й
сам я не хотів, щоб хтось прой@
шов моєю стежиною, бо вона
занадто сумна. Стежина ця
вузька, слизька і терниста…”

Записав розмову 
Ігор ПАВЛЮК

“Скасування кріпацтва”

Уперше зачарувався творчістю Івана Миколайовича СКОЛОЗ�
ДРИ, коли до рук потрапив альбом “Українське народне малярс�
тво ХІІІ—ХХ століть: Світ очима народних митців. — К.: Мистецтво,
1991. — 304 с.”.

Подумки сердечно припасовував картини незвичайного, ди�
вовижного Майстра, серед яких “Несе Галя воду”, “Радуйся,
земле!”, “Скасування кріпацтва”, “На оновленій землі”, “Лукаш і
Мавка”, “Чумацький шлях”, “Пам’яті січовиків”, “Козацькі заба�
ви”, “Весна, весна, весна…”, “Весілля” до своїх майбутніх книг
віршів. Усе світиться таємничо відкритою радістю Буття, суголос�
ного із чимось генетично сокровенним.

Дізнався, що зі Сколоздрою знається мій давній приятель, ві�
домий поет Богдан Чепурко. Попросив його супроводити мене до
Івана Миколайовича, до якого зі Львова їхати не так і далеко.

Скажу наперед, що день, проведений у товаристві з сивим
Майстром, який тільки повернувся з лікарні, — з тих, що назву
знаковими у своєму житті.

“…Майстер народної творчості Іван Миколайович Сколоздра
народився 1934 року і живе в селі Розвадові Миколаївського ра�
йону Львівської об�
ласті, на березі річки
Дністер. 

Спочатку творив як
скульптор. 

До живопису на
склі звернувся напри�
кінці сімдесятих років.
Сьогодні він єдиний
непрофесійний худож�
ник, який відроджує і
продовжує традицій�
ний у минулому різно�
вид народного мис�
тецтва. 1983 року від�
булися дві персональ�
ні виставки художника
у Києві та Львові”. 

Біля звичайного
сільського обійстя
господаря — яблуні з
червоно�білими плодами, ним творені скульптури…

На стінах веранди — його картини та ікони.
Під час зустрічі Майстер наспівував щось собі, то сумне, то

жартівливе. У самому прізвищі — Сколоздра — є щось скляне,
кришталеве, прозоре, козацьке, вічне. Зі старих світлин на нас
дивиться ставний козарлюга з добрим і простим обличчям.

Заходимо, вітаємось.

Іван Сколоздра та Богдан Чепурко

ІВАНА 
СКОЛОЗДРИ


