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“Кон’юнктура (часто замовлена 
і проплачена) не повинна 
впливати на світогляд”.ПОЛІТИКА2

Юрій ШЕЛЯЖЕНКО

Наближаються зміни. Це помітно
кожному, хто відслідковує ключові ру�
хи в політичному хаосі. Хоч робити це
дедалі важче, а причина — інформа�
ційний (дезінформаційний) галас, ще
один неодмінний супутник будь�яких
реформ.

Минулого тижня ЗМІ активно обговорю�
вали підсумки перших ста днів роботи уряду
Юлії Тимошенко та дискутували з приводу
дострокових виборів міського голови у Києві.
Спільна риса всіх скандальних публікацій:
мало інформації, багато брехні. Відзначимо,
що увага ЗМІ до цих подій була гіпертрофо�
ваною. Адже три місяці — занадто малий
строк, щоб оцінити дієвість урядової політи�
ки, а виборча кампанія в столиці ще як слід
не почалася. 

Навіть столичний міський голова не встиг
дати жодної прес�конференції. Бо ж не можна
так називати “брифінг” Черновецького із само�
вихвалянням щодо його уявних успіхів (наприк�
лад збільшення бюджету втричі за рахунок під�
вищення тарифів на комунальні послуги), на
якому він виголосив бундючний монолог, зая�
вивши, що “готов общаться лічно с каждим кі�
євляніном с глазу на глаз” та покинув колонний
зал мерії, не відповівши на питання журналіс�
тів. А тих колег, які наблизилися до мера�втіка�
ча, грубо відштовхувала його охорона та пра�
цівники прес�служби. Відтіснили “від тіла”
міського голови всіх, крім… телеканалу “Росія”!
І це зафіксовано на фотознімках, які опубліку�
вало інтернет�видання “Українська правда”.
Резонанс виявився мінімальним, хоч схожий
скандал у цивілізованій країні примусив би по�
літика подати у відставку. Леонід Михайлович
бровою не веде. Ось вона, культура! Етикет і
мерія, так само як держслужбовець Черно�
вецький і державна мова — несумісні?!

25 травня мають відбутися дострокові ви�
бори Київського міського голови, які оголоси�
ла Верховна Рада. Доти демократичні сили
мають шанс виправити найбільш кричущі рі�
шення міської ради, оскільки ЦВК зареєстру�
вала 15 нових “списочників” БЮТу в Київраді
замість депутатів�перебіжчиків. Тривають кон�
сультації щодо визначення єдиного кандидата
в мери Києва від БЮТ, НУНС та Блоку Кличка.
Юлія Тимошенко пообіцяла очолити виборчий
список своєї політичної сили в Києві. 

Щодо перших ста днів роботи уряду де�
мократичної коаліції, то перший начебто
“вбивчий” аргумент його критиків — зрос�
тання інфляції та підвищення цін. Давно оп�
рилюднено відповідь на ці закиди — маховик
інфляції розкрутив уряд Януковича, викачую�
чи кошти українського бюджету в офшори
через надмірне відшкодування ПДВ, а підви�
щення цін — світова тенденція, зумовлена
зростанням цін на енергоносії. 

Ідеологи “тіньового опозиційного уряду”
чудово розуміють, що людям важко осмисли�
ти цю сумну реальність, і продовжують тира�
жувати свої закиди. Але є речі, про які вони
мовчать. У Росії ціни на продукти харчування,
заморожені до виборів президента, зараз по�
повзли вгору. В багатьох реґіонах РФ буха�
нець хліба коштує понад долар. Російський
уряд намагається стримувати ціни, але це
призводить до дефіциту продуктів, з’являють�
ся черги за хлібом. До речі, в північній держа�
ві з імперськими амбіціями, що заробляє на
продажу нафти й газу мільярди, зростання цін
також пояснюють здорожчанням енергоносі�
їв. А в Україні хліба достатньо, ціна коливаєть�
ся від 35 (Київ) до 60 (схід—південь) центів.
Завдяки антиінфляційним заходам уряду
зростання цін суттєво уповільнено.

Ось і критикуйте після цього демократич�
ний уряд, що за якихось три місяці всупереч
інфляції та несприятливим світовим тенден�
ціям виплачує борги Ощадбанку СРСР, знач�
но підвищив мінімальні зарплати і пенсії,
виплати ветеранам, пенсіонерам, “дітям вій�
ни” і матерям з малолітніми дітьми. Бороть�
ба з корупцією теж на висоті: вдвічі збільше�
но надходження до бюджету від податків та
мита, припинено вал контрабанди, впровад�
жується незалежне зовнішнє оцінювання у
школах, запущено процес очищення ринків
від зайвих посередників і спекулянтів (почи�
наючи від РосУкрЕнерго і закінчуючи Тендер�
ною палатою). Крім послідовної соціальної
політики, уряд реалізує стратегічний курс на
поліпшення транспортної інфраструктури:
виділено понад 10 млрд грн. на будівництво
та реконструкцію доріг, вокзалів, аеропортів,
столиця отримає нову кільцеву дорогу. Каб�
мін потурбувався і про стадіони — це важли�
во для проведення Євро�2012. Багато євро�
пейців приїдуть до нас подивитися футбол і
ознайомитися з нашою державою. Вони поз�
будуться хибних уявлень про Україну як час�
тину засніженої та скутої ланцюгами неволі
Російської імперії.

Стала міцнішою та конкретнішою ритори�
ка наших владоможців щодо українського су�
веренітету. Президент публічно визнав загро�
зу гегемонії іноземних ЗМІ у вітчизняному ін�
формаційному просторі та поставив перед
РНБО стратегічне завдання подолати медіа�
орієнтованість “на Шарикових”. Прем’єр�мі�
ністр реалізує європейський курс України. Ми
вже майже вступили у ВТО і готуємося стати
частиною євроатлантичного безпекового
простору. Цьому сприятиме візит Джорджа
Буша до Києва. Аванси, видані українській ін�

телігенції вищим керівництвом держави на
Форумі в Національній опері, вражають мас�
штабом. Сто мільйонів на українську книжку!
Це те, що треба нашій культурі, аби вивести її
зі стану злиденного животіння.

Звичайно, доброї волі на Печерських па�
горбах дуже мало для наведення порядку в
усіх просторах України. Подекуди менталітет
дозволяє саботувати розпорядження цен�
тру, покликані допомогти українцям знайти
своє коріння — такий парадокс. 

Вихідними я побував у Луганську, завітав
до комп’ютерного клубу в підземному пере�
ході на центральній вулиці, яка досі зветься
Совєцькою. Хотів написати електронний
лист приятелеві, але не зміг: там на ком�
п’ютерах досі не українізовано розкладку
клавіатури! Не кажучи вже про те, що росій�
ськомовна “кібер�няня” оберігає відвідувачів
від деяких сайтів, зокрема цілком пристой�
них, натомість рекламує російськомовні ін�
тернет�портали. Але ж органи ліцензування
давно отримали з Києва інструкцію переві�
ряти комп’ютерні клуби на предмет україні�
зації та у випадках, подібних до описаного,
відкликати ліцензію!

Як має почуватися звичайний українець,
чуючи щедрі обіцянки на телебаченні та сти�
каючись із сумною реальністю на вулицях?
Вершником на білому крилатому коні чи па�
сажиром “Титаніка”, що стрімко насувається
на айсберг?.. 

Мабуть, рано робити висновки: хоч усі
ЗМІ підштовхують нас до радикальних суд�
жень, кон’юнктура (часто замовлена і про�
плачена) не повинна впливати на світогляд.
Спробуємо залишитись оптимістами та
сприяти змінам на краще щоразу, як вони
починаються поряд. 

Петро АНТОНЕНКО

В Українському домі відбулася
прес�конференція Юлії Тимошенко й
очолюваного нею Кабінету Міністрів Ук�
раїни. Тема — перші 100 днів роботи
уряду. На захід запросили журналістів з
України а також їхніх зарубіжних колег.

На сходах Українського дому урядовців
зустрів пікет опозиції. На плакатах, зокрема,
значилося: “Юля, де бензин по 3,50?” Ніби за
попереднього уряду він був за такою ціною! А
чому ціна зросла з 5 до 6 гривень, ми почули
на прес�конференції. Прем’єр розповіла, як
того ж дня міністр палива та енергетики Украї�
ни змушений був прориватися на державне
підприємство його ж відомства — Кремен�
чуцький нафтопереробний завод, найбільший
в Україні. Міністр з’ясував, що діється на під�
приємстві, до керівництва якого потрапили
представники олігархічних кланів. Цей промо�
вистий факт свідчить, що уряду демократичної
коаліції доводиться працювати в облозі. 

Цифри, які пролунали на прес�конферен�
ції, вселяють надію. Це перші кроки уряду. Та
важливо, щоб за цифрами стояло поліпшен�
ня життя чи бодай надія на те, що добрі почи�
нання триватимуть. А це можливо лише за
умови збереження правлячої коаліції парла�
менту, яка й сформувала уряд. Прем’єр�мі�
ністр чітко заявила: вона докладе всіх зусиль
для збереження цієї коаліції. А відповідаючи
на запитання про безперервні нападки на
уряд та постійні спроби вбити клин між бло�
ками правлячої коаліції, прем’єр зазначила:
“Моє терпіння буде безмежне щодо зусиль
зберегти коаліцію”.

Юлія Тимошенко почала свій виступ з соці�
альних питань. Зазначила, що коли уряд почав
соціальні виплати, його звинуватили в “попу�
лізмі”, в тому, що в бюджеті не вистачить кош�
тів. Кошти, виявляється, в державі є. Уже поча�
ли надходити нові: від виведення кланової
економіки з тіні, зростання виробництва. 

Виконано квартальний план з доходів
бюджету, в останні дні березня були понад�
планові надходження. Тобто це вже не дефі�
цит, а профіцит бюджету. Тому буде видано
всі заплановані на цей рік виплати знеціне�
них радянських вкладів, всі виплати матерям
на дітей. А за кілька місяців почне працювати
програма кредитів на доступне житло. На�
решті, з 1 квітня розмір мінімальної пенсії
підвищено до рівня прожиткового мінімуму
— 481 гривня (окрім доплат). 

Чимало було запитань стосовно місце�
вої влади. Однією з причин низького рівня
культури влади на місцях названо вибори в

один тур, коли в переможці може проскочи�
ти й демагог, і той, хто підкупить більше ви�
борців. Юлія Тимошенко вважає, що проб�
лема не в тому, що в місцевих радах утвори�
лася інша більшість, ніж на всеукраїнському
рівні, часом опозиційна до уряду, парла�
менту чи Президента, а у слабкій відпові�
дальності місцевої влади перед громадяна�
ми. Результат — величезні зловживання на
місцях. Досить лише згадати про масові
розкрадання земель.

На жаль, досі не вступив у дію закон про
імперативний мандат місцевих депутатів
(перебуває на розгляді Конституційного Су�
ду). А з заміною міських голів — проблема,
що засвідчила дворічна тяганина з переви�
борами мера Києва. Тому процедуру заміни
міських голів і депутатів місцевих рад треба
спростити.

Юлія Тимошенко пояснила, чому БЮТ ви�
суватиме свого кандидата на травневі вибо�
ри мера Києва, а не підтримуватиме когось
іншого, наприклад Кличка. Саме БЮТ має
найбільшу підтримку виборців у Києві. До то�
го ж, на посаду мера столиці треба висунути

сильного, авторитетного й досвідченого по�
літика й господарника і підкріпити його об�
рання демократичною більшістю в Київраді.
Юлія Тимошенко підтвердила інформацію,
що вона сама готова очолити виборчий спи�
сок у Київську міську раду, настільки важли�
вим вважає оновлення влади в столиці.

Прем’єр відповіла й на запитання, чи
планує вона балотуватися на виборах Пре�
зидента України. Якщо збережеться демок�
ратична коаліція і сформований нею уряд,
прем’єр�міністр готова підтримати на вибо�
рах Віктора Ющенка.

Годі жити тільки виборами, треба дати
змогу владі попрацювати спокійно і стабіль�
но. Але збереження демократичної коаліції
— під загрозою якихось “переформатувань”.
Не випадково того ж вечора телеканали
дружно передали критичні коментарі Прези�
дента щодо відзначення ста днів уряду. Всю
цю критику (до речі, уряд вважає її цілком
нормальним явищем) смакують і мас�медіа, і
політологи, й опозиція. А хочеться, щоб вла�
да, насамперед виконавча, працювала спо�
кійно, а не в стані облоги. 

РАНО РОБИТИ ВИСНОВКИ

ЧИ ЗАСТУПИТЬСЯ ВЛАДА
ЗА ПОЛІТВ’ЯЗНІВ 
І РЕПРЕСОВАНИХ?
Юрій ГНАТКЕВИЧ,
народний депутат України,
голова підкомітету у справах репресованих,
етнополітики і попередження 
міжнаціональних конфліктів 

Наважитися захопити офіс Все�
українського товариства політв’язнів і
репресованих могли тільки ті, хто не�
навидить українську незалежність

До офісу Всеукраїнського товариства по�
літв’язнів і репресованих, що розташувався на
Подолі на вул. Межигірській, 7/16, увірвалося
близько п’ятнадцяти молодиків характерної
зовнішності. Вони вирвали з рук голови това�
риства Героя України Євгена Пронюка порт�
фель і стали виштовхувати його з приміщення.
Чоловік, який керував нападниками, вигуку�
вав, що це приміщення викуплене і показав
документ — “Договір купівлі—продажу”. На�
падники, лаючись, поспіхом виносили до ван�
тажного автомобіля речі, що були власністю
товариства. Їм вдалося викрасти два комп’ю�
тери, сейф з важливими документами. Напад�
ники зняли зі стіни будинку табличку з напи�
сом “Всеукраїнське товариство політв’язнів і
репресованих” і повісили замість неї іншу:
“Музей православної ікони”.

Приміщеня, про яке йдеться, Товариство
політв’язнів і репресованих орендувало
1996 р. терміном на 25 років з переоформлен�
ням договору оренди кожні п’ять років. Оскіль�
ки термін чергової п’ятирічної оренди закінчу�
ється 24 квітня ц. р., керівництво товариства
кілька разів зверталося до Леоніда Черновець�
кого з проханням продовжити термін оренди.
Проте столична влада вперто мовчала. За вер�
сією колишніх політв’язнів, орендоване примі�
щення таємно комусь продали. Відчуваючи,
що крісло під столичним міським головою за�
хиталося, покупці не стали чекати, а вирішили
діяти у рейдерський спосіб. 

Важко повірити, що рейдерський напад
організувала Православна Церква Москов�
ського патріархату, святі отці якої не розумі�
ють, що іконам місце не в музеях, а у храмах. 

Колишні політв’язні були і залишаються
людьми відважними, які за ідею Незалежності
України провели довгі роки у тюрмах, концтабо�
рах. Кинути зухвалий виклик таким людям мо�
жуть лише ті, хто ненавидить нашу незалежність. 

Подільська міліція допомогла припинити
погром в офісі. Але чи надовго? І чи заступить�
ся за політв’язнів і репресованих вища україн�
ська влада? 

ЦЕ ВСЕЛЯЄ НАДІЮ

Ф
от

о 
П

. А
нт

он
ен

ка



СЛОВО ПРОСВІТИ 14 /443/ 3—9 квітня 2008

“Українська нація мудра. Вона 
прийме позитивне рішення 
на референдумі про НАТО” . ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАРІ 3

Євген БУКЕТ

1 квітня в Україні з держав�
ним візитом перебував Прези�
дент Сполучених Штатів Амери�
ки Джордж Буш. У рамках візиту
Україна і США підписали “до�
рожню карту” двосторонніх від�
носин. За словами Президента
України Віктора Ющенка, цей
комплексний документ чітко
визначає пріоритети взаємодії
двох країн у багатьох сферах —
від політичного діалогу до еко�
логічної безпеки. Зокрема,
один із них — активне сприяння
розширенню контактів між гро�
мадянами двох держав на всіх
рівнях. З цією метою мають бу�
ти розроблені відповідні дер�
жавні й недержавні програми.

Віктор Ющенко повідомив,
що у рамках державного візиту
Джорджа Буша до України під�
писано також важливу міжуря�
дову угоду про торговельне та
інвестиційне співробітництво.
“Вона закладає потрібний фун�

дамент для підготовки і початку
в недалекому майбутньому пе�
реговорів про створення зони
вільної торгівлі між нашими
країнами”, — упевнений глава
держави. Він додав, що
не менш важливе зна�
чення має підписана в
ході візиту рамкова уго�
да про співробітництво у
дослідженні та викорис�
танні космічного просто�
ру з мирною метою, яка
відкриває нову перспек�
тиву для взаємодії в га�
лузі високих технологій. 

Президент США
Джордж Буш під час
спільної з Президентом
України прес�конферен�
ції підтвердив підтримку
Сполучених Штатів Аме�
рики приєднання України
до Плану дій щодо членс�
тва в НАТО. “Моя позиція
непохитна: Україна і Гру�
зія повинні отримати
ПДЧ”, — сказав він.

“Переконаний,
що ми отримаємо
позитивний відгук у
Бухаресті, знайде�
мо аргументи для
тих держав, які ще
формулюють свої
позиції з цього пи�
тання”, — сказав
Віктор Ющенко.

Тим часом
Прем’єр�міністр
Франції Франсуа
Фійон заявив в
інтерв’ю радіо
Франс Інтер, що
Франція проти при�
єднання України та
Грузії до ПДЧ, ос�
кільки це непра�

вильна відповідь на баланс сил
в Європі, зокрема, між Росією
та Європою.

На Майдані Незалежності
напередодні візиту Буша кому�

ністи і вітренківці організували
мітинг протесту проти приєд�
нання України до Північноатлан�
тичного альянсу, а Партія реґіо�
нів оголосила про намір провес�
ти 3 квітня в Донецьку марш нез�
годних “Донбас проти НАТО”. До
цієї акції вони збираються залу�
чити зірок естради, зокрема Со�
фію Ротару.

Що ж, невдовзі побачимо,
як завершиться колотнеча. Ад�
же 2—4 квітня в Бухаресті на�
решті відбудеться розпіарений
вітчизняними політиками саміт
альянсу, на якому розглянуть
заявку України.

Президент Віктор Ющенко
під час спільної з Президентом
США прес�конференції наголо�
сив, що не бачить іншого курсу
для України, ніж євроатлантична
інтеграція. Він також висловив
упевненість, що українці підтри�
мають вступ України до НАТО на
референдумі. “Українська нація
мудра. Вона прийме позитивне
рішення на референдумі про
НАТО, який ми, безумовно, про�
водитимемо”, — зазначив він. 

ЩО ТАКЕ НАТО?
Василь СОЗАНСЬКИЙ

Предтечею НАТО став Брюссель�
ський договір від 17 березня 1949 року
між Бельгією, Нідерландами, Люксем�
бургом, Францією і Великою Британією,
який був військовим союзом і отримав
назву Західноєвропейського союзу. Зго�
дом виникла потреба участі у ньому США
як противага Радянському Союзу і тому
після його створення розпочалися пере�
говори про розширення військового
альянсу.

Результатом переговорів стало ут�
ворення Північноатлантичного договору
(North Atlantic Treaty Organization), який
підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949
року. До договору приєдналися США,
Канада, Португалія, Італія, Норвегія, Да�
нія й Ісландія. Три роки потому, 18 люто�
го 1952 року, долучилися Греція й Ту�
реччина, а 1955 року — Західна Німеч�
чина. 30 травня 1982 року в НАТО уві�
йшла Іспанія.

Згідно з договором, напад на одну з
країн НАТО — напад на НАТО, і всі члени
альянсу повинні виступити на захист дер�
жави, що зазнала агресії.

1954 року Радянський Союз запро�
понував свій вступ до НАТО, щоб “спри�
яти миру в Європі”. Проте всі члени ор�
ганізації рішуче виступили проти цієї
пропозиції.

14 травня 1955 року Радянський Союз
разом зі своїми сателітами (Албанія, Бол�
гарія, Польща, Румунія, Східна Німеччи�
на, Угорщина, Чехословаччина) заснував
Варшавський пакт як противагу НАТО і
цим спровокував холодну війну.

8 грудня 1991 року в Біловезькій пущі
(Білорусь) лідери Росії, України й Білору�
сі Б. Єльцин, Л. Кравчук і С. Шушкевич
уклали договір, за яким “СРСР як геопо�
літична реальність припиняє своє існу�
вання”. 

Після розпаду Радянського Союзу
розвалився Варшавський пакт, а всі його
учасники вступили до НАТО. 12 березня
1999 року членами альянсу стали Чехія,
Польща, Угорщина, Болгарія, Естонія,
Латвія; 29 березня 2004 року приєднали�
ся Литва, Румунія, Словаччина, Словенія.
На черзі Албанія, Хорватія, Македонія,
Чорногорія тощо.

Росія активно співпрацює з альянсом.
Так, 1997 року Російська Федерація і
НАТО підписали договір, щоб “працювати
разом для побудови стійкого, безпечного
і нероздільного фундаменту на базі пар�
тнерства та спільних інтересів”. У травні
2002 року цей договір підсилила Рада
НАТО—Росія. Мета Ради — створити од�
накові партнерські умови для 27 держав
НАТО і Російської Федерації.

Україна також висловлювала бажання
вступити в НАТО. Проте Росія різко про�
тестує проти будь�яких контактів України
і цієї організації, погрожуючи, що коли Ук�
раїна вирішить укріплювати свої стосунки
з НАТО, то Росія націлить свої ракети з
атомними боєголовками на нашу країну.

Нині політики надають великого зна�
чення референдуму щодо вступу України
в НАТО. Слід врахувати, що протягом 50
років про Північноатлантичний альянс в
Україні говорили як про агресивний вій�
ськовий блок, спрямований проти всіх
прогресивних країн, проти сил демокра�
тії всередині країн — учасниць НАТО, а
також проти національно�визвольних ру�
хів у колоніальних і залежних країнах.
Нам нав’язували, що НАТО — загроза
миру і безпеці народів, тому участь в
альянсі викликає активний опір широких
верств населення європейських та інших
держав. Комуністи, соціалісти й реґіона�
ли закликають народ України всіляко
опиратися вступу України в НАТО, замов�
чують, що всі країни колишнього Вар�
шавського пакту вже давно приєдналися
до альянсу. Як підсумок — народ України
має спотворене уявлення про організа�
цію, тому всенародний референдум що�
до НАТО не може мати вирішального
значення у розв’язанні цього питання.
Потрібно провести роз’яснювальну ро�
боту, щоб українські громадяни зрозумі�
ли, що ж таке НАТО. 

ПОЗИЦІЯ ПРЕЗИДЕНТІВ НЕПОХИТНА

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. Івано�Франківськ

Нині стало модно коменту�
вати Президента у приватних
розмовах і публічно давати гла�
ві держави поради, що і як ро�
бити, навіть як говорити і як го�
ворити не слід, щоб мати виг�
ляд очільника сильної держави.
Свобода слова спокушає бага�
тьох шукати зручного приводу,
щоб нею скористатись, інакше
навіщо вона? 

Але Україна — не сильна
держава з сильним парламен�
том. Слабка влада, особливо
та, яка вважає себе основою
демократії, цілком резонно
провокує сильну частину світу
здійснювати інформаційно�
психологічний тиск на Україну.

Питання інформаційної без�
пеки давно назріло, і заява Пре�
зидента про інформаційно�пси�
хологічну кампанію інших дер�
жав проти України нікого не ди�
вує, лише фіксує наше станови�
ще у звичній для XXI століття
перманентній інформаційній
війні. Дивує реакція — комен�
тар голови парламентського
Комітету з питань свободи сло�
ва та інформації Ганни Герман:
“Враховуючи, що йдеться про
національну безпеку, якій заг�
рожують ззовні, а також те, що
глава держави, очевидно, має в
своєму розпорядженні інфор�
мацію, яка дає йому підстави
робити такі заяви, виникає за�
питання: чому це питання роз�

глядається поза парламентом?
Чому Верховна Рада, зокрема
Комітет з питань свободи слова
та інформації, ігнорується при
розгляді таких життєво важли�
вих проблем? Лише тому, що
аналітичні центри, завданням
яких є моніторинг усіх процесів,
які у той чи інший спосіб дотич�
ні до безпеки в інформаційному
просторі України, підпорядко�
вуються виключно Банковій? В
такому випадку Президент по�
винен виступити з законодав�
чою ініціативою вивести питан�
ня свободи слова з�під компе�
тенції парламенту і закріпити
його за собою”.

Навіщо пані Герман якась
“секретна інформація”? Щоб
зробити висновки, достатньо
подивитися звичайне телеба�
чення, яке вимушено і без особ�
ливої свободи вибору дивляться
громадяни України. Досі Комітет
не бачить проблеми і не дуже
переймається роботою Нацра�
ди, не запропонував законопро�
екти про паритетну інформацій�
ну діяльність суспільства і дер�
жави у відповідь на сторонні ін�
формаційні впливи як першо�
чергові. Зате Комітет чомусь ду�
же турбує суспільне телебачен�
ня, очевидно, для множення то�
го, що вже є в телеефірі. 

“Обойма” творців телеба�
чення для народу, напевно, вже
готова, і вона та сама. Звідки
взятися новій, і хто допустить —
“конкуренція свободи слова”!
Результат такої конкуренції ба�

чимо і значною мірою “завдяки”
шановним обранцям. Та й сам
парламент, вочевидь, став
“безневинною жертвою” чужих
інформаційних впливів — то до
голосу Росії дехто прислухаєть�
ся, то з кульками проти НАТО
стоїть, то виступає за другу
державну мову. Навіщо Прези�
дентові радитися про інформа�
ційну безпеку з таким інформа�
ційно не захищеним парламен�
том? Для цього є РНБО, і саме
за безпеку держави, згідно з
Конституцією, відповідає Пре�
зидент. Якби пані Герман сказа�
ла, що трохи запізно і замало, і
не так жорстко Президент бе�
реться за справу інформаційної
безпеки, я її зрозумів би. Це бу�
ла б чудова державницька по�
зиція опозиції. Дивує ображе�
на, по�жіночому безпосередня
реакція пані Герман. Даремно
хтось вважає, що глава держа�
ви поставив “у принизливе ста�
новище” парламент. 

До речі, інформаційна безпе�
ка — не предмет розгляду парла�
ментського Комітету. Це справа
всієї держави і суспільства, важ�
лива державницька проблема на
рівні геополітики. Хай спробує
Комітет зі свободи слова навести
лад хоч на телебаченні, але про
це — жодного слова.

Пані Герман вважає, що
Президентові, “коли йдеться
про такі важливі речі, як безпе�
ка інформаційного простору Ук�
раїни, слід висловлюватися не
натяками, а по суті. Так не ли�

чить сильному Президенту
сильної держави.” Буш розмов�
ляє натяками, але американські
парламентарі вважають недо�
речним звертати увагу на зви�
чайний для такого рівня дипло�
матичний стиль. По суті сказати
про стан інформаційної безпе�
ки держави можна навіть без
“аналітичних даних”, але це ні�
кому не сподобається і розча�
рує українців, тобто спрацює на
ще більше ослаблення інфор�
маційної захищеності нації. То�
му й не варто. Коли справи від�
чутно поліпшаться, тоді й мож�
на сказати, але то зайве — ук�
раїнці відчують це, сидячи біля
телеекрана із щасливими від
такого життя обличчями.

Єдине, з чим стовідсотково
варто погодитись і завжди ци�
тувати Ганну Герман: “Парла�
мент обирається народом не
для того, щоб слідкувати за по�
відомленнями, які з’являються
в інтернеті. Завдання парла�
менту — дбати про інтереси на�
роду з застосуванням усіх існу�
ючих для цього інститутів дер�
жавної влади, з силовими
структурами включно”. Хай Ко�
мітет працює, може, завтра те�
лебачення стане приємнішим
для українця. Свобода слова —
це ж не лише монолог сторон�
нього, може, і почуємо щось від
нас, українців. Почуємо, як
Шустер покаже, і нашу нам сво�
боду слова як любити, розкаже.
Німець скаже… Далі за Шев�
ченком. 

СВОБОДА СЛОВА СПОКУШАЄ...

Антинатівський мітинг лівих сил на Майдані Незалежності

Фото Євгена Букета
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“Бог є Любов, а без любові 
творити неможливо”.ПОСТАТІ8

Олександр ЯРОВИЙ,
кандидат філологічних наук

Д вадцять років тому я бачив
одного з останніх класиків
української літератури. Нині

слово “класик”, на жаль, набуває
якогось іронічного забарвлення, як
і багато інших серйозних та велич�
них понять, які хоче здрібнити
дріб’язкова доба, аби не почувати�
ся так ніяково за свою безбар�
вність, і, кажучи словами Р. Андрія�
шика, “кричущу неісторичність”. А
слово “класик” у перекладі з грець�
кої означає “зразок”, на який добре
було б рівнятися. Якщо хтось іще
хоче на якісь взірці рівнятися за ни�
нішньої псевдомистецької доби на�
дутих, галасливих і самовдоволе�
них егоїстів…

У Червоному корпусі Київсько�
го університету віншували Олеся
Терентійовича Гончара. Сяяли ста�
ромодні тепер телевізійні юпітери,
виступали вітчизняні й зарубіжні
гості, зала була вщерть заповнена.
У мене лишилася з тої зустрічі кни�
жечка фронтової поезії, видана в
кишеньковому форматі, із розго�
нистим автографом письменника,
мислителя, який уособив цілу епо�
ху в українській літературі.

Я не раз міркував про витоки
популярності того чи іншого пись�
менника, намагався збагнути: чим
же визначається питома вага
письменницького спадку, що фор�
мує короткочасну чи тривалу, доб�
ру чи недобру пам’ять про літера�
тора. І доходив висновку, який не
заженеш (та й не варто!) в лещата
хитромудрих термінів. Мабуть,
найдовговічніші у народній пам’яті
імена тих митців, які нерозривно
сплавили свій талант із велінням
совісті. Вони могли бути найрізно�
манітніших переконань, суспільних
станів, жили в різні епохи. Але лінія
совісті шикує їх в одну почесну ше�
ренгу: Сковорода, Шевченко, Го�
голь, Гончар, Стус…

Судячи з мемуаристики, Гончар
був людиною непростою. Не браку�
вало в нього ворогів ні прижиттє�
вих, ні посмертних. “Ще за життя
Олеся Терентійовича багато та�
ких… слизьких нападали на нього,
вкорочували йому віку. Я пояснюю
це лише чорною заздрістю, що від
лукавого”, — відзначала дружина
письменника Валентина Данилів�
на. Отакий парадокс: офіційна вер�
хівка не могла йому простити смі�
ливості “Собору”, а когось драту�
вав надмірний “високий лет” все�
народно і міжнародно визнаного
письменника, лауреата численних

премій, прозаїка, перекладеного
десятками мов світу… “Хотів би до�
жити до Страшного Суду”, — напи�
сав у щоденнику Олесь Гончар за�
гадкові слова незадовго до смерті.
Він, Суд Божий, прояснить усе, в
Господа вага точна.

Бог є Любов, а без любові тво�
рити неможливо. Пам’ятаю симво�
лічну картину, побачену кілька літ
тому: біла пам’ятника Олесеві Те�
рентійовичу походжає білосніжний
голуб, а з каменя промовляють
слова: “З любові — творчість, з лю�
бові — щастя людське”. Гончар ні�
коли не був атеїстом, він мав Бога в
душі навіть в умовах тієї держави,
яка декларувала всезагальне офі�
ційне безбожництво. Не було атеїс�
тів на війні — це поширена істина.
Ще одна загадка в нотатках: “Виз�
волила мене Божа Мати”. Це про
випадок, коли полонений Гончар
втрапив до колони, яка йшла не в
напрямку крематорію, а на приму�
сову працю — отже, лишився шанс
на порятунок. 

Можна говорити про багато за�
гадок Гончара. Чи знайшла на волі
Гончарева записка колишнього
викладача, Юрія Шевельова (Ше�
реха), що перебував по той бік дро�
ту? Уже в час незалежності України
на квартирі Олеся Терентійовича за
запашним борщем, у теплій, друж�
ній і невимушеній розмові діаспор�
ний учений запевняв, що ні… Як би
там не було — “Дякую тобі, Божа
Мати, наша Заступнице… ми — жи�
ві”. Деякі записи під час війни вели�
ся російською. “Сегодня перепра�
вились на понтонах через Днепр…
Плыл и думал о Боге” (30.Х.43 р.).
“Завтра праздник (Пасха) и на
душе хорошо, празднично”
(15.ІV.44 р.). Як зазначала одна
мудра людина, на війні можна ста�
ти зрадником, героєм, святим… А
можна викристалізуватися як поет.
Те, що Олесь Гончар — поет справ�
жній, від Бога, переконують його
фронтові вірші.

Батьківщино, для нас підійми 
Чорну хмару далеку.
На безводді потріскались ми,
Ніби камінь у спеку… 

(“Спека в горах”, 1944 рік)
Рідна домівка, далека Україна

вторгається пекучим білим цвітом у
сни героя, у далекій Трансільванії
бачаться рідні краєвиди, “де вишні
в убранні білім/ мене виглядають з
війни” (“Думи про Батьківщину”).
Голубий Дунай, Альпи, Злата Прага
побачили солдатські “безсмертні
гімнастерки”. І негідними будемо
синами й онуками цього покоління
антеїв, воїнів�визволителів, якщо

зречемося цієї пам’яті, увічненої
Гончарем. 

Мабуть, кулі обминали Олеся
Гончара за невидимим Божим на�
казом, щоб він міг оповісти про
красу людських душ у найтяжчих
випробуваннях і написати багато
прекрасних творів про прекрасних
людей.

…І смерть, здається, на війні
Щадить мене 

в найтяжчих битвах
За… недоспівані пісні…

Наказ: “Вперед!” — 
я знов ховаю 

Окопну лірику свою.
Й на повен зріст — 

до того краю, 
Де знову бути нам в бою.

(“Мене війна веде все далі”)
Якби Гончар лишився тільки

творцем одного афоризму “У спра�
ведливих армій доля завжди прек�
расна”, уже тоді він міцно й непо�
рушно зайняв би позиції в історії
української культури. Солдат армії
духу, армії добра, усе своє життя
він поклав на створення того ідеалу
людини, до якого нам прагнути й
прагнути… І це не фальш, не при�
крашання: це вміння знайти блис�
кітки прекрасного, небесного, під�
несеного у найбуденніших характе�
рах та явищах. Це жива реалізація
довженківського постулату про не�
бесні зорі навіть у буденних калю�
жах на життєвих шляхах. 

Згадаймо оповідання “Соняш�
ники”, написане далекого 1951 ро�
ку, — як одухотворюється людське
єство любов’ю до праці, як прек�
расно творити на зболеній землі
красу Едему, зігрітого теплом люд�
ських сердець! Чи післявоєнна но�
вела “Модри Камень”, за яку пись�
менникові чимало перепало від су�
перідейних стражів режиму! 

Кілька літ тому натрапив на за�
мітку в “Літературній Україні” про
постановку балету за цією забутою,
здавалося б, новелою письменни�
ка. Виявляється, вона своїми зоб�
ражальними засобами виходить за
межі вербальності, автор майстер�
но апелює до руху, звука, колорис�
тики — там, пригадайте, навіть небо
“гуде, як блакитний дзвін!” Отак би
нам писати, почувати… А то стільки
сірості, безбарвності, аморальності
навколо! І чи тільки сьогодні це лже�
мистецтво стало таким агресив�
ним? Ні, доволі давно. 

Згадуються не лише ювілейні
фраґменти; спливають у пам’яті
образливі нападки одноденних по�
етиків, які ще наприкінці 80�х,
“осідлавши демократію”, з трибуни

пирскали слиною на перший ряд
спілчанського залу, де сидів сивий
ПЕРШОРЯДНИЙ письменник. І та�
кого статусу йому надавали не міс�
ця в президіях, а вже згаданий над�
міцний сплав таланту і совісті… А
де хулителі? Хто їх згадає?.. 

Питання свободи й анархії роз�
глядав письменник серед інших
важливих тем і в славнозвісному
“Соборі”. Адже завжди в україн�
ській історії виринали два полюси,
дві протилежності, які рухали впе�
ред історичне буття; це дилема,
про яку дуже точно сказав Борис
Олійник, — що переважить на те�
резах історії: “Січ вулканічна чи
Академія тиха?..” І в суперечці
Яворницького та Махна, думаєть�
ся, таки має перевагу сивий уче�
ний. Козацький дух — у захисті й
побудові, а не в розгульній “воль�
ниці без берегів”. Утім, тут можливі
широкі інтерпретації, але позиція
автора саме така.

Наш сучасник, особливо моло�
дий, незрідка дивується: і що, мов�
ляв, такого сміливого сказав Гон�
чар у “Соборі”? Для цього треба
зрозуміти історичний контекст…
Закривають і нищать храми, “вити�
рають” будь�яку згадку про козаць�
ку волелюбність, з трибун оповіда�
ють, що росте гідна молода зміна,
будівники майбутнього… А тут
письменник пише про храм як сим�
вол духовності, та ще й храм ко�
зацький, говорить про орду “іржа�
воволосих”, що чинять шабаш у
святому місці, викриває смердю�
ченьких душею людців, для яких
нема ні Бога, ні батька�матері, ні
Батьківщини… І це була продумана
позиція, а не випадковість. Хоч міг
би письменник спочивати на лау�
реатських лаврах.

Цей письменник — філософ,
гуманіст і людинознавець. Зараз
таких не знайдеш і з Діогеновим
ліхтарем. Пам’ятаєте, ходив дивак
Діоген зі світильником, шукав Лю�
дину? Таким людям, як Олесь Гон�
чар, боліли і країна, і поневолена
коричневим страховищем Європа,
болів неспокійний хворий світ! 

Олесь Гончар подав великий і
прекрасний образ українця, дипло�
мата Кирила Заболотного у романі
“Твоя зоря” (1980). Як на мене, це
підсумок творчості майстра. “Тоді”
роман не жалувала критика, замов�
чувала, оскільки автор торкнувся
табуйованих тем розкуркулення,
злочинів так званої класової бо�
ротьби, відкрив інші гострі кути. Те�
пер про “Твою зорю” мало охочих
оповісти нинішнім молодим, оскіль�
ки… нові естетичні віяння, нові мо�

ди: дедалі частіше багатьом не до
гуманістичної філософії (спостері�
гається схиляння до цинічної), не до
тривог за людину та світ. Роман ду�
же багатоплановий, у ньому поєд�
нано різні часові пласти — зображе�
но півстоліття історії України. Такі
люди, як Заболотний — це справ�
жнє золото українських степів, оті
тичинівські самоцвіти, які “ростуть в
глибинах гір”, ті коштовності, які
зродились у глибинних надрах Ук�
раїни. Весь твір пронизано образом
дороги. Це дорога людського жит�
тя, осяяна зіркою любові. Багато ді�
агнозів, які встановлює письменник
передкризовому світові 70—80�х,
зараз підтверджуються… Та пись�
менник вірить у порятунок, у добру
волю людей, у світле небесне нача�
ло в їхніх душах.

Якнайчастіше читаймо твори
Олеся Гончара — від віршів і ма�
леньких оповідань до романів, і не
пошкодуємо. Звичайно, “художня
абетка” цих творів уже відрізняєть�
ся від знакових систем сьогодення
— щось нам незвичне, щось утра�
тило актуальність, лишилося на�
лежним історії. Але більшість із на�
писаного Гончарем лишається, “не
горить”, промовляє до нас! Дис�
танція між книгами Олеся Гончара і
серцем сучасника, якщо воно не
зачерствіло й не засліпло, — міні�
мальна. Треба лише вдуматися,
вчитатися, придивитися… 

“ — Фінал, само собою, буде
оптимістичний?

— Обійдемося без happy еnd,
але світло в кінці тунелю, звичайно,
буде…” (“Твоя зоря”).

Світло від зорі Олеся Гончара
має властивість не лише світити, а
й зігрівати — довго�довго, безко�
рисливо, щедро. 

БЛИЗЬКА ЗОРЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

М. МЕДИНСЬКА3КОВАЛЬЧУК,
м. Заліщики
Тернопільської області

У житті кожної людини є події,
що запам’ятовуються. Коли дум�
кою лину в роки молодості, перед

очима постають дві незабутні зус�
трічі з Олесем Гончарем. 

Згадуються сторінки його ро�
манів “Прапороносці”, “Людина і
зброя”, “Тронка”, “Циклон”, “Со�
бор”, “Твоя зоря” та інших творів,
герої яких увійшли в наше життя.

1971�го відзначали 100�річчя з
дня народження видатного україн�
ського новеліста Василя Стефани�
ка. Тоді й відбулося моє знайомство
з Олесем Терентійовичем. 

У родинне село В. Стефаника
Русів, що на Івано�Франківщині,
з’їхалося багато гостей з різних ку�
точків України. Вони оглянули музей
класика української літератури, а
потім стали учасниками урочистос�
тей з нагоди ювілею письменника.

Серцем свята було відкриття в
центрі Русова пам’ятної стели із
зображенням персонажів творів ви�
датного новеліста. На імпровізова�
ну сцену піднімаються видатні
письменники, композитори, співа�
ки, представники місцевої влади.
Того дня ми почули багато цікавого.
У пам’яті закарбувалася промова
Олеся Гончара. Його слова були
звернені до всіх і закликали до гід�
ного пошанівку земляка, вселяли
віру в краще майбутнє України. Йо�
го очі, тембр голосу випромінювали
любов.

Після завершення офіційної час�
тини ми підійшли до Олеся Теренті�
йовича. Хоч охочих отримати авто�
граф було чимало, письменник, діз�
навшись, що ми — вчителі�філологи,
знайшов час для короткої розмови.

Він щиро цікавився викладан�
ням української літератури в школі,
розпитував про труднощі, про те, як
сприймають учні художнє слово.

Додому повертались окрилені,
щоб наступного дня розповісти про
О. Гончара своїм вихованцям.

1988 року мені пощастило на
ще одну зустріч з улюбленим пись�
менником. Тоді я викладала україн�
ську літературу в Дрогобицькому
педінституті (зараз університет) ім.
І. Франка.

Восени того року Олесь Гончар
разом із дружиною Валентиною Да�
нилівною відпочивав у Трускавці. Ке�
рівництво ВНЗ вирішило відзначити
70�річчя з дня його народження.

Ювілейна наукова конференція
проходила у приміщенні місцевого
драмтеатру. Ішлося про здобутки ви�

датного письменника, його громад�
ську діяльність. Студенти, викладачі,
всі присутні дуже тепло зустріли са�
мого Олеся Терентійовича. Він аналі�
зував сучасний літературний про�
цес. Відчувалося, що переймається
письменник долею української книж�
ки, рідного слова, культури. Промов�
ляла людина, що в романі “Собор”
звернулася до співвітчизників: “Бе�
режіть собори своїх душ!”

У кулуарах випала нагода по�
спілкуватися з О. Гончарем. Дивля�
чись на мою вишиванку, письмен�
ник запитав, звідки я родом. Він за�
хоплювався українською вишив�
кою. Усміхнувшись, розмашистим
почерком написав автограф на
збірці “Чари�Комиші”.

Справжній, а не показний патрі�
отизм, праця для українського сло�
ва були незрадливими супутниками
Олеся Гончара. Таким він запам’я�
тався сучасникам, таким увійшов в
історію рідного народу, для якого
жив і творив. Таким і залишився на
моїй світлині.

ПАМ’ЯТНІ ЗУСТРІЧІ 

Олесь Гончар — студент
Дніпропетровського університету.

1946 р.
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“Бо дужча за смерть була совість”. ПОСТАТІ 9
Софія МАЙДАНСЬКА, 
письменниця, перший лауреат 
літературної премії 
ім. Олеся Гончара

У війшовши під високу, небесну
сферу “Собору” Олеся Гонча�
ра, під “блакитні планети…

дитинства” і поклавши руку на сер�
це, чи маємо право сьогодні сказа�
ти, що після шістнадцяти років на�
шої державної незалежності відбу�
дували чи бодай намагалися відбу�
дувати моральне здоров’я занед�
баного, спаплюженого храму нашої
історичної пам’яті, храму віри в ду�
ховне відродження нації, храму
“краси зодчества козацького”, зод�
чества людської гідності і лицар�
ського кодексу честі? 

Там, у ХХ столітті, серед звитяж�
них степів, зі стін козацького Собо�
ру, в якому освячували шаблі перед
праведною січею, за “край веселий,
за мир хрещений”, за славу козаць�
ку, яка “не вмре, не поляже”, в часи
тотальної війни з релігійним дурма�
ном, зі стін описаного в романі Со�
бору (коли його перетворили на
“музей фауни і флори”), “з�поміж
злинялих мадонн шкірилися іклами
вовчі та вепрячі морди”, а замість
теплого духу воскових свічок та ла�
дану “всі закурені були комбікор�
мом” (бо пізніше Собор уже став
складським приміщенням). А тут, на
початку ХХІ століття, на початку на�
шої соборності, взимку 2007—
2008�го на площі перед самою дзві�
ницею Софійського собору, перед
могилою Патріарха Володимира
розмістили біонужники, контейнери
для сміття та пивні кнайпи�ятки для
платної ковзанки, залитої просто
перед собором на радість всемож�
ним ковзанярам�олігархам та їхнім
діткам. Та за нагальними державни�
ми справами усім вишиваним і не�

вишиваним депутатам до цієї мар�
ниці діла не було.

Тоді, в ХХ, без паспорта працюва�
ли “до сивих кіс на цьому вашому
смердючому силосі” і раділи, коли
вдавалося опинитись “із ломами на
ремонті колій заводських” — лиш би
вирватися з того пропащого села, що
“неначе почорніло, неначе люди по�
дуріли…”. А тепер, у ХХІ, дочки й
онучки тих сердешних, зґвалтованих
Єльок, тих погідних Віруньок прода�
ють свої материнські руки, своє пог�
лумлене дитяче тіло цивілізованій
Європі за євровалюту, лиш би напов�
нити пустку мурованих кам’яниць до�
рогим ексклюзивним барахлом, коли
їхні діти, давно відбившись від рідної
оселі, від рідної мови, від забутих
етики і звичаїв українського села, вті�
кають до золотоверхої соборної сто�
лиці, щоб стати бомженятами — діть�
ми підземель, коли їхні безробітні чо�
ловіки, наче індіанці в резерваціях,
зачумлені самогоном і наркотиками,
сплять у бур’янах. А стара прамати
дибає на прощу замолювати гріхи ді�
тей до чужої московської церкви, до
Почаєва, до предковічних святинь
Києво�Печерської лаври, де в благо�
честивих батюшок, що заказали під
страхом пекельних мук молитися рід�
ною мовою, що накладають анафему
на розриті могили наших славних
гетьманів ще й сьогодні приховано
“під рясою галіфе”.

І хоч невблаганно наближається
півстолітній ювілей з дня виходу в
світ “Собору”, у нас і далі здоровим
глуздом правує “наркотик владо�
любства і героїн кар’єризму”. Їхній
цинізм процвітає на “гнилі і цвілі”
розвінчаного Олесем Гончарем
розвинутого соціалізму, на демаго�

гічних тирадах “правнуків поганих”
— парламентських “голубів” і “голу�
биць” далеко не Святого Духу. Зга�
дався старий анекдот (мовою ори�
гіналу): “Мы говорим партия, а под�
разумеваем Ленин, мы говорим
Ленин, а подразумеваем партия. И
всегда мы одно говорим, а другое
подразумеваем”. 

Сьогодні ми також говоримо
“чесність”, а маємо на увазі гроші,
говоримо “віра”, а маємо на увазі
гроші, говоримо демократія, а має�
мо на увазі гроші, говоримо “лю�
бов”, а маємо на увазі гроші…

Ми схильні часто хвалитися
своєю майже генеалогічною спо�
рідненістю з нашою козацькою
старшиною, з аристократами Духу,
що часто свої реальні мільйонні
прибутки чистим золотом вкладали
в освіту сиріт і бідних спудеїв, у по�
будову церков, шкіл і лікарень, у
закладання бібліотек і музичних те�
атрів, проповідуючи устами най�
кращих полемістів: “Дві речі на�
йбарзі вас порушити і серця ваші
запалити могуть в мужественной
розправі воєнной: перша — честь
Божая, другая — любов Отчизни”.
Ми чомусь забуваємо, що умовою
вступу до лав запорозького ли�
царства, як зазначав Д. Яворниць�
кий, передусім було знання україн�
ської мови і “пієтет перед словом як
речником національного духу”, яко�
му до останнього подиху вірно слу�
жив Олесь Гончар. 

Після жовтневої революції Мака�
ренко зумів зібрати у свої виховні та�
бори всіх безпритульних злодійчуків і
виховати з них вірних ленінців. Знає�
мо також, що елітні війська Високої
Порти набирали з яничар, із козаць�

ких дітей�сиріт, що одержували як�
найкращий вишкіл, а потім, позбав�
лені страху і пам’яті, не шкодували
життя за нову батьківщину. Пора й
нашим можновладцям подбати не
про чужих, а про рідних українських
дітей�сиріт, саме для них заклавши
найкращі школи та колегіуми. Не
шкодувати сил і грошей для вихован�
ня молодої еліти — військової, нау�
кової, мистецької, для якої “насам�
перед дві речі серця запалити ма�
ють: перша — честь Божа, друга —
любов до Вітчизни”. 

Пора нарешті позбуватися
смертоносного синдрому Голодо�
мору, що не дає нам звільнитись од
відчуття хворобливого, ненаситно
амбіційного голоду, під час якого
втрачаємо честь і гідність.

Молодість мого покоління, зану�
рена в багно брежнєвського застою,
дихала через очеретину, щоб не зах�
линутися тванню, яка з висоти пта�
шиного лету нагадувала квітучу зем�
лю. І саме тоді Олесь Гончар своїм
незнищенним “Собором” об’єднав
національно здорові сили заходу і
сходу, заклавши непорушні підвали�
ни нашої державності “Собором”,
який “біліє фантастично, мов вітром
напнутий парус… Є в ньому своя
пластика, є ритми свої, тільки йому
властиві… Але ж є щось таке і в твоє�
му теперішньому житті? Хай інакше,
нове, але є! І ти шукатимеш ці ритми”.

Слова, якими наприкінці XIX сто�
ліття Ніцше охарактеризував ста�
новлення німецької нації, найкраще
відповідають нашому сучасному
станові: українець не Є, він у процесі
свого розвитку, свого становлення.
А це — найцінніше, що може бути на
шляху державотворення. 

СОБОР БЕЗ РИШТУВАННЯ

Творча спадщина Олеся Гончара велика і
різножанрова. Романи і повісті, вірші і нове�
ли, статті, виступи, щоденникові записи… І
все це народжено з великої любові і великого
болю, все осяяно мудрим і багатогранним та�
лантом яскравої особистості.

Коли береш до рук твори цього класика ук�
раїнської літератури, слід покласти біля себе
олівець і записник. Адже Олесь Терентійович
був справжнім золотошукачем у глибоких над�
рах українського слова. Його рядки пересипа�
ні такими коштовностями афоризмів, що їх хо�
четься занотовувати, запам’ятовувати, збага�
чувати ними свою мову.

Добрий подарунок зробили шанувальни�
ки творчості Олеся Гончара з Дніпропетров�
ська. Професор Національного гірничого уні�
верситету, директор Інституту гуманітарних
проблем Віктор Пушкін, упорядники Світлана
Олійник, Ірина Цип’як на матеріалі романів
“Прапороносці”, “Людина і зброя”, “Циклон”,
“Тронка”, “Собор”, “Берег любові”, “Твоя зо�
ря”, новел і статей видали збірку крилатих
висловів О. Гончара “Бережіть собори душ
своїх”. Наклад цього унікального видання ду�
же малий — всього 300 примірників. Тому бу�
ло б добре, щоб нинішнього ювілейного року
цей збірник було перевидано значно більшим
тиражем, аби він зміг потрапити у бібліотеки,
школи всієї України, збагатити книгозбірні
вчителів, викладачів�філологів, усіх, хто лю�
бить і шанує рідне слово, дорожить його діа�
мантовими скарбами.

Перегорнемо сторінки збірника “Бере�
жіть собори душ своїх” і занотуймо для па�
м’яті хоча б кілька афоризмів, народжених
розумом і серцем Олеся Гончара.

* * *
Ця війна мусить бути останньою з усіх во?

єн, що були на землі.
* * *

Для радості, для щастя — ось для чого
приходить людина в життя, ось для чого тіль?
ки й варто народжувати її на світ.

(“Людина і зброя”)
* * *

Дорога — це прекрасно.
* * *

А що може бути прекрасніше за усміх ди?
тини? Нічого рівного у світі.

* * *
Колись у нас на Вкраїні за народним зви?

чаєм господарі лишали в незамкненій хаті на

столі окраєць хліба і кринку молока — для по?
дорожнього. І то було нормою життя.

* * *
Бий, дзвоне, бий, хмару розбий!

* * *
Ледачих серед бджіл нема.

* * *
Тихіше їдьте, то встигнете.

* * *
Всі ми перед вічністю — діти.

* * *
Вважайте, багатий у мене сьогодні ви?

дався день: бачив щасливу людину…
* * *

Бджола загадка, зоря загадка, а людина
хіба ні? Таємниця з таємниць.

(“Твоя зоря”)
* * *

Людина, якщо була вона людиною, сама
стає часткою всезагального світла! В розливі
нашого життя є і його світло.

* * *
Ця ріка, вона теж як людина: сягнула апо?

гею, вибухнула повінню світла і саме тепер,
коли світлом мудрості осяяна, в спокійніших
розтоках гирла мусить завершувати свій
плин… Усе стає Океаном.

* * *
Ніщо так не прикметно, як безправ’я.

* * *
Творчість — це любов, найперше любов!

Головне — треба бути здатними любити!
* * *

— Старість — це трагедія?
— Якщо є трагедія старості, то, гадаю, не

в тому вона, що старіється тіло.
— А в чому?
— В тому, що молодою лишається душа.

(“Циклон”)
* * *

Хто розучився матір любити, то вже, вва?
жай, пропащий.

* * *
Шлях від серця до серця — найдовший

шлях.
* * *

Не просте це діло — формувати людину!
* * *

Сьогодні діти — завтра народ!
* * *

Жити неробою — то ж найбільша ганьба!
(“Бригантина”)

Підготувала Ніна ГНАТЮК 

ДУША ПРАГНЕ БЕЗСМЕРТЯ

Іван ДРАЧ

УСМІШКА 
ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Ваша усмішка — Ваша загадка, Олесю,
Вашу лагідну усмішку — ватру вуст —
Як Ви змогли пронести крізь фронти,
Крізь морози фашистського мору,
Як вберегли її світло дитинне,
Коли слава стріляла в її пелюстки
Зі ста золотих гармат?!
Так, я кажу тут лише про людину
І знамено людини — про усмішку,
Взяту від мами Тетяни 

в полтавському полі,
Стома турботами скупану,
Стома журботами сушену,
Стома скорботами замиловану.
Та усмішка, та дивна дивина,

Живе, як пташка, сонцеві підвладна,
В гніздов’ї вуст запечених.
Та усмішка хіба Дніпром рожденна.
Слухняна павітру і непокірна вітру.
Ви квити з квітнем — він Вам квіти,
А Ви йому — усмішку з уст в уста…

Сміється сонце. Сміх пече вуста, 
Сміється пташка в пташки на долоні, 
Сміється слава — очі поверта, 
Свої очища в карому полоні. 
Сміється сміх. Горить на рукаві,

Сміється так дитинно, стопричинно, 
Сміється українно — ми живі, 
І карим сміхом двері в світ розчинено. 
Сміється розум. Аж пашить крилом. 
Сміється дотеп, смутком перешитий. 
Добро сміється над горбатим злом.
А доки ми сміємось — будем жити…

Письменники Олесь Лупій, Петро Перебийніс, Дмитро Пічкур, 
Ніна Гнатюк, Олександр Шугай біля пам’ятника Олесю Гончару в Києві

З метою вшанування пам'яті видатного
українського письменника, Героя України
Олександра (Олеся) Гончара та з нагоди 90�
річчя від дня його народження постановляю: 

1. Підтримати ініціативу громадськості
про відзначення у квітні 2008 року 90�річчя
від дня народження Олеся Гончара. 

2. Кабінету Міністрів України: 
1) забезпечити здійснення за участю

Національної академії наук України, гро�
мадськості заходів із відзначення 90�річчя
від дня народження Олеся Гончара, пе�
редбачивши, зокрема: 

проведення протягом квітня 2008 року
у місті Києві, інших населених пунктах,
пов'язаних із життям та творчістю Олеся
Гончара, урочистостей з нагоди 90�річчя
від дня його народження; 

проведення наукових конференцій,
круглих столів, семінарів, присвячених лі�
тературній та громадській діяльності Оле�
ся Гончара; 

завершення видання дванадцятитом�
ного зібрання творів Олеся Гончара, а та�
кож випуск додаткового тиражу щоденни�
ка письменника; 

проведення літературних вечорів,
книжкових виставок, музейних експози�
цій, інших культурно�просвітницьких захо�
дів, присвячених творчому спадку Олеся
Гончара; 

проведення у навчальних закладах
Гончарівських читань та тематичних бесід
про громадську діяльність письменника; 

випуск в обіг поштової марки і конвер�
та, присвячених 90�річчю від дня народ�
ження Олеся Гончара, здійснення спецпо�
гашення поштової марки; 

2) вирішити в установленому порядку
питання фінансування зазначених захо�
дів. 

3. Державному комітету телебачення
та радіомовлення України організувати
цикли тематичних теле� і радіопередач
про житгя, творчість та громадську діяль�
ність Олеся Гончара та забезпечити вис�
вітлення заходів з відзначення 90�річчя
письменника. 

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 
№ 251/2008
20 березня 2008 року 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про відзначення 90(річчя 

від дня народження Олеся Гончара
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“Учні можуть обирати для себе власну, 
неторовану стежку”.ОСВІТА 6

МИ МОЖЕМО
ПЕРЕМАГАТИ
Януш ПОЛІЩУК,
учень 21�ї філологічної групи

Метою Міжнародного еконо�
мічного симпозіуму “Економічна
культура: українські реалії та єв�
ропейський досвід”, який прове�
ли Український гуманітарний лі�
цей та економічний факультет
Київського національного універ�
ситету імені Тараса Шевченка,
було проаналізувати стан еконо�
мічної культури в Україні в кон�
тексті європейських стандартів
та визначити перспективи роз�
витку економічної освіти як галузі
знань, що визначає економічний
світогляд молоді, формує конку�
рентоспроможну особистість із
високим рівнем економічної
культури. Вибір навчального
спрямування симпозіуму зумо�
вило прагнення організаторів
підняти свідомість учнів щодо ро�
зуміння потреби вивчення еконо�
міки та усвідомлення ними
необхідності розвитку економіч�
ної культури як складової культу�
ри соціуму. Віктор Базилевич,
проректор Київського національ�
ного університету ім. Т. Шевчен�
ка, розповідає: “Цей симпозіум
засвідчує вищий рівень усвідом�
лення потреби інтелектуальної
структуризації суспільства, що
формується на економіці, яку ви�
будовують люди високої культу�
ри з високими запитами і варіа�
тивними аспектами розвитку”. 

Випробувати свої сили до
Києва прибули учні з Росії, Ка�
захстану, Польщі, Латвії, Молдо�
ви та Придністров’я. Для них ор�
ганізували іспити, що потребу�
ють високого рівня підготовки,
— тести, творчі та практичні зав�
дання тощо. На симпозіум за�
просили науковців, урядовців та
політиків.

“Свого часу ми не викорис�
тали потенціалу хоч і розваленої,
але потужної радянської еконо�
міки. І моє покоління не забезпе�
чить українському народові кра�
щого життя, адже у нас ще “оте”
мислення. Проте молоде поко�
ління може докорінно змінити
життя в Україні, — сказав, звер�
таючись до учасників симпозіу�
му, дипломат, один з перших мі�
ністрів закордонних справ неза�
лежної України Геннадій Удовен�
ко. — У перші роки незалежності
України нам пророкували сьоме
місце за економічною потужніс�
тю. Натомість ми не в першій
сотні… Молоде покоління має
докорінно змінити ситуацію,
проте для цього треба вчитися”.

Перший Президент України,
чинний голова Піклувальної ради
ліцею Леонід Кравчук також ви�
словив свою думку з приводу ста�
ну економіки й економічної куль�
тури в Україні: “Сьогоднішній стан
нашої держави не дає можливості
стверджувати, що в нас є справді
сучасні економічні знання. Ця
проблема надзвичайно складна,
проте ще складніша проблема
економічної культури. Взяти до
уваги хоча б шоу�бізнес: чи
справді там є економічна культу�
ра, чи задовольняє він потреби
всього суспільства?”

Проте Віктор Базилевич, до�
недавна декан економічного фа�
культету, говорить про позитивні
тенденції України у розвитку еко�
номіки: “Перспективи України
хороші: вона має багато потен�
ційних можливостей, і є досяг�
нення. Ніхто не сумнівається, що
ми змінюємось, але плата за ко�
жен наш крок надзвичайно вели�
ка. Потенційно ми можемо бути
серед найконкуретоспроможні�
ших країн. Ми можемо перемага�
ти, але не вміємо користуватися
перевагами перемоги і з часом
втрачаємо надбання”. 

Кажуть, що 50 років — це зо�
лотий ювілей. Саме до таких зо�
лотих культурних надбань нале�
жить дитяча школа мистецтв № 6
ім. Г. Л. Жуковського Дніпров�
ського району Києва, що відзна�
чила 50�річчя.

Дитячу музичну школу № 6
було організовано 16 червня
1957 року. Першим її директо�
ром став Микола Никифорович
Шевченко. З 1963 року — Надія
Семенівна Баклан. З 1985�го —
заслужений працівник культури
України Григорій Несторович
Майстренко, незмінний керівник
прославленого свого часу ор�
кестру народних інструментів
викладачів шкіл естетичного ви�
ховання м. Києва. 1988 року ди�
тячу музичну школу № 6 ім. Г. Л. Жуковського та
дитячу художню школу № 6 реорганізовано в Ки�
ївську дитячу школу мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуков�
ського. Директором призначено Миколу Іванови�
ча Кутняхова — члена Національної спілки худож�
ників України, художника станкового та монумен�
тального мистецтва.

Школу відкрито як перший професійний ди�
тячий музичний навчальний заклад на Лівому
березі Дніпра у Києві. Вона завжди вирізнялася
високим культурно�просвітницьким рівнем пе�
дагогічної та організаторської роботи. З її ко�
лективу вийшло 16 керівних кадрів відповідаль�
них ланок музично�естетичного та художнього
виховання Києва. Школа випустила 3 000 учнів.
Багато з них здобули середню спеціальну та ви�
щу освіту у професійних музичних та мистець�
ких закладах.

Колектив митців�педагогів дитячої школи має
чітку мету: через образотворче мистецтво, музи�
ку, хореографію, театр відкрити людину з її зов�
нішньою і внутрішньою красою, духовним багатс�
твом. Успіхи на оглядах і концертах юних талантів
засвідчують, що викладачі професійно працюють
на майбутнє України. Діти впевнено стають пере�
можцями престижних фестивалів і конкурсів.

Урочистий вечір з нагоди 50�річчя розпочався
концертом учнів, випускників та викладачів школи
мистецтв. З привітальним танцем вийшов на сцену
хореографічний ансамбль “Калинонька”; естрад�
но�вокальний ансамбль “Канікули” виконав пісні
“Світла муза” та “В нашій країні”; чарівні звуки ар�

фи подарувала випускниця школи, а нині студен�
тка Національної музичної академії Валерія Тихо�
нова; хор учнів старших класів проспівав величну
“Слава єдинородній”; талановитий музикант, бая�
ніст Іван Іванович Кляшторний виконав фраґмент
із музики до кінофільму “Серенада сонячної доли�
ни”; польська народна пісня прозвучала у виконан�
ні ансамблю бандуристів; “Політ джмеля” старанно
зіграв учень 5 класу Володимир Лозовський; май�
стерно виступив ансамбль скрипалів; учениця 5
класу Анна Кисіль заспівала веснянку; прозвучала
італійська пісня “Санта Лючія” у виконанні учениці 4
класу Ольги Тимошенко; оркестр народних інстру�
ментів підбадьорив скандинавською полькою; хо�
реографічну композицію “Наш чудовий світ” вико�
нали учні хореографічного відділення.

З подарунками і щирими побажаннями ювіля�
рам прийшли також і представники районної та
міської влади: голова Дніпровської райради в
м. Києві Оксана Юріївна Мисовська та заступник
голови Дніпровської райдержадміністрації Ва�
лентина Олександрівна Клімова повідомили при�
ємну новину, що 2008�го на проектно�кошторис�
ну документацію реконструкції школи виділено
1,5 мільйона гривень, а також 170 тисяч гривень
— на придбання рояля; представниця фонду Ка�
терини Ющенко “Україна 3000” Юлія Яндрова за�
читала привітання від першої леді країни; заступ�
ник начальника відділу кадрів навчальних закла�
дів та організаційної роботи Головного управління
культури і мистецтв виконавчого органу Київської
міської ради Олена Іванівна Чумаченко вручила
грамоти та подяки від Київського міського голови
та почесні відзнаки Міністерства культури і туриз�
му України; директор методичного кабінету нав�

чальних закладів Головного уп�
равління культури і мистецтв ви�
конавчого органу Київської місь�
кої ради Ірина Вікторівна Баклан
вручила почесні грамоти та по�
дяки від Головного управління
культури і мистецтв, а також по�
дарувала одному з найобдарова�
ніших учнів Володимирові Ло�
зовському новий кларнет; на�
чальник управління культури
Дніпровської районної держад�
міністрації Світлана Заєць та ра�
да директорів відзначили подя�
ками, подарунками та преміями
педагогів.

Директор школи Микола Іва�
нович Кутняхов разом з колекти�
вом започаткував власну відзна�
ку — “Медаль дитячої любові”,
якою нагородили дітей, педаго�

гів і представників держадміністрації.
Ось так тепло і невимушено пройшло свято. А

ми маємо пам’ятати, що живемо у щасливий і
складний час, який потребує багато зусиль, аби
згуртувати навколо себе людей, об’єднаних
спільною ідеєю — служіння мистецтву. Многая лі�
та всім тим, хто своєю працею в цій школі дбає
про українську культуру, розвиває і збагачує її ве�
лич. Це нелегкий, але правильний шлях до належ�
ного виховання у шкільної молоді позитивних сві�
тоглядних орієнтирів, до здорового і духовно на�
повненого життя.

Підготувала
Марія СКРИННИК

Фото Олеся ДМИТРЕНКА

Святослав МІЗЕРНЮК
Фото автора

Щоб збудувати дім, храм, будів�
ничий спочатку навчається. І лише
потім кладе цеглинку до цеглинки…
А який багаж знань потрібен, щоб
розбудувати суверенну державу,
ім’я якій УКРАЇНА?

Що таке українознавство? На�
ціональна ідея, етнос, нація, народні
традиції, сама держава?..

Як дохідливо сформувати той
всеохопний комплекс знань про Ук�
раїну, щоб цікаво й доступно донес�
ти їх дітям та учням старшої школи?

Учені Науково�дослідного інсти�
туту українознавства Міністерства
освіти і науки України розробили ос�
новні завдання Конкурсу для учнів
8—11 класів. Вражає розмаїття тема�
тики науково�дослідних робіт: поход�
ження українського етносу, мови;
буття і свідомість українського наро�
ду у світовому часопросторі; Україн�
ська держава, нація, культура, мова в
еволюційному розвитку; обряди,
звичаї, традиції українського народу,
фольклор, етнографія; особливості
розвитку громадянського суспільс�
тва; природа та історія рідного краю;
міфологічні символи українців; давні
українські народні костюми та їх ін�
терпретація в сучасному одязі; укра�
їнські страви; розвиток української
мови; житло як компонент традицій�
но�побутової культури українського
народу; розвиток в Україні народних
ремесел і промислів.

Долучитися до конкурсу може
будь�хто: конкурс вільний і відкритий
для всіх охочих. Кожен може надісла�
ти своє дослідження або взяти участь
в інтернет�олімпіаді. Завдяки цьому
учні можуть обирати для себе власну,
неторовану стежку наукового пошуку.

З цією метою щорічно прово�
дять Міжнародний конкурс, який ут�
верджує українознавство як окрему

навчальну дисципліну на засадах гу�
манітарної науки; формує фунда�
ментальні знання про Україну; вихо�
вує патріотизм, любов до Батьків�
щини, глибоку повагу до Української
держави, її історії, традицій, культу�
ри народу; сприяє відродженню ін�
телектуального потенціалу України
як найвищої цінності нації; зацікав�
лює учнівську молодь пізнанням і
вивченням України й українського
світу. Це запорука співпраці науко�
вих співробітників Інституту украї�
нознавства із середніми загально�
освітніми закладами для формуван�

ня національно свідомого громадя�
нина Української держави — гаранта
збереження і подальшого розвитку
національної культури та держав�
ності.

Цьогоріч на Міжнародний кон�
курс з українознавства надійшло по�
над 400 заявок з усіх куточків Украї�
ни, а також з Австралії, Болгарії, Ні�
меччини, США, Молдови, Москви,
Санкт�Петербурга. З них відібрано
178 учнівських наукових досліджень,
які відзначено дипломами, сертифі�
катами та призами.

28 березня 146 призерів Міжна�

родного конкурсу прибули до Києва,
у Будинок учителя, щоб одержати на�
городи. Були серед них і третьоклас�
ники, і юнаки й дівчата, які незабаром
вийдуть на власну життєву дорогу.

Перед юними талантами висту�
пив Патріарх Київський і всієї Руси�
України Філарет: “Українська держа�
ва може бути могутньою на віки, як�
що матиме свою квітучу українську
мову та незалежну від інших держав
духовність. Кожна нація стоїть на
двох стовпах: мові й духовності. Не�
має мови — нема нації й нема держа�
ви. А коли немає незалежної духов�
ності — нема й міцних духовних за�
сад, на яких будується будь�яка дер�
жава. Міркуючи над цими постулата�
ми, бачимо, що всі ті сили, які не хо�
чуть, щоб на світовій мапі була Укра�
їнська держава незалежною, бо�
рються проти нас саме у цих двох
напрямах”.

Молодь вітали також народний
депутат України Володимир Полоха�
ло (фракція БЮТ), заступник міністра
освіти і науки Максим Стріха, акаде�
мік Петро Кононенко: “Державна ук�
раїнська мова має бути державною
для всіх. І хоч би скільки реквіємів їй
писали, вона, як зернина, вкинута
Божою ласкою в теплу землю, живе…
Українська мова, історія, україноз�
навство займуть у світі гідне місце.
Хто це має здійснити? Ви!”

Отже, Міжнародний конкурс з
українознавства — це не просто
розмова про українську мову, поста�
нови чи укази. Це — їхнє втілення в
життя.

Показово, що старше покоління
вчених Науково�дослідного інститу�
ту українознавства, директор якого
— професор Петро Кононенко, го�
тує собі гідну зміну серед молодих,
талановитих людей, які в майбут�
ньому зроблять Українську державу
заможною, авторитетною і шанова�
ною в світі. 

«УКРАЇНА — ТО ДОБРО,
СТВОРЕНЕ ТОБОЮ»

СУЗІР’Я ТАЛАНТІВ

Володарка двох призів 
дев’ятикласниця Оксана Горюк 

із села Банилів Чернівецької обл.

Восьмикласник Антон Ткачук 
(Енергодар Запорізької обл.) мріє
стати українським офіцером, тому

відвідує гурток молодих козаків



СЛОВО ПРОСВІТИ 14 /443/ 3—9 квітня 2008

“Визвольний рух під керівництвом ОУН 
був всеукраїнським, охоплював майже 
всю територію країни”. ОЧЕВИДЕЦЬ І ЛІТОПИСЕЦЬ 5
Галина ЛЕВИЦЬКА, 
член Національної спілки 
журналістів України, 
м. Київ

Найбільший обсяг документів про ді�
яльність ОУН у Східній, Центральній та Пів�
денній Україні зберігся у Галузевому дер�
жавному архіві Служби безпеки України і в
архівах обласних управлінь СБУ. Станом на
березень 2008 року в управліннях СБУ: До�
нецької області виявлено 15 справ, Луган�
ської — 12, Чернігівської — 68, Полтавської
— 6, Київської — 41, Хмельницької — понад
100, у Києві — понад 300 справ. Ці доку�
менти — чергове свідчення того, що націо�
нально�визвольний рух 40—50 років був за�
гальнонаціональним. Проте комуністи, як і
за часів СРСР, продовжують “доводити”,
що національно�визвольний рух охоплював
тільки Західну Україну. Для підтвердження
своїх аргументів вони часто посилаються
на польські “джерела”, себто на “публіцис�
тику” зразка Сємашків.

Нині вже мало кого дивує така позиція.
Адже “війна” з ОУН�УПА — це чи не єдине,
що тримає їх на політичній хвилі, усі “соці�
альні” аргументи вже давно відібрали олі�
гархи. Спочатку Медведчук, а згодом Яну�
кович. Комуністам у їхній війні активно до�
помагає одіозний Дмитро Табачник. 

Головне запитання, яке турбує мисля�
чих людей, — як довго триватиме ця “вій�
на”. 13 березня в СБУ відбулися чергові
громадські історичні слухання в рамках
спільного гуманітарного проекту Служби
безпеки України та Українського інституту
національної пам’яті. Відкриваючи слухан�
ня, радник голови СБУ, співробітник Україн�
ського інституту національної пам’яті, кан�
дидат історичних наук Володимир В’ятро�
вич зазначив: “Одним із базових постулатів
у висвітленні радянської пропаганди діяль�
ності ОУН було зображення її лише як захід�
ноукраїнського явища. Тим часом, як свід�
чать документи та найновіші дослідження,
визвольний рух під керівництвом ОУН був
всеукраїнським, охоплював майже всю те�
риторію країни”. За словами Володимира
В’ятровича, одним із мотиваційних чинни�
ків участі населення півдня та сходу України
у збройному визвольному русі були жор�
стокі політичні репресії 20—30�х і особливо
Голодомор 1932—1933 років.

Дослідник Юрій Щур ознайомив учас�
ників слухань з інформацією про діяльність
ОУН на Запоріжжі. Він, зокрема, зазначив,
що “сьогодні встановлено дані про 161 чле�
на оунівського підпілля, з них 15 — вихідці з
Західної України, що прибули у складі по�
хідної групи, а всі інші — місцеві жителі.
Перші члени ОУН у Запоріжжі з’явилися 8
серпня 1941 року, а останнього — “Бома”
було заарештовано у травні 1950�го в ра�
йонному центрі Ногайськ (нині При�
морськ)”. Олександр Добровольський з
Донецька сказав, що перші підпільники
ОУН на Донбасі з’явилися ще 1940 року. За
підрахунками дослідників, кількість учасни�
ків оунівського руху, які народилися у До�
нецькій області, складала приблизно поло�
вину загалу всієї організації на Донеччині.
Вихідців з Галичини та Волині було близько
10 відсотків, відзначив Олександр Добро�
вольський. Приблизно 40 відсотків підпіль�
ників ОУН — вихідці з Центральної України.
Отже, половину складу організації станови�
ли місцеві мешканці. 

Про діяльність ОУН на Сумщині розповів
Олександр Вовк. За його словами, у цьому
краї членами ОУН було кількасот осіб. Спів�
робітник Галузевого державного архіву СБУ

кандидат історичних наук Олександр Іщук
представив на слуханнях унікальні докумен�
ти, що висвітлюють діяльність ОУН на півдні
та сході України. “У ГДА СБУ і в архівах об�
ласних управлінь, — наголосив Іщук, — збе�
реглися тисячі унікальних документів, у яких
є інформація про діяльність ОУН у Східній,
Центральній та Південній Україні в 1941—
1955 рр. Як свідчать документи та найновіші
наукові дослідження, боротьба ОУН була за�
гальноукраїнською. За словами Олександра
Іщука, ОУН проводила активну антинімецьку
діяльність, за що її членів піддавали жорсто�
ким репресіям німецькі каральні органи:

сотні членів ОУН відправили до концтаборів
чи розстріляло ґестапо. 

Олександр Іщук зазначив, що наприкін�
ці 1940 років керівництво визвольного руху
почало реалізовувати спеціальну операцію
“Орлик”, суть якої полягала в розгортанні
пропагандистської діяльності у Східній Ук�
раїні, однак діяльність ОУН не припинилася
із відступом німецької армії. Останні вияви
українського національно�визвольного ру�
ху на півдні та сході України, згідно з доку�
ментами НКВС—МДБ, зафіксовано в кінці
1940�х, а в окремих місцевостях — навіть у
другій половині 1950�х.

Комуністичний міф про співпрацю з ні�
мецькими окупантами спростовують нині
доступні документи. З них випливає, що у
жовтні 1941�го гітлерівці організували в Тер�
новій Балці, на півночі Кривого Рогу, концен�
траційний табір, у якому утримували сотні
націоналістів. Багатьох із них там розстріля�
но або під час допитів закатовано на смерть.

У Миргороді Полтавської області агенти
ґестапо вбили у перестрілці Миколу Лемика,
якого було призначено провідником Крайо�
вого Проводу Східно�Українських Земель
(СУЗ). На Миколаївщині ґестапо в середині
жовтня 1941 року заарештувало 16 активіс�

тів на чолі з обласним провідником Володи�
миром Мартинцем. 7 січня 1942 року ґеста�
по заарештувало та розстріляло в Кривому
Розі обласного провідника Криворіжчини
Сергія Шерстюка, поета Михайла Прончен�
ка, Івана Потапенка й революціонерку�під�
пільницю Ганну Максимець. У середині бе�
резня 1942 року нацисти замордували в
Кременчуці Полтавської області 30 підпіль�
ників, серед них Окружного Провідника цьо�
го реґіону М. Щепанського. 13 квітня 1942
року було видано наказ керівника поліції
безпеки й СД у Житомирі заарештувати 356
активістів і членів ОУН.

У повідомленні керівника німецької безпе�
ки від 14 січня 1942 року зазначається про ве�
лике зростання ОУН у Херсонській, Миколаїв�
ській і Кримській областях. Про масштаби на�
ціоналістичної діяльності на Дніпропетровщи�
ні можна стверджувати, опираючись на доку�
менти НКВС: навесні 1944 року обласне уп�
равління доповідало партійному керівництву
про діяльність у Дніпропетровську Південного
Крайового Проводу ОУН, який координував
діяльність оунівського підпілля у Дніпропет�
ровській, Сталінській, Ворошиловградській,
Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській,
Одеській, Вінницькій і Кам’янець�Подільській
областях, а також у Криму, на Дону та Кубані.
Органи НКВС Дніпропетровщини вже у друго�
му кварталі 1944 року заарештували 711 ак�
тивних націоналістів. 

Восени 1941�го на Донеччині почали
свою роботу члени Похідної групи, зокре�
ма окремого рою з 12 осіб на чолі з Воло�
димиром Болгарським�Булавським. У лю�
тому 1942 року всю групу німці заарешту�
вали і вислали. Проте за чотири місяці оу�
нівці встигли організувати великі групи
ОУН у Горлівці, Костянтинівці, Волновасі,
Маріуполі. З кінця лютого 1942 року на
Донбасі починає діяти група Євгена Стахі�
ва та Івана Клима. 

Робота з виявлення документів триває і
в інших обласних управліннях СБУ. У кожній
із цих справ — десятки, а то й сотні доку�
ментів. В архівах СБУ збереглися тисячі уні�
кальних документів, у яких міститься інфор�
мація про діяльність ОУН у центральних та
південно�східних областях Україні в 1941—
1955 роках. Ці документи важливі не лише в
історичному плані, а й у ментальному. Це
унікальний засіб деміфологізації частини
українського суспільства. 

Анатолій СКОРИК,
м. Слов’янськ
Донецької обл.

Навколо питання статусу ОУН�УПА пос�
тійно точиться полеміка, і дуже прикро чути
образи на адресу людей, які воювали під
прапором України, боролися за її незалеж�
ність навіть у безвихідних ситуаціях.

Проголосивши довгоочікувану незалеж�
ність, досі не можемо визнати своїх героїв.
Ми не намагаємося дискредитувати учасни�
ків Великої Вітчизняної війни, просто прагне�
мо розповісти людям правду і встановити іс�
торичну справедливість. Народ має знати
своїх національних героїв, пам’ятати й шану�
вати їх. Наші переконання підтверджують но�
ві нещодавно розсекречені історичні факти.

Від опонентів ідеології ОУН можна почути
лише демагогію, без жодних конкретних іс�
торичних прикладів. Очевидно, що ті люди
просто не знають і не хочуть знати історії ук�
раїнських націоналістів. Напевно, багаторіч�
на пропаганда, яка дискредитувала воїнів
УПА серед українського населення, була
проведена вдало.

У нас у Донецькій області дуже рідко зус�
трінеш людей, які б визнавали рух опору
ОУН. Але завдяки новій літературі, новим
шкільним підручникам можемо вивчати, ана�
лізувати історичні події та самостійно робити
висновок і скласти думку щодо цього питан�
ня — головне, щоб було бажання.

Завдяки вчителеві історії та зацікавле�
ності нашого класу особливу увагу було нада�
но саме вивченню історії діяльності УПА, ос�
кільки більшість не знала про цей період. На
одному з уроків історії України я виступив з
повідомленням про діяльність Романа Шухе�
вича. Розповідаючи, на конкретних фактах
доводив, що УПА — це армія, яка не воювала
під прапором фашистів, та що повстанці від�
стоювали інтереси українського народу і були
єдиним збройним формуванням, яке боро�
лося за повну самостійність України. Після

розповіді в класі розпочалася дискусія, під
час якої вчитель попросив кожного учня вис�
ловити власну думку щодо визнання статусу
ветеранів ОУН�УПА. Відповіді здивували —
більшість моїх однокласників висловилась за
надання повстанцям статусу учасників націо�
нально�визвольного руху. Було запропонова�
но написати лист Президентові України
В. Ющенку з проханням визнати вояків
ОУН�УПА ветеранами війни. Можливо, наш
клас — приклад, коли правдиві історичні фак�
ти змусять змінити думки та погляди на проб�
леми інших людей, зокрема наших земляків.
На превеликий жаль, у країні дуже мало
справжніх патріотів, які б сповідували націо�
нальну ідею, любили свою землю, мову, по�
важали минуле народу. Тому вияви патріотиз�
му та поваги до історії, як у нашому класі,
тільки тішать.

Дехто не цінує здобутків демократичної
держави. Часто мотивують це економічною
нестабільністю. Але ж річ, звичайно, не в еко�

номіці, не в грошах; почуття патріотизму по�
винно бути в кожного громадянина — це і є
підґрунтя успішного розвитку. Цінність чо�
гось по�справжньому розумієш тоді, коли
втрачаєш. Втрата незалежності змусила б
нас пізнати ціну національної свободи.
Можливо, не всі люди переймаються життям
нашої країни, але все�таки вірю, що час змі�
ниться, і ми зрозуміємо, наскільки дорога
нам Батьківщина. Члени ОУН�УПА боролися
за те, щоб ми не були житницею будь�якої ім�
перії, а розпоряджалися власними ресурса�
ми так, як хоче наш народ, тобто були госпо�
дарями свого життя і своєї землі. Закликаю
всіх не бути байдужими, вірити у теперішнє,
шанувати минуле і завжди пам’ятати, що на�
ша Батьківщина — Україна, тому треба бе�
регти її.

Юне покоління складає подяку всім воя�
кам УПА. Дякуємо за те, що залишилась на�
ція українців, яка має свою культуру й мову.
Незважаючи на репресії, асиміляцію, гено�
циди, Україна залишається на карті світу.
Вже це — велика перемога нашого народу, в
яку вони зробили неоціненний внесок. Дяку�
ємо їм! Слава Україні! 

НЕВИЗНАНІ ГЕРОЇ НЕСКОРЕНІ
Д. ТКАЧУК,
ветеран війни і праці,
м. Дунаївці Хмельницької обл.

Дякуючи добрим людям з райбібліоте�
ки, на старість прочитав книжку Петра
Слободянюка “Нескорені”. Книга підтвер�
дила мою правду, про що двічі писав у
“Подільські вісті” на тему “Відгукніться,
стрибки”, та це не було опубліковано. Ли�
ше на запит в Летичівському архіві мені
відповіли, що матеріали про них не збе�
реглися. Автор “Нескорених” використав
великий список джерел і літератури. 

Людство не знало такого перекручу�
вання правди, як історія радянської Украї�
ни. “Нескорені” зруйнували всі міфи, які
придумували більшовики, свідомо нама�
гаючись приписати УПА власні злочини.
Лише з книжки я дізнався правду про ви�
нищувальні загони — “стрибків�яструб�
ків”, у яких діяло 13 723 особи. А всього на
1 квітня 1946 р. у семи західних областях
УРСР діяло 2 593 винищувальні батальйо�
ни чисельністю 63 тисячі осіб. Єдине дуже
важливе, про що в книжці не наголошено,
— що винищувальні батальйони створю�
вали з неповнолітніх 1928—29 рр. народ�
ження. Бо юнаки 1927 р. н. після “визво�
лення” 1944 р. пішли на фронт. Треба
особливо відзначити, як російські націо�
нал�шовіністи�фашисти цькували україн�
ців — іти брат на брата. Тому й архівні ма�
теріали засекретили. 

Дуже прикро, що наклад книжки —
всього 2 000 прим. І її не пропагують, бо
Україна й досі під ковпаком радянського
КДБ в особах Симоненка, Вітренко, Мо�
роза. Такі книжки давно треба було вида�
вати мільйонними накладами. (Газета
“Комуніст”, як і морозівський “Товарищ”,
виходять мільйонними накладами).

Невже українська влада не знайде
спонсорів? 

Шановний пане Пре3
зиденте!

До Вас звертаються уч�
ні 11 класу економіко�пра�
вової гімназії міста Сло�
в’янська Донецької області.
Нещодавно наш колектив
дискутував про роль ОУН�
УПА у здобутті Україною не�
залежності. Ми вирішили,
що внесок воїнів УПА та
членів ОУН був дуже вели�
ким. Вони мали силу боро�
тися проти антилюдського
сталінського режиму, а це
заслуговує на глибоку вдяч�
ність. На уроках історії ми
дізнались усю правду про
Другу світову війну, про
справжню ціну перемоги.
Тоді молодь не злякалася

нацистського та не менш
страшного тоталітарного
режиму СРСР і пішла на вій�
ну за волю України. 

Сьогодні триває диску�
сія щодо надання воїнам
УПА статусу ветеранів війни.
Ми не розуміємо, чому досі
ведеться полеміка. Глибоко
вивчивши питання, проана�
лізувавши події, дійшли вис�
новку, що надання воїнам
цього статусу є не лише
справедливим, а й законо�
мірним і незаперечним.

Ми — представники мо�
лодого покоління нашої на�
ції, славетного Українського
народу — вважаємо, що
кожна країна повинна пова�
жати тих, хто загинув зара�

ди її щастя. За різними да�
ними, в ОУН�УПА діяло май�
же 400—500 тисяч осіб. На�
ша громада просить Вас,
пане Президенте, якнай�
швидше розв’язати це пи�
тання. Ми глибоко цінуємо
Ваш внесок у розвиток на�
шої культури та піднесення
національної свідомості.
Шлемо Вам свою підтримку.

З повагою:
Сергій СЕРЕДА, 
Артем БОБРОВ,

Анатолій СКОРИК,
Дмитро БОРОВСЬКИЙ,

Марина ЛОСЬ,
Людмила 

Олександрівна 
ВЕЛИЧКО,

вчителька історії 

ЗНАТИ І ПАМ’ЯТАТИ
Архіви СБУ розкривають унікальні документи
про діяльність ОУН у східних, центральних 
та південно�східних реґіонах України



СЛОВО ПРОСВІТИ 14 /443/ 3—9 квітня 2008

“Добра книга” стане місцем 
спілкування творчих людей”. «ПРОСВІТА» 7

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Ще кілька років тому в
Чернігові, як і в багатьох укра�
їнських містах, непросто було
купити українську книжку, а
українську аудіо� та відео�
продукцію — поготів. Коли
про це запитували у продав�
ців численних кіосків і яток з
касетами й дисками, то мож�
на було почути: “Нєт в налі�
чії”. Нема і все. І можна було
подумати, що такого не існує
в природі. 

А між тим, вже кілька років
поспіль Чернігівська обласна
“Просвіта” добивалася відкриття
першої в місті української книгар�
ні. Бо були просто книгарні, де ук�
раїнська книга стояла десь на
задвірках. 

Врешті крига скресла на по�
чатку 2004 року, коли просвітян�
ський магазин “Добра книга” гос�
тинно запросив перших відвіду�
вачів. 

Досі просвітяни продавали
книжки, коли була змога, в офісі
обласного об’єднання. Але тепер
з’явилися нові можливості. Адже
магазин, хай і невеликий, від�
крився в самому центрі міста, до
того ж, на першому поверсі. Од�
разу налагодилася тісна співпра�
ця з видавництвами Києва, Льво�
ва, чиї книги з’явилися на поли�
цях магазину.

Покупцям уже не треба довго
розшукувати найновіші українські
видання на будь�яку тематику. Ху�
дожня література, зокрема дитя�
ча, довідкова, наукова, підручни�
ки — все це пропонує магазин. А
ще — українські літературні жур�
нали, газети. Дуже важливо, що
інформація про нові видання дру�
кується у газетах обласної “Про�
світи” “Сіверщина” і “Біла хата”, в
журналі “Сіверянський літопис”. 

Преса допомогла відновити
призабуту систему “Книга —
поштою”. Ця справа нелегка, але

варта вкладених сил. Часто за�
мовлення надходять з найвідда�
леніших сіл, адже там є інтеліген�
ти, яким потрібні книжки. А мере�
жа книжкової торгівлі Чернігівщи�
ни занедбана.

Магазин здійснює й комісійну
торгівлю. 

Із першого дня книгарня пра�
цювала спільно з мистецькою га�
лереєю “Круті сходи”. Ця гале�
рея — один з об’єктів обласної
“Просвіти”, що існує майже 10
років і займає другий поверх
приміщення, в якому розташува�

лося обласне об’єднання това�
риства. Це виставка�продаж ро�
біт майстрів народного мистец�
тва. Тож у магазині “Добра книга”
галерея продає ці вироби, укра�
їнську аудіо� та відеопродукцію
(понад 800 найменувань дисків і
касет). 

Нещодавно міська влада вирі�
шила передати “Просвіті” під кни�
гарню весь перший поверх примі�
щення. 

За задумом голови обласної
“Просвіти”, книгарня буде не
просто магазином, а духовним
осередком міста. Розширюють�
ся і книжковий відділ, і відділ га�
лереї “Круті сходи”. А ще “Добра
книга” стане місцем спілкування
творчих людей, інтелігенції міста
й області, гостей Чернігова.
Планують презентації книжок,
творчі вечори, зустрічі з пись�
менниками, митцями — в тради�
ціях Чернігівської еліти кінця ХIХ
— початку ХХ століття. А ці тра�
диції пов’язані з іменем органі�
затора й першого голови Черні�
гівської “Просвіти” Михайла Ко�
цюбинського, дім якого з його
знаменитими літературними по�
неділками був осердям україн�
ської духовності. Тут гостювали
Борис Грінченко, Володимир
Самійленко, Михайло Могилян�
ський, Ілля Шраг, юний Павло
Тичина. 

Усе це буде трохи згодом. За�
раз просвітяни заклопотані ре�
монтом, переобладнанням кни�
гарні на літературно�мистецький
салон. А це потребує чималих
коштів. Дещо обіцяють спонсори,
видавництва, книжки яких реалі�
зує магазин. Чернігівська “Прос�
віта” звертається по допомогу до
всіх, зокрема земляків у столиці й
реґіонах, щоб створити осередок
духовності. 

ТЕПЛИЙ ВОГНИК ДУХОВНОСТІ
Книгарня Чернігівської “Просвіти” трансформується 
в духовний центр, наслідуючи традиції українських 
книгарень кінця ХIХ — початку ХХ століття 

У Національному музеї Та3
раса Шевченка відбувся сьо3
мий міський конкурс читців
поезії Тараса Шевченка. Його
започаткувало Головне управлін�
ня освіти і науки Київської місь�
кої державної адміністрації
спільно із Всеукраїнським това�
риством “Просвіта” ім. Т. Шев�
ченка.

Конкурс пройшов за сприяння
управління освіти Шевченківської
районної державної адміністрації,
Центру творчості дітей та юнацтва
“Шевченківець”. У ньому взяли
участь 23 найобдарованіші учні з
усіх районів Києва — переможці
районних етапів.

Усі учасники отримали дипло�
ми та подарунки, серед яких —
“Кобзар” Тараса Шевченка, який
подарувало юним читцям Всеук�
раїнське товариство “Просвіта” ім.
Тараса Шевченка.

Переможцями міського кон3
курсу стали:

І місце — Людмила Огнева,
учениця 9 класу гімназії № 178 Со3
лом’янського району; ІІ місце —
Ганна Захарченко, учениця 8 кла3
су гімназії № 48 Шевченківського
району; Марина Словенко, учени�
ця 11 класу Українського гумані�
тарного ліцею Печерського райо�
ну; Артем Шульга, учень 11 класу
СЗШ № 184 Дніпровського району;
ІІІ місце — Олена Стулій, учениця
10 класу Кловського ліцею № 77
Печерського району; Ольга Ви3
ноградова, учениця 11 класу гім�
назії № 167 Дніпровського району;
Вікторія Гутій, учениця 9 класу гім�

назії № 154 Святошинського райо�
ну. Лауреати: Олена Шевченко,
учениця 10 класу гімназії № 315
Дарницького району; Яна Кабако3
ва, учениця 10 класу СЗШ № 29
Оболонського району; Олексій
Коваленко, учень 10 класу СШ
№ 155 Шевченківського району

Дипломи учасників конкур3
су отримали:

Олексій Розумний, учень 10
класу СЗШ № 252 Оболонського
району; Сергій Терещенко, учень
11 класу СШ № 80 Печерського
району; Анастасія Коршун, уче�
ниця 7 класу СШ № 92 Голосіїв�
ського району; Віталій Алімов,
учень 10 класу Фінансово�право�

вого ліцею Солом’янського райо�
ну; Олена Наливайко, учениця 10
класу СЗШ № 33 Голосіївського
району; Гліб Мацібора, учень 10
класу СЗШ № 23 Деснянського
району; Дарина Марченко, уче�
ниця 9 класу СЗШ № 140 Свято�
шинського району; Назарій Май3
борода, учень 9 класу СЗШ № 111
Дарницького району; Марія Гон3
чарук, учениця 9 класу СЗШ
№ 224 Дніпровського району; Ми3
кита Міхальов, учень 10 класу
СЗШ № 17 Подільського району;
Ірина Мойсеєва, учениця 9 класу
СЗШ № 156 Подільського району;
Павло Воробйов, учень 11 класу
СЗШ № 29 Оболонського району.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ЧИТЦІВ
ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ірина КРЯЖЕВА, 
м. Севастополь

Великим здобутком Севасто�
польського об’єднання ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка
стало нагородження голови Во�
лодимира Проценка відзнакою
“За вагомий внесок у розвиток
української літератури та драма�
тургії” Міністерства культури і ту�
ризму. 

Нагородження відбулося на
святковому вечорі до Дня праців�
ника культури і народного мис�
тецтва в Севастопольському
драматичному театрі ім. О. В. Лу�
начарського. 

Володимир Проценко бере
участь у розбудові незалежної
України, координує політичне і
громадське життя українців у Се�
вастополі, керує міською полі�

тичною організацією Конґресу
Українських Націоналістів і об’єд�
нанням ВУТ “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка. З 2003 року — голов�
ний редактор єдиної у місті укра�

їномовної газети “Дзвін Севасто�
поля”, керівник філії видавництва
СТ “Просвіта”, поет і прозаїк. Із�
під його пера вийшли поетичні
збірки “Ой, не тужи”, “Подих віч�
ності”, “Енергія землі”, “Козацька
Рада”, “Кохання — вічний двигун
життя”, “Сповідь чорноморського
птаха”, збірник пісень “Севасто�
полю”, історичні нариси “Тенета
Кримської війни”, “Древні витоки
села Тарасівки”. Нині в газеті
“Дзвін Севастополя” друкується
його повість “Азаровщина”. 

Чимало творів Володимира
Проценка покладено на музику,
вони стали переможцями бага�
тьох фестивалів і конкурсів. Ство�
рено відеокліпи, що транслюються
на ТРК “Бриз”. 

Володимир Проценко пра�
цює і над збагаченням україн�
ської літератури. Його перекла�

ди творів з російської, німецької
та англійської літератур добре
знані. Перу Володимира нале�
жить низка розвідок про Т. Шев�
ченка, Лесю Українку та севас�
топольських письменників
Дмитра Вітюка і Валька Кравчен�
ка. Володимир Проценко (в літе�
ратурі Володимир Чорномор) —
лауреат літературно�мистецької
премії імені адмірала Ярослава
Окуневського громадського ко�
мітету Військово�Морських Сил
ЗС України та лауреат Всеукра�
їнського конкурсу на кращий лі�
тературний твір письменника�
севастопольця “Золоте перо Ук�
раїни” Міністерства культури і
туризму України.

Севастопольські просвітяни
щиро вітають Володимира Мико�
лайовича з нагородою і бажають
йому подальших творчих успіхів. 

ЗДОБУТКИ СЕВАСТОПОЛЬСЬКИХ ПРОСВІТЯН

Володимир Проценко

ЛИЦАР УКРАЇНИ
ІВАН БОГУН

Всеукраїнське товариство
“Просвіта” спільно з Міжнародною
асоціацією “Козацтво” та Музеєм
гетьманства у Військовому ліцеї ім.
Івана Богуна провело “круглий
стіл” “Шляхами козацької слави”,
присвячений 357�ій річниці пере�
моги козацького війська під прово�
дом Івана Богуна під Вінницею 25
березня 1651 року. Участь у ньому
взяли історики, науковці, письмен�
ники, громадські й політичні діячі.
Ведучим був народний депутат
України, голова “Просвіти” Павло
Мовчан.

На “круглий стіл” запросили сту�
дентів Військового козацького інс�
титуту ім. Святослава Хороброго
МАУП, курсантів Військового ліцею
ім. Івана Богуна, учнів середніх шкіл
Києва.

Темою обговорення стали геро�
їчні сторінки минулого, зокрема, на�
ціонально�визвольна війна україн�
ського народу 1648—1654 рр. під
проводом Богдана Хмельницького.

“Учасники “круглого столу” кон�
статували, що роль кальницького,
потім вінницького полковника Івана
Богуна у визвольній війні україн�
ського народу під проводом Богда�
на Хмельницького була значною і
вирішальною у битві під Вінницею в
березні 1651 року, під Берестечком
у червні 1651 року, під Батогом у
травні 1652 року, під Монастири�
щем у березні 1653 року та в Мол�
давському поході того ж року, а та�
кож в обороні Умані наприкінці
1654—початку 1655 р.

Козацький ватажок Іван Богун
став героєм багатьох історичних пі�
сень, дум, народних переказів. Він
ніколи не корився, не гнувся перед
найзапеклішими ворогами, не до�
годжав гетьманові, завжди стояв на
тому, що опиратися треба лише на
власні сили, на власний народ. Тому
завжди перемагав.

Учасники “круглого столу” ухва�
лили:

1. Активізувати роботу просві�
тянських і козацьких організацій в
царині відродження, підтримки й за�
хисту української мови, духовності,
культури, спираючись на козацькі
традиції та звичаї українського на�
роду в світлі Указу Президента Ук�
раїни В. Ющенка про відзначення
360�ої річниці визвольної війни ук�
раїнського народу під проводом
Б. Хмельницького.

2. Звернутися до Президента
України з ініціативою про споруд�
ження в столиці України Києві Пан�
теону Національних Героїв і перене�
сення туди праху Івана Богуна, Івана
Сірка, Івана Виговського, Івана Гон�
ти, Івана Мазепи, Петра Калнишев�
ського, Богдана Хмельницького,
Петра Сагайдачного, всіх націо�
нальних героїв України.

3. Звернутися до уряду України
з ініціативою спорудити у Вінниці
пам’ятник козацькому ватажкові
Іванові Богуну.

4. Звернутися до Київської місь�
кої ради з ініціативою назвати одну з
вулиць Києва іменем Івана Богуна”.

Вл. інф.
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Петро АНТОНЕНКО

РЕТРОСПЕКЦІЇ
“Як летить час! І куди саме?” Ця думка

мимоволі промайнула, коли побачив на
сцені Національної опери напис “Всеукра�
їнський форум інтелігенції”. Просто фо�
рум. Без номера. А був же і час нумерації.
Був Перший Всеукраїнський форум (осінь
1995�го), що постав на базі підписаного
Маніфесту української інтелігенції, де
ключовою була фраза: “Україну цілеспря�
мовано розвалюють ті, хто нею керує”. І це
лише через чотири роки після здобуття
Незалежності. 

Минуло понад 12 літ. На 17�му році Не�
залежності у нас народна влада —  Пре�
зидент, парламент в особі його більшості
й уряд. А ось фразу, якій понад 12 років, на
жаль, можна повторювати майже дослів�
но. Тоді, в перші роки Незалежності, саме
на інтелігенцію, на еліту нації покладали
великі надії на нове життя в новій демок�
ратичній державі. Точніше, сама ця еліта
покладала на себе такі надії. Тому на Пер�
шому форумі й було утворено Конґрес ук�
раїнської інтелігенції, за задумом — гро�
мадську організацію, покликану об’єдна�
ти еліту. Задум первісно наївний, що й по�
казав час. І річ не лише в аморфності, як�
що не сказати віртуальності того, що іме�
нували КУІН. Річ у самій суті “еліти”, інтелі�
генції, неінтелігентно розписаної по парті�
ях і партійках, що співає на різних майда�
нах під різні політичні фонограми.

Як результат — “за період з 1990 до
2007 рр. у світовому індексі людського
розвитку Україна з 45 перемістилася на 76
місце серед 173 країн. За якістю життя Ук�
раїна посідає 98 місце серед 111 країн”.
Це з “Концепції гуманітарного розвитку
України”, проект якої було винесено на
обговорення й затвердження Форуму.
Після названих цифр говорити про якусь

гуманітарну політику й гуманітарну сферу
держави просто боляче, але доведеться,
як довелося й кільком сотням учасників
Форуму. Їх делегували з реґіонів обласні
держадміністрації, так звані ради з культу�
ри й духовності, створені при цих адмініс�
траціях. А головним організатором Фору�
му була відповідна Рада при Президенто�
ві. Словом, президентська вертикаль вла�
ди. Це дало привід Іванові Драчу, голові
КУІНу, похвалитися, що чи не вперше са�
ме влада домінує на такому Форумі. Він
водночас бідкався з приводу незначного
представництва, власне, інтелігенції на
користь чиновництва. 

КОНСТАТАЦІЯ
Президент Віктор Ющенко ретельно

відпрацював першу половину Форуму.
Виступив двічі. Спершу зі вступним сло�
вом, яке тривало 15 хвилин. Потім, вислу�
хавши кількох промовців, говорив ще по�
над годину. Ось основні тези. 

Про національну пам’ять. “Держави
зникають не лише через агресію, а часті�
ше, коли вмирає мова, культура, історія,
коли народ стає не нацією, а населен�
ням”. 

Про тих, хто з чужих столиць дає нас�
танови щодо нашої історії та сьогодення
(зокрема стосовно НАТО). “Вважати, що
народ не має права на власну думку, і слу�
хати рекомендації з інших столиць — при�
низливо для народу”. 

Про мову. “Звинувачення в насиль�
ницькій українізації — лицемірство. На 17

році Незалежності є території, де україн�
ської мови не викладають”. 

Про книговидання. “Сьогодні на на�
шому книжковому ринку лише одна книга
з шести друкується в Україні, а п’ять — за
кордоном, переважно в Росії, трохи в Бі�
лорусі”. 

Про інформаційний простір. “Нема
жодного державного телеканалу, який би
транслювався на всю територію України.
А канал УТ�3 “Культура” покриває всього
19 відсотків території. Так само і з радіо. А
найбільші щоденні газети майже всі росій�
ськомовні”. 

Про медицину. “Маємо найбільше в
Європі лікарняних ліжок на 10 тисяч насе�
лення. А за площею медичних закладів,
мабуть, перші у світі. Однак тривалість
життя на 11 років менша, ніж в середньо�
му в Європі. Бо величезні кошти, виділені
на охорону здоров’я, йдуть повз хворого”. 

Про музеї. “Наші головні національні
музеї — в жалюгідному стані”. 

А ЩО Ж ФОРУМ?
Це далеко не все, що з сумом констату�

вали на Форумі. Були, звісно, виступи�са�
мозвіти, було, як і завжди, патетичне пус�
тослів’я. Було й самобичування: “Україн�
ським інтелігентом вважає себе кожен, хто
може українською мовою хоч якось висло�
вити свій український сентимент” або “Все
ті ж обличчя штатних патріотів та офіційних
інтелігентів”. Але були й серйозні речі. 
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“У нас є сили, є можливості змінити все на
краще”.КОНТЕКСТ4

Іван Драч нагадав Президенто�
ві, що минув уже рік після вбивства
в Росії активістів українських орга�
нізацій, але й досі ці злочини не
розкрито. Не почалися роботи зі
спорудження в столиці Меморіалу
жертвам Голодомору, хоч 75�річчя
трагічної сторінки історії, до якого й
було заплановано відкриття, минає.

Іван Дзюба говорив про сумну
долю багатьох подібних до обгово�
рюваної концепцій, інших програм
та постанов у гуманітарній сфері,
що так і припали пилом в архівах.
Чи не залишиться й ця Концепція,
цей Форум гласом волаючого в
пустелі? 

Павло Мовчан також сказав,
що наче зовсім недавно, а нас�
правді 12 років тому, на Першому
форумі інтелігенції, теж ішлося про
такі самі серйозні гуманітарні
проблеми. Тоді все було хоч менш
заорганізоване. А сьогодні, зазна�
чив голова “Просвіти”, варто було
б говорити не про все загалом, а
зосередитися бодай на двох сер�
йозних проблемах — мовній та ін�
формаційному просторі. 

Брати Капранови, які виступа�
ли на трибуні вдвох, висловили з
гумором, але цілком серйозну
пропозицію: “відірвати” хоч дещи�
цю коштів, виділених на футболь�
ний чемпіонат Євро�2012, щоб
можна було провести дводенний
Форум, де не поспішаючи обгово�
рити незліченні проблеми гумані�
тарної сфери.

НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО
Президент озвучив те, що вже

вдалося і вдається робити в гумані�
тарній сфері. Насамперед ішлося
про музеї. Наступного року почне
працювати Мистецький Арсенал у
столиці, своєрідний музей музеїв, де
буде зібрано майже все про Україну
— від палеоліту до сьогодення. Він
планується більший за площею екс�
позиції від Лувру й Ермітажу. А вже
цього року має завершитися тягани�
на з передачею Національному ху�
дожньому музею України приміщен�
ня на вул. Інститутській. Цьогоріч за�
вершується реконструкція історич�
них об’єктів гетьманської столиці Ба�
турина. В багатостраждальному па�
лаці гетьмана Розумовського відкри�
ють Музей української державності.
Тривають роботи в Чигирині й на
Хортиці. Все це посилює туристич�
ний потенціал України. Не випадково
за минулий рік нашу державу відвіда�
ли 23 мільйони іноземців.

Нинішній рік Президент запро�
понував оголосити Роком україн�
ського книговидання і збільшити
державне фінансування на видан�
ня української книги у 3—4 рази. У
стільки ж разів глава держави про�
понує збільшити фінансування на

підтримку й розвиток державної
української мови. 

Значної підтримки потребує ук�
раїнський кінематограф, який зараз,
за висловом Президента, майже не
існує, і на українському кінопросторі
поки що йде змагання російської й
американської кіноіндустрій.

РЕФЛЕКСІЇ
Я зустрівся з кількома учасни�

ками Всеукраїнського форуму ін�
телігенції. Ось їхні враження.

Анатолій ГАЙДАМАКА, на�
родний художник України: 

“Виступ Президента був гло�
бальним. Але сам Форум пройшов
якось по�радянськи. Прописані
промовці. А тих, хто повинен був
виступити і мав що сказати, не
включили. Наприклад Юрій Іллєн�
ко, але йому не надали слова. Усе
загладжують, наче проблем нема.
Треба було надати слово самим
митцям, бо все схоже на партійний
з’їзд радянських часів. А проблем
дуже багато. За час Незалежності,
зокрема за останні два — три роки
в культурі знищено, вважаю, біль�
ше, ніж 1937�го.

—  Тут згадували Ваше діти�
ще — Меморіал жертвам Голо�
домору. Що за тяганина з його
спорудженням?

—  Наслідки нашої бюрократії.
То затримки з коштами, то ще щось.
Працювати з бюджетними коштами
дуже незручно. А час минає”. 

Тетяна ЛОГУШ, президент
Міжнародного благодійного фонду
“Мистецька скарбниця”:

“Дуже багато глобальних пи�
тань. Мене найбільше турбують

питання мистецтва, книговидання,
адже ми проводимо конкурс “Ко�
ронація слова”. Також непокоїть
наше телебачення. В рекламі, яка
насамперед впливає на дітей, спі�
вають російською мовою: “Мама,
нєжноє слово…”

Важко знайти українські книжки.
Всі глянцеві журнали, газети росій�
ськомовні. Що це за “Комсомоль�
ская правда в Украине”? Або “Газета
по�киевски”? Вона ж повинна бути
київською, тобто українською.

Прагнемо щось робити. У рам�
ках наших проектів проводимо аук�
ціони, купуємо україномовні книж�
ки українських авторів та передає�
мо їх у бібліотеки. Цього року пере�
даємо книги в дитячий будинок.
Але постає проблема, українських
книжок для незрячих”. 

Любомир БОДНАРУК, худож�
ній керівник Хору ім. Бортнянсько�
го Чернігівського обласного філар�
монійного центру, заслужений діяч
мистецтв України: 

“Що з почутого на Форумі най�
більше схвилювало? Незадовільна
ситуація в інформаційному просто�
рі України, стан наших музеїв, ту�
ристичних об’єктів. Мало йшлося
про мистецтво, хоч проблем тут
вистачає. Творчим колективам май�
же не допомагають організовувати
гастролі. Мовляв, на розвиток куль�
тури бракує коштів. Але кошти є,
треба лише ними розумно розпоря�
дитися. Наприклад, навіщо щороку
проводити на півночі Чернігівщини,
в Сеньківці, на День молоді помпез�
не й недешеве міжнародне свято,
де, до того ж, відкрито агітують за
відновлення якихось союзів?”

ВЕСНА СПОДІВАНЬ
ЧИ ПОЧУЮТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ? 
НОТАТКИ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ

Президент Віктор Ющенко
оцінив як “амбітну” змістову час�
тину проекту Концепції гуманітар�
ного розвитку, який винесено на
обговорення учасників  Всеукра�
їнського форуму інтелігенції. На
його думку, після внесення змін і
доповнень до документа це пи�
тання має бути поставлене в усіх
реґіонах.

Сьогодні, констатував він, в
Україні непроста ситуація щодо
майже кожної складової гумані�
тарної політики — у мовному пи�
танні, культурі, інформаційному
просторі, музейній справі, освіті,
охороні здоров’я, екології. “Усі ці
напрями — і разом, і кожен окре�
мо — доленосні з точки зору буття
нації”, — підкреслив В. Ющенко.
“У нас є сили, є можливості зміни�
ти все на краще”.

Президент закликав україн�
ську інтелігенцію сприяти популя�
ризації в суспільстві приєднання
України до Північноатлантичного
альянсу.

“Наша головна мета — відро�
дити українську націю як єдиний і
повнокровний організм. Він має
охоплювати весь наш народ, всіх
громадян України, незалежно від
походження, віри чи політичних
поглядів”.

Говорячи про найактуальніші
аспекти нашої гуманітарної полі�
тики, Президент підкреслив, що
перший, і мабуть, головний серед
них — українська мова. “Соціаль�
но�психологічні стереотипи й де�
формації у мовній сфері великою
мірою не подолано. Українська
мова і сьогодні не функціонує
повноцінно в багатьох важливих
сферах суспільного життя й у ба�
гатьох реґіонах нашої країни.
Висновок один: державна мова
має одержати масштабну, вичер�
пну і повноцінну державну під�
тримку”, — заявив В. Ющенко.

Як позитивний приклад для
подальших дій глава держави від�
значив поступ, досягнутий у вико�
ристанні державної мови у сфері
кіноіндустрії. “Звинувачення у
“насильницькій українізації” вва�
жаю цинічними й лицемірними”,

— зазначив у цьому контексті Вік�
тор Ющенко.

Говорячи про культурну сфе�
ру, Президент констатував, що
тут існує безліч серйозних проб�
лем, зумовлених як фінансовою
скрутою, так і “постколоніальною
інерцією”. У плачевному стані пе�
ребуває більшість безцінних істо�
ричних архітектурних пам’яток,
бідують музеї й бібліотеки, зачи�
няють будинки культури та сіль�
ські клуби. 

Окрему увагу він приділив
стану книговидання в Україні.
Президент підкреслив, що через
бездарну політику у сфері книго�
видавництва та книготоргівлі ук�
раїнська книжка опинилася на
задвірках у власній країні. “2008
рік повинен бути роком нової по�
літики у сфері національного кни�
говидання”, — сказав глава дер�
жави. За його словами, у телеві�
зійному сегменті інформаційного
простору панує безлад. Україн�
ське законодавство часто безкар�
но порушують, особливо у частині
мовної політики. Чи не найгірша
мовна ситуація у друкованих ЗМІ.
За словами Президента, у націо�
нальному ефірі домінують інфор�
маційні та інші програми інозем�
ного виробництва. Їх часто вико�
ристовують для відвертого мані�
пулювання громадською думкою,
проведення антиукраїнської, ан�
тидержавної пропаганди. “Така
ситуація неприпустима. Наполя�
гаю: національний інформаційний
простір повинен бути справді ук�
раїнським.

Глава держави звернув увагу
на питання церкви. “Духовна єд�
ність української нації неможлива
без гармонізації державно�цер�
ковних і міжцерковних відносин,
— сказав він. — На мій погляд,
гостра і болюча проблема — роз�
кол в українському православ’ї.
Його подолання було і залишаєть�
ся бажаною метою для України та
українців”.

За матеріалами 
прес�служби 

Президента України

Закінчення. Поч. на с.1

Павло Мовчан, Ніна Матвієнко, Петро Гончар

ВІКТОР ЮЩЕНКО: «РОЗВИТОК 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОТРЕ�
БУЄ КОНСОЛІДОВАНИХ ЗУСИЛЬ
ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»

ЩО ХВИЛЮЄ
ТВОРЧУ ЕЛІТУ
Степан ВАСИЛИК,
м. Івано�Франківськ

Відбулося розширене засідан�
ня ради Клубу творчої інтелігенції
Прикарпаття.

Івано�Франківська область —
єдина в Україні, де управління обл�
держадмінстрації називається не
так, як відповідне міністерство —
культури і туризму, а навпаки — ту�
ризму і культури. Тобто в області на
першому місці туризм, а на другому
— культура. Цим державні чиновни�
ки засвідчили і тривалий час цинічно
демонструють, що для них україн�
ська культура та все, що її стосуєть�
ся, — другорядне. Звідси й низка не�
розв’язуваних культурницьких проб�
лем. На цьому наголосив голова ра�
ди Клубу творчої інтелігенції Прикар�
паття, заслужений діяч мистецтв Ук�
раїни, письменник Ярослав Ярош.

В обласному центрі немає гід�
ного пам’ятника Тарасові Шевчен�

ку, репертуари трьох державних
театрів не відповідають національ�
ним запитам сучасних глядачів —
юних і дорослих. Естрадні гастро�
лери зі сцени пропагують низько�
пробну попсу під гучні фонограми,
сіючи естетичний несмак. Дефор�
мовано, зросійщено, майже втра�
чено інформаційний простір.

На посередньому рівні про�
йшли в обласному театрі музичної
драми вечори, присвячені ювілеям
Івана Франка, В’ячеслава Чорно�
вола, Шевченківське свіято. Ди�
ректори музичних шкіл № 1 і № 2
Ганна Кецало та Іван Прокоп, зас�
лужений працівник культури Украї�
ни, доцент Прикарпатського уні�
верситету імені В. Стефаника Пет�
ро Чоловський, начальник управ�
ління культури Івано�Франківсько�
го міськвиконкому Мирослав Пет�
рик, народний артист України Во�
лодимир Пірус відзначали слабку
режисуру і відверто посередній
аматорський рівень більшості ви�
конавців. 

Творчій інтелігенції Прикарпат�
тя слід серйозніше й відповідальні�
ше ставитися до пропагування се�
ред широкої громадськості висо�
ких набутків нашої духовності й
культури.

ЛИСТ ЧИТАЧА ДО ДРУКУ!
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“Нас завезли у глибину тайги, де нічого не
було. Тільки ліс і вода”.РОДОВІД12

Уляна ГЛІБЧУК

— Я закінчила 6 класів гімназії.
Коли помер тато, брат Іван забрав
мене до Львова. Там він мав по�
мешкання на Пісковій, 46. Іван хо�
тів, влаштувати мене до вчитель�
ського семінару на вищий курс, але
йому сказали, що багато довелося
б наздоганяти. Порадили Іванові
звернутися до василіянок, у них бу�
ла трирічна кравецька школа. І вже
там мене могли взяти на другий
курс. Брат оплачував навчання. І
мені то придалося, бо я знала трохи
кравецтво, а вдома була швейна
машина. І вже життя собі йшло б так
помалу, якби не великі зміни…
Прийшли більшовики. Брата Андрія
забрали і замордували в Золочеві.
Братова лишилася з малою дити�
ною на руках, а другою була вагітна.
Мама весь час плакала, копійки в
хаті не було… Мені вдалося влашту�
ватися в земельний відділ статис�
том. А згодом і братова записалась
у колгосп, бо треба було з чогось
жити. Тоді прийшли розбирати на�
шу стодолу. Саме там я сховала бу�
ла між сніпками наші листи з Васи�
лем Куком. Ледве встигла їх пере�
ховати в сусідки, яка жила через до�
рогу. Вже коли я приїхала із заслан�
ня, то сусідка сказала, що злякала�
ся і спалила листи. Деякі знаю на�
пам’ять. Наприклад ось цей. Ва�
силь написав його після того, як ми
з його сестрою Евою відвідали його
у тюрмі: “Рівно двадцять днів мину?
ло від мого першого, а може, й ос?
таннього з тобою так званого “ба?
чення”. По ніби довгім часі побачив
я знову тебе. Таку саму, як і колись:
веселу, незбагнуту і ніби скриту.
Пишу “ніби”, бо так воно не є. Бо
очі, здавалось, по найменш неза?
мітній черточці лиця твого говорять
все за тебе. Двадцятого я зрозумів,
ні, відчув, пойняв мову душі твоєї
вповні, тому веселий я. А чи був я
коли сумний, невеселий? Ні, такого
у нас нема. Тут у нас є або сміх грім?
кий, козацький сміх, або побідна
злість. Відповім тобі на слова одно?
го з сучасних поетів, він також сидів:
“Як звірі ми, простіролюбиві, і нині
нам, як звірам, кліті і хід розмірений
у лад, чотири кроки, все чотири, ту?
ди й назад, туди й назад”. Думаю,
що зрозумієш мене вповні…”

Я йому щось відписала і спита�
ла у листі: “Чи не забагато я тобі

написала?” А він відписує: “Ні,
Олю, забагато мені ти ніколи не на?
пишеш. Вони вносять в мене подих
свіжого життя. Пригадую не одно,
що колись, може, забути потрібно
буде”. А потім ще таке… Він згадав
у листі, як ми не раз стояли під ясе�
ном, і дощ падав. “А ми стоїмо, го?
воримо, сміємось, і якось так заго?
ворилися, що аж парасолю забула
ти… А ми ще сміємось і говоримо.
І тільки як повіє вітер, то з ясена
спаде кілька грубих крапель до?
щу…” І ще таке був написав мені в
однім листі: “Хоча я і в замку, та
про тебе доводиться мені багато
чути, Олю, навіть дуже гарні речі…”
Але “г” у нього вийшло як “ч”, і я со�
бі прочитала як “дуже чорні речі”. І
я відписала, якщо ти такі дуже чор�
ні речі про мене чуєш, то можеш
мені не писати. Потім Василь своїм
колегам казав, аби добре пильну�
вали літери “г” і “ч”, коли пишуть
листи. Не раз мені те згадував, і ми
сміялися… А ще один раз так мені
написав: “Не знаю, Олю, чи ти про?
бувала з ким говорити очима, або
прагла тую мову пойняти. Довіда?
лась би ти такого, чого уста ніколи
не виповідять, бо нема, бракує слів
на висказання подібного”. Ось так,
це, мовляв, ми говорили очима,
коли я була на баченню в нього. Ми
залишилися друзями. Не було
свят, щоб він мене не привітав.
Завжди надсилав листівку. А коли
приїжджав у Красне, то любив слу�
хати, як я співаю. 

— Пані Ольго, розкажіть тро�
хи про свого брата Івана Тиктора.

— Він мав видавництво “Укра�
їнська преса”. Багато різного ви�
давав: “Новий час”, “Народна
справа”, “Наш лемко” тощо.

— А чому “Наш лемко”?
— Тому що він розповсюджував

свої книжки і на Лемківщині. Казав,
що там також наші люди. Зокрема й
дитячий буквар для Лемківщини.
Брат видавав першу в Україні гумо�
ристичну газету “Комар”, календар
“Золотий колос”, молитовник “Ві�
рую” українською мовою. Коли совє�
ти заборонили у Львові тим займа�
тися, то він організував по селах сво�
їх мужів довір’я і розсилав, щоб вони
продавали. І його не могли схопити,
бо не мали що конфіскувати…

— Іван Тиктор усе це за ра�
дянської влади видавав?

— Так, це була перша україн�

ська преса в Галичині. Як він казав,
“перший телефон у Львові”. Брат
працював і на Волині, у Києві хотів
організувати справу, але вона йо�
му не пішла. Іван опинився в Кра�
кові. Там також пробував створити
видавництво, та його також забо�
ронили, і він емігрував до Канади.
Тим часом його дружина і донька
лишилися тут, у Львові. Він якось
зумів їх звідси вивезти. А син Зено�
вій учився у Холмі в гімназії. Але
директор підбурив їх, 13 хлопців,
аби разом перейти кордон до біль�
шовиків. Там їх заарештували. По�
тім свідок тих подій переказував
Василеві Кукові, що вони спочатку
сиділи в тюрмі, а потім їх усіх роз�
стріляли. Зеник упав і так лежав
(ще живий був). І якби не вставав, а
то зірвався, почав тікати, і його
дострілили. А дружина й донька
врятувалися й емігрували до Кана�
ди. Потім брат мені писав, що і в
Канаді намагався налагодити ви�
давництво, але не вдалося. Старі
українці, писав, уже вимирають, а
молоді занглійщуються.

— А коли брат емігрував, то ва�
шу сім’ю почали переслідувати…

— Усе потім упало на нас. Зі
статистів мене звільнили. При�
йшов мій начальник, такий собі Во�
лошин (то була перша моя робота
ще за перших большевиків). Він
зайшов, потім вийшов, а потім зно�
ву зайшов у мій кабінет. Я думаю:
“Чого він так ходить?” А він каже:
“Олю, мушу тебе звільнити з робо�
ти. Не маю нічого проти тебе. Ти у
мене була хороша робітниця, але
райпартком не дає мені за тебе
спокою. Кажуть, вона має брата за
границею”. Куди я тільки не ходи�
ла! Пішла у райвно, бо там потрі�
бен був секретар, а завідуючий ди�
виться книжку, де написано “Ви�
давництво Івана Тиктора”, та й пи�
тає: “То ваш брат писав?” Кажу, що
ні, не писав, лишень фінансував. А
він мені: тут вам місця вже немає. 

Якось познайомилася з учи�
телькою Кошовою, українкою. Во�
на спитала, де я працюю. Відпові�
ла, що ніде, не маю роботи. А вона
каже, що їм треба секретар у шко�
лу. Я прийшла, а там завідуюча бу�
ла з Дніпропетровська. І я почула,

як вона комусь тихо сказала: о, то
та сама. Потім у нас були приязні
стосунки, і вона згадувала: “Знає�
те, Олю, я одного разу побачила,
як ви йшли до церкви в такій гарній
вишитій блузочці, і подумала: що
то за одна? А тепер ви у нас працю�
єте…” Там, у школі, я оформляла
відомості на зарплатню. Сама все
креслила, бо ще не було відповід�
них бланків. Але приходить якось
завідуюча райвно і каже: думаєте,
у вас дуже добрий секретар? Отак
сказала і пішла… І мене потім
звільнили. А згодом заарештували
мого чоловіка.

— У Львові?
— Ні, у Красному. Чоловіка за�

арештували за статтею 54�3. Каза�
ли, що він допомагав німцям. (Він у
їдальні для німців працював бухгал�
тером). За це його засудили на 10
років. А я лишилася сама з триріч�
ною дитиною та ще й без роботи.
Була певна, що мене вивезуть до
Сибіру. Жити перейшла до сусідки,
а чоловікова мама, яка теж жила у
Красному, просить: “Живи з нами,
тут хата велика…” А я відповідаю:
“Ви, мамо, бачу, хочете поїхати зі
мною на Сибір? Як буду біля Вас, то
рано чи пізно заберуть…” Я почала
потрохи готуватися. Сушила хліб,
одіж збирала… Адвоката найняла
для чоловіка. Треба було 400 рублів
заплатити. То я продала чоловіків
шкіряний плащ. Він свого часу пра�
цював у Кракові на шкіряному заво�
ді й мав гарний шкіряний портфель
і плащ. То я все це продала для ад�
воката. Приходжу згодом й питаю:
як справи у мого чоловіка? Він від�
повідає, що все добре. Але мені
люди радили, щоб я пішла в суд і
сама все розпитала. Поїхала до
Львова та й питаю в судді, як спра�
ви у Пачковського. І мені відповіда�
ють, що суд уже відбувся. Пішла то�
ді я до того “свого” адвоката та й
знов питаю: ну то як справи у мого
чоловіка? А він далі своє, що ніяк,
бо йде слідство… Отак наших лю�
дей тоді дурили… Він таки змуше�
ний був повернути мені гроші. 

Потім мене вислали. Прийшло
двоє бійців, постукали і кажуть:
“Збирайтеся”. Я ще встигла гукну�
ти сусідці, аби сказала моїм сес�

трам, що мене висилають. А нас
було троє: Ксенія, Марія і я. Сусід�
ка сказала, що сестер теж висила�
ють. І я вже була рада, що нас усіх
разом висилають до Сибіру, бо ку�
ди я з малою дитиною на руках? 

Вивезли нас у Томську область
в поселення, що за 250 кілометрів
від Нарима, де колись на засланні
був Сталін. Ще жива була жінка, з
якою він тоді жив і вона народила
від нього дитину. Її навіть до Мос�
кви возили, бо Сталін наказав. Але
вона там не залишилася. У неї була
висока пенсія. 

Потім, коли Сталін помер, за
ніч не стало його пам’ятника у На�
римі… А нас завезли у глибину тай�
ги, де нічого не було. Тільки ліс і во�
да. Привезли у бараки саме на свя�
того Петра. Ні вікон, ні дверей. Ко�
марів, блощиць — тьма. І ніде поді�
тися… Позатикали коцами, прос�
тирадлами ті безвіконня, але нічо�
го не допомогло. Пізніше наші лю�
ди допомогли зробити вікна і двері.
І почалася тяжка праця, переважно
на лісоповалі.

— А жінки?
— І жінки теж. На ноги потім усі

слабли, бо по снігах великих
ішли… Правда, мене не взяли, бо у
мене була мала дитина. Моя сес�
тра влаштувалася на роботу до су�
шилки для тракторів, різала і руба�
ла суччя і палила чурку, а її чотир�
надцятилітнього сина віддали на
маркування дерев.

— Скільки ви були на засланні?
— Вісім років. Уже потім виїж�

джав звідти чоловік і продав нам
свою хатчину. Тоді стало трохи лег�
ше. 

Нас вислали 1950�го, а 1958�го
я повернулася в Україну. 

Хатинка у Красному — невели�
ка, але затишна. Кругом чистенько
і просторо. Обмаль предметів, ли�
ше найпотрібніші — стіл, ліжко, піч,
дзеркало. У пані Ольги немає пот�
реби зберігати речі для спогадів.
Усе її життя і без принуки постає
перед очима. “У найдрібніших чер�
точках…” А очі ті живі, глибокі, кра�
сиві… Такі, як і на давній світлині,
де юна вродливиця, заквітчана і
святкова, ледь�ледь усміхається…

«Я ВІДЧУВ МОВУ ДУШІ ТВОЄЇ ВПОВНІ…»
Ольга ТИКТОР живе у селі Красному Львівської області. Там її батьківщина.

За довгий вік багато довелося пережити. Прихід перших і других “совєтів”, вій�
ну, висилку в Сибір… Її рідного брата, Івана Тиктора, вважають засновником
українського медіапростору. Наші перші газети й часописи — “Новий час”,
“Народна справа”, гумористичний “Комар” — то його заслуга. У Красному та�
кож народився і похований останній головнокомандувач Української Повстан�
ської Армії Василь Кук. З юних літ вони з пані Ольгою товаришували. Їхнє лис�
тування — зразок вишуканих стосунків. На жаль, сьогодні цей високий стиль
можемо пізнати тільки з усного мовлення Ольги Тиктор. Повоєнний час — жор�
стокий. Епістолярій довелося знищити, але багато листів пані Ольга знає на�
пам’ять. Сьогодні вона вже без болю згадує своє важке життя…

Юрій МОСТОВИЙ

Іноді до мене приходить нез�
розумілий, десь глибоко з підсві�
домості, сум, коли ненароком зга�
даю маршрут Київ—Радомишль.
Знов охоплює ностальгія за рід�
ним провінційним містечком. Цьо�
го разу мама заплакала, а я… Ме�
ні ледве вдалося втриматись. Ко�
ли повернусь? Адже знаю: столи�
ця вже з понеділка захопить у свій
безжальний полон буденних тур�
бот… 

Київ теж дуже люблю. У ньому
комфортно, перспективно, гарно.
Тут я закінчив школу, університет,
тут уболівав за Президента і По�
маранчеву революцію, прогулю�
вався Майданом… Але ще з ди�
тинства найдорожчий маршрут
Київ—Радомишль. У когось село і
дача, а в мене містечко, до того ж
рідне. Перед поїздкою я сидів на

веранді й вдивлявся у вікна. При�
гадалося, скільки тут пережито, у
цій кімнатці, яку називаю “кабіне�
том”: юність, перша закоханість,
шалені мрії, яскраві творчі ідеї. Ку�
ди не кинь оком — образи мину�
лого, що стали найсолодшим спо�
гадом сьогодні. Там усе просто: і
повітря, і думки, і люди. Буває,
приїдеш, і все, що залишилося в
Києві: нерозв’язані питання, не�
домірковані думки, складні проб�
леми — здається тут простим і
зрозумілим.

Не можу жити без цих дерев,
таких зелених, барвистих квіток,
що насадила мама; досі не знаю,
як вони звуться. Але коли на них
дивишся, життя здається весел�
ковим. Так, це рай. Дух дитинс�
тва, бабусиної казки, дідусевого

Шевченка, маленької батьківщи�
ни.

Братику троюрідний, а на�
справді найрідніший! Друже… Як
рідко бачимося вже. Він не супер�
ник, не колега, він моя совість і
підтримка, мій поручень і маяк, що
завжди десь поряд. Ще один сти�
мул, що вертає мене сюди.

А яке моє містечко восени…
Простір, свіже, вже примерзле по�
вітря, запах осіннього багаття,
смачні червоні яблучка під дере�
вами. День мого народження то�
рік там святкував. Багряна казка,
увага рідних, пісні з Сашком уве�
чері. У рідному гніздечку осінь, зи�
ма, літо завжди здавалися однією
казковою порою року. Хай буде
так завжди! Прощавай, рідне міс�
то! Я обов’язково повернусь.

МАРШРУТ КИЇВ—РАДОМИШЛЬ
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“Міжнародний фестиваль дає зрозуміти, що
порушення прав європейця та людини “тре?
тього світу”, м’яко кажучи, відрізняється”. КУЛЬТУРА 15

ПОЛЬСЬКА
СІМКА
Святослав МІЗЕРНЮК

Найцікавіші польські фільми,
створені за два останні роки, де�
монструватимуть в Україні. Україн�
ський глядач побачить їх на фести�
валі, що проходитиме упродовж мі�
сяця: 29 березня—2 квітня у Львові,
2—6 квітня в Одесі, 12—16 квітня у
Харкові та 16—22 квітня у Києві.

“Дні польського кіно — 2008” —
нагода зустрітися на кіноекрані з
улюбленими акторами, подивити�
ся сучасне польське кіно, яке зву�
чатиме в оригіналі з перекладом
українською або субтитрами. 

Окрім традиційних організаторів
— Польського Інституту в Києві та
Інституту ім. Адама Міцкевича у Вар�
шаві, фестиваль відбувається за під�
тримки Української кінофундації та
Польського Інституту Кіномистецтва.

“Цьогоріч у вересні українське
кіно повезуть у Польщу, і тамтеш�
ній глядач побачить його на фести�
валі, — каже директор Української
кінофундації Андрій Халпахчі. —
Зараз в Україну привезли польські
фільми, приїжджає й дехто з режи�
серів цих стрічок: Анджей Вайда,
Яцек Бромський, актори. Організа�
тори довго сперечалися, коли ви�
бирали стрічки, щоб не лише озна�
йомити українських кіноманів з
найкращими здобутками поль�
ського кіно, а й показати різнопла�
новий його зріз, аби глядачі якомо�
га більше дізналися про кінотен�
денції сусідів. Важливо повернути
польські фільми на наші екрани.
Натомість ведуться перемовини,
щоб українське кіномистецтво бу�
ло доступне полякам”.

Головною подією фестивалю
стане українська прем’єра нового
польського фільму “Катинь” — номі�
нанта на премію “Оскар—2008” у ка�
тегорії “Найкращий фільм інозем�
ною мовою”. Це оповідь про поль�
ських офіцерів, яких убито НКВС у
Катині під час Другої світової війни.
Фільм присвячено боротьбі народу
за волю, завдяки якій існує вільна
Польща. Картину представлятиме

польський режисер Анджей Вайда,
який завітає до Києва і Харкова ра�
зом із дружиною, акторкою і сцено�
графом Кристиною Захватович.

Олена Бабій, координатор
програм Польського Інституту в
Києві, каже, що Анджей, можливо,
з братом, приїде відвідати умовну
могилу батька Якуба Вайди та за�
гиблих польських офіцерів у Хар�
кові. Тож стрічка “Катинь” — не ли�
ше витвір мистецтва, а й твір суто
особистісний. 

На кінофестивалі глядачі поба�
чать низку яскравих дитячих обра�
зів. Одна з особливостей нинішньо�
го польського кіно та, що головний
герой багатьох стрічок — дитина.
Зокрема, фільм “Штучки” (реж. Анд�
жей Якімовський), де шестирічний
Стефек кидає виклик долі, бо вірить,
що це дасть змогу наблизитися до
батька, який залишив матір заради
іншої жінки. Картина здобула низку
міжнародних нагород: гран�прі “Зо�
лоті леви” на фестивалі польських
художніх фільмів у Ґдині, нагороду
ім. Сергія Параджанова на Міжна�
родному кінофестивалі у Тбілісі. 

У “Жасмині” (реж. Ян Якуб
Кольський) глядач бачить світ очи�
ма п’ятирічної дівчинки Ґені. Без�
посередність і допитливість Ґені
вносить певний хаос у розмірене
життя дорослих. 

Героїв стрічки “Все буде добре”
(реж. Toмаш Вішневський) об’єд�
нує дружба і переконання, що віра
здатна зрушити гори, навіть коли
треба йти тернистими шляхами. 

Події детективної комедії “У па�
на Бога у садку” розгортаються у
глухій провінції, де навіть такий
нездара, як найгірший випускник
поліцейської школи, дасть собі ра�
ду. Стрічку, яку демонструватимуть
лише в Києві, представить її режи�
сер Яцек Бромський, голова Спіл�
ки кінематографістів Польщі. 

Нова зустріч подруг пробуджує
стару дружбу, на яку чекають важкі
випробування. Такий сюжет стріч�
ки “Світлі блакитні вікна” (реж. Бо�
гуслав Лінда). 

Фільм “Хоровод” (реж. Єжи
Штур) оповідає історію двох поко�
лінь поляків — сучасних студентів
та їхніх батьків, які не можуть поро�
зумітися. Їх розділяє не лише емо�
ційна безодня, а й оцінка історії та
моральні дилеми. 

Валентина ДАВИДЕНКО
Фото Олеся ДМИТРЕНКА

Найбільша театральна премія
України “Київська пектораль” засві�
тила під юпітерами Національного
театру ім. І. Франка нових пере�
можців. Втім, їхні обличчя всім зна�
йомі. 14 найкращих митців одержа�
ли позолочену статуетку пекторалі
та премію — 1 000 у. о. Цьогорічна
святкова імпреза відбулася за но�
вим сценарієм з персонажами іта�
лійської комедії доби Відродження.
Кажуть, це відбивало ситуацію сьо�
годення не тільки на театральній
сцені, а й у культурі загалом. Хоч
представник міської влади запев�

нив, що про театри в Києві дбати�
муть і надалі. Цього року на їхнє фі�
нансування з міського бюджету за�
плановано понад 80 млн грн.

Переможці “Київської пектора�
лі—2007”: найкраща драматична
вистава — “Четверта сестра”, Мо�
лодий театр; найкраща камерна
вистава — “Жінка з минулого”, те�
атр “Вільна сцена”; найкраща дитя�
ча вистава — “Наталка Полтавка”,
Міський театр ляльок; найкраща ре�
жисерська робота — Дмитро Бого�
мазов, “Жінка з минулого”, театр
“Вільна сцена”; найкраще виконан�
ня чоловічої ролі — Олександр Коб�
зар,“Останній герой”, Театр драми
та комедії; найкраще виконання жі�
ночої ролі — Римма Зюбіна, “Чет�
верта сестра”, Молодий театр; най�
краще виконання чоловічої ролі дру�
гого плану — Володимир Кузнєцов,
“Гравці”, Театр на Подолі; найкраще
виконання жіночої ролі другого пла�
ну — Тамара Яценко, “Голубка”, Мо�
лодий театр; найкраща сценографія
— Володимир Карашевський, “Чет�
верта сестра”, Молодий театр; най�
краща музична концепція вистави
— Володимир Соляник, “Четверта
сестра”, Молодий театр; найкра�
щий акторський дебют — Станіслав
Дудник, “Четверта сестра”, Моло�
дий театр; найкращий режисер�
ський дебют — Кирило Кашликов,
“Солдатики”, Театр російської дра�
ми. За вагомий внесок у театральне
мистецтво нагороду отримала зас�
лужена артистка України Ганна Пе�
карська. “Подією року” було назва�
но театр “Київ модерн�балет”, ху�
дожній керівник — Раду Поклітару.

Інна БАГРІЙЧУК

У польоті душі народилися
слова зізнання студента�третьо�
курсника Кіцманського сільсько�
господарського технікуму Сергія
Паламарчука, які лягли на музику
його друга Василя Байдика. А по�
тім на концерт у Чернівцях приїхав
Іон Суручану. Хлопці подарували
йому касету зі своєю піснею “Сад
любви”.

Ставши першим заступником
Новодністровської міської органі�
зації політичної партії “Народний

союз “Наша Україна”, Сергій Се�
менович вирішив подарувати но�
водністровцям приємний сюр�
приз, згадавши обіцянку Іона Анд�
рійовича приїхати на перше за�
прошення. 

Бурхливими оплесками глядачі
зустріли народного артиста Мол�
дови та Придністров’я Іона Суруча�
ну. Гість дарував не просто пісні, а
зачаровував кожне серце магією
щедрої душі. Відомі хіти молдов�

ського Челентано підхоплював
увесь зал.

Особливими оплесками зустрі�
ли новодністровці пісню “Сад люб�
ви”, другого народження якої так
довго чекали автори Сергій Пала�
марчук та Василь Бадик. 

Трепетні струни любові та взає�
морозуміння, на які сподівався Іон
Суручану, сплелися в яскравий бу�
кет весни, схожий на квіти, що да�
рували йому вдячні шанувальники.

У ВЕСНЯНОМУ САДУ ЛЮБОВІ

Уляна ГЛІБЧУК

Не перший рік у Києві відбува�
ється Міжнародний фестиваль до�
кументального кіно з прав людини.
Його основний організатор — Ук�
раїнська Гельсінкська спілка. По�
рівняно з минулим роком програ�
ма видається більш насиченою.
Можливо, навіть краще організо�
ваною та структуралізованою. Крім
традиційного Будинку кіно, з’яви�
лося ще кілька ретрансляційних
майданчиків. Та й цьогорічне фі�
нансове підґрунтя для фестивалю,
вочевидь, — не з найгірших. Інак�
ше складно було б заманити до Ки�
єва стільки режисерів з різних кра�
їн за їхній власний рахунок.

Україна у жанрі документалісти�
ки має добру, але обтяту традицію.
На жаль… За останні роки фести�
вальна участь української програми
була доволі вбогою. Автори вітчиз�
няного продукту часто плутали доку�
ментальний фільм із журналістським
розслідуванням. Хоч не без шедев�
рів. 2007�го всіх учасників та гостей
фестивалю вразив фільм Тараса То�

менка “Ліза” — про безпритульну
одинадцятирічну дівчинку. Цього ро�
ку у правозахисному конкурсі було
представлено фільм Ігоря Чайки. Ав�
тора можна назвати фахівцем з
проблем свободи слова в умовах но�
вої української демократії. Так Ігор
Чайка умовно охрестив посткучмів�
ський та постпомаранчевий період.
Торішня стрічка “Оборежно: джинса”
мало “від’їхала” від журналістського
розслідування. Ні, зрозуміло, що
“джинса”, себто замовні політичні
публікації, жила, живе і, схоже, жити�
ме… Однак у таких речах є щось від
пожовтілої газети — старість. Публі�
цистичні узагальнення у фільмі “Від
атракції до шмельцу. Львівський віц”
європейській спільноті зрозуміліші.
Нехай у них немає славного міста
Львова та його гідного мера Андрія
Садового, але сумніваюся, щоб ко�
рупція була суто українським “ноу�
хау”. Тамтешні європейські мери та�
кож під час виборів декларують здо�
ровий спосіб життя і, немов циркачі,
їздять на роверах. Згодом і в них все
повертається на круги своя. Умовно
кажучи — до мерседесів… 

Але що там корупція європей�
ського “розливу”… Квіточки… Міжна�
родний фестиваль дає зрозуміти, що
порушення прав європейця та люди�
ни “третього світу”, м’яко кажучи, від�
різняється. У програмі правозахисно�
го конкурсу транслювали індійський
фільм Кавіти Джоші “Голоси забутих
Богом” та американської режисерки
Лізи Джексон “Глуха тиша: зґвалту�
вання у Конго”. Після таких стрічок
мимоволі тішишся: я живу в щасливій
країні! Бо моєю країною поки що не
керує військова хунта, якій однаково:
публічно пустити автоматну чергу по
громадянах чи стріляти, сховавшись
за мурами казематів. І в моїй країні не
проводять роз’яснювальної розмови
з військовими, що нападати і ґвалту�
вати жінок — це злочинно. 

Був у програмі й фільм�перес�
торога. Німецькі режисери зняли
стрічку про “ендеерівську” спадщи�
ну — колишніх політичних в’язнів.
Виявляється, їх, позбавлених волі
за “антидержавну діяльність”, було
чимало — близько 200 тисяч. Сьо�
годні архіви Штазі відкрито, і кожен
охочий може вільно погортати
свою “справу”. Демократія, свобо�
да слова і таке інше. Щоправда, є
маленьке “але”. На відміну від в’яз�
нів сумління, всі працівники сек�
ретних спецслужб, діяльність яких
нова Німеччина визнала злочин�
ною, отримують чудові пенсії. По�
двійний стандарт — явище переду�
сім розтлінне. Його міазми однако�
во небезпечні і для “третього світу”,
і для “розвинених демократій”.
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“Вірю в силу духа”.
І. ФранкоКУЛЬТУРА14

Роланд ФРАНКО, 
президент центру “Франко�Європа”

Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім.
Т. Шевченка організувало та стало основним
замовником анімаційного фільму за поемою
Івана Франка “Лис Микита”. ТОВ “Фрески”
почало працювати над фільмом наприкінці
2006�го, і за рік фільм був готовий до прока�
ту. Сценарист і постановник Володимир
Кметик, головний художник Едуард Кирич,
композитор Мирослав Скорик створили уні�
кальну кінострічку з п’яти частин (кожна по�
над годину) з показом усіх розділів поеми та
прекрасним акторським виконанням текстів
і оригінальним музичним супроводом.

Геніальний твір Івана Франка, який безліч
разів перевидавали, але радянська цензура
примушувала літераторів вносити в нього
купюри та зміни, завжди привертав увагу ук�
раїнських режисерів, постановників та сце�
наристів. Але ці спроби часто були не зовсім
вдалими або наражались на заборони, як це
було в радянські часи з виставою “Лис Ми�
кита” Київського драматичного академічно�
го театру ім. Івана Франка.

Анімаційна кінострічка, яку створив ко�
лектив ТОВ “Фрески”, перевершила всі спо�
дівання. Це справжній витвір мистецтва,
який заслуговує найвищих нагород.

2006 року я був членом організаційного
урядового комітету з відзначення 150�річчя з
дня народження І. Я. Франка і знаю, скількох
зусиль коштувало, щоб у план заходів вклю�
чили пункт про створення анімаційного філь�
му “Лис Микита”.

Більшість урядовців цю ідею сприйняла
скептично, і лише завдяки зусиллям Павла
Мовчана, якого підтримала творчо�літера�
турна частина комітету, пропозицію прийня�
ли. 

Іван Франко, пишучи цю поему, хотів по�
тішити дітей, передусім власних, але глибо�
ко вникнувши в історичні передумови (як це
робив завжди перед кожним своїм твором)
зрозумів, що мудра філософія життя, роз�
виток суспільних суперечностей, проблеми

добра і зла є у всі часи, завжди актуальні не
лише для молоді чи дітей. Упродовж усіх
прижиттєвих видань Іван Якович шліфував і
доповнював майже кожну пісню, додавав
передмови і пояснення. Він хотів, щоб пое�
ма “Лис Микита” дійшла до Наддніпрянської
підросійської України, що, на його справед�
ливу думку, мала об’єднувати український
люд. Тому Франко тісно співпрацював з Во�
роним і Кононенком, які підправляли поему
східноукраїнською мовою. Про це пише мій
батько — син Івана Франка — у фундамен�
тальній науковій праці, яку назвав критич�
ним розбором поеми Івана Франка “Лис
Микита”. Досліджуючи мовні особливості
твору, порівнюючи з аналогічними віршова�
ними та прозовими варіантами в інших літе�
ратурах, він аргументовано стверджує ціл�
ковиту оригінальність Франкового “Лиса
Микити”, вибудуваного на переказах бага�
тьох поколінь про взаємини і співіснування
людей та звірів на українському національ�
ному ґрунті. Ці наукові дослідження Тараса
Франка і нині найґрунтовніші, і я глибоко
вдячний постановникові, шановному Воло�
димирові Кметику, який широко використо�

вував цей матеріал під час створення філь�
му. Мій батько вважав, що вершинною пое�
мою Івана Франка поруч з “Мойсеєм” є “Лис
Микита”.

Перегляд анімаційного фільму підтвер�
джує цю думку. Художнє зображення чарів�
ної природи Карпат і Прикарпаття, відтворе�
ні з українським гумором картини дії та вда�
ле зображення персонажів, доповнене сце�
наристом деякими новаціями, захоплює гля�

дача. У фільмі звучить м’яка галицька вимо�
ва. Особлива заслуга творців фільму — ви�
користання мови третього прижиттєвого ви�
дання поеми Івана Франка, яке він сам вва�
жав найдосконалішим. Прекрасне допов�
нення кінострічки — видання поеми коштом
головного режисера та сценариста фільму
Володимира Кметика з ілюстраціями худож�
ника Едуарда Кирича до мультиплікацій.

Дивує, що досі жоден з центральних ук�
раїнських телеканалів не показав стрічки.

Фільм не лише викликає емоційне захоп�
лення, він повчальний, об’єднує український
народ, як і вся творчість Івана Франка.

Кандидатами на присудження першої
державної міжнародної премії ім. Івана
Франка, яка засновується відповідно до Ука�
зу Президента від 27 серпня 2006 року, по�
винні стати творці анімаційного фільму “Лис
Микита”. 

Святовечірня казка 1884 р.
Отсе рідня моя! Отсе моя держава,
Мої терпіння всі, моя будучність, слава:
Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ,
Отсе, сини мої, мій чудний рай — для вас!
Любіть, любіть його! 

Судьби сповниться доля,
І швидко власть чужа пропаде з сього поля!
Не стане тих, що днесь на вас наругу зводять,
І щезне сила їх, мов мгли нічні проходять.

Михайло Іванович — це жива історія. За
понад 50 років творчої діяльності цей само�
бутній актор створив цілу низку різноплано�
вих образів, зіграв понад 160 ролей у виста�
вах української класичної драматургії. Яскра�
ва емоційність, сценічний темперамент і ви�
сока професійна майстерність принесли ар�
тистові щиру любов і визнання глядачів. За
багаторічну діяльність у театрі його нагород�
жено орденом “Знак пошани” і медаллю “За
доблесну працю”. Заслужений артист Украї�
ни виявив свої творчі здібності і як режисер.
Поставлена ним музична комедія “Наталка
Полтавка” за І. Котляревським багато років
не сходить зі сцени Донецького музично�
драматичного театру і збирає повні зали.

З нагоди 80�річного ювілею колективу
його ровесник ділиться секретами свого
творчого довголіття.

ПЕРШИЙ ВИХІД
За системою розподілу молодих фахівців

після закінчення Харківського театрального

інституту Микола Бондаренко потрапив
до музично�драматичного театру Арте�
мівська Донецької області, а 1957 року
почав працювати в Донецькому україн�
ському музично�драматичному театрі. 

“Саме тут відбулося становлення і
формування моєї професійної майстер�
ності. Я увійшов у колектив прямо “з коліс”.
Тільки�но приїхав у театр, мене покликали
до кабінету головного режисера, де одра�
зу вручили п’єсу “Шельменко�денщик”,
одягли костюм і… на сцену. Актор�викона�
вець ролі Капітана захворів, і я мусив його
замінити. Таким несподіваним був мій пер�
ший вихід на сцену муздрамтеатру”.

УЧИТЕЛЬ
“Прикладом та вчителем для мене

був народний артист СРСР О. І. Сердюк,
який вимогливо ставився до професії та
привчав мене самостійно працювати
над створенням сценічного образу. Він
говорив, що актор завжди повинен пра�
цювати над собою, незалежно від досві�
ду та стажу роботи. Постійних тренувань
вимагають голос, дикція, пластика, сце�
нічна увага та мовлення. Секрет збереження
акторської форми та творчих здібностей —
постійна робота над собою, самодисципліна
та самовдосконалення”.

ВИХОВУЄМО ГЛЯДАЧА
“Я — актор українського театру, а він,

крім зарубіжної класичної та сучасної п’єси,
передусім повинен нести своїм глядачам ук�
раїнську драматургію. Про мій рідний театр
з гордістю кажу: “Пишаюся тим, що працюю
в цьому колективі”. За 50 років Донецький
музично�драматичний театр дуже змінився:
позитивні зміни відчутно всюди — від органі�

заційних питань до творчості. Наші поста�
новки часто відзначають на фестивалях,
зокрема й на міжнародних, ми успішно вис�
тупаємо на гастролях. А найголовніше — нас
люблять глядачі. Заповнюваність глядацької
зали впродовж 10 років — понад 80 %.

Узявши курс на розвиток українського
театрального мистецтва у складному росій�
ськомовному реґіоні, театр не зійшов з цьо�
го шляху. Всі казки та вистави для школярів
тільки українською — так виховуємо свого
глядача. І сьогодні вже доросла публіка не
помічає, якою мовою розмовляють актори.
Можливо, для західних чи центральних реґі�
онів це не досягнення, але для Донбасу це
значний прорив”.

ВДЯЧНІСТЬ
“Театр завжди був, є і буде однією з най�

доступніших форм діалогу з аудиторією. Якщо
на сцені одержимий творчою ідеєю актор, то
ніхто в залі не лишається байдужим. Силою
свого таланту він змушує сміятися і плакати,
співпереживати і думати. А коли це йому вда�
ється, то глядачі вдячні за таку виставу. Для
мене, як і для кожного артиста, театр — це ду�
ховна і професійна потреба емоційного спілку�
вання з глядачем, потреба віддати частину
свого “я”, зачепити душу кожного глядача,
щоб побачене змінило щось в його свідомості.

У сучасного театру багато конкурентів:
кіно, телебачення, інтернет. Та в усі часи лю�
дина потребує душевного тепла, щирого
спілкування, духовного очищення, яке може
дати лише театр, тому в нас завжди аншла�
ги. Глядач сьогоднішній відрізняється від
глядача вчорашнього своєю досвідченістю
та обізнаністю, його важко здивувати, він не
терпить фальші, награвання, але він щирий
та доброзичливий”.

Підготувала Марія ЧОРНОБРОВА
Фото В’ячеслава ПАЩУКА

СЕКРЕТИ ТВОРЧОГО ДОВГОЛІТТЯ
Колектив Донецького академічного українського музично�драматичного

театру відзначив 80�річчя. З нагоди ювілею та за вагомий внесок у справу ук�
раїнського національного відродження, розбудову та зміцнення Української
держави артиста театру Михайла Івановича Бондаренка було нагороджено
медаллю ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка “Будівничий України”. Виз�
нання досягнень видатного майстра української сцени — показник діяльнос�
ті всього колективу, адже театр давно вже став справжнім центром націо�
нальної культури у російсько�
мовному реґіоні.

Сцена з вистави “Наталка Полтавка”
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“Як же така аудіокнига виховає любов до неї 
в російськомовних співвітчизників, які іноді й
без того насміхаються з усього українського?” НАША КНИГА 11

Людмила ІВАННІКОВА,
кандидат філологічних наук

З великою радістю зустріла я на полицях
книжкових магазинів проект видавництва
“Українська аудіокнига”. Та й як не радіти? У
наш шалений вік глобалізації, коли всі розу�
міють, що ніхто вже не зможе повернути ко�
лесо історії назад, особливо гостро постає
питання збереження національної самобут�
ності. Хочеш — не хочеш, а змушені ми кон�
статувати, що не лише від рідної пісні, тра�
дицій і звичаїв ми відійшли, а й віддаляємось
від інших національних скарбів. Такий скарб
— наша українська літературна класика. Де�
далі рідше можна побачити людину з
книжкою в транспорті або в парку на ла�
вочці. А тим більше — дитину з книжкою.
Знижується інтелект суспільства, рівень
знань випускників шкіл і ВНЗ, нечасто
зустрінеш справді ерудовану людину… І
ось видавництво “Українська аудіокни�
га” кинуло виклик цим процесам — по�
дарувало книгу тим, хто не розлучається
з навушниками. І це дуже зручно — без
особливого напруження, займаючись
домашніми справами, подорожуючи, та
й працюючи за комп’ютером, можемо
долучитися до загальнонаціонального
багатства — української та зарубіжної
класики, зразків фольклору, сучасних
детективів тощо. Це велика поміч мате�
рям і бабусям, які вже не вміють розпо�
відати дітям казки, учителям на уроках
літератури, студентам, які завжди не
встигають чогось дочитати… Є й ще од�
на категорія людей, для яких ця книга —
просто життєдайне джерело. Це люди,
від природи обділені зором. Для незря�
чих звукова книга — справжня знахідка.

І насамперед хочеться звернути увагу на
твори української літератури, адже вони по�
сідають головне місце в проекті — це твори
Г. Квітки�Основ’яненка, М. Гоголя, І. Франка,
І. Нечуя�Левицького, О. Кобилянської, Пана�
са Мирного, М. Коцюбинського, С. Василь�
ченка, В. Винниченка, В. Земляка, О. Дов�
женка, У. Самчука та ін. Приємно, що аудіок�
ниги “М. В. Гоголь. Вечори на хуторі поблизу
Диканьки” та “Степан Васильченко. Новели
й оповідання” відзначено премією Форуму
видавців у Львові. Втішає, що до прочитання
класики залучені такі відомі виконавці, як
заслужені артисти України Борис Лобода
(“Вечори на хуторі…”), Василь Обручов (“Ті�

ні забутих предків”), Василь Мазур (“Коно�
топська відьма”, “Борислав сміється”), Пет�
ро Панчук (“Вій”, “Тарас Бульба”, новели
С. Васильченка), народний артист України
Євген Шах (“Лебедина зграя”) та інші актори
театру ім. Івана Франка. Слухаєш видатних
майстрів слова — і поринаєш у давноминулі
часи, бачиш перед собою яскраві картини
сільського та робітничого побуту, колоритні
сцени з життя української інтелігенції. Адже
акустичне мистецтво — це мистецтво мис�
тецтв, на відміну від театру й кіно актор ство�
рює художній образ лише голосом, а слухач,
як і читач, — його активний співтворець, бо
актор не паралізує творчої уяви слухача, він

активізує її, і це дуже важливо для розвитку
творчої особистості. 

На жаль, з прикрістю мушу констатувати,
що не всі аудіокниги досягли зразкового рів�
ня. Цього не скажеш про роман Панаса Мир�
ного “Повія”, який прочитала заслужена ар�
тистка України Людмила Смородіна. Схоже,
що виконавиця бачить твір уперше, не відчу�
ла його, не осмислила, що їй байдужа траге�
дія, про яку йдеться в романі. Але найголов�
ніше — з перших сторінок (а звучить він уп�
родовж 24 годин!) боляче вражає мова акт�
риси. Відчувається, що це — чужа для неї
мова, тому в устах Л. Смородіної вона зву�
чить неприродно і навіть вульгарно. І вже за
кілька годин не можеш цього слухати. Актри�

са, виявляється, не знайома не ли�
ше з архаїчною лексикою, а й за�
гальновживані слова наголошує
неправильно (горлиця у неї звучить
як горлиця, голуби — як голуби, ві�
хола як віхола, захід сонця як захід,
материна ласка — як материна,
баньки як баньки, поводи як пово�
ди, обходила весь сад — як обходи�
ла весь сад, пестливо — як пестли�
во, навздогінці — як навздогінці,
пристав як пристав, ступні — як
ступні, кресання (копит) — як кре�
сання, сіре мужицтво — як сіре му�
жицтво, людний майдан, під латка�

ми, вряди�годи, нічого снідати,
бахурка, у льоху, садки та горо�
ди, хазяїни, відляски, завидна,
гарикає до Христі, споминка,
лушпанину, Карпові, ладу, сон чи проя�
ва, оханеться, бовтаючи, усилкувався
заснути, стернею, опустілі віти, саме до�
бірне, здіймаючи кіптяву, веретва, по�
жовклим листом, повітові полупашки, в
каптанині, не маючи талану, кругом обс�
тупили, чобітьми, сьорбнувши, квітка лі�
леї, на волосних сходах, свічечки горіли
або дві свічки, повагом, земські, наче яг�
ниці по закутках, заводи музики, лящан�
ня, згорда, гуртами, між гущиною… Пе�
релік можна продовжувати до безконеч�
ності! І всі ці мовні аномалії я виписала
упродовж однієї�двох годин звучання! А
скільки трапляється російських наголо�
сів в українських словах! Пасти, церкви,
на плечах, з усами, по дошці, другому,
верба, баби, коло печі, з�за спини, тихо
та ласкаво, шибки, надвоє, кожух, умер�
ла, ждала, набік… А до чого ж абсурдно

звучать такі вислови: “Світ витушкою кру�
титься”, “що до того, що тобі слізки — аби
йому смішки”, “увійдім та послухаймо”, “рип
чобіт та гомін”, “покотився по полу”, “серед
гарячого череня”, “ти мені по знаку”, “виго�
нив шишками із стріх”, “по мерзлому шляху
мов льодина синіє”, “нігде не світиться”, “хи�
тався комин здоровенної печі”… 

Л. Смородіна не має найменшого уяв�
лення ні про те, що читає, ні про минуле, ні
про сучасне українського села — навіщо то�
ді братися за таку відповідальну справу? До�
каз безвідповідальності актриси ще й такий
факт: іноді вона настільки перекручує слова,
що важко зрозуміти, про що йдеться, і лише
добре подумавши, можна здогадатися про

першоджерело. Судіть самі, що означає: “у
досвідченої матері” (досвітчаної?), “щось
закрадалось одрадне та люте” (любе?), “збі�
гала на часок”, “долівка притрушена свіжим
листом”, “не запакости мого молодого віку”
(не занапасти?), “несказане зло на людей”,
“зблідле липе” (лице?), “корписає голкою”
(копирсає?), “предковічні осоки та клени”
(осокори?), “діла на з’їзді чимало”, “боввані�
ють недожаті копи” (копи?), “спинкового
панства” (?),“злигались поміж себе”, “прий�
міть наші зазовини”… А може, це нам, слуха�
чам, іспит на знання української мови?! Ад�
же була ж колись гра “Угадай слово”: на
шкільній дошці малювали клітинки відповід�
но до кількості літер, а гравці мусили вгада�
ти, що то за слово. Інакше чому ж “Притичи�
на хата” весь час звучить як “Притчина”, а
головна героїня Христя просить попоїсти не
Христа ради, а “Христя ради (!!!) випросить
попоїсти”?

Здається, що більше познущатись над
класиком не можна було. Тим більше, що
мова Панаса Мирного — це не мова Стефа�
ника чи Франка, нею розмовляє вся Цен�
тральна Україна й Київ, мова, яка разом із
мовою Шевченка, Нечуя�Левицького лягла в
основу української літературної. Як же така
аудіокнига виховає любов до неї у школярів
або в російськомовних співвітчизників, які
іноді й без того насміхаються з усього укра�
їнського? Вважаю, що такі речі просто неп�
рипустимі! Якщо Людмила Смородіна не
знає і не любить України, мови її народу, то
навіщо компрометувати людей, які віддали
цьому своє життя, свій талант?

Вадим ПЕПА

З душевним болем беру до рук книжку, на
твердій коричневій обкладинці якої — чорна
тінь колючого дроту. Назва жорстка: “Всеук�
раїнське товариство політичних в’язнів і реп�
ресованих: історія створення та діяльність”.
Видрукувано торік у Києві “Українським цен�
тром духовної культури” за науковою і дос�
лідницькою редакцією кандидата філософ�
ських наук, заслуженого працівника культури
України Дмитра Єсипенка та голови вказано�
го вище Товариства Євгена Пронюка.

Зміст видання глибше не розкрити, ніж
це зробив у передмові до ґрунтовної збірки
Іван Дзюба, кілька десятиліть тому безжаль�
но переслідуваний, а нині академік НАН Ук�
раїни, відзначений у незалежній державі
найвищою нагородою — Герой України.
Книга складається з двох великих розділів,
кожен із яких має своє спрямування і зміс�
товне наповнення. Перший — розповіді про
обласні відділення Товариства та своєрідні
звіти кожного з них.

Другий розділ — це спогади і роздуми
учасників національно�визвольної боротьби
та інших репресованих, розповіді про окре�
мих із них. 

Особливо хотілося б відзначити спогади
М. Білухи, М. Роженка, нарис про Михайла
Масютка, нарис Ярослава Гомзи, “Політич�
ний портрет Богдана Гориня” Тараса Батен�
ка, статтю нашого видатного вченого Ю. Ко�
чержинського.

Микола Білуха — вихідець із багатостраж�
дальної (бо чи ж могла вона бути не такою в
ХХ ст.) української селянської родини. При на�
родженні від природи ощедрений світлим ро�
зумом. Зумів випурхнути з�під солом’яної
стріхи до вищого навчального закладу. Тіль�
ки�но сімнадцятилітній юнак почав розправ�
ляти крила, як їх підрізали пильні стражники

антинародної диктатури, облудно проголо�
шуваної “пролетарською”. 1940 р. Миколу
позбавили волі, засудивши до десяти років,
як раніше Остапа Вишню. І за що жорстокі�
ший, ніж небезпечним карним злочинцям, ви�
рок? А за написання студентського реферату,
в якому невситимої ненависті слов’янофоби
угледіли “націоналістичний зміст”.

Потерпів од такого беззаконня, і 1947 р.
його реабілітували за відсутністю складу зло�
чину. Не встиг оговтатись, а тут новий поворот
у кремлівській політиці. 1948 р. за той самий
“злочин” Білуху засудили повторно. Запрото�
рили на довічне заслання в Сибір несходиму.
Навіки б потьмарився світ, якби не пам’ятна
старшим поколінням так звана “хрущовська
відлига”, а з нею — засудження антилюдських
злочинів комуністичної тиранії під орудою ти�
рана Сталіна.

Згинув кривавий Торквемада, за словами
Д. Павличка, й хоч стояла тюрма, битий го�
рем і пекучою неправдою М. Білуха 1954 р.
воскрес для нового життя. Усупереч сатанин�
ським напастям таки здобув вищу освіту. У
виданні, про яке йдеться, заявляє про себе як
доктор технічних наук, професор, заслуже�
ний діяч науки і техніки України. Нагородже�
ний орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, Почес�
ною грамотою Верховної Ради України.

З одного боку — подивуватися: яку міць
закладено в людині! І яку стійкість! А з друго�
го — невимовний біль обпікає серце: скільки
ж українського цвіту скошено в ХХ ст. людино�
ненависницькою чужою ідеологією? 

Видання цінне багатющим фактичним
матеріалом з усіх областей України. Привер�
ну увагу до Київського міського товариства

політичних в’язнів і репресованих, досвідом
роботи якого в незалежній Україні ділиться
Адольф Кондрацький. Його батька, начальни�
ка штабу танкової частини в Києві, в листопа�
ді 1937 р. було засуджено до страти. Кварти�
ру й майно конфісковано. Через що пройшла
мати з трирічною дитиною, коротко не сказа�
ти. Попри все синові вдалося здобути вищу
освіту. Кандидат історичних наук. Зробив ва�
гомий внесок у роботу Комісії Київради з пи�
тань поновлення прав реабілітованих, де він
обіймав посади заступника, а згодом секре�
таря. Лише впродовж 1989—1991 років Комі�
сія реабілітувала 180 тисяч безневинно реп�
ресованих. Сотням громадян допомогла по�
ліпшити житлові та матеріальні умови. Ство�

рював Київське товариство політв’язнів і реп�
ресованих та очолював його до 2006 р., коли
головою було обрано Григорія Куценка, лю�
дину гіркої долі.

Він — інакодумець із військових. Кадро�
вий офіцер. Потрапив у серпні 1984 р. до ка�
мери слідчого ізолятора КДБ СРСР — Лефор�
товської тюрми через надмірну пристрасть
до читання, а конкретніше — через необе�
режні судження про твори О. Солженіцина та
інших дисидентів. А далі за вироком — на чо�
тири роки в мордовський “Дубровлаг”. Довід�
ка про реабілітацію з Головної військової про�
куратури колишнього Радянського Союзу да�
тована 5 березня 1992 р. У двох словах не пе�
реказати того, що повідав у книжці “Дякую
тюрмі. Спогади і документи”, видрукуваній
Видавничим центром “Просвіта”.

Київське міське товариство політичних
в’язнів і репресованих об’єднує близько ти�
сячі осіб. Воно — колективний член Міжна�
родної асоціації жертв політичних репресій,
центр якої — в Москві, й Міжнародної асоці�
ації колишніх політв’язнів та жертв комуніс�
тичного режиму із штаб�квартирою в Нью�
Йорку, співпрацює з Міжнародним товарис�
твом з прав людини, штаб�квартира якого у
Франкфурті�на�Майні. 

Так час розставляє все на свої місця. Ні�
що не щезає безслідно. Історія — не лише
те, що на поверхні, а й явлене на світ Божий
із потаємних схронів, вивільнене з�під гри�
фів суворої секретності.

За виданням — море горя, гіркий спо�
мин про мільйони передчасно обірваних
життів. Наклад книги — 3 000 примірників.
Вражають ілюстрації — репродукції живо�
писних полотен художника Б. Курликова —
відображення жорстоких концтабірних реа�
лій. Усе разом — пересторога на майбутнє,
нагадування всім про те, що об’єктивна
оцінка неминуча, невідворотна.

ПАНАС МИРНИЙ… МОВОЮ ВЄРКИ СЕРДЮЧКИ
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“...З насолодою слухав мої рідні пісні”.ЖИТТЯ СЛАВЕТНИХ10
Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральний директор Культурно�
го центру України в Москві, доктор
історичних наук

Продовження. 
Початок у ч. 6, 7, 9,10 за 2008 р.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО:
“ПОЇХАЛИ З ЩЕПКІНИМ
ПОКЛОНИТИСЯ АКСАКОВУ”

Важливою заслугою Михайла
Щепкіна було те, що саме він по�
знайомив Тараса Шевченка з Сер�
гієм Аксаковим і його сім’єю. Сто�
сунки (спочатку заочні) між пись�
менниками зав’язалися в грудні
1857 року, коли Сергій Аксаков
послав Шевченкові через Щепкіна
свою “Семейную хронику” з авто�
графом. Цей твір, як і книга “Дет�
ские годы Багрова�внука” з авто�
графом Аксакова, залишилися у
бібліотеці Шевченка після його
смерті. Вірогідно, Щепкін розповів
Шевченкові багато хорошого про
близького йому Аксакова та його
сім’ю, яку дуже поважав.

Завдяки Щепкіну 22 березня
1858 року відбулася перша зустріч
Шевченка з Аксаковим. Заглянемо
до поетового щоденника, в якому
передано його щиру радість від
неї: “Радостнейший из радос�
тных дней. Сегодня я видел че�
ловека, которого не надеялся
увидеть в теперешнее мое пре�
бывание в Москве. Человек
этот — Сергей Тимофеевич Ак�
саков. Какая прекрасная, бла�
городная старческая наруж�
ность! Он не здоров и никого не
принимает. Поехали мы с Ми�
хайлом Семеновичем сегодня
поклониться его семейству. Он
узнал о нашем присутствии в
своем доме и, вопреки запове�
ди доктора, просил нас к себе.
Свидание наше длилось нес�
колько минут. Но эти несколько
минут сделали меня счастли�
вым на целый день и навсегда
останутся в кругу моих самых
светлых воспоминаний”.

Шевченко прекрасно розумів
значення Сергія Аксакова для ро�
сійської літератури. 1858 року в
Москві вийшла в світ його автобіо�
графічна книжка “Детские годы
Багрова�внука”. Коли 1860 року
Шевченко почав писати автобіо�
графію, він однозначно висловив�
ся за такий виклад фактів у ній: “Я
бы желал изложить их в такой пол�
ноте, в какой покойный С. Т. Акса�
ков представил свои детские и
юношеские годы, — тем более, что
история моей жизни составляет
часть истории моей родины”.

24 березня Щепкін знову повіз
Шевченка до Аксакова, і поет за�
хоплено записав у щоденнику:
“Еще раз виделся с Сергеем Ти�
мофеевичем Аксаковым и с его
симпатическим семейством и
еще раз счастлив. Очарователь�
ный старец! Он приглашает ме�
ня к себе в деревню на лето1, и я,
кажется, не устою против такого
искушения. Разве попечитель�
ная полиция воспрепятствует”2.

Микола Жулинський слушно за�
уважує: “Шевченко мав за що пова�
жати відомого слов’янофіла, який
гідно оцінював його творчість. Та�
расові Григоровичу було відомо,
що Сергій Аксаков, який працював
цензором, згодом очолював мос�
ковський цензурний комітет, актив�
но долучився до видання в Москві
творів Г. Квітки�Основ’яненка, Пан�
телеймона Куліша”.

Тарас Григорович познайомив�
ся з синами Аксакова Костянтином
та Іваном і доньками — Вірою й На�
дією. Про останню записав у що�
деннику: “…С наслаждением слу�
шал мои родные песни, петые На�
деждой Сергеевной”3. У сім’ї Акса�
кових Шевченко почувався розку�
то. Він так пояснив це у щоденнику

25 березня: “Все семейство Ак�
саковых непритворно сердечно
сочувствует Малороссии и ее
песням и вообще ее поэзии”.

Це було точне поетове спосте�
реження. В сім’ї Аксакових панува�
ло сердечне ставлення до Малоро�
сії. На доказ наведу запис, який за�
лишила в своєму щоденнику Віра
Сергіївна, розповідаючи про чи�
тання в них Пантелеймоном Кулі�
шем “Чорної ради” в грудні 1854
року: “Три вечера сряду читал нам
Кулиш свой исторический мало�
российский роман “Черная ра�
да”… Роман этот чрезвычайно ин�
тересен и замечателен. Истори�
ческие события передаются живо,
в полноте всех обстановок; значе�
ние козачества, Запорожья, харак�
теры запорожцев выставлены жи�
во и верно, язык удивительно
прост, жив и передает весь дух ма�
лороссийской речи”. З таким са�
мим захопленням слухали Аксако�
ви записки Куліша про Гоголя: “Ка�
кие драгоценные отрывки нашел
Кулиш! Душа перешла через
столько впечатлений при этом чте�
нии”. До речі, Сергій Аксаков, як
міг, сприяв написанню Кулішем біо�
графічної книги про Гоголя.

26 березня 1858 року, наступ�
ного дня після чергових відвідин
Шевченка сім’ї Аксакових, Віра
Сергіївна писала в листі до своєї
приятельки Марії Карташевської:
“Шевченко на всех — и на отесень�
ку (Сергія Аксакова — В. М.) и бра�
тьев, произвел приятное впечатле�
ние; он умен и прост… Стихи его
всегда чисты и нравственны. Он
стихов не читал, но пел немного
малороссийские песни, и Надень�
ка, хотя не вдруг, но решилась
спеть ему некоторые; что для него
значат песни, вообще малорос�
сийская поэзия, нечего и гово�
рить… С Шевченком можно было
бы о многом разговориться, и он
начинал было рассказывать, но не�
когда было”.

Напередодні від’їзду з Москви
Тарас Григорович не міг не відвіда�
ти Сергія Аксакова. Проте зустрів�
ся лише з сім’єю. “…Я заехал к
Сергею Тимофеевичу Аксакову
с намерением проститься. Он
спал, и я не имел счастия обло�
бызать его седую прекрасную
голову”.

Для нас дуже важливо, де саме
жив тоді Аксаков, який частенько
міняв адреси. Є кілька можливос�
тей з’ясувати це. Використаємо
найпростішу — візьмемо інформа�
цію з листа Михайла Щепкіна до
Тараса Шевченка від 6 лютого
1858 року: “Адрес Аксакова: на
Тверском бульваре в доме Юсупо�
вой близ дома оберполицмейсте�
ра”. Цього було досить, щоб за
Шевченкових часів надійно наді�
слати будь�яку кореспонденцію.
Проте нам хотілося б уявити точні�

ше, де розташовувався будинок, у
який тричі приїжджав Шевченко.
Тому беремо “Алфавитный указа�
тель к плану Тверской части” і з
розділу “Казенные, общественные
и владельческие дома” дізнаємо�
ся, що будинок княгині Юсупової
розташовувався “на проїзді Твер�
ського бульвару”. На плані Твер�
ської дільниці це був № 191. А за
№ 190 знаходимо: “Обер�полиц�
мейстера, казенный дом, на про�
езде Тверс. бульвара”. Тобто Акса�
ков жив на Тверському бульварі
(будинок № 24), ближче до Страс�
ної площі, неподалік Арбатської
площі. 

Після відвідин Сергія Аксакова
22 березня Шевченко обідав сам
— обід був пісним з нагоди остан�
нього дня Великого посту — в Тро�
їцькому трактирі. Про його розта�
шування в коментарах до 5�го тому
творів Шевченка читаємо: “Троїць�
кий трактир містився на правому
березі річки Неглинної (захованої
тепер у підземну трубу), на шляху з
Кремля в район міста, що звався
Занеглинням і заселявся в основ�
ному ремісниками”. Простіше ска�
зати, що Троїцький трактир, який
особливо славився в 40�х роках
ХІХ століття, передусім серед ку�
пецтва, був на вулиці Ільїнці, якою
Шевченко вже проходив 20 берез�
ня, навпроти Біржі. Зауважимо, що
це далеченько від будинку Аксако�
ва; щоб дістатися сюди, треба бу�
ло вийти чи виїхати на Тверську й
нею простувати до Красної площі
або спуститися Тверським і Нікіт�
ським бульварами до Арбату, а да�
лі — Великою Нікітською чи Воз�
движенкою. Можливо, Щепкін їхав
у Малий театр і підвіз Шевченка
ближче до Красної площі, імовірно,
що поет сам прогулявся Москвою.

Досить далека й несподівана
Шевченкова прогулянка до Троїць�
кого трактиру, щоб пообідати, зда�
ється загадковою. Чому в Троїць�
кому? Тарас Шевченко міг пообі�
дати значно ближче й швидше. На
той час у Москві була понад сотня
трактирів, а три найзнаменитіші —
трактири Гуріна, Єгорова та “Сара�
тов” — розташовані у центрі. Але
Шевченко прямує в Троїцький
трактир, тобто він хотів відвідати
саме його. Може, він побував у
Троїцькому ще в 40�х, коли слава
трактиру була в зеніті. Тим більше,
що трактир славився пісними
стравами, а в 1844 і 1845 роках
Шевченко перебував у Москві та�
кож у дні Великого посту. Може, він
звернув увагу на Троїцький трактир
під час прогулянки Ільїнкою 20 бе�
резня. Чи хтось порадив поетові
скуштувати пісні страви в Троїць�
кому. Це схоже на правду. Так я пи�
сав у книзі “Тарас Шевченко: “Моє
перебування в Москві” (2007 рік).
Вже після її виходу в світ перечиту�
вав спогади Олександра Герцена
про Щепкіна і звернув увагу на
фразу, яку той побіжно кинув, опи�
суючи зустріч артиста в англій�
ському порту Фокстон восени 1853
року: “Он был тот же, как я его ос�
тавил: с тем же добродушным ви�
дом, жилет и лацканы на пальто так
же в пятнах, точно будто сейчас
шел из Троицкого трактира к
Сергею Тимофеевичу Аксакову”
(виділення моє — В. М.). Сумнівів
нема! Напевне, що саме Щепкін, як
тільки вони вийшли від Аксакова,
порадив Шевченкові скуштувати
пісних страв саме в Троїцькому
трактирі.

Ось що писав про трактир мос�
ковський побутописець ХІХ століт�

тя Петро Вістенгоф: “Трактиры и
рестораны рассыпаны во всех кон�
цах города, но лучшие из них сос�
редоточены около присутственных
мест, Кремлевского сада и на
Ильинке, где находится знамени�
тый Троицкий трактир, посещае�
мый всеми сословиями города и
имеющий всегда огромное число
посетителей. Во время Великого
поста люди высшего общества не
стыдятся приезжать сюда обедать,
потому что здесь вы найдете луч�
шую рыбу, свежую икру и все, что
только можете вздумать роскош�
ного для постного русского стола”.

Для пісного столу можна було
також замовити й простіші, але не
менш смачні страви — манну кашу
з грибами, пиріжки з капустяних
листків, зварені в маковому соку,
горох, протертий через решето,
всілякі каші та щі, борщ із грибами,
картоплю варену, смажену, печену
й у вигляді котлет під соусом, різ�
номанітні вінегрети й киселі…

Троїцький трактир потрапив до
новітнього лінгвоенциклопедично�
го словника “Язык старой Москвы”
Володимира Єлістратова, в якому
читаємо: “Один из самых знамени�
тых трактиров, наряду с Гурина и
др. в Москве (на Ильинке). Упоми�
нается многими авторами, напри�
мер, А. Сухово�Кобылиным в
“Свадьбе Кречинского”: “Я тоже,
Михайло Васильевич, исполнив
приказания, завернул в Троиц�
кий…” Нагадаю, що “Свадьбу Кре�
чинского” було поставлено 1855
року, й Шевченко, на якого дореч�
но було б послатися в подібному
словникові, згадує Троїцький трак�
тир майже в цей час.

В одному з сучасних москво�
знавчих видань зустрів захоплену
згадку про те, що в Троїцькому
трактирі на Ільїнці 1818 року снідав
пруський король Фрідріх Вільгельм
ІІІ, а у 80�х роках того ж століття —
великий князь Микола Олексан�
дрович, майбутній російський ім�
ператор. Але хто вони порівняно з
Шевченком…

Того ж 22 березня в поетовому
щоденнику занотовано: “После
постного обеда в Троицком
трактире отправился я домой с
намерением приготовиться к
ночному кремлевскому торжес�
тву… В 11 часов я отправился в
Кремль”.

Про свої враження від нічної
великодньої служби в Кремлі Шев�
ченко записав у щоденнику: “Если
бы я ничего не слыхал прежде
об этом византийско3старовер�
ском торжестве, то, может
быть, оно бы на меня и произве�
ло какое3нибудь впечатление,
теперь же ровно никакого. Све�
ту мало, звону много, крестный
ход, точно вяземский пряник,
движется в толпе. Отсутствие
малейшей гармонии и ни тени
изящного. И до которых пор
продлится эта японская коме�
дия?”

Водночас із Шевченком один із
кремлівських храмів відвідав Лев
Толстой, який дивився на релігійне
дійство іншими очима: “…Пошел…
на площадь в Кремль. Глазеющий
народ. Зашел в церковь. Хорошо.
Христос Воскресе!”

Якщо Москва щиро захоплюва�
лася величною і незабутньою пас�
хальною службою в Кремлі, Шев�
ченко теж пішов, але… розчару�
вався!

Що дратувало поета? “Света
мало, звона много”, та й хресний
хід рухається в натовпі, ніби “вя�

земский пряник”. Яке знання Шев�
ченка тодішньої московської мови!
Сучасник поета Петро Вістенгоф
писав про пряники з Вязьми як про
типові купецькі ласощі. Вислів “вя�
земские пряники” увійшов до вже
згаданого лінгвоенциклопедично�
го словника Володимира Єлістра�
това “Язык старой Москвы”. Але,
на жаль, без посилання на велико�
го українського поета, який єдиний
вжив його як образну й вражаючу
метафору. Ішлося про пряник, від
якого в роті залишається відчуття
терпкості, стягування, в’язкості…

Одне слово, “отсутствие ма�
лейшей гармонии и ни тени изящ�
ного”. Враження таке, що Шевчен�
ко сприйняв великодню відправу в
Кремлі не як релігійне торжество, а
як ритуально�соціальний фарс
(“японську комедію”). Має рацію
Іван Дзюба, наголошуючи, що пра�
вослав’я офіційного ґатунку, яке
стало казенною, насильницькою
релігією, слухняною служкою вла�
ди, символом облудності режиму,
відштовхувало Шевченка. “Самі
слова “православ’я”, “православ�
ний” він уживає не як ідентифіка�
цію своєї віри, а здебільше з нега�
тивним емоційним забарвленням
— порядком саркастичної інтер�
претації офіціозної фразеології”.
Пам’ятатимемо, що на ставлення
поета до православ’я впливало
глибоке розуміння тієї неприваб�
ливої ролі, яку відводив церкві ца�
ризм у своїй політиці зросійщення
України та інших народів.

Отже, вихлюпнулося того дня
те, що давно наболіло й нуртувало
в душі, — глибинне відчуття повер�
ховості, надуманості, фальші бага�
тьох релігійних обрядів і людських
учинків у православному декорі.

Для великого поета Бог не був
суголосним з деякими релігійними
обрядами та виявами віри, з цар�
ським духовенством. Пам’ятаєте в
“Неофітах”, присвячених Щепкіну?

Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь. Все брехня —
Попи й царі…
Це було написано незадовго до

поетових відвідин великодньої від�
прави в Москві. Віра в Бога була
частиною Шевченкового гене�
тичного коду. З цією вірою було
нерозривно пов’язане все Шев�
ченкове світосприйняття: “Для че�
ловека�материалиста, которому
Бог отказал в святом, радостном
чувстве понимания Его благодати,
Его нетленной красоты, для такого
получеловека всякая теория прек�
расного ничего больше, как пустая
болтовня”. Саме тому кремлів�
ський церковний антураж поет
сприймав, як несумісний з Єванге�
лією. В декоративно�ляльковому,
як йому здавалося, оточенні не�
можливо читати тексти про земне
життя Ісуса Христа та його жертву
в ім’я людей.

Далі буде.

1 Ідеться про підмосковну садибу
Абрамцеве, де з 1843 року Сергій Акса�
ков жив улітку.

2 Шевченко планував відвідати Мос�
кву й побувати в Аксакова, проте вста�
новлення за ним у Петербурзі поліційно�
го та жандармського нагляду не дало
змоги це зробити. 25 квітня 1858 року
Шевченко писав Аксакову: “Предполо�
жение мое посмотреть на Москву в кон�
це мая и вас поцеловать не сбылось”.

3 Микола Гоголь, який бував у Акса�
кових, любив слухати Надію Сергіївну і
співати з нею українських пісень. Гри�
горій Данилевський згадував про те, як
Надія Аксакова співала для Гоголя:
“…Он после первого стакана чаю, ска�
зал Над. С. Аксаковой: “Не будем те�
рять дорогого времени” и просил ее
спеть… Гоголь остался очень доволен
пением молодой хозяйки, просил пов�
торять почти каждую песню…”

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В МОСКВІ
Березень 1858 року

Сергій Тимофійович Аксаков. 
“Яка прекрасна, благородна стареча

зовнішність!”
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“Вербне свято має магічні обрядодії, спря?
мовані на турботу про здоров’я людей і худо?
би, про врожай, кохання, щасливе життя”. ЦІКАВО ЗНАТИ 13

Микола ДМИТРЕНКО

ВЕРБА — священне дерево�тотем для
пращурів українців, символ світового дерева,
прадерева життя, ритуальне дерево весняно�
го нового року (перший місяць первісно нази�
вали вербень, вербич); плодючості, росту,
гнучкості, невибагливості, здоров’я; води; ко�
хання; дівчини, жінки (найчастіше — вдови),
смутку, туги, прихистку нечистої сили тощо. 

Верба пов’язана “з космогонією та міфо�
логією народу і символізувала першоджере�
ло творення світу або Прадерево життя, тоб�
то Чумацький Шлях на небі або нашу Галак�
тику. Як символ Чумацького Шляху верби са�
дили над шляхами. Доторкнутися до людини
освяченою вербою — означає поєднати її з
космічними силами Всесвіту, надати можли�
востей відродження і здоров’я. Збудувавши
хату, в Україні обов’язково садили неподалік
вербу” (О. Знойко). 

І справді: “Верба коло городу відверне
шкоду”. Космогонічне та інші значення вер�
би широко відображено в українському
фольклорі. Зокрема, у прислів’ях: “Де вер�
ба, там і вода, де вода, там і верба”, “Дарма
верба, що груш нема, аби зеленіла”, “Верба,
що лугова трава: її викосиш, а вона знову
росте”, “Верба і дівчина всюди приймуться”,
“Без верби й калини нема України”. А в за�
гадках констатовано: “Лежить верба посе�
ред села: як встане — до неба дістане”,
“Стоїть верба посеред села, розпустила гіл�
ля на всеньке Поділля” (сонце в небі). 

Вербу ідеалізують у народній уяві до най�
вищої міри — золотого (сонячного) родового
дерева, що росте й розквітає, стає запорукою
безсмертя роду, що й зображено в колядці: 

А в нашого господаря золота верба,
А на тій вербі золота кора.
А на тій вербі рожеві квіти.
Ой то не верба — Йванова жона,
Ой то не квіти — то Йванові діти.
Символ�образ верби у свідомості укра�

їнців існує в поєднанні з водою — образами
річки, ставу, криниці, джерела. Верба й рос�
те, як правило, біля води, у вологих місцях:
“Де срібліє вербиця, там здорова водиця”.
Вважали: хто з дитинства посадить вербу
(вона приймається без кореня — навіть із

палиці), той ростиме здоровий і щасливий, а
дерево, якщо до нього притулятися, забира�
тиме все зле, брудне, негативне. 

З вербою пов’язували річний календар�
ний цикл, щорічне оновлення, весняне про�
будження природи від зимового сну: “Прийде
вербниця, назад земля вернеться”. Набухан�
ня бруньок, поява жовтенько�сріблястих пух�
настих “котиків”, цвітіння дерева відгукува�
лось у людському єстві пробудженням і від�
новленням життєвих сил, почуттів, викликало
багато позитивних емоцій, давало старшим
відчуття припливу енергії, а молодим дарува�
ло крила надії на щасливу долю, кохання, кли�
кало до мандрівки в пошуку успіху, пари. 

У календарній обрядовості українського
та інших слов’янських народів верба має ва�
гомий відгук. Ще лежали сніги, а юнь ішла на
пагорби весну закликати, розбуджувати
природу магічними діями та ігровими пісня�
ми, зверталися й до верби: “Ой вербо, вер�
бо, вербице! Час тобі, вербице, розвиться!” 

З образом верби в народній ліриці
пов’язані мотиви кохання, переходу до іншо�
го стану (від незаміжжя до заміжжя). Веснян�
ки, купальські, весільні пісні багаті на згадки
про роль верби як родового дерева. Так, вес�
няна пісня�гра “Вербовая дощечка” — яскра�
вий приклад ініціації дівчинки�підлітка (під�
дівка), її магічного сакрального бажання�
сподівання гармонійних взаємин, ритуаль�
ного майбутнього переходу до шлюбу вербо�
вою кладкою (мостом). Дівчата стають у два
ряди обличчям одні до одних, сплітають ру�
ки, творять таким чином місток, “дощечку”; з
одного кінця ряду висаджують на цей місток�
дощечку Насточку, вона йде до кінця ряду, а
потім назад і так повторює тричі, снує, як
“жучок” сюди�туди під пісенний супровід.

У цій пісні�грі О. Потебня вбачав глибо�
кий архаїчний (міфічний) мотив: ходіння сон�
ця�“жучка” небесним мостом. О. Таланчук
писала, що образ вербової кладки, містка
означає кохання, шлюб. Всохла, підточена
водою верба — натяк у веснянці на дівчину,
яка забарилася з одруженням.

Давнє Вербне свято перед Великоднем
(Великий день весни) в Україні мало низку
магічних обрядодій, спрямованих на турботу

про здоров’я людей і худоби, про врожай, ко�
хання, щасливе життя. Як релікт тієї давньої
хліборобської культури зберігся звичай після
зібрань на лоні природи, освячення волхвами
(жерцями) вербових гілочок брати ті галузки
й нести по домівках, торкатися ними рідних
(особливо дітей та молодих), примовляючи:
“Не я б’ю — верба б’є: щоб був великий (варі�
ант — високий), як верба, здоровий, як вода,
веселий, як весна, а багатий, як земля!” 

Гілками верби легенько вдаряли й до�
машню худобу, щоб була здорова й плідна,
не тонула в трясовині й щоб її звірина (вов�
ки) не розірвала. Ці гілочки зберігали під
стріхою або в коморі в куточку, а якщо довго
не було дощу, то намочували пагінці у воді —
дощ неодмінно йшов. 

Вербовими прутиками розганяли грозові
хмари; вперше навесні виганяли товар (худо�
бу) на пасовище; зупиняли пожежу; цим пру�
тиком шукали воду (джерело) для копання
криниці тощо. Криниці обсаджували вербами
для очищення води, доброго смаку; відра ро�
били з вербових дощечок або довбанок. 

Під час купальського свята влітку на По�
діллі, Волині, в інших місцевостях дівчата з
хлопцями вибирали “купайлицю” — вербове
невелике, але розкішне, з багатьма гілляка�
ми дерево, ставили його на леваді, на бере�
зі річки і вбирали — прикрашали стрічками,
“качалками” (Східне Поділля — спілі вишні з
хвостиками, сплетені на невеликій паличці з
допомогою ниток), пізніше — й цукерками.
Дівчата водили навколо купальського дере�
ва хороводи, співали різноманітних обрядо�
вих пісень, часто з жартівливими мотивами
загравання з хлопцями:

Наше купайло з верби, з верби,
А ти, Іване, прийди, прийди.

Бо як не прийдеш на купайла,
То вийде з тебе душа й пара!
Хлопці увечері підходили до деревця, роз�

ривали “сторожу” — коло дівчат і розбирали
купайлицю. Кожен зривав собі стрічку, дівчата
знали, чию. Іноді деяким дівчатам хлопці, зір�
вавши кілька гілочок, робили зелене перевес�
ло й намагалися вчепити навколо стану — на�
тякали на бажання любитися й мати від милої
дитину. Так парувалися. Обчухране купаль�
ське деревце спалювали або кидали у воду. 

У дитячих іграх, забавах верба відігравала
певне значення ініціації. Так, хлопчаки, випро�
бовуючи міцність хребта кожного, спиралися
руками на плечі (пагони) і підстрибували, на�
валюючись усією вагою на об’єкт випробуван�
ня: “Чи дуб, чи верба, чи баба гнила?” Якщо
стояв непорушно — дуб, гнувся — верба, а ду�
же сильно гнувся чи й падав — баба гнила. 

В одній із весільних пісень зображено
символічну картину, властиву шлюбним моти�
вам щедрівок (про яблуню і яблучко): “Ой сто�
їть верба не рік, не два. //Не стій, вербо, роз�
вивайся! //Розвий собі сімсот квіток, //Сімсот
квіток і чотири: //Всім боярам по квіточці,
//Усім дружкам по квіточці, //Іванкові нема
квітки — Іванкові квітка — Наталочка дівка”. 

У християнстві ставлення до верби неод�
нозначне: з одного боку, це священне дерево
(спадок давніх вірувань), з іншого — прокляте
диявольське. За легендою, з верби було зроб�
лено цвяхи, що ними збили хрест для розп’ят�
тя Ісуса Христа. Іноді про дивне кохання люди
кажуть: “Закохався, як чорт у суху вербу”. 

Образ верби бачимо у фразеологізмах
“За ним (нею) золоті верби ростуть” (за що
не візьметься, що не зробить, то все не так,
зіпсує справу); “Вербу носити почав” (за�
пив); “У нього на вербі груші ростуть” (пер�
вісно: чарівник, умілець; нині конотується як
брехун, що вигадує всілякі небилиці). Остан�
ній фразеологізм своєрідно трансформова�
но в усмішці: “Лізе коза на вербу, а корова й
питає: “Гей, козо, а чого ти на вербу лізеш?”
— “Як чого? Грушки їсти”. — “Дурна ти коза:
на вербі грушки не ростуть!” — “Сама ти
дурна! В мене грушки із собою!” 

Образ верби в українській літературі оп�
рацьовано як символ природи й національ�
ної ідеї. У творах поетів�романтиків, Т. Шев�
ченка, Лесі Українки, О. Олеся, В. Симонен�
ка та багатьох інших в образі верби постають
дівчина, жінка, мати, вдова, Україна. 

Андрій ТОПАЧЕВСЬКИЙ

БЛИЗЬКІ Й ДАЛЕКІ
Продовження. 

Поч. у ч. 3, 5, 8, 10,12 за 2008 р.

Усі ми блудили, немов ті овеч?
ки, розпорошились кожен на

власну дорогу, — і на Нього Гос?
подь поклав гріх усіх нас!

Ісая, 53 : 6

Прозираючи майбутню спокуту
гріхів, яку Господь покладе на Спа�
сителя, пророк порівнює людину з
вівцею, що загубилася. Заблука�
лим називали того, хто відвертав�
ся від Бога й тинявся в пустелі без�
вірництва, аж поки духовний Пас�
тир не знайде його й не поверне на
праведний шлях. Так, за словами
євангеліста Матвія, вчиняв Ісус: А
як бачив людей, змилосерджував�
ся Він над ними, бо були вони зму�
чені та розпорошені, як ті вівці, що
не мають пастуха (9 : 36). І доручав
їх учням своїм.

Першу згадку про овець знахо�

димо на початку Книги Буття: І був
Авель пастух отари (4 : 2). Своєю
сумлінною працею він догодив Бо�
гові, що й викликало заздрість бра�
та. Не опанував Каїн своє гріховне
пожадання, зазіхнув на братове
життя, і потяглася від Авеля скор�
ботна низка невинно убієнних. Від�
тоді мирна пастуша справа стала
символом служіння громаді, а вів�
ця — сумирності, слухняності, по�
кірливості й жертовності. Цю біб�
лійну традицію християни ретель�
но оберігають.

Дбайливе ставлення до вівці
зумовлене потребою, бо завдяки
їй первісна людина задовольняла
майже всі життєві запити. Овечі
шкури і вовна, сир, молоко і м’ясо
були найкращими, служили їжею,
питвом і одягом, що давало мож�
ливість перейти від мисливства до
скотарства. Зробивши такий доле�
носний крок, Авель заслужив при�
хильність Усевишнього… А що ка�
же наука? Нібито 9 тисяч років то�
му не знайомий з металами кані�
бал неолітичної доби, знаряддями
якого були кам’яні сокири і ножі,
приручив дикого барана —

м у ф л о н а, від якого і походить
багато відомих порід свійських
овець.

За античних часів найкращих
овечок жертвували Богові задля
Його прихильності. У книгах Старо�
го Завіту згадано жертви на споку�
ту гріхів, за провину, на обітницю,
на похвалу або подяку та інші (Ле�
віт, 7 : 12). Тварин спалювали на
жертовнику цілком або частинами,
а рештою трапезували учасники
жертвоприношення. Християнська
церква жертовник замінила вівта�
рем, де Богові приносять єдину,
безкровну, таємничу, духовну, но�
возавітну жертву Столу Господньо�
го (І ап. Павла до коринтян, 10 : 21).

В одному з Давидових псалмів
так оспівано стосунки людини з
Богом: Господь — то мій Пастир,
тому в недостатку не буду, — на па�
совиськах зелених оселить мене,
на тихую воду мене запровадить
(23 : 1). Цю поетичну метафору, на�
роджену вірою в Єдиного Бога,
повторює через три століття про�
рок Ісая: Не будуть голодні вони ані
спрагнені… Той, хто їх милує… до
водних джерел поведе їх (49 : 10).

Чабан з отарою тривалий час
кочував далеко від житла, отже, був
самітником, навіть пустельником.
Він харчувався молоком і сиром,
але не міг убити вівцю, яка йому не
належала. Такого пастиря мав на
думці пророк: Немов пастух, пасти�
ме своє стадо, рукою власною збе�
ре їх, ягнят носитиме на грудях…
(Ісая, 40 : 11). І сьогодні у Карпат�
ських горах можна побачити вівча�
ря, який несе під теплим кожухом
ягнятко, що надто слабке і не може
йти за своєю матір’ю.

Перші слухачі Ісуса добре ро�
зуміли, чому він називав себе Пас�
тирем. При цьому метафора набу�
вала нового, християнського зміс�
ту: Я — Пастир Добрий! Пастир
добрий кладе життя своє за вів�
ці (від Івана, 10 : 1). У притчі про
пастиря Ісус пригадує звичай на�
зивати овець іменами: Я ж — доб�
рий пастир і знаю своїх, а мої мене

знають. Лагідність, покірливість і
безпорадність овець, що відбили�
ся від гурту, викликають співчуття.
В іншій притчі Христос говорить
про чоловіка, який має 100 овець;
якщо хоч би одна заблукає, то він
залишить 99 інших і піде шукати її.
А коли знайде, то принесе на пле�
чах додому і радітиме їй більше,
ніж усій решті (від Матвія, 18 : 12—
14). “У християнських катакомбах
перших віків ми знаходимо пере�
важно символічні зображення
Христа, — писав о. Олександр
Мень у книзі “Син людський”. — Це
або пастир з овечкою на плечах,
або виноградна лоза, або ягня”.

У ті благословенні часи, коли
праця супроводжувалася молит�
вою, стриження овець було риту�
альним дійством, велелюдним і
урочистим, подібним до збирання
винограду. Власники отар не лише
спостерігали за працею, а й влаш�
товували святкові трапези й розва�
ги для робітників. У відповідних це�
ремоніях нерідко брали участь
найвищі особи держави (11 царів,
13 : 24). Господар мав годувати
стригалів, подаючи їм з власних
рук хліб, вино і м’ясо нарівні з по�
чесними гостями. Вівцю стригли у
той самий спосіб, що й нині.
Зв’язавши ноги, тварину клали на
бік і тримали так, поки не позбав�
ляли руна — вовни. А розмотузив�
ши, приказували: “Здорова скачи,
од вовка втечи, знову рунце прине�
си!” З покірливістю вівці під час ці�
єї операції пророк Ісая порівняв
поведінку Слуги Божого, який заз�
нає мук за гріхи інших і як овечка
перед стрижіями своїми мовчить
(53 : 7). Після того, як вовну мили й
чесали, слід було прясти, а це
вже — жіноча праця. У Приповістях
Соломонових уславлена добро�
чинна господиня: Вона руки свої
простягає до прядки, а долоні її ве�
ретено тримають (31 : 19). Далі
знову надходила черга чоловіків,
бо переважно вони працювали на
верстатах. Так було і в Україні, що
засвідчують прізвища Ткач, Тка�

ченко, Ткачук. Апостол Павло, чия
християнська ревність була без�
межною, а богословське обдару�
вання — незрівнянним, теж воло�
дів цим ремеслом: ткав із вовни
теплі намети.

Старозавітні вівці поступалися
нинішнім головним чином невисо�
кою якістю вовни. Хоч є відомості,
що і за Соломонових часів подеку�
ди існувало тонкорунне вівчарство.
Сьогодні це неможливо перевіри�
ти, бо відтоді на Близькому Сході
змінилося безліч порід, аж поки вів�
чарі не зупинилися на товстохвос�
тих (курдючних) з Іспанії, яких там
досі вважають за найкращих. Щось
подібне відбулося і в Україні. Три�
валий час у нас вирощували старо�
давні східні породи, зокрема
к а р а к у л ь с ь к у вівцю. Тож пере�
важало грубововняне, смушкове
або каракулеве вівчарство. Напри�
кінці XVIII ст. ситуація змінилася на
користь тонкорунного, бо тоді з Єв�
ропи до нас потрапили вівці іспан�
ських порід. У поміщицьких госпо�
дарствах Півдня з’явилися отари
тонкорунних овець, серед них ви�
різнялася а с к а н і й с ь к а порода,
виведена на Херсонщині, у маєтку
колишніх простих вівчарів Фальц�
Фейнів, які збагатилися наполегли�
вою працею. Будинок�музей цієї
славної родини зберігся у Держав�
ному біосферному заповіднику Ас�
канія�Нова — прекрасній оазі екзо�
тичних рослин, звірів і птахів серед
широких степів. Разом з онуком
засновника роду, Федором Фальц�
Фейном, його створив український
учений�самоук Клим Сіянко.

Як усі свійські тварини, вівця
гідно презентована в українському
фольклорі. Наприклад приказка
“Ходить, як овечка, а буцькає, мов
баран” підкреслює невідповідність
зовнішніх ознак і поведінки; кажучи
“Баране, не мути воду вовкові”,
закликають дурня до обережності,
та й самовбивчий нігілізм невігласа
теж порівнюють з баранячою впер�
тістю. Вислів “Його ведуть, мов яг�
ня на заріз” теж має біблійне корін�
ня (Ісая, 53 : 7). І якщо прізвища
Овчар, Овчаренко — відгомін дідів�
ської професії, то Баран і Баранов
свідчать про особисті якості слав�
них предків.

УКРАЇНСЬКІ СИМВОЛИ

«З БОЖОГО САДУ»

Звіщення пастухам про народження Ісуса. Дереворит Іліуса Карольсфельда, 1860 р.
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У Національній музичній академії України імені П. Чайков3
ського (малий зал, вул. Городецького, 1/3) 7 квітня о 19.00
відбудеться творчий вечір композитора Володимира Рунчака. 

У програмі твори: “Homo ludens I” для саксофона, “Музичка
для маршрутки “Пекін—Київ (конса)” для саксофона та плівки,
“Дайте дві Шевченківські премії всім, хто хоче мати одну” для
двох саксофонів, “Зі мною ще Хтось, три Заповіді Блаженства”
для саксофона, труби та фортепіано, “Contra spem spero” для
квартету саксофонів, “Концерт для саксофона з оркестром
(версія для саксофона та фортепіано).

Валентина ДАВИДЕНКО
Фото Олеся ДМИТРЕНКА

Музиканти довершили імпрезу,
відтиснувши, мов печаткою, по�
тужну коду: джазові композиції
Open Blues Band теж несли прооб�
раз поколінь, варіюючи знайомі
мотиви. Так мені й уявилося чорно�
білою графікою вечірнього Львова:
веселе товариство, весняний про�
менад, панове з недбало закинути�
ми через плече шаликами, пані,
замкнуті в талії вузьким поясом
макінтоша і високими, до кісточки,
черевичками. Місяць над пам’ят�
ником і трамвайна дуга. Втім, для
львівського джазу останній образ
занадто камерний, це вже київське
мислення, бо в нас грають витон�
ченіше. Львів’яни ж брали експре�
сією. Навіть відкриваючи свою
виставку в рамках столичного мас�
штабного проекту “Мистецька ма�
па України” в Музеї сучасного об�
разотворчого мистецтва, експре�
сивно проголосили: Львів у всі ча�
си був найпотужнішим осередком
образотворчого мистецтва на те�
ренах України. Київський бомонд,
як завжди, трохи індиферентний і
розслаблений внутрішнім переко�
нанням, що мистецький поступ —
таки з тутешніх пагорбів, ґречно
всміхався на ті палкі промови. 

І все ж захоплююча подорож
мапою України з відвіданням зна�
них мистецьких центрів, знайомс�
твом із художніми школами та їхні�
ми найвидатнішими представни�
ками почалася у нас львівською
виставкою. П’ять поколінь худож�
ників — а це живописці, графіки,
скульптори — майже 60 авторів,
чиї твори представлено в експози�

ції, уособлюють у нашій уяві те, що
ми звикли називати мистецтвом
Львова. Куратор Мар’яна Мусій за�
уважила, що визначальні критерії у
формуванні кола авторів, включе�
них до проекту, — не лише високий
художньо�естетичний рівень їхніх
творів, а й значуща громадська чи
педагогічна діяльність, що справи�
ла значний вплив на мистецьку ау�
ру міста. “Це Іван Труш, Олена
Кульчицька, Роман Сельський,
Карло Звіринський, Любомир
Медвідь, Зиновій Флінта, Олек�
сандр Аксінін, Альфред Максимен�
ко, Василь Бажай, Влодко Кауф�
ман та інші. Є маловідомі імена на�
віть у вузькопрофесійних колах, як
Степан Тітко. Музей має на меті
ввести ці імена у мистецький обіг,
адже їхня творчість репрезента�
тивна для свого покоління, а твори,
обрані для проекту, відображають
принципову філософсько�мис�
тецьку позицію авторів. Молоді ху�

дожники Оксана Проценко,
Міхай Тимошенко, Тамара
Грідяєва вирізняються на
тлі своїх ровесників неор�
динарним художнім бачен�
ням, своєрідністю вира�
жальних засобів та впізна�
ваною творчою манерою”. 

Найкращих представни�
ків львівського мистецького
осередку минулого століття,
виявляється, не можуть наз�
вати навіть студенти Львів�
ської академії. Це з’ясову�
вав колекціонер Тарас Ло�
зинський. На його запитан�
ня студенти заледве назва�
ли три прізвища. Та й визна�
чити своїх геніїв навіть по�
між увічнених імен нині неп�
росто. Думка професіона�
лів�мистецтвознавців, колекціоне�
рів і представників арт�бізнесу збі�
гається не завжди. Тарас Лозин�
ський, наприклад, заявив катего�
рично, що колекціонери чинитимуть
опір арт�бізнесменам, які прагнуть
поставити ім’я Сергія Шишка попе�
реду Івана Труша. Такі ось вітри й
подмухи у верховітті арт�ринку. 

Ми ж розглядаємо крону мис�
тецького дерева зі свого людсько�
го зросту, себто від землі. Тож
спершу бачимо найближчі галузки,
знайомі нам візії сьогочасного бут�
тя, те, що, може, й не зачепить
серце, а лише дряпне уяву: “Чи не
остовпіє глядач?” Та від полотна
“Сиди і не крутись” є тривала ман�
дрівка поглядом угору, коли можна

пережити приємні миттєвості
власного відкриття львівського
мистецького храму в усій повноті
імен. Та й автори проекту “Мис�
тецька мапа України” Михайло
Шевченко і Тетяна Грущенко пояс�
нюють, що не про класифікацію
мистецьких осередків України во�
ни думали, готуючи виставку. “Цим
проектом намагалися найперше
зафіксувати і показати строкату
картину Місця, що перебуває у по�
лоні власних міфів і, можливо, до�
помогти позбутися їх. Подивитися
іншими очима на історію, свідком
якої було багато учасників проекту
й переосмислити її за “гамбур�
зьким рахунком”, звільнившись від
тягаря особистісних уподобань.” 

Та звісно, проект має
передусім просвітницьку
функцію, серія виставок в
Музеї сучасного образо�
творчого мистецтва пред�
ставить знані мистецькі
центри і художні школи
України — а це (окрім
Львова) Харків, Одеса,
Ужгород, Донецьк, Івано�
Франківськ, Чернігів, Сім�
ферополь та інші міста.
Між ними, на думку авто�
рів проекту, слід віднови�
ти творчі комунікації та за�
лучити художників до єди�
ного артпроцесу, монопо�
лія якого зараз належить
Києву. У цьому сенсі про�
ект сприятиме децентра�
лізації мистецького життя

і створенню конкурентоспромож�
них реґіональних осередків на
кшталт європейських. 

Вернісаж львів’ян разом із гру�
пою Open Blues Band завершив
перформанс Влодка Кауфмана.
Художник на очах глядачів творив
меморіальну дошку. Двоє відер су�
міші (глина, цемент?) довелося
довгенько розбавляти водою в но�
човках. Цим займався асистент і
таки натомився. Хтось із присутніх
повідомив, що насправді суміші
планувалося два мішки. Як на ме�
не, і того, що було на підлозі, заба�
гато. Перформанс передбачає
знаковість або ж мистецький хід
навіть в банальному виробничому
дійстві. Допоки асистент вимішу�
вав будівельну масу, художник тво�
рив полотно — меморіальну дош�
ку, але хутко згріб фарби з палітри
в ту ж таки темну масу, а потім за�
мастив нею і палітру, й картину.
Наприкінці все те помістив у но�
човки, разом з асистентом вони
дружно зарівняли сірий цемент і
залишили застигати. Я не очікува�
ла результату творчості, лише зга�
дала доречну цитату, здається, з
виступу Богдана Гориня: “Terra in�
cognita — сама людина”. І це вміс�
тило весь настрій нинішнього ве�
чора. Маленьке полотно Івана Тру�
ша, яке мені так припало до душі
на львівській виставці, місяць у
весняному київському небі й трам�
вайна дуга. Джаз. Початок музич�
ної фрази…

“Двоє”. Іван Завадовський


