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Виступає фольклорнообрядовий гурт “Дай Боже”

Навряд чи можна назвати теперішній час добре облаштованим для свят:
надто багато подій, ситуацій, тенденцій в Україні, про які Ви, дорогі читачі,
добре поінформовані, роблять сьогоднішні дні напруженими і тривожними.
Але людина не може жити без світла в душі і радості в серці. Національний
календар дарує нам можливість побути собою у колі родини, перейнятися
щасливими настроями від автентичної пісні і народного звичаю.

В

ідомий український поет і дирек
тор чудового книжкового видав
ництва “АБАБАГАЛАМАГА”
Іван Малкович свідчить, що навіть різоч
ки у Святого Миколая позолочені… Коли
вдарили ранкові церковні дзвони над Ки
євом нинішнього 19 грудня, я подумки
подякувала Миколаєві, що він не обми
нає мого дому, і не тому, що в нього до ме
не особливе ставлення. Просто нема в
Україні жодного порога, через який би не
переступив цей урочий посланець Бога,
посилаючи нам знак, що прекрасні зимо
ві свята розпочинаються, де всі ми — жа
дані й бажані гості. Єднаються небо і зем
ля, дзвонять дзвіночки, дитячі голоси
виспівують миколаївські вірші і ти мимо
хіть із ними повторюєш: “Святий отче
Миколай, мою хату не минай, подаруй
здоров’я всій родині й щастядолю Украї
ні”, відчуваючи, як особливий передріз
двяний настрій входить у твоє серце і ду
ша вщерть повна тією особливою радістю
буття, яка не марніє, не старіється з літа
ми, а дозріває як сонячний плід любові…
Уже багато років день Святого Мико
лая і всі наступні різдвяні дні для мене
проходять у супроводі пісень, колядок,
щедрівок, забав і ворожінь дитячого
фольклорного гурту “Дай Боже”: неймо

вірно потужна і чиста енергетика дайбо
жичів, їхні вишукані костюми (діти вбра
ні у вишиванки своїх прадідів), добірний
репертуар, чудові голоси і — чи не найго
ловніше — істинність виконання. Щора
зу неповторне дійство, яке, здається, і са
мими дітьми розігрується вперше. Гра —
не як відтворення, а як сотворіння, пер
шодія — живуть у цьому дитячому колек
тиві, в цій великій багатодітній родині,
бо, спостерігаючи за дітьми (від трьох до
вісімнадцяти), ви відчуватимете, що дай
божичі — єдинокровні брати і сестри. Є й
справді серед них такі, але більшість з уч
нів київських шкіл познайомилися і зрід
нилися саме в цьому фолькгурті. А ось
тут — про головне. Гурт “Дай Боже” — від
заснування до сьогодні це проект відомої
мистецької родини Ольги й Тараса Мель
ників. Цей дитячий колектив чи не ровес
ник фестивалю “Червона рута”, ідея яко
го також народилася в сімействі Мельни
ків, а що з того вийшло, ви самі знаєте:
цьогорічний фестиваль був дванадцятим і
має добрий резонанс не лише в Україні, а
й за кордоном.
Дайбожичі також мандрували світами,
мають міжнародні дипломи та інші відзна
ки, але, як мені здається, найприродніший
вигляд мають на українській сцені: їхні ро
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весники, люди молоді і старші раптом по
чинають вібрувати і втрапляють в унісон
їхньому настрою, голосам і, найголовні
ше, — суті того, що відбувається на сцені.
Це якась генетична суголосність, що бу
дить у людині радість і відчуття глибин
ності, неперебутності рідного світу.
“…Ой хто, хто Миколая любить,
Ой хто, хто Миколаю служить…” –
коли я чую цю пісню, то одразу бачу
прекрасні обличчя Ольги й Тараса Мель
ників, їхній дітей Ярослави і Соломії, їх
ніх вихованцівартистів, які ніколи не бу
вають колишніми дайбожичами. Тому що
справжність тримає людей разом, як лю
бов, віра, культура. Тому що автентика —
це високе мистецтво.
Трагічний випадок вирвав Ярославу
Мельник із життя, з молодості, з пісні,
але щоразу, коли на сцену виходить гурт
“Дай Боже”, вона оживає в уяві всіх, хто її
знав і любив, і наші серця схиляються пе
ред Вами, пані Олю, і перед Вами, пане
Тарасе, — свою неодквітлу любов Ви зу
міли втілити в пісні дайбожичів, у дітях,
які ніколи не бувають для Вас чужими…
Служити Миколаю — це служити лю
дям, бажати їм щастя, добра, радувати їх
маленькими й великими радощами, іноді
переступаючи через власні негаразди,
турботи, біль. Можливо, саме тому вони
такі казководовгі, оті три празники, що
йдуть в гості до кожного з нас, — щоби ми
відчули себе дітьми. Родиною. Людьми,
які живуть на землі, пам’ятаючи про не
бо. Дай Боже!
Любов ГОЛОТА
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Національна еліта

Микола ЦИМБАЛЮК
ДО ГЛИБИНИ КИШЕНІ
Переважна більшість нинішніх пере
січних українців пов’язує його ім’я (якщо
взагалі щонебудь чула) з щедрою благо
дійністю. Певною мірою цьому сприяє
щорічна премія ім. Євгена Чикаленка за
благодійну діяльність, заснована Лігою ук
раїнських меценатів. І на те справді є ваго
мі підстави.
Відомий вислів Євгена Харлампійови
ча про те, що “багато є таких, хто любить
Україну до глибини душі, і зовсім небагато
тих, хто любить до глибини власної кише
ні” зродився з життєвого досвіду людини,
яка всім своїм життям і діяльністю це дове
ла. Щедрість його кишені позначилася на
багатьох соціальнополітичних і культур
номистецьких починаннях українців.
Варто згадати, що початок діяльності
Чикаленка як громадського діяча припа
дає на кінець ХІХ ст., коли Росія в особі
царськобюрократичної влади додушувала
все, що хоча б чимнебудь нагадувало про
гідність і осібність українців. Так, після
кількох століть розпинання на хресті укра
їнської культури, Церкви, мови, 1876 р.
з’являється ще один витвір азійськомос
ковського деспотизму — Емський указ.
Національне життя, яке вже й до того
ледь животіло, було приречене, здава
лося б, на остаточну смерть, бо забо
роняли не лише друковане українське
слово, а й театральні вистави і кон
церти з виконанням на них україн
ських пісень.
На той час припадають перші кро
ки національного і громадянського
змужніння Чикаленка. За участь у ре
волюційному русі 1885 р., не давши
скінчити Харківський університет,
його засудили і вислали під гласний
нагляд поліції на батьківщину, в с. Пе
решори Ананьївського повіту Херсон
ської губернії (тепер — Одещина).
Безвиїзно проживаючи там п’ять ро
ків, він займається своїм і дядьковим
господарством, але не полишає думки
про українську справу. Бо розуміє:
протистояти нищівній, безпощадній
денаціоналізації українців за умов ім
перської політики може тільки націо
нальна освіта, мистецтво, література,
видавнича справа, журналістика.
Отримуючи непоганий прибуток
від хазяйнування на землі, він береться
оплачувати власним коштом белетристи
ку, що друкується в журналі “Киевская
старина”. По смерті старшої доньки кош
ти, що призначалися на її посаг (1000
руб.), він віддає на преміювання найкра
ще написаного курсу історії України. Ко
ли до нього звернувся зі Львова М. Гру
шевський із проханням допомогти у бу
дівництві Академічного дому (гуртожитку
університету і політехніки), то він виділяє
25 тис. золотих карбованців, обумовивши,
що там безкоштовно надаватимуть житло і
малозабезпеченим студентам із Наддніп
рянської України. Так само щедро, на
скільки було можливо, оплачував видання
окремих книг, що здійснювало Благодійне
товариство видання загальнокорисних та
дешевих книг для народу в Петербурзі.
Матеріальна допомога М. Коцюбинсько
му, І. Франкові, О. Кобилянській, В. Вин
ниченку, І. КарпенкуКарому… А ще, піс
ля п’ятирічної боротьби з царськобюрок
ратичною системою Росії, він домагається
1897 р. права на видання “Розмов про
сільське хазяйство” — власних популяр
них книжечок на сільськогосподарську
тематику рідною мовою. Ознайомлення
селянина з передовими методами праці на
землі мало прищепити культуру земле
робства, допомогти йому вирватись із без
просвітної нужди і злиднів. А “Розмова
про мову”, яку теж мало не всю видавав
власним коштом, — повернути гордість за
рідну мову. Що цікаво: брошури Чикален
ка, які видавалися не один рік аж до року
1917го, за накладом і популярністю були
на другому місці після “Кобзаря” Тараса
Шевченка. І хоч би яку участь у громад
ському житті брав, хоч би які кошти з
власної кишені давав на українські справи
Євген Харлампійович, він завжди нама

гався залишатись у тіні. І просив: “Мого
прізвища не оголошуйте, а кажіть тільки,
що “один українець з Росії”.
ВІД “ДУМКИ” ДО “РАДИ”
Служіння українській справі стало
його релігією, потреба бути корисним,
робити добро — життєвим кредо. Щойно
прибувши в рідні Перешори, він починає
організовувати початкову школу для се
лянських дітей: дарує громаді шматок
землі, облаштовує на ньому хату, закупо
вує для дітей книжки. Час від часу навіду
ється до Одеси, де бере участь у роботі
тамтешньої Громади.

“Служіння українській справі стало
його релігією, потреба бути корисним,
робити добро — життєвим кредо”.

То був лише початок тернистого шляху
української національнодемократичної
преси. Через три тижні, того ж таки року, ча
сопис заборонили. Кияни вже збиралися
скористатися запасним дозволом і продов
жити видання під іншою назвою, але адмі
ністрація, переглянувши справу, зняла забо
рону. Щоправда, тішитися з того довелося
недовго — у серпні її остаточно закрили.
Найбільшою заслугою і справою всьо
го життя стала для Чикаленка газета “Ра
да”, перше число якої (як продовження
“Громадської думки”) вийшло 15(28) ве
ресня 1906 р. За тих історичних, політич
них і соціальноекономічних умов на при

ГРОМАДЯНИН, ПОЛІТИК,
ХЛІБОРОБ, ЖУРНАЛІСТ
Історія не знає умовного способу: якби та якби… Але оцінюючи сьо&
годення, шукаючи відповіді на проблеми нинішні, важко уникнути істо&
ричних порівнянь. До того ж авторові від нечисленних дослідників чи й
просто тих, хто знайомий із життям і діяльністю Євгена ЧИКАЛЕНКА, не&
одноразово доводилося чути: якби 1917 року на чолі Української Дер&
жави став цей “природжений громадський діяч, центральна фігура пе&
редвоєнного часу, небуденний
“муж совіту” і великий грома&
дянин знедоленої нації”, то ук&
раїнцям не довелося б прохо&
дити сім кіл більшовицько&со&
вєтського пекла. І останні по&
над сімдесят років під Мос&
квою не були б “втраченим ча&
сом”, бо ми зберегли б свою
державу і давно були б членом
європейської спільноти.

Але провінційні рамки життя, відірва
ність від громадськополітичного й куль
турного центру змушують його перебира
тись у Київ. Спродавши частину землі на
батьківщині, він купує маєток у с. Кононів
ка, недалеко від Яготина, та будинок на
виплату в Києві у так званому “українсько
му кварталі” на вул. МаріїнськоБлагові
щенській, 56 (нині Саксаганського). Його
нове помешкання стає явочною кварти
рою, по суті штабом українського руху, де
відбувалися з’їзди Товариства українських
поступовців, зустрічі письменників тощо.
Незважаючи на послідовну політику
Російської імперії щодо нищення всього
українського, свідома інтелігенція не по
лишала заходів щодо національної преси.
Вона, зокрема й Чикаленко, робить безус
пішні спроби добитися дозволу на друко
вані видання. І тільки після революції
1905 р. й оголошення царського Маніфес
ту 17 жовтня українці отримали таку мож
ливість. Чикаленку, який одразу подав зая
ви на газету “Громадське слово” та журнал
“Нове життя”, київський генералгубер
натор відмовив. Причина: програма пе
редбачуваних видань неприпустимо ради
кальна (там обстоювалося право на авто
номію, федерацію тощо), що загрожує ці
лісності імперії.
Дозвіл отримав, завдяки власним
зв’язкам у “верхах”, Володимир Леонто
вич на газету “Громадська думка”. Мороз
ного ранку 1 січня 1906 року київське мі
щанство струсонула нечувана звістка —
українці видали перше число своєї газети
українською мовою (датоване 31 грудня
1905)! Але небагатьом вона втрапила до
рук — майже весь наклад конфіскувала по
ліція. А перед цим більшість журналістів,
серед них і Сергій Єфремов, було заареш
товано й кинуто до в’язниці.

“СЛОВО ПРОСВІТИ”  ч. 51, 22—28 грудня 2011 р.

бутковість національної видавничої
справи годі було сподіватися. Націо
нально свідома інтелігенція розуміла,
що розбудити від багатовікового ле
таргічного сну українську людність,
відродити гідність і сили народу мож
на тільки ширенням національної сві
домості: через освіту, українську літе
ратуру й театр і насамперед — пресу.
Це був (і є) один із найефективніших
до того шляхів. Саме газета, автори
тетна, всеукраїнська, мала стати отим ві
човим дзвоном, що будить і скликає народ
на святу справу відродження української
духовності й відновлення своєї держави.
І “Рада” ним стала. Її слово доходило до
найвіддаленіших закутків Російської імперії
— всюди, де жили українці — від Карпат до
Далекого Сходу, від Томська до Таврійських
степів. Навіть Леся Українка щодень мала
можливість читати її, перебуваючи в Єгипті
на лікуванні, а Михайло Коцюбинський —
на Капрі. Це те, що й досі дивує сучасників,
у вік довершених інформаційних техноло
гій. Під час наукової конференції в Київ
ському держуніверситеті, присвяченій 100
літтю газети “Рада”, один з учасників зіроні
зував, мовляв, дослідники перебільшують її
значення в громадськополітичному й куль
турному житті України. Євген Чикаленко в
“Уривках з моїх споминів за 1917 рік” згадує
повідомлення, що надіслав із Петрограда
йому син Левко, який несхвально ставився
до вкладання батьком десятків тисяч важко
зароблених рублів у газету: “Тільки що вер
нувся з мітингу, на якому було біля 1500
гвардійцівукраїнців; вражіння колосальне;
тепер тільки я упевнився в тім, яке величез
не значіння мала “Рада”, треба зараз, якнай
швидше відновити її”. “Рада”, заборонена
царським урядом 1914 р., поновила свій ви
хід у квітні 1917го під назвою “Нова Рада”,
ставши безцінним літописом і прапором бо
ротьби нашого народу за свою незалежність.
1919 р. її, уже знову під старою назвою —
“Рада”, остаточно закрили більшовики.
“РОЗМОВА ПРО МОВУ”
“Зпоміж простих людей, — писав Єв
ген Чикаленко в одній із публікацій, — є
багато таких, що підучились московської
мови в салдатах, або на службі в городі, і
вважають себе чимось вищим за “необра

зованного мужика”, “хахла”, соромляться
говорити рідною мовою, гордують, навіть
сміються з неї, вважаючи за мужицьку”. У
цих словах — вся гірка правда про ставлен
ня до материнської мови і рівень націо
нальної свідомості частини простого наро
ду за тих (чи тільки тих?) часів. Що казати,
коли, за свідченням сучасників, на почат
ку ХХ ст. у Києві тільки чотири інтеліген
тні родини розмовляли українською: Ста
рицького, Косача, Лисенка і Чикаленка.
Мовна стійкість, якої незмінно дотри
мувався Євген Харлампійович усе життя,
була ефективнішою за будьякі повчання.
Селяни, з якими він мав справу — і на
Одещині, і на Полтавщині, — надзвичайно
його шанували. Коли він перебрався в Ко
нонівку, то тамтешні сільчани намагалися
балакати з ним, як вони думали, москов
ською мовою. А коли роззнайомилися й
переконалися, що не лише пан, а й уся
численна родина, що знає чужоземні мо
ви, і навіть гості розмовляють україн
ською, то й вони заговорили чистою пра
батьківською мовою.
1917 р., перебуваючи в Перешорах і не
маючи змоги брати участь у державнопо
літичному житті, він усе одно прагне будь
що допомогти своїй молодій державі. Спи
савшись зі своїм товаришем Петром Стеб
ницьким, що перебував у Петербурзі, кло
почеться про перевидання дещо перероб
леної “Розмови про мову” і якнайширше її
розповсюдження серед народу. Бо розумів,
що без збереження мови, як і без заможно
го селянина, держави не збудувати.
ГЕТЬМАН БЕЗ БУЛАВИ
Коли читаєш його мемуаристику
(6 книг), листи (понад 3 тис.) до М. Гру
шевського, В. Винниченка, С. Єфремова,
Б. Грінченка, Д. Дорошенка, Д. Яворниць
кого, О. Олеся і десятків інших адресатів —
відомих політиків, діячів культури, не пе
рестаєш дивуватися, наскільки мудрою, да
лекоглядною, прозірливою була ця людина.
Після Лютневої революції 1917 р. у Ки
єві виникає Центральна Рада як перший
український передпарламент. Ініціатором
створення і членами його виступили радя
ни (співробітники газети), до яких потім
долучилися представники інших партій.
Було обрано до нього й Чикаленка. За
якийсь час він відходить від активної полі
тичної роботи. Тому є кілька причин. По
перше, стан здоров’я. Подруге, велике
господарство за відсутності надійного по
мічника потребувало його присутності.
Потретє, він не вважав себе готовим до
публічної політики: “я муж совіта”, — лю
бив повторювати він. Почетверте, і це —
найголовніше: політиканство, людська не
порядність, постійні чвари, які мало не з
самого початку наводнили коридори вла
ди, викликали у нього відразу.
Із глибинки він бачив і розумів те, чого
не хотіли чи не могли бачити київські по
літики. Усе, що відбувалося в країні, йому
не було байдуже. Інтенсивно листуючись з
амбітними владцями, він намагається
вплинути на прийняття тих чи тих рішень.
Так, укотре побувавши в Грушевського, він
переконує його, що “Україну треба будува
ти на середньому землевласникові, що має
від 15 до 150 десятин землі, бо це єсть най
певніший, найздоровіший елемент на се
лі… рівність погубить нашу державу…”
Після падіння УНР українство кілька
разів обговорює і висуває його на Гетьмана,
бо його авторитет і популярність були
справді високими. Але він відмовляється. За
Скоропадського, за Директорії йому пропо
нують міністерські портфелі — те саме.
1919 р., після поразки Української ре
волюції, він опиняється за кордоном.
Описати його митарства, як сказав би
Винниченко, не можна без брому. Але до
останніх днів свого життя, у червні 1929 р.,
Євген Чикаленко навіть там, у вигнанні,
працював на майбутнє України.
Максим Славинський, довідавшись
про його смерть, скаже: “Громадянин і по
літик, національний діяч і меценат, хлібо
роб і літератор, журналіст, бесідник, орга
нізатор. В усіх площинах нашого націо
нального життя проорав він глибоку бо
розну, скрізь і на всьому зазначилася сила
його многобічної праці”.

Дорогі читачі! Ви ще встигнете передплатити
тижневик і отримати наші книжки!

Редакція — читач

Шановна редакціє “СП”!
Дякую за подарунок. Тримаю в руках кни
жечки і не вірю, але вони є. Довго я переби
рав газети, доки не зупинився на “Слові
Просвіти”: не набридає, цікава, потрібна,
злободенна, патріотична, інтелектуальна,
енергетична, джерело душевних сил.
Кожне число чекаю, хвилююся — чим же
Ви нас почастуєте. Обклався словниками, га
зета допомагає опанувати українську мову. В
школі вчився, перевагу віддавав математиці
й фізиці, тепер розумію, що всі науки потріб
ні людині, але мова стоїть на першому місці
— без мови, як без води.
Проект Ваш невичерпний, як саме життя.
Це той матеріал (мова, культура, традиції,
політика, історія), яким наповнюється душа,
визріває, радіє, де не копни, кругом історія,
він допомагає зрозуміти самого себе. Я
вдячний за Вашу газету, яка формує україн
ську душу. Кажуть, у нас немає лідера, є — це
тижневик “Слово Просвіти”. Завдання чита
чів — зробити наклад часопису таким, щоб
охопив усю територію України. Людей відля
кують нові й іншомовні слова. Потрібні пояс
нення в кінці тексту. Ваша газета збуджує
спрагу до життя, велика подяка авторам і
співавторам — здоров’я Вам.
Пропоную на півсторінки зробити цікаву
рекламу газеті, яку ми пропустимо через ксе
рокс і роздамо охочим передплатити. Не за
спокоюся, поки не побачу, що “Слово Просві
ти” стало популярною газетою в нашому краї.
Закликаю всіх читачів зробити так само.
З повагою
Олексій МАКСЮТА,
хутір Зелена Долина
Дніпропетровської обл.

Але третього дня Ісус Христос воскрес.
Це дає надію, що через три роки Свобода Ук
раїни воскресне і постане вільна, незалежна,
суверенна держава Україна. І керуватимуть
нею молоді люди козацького роду.
Євангеліє від Іоанна починається слова
ми: “Спочатку було Слово, і Слово було у Бо
га, і Слово було Бог…”.
Це підкреслює, що “Слово Просвіти” по
винне нести світло правди людям. Тому ми
річними передплатами на 2012 рік підтриму
ємо його. Надсилаю Вам копію абонента з
передплатою на 2012 рік “Слова Просвіти”.
Прошу надіслати мені книгу “Вона як хліб”, бо
з творчістю Ліни Костенко я знайомий мало.
З повагою
Михайло, молодий довгожитель, Київ
P.S. Вік людини визначається так: до
70 років — молодий чоловік, у 80 років —
молодий довгожитель, а з 90 років — довго
житель. Тож бажаю Вам дожити до довго
жителя.
Шановна редакціє “Слова Просвіти”

Здрастуйте, шановна редакціє!
За рекомендацією знайомого просвітя
нина я передплатив “СП” на 2011 р. Мені ду
же сподобалося видання і я вдячний редакції
за нього і тому, хто її порекомендував.
Справді цікава і патріотична газета, чи
таю її “від і до”. Я повністю підтримую Вас у
Вашій справі, передплатив на 2012 рік, і ду
маю навіть стати членом “Просвіти”. Якщо на
те Ваша ласка, я б просив вислати мені “Без
мови немає нації”. Охоче прочитав би й реш
ту книг.
Дякую Вам за все. Хай і надалі будуть га
разди і хай живе Україна!
Руслан ЧОРНОБАЙ,
м. Кремінна Луганської обл.
Шановна редакціє!
Надсилаю Вам копію квитанції на 2012
рік. Був би радий одержати від Вас книгу
Ю. Мушкетика “Україна над прірвою”. Бажаю
всім членам Вашого колективу доброго здо
ров’я і найкращих успіхів у такій нелегкій і
благородній справі.
З повагою
Микола КАНЦЕР,
м. Хмельницький
Шановна редакціє “Слова Просвіти”!
Передплачую газету лише чотири роки.
Щиро вдячна своєму другові з Чернігова,
який передплатив мені це видання на 2009
рік як новорічний подарунок. Відтоді з вели
ким задоволенням отримую Вашу газету і чи
таю із захопленням.
Передплатила Вашу газету друзям із Бі
лої Церкви. Вони були в захваті від такого по
дарунка. І тепер також передплачують “СП”.
Як подарунки родичам передплачую їм наш
тижневик. Дякуючи Вашому часопису, уже
четвертий рік пишу диктант національної єд
ності. Прошу вислати мені книжку Ю. Мушке
тика “Україна над прірвою”.
З повагою і найкращими побажаннями
Лариса УСЕНКО,
72 роки, м. Харків
***
Сердечно дякую за цікаву, патріотичну га
зету “Слово Просвіти”. Передплачую її з 2007
року.
Більше пишіть про мою улюблену пись
менницю і загадкову жінку Ліну Костенко.
Бажаю успіхів.
З повагою
Анатолій КУЦИЙ,
с. Северинівка
Тростянецького рну
Вінницької обл.
Добрий день, шановна редакціє!
Читачем газети “Слово Просвіти” я став
цього року, бо передплату на неї мені пода
рувала бабуся мого онука до мого вісімде
сятиріччя. Тепер я читаю тільки “Слово
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Просвіти”, бо лише тут знаходжу правдиву
інформацію.
За 20 років перебування на пенсії я про
читав багато книг, зокрема і про китайську
практику ФенШуй. А нещодавно придбав
книжечку про талісмани ФенШуй, де в роз
ділі про тигра написано, що спеціалісти Фен
Шуй не радять жінкам народжувати дітей у
рік Тигра, бо новонароджене може знищити
свою матір. Я згадав про це, коли 2010 року
(рік Тигра) народилася нова влада України і
зрозумів, яка небезпека загрожує нашій дер
жаві. Усі дії влади підтверджують це.
Наприклад, вона не визнає Голодомору
1932—1933 років, а я пережив його. І перше,
що пам’ятаю з дитинства, це сонячний бе
резневий день 1933 року, я, трирічний хлоп
чик, стою біля вікна і дивлюся у двір. Відчиня
ється хвіртка, заходить мій батько і несе
якийсь клуночок. Я й кажу: “О тато іде і щось
несе”. Тато заходить до хати і говорить, що
він приніс трохи сочевиці, а я: “Тепер ми з го
лоду не помремо!” Смак оладок із сочевиці
пам’ятаю досі, хоч більше їх не їв. Пережив я
голод і 1947 року. Тоді ми, коли зійшов сніг,
ходили по тогорічних картопляних полях і
збирали мерзлу картоплю, з неї пекли олад
ки. А пізніше, коли зацвіла червона конюши
на, ми зривали її квітки і висмоктували солод
кий нектар, бо більше нічого солодкого не бу
ло. При СРСР про голодомор замовчували.
Потім його намагалися забрехати “потомки”
комуністів.
Якось дивився повнометражний фільм, у
якому, на документальній основі, продемонс
трували всі етапи геноциду українських се
лян, щоб зламати їхній спротив колективіза
ції, яка здійснювалася в ті роки.
Винищували не тільки голодомором. За
можних селян, які не вступили до колгоспів,
нарекли куркулями. Їх розкуркулювали і за
силали на Соловки або в Сибір, і далі на схід.
У цьому я пересвідчився, коли на суднобудів
ному заводі в Хабаровську познайомився з
вихідцями з Чернігівської області. А пізніше
дізнався, що на березі Амура, неподалік Ха

баровська, є ціле поселення Чернігівка. Ось
куди закинула доля моїх земляківукраїнців.
Ще в ці дні відбулася подія, про яку не
можна не згадати, це 7ма річниця Помаран
чевого Майдану, або Помаранчевої револю
ції. Відзначали її порізному, залежно від пар
тійної належності. Наприклад, на телеканалі
“Інтер” російський політолог Є. Кисельов, ве
дучий “Великої політики”, довго намагався
довести, що Помаранчеву революцію органі
зували спецслужби США чи Заходу, а закін
чив зізнанням, що це для нього залишається
таємницею.
Ось як я бачу ці події. Це не була револю
ція, це було повернення Свободи Україні Бо
гом після століть гноблення і неволі. Це по
дібно входу в Ієрусалим Ісуса Христа у Верб
ну неділю. Тоді прості люди раділи, вітаючи
Бога, і устеляли йому шлях пальмовими гіл
ками.
Я пригадую просвітлені обличчя людей на
майдані, коли ми з сином і онуком ходили ту
ди підтримати цю подію. Мій дворічний онук,
який тільки починав говорити окремі слова,
сидячи на плечах у батька, вигукував разом з
людьми: “Разом нас багато, нас не подола
ти!!!” Ми навіть Новий рік зустрічали на Май
дані. А ще хочу звернути увагу на колір зна
мен і стрічок на Майдані. Це ж колір німба Ісу
са Христа і всіх святих. Помаранчевий колір
— це світло сонця. А коли я бачу синій колір,
мені згадується пісня космонавтів: “…и снит
ся нам не рокот космодрома, не эта ледяная
синева...”
Тепер я знаю, що німб є у кожної людини і
на ньому фіксуються всі її вчинки впродовж
життя, гарні — золотистою смужкою, погані
— темною. Тому після смерті людини ангели,
бачачи її німб, знають, куди нести душу по
мерлого: в рай чи пекло.
Але згадаємо, що було далі. Через п’ять
днів Ісуса Христа зрадили і після тортур розі
п’яли на хресті.
У нас це вилилось у п’ять років, тоді знай
шлись іуди, які за кіло гречки зрадили Свобо
ду України.

Я — Валентина Іллівна Коноваленко, “Ди
тина війни”, “Ветеран праці”. Звичайна укра
їнка і просто читачка Вашого часопису. Люб
лю газету, вважаю її корисною для українців,
тому, прочитавши “Слово Просвіти”, переси
лаю його своїм племінникам у Новоазовськ
Донецької області.
Хочу написати Вам про нашу поїздку в
групі патріотів України 19/XI 2011 в м. Базар,
тепер це звичайнісіньке село.
Зібрались ми, кияни, о 7 год. 30 хв. біля
готелю Київ і поїхали в мікроавтобусах. Так
вийшло, що до села Загальці я ще відвідува
ла ті краї, а далі… було просто знайомство з
Україною, а вона у нас чудова. І ось ми в селі
Базар. Нас привітно зустріли господарі в
сільській школі, але… вразила символіка над
дверима: герб СРСР, якого вже з 1991 року
просто нема, а ще в селі багато вулиць Лені
на та подібних… На святі гостей було багато і
всі з подарунками для музею, школи, бібліо
теки книги.
Про Базарську трагедію не писатиму, бо
про неї пишуть історики та письменники. Я
напишу про настрій доброзичливості між гос
тями із всієї України і господарями. Було ці
каво бачити молодих хлопцівкозаків, вбра
них в одіж борціввизволителів Української
Народної Республіки, учасників визвольних
змагань українського народу 1917—1921 до
трагічного кінця, а саме…
17 листопада 1921 року під містечком
Базар відбувся бій Повстанської армії під
керівництвом генералхорунжого Юрка Тю
тюнника. Довгий час про цю трагедію мов
чали, бо в СРСР це було заборонено. На міс
ці поховань героїв Базару росла трава. Але
після 1991 року саме прості люди, які боро
лися за Незалежність, знайшли спонсорів,
розшукали могили, перепоховали героїв
Базару, насипали два великі кургани і збуду
вали красивий Меморіал і поставили марму
ровий хрест. Тепер щороку до Меморіалу
їдуть патріоти України віддати шану та
пам’ять героям. Ми були серед них і нам ба
гато розказали про правдиві події 1917,
1921—1922 років, а ще я там купила книгу
Романа Коваля “Отаман Орлик”, тож прочи
таю сама і дам читати своїм онукам. Молоді
козаки показали майстерне володіння ко
зацькими шаблями, співали патріотичних
стрілецьких пісень, читали вірші. Було дуже
цікаво. Шкода тільки, що про героїв Базару,
які боролися проти загарбників на чолі з Ко
товським, мало розповідають нашій молоді,
а це гарне виховання для мужнього грома
дянина.
У селі багато хатпусток, вони вже розва
люються, людей на вулицях теж бачили мало,
в школі на конференції і біля Меморіалу геро
їв Базару місцевих мешканців було мало, а
приїхали тільки ті громади, яким про подію
повідомили різні патріотичні організації Укра
їни. Велике спасибі їм, вірним синам тепе
рішньої України за те, що вони розповідають
правду про героїчне минуле нашої україн
ської історії і викривають ганебну брехню ра
дянських часів. Шкода тільки, що про мос
ковського Кіріла сто разів уже чула рекламу і
по радіо, і по телебаченню, що буде про ньо
го кіно “Патріарх”, а ми добре вже знаємо, як
Москва нам нав’язує свою “правду” про сво
їх політиків. Тож пам’ятаймо слова Шевченка:
“В своїй хаті своя й правда…”
З повагою
Валентина КОНОВАЛЕНКО,
українка, Київ
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“Саме автохтонність, автентичність України,
а не копіювання азіопських моделей
може зацікавити Європу”.

Подія року

Оксана ПРИХОДЬКО,
доцент Київського
міжнародного університету

МАНДРИ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Н

Подорожуючи «Меридіаном розуміння» Дмитра Дроздовського

ова культурологічна праця Дмитра
Дроздовського (постійного автора
тижневика “Слово Просвіти”, спів
робітника Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка НАН України, заступника го
ловного редактора “Всесвіту”) “Меридіан
розуміння” (“Пульсари”) відроджує забу
тий жанр травелогів, який існував в укра
їнській літературі XVII—XVIII ст. Проте
“Меридіан розуміння” більший за траве
лог: це фаховий аналіз гострих соціокуль
турних і суспільнополітичних проблем,
які призвели в Україні до історичного за
буття, руйнування національної пам’яті.
“Меридіан розуміння” — форма інтелек
туалізації нинішнього соціокультурного та
гуманітарного простору, репет від націо
нального безпам’ятства, витворення мен
тальної, уявної географічної мапи довкруж
світу, в осерді якої — український материк.
І це не звеличення національного світу, не
спроба вибудувати нову міфологію навко
ло України. Цьому перешкоджає передов
сім гострий розум автора, його потужна
аналітична настанова та іронія як визна
чальна характеристика книжки. Саме ана
літична традиція та іронія (самоіронія, а
також сатира) унеможливлюють форму
вання міфологічного дискурсу. А це збли
жує “Меридіан розуміння” Д. Дроздов
ського з сучасними європейськими видан
нями, в яких ми не знайдемо повчальнос
ті, замість неї — особистісно пережита іс
торія. Таким постає світ в очах українсько
го інтелектуального мандрівника й знавця
світових літератур, якому випало побувати
в Польщі, Великій Британії, Вірменії, Пів
денній Кореї, Перу, США, Султанаті
Оман, Франції, Чехії… — і все це тільки за
останні кілька років. Певно, даються взна
ки посади: заступник головного редактора
журналу “Всесвіт” мусить бути провідни
ком між культурами, мусить об’єднувати
культури, а насамперед репрезентувати у
світі українське слово, думку, подаючи
альтернативну Україну.
Європа сьогодні звикає до України ко
рупційної, варварської, плебеїзованої, в
якій немає порядку та стабільності, в якій
окреме життя нічого не важить. Може,
хтось у Європі вже почав порівнювати Ук
раїну з Лівією за часів Каддафі? Дмитро
Дроздовський вибудовує Україну як інте
лектуальний проект, де є критичність і ар
гументованість і вкрай мало емоційних
оцінок. Частково ця книжка продовжує
дискусію, яку в українській гуманітарис
тиці започаткувала професор Оксана Пах
льовська своєю монографією “Ave, Euro
pa!” (“Пульсари”) і за яку здобула Шев
ченківську премію. Тоді Україна починала
мислитися в теорії європейської культури,
беручи до уваги реальні історичні перед
умови. Сьогодні політичний курс у держа
ві орієнтовано на зближення з простором
Євразії, точніше — Азіопи, простором то
талітарної влади, де васалом Україна. Нові
закони про зменшення українськомовної
частки в ефірі тому підтвердження.
В український духовний простір про
никає російська думка, часто ворожа, аг
ресивна, провокативна. Міністр Дмитро
Табачник висловлюється за те, що держ
службовці в Україні мусять володіти нарів
ні українською та російською мовами, а
також, що потрібно запровадити російську
мову в дитячих садках. Усе це тягне Украї
ну назад, до СРСР, до неоімперського нео
тоталітаризму. В країні, де немає націо
нального розуміння, ніколи не буде ста
більності, ніколи не буде правосуддя та на
ціональнодемократичних цінностей. Ця
країна приречена на жебракування. Ос
танні десять років професор КиєвоМоги
лянської академії Лариса Масенко утвер
джує в суспільстві поняття “мовної стій
кості”, яке є природною формою боротьби
із засиллям російської мови в Україні, що
протидіє тотальній русифікації. Натомість
ці твердження, які мала б підтримати дер
жава, так і залишаються в повітрі й пере
важно знаходять відгук тільки в науковому
середовищі. Хоча й українська наука часто
мислиться не в світових проекціях, а в ро

сійських, інакше чому Табачник не гово
рить про запровадження англійської мови
як другої робочої мови для держслужбов
ців? Або ж у дитсадках? Ось що могло б
зблизити Україну з Європою, а не з Азіо
пою. Чи не з цією метою взявся вирішува
ти цю проблему Дмитро Дроздовський,
який переформатовує її з наукової площи
ни у площину суспільну, літературну, пись
менницьку. Його “Меридіан розуміння”
читаєш на одному подиху. Ця монографія
розрахована на “масового читача”. Її на
писано в есеїстичному ключі. Саме есеїс
тичний стиль допомагає кращому розу
мінню й засвоєнню основних тез книжки
на ширшому суспільному рівні. У той час,
як Україна осоромлює себе у світі черго
вим президентським фоліантом “Opportu
nity Ukraine”, такі праці, як “Меридіан ро

досвіду в гуманітарній політиці. Що важ
ливо: коли Дроздовський пише про світ,
він завжди пише про Україну, проектуючи
інший культурний досвід на українську
ситуацію.
Україна, на думку автора, постає сьо
годні сірим і не життєствердним просто
ром, який перебуває під значним впли
вом радянського спадку. З другого боку,
Україна всі ці 20 років мала корелювати
свої національні інтереси з інтересами
Росії, яка здійснює мовнокультурну екс
пансію. Що ж тоді є “своїм”? Світ Захід
ної України в рецепції та нарації Дмитра
Дроздовського постає автентичним прос
тором. Саме це може зацікавити Європу:
автохтонність, автентичність України, а
не копіювання азіопських моделей. Ці
регіони розвивалися під впливом різних

Днями в Інституті
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зуміння” — справжня візитівка інтелекту
альної України у світі. Це мапа сучасної
недослідженої України, мапа нового гло
балізованого і трансформованого світу. Не
випадково книга має промовисту і сміливу
присвяту: “20літтю несправджених ілюзій
і кожному, хто творив Україну всупереч ча
су карликів, присвячу…”. Це слова не
культуролога, а громадськополітичного
діяча. Це слова людини молодшого поко
ління, яка до “20ліття Незалежності” на
важилася сказати суспільству правду, бо
стомилася жити в атмосфері цілковитої
брехні та фальшування.
Зупинюся на ще кількох аспектах
книжки. Як заступник головного редакто
ра журналу “Всесвіт”, Д. Дроздовський
мав можливість зустрітися з різними пись
менниками і політиками європейських і
східних країн. Він побував і в будинку Вар
гаса Льйоси в Лімі, мав зустрічі з Нобелів
ською лауреаткою Гертою Мюллер у Сеулі,
і з кількома номінантами на Нобелівську
премію. Фактично він став частиною тієї
української сили, яка репрезентує україн
ський простір у світовому вимірі. І Україні
має бути не соромно від такої культурної
репрезентації. Нам варто було б усім праг
нути до такого осмисленого діалогу зі Схо
дом і Заходом, до адекватних форм кри
тичного сприйняття західного та східного

культур, передовсім європейських. Вход
ження до АвстроУгорської імперії дава
ло більше автономії для розбудови націо
нальної культури, ніж перебування в лоні
Російської імперії. Хоча показано також
драматизм національної бездержавності і
тривалої колоніальності.
Дмитро Дроздовський, який народив
ся в Одесі (сьогодні в цьому місті знову ак
тивно утверджується риторика “русского
міра”), зміг поєднати в собі Схід і Захід як
інтелектуальні, культурологічні категорії,
зміг усвідомити, що Україна має бути ут
ривалена на китах національної історії з
усіма поразками та перемогами (УПА й
ВВВ), з однією державною мовою, яка є
маркером питомої української ідентич
ності з повагою до мов інших національ
них меншин, представлених в Україні.
Попри те, що монографія “Меридіан
розуміння” постає справжнім дороговка
зом для розбудови нинішньої української
гуманітарної й зовнішньої політики, ця
праця пронизана іронією. Іронічність
“проступає” навіть крізь дизайнерське
оформлення шмуців до розділів у виданні.
Об’єкт авторської уваги — увесь світ, уз
довж якого пролягає меридіан розуміння.
У цьому виданні немає дидактики і па
фосної риторики. Натомість є елементи
східної оповіді, в якій саме життя посту
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люється як історія, оповідь, казка чи ле
генда. Книжка ніби зіткана з цікавих сю
жетів, пропущених через власний психо
логічний досвід. І в цьому неодмінна пере
вага: тут історія видається “пережитою”, а
тому правдивою. Дмитро Дроздовський
зазначає: “Наш світ і досі — це суцільний
парадокс. Коли ті самі громадяни шенґен
ської зони чи Великої Британії, чи США,
чи Канади потрапляють в Україну, вони
мають пройти “дивовижну” процедуру
паспортного контролю. Їх завжди дивує те,
що в Україні в аеропорту “Бориспіль” таку
саму процедуру мають пройти і чужинці, і
свої, “citizens of Ukraine”; процедуру запа
морочливу і фантасмагоричну. І ти, грома
дянин України, не знаєш, чи ти тут свій,
альбо ти чужий. Ти ніде не знаєш, хто ти є.
Ти не знаєш, чи потрібно тобі ховати свого
паспорта в інших світах. Ти не знаєш, чи
треба казати офіціантові в тихтаки інших
світах, що ти з України.
Так часто траплялося зі мною. І я час
то не знав, хто я в “політичному плані”.
Людина з невизначеною соціополітичною
ідентичністю. Знав лише те, що я інший.
Часом чужий. Часом мене інші “чужі” на
зивали “Ruski”. Так було в Парижі біля
Ейфелевої вежі, де скупчуються хмари
чорнобривих хлопців, які продають мініа
тюрні копії Вежі та інші туристичні при
нади. В Луврі так само мене перепитали
про те, що то є “Україна”. А потім усе од
но мене називали “рускім”.
Отже, що означає сьогодні бути укра
їнцем?
Це постійне змагання з часом, із пра
вом, із законами, з людьми, з візовими
офіцерами, зі стереотипною людською
опінією, з узвичаєним станом речей. Укра
їна закрита для світу як інтелектуальний
проект. Руслана зробила Україну відкри
тою, а потім Україна знову себе закрила.
Помаранчева революція зробила Україну
відкритою. А потім політична ситуація
знову Україну закрила” (С. 7—8).
Це українська “Тисяча й одна ніч”,
яка дає можливість побачити себе з від
стані часу і простору. Українська культура
вже давно чекала на таку працю: легку в
читанні й гостру, яка порушує нагальні
суспільні гуманітарні проблеми. “Мери
діан розуміння” якоюсь мірою продовжує
працю “Ave, Europa!” Оксани Пахльов
ської. Хоча й, як здається, містить більше
життєствердності та іронічного дотепу.
Можливо, тому, що географічний простір
книжки не обмежується Європою, а вихо
дить у ширший східний світ: від Вірменії
до Південної Кореї. Натомість різку від
січ отримує російська політика колоніа
лізму за нинішніх умов, політика, що
прагне відродити імперськість.
Важливо зупинитися ще на одному ас
пекті: окреслюючи непаритетність сто
сунків із Росією, Д. Дроздовський свідо
мий того, що в більшості українських бід
треба звинувачувати не зовнішнього во
рога, а себе. Часто в історії українці діяли
не як українці, а як малороси, хохли, зну
щалися над “своїми ж”, тими, хто йшов
на рішучий розрив із антигуманною ім
перською системою.
Майже десять років тому Д. Дроздов
ському випала честь зустрітися з короле
вою Великої Британії, про що навіть ішло
ся на засіданні Верховної Ради в Україні.
Сьогодні науковець на основі мандрів сві
том вибудовує інтелектуальні проекції для
розвитку України в ХХІ ст. Книжка може
бути підручником з україніки на Заході,
зокрема на кафедрах україністики. А в Ук
раїні було б справжнім проривом, якби
працю визнала і підтримала держава. Саме
такі тексти мають бути в осерді теперіш
ньої культури, навколо них мають розгор
татися дискусії в пресі про міжнародну по
літику України та внутрішню українську
культуру й освіту. Тоді можна було б споді
ватися, що проект “Україна інтелектуаль
на” матиме своє продовження.
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СТРІЛА

Упорядник і автор
літературно'критичних розвідок
лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ
Але була така пітьма —
Свої своїх не пізнавали…
М. Філянський

В

ін був людиною широких
зацікавлень. Геологія, при
родознавство, історія, ар
хеологія, архітектура, малярство,
музика, музейна справа, етногра
фія, мистецтвознавство — таке
коло його інтересів. Грав на кіль
кох музичних інструментах, ма
лював. У роки навчання на при
родничому відділі фізикомате
матичного факультету Москов
ського університету відвідував
майстерні художника Сєрова й
архітектора Шехтеля. 20літнім
потрапив у Париж. Збагачував

знання з архітектури, живопису,
модерної французької поезії, що
потім відбилося на його творчос
ті. Найкращі роки прожив поза
Україною. Тривалий час працю
вав на Уралі, після революції по
вернувся на материзну.
Перша поетична книжка 23
річного автора із зухвалою наз
вою “Лірика. Том І” вийшла 1906
року в Москві. Там же через 5 ро
ків з’явився “Calendarium. Том
II”. Ще через… 17 уже в Києві бу
ла оприлюднена підсумкова збір
ка “Цілую землю”. Єдина, що
вийшла на батьківщині поета. За
тяжні паузи між виходами книг —
либонь, ще й наслідок розкида
ності інтересів людини, спраглої
охопити неосяжне. Ця обстави
на, як і тривале перебування на
чужині, позначилися і на продук
тивності автора, і на якості його
творів.
Дебют Філянського був май
же провальним. Перша його збір
ка — чи не суціль безоблична ма
са загальників і туманностей у ду
сі символістської естетики. З
повним комплектом бородатих
штампів, банальних сентенцій і
самоповторів. Безліч разів вжи
ване: красароса, серця мічніч,
дівочихночі, літквіт, часнас, а
ще й римування на кшталт —
позвалазриваласпускалазазна
ла, негаразди з граматикою, вжи
вання в родовому відмінку мно
жини квіт, жарт замість квітів,
жартів кидалося у вічі навіть по

МИКОЛА ФІЛЯНСЬКИЙ
(1873—1938)

«І СЕРЦЕ ВІЇ ПІДНЯЛО…»
верховому зору. Тим більше, що
книжка була гарно видана. Тех
нічні огріхи затьмарили й те кра
ще, що в ній було: ліризм, пере
біжність душевних станів, вміння
схопити летючий настрій, зупи
нити миттєве враження, неод
нозначність змісту.
“Лірика” Філянського викли
кала різку реакцію Коцюбин
ського. Прозаїк шпетив поета за
“повне незнання мови, убогість
думки й образу, механічне поєд
нання окремих рядків”, відсут
ність свіжих рим, “нечувану не
дбалість” і посилався при цьому
на численні приклади такої нед
балості. Писав Коцюбинський
про “чорну тінь” Екклезіаста,
про “густий туман” там, де автор
“виспівує хвалу господу богу”.
Сьогодні на цю рецензію
ремствують, називають неспра
ведливим випадом, дивуються,
як міг видатний прозаїк не помі
тити видатного поета. Адвокати
Філянського мовби забули, що
видатний поет ще не відбувся, а
коли відбувся, то Коцюбинсько
го вже не було серед живих. І хо
ча друга книжка поета вийшла ще
за його життя, не знаємо, чи він її

І, весь ридаючи, молю я, окаянний:
“Отверзи двері покаянні!”
III
Я не молюсь давно…
Кому молитись буду?
Відкіль, з яких висот богів собі зніму?
Мій бог — краса землі,
Його не знають люди…
Богам небес німих — відкіль я слів візьму?
ІV
“Як Каїн совісті — без жалю, без зітхання
Я тіло язвами покрив,
І боготканнеє убрання
Як ризами — студом* кровавим оповив…

читав. Блискучий і самовимогли
вий стиліст Коцюбинський інак
ше й не міг відреагувати на про
фесійні огріхи, зокрема грама
тичні. І. Качуровський висловив
припущення, що роздратування
Коцюбинського викликане релі
гійномістичними мотивами лі
рики Філянського. Що ж, цілком
можливо. Тоді це вважалося оз
накою поганого тону. Але тяжін
ня до отих самих мотивів могло
стати (стало) тільки додатковою
спонукою для критика, найпер
ше ж — це низька якість творів.
Присуд Коцюбинського не
милосердний: “Будемо мати на
дію, що в день останнього суду
господь бог простить поетові йо
го гріхи і не згадає його віршів”.
Ці рядки обіграв потім Зеров у
своєму сонеті “Філянський”,
який завершувався так:
І от читаю я прославлені пісні,
Високу “Лірику”
і строгий “Календарій”.
Там справжня красота,
а тут же з нею в парі, —
Лиха граматика
і молитви пісні.
І — як вражає
все подвоєним букетом,

І зве до себе тінь розп’ятого за нас…
Дзвенить срібло кадил,
І хиляться коліна…
Таємна мить душі, таємний серця час.
VІІІ
“Кого покличу я на тяжкеє ридання,
Кому, кому слізьми безодню мук зіллю!
Тобі єдиному — всі сльози і зітхання,
Тебе єдиного в останній час молю…
Ти бренієм своїм з землі мене підняв,
Ти серця і душі вложив живії сили,
І час суда твого небесного настав:
З огня геєнського візьми мене, помилуй!”
ІХ

“ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ”*
І
Сумний, поважний дзвін
І свічі восковії,
На шатах золотих — таємнотихий світ;

Від прірви мук моїх, з гріховної темниці,
О милосердний наш —
молю Тебе — візьми!
Як миро чистеє прияв ти від блудниці —
О щедрий творче наш,
сльозу мою прийми!”
* Студ — сором

Поклони до землі
І словеса святії,
Кадила сизий дим і чорний оксамит.
О як ви занеслись,
Далеко десь зостались!
Як сумно догоря над серцем ваш привіт!
І хоч холодний ум
Забув ваш заповіт —
Ще серце з вами не прощалось.

V
Коли б я певен був,
що погляд мій ти знаєш,
Яких би я словес в душі своїй набрав!
Коли б я, боже, знав,
що жертву ти приймаєш, —
Який би я олтар в душі своїй скував!

І в’ється фіміам,
І шату золотую
Вінком живим він сягне всю обнять.
І я стою, ловлю
Красу її земную,
Не знаючи, кому хвалу свою послать…
І тільки знаю я,
Що, як би я не славив
Красу землі й небес, я слізьми не заллюсь!
Я до молитви не вернусь…
Як на шляху в Дамаск
святий апостол Павел —
Я не проснусь.

VІ

Як тут сплелись
поет з анальфабетом!
Вірш написаний 1921 року.
Зеров знав уже Філянського дру
гої книжки. Оцінка його розваж
ливіша. Але й він підтвердив не
гації, зауважені Коцюбинським.
Заперечення викликають лише
“молитви пісні” — явна данина
часові. Навпаки: молитви нат
хненні, проймаючі.
Філянський як суверен, носій
поетичної влади — це друга і тре
тя його книжки. І хоч у них ще
відчутна інерція вад попередньої,
але це вже почерк твердий і впев
нений. Якщо ці епітети доречні,
коли йдеться про письмо симво
ліста, схильного до імпресіонізму
й класицизму водночас.
Символісти, як відомо, діли
ли слова на поетичні й непоетич
ні. Зразки “поетизмів” маємо і в
Філянського. Приміром, улюбле
ні ним ланити чи навіть рісниці,
хоч паралельно існують і досить
часто вживані вії.
І все ж Микола Філянський,
попри всі гріхи й огріхи, культур
ний поет. І тавро анальфабета
(неука) до нього не пристало. Він
писав про шлях “один між інши

Мріють, мліють на прогалах,
На високих п’єдесталах.
Тут, і там, і скрізь навколо
Сяють перса, руки, чола…
Весь в обіймах теплих ночі,
Поміж них каскад рокоче.
Зорить зір невтомна зграя —
Фея ночі налітає.
І, зачувши феї крила,
Стрепенулись тіні білі,
Линуть мовчки з п’єдесталів
І несуться в темні далі.
Знад полявин, над каскадом,
Сходять тіні ряд за рядом.
І летять під темні шати
На розмову, на пораду.
І летять, несуться тіні
В суто зорянім промінні,
Линуть срібні їх отари —
Всі до купи, всі до пари —
Льотом тихим, льотом білим,
Руки в руки, тіло з тілом.
Залунали, темні, всюди:
Там зітхають білі груди,
Там в обіймах темних ночі
Хтось цілує, хтось шепоче,
Там ламають руки білі,
Там цілують, там замліли…
Від діброви до діброви —
Рокіт, ласка, сміх, розмова…
Досвіт зорі розгортає,
Фея ночі відлітає.

X
* Покаяння відкрий (старосл.)
II
“Отверзи двері покаянні!
Заутра дух мій лине в храм небес…
Мій храм земний —
в гріхах і в сквернах весь;
Очисть, о щедрий мій, душі моєї рани —
Отверзи двері покаянні!”

“На древі хресному крізь муки, крізь німії
Єдиним поглядом світ сонця ти вгасив,
І землю рушив ти, і гори роз’єднив —
О глянь же, творче мій, на муки неземнії!
Неправди тернієм своє обвив я тіло
І серце кригою гріховною скував;
Вінок терновий сам ти, господи, прияв;
О Спасе наш — спаси,
о боже наш — помилуй!”

І злії помисли, і тяжкії діяння
Одні в душі моїй, лютуючи, стоять;
Підходе судний день
і близько час останній,

VІІ
Тремтять живі огні,
Живуть німії стіни,

Сумний, поважний дзвін
І свічі восковії,
На шатах золотих — таємнотихий світ;
Поклони до землі
І словеса святії,
Кадила сизий дим і чорний оксамит.
НІЧ НАД ПАРКОМ
(Moment muzical)
В шатах ночі тіні білі
Освіт зоряний наділи,

“СЛОВО ПРОСВІТИ”  ч. 51, 22—28 грудня 2011 р.
C8

І, рознявши білі руки,
Без прощання і без муки,
Тіні білі, тіні млілі
Знов до парку підлетіли,
Піднялись і знову стали
На високі п’єдестали.
Будуть завтра, як і вчора,
Знов холодні їхні чола,
І не рушить, (і) не збуде
Гострий ранок білі груди.
А таємную мережку,
Що накинули на стежку
Перевеслом ноги босі,
До схід сонця змиють роси…

Українські поети
ми шляхами”, який кличе до себе
“не кожного із нас”. Для подо
рожнього там “поіншому” дзве
нять “оклики землі” тому й “не
земним вогнем” горять його уста.
Він сам прошкував тим шляхом і
щиросердо зізнавався:
І тінь Минулого змінялась
З поетом поглядом німим.
І тінь Минулого зосталась —
Навік зосталася над ним.
То правда. Минуле для нього
— всеоб’ємне й містке поняття:
історія, культура, релігія, спосіб
життя. На його золотих скрижа
лях, каже поет, “ясніш землі не
ясний храм”.
І за вихованням, і за складом
душі Філянський належав цьому
минулому. Тому так незатишно
почувалася його муза у безбожній
пореволюційній сучасності.
Упорядник збірки Філянсько
го, що вийшла у “Бібліотеці пое
та”, В. Шевчук і він же автор
вступної статті, опонуючи Коря
ку й іншим критикам, обернув
поета на атеїста. Для нього релі
гійність — неправда, одне з непо
розумінь, несправедливий “яр
личок”. А Бог поета — це, мов
ляв, не християнське, а філосо
фічне поняття, природа, образ
космосу. Упорядник цитує:
Кадила сизий дим
і чорний оксамит —
О, як ви занеслись,
Далеко як зостались…
І робить висновок: “Вся пое
тика релігійної відправи вмерла
ТРЕТІ ПІВНІ
Ніхто не спав…
І ми не спали,
Але була така пітьма —
Свої своїх не пізнавали...
А півня й першого нема.
І вдарив грім з землі й небес,
І стрепенувся охрест весь.
Буря рве земнії ризи,
Б’є їх зверху, збоку, знизу,
Рве, здіймає, палить, студить,
В божевіллі мертвих будить…
Дзвін об дзвін і струни в струни,
Труп на труп і труни в труни,
І від крові кожен п’яний,
І на стогнах* — дим кров’яний…
І перемігся бурі час,
І — третього подався глас.
І звуть озорені безміжжя
Всіх тих, хто збився з подоріжжя.
* Стогни — широкі вулиці,
майдани (старосл.)
КИЇВ
І. На стогнах
Ще скарб віків не весь прожито,
Ще видно кін колишніх дій,
І тавро днів твоїх не змито
В останках “каменю і мрій”.

ХХ століття

для нього (Філянського — В. Б.)
давно”. Цитата препарована, ви
хоплена з контексту та ще й з по
рушенням графіки і розділових
знаків.
Ось як насправді у Філян
ського:
Сумний поважний дзвін
І свічі восковії
На шатах золотих —
таємно2тихий світ;
Поклони до землі
І словеса святії,
Кадила сизий дим
і чорний оксамит.
О як ви занеслись,
Далеко десь зостались!
Як сумно догоря
над серцем ваш привіт!
І хоч холодний ум
Забув ваш заповіт —
Ще серце з вами не прощалось.
Це перший вірш з проникли
вого циклу “Покаянія отверзи”.
Коментувати його немає потре
би. Душевний елегійний тон, оз
начення “словеса святії”, “таєм
нотихий світ”, зітханнявигук
“як сумно догоря…” — промов
ляють за себе і за автора. Оце як
раз і є вияв “чистої” ностальгії за
поетикою “релігійної відправи”,
яка не вмерла для поета, сина
священика ні давно, ні недавно.
Але звернімо увагу на “холодний
ум” і на останній рядок про сер
це, яке “ще не прощалось” із за
повітом таємнотихого світу. Ко
ли йдеться про віру, зіткнення ро
зуму й серця неминучі. Неминучі

й переходові стани, суперечності
настрою, злети й падіння, сплес
ки сумнівів і їх замагання. Є вони
і в Філянського. Та в тімто й річ,
що розум у нього замагається
серцем. І сама назва циклу — це
прохання прощення за гандж хо
лодного розуму, його диктату не
повернення до молитви.
Поет каже, що він не прос
неться “Як на шляху в Дамаск
святий апостол Павел”, оплакує
втрачене й потоптуване часом,
але й звертається до Творця з
проникливими словами:
Мій храм земний —
в гріхах і в сквернах весь;
Очисть, о щедрий мій,
душі моєї рани —
Отверзи двері окаянні!
Філянський, як, можливо,
ніхто з поетів перших десятиліть
XX віку, висловив сум’яття душі
людини, чия віра піддається
випробуванням. Щоб перекона
тися в цьому, достатньо добросо
вісно прочитати його доробок.
Там є й інші вірші, перейняті ци
ми ж мотивами, а зпоміж них і
проникливий (подаю його в до
бірці) “Він тут…”. До слова ска
зати, в тому ж однотомнику не
правильно вказана й дата смерті
поета: Філянського розстріляли
не 1937 року, а в червні 1938го.
Утім, на той час видавці могли
цього й не знати. Серед молодих
поетів, які друкувалися в журна
лі “Українська хата”, голос Фі
лянського мав свій тембр. З ро

Палають в сонці мури двору,
Кругом широкого притвору
Туманом ладан нанесло…
В німій красі святої зброї,
У золотім своїм вінці
Стоїш Ти весь передо мною.
В підніжжях чорною чергою
Проходять повагом ченці.
Я бачу чола, чую гомін,
Лунають жарти, речі, сміх,
І, наче в мареві прозорім,
Встає весь день жреців Твоїх…
О як понуро, нудно, мляво
Їх погляд сонний виплива,
В яких руках краса і слава,
В яких устах святі слова!
Над злотом брам,
хрестів нахором,
Кривавим тернієм Христа —
Якою зрадою, докором
Горить нікчемная мета!
Де гартувались духу крила,
Де билось думки джерело —
Все заскорузло, загнило,
Скрізь повно духу тління, цвілі,
І навіть плевел сім’я пріле
На нивах їх — не процвіло!
***

Хай на нових твоїх оселях
Краса — без рідної канви,
Хай перед генієм Растреллі
Юрба не хилить голови;
Хай степ, в буденний сум повитий,
Скував натомлені уста
І шлях святинь твоїх, Славуто,
Тернами весь позаростав —
В час невідомий, час нежданий
Ти знов розімкнеш свій язик…
Натхненним словом осіянний,
Колись недаром Первозванний
Зорю землі Твоїй прорік!
II. В Лаврі
Крилом під дахом б’є десь голуб,
Десь раптом брязнуло цебро…

Зійшлись, але… без боротьби
Упали ті, що падать звикли,
Упали знов і знову зникли,
Як зникли “тисячі і тьми”.
І знов
ту кров
земля взяла
І слід червоний замела.
xxx
Летіли дні, минали роки,
Неслося з струн: “О доки ж, доки!”
Неслось, але луни не знало,
Весняним снігом розтавало
І десь збиралось, там, у млі, —
Між кров’яних джерел землі.

ками він уяскравився, набув не
залежного звучання. Хоч “хатя
ни” й рухалися в одному на
прямку, але різними шляхами.
Чупринка, втрачаючи на змісті,
підпорядковував слово музиці,
Вороний тяжів до логіки, кано
нічного вірша і дав зразки різних
його форм, зокрема й рідкісних,
Філянський перевисав до імпре
сіонізму. Це було пряме продов
ження його захоплення живопи
сом і власної художницької
практики. З часом його поетика
зазнала певних змін. У ній дедалі
чіткіше вирізьблювалися озна
ки, властиві парнасцям. Неви
падково неокласики робили ре
веранси в його бік.
У віршах Філянського з’яви
лася конкретика, немислима в
Чупринки, хоч легкість, мелодій
ність, ажурність його словопле
тива й не зазнали помітних де
формацій. А зміна ритму в межах
одного вірша навіть увиразнила
ся предметністю. Незмінно зрос
ла й мовна культура, чому сприя
ло й повернення додому. Невесе
лий чи й понурий тон перших
віршів зазвучав світлою нотою —
гімном красі землі. З’являються
цикли без нумерації: вірші неза
лежні, але кожен наступний із
них — продовження попередньо
го. Минувшина зазвучала в рит
мах енергійних і повнозвуких.
Заманливий аспект теми — Фі
лянський — природознавець,
співець степу. Цікава його кос
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могонія й космологія (“Сім
день”), відчуття ним праісторії й
історії. Важливий і, здається, не
помічений досі момент: вплив
Філянського на поетів Празької
школи, передусім на Ольжича й
Лятуринську. А чи й на Дарагана,
хоча останньої книжки Філян
ського “Цілую землю” Дараган
знати не міг: він помер за кілька
років до того, як вона вийшла.
Релігійні вірші Філянського ста
ли джерелом сили і Юрія Липи.
Є пряме перегукування. Квап
люся уточнити: неокласицизм Фі
лянського не був продовженням
його символізму: він йшов з ним
у парі. І саме Філянськийсимво
ліст не лишився поза увагою
символіста Тичини. Такий цей
поет, якого більше наслідували,
ніж досліджували. Розвивався
Філянський стрімко. Це була
мовби компенсація за негатив
перших кроків у літературі. Не
має сумніву, що коли б не на
сильницька смерть, хист його
засвітився б ще яскравіше. Для
Філянського спілкування з Бо
гом — “таємна мить душі, таєм
ний серця час”. Можливо, саме в
такі миті прозірливій душі від
кривається майбутнє. І чи не до
нас звертається цей незаслужено
забутий сьогодні поет?
Не жур мене,
мій брате2друже,
З тобою в нас журба одна:
Ридають тяжко наші музи,
Регоче в пеклі сатана.

З ЛЮБОВ’Ю ДО ТАРАСА
До 140річчя від дня народження Миколи ВОРОНОГО
Раїса ТАНАНА,
завідувач відділу Шевчен
ківського національного
заповідника,
заслужений працівник
культури України
Через усе життя Мико
ла Вороний проніс любов і
повагу до геніального укра
їнського поета і художника
Тараса Шевченка. 1911 ро
ку, до 50річчя з дня смерті
Кобзаря, поет написав
вірш “На Тарасовій пана
хиді”. Наступного ювілей
ного 1914го, коли минало
100 років від дня народжен
ня Кобзаря, він прийшов
поклонитися його священ
ній могилі.
Як відомо, царський
уряд не тільки заборонив
відзначати ювілей 1914 ро
ку, — було заборонено і
доступ до Кобзаревої мо
гили. Ось як про це згадує
письменник Олекса Ко
бець (О. Варава): “Місце
вий ісправник зобов’яза
ний був про могилу, а
особливо про відвідувачів
регулярно доносити жан
дармському управлінню й
губернаторові і вживати
відповідних заходів. Мета
його турбот про могилу
Т. Шевченка поширилася
аж до того, що в день сто
річчя від дня народження
поета — 9 березня 1914 ро
ку — величезний загін кін
ної поліції цілу добу варту
вав, прихований у най
ближчому від могили ліс
ку, а на самісінькій могилі,
щоб не допустити прочан
поклонитися праху поета,
беззмінно вартували, роз

лігшись на перших
ніжних врунах весня
ної зелені, три озброє
ні гвинтівками страж
ники…”.
Кобзаревим шану
вальникам не вдалося
вклонитися поетові на
його могилі в березне
ві дні, тож вони при
були туди 25 травня
1914 р. Це була тради
ційна подорож паро
плавом з Києва, запо
чаткована ще 1909 ро
ку Миколою Лисен
ком. Приїхало багато
представників україн
ської інтелігенції, як видно
з книги вражень у першому
народному музеї Кобзаря
— Тарасовій світлиці. Се
ред численних записів —
автографи
Володимира
Науменка, Остапа Лисен
ка, сина видатного компо
зитора, Софії Русової, Оле
ни Теліги.
22 травня 1914 р. випов
нилося 53 роки з дня смер
ті Кобзаря і поховання його
в Каневі на Чернечій горі.
Цей день збігся зі Святою
Трійцею. 22 травня до Коб
заревої могили завжди при
ходило дуже багато людей,
не було порушено тради
цію і того ювілейного року.
Був серед них і Микола Во
роний.
Під враженнями тієї
поїздки Микола Кіндрато
вич написав до газети “Ра
да” статтю “На могилі Ге
нія”. “…Хочеться лишитись
самому на цій великій горі, —
пише поет, — щоб поринути
в задуму, заглибитись дум
ками в таємницях своєї свя

тая святих, хочеться тво
рити таку молитву і, при
павши до лона дорогої моги
ли, плакати чистими, дитя
чими сльозами…”
Завдяки Миколі Кін
дратовичу з його статті ми
дізналися, що книга вра
жень за 1914 рік містила
набагато більше сторінок.
До неї входили записи за
1911—1913 роки. На жаль,
до наших днів ці записи не
збереглися. Книга, яку ма
ємо (1914—1915) почина
ється записами 25 травня
1914 року і нараховує лише
194 сторінки.
Хоч би куди закидала
доля Миколу Вороного, він
ніколи не забував про Тара
са Шевченка. 1921 року в
еміграції він переклав і ви
дав збірочку вибраних пое
зій Кобзаря. Ми пишаємо
ся, що у нашій багатоти
сячній книжковій фондо
вій колекції є і ця книжеч
ка, яка засвідчує велику
любов Миколи Вороного
до Тараса Шевченка.
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“Водночас в світі всі звучать слова,
бряжчать чи виграють, дзвенять чи дзвонять.
І мова мові родичка жива одна одну ніяк не наздогонять”.

Поетичний автограф

Â

*
Çàéäè äîðîãîþ ó ñëîâîõðàì
³ ïîìîëèñü, ïîêè ðîñà ³ñêðèòüñÿ,
ìîâ ðàéäóãà, â ãëèáîêèõ êîëüîðàõ,
³ òèõîäçâ³í ³ùå íå ïðèçåìëèâñÿ.

àñèëü Ðÿáèé ç Êîëîìè¿
(1954 ð.í.) çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Ëüâ³âñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó ³ìåí³
².Ôðàíêà, ïðàöþâàâ ó ì³ñöåâ³é
ïðåñ³, âèäàâíèöòâ³, ðåäàêö³¿ «Áóêîâèíñüêîãî æóðíàëó». ×ëåí ÂÓÒ
«Ïðîñâ³òà» ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïèñüìåííèöüêî¿ òà æóðíàë³ñòñüêî¿ ñï³ëîê. Çàñíîâíèê ë³òåðàòóðíîãî òîâàðèñòâà «Ïëèí».

Òàê³ òóò áàðâîïåðëè ìåðåõòÿòü,
ùî ãð³õ õî÷ çîðîì ðîçê³ø íå òîðêíóòè,
³ êð³çü êðèñòàë ìàã³÷íèé âñå æèòòÿ
çèðíóòè àæ äî íèòî÷êè ïðàñóò³.
² âðàçèòèñü: ñòð³ìêèé ñëîâåñíèé ñïëàâ
òðèìàº ó ñîá³ ñâ³òîáóäîâà,
ÿêó õ³áà ùî äóõ ïåðåïëèâàâ
÷åðåç ñâ³òëîçàòåìíåííÿ òåïëà,
çà÷àâ ³ âèðîñòèâ äåðåâà ìîâè.
Âîäíî÷àñ â ñâ³ò³ âñ³ çâó÷àòü ñëîâà.

Çóñòð³ëèñÿ íåáåñíå ³ çåìíå.
² ñïëÿòü ñëîâà â êîëèñêàõ ïðàôîíåì,
áðÿæ÷àòü ÷è âèãðàþòü, äçâåíÿòü ÷è äçâîíÿòü.

Àâòîð ïîåòè÷íèõ êíèæîê «Ãðàíü» (1990, Êè¿â,«Ìîëîäü»), «Âîðîæ³ííÿ íà
öâÿõàõ», «Åëåã³ÿ äëÿ á³ëîãî äèìó», «Øóêàííÿ äâ³éíèêà» (1992, Ñíÿòèí, «Àãðî»),
«Ïîñòð³ë ãîð³õà» (1994, Êè¿â, «Ïðîñâ³òà»), «Æàñìèíîâèé êàì³íü» (1995, Êè¿â,
«Ñâ³òîâèä»), «Ç³íèöÿ íà êðèë³ ìåòåëèêà» (1997, Êè¿â, «Ïðîñâ³òà»  «Ë³òåðàòóðíèé Ëüâ³â»), «Ïîðòðåòè ç ïðîòÿãó», «Ñâ³òëîôîð ³ ìóõîìîð. Êóëÿ ç Ë³âåðïóëÿ.
Îìåëþõ ³ êàïåëþõ. Òðè àëüáîì÷èêè Ðîì÷èêà Ðîì÷èêà» (1998, Êîëîìèÿ, «Â³ê»),
«Âàãà àãàÂ» (ñîíåòè, âåðë³áðè, õîêó, ïàë³íäðîìè; 1999, Êîëîìèÿ, «Ïëèí» 
«Â³ê»), «Ëîâ³ííÿ ñí³â» (â³ðø³ ç àëüáîì³â; 2001, Êè¿â, «Ïðîñâ³òà»), «Äâåð³ ëóíè»
(ïîåç³¿, ãðàô³÷í³ êîìïîçèö³¿; 2002, Êîëîìèÿ, «Ïëèí»), «ÂÀÐÒÀ ÒÐÀÂ» (2004,
×åðí³âö³Óæãîðîä, «Áóêîâèíñüêèé æóðíàë» «Êàðïàòñüêèé êðàé»; â³ñ³ì çá³ðîê:
«Êîëèõêà çìîâà» (âèáðàí³ òåêñòè), «Ùàâëåâà ìåæà» (â³ëüí³, á³ë³ â³ðø³, âîñüìèâ³ðø³, ñîíåòè), «Ãëèáèíà â³êíà» (â³ðø³ ç ðîçñèïàíèõ ðóêîïèñ³â), «Òð³ùèíà
ñîêó» (ìîíîëîãè ³ ä³àëîãè), «Îáåðò³ííÿ çîð³» (âåðë³áðè), «Âîãîíü îæèí» (³íòèìíà
ë³ðèêà), «Ä³â÷èíà ç ïòàøêîþ» (ìàëåíüêà ïîâ³ñòü áëóêàþ÷èõ ³ñêðèíîê, àáî âåðë³áðè êîë³áð³, ïðîçîâ³ðø³ òèø³), «Âàðòà òðàÂ»(ïàë³íäðîìè, ëîãîãðèôè, ðîíäåë³,
îêòàâè, á³ë³ òð³îëåòè, ãàçåë³, ðóáà¿, õîêó); «ÆàëîêîëàÆ» (òðèäöÿòü â³íê³â âåëèêèõ
³ ìàëèõ ñîíåò³â, 2006, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, «Ãîñòèíåöü»), «Â²ÍÎ ÊÎÊÎÍ²Â» (2008,
²âàíî-Ôðàíê³âñüê; äåñÿòü çá³ðîê: «Ðîç³ãð³òà äçè´à» (âèáðàí³ òåêñòè), «Æîðíîàð³¿» (øòðèõè ìåäèòàö³é), «Òå÷³ÿ êîðè» (ñòàíñè), «Ñêð³çü» (ì³í³àòþðè), «Ðîçõðèñòàíà âàòðà» (â³ðø³ íà ïóëüñ³ ÷àñó), «Çàð³íîê ÷åáðåöþ» (âåðë³áðè), «ÍîòîòîÍ»
(â³ðø³ äëÿ ä³òåé), «Ìåøêàíåöü êðàïëèíè äîùó» (öèêëè, ïîåìè, äðàìåòþäè),
«Çàøïîðè» (ïðîçîâ³ðø³), «Â³íî êîêîí³Â» (ïàë³íäðîìè, çîðîâ³ îïóñè); «Æàð ³
ì³ðàÆ» (ë³ðèêà; 2009, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê), «×óáàòà âîùèíà» (ðèìîâàíêè äëÿ
ä³òåé; 2009, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê). Âèäàííþ áàãàòüîõ êíèæîê ïîñïðèÿâ Ôåä³ð Õ³ëü÷óê.
Òâîð÷³ñòü â³äçíà÷åíà áàãàòüìà ïðåì³ÿìè, çîêðåìà, «Áëàãîâ³ñò» (1997),
«Corona Carpatica»(Óêðà¿íà-Ðóìóí³ÿ, 2003), ³ìåí³ Ï.Òè÷èíè (2005), ³ìåí³ Â.Ñòåôàíèêà (2010).
Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ ñîíåòîâ³íîê ç ðóêîïèñó êíèãè ñòà â³íê³â ñîíåò³â.

*
Íóðòóº ãîëîñèñòå õîðîìîðå,
íåíà÷å çâóêîõâèë³ ïåðåïë³â.
Íåâ³äâîðîòí³ ÷àðè ìîâîòâîðåíü
âèðîùóþòü ç³íèö³ íîâîñë³â.
Âîíè óæå íàïîâíþþòüñÿ ñâ³òëîì,
ùå ìèòü ÿêàñü ³ î÷³ çàöâ³òóòü,
ïðîáóäæåí³ êîñì³÷íèì ñòðóìîâ³òðîì,
ùîá ïëàêàòè é ðàä³òè òàì ³ òóò,
³ çà âåë³ííÿì òàºìíè÷èì çíîâó
ëåêñåìàìè î÷óäíþâàòè ìîâó,
ÿêó ³ç âóñò Âñåâèøí³é ïðîëèâàâ.
² âçäîâæ, ³ âïîïåðåê ïî âñüîìó ñâ³òó
ðîçñ³ÿíå ö³ïêå íàñ³ííÿ ë³òåð.
² ìîâà ìîâ³ ðîäè÷êà æèâà.
*
² îñü òè ñÿºø, ìîâî ïðîìåíèñòà,
ç óñ³õ ñòîð³í, íåìîâ ãëèáèííèé äçâ³í,
³ ãîìîíÿòü ñèíîí³ì³÷í³ ãí³çäà
öåé áåçïåðåðâíèé â³÷íèé ñëîâîïëèí,
â ÿêîìó íå çãàñàº ñîíöåâàòðà,
ëóíàþòü äàâí³ ìàíòðè ç ãðàí³ â ãðàíü
êîðàë³â, äóêà÷³â, ãåðäàí³â, çãàðä³â 
ìåëîä³é ñîëîãîëîñó ïîñëàíü
äî òèõ, õòî õî÷å ÷óòè íåáîêðàé
³ âãàäóâàòè òðàâåíü ñâ³é, ÷è ìàé
â ãàðìîí³¿ çàðîøåíèõ ï³âîí³é,

Òà, äÿêóâàòè íåáó, ñëîâî á³ëå
ðÿòóº äóøó ³ ïðîâèííå ò³ëî,
³ îêî â³äêðèâàº ðàéñüêèé ñàä,
à òàì, ïîêè õðîáàê íå ïðîáóäèâñÿ,
ðîñèíà äî ðîñè íå íàá³æèòüñÿ,
ÿê â ìóçèö³ ìàã³÷íèé çâóêîðÿä.
*
² ñëóõàºø äîùèíîê êàìåðòîí,
ùî ïàäàþòü íà ñõîâàí³ öèìáàëè
ó òðàâàõ ³ ó ã³ëêîëèñò³ êðîí,
áåçøóìíèì ïîëóìÿì ëåäü-ëåäü ï³äïàëåí³,
ÿê âèøåíüîê çåëåíèõ ðÿñíîð³é
íà â³òð³ âèòàíöüîâóº ï³àíî,
³ ïðîáèâàº ôîðòå êîëüîð³â 
ïðîìîâèñò³ñòü íåçðèìîãî îðãàíó.
Îáåðíåí³ ó ðóõ ðå÷åé ñëîâà
ñï³ëêóþòüñÿ ó ñïîñ³á êîëèâàíü
³ç òåìè â òåìó, íà÷å õðèçàíòåìè

*
Ó ñëîâ³ ñâ³ò ëóíêèé ïåðåïëèâàâ
³ ÷àñ â³ä ÷àñó â³äêðèòòÿì âðàæàâñÿ,
ùî º ñîá³ ³ùå ÿê³ñü ñëîâà
ç òðèâàþ÷èì âîëàííÿì äèñîíàíñ³â,

ñèìôîí³¿ ó âèð³é â³äëåò³ëè
³ çàëèøèëèñÿ â³äëóííÿ õâèë³,
êîëè ïîëîíèòü ñëóõ òâ³é çâóêîãðà.

Ö³ ãîâîðè, êðóæëÿþ÷è, æèâóòü
³ îìóçè÷óþòü ìîâ÷àçíó ïóòü,
çàðÿäæåí³ øóêàííÿì êîñìîãîí³é.

ßêáè íå ñàòàíè îòðóéäèìè
áåçáàðâí³ òà çàìàíëèâî í³ðâàíí³,
òî íå áóëî á ñìåðòåëüíî¿ ï³òüìè
³ íå ïåêëè á âîðîæ³ çàêëèíàííÿ.

³ ïðîêèäàþòüñÿ ñëîâà, ³ ñïëÿòü,
íåìîâ íàâðî÷åí³ ÷è¿ìîñü «ÿ»,
³ç ïóëüñóâàííÿì ã³ìí³â ³ ðîìàíñ³â.

à ÷è áàãàòîçâó÷í³ ôàêòè ôîí³â,
äå ñëîâîòî÷àòü á³ñè òåëåôîí³â,
íåíà÷å âèïèâ äóøó õòîñü ÷è âêðàâ;

äîùó ³ ñí³ãó, ãðîìó ³ òðàâè,
ñòðóìêà, äæìåëÿ, ìåòåëèêà ÷è ïòàøêè,
ÿäðà êóëüáàáèíî¿ ãîëîâè,
ìîâ áëèñêàâêè, ³ òðåïåòó ðîìàøêè.

*
ßêáè æ òî ò³ëüêè ñÿéâà áóëî ìîðå
é íå ìíîæèëèñü òåðíîâèùà ãð³õ³â,
³ ãîðå íå âåëî ùå á³ëüøå ãîðå,
à ñëîâî ÷îðíå  íàñëàííÿ ëèõ³.

âîäà ùå íå ïðèãóáëåíèì âèíîì
ì³æ ä³éñí³ñòþ ³ äèâîâèæíèì ñíîì
³ç äçåðêàëîì ì³íëèâèõ ³ëþñòðàö³é,

ÿê ãàâê³ò ïñ³â, âèòòÿ âîâê³â é êîë³ñ,
æèòòÿ ³ ñìåðòü ó ðîçä³ëîâèõ çíàêàõ,
³ ïåðåêîòèïîëåì ÷àñ ïðèí³ñ
áàãàòîçíà÷í³ é îäíîçíà÷í³ êðàïêè,

*
Ãîâîðèòü ñêðèïêà ìîâîþ ñòðóíè,
ôîí³÷í³ ëóíè, ëóíí³ ïåðåãóêè
ó äàëèíó ìàíäðóþòü ç äàëèíè
íå ðîçïîðîøåí³ æèâëþù³ çâóêè

³ â³ä÷óâàòè çëèòó ñâ³òëîò³íü,
êîëè äâ³ äóìêè «òàê» ³ «í³» â ïóò³
îäíà îäíó í³ÿê íå íàçäîãîíÿòü.

êîëè æèâ³ ñïîëóêè êîëüîð³â
ó òèøîìóçèö³ ùîñü ïðîìîâëÿþòü,
ìîâ ïîðóõ áð³â ÷è â³é, ìîðãàíü áåç ñë³â,
ùîá òè ïðîçð³â é â³ä÷óâ ÿê ïðîðîñòàº

÷è ³íøèé çàãàäêîâèé êâ³òîöâ³ò,
ùî âñ³ì ðîçêàçóº ïðî ìîâîñâ³ò.
Â³áðóþòü ðîçõâèëüîâàí³ ôîíåìè.

² íàñëóõàòèñü â ïðîô³ëü ³ àíôàñ
â³äëóííÿ âèãóê³â ³ ñë³â, ³ ôðàç,
ïîêè íå âèïèëà âñå ñâ³òëî òåì³íü

*
Ùîñü æåáîíèòü íåçìîâêíå äæåðåëî
³ ãîâîðó çàäèâëåíîãî â ïðàë³ñ
íåìà ê³íöÿ, õî÷à ïðèéøëî é ï³øëî,
³ â øåï³ò ïåðåéøëî, ìîâ êðèê ïå÷àë³,

é ãîëîñîâà ìåæà ñâî¿ì ìå÷åì
íå îá³ðâàëà ñïîâ³ä³ î÷åé
ïðî ìîâíó ³ áåçìîâíó äàâí³ òåìè.

ïðîìîâëåíèõ êîëèñü é çàáóòèõ ñë³â
÷è ïðèñïàíèõ äî ÷àñó â³ä ïîãàíñòâà,
ùîá çíîâó ñåìàíòè÷íèé äóõ îæèâ,
ÿê âèáóõè íà¿âíîãî ìàëÿðñòâà.

*
À âðàæåííÿ òàêå, ùî âñ³ í³ì³,
ãîâîðÿòü ì³ì³êîþ é ðóõîì æåñò³â
ðîñëèíè é ëþäè â ñâ³òë³ ³ ï³òüì³,
ìîâ áëèçíþêè, îìîí³ìè ÷óäåñí³.

À òàì ùå íå íàâðî÷åí³ îáëè÷÷ÿ,
êðèíèöÿ äèõàº ñàêñîôîí³÷íî
ï³ä âïëèâîì ì³ñÿ÷íîãî ë³õòàðÿ.

Êîñà êîñó çíàéøëà, ìîâ ãðàíü íà ãðàí³,
à æàëü ³ ïîæàëèâ, ³ ïîæàë³â,
³ âàðòà âàðò ïîâ³ê ïîâ³ê â òóìàí³
ñëüîçèíèé ñóì íå çãóáèòü íà çåìë³.

Ïðèõîäèòü íåíàðîêîì ìèòü ïðîçð³ííÿ
³ ñâ³òëî â³ää³ëÿºòüñÿ â³ä ò³í³.
² ì³æ ñîáîþ øåï÷óòüñÿ ìîðÿ.

Ñëüîçî, ñëüîçèíî÷êî, ñëüîçèíêî, ñë³çêî
òðàâèíêè, ëèñòÿ, ñåðöÿ, îêà êâ³òêè,
ùîá äóõ íå ñêàìÿí³â, òè âèá³ãàé,

*
Ñïîð³äíåí³ñòü çíàõîäÿòü ñâ³òë³ äóø³
³ êðèëà íàéë³ðè÷í³øèõ ïîñëàíü
ùîõâèë³ êëè÷óòü äî ñåðöåçâîðóøåíü
äóøåâíîãî ö³ëþùîãî òåïëà.

Êîòèñü, ÿê õî÷å ïîãëÿä ñâ³òîáîãà,
ðîç÷óëþé àæ äî ñï³â÷óòòÿ òîíêîãî.
² çàïèòàé ÷è öå º ìîâîðàé.

Õòî ïàñòèð³  ïî÷óòèì áóòè ñïðàãà,
ùîá âèãíàòè äóðíó, ³ðæàâó êðîâ 
ïåðåäàíó ó ñïàäîê ãð³øíó ìàãìó
é î÷èñòèòèñÿ â³ä áðóäíèõ ðîçìîâ.
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*
² ñòàëî òèõî òàê, õî÷ ìàê ïîñ³é.
² ñâ³òëî ïåðåì³øóºòüñÿ ç ò³ííþ.
² âæå íå ÷óòè æîäíèõ ãîëîñ³â
ó òàºìíè÷³ì áàðâîìåðåõò³íí³,

*
Âèñîê³ ³ íèçüê³ óñ³ òîíè,
³ ï³âòîíè  çàãàäêè êîëèâàííÿ
íå âèëîâëåíî¿ í³äå ëóíè,
õ³áà ï³äñëóõàíî¿ íà ñâ³òàíí³
÷è ââå÷åð³, ÿê òèøà ñâ³òîâà
âèì³ðþº ãîëîñîâó áåçäîíí³ñòü
³ íàòÿêàþòü ïîãëÿäîì ñëîâà,
ùî îäíîìîâí³ñòü  ìîâáè ³íøîìîâí³ñòü.
Áî ³íîä³ ÷îìóñü íå ðîçóì³þòü
îäíà îäíó äóø³ äâ³ áåç íàä³¿,
ìîâ ðîçä³ëÿº ¿õ ñò³íà äâåðåé.
², ìîæå, ÷åðåç áëóäíó êðàïëþ êðîâ³
ìîâö³ ïîêàðàí³ ëèõèì áåçìîâÿì.
² òè ãîâîðèø äî òðàâè é äåðåâ.
*
Îäí³ ñëîâà ãîðÿòü, à ³íø³  òë³þòü
³ âèñòèãàþòü, êàìÿí³þòü âðàç,
³ ðîçñèïàþòüñÿ ï³ñêîì â çàâ³ÿõ,
³ îáåðòàþòüñÿ ó â³òåð ôðàç.
² ïîêè íèïàºø ï³ä ñîíöåáîãîì,
çàëåæèòü äîëÿ â³ä æèâó÷èõ ñë³â,
áî ¿õíº âñå, òâîãî âæå òóò í³÷îãî
íå íà òâî¿é ñòàð³é òâî¿é çåìë³.
² âæå íå òè íàïðóæóºø ñâ³é ñëóõ,
âîíè æ áî ïðîñëóõîâóþòü òâ³é äóõ,
÷è íå ñòåìí³â, íå òð³ñíóâ, íå çëàìàâñÿ.
² ùî æ, íàéá³ëüøèé âîðîã òâ³é ÿçèê
ïîêëàñòè ìîæóòü ³ íà òåðåçè.
² ñïîâ³äàºøñÿ ñï³âî÷³é ïòàñ³.
*
Òðèìàº àíãåë îêî íà ñâ³÷³,
íåìîâ íà æèâîòåêñò³ êîëüîðîâ³ì.
Ñêàæè ÿêîþ ìîâîþ ìîâ÷èòü
òâîº íåçíàíå ñàìîâèòå ñëîâî.
ßêà ó íüîìó ãàëîïóº êðîâ
÷è ñêà÷å ïóëüñ çàõîïëåíîþ ðèññþ.
Ì³æ òèñÿ÷àìè âèìîâ÷àíèõ ìîâ
º ³ òâîÿ, ÿêîþ çàñâ³òèâñÿ
öåé áàðâîñâ³ò ìèíàþ÷èì ñâ³òàíêîì
³ç ïåéçàæàìè, íà÷å âèòèíàíêè,
ÿê³ ùå â³òåð â³÷íîñò³ íå ñòåð.
² âèðèíàþòü ³ç ïèñüìà ïîðòðåòè,
à â òåêñòàõ º ï³äòåêñòè ³ ì³æòåêñòè.
² ÷óº ìîâíó äóøó ìîâíèé íåðâ.
*
Âîäíî÷àñ â ñâ³ò³ âñ³ çâó÷àòü ñëîâà,
áðÿæ÷àòü ÷è âèãðàþòü, äçâåíÿòü ÷è äçâîíÿòü.
² ìîâà ìîâ³ ðîäè÷êà æèâà
îäíà îäíó í³ÿê íå íàçäîãîíÿòü.
ßê â ìóçèö³ ìàã³÷íèé çâóêîðÿä,
â³áðóþòü ðîçõâèëüîâàí³ ôîíåìè
³ ì³æ ñîáîþ øåï÷óòüñÿ ìîðÿ
ïðî ìîâíó ³ áåçìîâíó äàâí³ òåìè.
² çàïèòàé ÷è öå º ìîâîðàé
³ç ïóëüñóâàííÿì ã³ìí³â ³ ðîìàíñ³â,
êîëè ïîëîíèòü ñëóõ òâ³é çâóêîãðà.
² òè ãîâîðèø äî òðàâè é äåðåâ,
³ ñïîâ³äàºøñÿ ñï³âî÷³é ïòàñ³.
² ÷óº ìîâíó äóøó ìîâíèé íåðâ.

ì. Êîëîìèÿ.

“Я вдячний усім моїм наставникам у царині
мистецтва, де чільне місце займає
Василь Іванович Забашта”.

Валерій ФРАНЧУК
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грудня 2011 року в Націо
нальній академії мистецтв і
архітектури відкрилася ди
вовижна виставка народного ху
дожника України Василя Івано
вича Забашти і дипломних робіт
його студентів. Це унікальна й
дивовижна виставка, присвячена
60літній викладацькій діяльнос
ті цього чарівника кольору, світла
і композиції. Майстру виповни
лося 93 роки. Його твори випро
мінюють потужну енергетику і
розмай кольорів.
Перед нами стояв інтелігент
ний чоловік, злегка спершись на
палицю, яка додавала ви
шуканості, а срібне довге
волосся тільки стверджу
вало його красу. Він — ве
ликий і мудрий учитель.
Подумалось: яка ж сила
живе в цьому чоловікові,
який у 93 роки сам робить
виставку, і скільком ху
дожникам за 60 років вик
ладацької діяльності він
дав благословення на мо
литву Господу — молитву,
яку кожен із нас промов
ляє не словом, а кодує у
своїх творах. Свого часу
він поблагословив і мене.
У таких людях міць нашої
України: вони живлять
кров нації, пророщують
зерно на неосяжній ниві
нашої давньої культури.
Він із тих достойників, які
завжди були серед україн
ців і поки вони серед нас,
буде жити нація, буде на
ша земля. Усі, хто вітав Ва
силя Івановича (А. Чеби
кін, Л. Прибєга, В. Гурін,
М. Стороженко, В. Виро
доваГотьє, В. Баринова
Кулєба, В. Перевальський
та інші художники), ствер
джували його величезний
внесок у розвиток україн
ського мистецтва.
Автор виставки звер
нувся до присутніх з муд
рими і достойними слова
ми, а підсумовуючи вис
туп, Василь Забашта проа
налізував свою картину, на
якій козак Мамай нарешті
відклав свою вічну бандуру
і взявся гострити шаблю.
Актуальну й непросту тему
для стражденного і незни
щенного нашого народу
піднімає на свої плечах
цей сивий художник, поки
творча молодь прокисає
серед
псевдохудожніх,
псевдодуховних і псевдо
оригінальних інсталяцій,
серед какофонії “модних”
технічних прийомів, аби
народити щось геніальне,
не розуміючи, що геніальне з’яв
ляється на світ не за допомогою
форми подачі, а лише дослухаю
чись до своєї душі й совісті і з
Господнього благословення. У
картині, представленій автором,
вирувало життя, тут кипіла енер
гія, вона була жива, дихала, буди
ла думку. Митець закликав люби
ти Україну, а молодим художни
кам порадив не полишати у тво
рах образ України, бо вона така
різна і така прекрасна. Київщина,
Сумщина чи Полтавщина непе
ревершені пейзажамикраєвида
ми, вони чекають на нашу любов
до них, працюйте для України.
У своєму вітальному слові я
згадав далекі 70ті роки, коли цей
митець добрим словом підтримав
мою надію і віру в успіх, і нині хо

чу вклонитися і подякувати від
щирого серця справді великому
українцю, патріоту і митцю. Фор
мат вітального слова не дозволяє
розлого і детально викласти всі
думки, спогади, тому вирішив
написати. Буває часом у майстер
ні візьмеш якусь річ до рук, а во
на навіє спогади, що заснуються
в павутину, з якої вже пам’ять
пряде нитку. А чи не вишити кар
тину людського життя? Ось її
фрагменти.
“Трапляються зустрічі, які
змінюють звичний рух життя,
після яких виростають крила, по
іншому сприймаєш світ, почина
єш звіряти свої вчинки з життям

Очевидець і літописець
йомства. Знав лише одне — дуже
хочу вчитися малювати. Із випад
кової розмови біля художнього
інституту довідався, що можна
влаштуватися натурником у ви
ші, а в Жовтневому палаці є на
родна студія образотворчого мис
тецтва, якою керує Василь Івано
вич Забашта. Говорили, що це
людина, яка пройшла війну, відо
мий митець, щирий і чесний тру
дівник на мистецькій ниві. Пер
ше, що прихилило мою душу і
викликало повагу до художника,
це те, що у суцільно російсько
мовному середовищі він спілку
вався українською, а це вже по
зиція, варта поваги.

Завдяки цим словам я повірив у
себе, відчув, що комусь потріб
ний, і те, що я зробив, має право
на життя.
Як я збирав ті роботи, як заніс
їх до себе у підвал по вул. Петрів
ській, не пам’ятаю, але цей день
став для мене відліком нового ча
су, нової сторінки моєї долі. Щоб
жити, я влаштувався натурником
у художній інститут, аби хоч так
бути присутнім у цій мистецькій
будові, де вечорами, коли студен
ти відпочивали, я малював. Зго
дом запитав у Василя Івановича
про вступ наступного року у
КДХІ. Він мені відповів, що в
Київський державний художній
інститут українського мис
тецтва вступити мені буде
важко і порадив: “Ти їдь до
Львова, там зможеш всту
пити. Там тебе приймуть”.
Я не міг йому сказати, що
не маю грошей на квиток
до Львова, я навіть не знав,
чи вистачить мені на їжу.
Згадалися спробипоразки
вступу до вишу. Мене, ма
буть, єдиного за всю істо
рію виправних колоній
СССР, відпустили склада
ти іспити в художній інс
титут, але документів не
прийняли, бо один профе
сор сказав: “Ти поєзжай
назад, отсідіш, а потом ми
посмотрім, куда тєбє по
ступать”. Тоді я поклявся
собі, що обов’язково по
вернуся і переступлю цей
поріг студентом… До
Львова я не поїхав…
Саме тоді В. І. Забашта
почав роботу над твором
про КирилоМефодієв
ське товариство. Я позував
у його майстерні по вул.
Перспективній. Уперше
переступивши її поріг, у
мене було враження, що я
потрапив до музею: скрізь
картини, рушники. Він
відчинив велику скриню,
вийняв шаровари, вишиту
сорочку… Потім була робо
та, розмови про Шевчен
ка, Україну, було розумін
ня, з якою шаною і тепло
тою він ставиться до своєї
праці.
Наступного року я
вступив до КДХІ. Потім
були мої картини і мої
виставки… Спочатку пи
сав запрошення майже
всім своїм викладачам і
колегам, але мало хто
приходив. Потім мені по
яснили, що серед мого ко
лишнього начальства (ке
рівного складу КДХІ) і ко
лег є такі, що заздрять мо
їм успіхам. Також розпові
дали, що ця упередже
ність і заздрість навіть серйозно
зашкодила тим художникам і
особливо викладачам, які під
тримували мене, відвідували мої
виставки. Я дуже вдячний всім,
хто приходив на їхнє відкриття.
Я пішов своєю дорогою, не пере
тинаючи ті стежки, які пильно
стерегли круки, найняті, щоб не
пущать, не давати ходу творчим
неугодним людям. Не хотілося
зашкодити моєму дорогому Нас
тавникові своєю подальшою
присутністю в його житті, але
часто, завершуючи картину, ло
вив себе на думці: “А як би оці
нив її Василь Іванович Забаш
та?” Я вдячний усім моїм настав
никам у царині мистецтва, де
чільне місце займає Василь Іва
нович Забашта.
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ВОЛОДАР КОЛЬОРУ
В АС И Л Ь З А Б А Ш ТА

ПОБАЧИВ СВІТ
«ПРАВОСЛАВНИЙ
ЦЕРКОВНИЙ
КАЛЕНДАР»
НА 2012 РІК

Унікальна виставка сивого Майстра

Дмитро КАРАН

Валерій Франчук (біля мікрофона)
на відкритті виставки Василя Забашти (справа)

того, з ким тобі пощастило зус
трітися. Доля подарувала зустріч
з Василем Івановичем після тяж
кого випробування, після якого
стежка людського життя рідко
піднімається вгору, частіше вона
стрімко зривається у прірву… Я
став лише маленькою краплиною
у безкрайньому морі людських
доль, таврованих комунофа
шистською системою, що байду
же перемолола мільйони люд
ських життів по всій Україні. Не
переповідатиму, чому ця біда
прийшла в моє життя, можливо,
занадто вірив людям та був щи
рим. Тож восени 1979 року після
“опрєдєлєнія о снятії с учьота
спєцкомєндатури” я приїхав у
Київ, не маючи ні кола ні двора,
ні сім’ї, жодного потрібного зна

Уперше зустрівся з Василем
Івановичем у студії і повірив йо
му одразу та беззастережно. Нас
тупного разу я вже ніс свій доро
бок і дуже хвилювався. То були
пейзажі рідної Хмельниччини,
виконані вугіллям, пастеллю, та
портрети людей, з якими мене
зводила доля. Василь Іванович
дозволив розкласти малюнки у
великому залі. Він уважно прог
лянув мої роботи і запросив сту
дійців, які займалися в іншій
кімнаті, оглянути їх. Я дуже хви
лювався. Врешті чую голос Васи
ля Івановича: “Бачите, скільки
натворив цей хмельниччанин?
Ось так потрібно працювати,
щоб досягнути успіху”. Він теп
ло, побатьківському мене обняв
і запросив до студії на заняття.

Видавничий відділ УАПЦ випус
тив у світ настільний “Православ
ний церковний календар” на 2012
рік — 186 сторінок на якісному па
пері. Його видрукувало видавниц
тво “Преса України” у двох фарбах
із кольоровими знімками єписко
пату УАПЦ. Світлини відтворюють
духовне життя Церкви і громадські
події. Вперше опубліковано ікони
Божої Матері: Іржавецька, Запо
розька — подаровані гетьманів
ною Оленою ОттСкоропадською;
св. Миколая Чудотворця, чудот
ворна ікона Миколи Мокрого —
благословення бл. п. Святійшого
Патріарха Мстислава; новопрос
лавленого святого — праведного
Арсенія лікаря, Волинського чудот
ворця; новомучеників Українських
ХХ ст.
На обкладинках зображено Ка
федральний собор УАПЦ — Андрі
ївська церква у Києві, Київські хра
ми Миколи Набережного та всіх
Святих новомучеників українських
ХХ ст., пам’ятники: Св. Василію
(Липківському), Голодомору 1932—
1933 рр. у Тернополі. Упорядник —
єпископ Вишгородський і Поділь
ський, вікарій Київської єпархії Во
лодимир (Черпак).
У “Календарі” загальні відомос
ті на 2012 рік, довідки про церковні
та громадські свята, пости, трапе
зу, дні особливого поминання по
мерлих, дні звершення вінчань, по
яснення до місяцеслова, скоро
чення. Дати наведено за старим і
новим стилем. У місяцеслові пода
но короткі уставні вказівки для свя
щеннослужителів та півчих. Є відо
мості про чудотворні ікони Божої
Матері, особливо шановані в Укра
їні, Собори святих.
Уперше друкується “Правило
молебне до преп. отців наших Пе
черських ієром. Мелетія Сиріга”,
“Молитва за болящого”, з Требни
ка св. Петра Могили 1646 р., пе
рекладені українською мовою Л. В.
Іванніковою. Друкуються акафісти
Покрові Пресвятої Богородиці; св.
прав. Арсенію, Волинському чудо
творцю; молитва бл. п. Святійшого
Патріарха Мстислава за Україну;
Діяння Архієрейського Собору від
25 травня 2011 р; довідкові дані
про єпископат УАПЦ; загальноцер
ковні та навчальні заклади; монас
тирі; зарубіжні представництва;
про пам’ятні дні, церковносло
в’янська нумерація.
“Календар” призначений для
церковнослужителів та вірян,
придбати його можна у єпархіаль
них управліннях УАПЦ, Київській
Патріархії (вул. Трьохсвятитель
ська, 8А), Св. Покровській По
дільській церкві м. Києва (вул.
Покровська, 7).

ч. 51, 22—28 грудня 2011 р.  “СЛОВО ПРОСВІТИ”
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“Наш обов’язок — зберегти надбання,
створені до нас, і наповнювати мистецтво, а отже,
і життя істинними духовними цінностями”.

З блокнота письменника

Зоя КУЧЕРЯВА,
поетеса, заслужений діяч
мистецтв України

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ПІСНЯ

С

Запрошую поетів, композиторів, співаків і просто
небайдужих людей до розмови про пісню, її значення
для суспільства, рівень сучасної української естрад&
ної пісні, мету розвитку цього жанру мистецтва.

лово впливає на душу звучан
ням, образністю, почуттями
— тим, що вивищує його над бу
денністю. “Спершу було Сло
во…” І кожне слово — від просто
го до найвищого — БОГ — зі зву
ків. Світ наповнений звуками.
Все в природі має свою мову: ві
тер, листя, ріка… І навіть соняч
ний промінь і сяйво місяця….
узика впливає на душу гар
монією звуків, їхньою екс
пресією, енергією…
олос впливає на душу тем
бром, грацією звуків, гармо
нією високих і низьких тонів, ін
тонацією, таїною почувань.
оезія, музика і голос співака
творять висоту звучання піс
ні, її неперевершену гармонію.
Спів — творення звуків, яке за
хоплює слухача, торкається його
почувань. Відбувається просвіт
лення душ, майже так само, як під
час молитви. Люди стають кращи
ми, добрішими від гарної пісні.
Вона очищає світ, одухотворює
його, протистоїть злу і мізерії.
Світ залишив на віки непере
вершену народну пісню — живий
нерв, світло душі українського
народу. Вона любила, колисала,
тужила, раділа, молилась, обері
гаючи від напасті.

М
Г
П

Усі народні пісні мали авто
рів, яких не обходила слава. За ві
ки народні піснярі створили, а
народ виспівав долю та історію
рідної землі. Ми не знаємо їхніх
імен. Лише поодинокі. Як леген
дарна Маруся Чурай. Ми
пам’ятаємо Шевченка, Рудан
ського, Петренка, Лепкого, Оле
ся, Старицького… І такі близькі
ще, не віддалені — Дмитро Лу
ценко, Андрій Малишко, Михай
ло Ткач…
Тим часом з’являються нові
імена, нові пісні. Час обере най
кращі.
Дмитра Луценка обрав час.
Автор віршів до кількох сотень
пісень, заслужений діяч мистецтв
України, лауреат Шевченківської
премії… Безперечно, щоб пісня
заполонила душу, запам’яталася і
довго жила, — залежить не тільки
від поезії. А й від музики і вико
нання. Тому маємо бути вдячни
ми композиторам — І. Шамо,
А. Пашкевичу, О. Білашу, С. Са

бадашу, І. Покладу та неперевер
шеним співакам — Діані Петри
ненко, Дмитрові Гнатюку, Раїсі
Кириченко… За те, що пісні зле
тіли з віршів Дмитра Луценка, як
птахи…
Найчастіше пісня починаєть
ся з вірша. Вірш не тільки зміс
том, образністю мови, а й настро
єм, почуттями, ритмікою, римою
підказує мелодію. Композитор
може використати цю поетичну
мелодію для творення музики.
“Осіннє золото” — доверше
ний твір мистецтва. Ціле життя,
наповнене радістю і болем, спо
гадами, автор вмістив у лаконіч
ний пісенний твір. Кожна фраза
викликає ніжний трепет душі й
глибокі переживання. Чому гово
рять, що українська мова співу
ча? Бо, крім образності, ніжності,
багатства синонімів, омонімів то
що, вона наповнена голосними
звуками, які навіть у ненаголо
шених складах вимовляються
чітко. Майже кожен рядок “Осін

нього золота” завершується го
лосним звуком, що має надзви
чайне значення для співу. Для во
каліста звуки а, о, я, ю — особли
ві. Вони дають свободу, в якій го
лос раюватиме, захоплюючи спі
вом слухача.
Так міг написати тільки укра
їнець, бо рідна мова в ньому —
небесний звук. Вона невід’ємна
від його мислення і почувань. Це
про Дмитра Луценка.
Перший заспів “Осіннього
золота” малює не тільки сюжетну
і почуттєву, а й зорову картину:
“Багряний лист // В гаях кружля,
// Шумлять отави молодо…” Уява
малює повільне кружляння осін
нього листя, п’янкий аромат осе
ні. І хоча людині відведена тільки
мить у цьому великому світі, од
нак у пісні нема трагедії…
А я люблю,
А я люблю,
Люблю, як в юності.
Скільки ніжної радості! І
світлої, теплої печалі. Це тріумф
почуття. Пісня дає людині нас
нагу до життя. “Осіннє золото”,
напевно, вилікувало від депресії
не одну душу. Чи передчував По
ет щасливу долю свого творін
ня? Чи знав, що коли стане зо
рею, то ще довго на цій землі

звучатиме це золоте освідчення
в любові?
Про психологію народження
поезії, про вплив поетичного сло
ва на духовний світ людини, про
етику почувань залишили нам на
укові дослідження К. Ушин
ський, І. Франко, К. Станіслав
ський… І. Франко, розглядаючи
секрети поетичної творчості, пи
сав: “…Не в тім, які речі, явища,
ідеї бере поет чи артист як мате
ріал для свого твору, а в тім, як він
використає і представить їх, яке
враження він викличе при їх помочі
в нашій душі…”
Пісенний поетичний твір так
само потребує душевної напру
ги. Тільки якщо власне поезія
може мати складні художні об
рази, які спонукають до розмір
ковування, то пісенна поезія —
це особливий лаконізм (пісня
звучить 3—4 хвилини), глибо
кий образ, доступність сприй
няття. Слухач з перших рядків
повинен зрозуміти зміст пісні,
відчути її красу.
Творити сучасну українську
пісню непросто, бо до нас були
світочі. Наш обов’язок — прий
маючи виклик часу, його темп,
ритміку, його естетичні смаки,
зберегти надбання, створені до
нас, і наповнювати мистецтво, а
отже, і життя істинними духов
ними цінностями. А інакше в чо
му сенс життя?

Я РОЗБИВАЮСЬ ОБ РЕАЛЬНІСТЬ…
Та облиш. Не страждай —
Колима — рідний край…
Там твої, Україно, могили й хрести.
Ти їх будеш довіку на серці нести.
Колима — тінь твоя,
Божевільне ім’я.
На душі й на лиці
Рани, шрами, рубці…
Наплодила сліпців.
А могили оці
Не страшні, бо мовчать
Дух твій, розум і рать.

Зоя КУЧЕРЯВА
БІЛЬ
(диптих)
— Виходите? — спитаю у трамваї.
— Даруйте… —
до прохожого звернусь.
У відповідь —
іронія безкрая.
Стерплю.
До неї болем доторкнусь.
І може хтось не витримає болю,
І може хтось
Усім смертям на злість
Почує слово
РІДНЕ,
наче долю,
Й поукраїнськи
раптом
відповість.
***
Україно моя! Озовись, де ти є?
На яких островах диха серце твоє?
Чи в Канаді, чи десь
Залишилось на днесь…
Вже готова труна,
Та без віка і дна…
Хоч собою закрий!
Хоч кричи, вовком вий!..
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Я, здається, любов ненавиджу свою,
Бо в тобі я себе звіддаля впізнаю…
В самогубстві душі
Хоч надію лиши
І прозрій. Оживи!
Я звертаюсь на “Ви”.
Ви із мук і болінь —
Найсвятіша з Богинь,
Не зостаньтесь, як тінь,
Україно…
Амінь!
ДВІЧІ РОЗІП’ЯТИЙ
В. Стусу
Пливла труна над Києвом гріховним.
На Байкове стелився листопад.
Вертала Україна в землю кровну
Своє дитя, щоб серцю дати лад,
Прошепотіти у молитві: “Я з ним”,
Повищати у каятті своїм,
Піднятися з колін услід за в’язнем
І на коліна стати перед ним,
Заступником оскверненої мови,
Беззахисним, як у неволі птах.
Яке знайти для нього щире слово?
Чим змити кров
з його стражденних плах?..
В якій землі тобі, Василю, краще?
На кладовищі зеківськім чи тут?..
Та ми ж клялись
не осквернить нізащо!
Та ми ж клялись:
стежки не заростуть…

Не вір, Поете! Світ іще не бачив,
Щоби могила у вогні звилась!
Твоя душа звелась на хрест гарячий,
Заплакала і в небо піднялась…

А дні ж були… Мої ж були! Були!
Поплакати нема коли.
О НЕВЛАШТОВАНІСТЬ ДУШІ…

Невігласи! Якої ще вам плати?!
За вас давно відмучився Ісус.
Христос, і той єдиний раз розп’ятий,
А двічі — син твій, Україно,
Стус…
Я РОЗБИВАЮСЬ
ОБ РЕАЛЬНІСТЬ
Я досягла! Я досягла вершини!
Освячую душі моєї шал,
Якщо знайшла мені стократ єдиний
І вимріяний стільки ж ідеал.
Іду — землі не чую під ногами,
Бо на руках мене життя несе.
Прожите — ніби геть із серця камінь.
Усе — віднині, і навіки — все.
Яка нестримна, неповторна втіха!
Ані розчарувань, ані тривог.
О радосте!
Та співчутливо тихо
З ікони подививсь на мене Бог.

О невлаштованість душі…
Ти — зойк, що муку пережив.
Ти — кінь, стриножений в бігу.
Ти — пісня, кинута на глум.
Ти — мов ікона у вогні,
Так розтинаєш все в мені.
Давно забуте джерело —
Воно було чи й не було?..
Куди ти рвешся і чого!?
Тривожна суть єства мого.
О талісман мій і вампір,
Я не кляну тебе, повір.
Скажи замученій ущерть, —
Ти на мою чекаєш смерть?
***
Увійду в свою тінь
І затихну. Пройду
І відлуння свого не залишу.
В день останніх провин
Тільки руки зведу
Я за криком останнього вірша.

Він був правий!
Одна й та сама даність…
(Приймімо сутність неправу).
Я розбиваюсь об реальність!
Та піднімаюсь.
І живу.

***

***

Лиха твоя душа, явись, поглянь —
Нема рятунку від журби і муки.
З твоєї, бач? cолодкої принуки
Я споминами розриваю рань!

Іще не видно стежку до кінця
Іще усмішка наче до лиця,
Але й початок тихо досіяв,
І я в собі шукаю, чи то я….
Кінця не промину і не втечу.
Мину. Переживу. Перетечу.
У виміри інакші перейду.
Себе в якій матерії знайду?..
Біжу, ще поки вітер не дочах.
Сивіє вітер прямо на очах…

— Ліричний день, ти знову проминув
Зігрів, поколисав і втік — покинув.
І не збагнеш ніяк свою провину
У тім, що звабив, що невірний був.

— Не дорікай. Бо тільки я один
Тебе таку безтрепетну побачив.
Я поспішав, але торкнувсь, одначе,
Мов скіпкою до тліючих вуглин.
Палай іще. Не прагни небуття,
Звичайних буднів. Тихо і невинно…
Я ще прийду, зігрію і… покину,
Але продовжу тим своє життя.
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“Високе мистецтво сильніше діє на душу людини,
сильніше, ніж сама природа”.

Палітра

Лідія ЧЕРПАКОВА,
м. Полтава

В

альбомі вміщено 145 твор
чих робіт митця. Поцінову
вачі мистецтва одержали
щедрий подарунок від Володими
ра Івановича, адже там зібрано
кращі роботи художника. Почи
нається книга солідним розділом
“М. В. Гоголь”. Для нього тема
Великого українця близька, хви
лююча, багатогранна. Це наслі
док майже чверть вікового зану
рення у світ творчості видатного
письменника. “1986 року я, спів
робітник Полтавського обласного
будинку народної творчості, —
зазначає Дерябін у поясненні до
розділу, — працював над експози
цією розділу народного мистец
тва у тількино побудованому
літературномеморіальному
музеї Миколи Гоголя в селі
Гоголево (Яновщина) Ши
шацького району, і саме тоді
я гостро відчув, як образ ве
ликого письменника з’явля
ється на його батьківщині
скрізь, дивуючи своєю реаль
ністю…” Через багато років
потому, побувавши в Італії,
перечитавши кілька разів
працю Вересаєва “Гоголь у
житті”, Володимир Іванович
створив першу композицію
“Микола Гоголь в Італії”.
Кожний новий твір на цю те
му ставав своєрідною зустріч
чю з реальністю, у якій пере
бувають герої Гоголя. Двад
цять шість полотен цього
розділу переконливо гово
рять про закоханість митця у
Великого Гоголя, своєрідне
бачення його світу. Тут і “Ніс
Гоголя”, і “Сорочинський яр
марок” і “Осінь у Яновщині”, і
“Грот Гоголя”… Не пройшов ху
дожник повз “Шинель”, “Появу
Чичикова” з наступною його вте
чею. Трепетно вималювані “Ляль
ки з гоголівської серії” — Чичи
ков, погруддя Манілова, Ноз
дрьов, Коробочка, Собакевич,
Плюшкін. А чого варта “Теат
ральна композиція до гоголів
ської виставки”?!

«ВІДЧУТТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ»
Саме таке враження залишають у душі глядача художні
полотна заслуженого діяча мистецтв України Володимира
Дерябіна. Цього року в полтавському видавництві “АСМІ”
вийшов альбом творчого доробку майстра пензля. За під&
сумками обласного конкурсу на “Кращу книгу року”, який
проводить облдержадміністрація, альбом “В. Дерябін” виз&
нано переможцем у номінації “Культура і мистецтво”. Видав&
ництво і художник відзначені дипломами.
Володимир Дерябін — худож
никпейзажист, художникілюс
тратор, художникоформлювач,
художник сцени. Його хвилюють
теми “відлуння часу” “зі всією за
кономірністю логіки протиріч…”

ються з квітами. Їм присвячений
цілий розділ із рядками Омара
Хайяма…
А яка оригінальна в нього га
лерея “Козака Мамая” — цього
таємничого символу душі україн

М. Гоголь у Яновщині. 2003 р.

Козак Мамай із рушником. 2007 р.

Своїми урбаністичними пей
зажами митець запрошує здій
снити подорожі на “Золотий па
горб Полтави”, податися до Пів
нічної Італії, помилуватися “Зла
тою Прагою”, відвідати “Собор
Святого Штефана” у Відні, кар
навал у Венеції, вдихнути аромат
“Польових квітів у французькому
відрі”, “Червоних та білих тро
янд”. Жінки у художника асоцію

ців, який уособлює “своєрідний
образ волелюбності, стійкості та
невмирущості народу”. Дев’ять
полотен передають яскраво емо
ційні відчуття самого художника,
які довелося йому пережити від
картин із зображенням Козака
Мамая, вперше побачених у 70х
роках у Полтавському художньо
му музеї. Те враження й досі ім
пульсує з картин майстра і не по

лишає його протягом бага
тьох років.
Графічні роботи Дерябіна
мають власну глибину просто
ру, конкретний мотив, його
малюнки наповнені узагаль
неними силуетами. Він — ви
пускник Харківського худож
нього училища — не один рік
життя віддав театральному
мистецтву. Працював голов
ним художником Республі
канського театру музичної ко
медії у місті Саранськ (Мор
довія), згодом — Полтавсько
го обласного академічного ук
раїнського музичнодрама
тичного театру імені М. В. Го
голя. Тож цілком природним в
альбомі є розділ “Театр”.
Пробує свої сили Володи
мир і в книжковій графіці. Части
на з його доробку наведена в ката
лозі: “Гетьман Іван Мазепа у за
хідноєвропейських
джерелах
1687—1709” Теодора Мацьківа
(Німеччина); “Розгром Полтави”
Дмитра Солов’я (США); “Вихов
ний ідеал” Григорія Ващенка (Ні
меччина—Бельгія) та інші перші
перевидання наших земляків
емігрантів на Батьківщині. Зага

лом Дерябін проілюстрував оди
надцять книжок.
Мені неодноразово доводило
ся бувати на персональних вистав
ках цього талановитого художни
ка, і від кожної отримала глибокі
враження, незабутні хвилини від
чуття любові до прекрасного, віч
ного, приголомшуючі несподіван
ки, як, наприклад, із серії “Кос
мос”. І на думку завжди спадають
слова мудрого Тараса Шевченка:
“Високе мистецтво сильніше діє
на душу людини, сильніше, ніж
сама природа. Яка незбагненна
божественна тайна ховається у цій
справі руки людини, у цьому бо
жественному мистецтві? Творчість
зветься ця велика божественна
тайна”. Саме їх взяла за епіграф до
передмови альбому його автор
Нелля Даниленко. Вони дають
ключ до розуміння творчості Во
лодимира Дерябіна, чиї картини
можна побачити не лише в музеях
України, а й Мюнхена, Кракова.
Нещодавно маестро знову за
просив у Полтавський краєзнавчий
музей на свою виставку “Світло
неба”, щоб ми долучилися до його
роздумів про Всесвіт, силу, красу і
нескінченність буття…
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“Учасником руху шістдесятництва я став уже за
фактом свого народження”.

Від першої особи

ТА РА С Ч О Р Н О В І Л : «МРІЮ ПРО УКРАЇНУ —
ЄВРОПЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ
З НАЦІОНАЛЬНИМ ДУХОМ»
Тарас Чорновіл народився 1964 року у Львові в родині відомих політич
них і громадських діячів В’ячеслава Чорновола й Олени Антонів. Закінчив
біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Фран
ка. Учасник дисидентського руху, брав участь у роботі УГГ і УГС, у видан
ні незалежної преси. Депутат Верховної Ради України останніх чотирьох
скликань. Одружений, має трьох синів.
— Тарасе В’ячеславовичу, на
якій стадії зараз розслідування
обставин загибелі В’ячеслава
Максимовича Чорновола?
— Ситуація неоптимістична.
Свого часу мені вдалося добити
ся, щоб справою, яку ледь не зак
рили, знову зайнялася Генеральна
прокуратура. Були гучні заяви
Пшонки про ретельне розсліду
вання, навіть у Януковича якось
прохопилося, що досі не розслі
дувано справи про загибель виз
начних державних діячів, очевид
но, йшлося і про справу Чорново
ла. На превеликий жаль, обмежи
лися закриттям одної версії. Во
на, на мій погляд, тупикова: після
ексгумації тіла Чорновола під
тверджено, що ніхто не добивав
його після аварії, просто в такій
аварії вижити було неможливо.
Тобто дорозслідування прове
ли формально, хоч я очікував, що
воно охопить ширший спектр пи
тань. Справу знову передали в мі
ліцію, аби направити в суд з одною
єдиною версією: це звичайна до
рожнотранспортна пригода.
Але чому не зроблено фунда
ментальних слідчих дій у попе
редній період? Чому Служба без
пеки усунулася від розслідуван
ня? Чому слідство не відпрацюва
ло версію щодо наявності якоїсь
плівки у Марчука? Вважаю, спра
ву умисне розвалювали раніше, і
сьогодні Генпрокуратура прово
дить формальне розслідування.
Злочин проти державного діяча
ніхто не хоче розслідувати.
— Ви ще замолоду брали
участь у правозахисній, дисидент
ській діяльності. Очевидно, родин
на атмосфера впливала на ста
новлення Вашого національного,
демократичного світогляду?
— Учасником руху шістдесят
ництва я став уже за фактом сво
го народження. Коли батько пра
цював на Київській ГЕС і зай
мався самвидавом, і до нас при
ходили з КДБ, то в нашому бара
ку терміново загортали в мої пе
люшки різну самвидавівську лі
тературу, що підпадала під кримі
нальну статтю про антирадянську
агітацію і пропаганду, і мене ви
возили на прогулянку. Я виростав
у такому середовищі. Хто тільки
не був у нашій оселі: Стус, Драч,
Світличний, багато інших світлих
особистостей. Життя вирувало не
лише в Києві, а й у Львові. Коли у
мене запитували, ким хочу бути,
я відповідав: політиком. А що це
означає? Бути дисидентом і сиді
ти в тюрмі.
Моя родина взагалі унікаль
на. Мати, Олена Антонів, відома
учасниця протестного руху у
Львові, активістка підпільної Гре
коКатолицької Церкви, ще була
координатором
Солженіцин
ського фонду фактично на всю

Правобережну Україну — це до
помога політв’язням і їхнім
сім’ям. Через наш дім проходили
величезні кошти: хтось щось
привозив із діаспори, хтось із Ле
нінграда. На них купували ліки,
продукти, які раз чи двічі на рік
можна було відправити посил
кою політв’язневі. Допомагали й
родичам в’язнів.
Мою маму теж ледь не за
арештували, але її так поважали,
що навіть сексоти КДБ відмовля
лися свідчити проти неї. Це вже
був не сталінський період, і хоч
людей ув’язнювали за громадську
діяльність, та всетаки треба було
мати хоча б якісь докази. А тут не
вдалося знайти жодного. Облили
брудом у пресі, постійно переслі
дували, мама вже не мала змоги
працювати за фахом — лікарем.
На жаль, сімейне життя мами з
батьком не склалося. Моїм вітчи
мом став унікальний чоловік —
Зиновій Красівський, людина, яка
поєднувала дисидентський рух із
рухом повстанським. Ще в ди
тинстві (воєнному і повоєнному)
брав участь в акціях УПА, був од
ним з ініціаторів та ідеологів Укра
їнського національного фронту,
увійшов у Гельсінкську Групу. Він
пройшов пекло радянської кара
ючої психіатрії, та попри це зали
шився людиною з неймовірно
світлим розумом. Крім того, був
ще й талановитим письменни
ком. На жаль, ніхто так і не видав
його роман “Байда”, кажуть, що
написаний важкуватою мовою,
яка нагадує мову українських не
окласиків. Слава Богу, масово чи
тають його поезію.
— Друга половина 80х: перебу
дова, гласність, агонія Союзу, бур
хливий час національнодемокра
тичного піднесення, час змін.
— Перші новітні організації, які
стали основою тих потужних
структур, що готували розвал Сою
зу, виникли на межі 70—80х. Особ
ливе значення мала Українська
Гельсінкська Група. Я як неповно

літній офіційно не був членом УГГ,
але виконував певні доручення,
фактично був кур’єром. Ніхто на
віть не здогадувався, що коли не
повнолітній Тарас Чорновіл летить
у Москву, то він везе з собою диси
дентську хроніку, яку потім переда
вали за кордон іноземним журна
лістам чи дипломатам.
Українська Гельсінкська Гру
па зазнала найбільше репресій,
ув’язнили всіх, окрім Надії Світ
личної, яку фактично вигнали з
України в Америку. Усі інші по
трапили за ґрати, причому за
кримінальними статтями, і це бу
ла особлива жорстокість і цинізм
Федорчука, тодішнього голови
українського КДБ.
Потім УГГ стала прообразом
для відновлення демократичних
інституцій. Коли батько відновив
видання журналу “Український
вісник”, він вирішив: для того,
щоб була організаційна структу
ра, треба відновити Українську
Гельсінкську Групу. Ще відбував
покарання Михайло Горинь,
щойно загинув Василь Стус (це
друга половина 80х), тільки по
чиналися акції протесту на вули
цях. Батька тоді лише публічно
обплювали в пресі, але до репре
сій не дійшло.
У батька виникла ідея створи
ти в Україні першу незалежну по
літичну партію. Такі були в При
балтиці, у Грузії Мераб Костава
створював подібну. І коли на од
ному із зібрань батько оголосив
про створення Української Гель
сінкської Спілки, яку формально
називали правозахисною органі
зацією, але фактично вона була
партією, то навіть дехто з демок
ратів (які потім перехопили ту
Спілку в батька й вели політику
на підтримку Кравчука, чинили
розкол на початку 90х, який
знищив цілісність нашої націо
налдемократії) тоді кричали:
“Нас пересадять. Ти руйнуєш у
зародку наші можливості націо
нального відродження”. Але Чор
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Із матір’ю Оленою Антонів у Львові

новіл наполягав на своєму. І ця
Спілка стала центром кристаліза
ції, навколо якого гуртувалися
перші незалежні профспілки,
письменницькі, мовні організа
ції, навіть екстремальні організа
ції на кшталт анархістів. Народні
акції, такі, як Ланцюг злуки, були
б неможливі без Спілки.
Радий, що брав участь у робо
ті УГС, у діяльності Спілки укра
їнської молоді, незалежного ін
формаційного агентства.
1991й — рік проголошення
незалежності. Я вважаю, не в зов
сім природний спосіб. Тоді Росія
зруйнувала компартію зсереди
ни, Єльцин виступив проти неї, а
в Україні компартія зголосилася
навіть на саморозпуск заради то
го, щоб зберегти тут заповідник
комунізму. Багато опонентів ко
муністів вважали, що треба про
вести повну декомунізацію Укра
їни. І коли у грудні 1991 року ми
отримали позитивний результат
на референдумі про незалеж
ність, треба було розпустити Вер
ховну Раду. Мій батько став ініці
атором цього розпуску. А наша
націоналдемократія
криком
кричала на Народній Раді в пар
ламенті: “Ми не допустимо роз
пуску, ми підтримуємо Кравчука,
зробимо з нього національного
президента, збудуємо національ
ну державу”. Хоч навпроти сиді
ла комуністична більшість, група
239, червоні директори, які гра
бували країну. А коли б ми обрали
нову Раду, до парламенту при
йшли б абсолютно інші люди. І
Кравчук тоді справді мав би під
тримку, зокрема й Руху. Він ішов
до цієї ідеї, переймав рухівську
ідеологію. Та зрада 1992 року зу
пинила розвиток України як не
залежної держави. Тоді не зроби
ли останнього кроку, щоб лікві
дувати Радянський Союз у межах
України. Вважаю, наша держава
не завершила процес становлен
ня незалежності.

— Як Ви охарактеризуєте 10 ро
ків правління Кучми, адже це поло
вина нашого періоду незалежності.
— Пригадую, як наша демо
кратична спільнота плакала після
програшу Кравчука, який нібито
був національним героєм. Та це
зовсім не так: він був непоганим
чоловіком, який не міг зробити
нічого, щоб Україна стала демок
ратичною державою.
Кучма в певний період був за
цікавлений у тому, щоб піти вго
ру. Заявляв, що українська ідея не
спрацювала, та для того, щоб во
на спрацювала, він зробив біль
ше, ніж Ющенко і Янукович ра
зом узяті. Тепер щодо НАТО. Як
би не ота дуже темна для мене іс
торія з Георгієм Ґонґадзе, плівка
ми Мельниченка (яку реально
використала тільки Росія), ду
маю, ми ще до 2004 року могли
бути країноючленом НАТО. І
вже були б на підході до Євросо
юзу.
Кучма — складна постать. Він
фактично створював щось на
кшталт олігархічнокланової, але
всетаки європейської держави,
не євразійської.
Кучма не втілив задумане. Там
добре проглядається робота ро
сійських спецслужб, які, зрозу
мівши, що він грає на дві сторо
ни, одну сторону зарубали, і він
справді став ізгоєм у Європі.
Постать неоднозначна. Вести
Україну в Європу, а сьогодні вис
тупати за Митний союз із Росі
єю? За Кучми почалося нищення
політичних опонентів, імітація
публічного політичного життя,
оця гойдалка — тих підняти, тих
опустити, тим щось дати, з тими
зіграти в якісь ігри. Якби 1992 ро
ку відбулася кардинальна зміна в
державі, Кучма просто не зміг би
бути президентом.
— Ми можемо поговорити на
таку непросту, може, й важку для
Вас тему, як Помаранчева рево
люція?

“Українська держава поки що не реалізована, тут
сьогодні правлять ті, кого у будь'якому
нормальному суспільстві назвали б окупантами”.

— Помаранчеву революцію я
бачив із другого боку і ставлення
у мене до неї неоднозначне. Я
формально підтримав Януковича
з двох причин. Поперше, занад
то добре знав, хто такий Ющен
ко. І все, що про нього зараз го
ворять, я говорив 2002—2003 рр.
Подруге, була віра в те, що Яну
кович змінюється. Це вже потім
повне відторгнення його під час
Помаранчевої революції навер
нуло його на шлях автократизму і
т. ін. На той час це була людина,
яка, з одного боку, намагалася
чогось навчитися, а з іншого —
людина, яка постала проти Куч
ми. Ще перед другим туром ви
борів почалася сильна війна. Я
все це бачив, це здавалося мені
обнадійливим, та не врахував,
що може бути таке месіанство,
яке здобув Ющенко, не міг пе
редбачити, що так піде Майдан,
навіть не вірив у можливість
Майдану. Потім побачив, що лю
ди приїхали і стояли за якісь ве
ликі ідеї. Але, на превеликий
жаль, Майдан перемелював їх в
одинєдиний лозунг: “Ющенко
— так!” Тому до всіх, хто був на
Майдані, у мене величезна пре
тензія: ви зробили Ющенка пре
зидентом, зробили, закриваючи
очі на те, що фальшування були
не тільки з боку Януковича, а й у
команди Ющенка. Я знаю це як
учасник третього туру голосуван
ня, керівник виборчого штабу
Януковича. І за цих обставин Ви,
зробивши його президентом, не
змусили виконувати свої обіцян
ки, дозволили багато говорити і
нічого не робити.
— Ви допускаєте, що люди на
Майдані стояли не за Ющенка, а
проти попереднього життя?
— Я розумію, що так. Але як
що ви виходите й щось намагає
теся змінити, то несете за це від
повідальність. Ви згодилися на
Майдані на трансформацію своїх
гасел, а хіба там були гасла за
справедливість, чесну владу? Ні.
Людям, які їхали, готували гасла,
і вони погодилися їх узяти:
“Ющенко — так!” Усе було не
тільки на народному гніві: штаби
працювали. Люди грали свою
роль щиро, але грали чужу гру.
— Вважаймо, що Ви вже дали
оцінку президентству Ющенка.
— Ющенко мав гарні наміри,
але ними, як відомо, встелена до
рога до пекла. Є речі, які зробив
Ющенко: домігся визнання Голо
домору геноцидом українського
народу. Він створив умови, аби
встановити пам’ятники жертвам,
але загнав це в комсомольську
систему виконання, перетворив
на контраверсійну тему. Як і інші
теми, наприклад, НАТО. За Куч
ми лише комуністи говорили
щось проти НАТО. За Ющенка
противників НАТО значно по
більшало, що дало змогу Януко
вичу, спираючись на цю статис
тику, нівелювати тему НАТО на
догоду Росії.
— Ви були в лідерах виборчого
списку Партії регіонів на парла
ментських виборах 2006 і 2007 ро
ків, а потім відійшли від цієї полі
тичної сили.
— Вибори 2006 року особливі,
на них нам ще треба було шукати
людей. Не дуже хотіли балотува
тися, були й такі, що сумнівали
ся, чи партія взагалі подолає три
відсотковий бар’єр. І тоді полі
тичне обличчя людей відігравало
немалу роль. Не всі могли висту
пати перед виборцями. Я ж “від
катав” виборчу кампанію всі
шість місяців. Але ще наприкінці
2005 року писав В. Януковичу за
яву, що відмовляюся від балоту
вання у списку партії, та мене
включили в першу п’ятірку.

Був конфлікт із партією і перед
виборами 2007го. Я звинуватив
партію у непродуманих рішеннях,
зокрема щодо створення консти
туційної більшості, у тому, що по
чали загравати з Росією. Відтоді
наші стосунки з Партією регіонів
уже не були безхмарними, особли
во після створення нової фракції
ПР, в якій з’явилися проросійські і
злодійські елементи.
Для мене деякі питання були
абсолютно чіткими: питання Го
лодомору — святе. Я знав, що тре
ба за це голосувати, і голосував.
Мовні питання для мене святі,
завжди підтримую національні ін
тереси. Навпаки, за якісь кланові
питання фракція голосує, я — ні.
— В оточенні В. Януковича за
раз є серйозні політики?
— Річ у тім, що люди підхо
дять до дверей кабінету Янукови
ча зі своїми думками, а виходять
із думками, які подобаються пре
зиденту. Навіть у порядних людей
там виробилася тенденція: не го
ворити Януковичу того, що йому
може не сподобатися.
— Влада і опозиція. Ви і Ваша
депутатська група “Реформи за
ради майбутнього” не є частиною
провладної більшості, але не пози
ціонуєте себе як опозиція. Це свій
шлях?
— Це група людей, які на по
передніх виборах були класични
ми мажоритарниками. Можна
звинувачувати когось у політич
ній невизначеності, але це люди
нонконформістські. Врешті, це й
форма існування у цьому парла
менті, бо в українському парла
менті опозиції немає. Як і реаль
но сформованої політичної опо
зиції в державі. Не можу вважати
опозицією Блок Юлії Тимошенко
і партію “Батьківщина”. Я бачив,

Від першої особи
більшість, кричать, що вони ве
ликі опозиціонери, а член політ
бюро компартії України є водно
час головою митниці України,
найкорумпованішої, найбрудні
шої організації, яка створює без
ліч проблем українському бізне
су. Мабуть, і компартія на цьому
добре заробляє.
— Як охарактеризуєте ситуа
цію в гуманітарній сфері протя
гом 20ти років незалежності?
— Там стагнація. Ми дожили
ся до того, що на 20му році неза
лежності патріотів, які сповіду
ють національні принципи в іс
торії, ідеології, мовній політиці,
культурі, цькують, а людей, які
сповідують найбрутальніший се
паратизм, зневагу до всього укра
їнського, піднімають владною
драбиною. Українська держава
поки що не реалізована, тут сьо
годні правлять ті, кого у будь
якому нормальному суспільстві
назвали б окупантами. У владі є
люди з радянського минулого,
наприклад, Азаров, який не про
російський, але він просто дале
кий від національних, гуманітар
них питань, а є відверто росій
ські, і я не здивуюсь, якщо у вла
ду хтось із них потрапив за грубі
російські гроші, за квотами, які
нав’язувалися Росією. Тому в на
шій гуманітарній політиці ми не
зробили відчутних кроків.
— Можливо, у владі, серед по
літичної еліти взагалі бракує лю
дей високої культури, духовності?
— Згадаймо кінець 80х—по
чаток 90х: тоді ми виходили на
мітинги, стояли на молебнях, а ті,
кому національні ідеї були чужи
ми, активно йшли в бізнес, греб
ли під себе, зайняли місця, які ми
проґавили. А потім із бізнеселіти
утворилася політична еліта. По

В обіймах Віктора Януковича

що вони діяли за тими ж принци
пами, за якими сьогодні діє Пар
тія регіонів. Будуть знову при
владі, стануть тією ж Партією ре
гіонів.
Опозиція зараз створюється в
соціальній сфері, в парламенті її
не існує. Іти працювати на догоду
БЮТу чи уламкам “Нашої Украї
ни”? Можна підтримати їхні ок
ремі ініціативи, що ми часто й
робимо, але працювати там ні з
ким. А йти у владу і брати зо
бов’язання голосувати за непо
добство, яке там відбувається, ми
теж не можемо.
Ми обрали нормальну пози
цію. Є певні реформи, які треба
проводити. В. Янукович їх свого
часу озвучив. Це ідеї, які відпові
дають європейським принципам.
Але ми не входимо в більшість і
не отримуємо жодних преферен
цій. Комуністи, які входять у

гляньмо, кого довкола себе гуртує
якийсь начальник, робить заступ
никами, помічниками й особливо
наступниками? Людей тупіших,
примітивніших, сіріших від себе,
щоб не підсиджували. Піраміда
сірості. Щороку тупих і примітив
них людей у владі більшає.
— Як заступник голови парла
ментського Комітету із закордон
них справ, що скажете про зовніш
ньополітичні вектори, в яких Ук
раїна блукає ці два десятиліття?
— Україна давно визначилася,
зокрема на законодавчому рівні.
Закон про основи зовнішньої по
літики чітко визначає: є єдиний
вектор напрямку — на Євросоюз.
Жодного вектора на будьякі
об’єднання євроазійського типу в
Україні не зафіксовано. Цей за
кон проголосований і за Януко
вича, він його вніс на розгляд і
підписав. Є лише двостороннє
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Акція “Україна без Кучми!”, 2001 р.

співробітництво. Ми маємо дру
жити, співпрацювати з Росією,
чому ні? Так само з Китаєм, який
набагато потужніший і перспек
тивніший за Росію. Тільки впаде
ціна на нафту або закінчаться її
запаси, Росія розсиплеться, як
картковий будиночок. Вона вже
розсипається. А Китай — це Ки
тай, Японія — це Японія. Є й Ін
дія, Пакистан. Наприклад, цін
ність контактів з Індією, на мій
погляд, набагато важливіша, ніж
із Росією, і не несе Україні жод
них загроз, які йдуть із боку Росії.
Тож треба приструнювати тих,
хто починає говорити про інші
вектори.
Наша найбільша проблема у
тому, що ми дуже хочемо в Євро
союз, але не хочемо, аби нам вка
зували, якими нам там треба бу
ти. Хочемо бути такими, як зараз:
з керованим правосуддям, пов
ною концентрацією влади, во
люнтаризмом і нечесними вибо
рами. І віримо, що Євросоюз нас
такими захоче. Але ми дуже по
миляємося.
І до цього бажання влади до
даються споживацькі настрої сус
пільства. Хочемо в Євросоюз, бо
там добре живуть, хочемо мати
пільги, соціальні гарантії, як там,
але не хочемо працювати так, як у
Євросоюзі. Доки ми з себе це не
витравимо, в ЄС нам не бути.
— Соціальні протести, які ви
рують зараз в Україні, мають під
ґрунтя?
— Безумовно. Будьякий за
кид на адресу протестувальників
можна зробити, лише коли буде
економія в діях влади. Ось тут,
поруч із Верховною Радою, зараз
будують вертолітний майданчик
для влади, якусь естакаду, мости.
Не здивуюсь, якщо ще буде ту
нель звідси до Банкової. Сюди
пішло не менше півмільярда гри
вень з бюджету, а буде й дватри
мільярди, враховуючи розкра
дання.
— Що скажете про наш парла
мент, загалом про парламента
ризм в Україні?
— Парламентаризм в Україні
деградує, і мене це лякає. Я при
йшов у парламент третього скли
кання, бачив Раду наступних
скликань. Такот, третє й четвер
те скликання приємно згадувати.
Це був парламент. Він говорив
“Ні!” і відстоював, щоб закони
ухвалювали у Верховній Раді, а не
на Банковій.
Ми колись ухвалили абсолют
но неприйнятний для нас закон
про вибори парламенту за закрити
ми пропорційними списками пар
тій, та партії виявилися неадекват
ними для такої системи. Внесли у
списки тих, хто заглядатиме керів
ництву до рота, продавали місця за
гроші. Парламенту нема.
Але зараз, незважаючи на всю

критику того виборчого закону,
який щойно ухвалений, за який і
ми голосували, вірю, що це доб
рий закон. 2012 року до Верхов
ної Ради паралельно з відфільтро
ваними списками прийде і вели
ка група мажоритарників. І через
півроку вони скажуть, що їм тре
ба рахуватися з думкою своїх ви
борців, а десь із 2014 року це вже
буде набагато кращий парламент,
ніж зараз. І Янукович уже не змо
же опертися на нього, а якщо він
буде президентом до 2015 року, то
цей парламент не пустить його на
другу каденцію.
— Якою б Ви хотіли бачити
Україну для себе, своїх дітей, всіх
українців?
— Європейською, з елемента
ми збереження національних
традицій. Має бути акцент на
мовному питанні, культурі, щоб
це максимально підтримувала
держава. Я категорично проти де
яких так званих цінностей, які
нам сьогодні накидають з Євро
пи, отої розпусти, яку засуджують
усі церкви і яку подають як ідеал
європейської культури.
— Які Ваші літературні, мис
тецькі уподобання?
— Зараз дочитую “Празький
цвинтар” Умберто Еко. Це фан
тасмагорична річ. Еко взагалі
працює в різних версіях мови, іс
торичних концепцій, релігійних
рухів. Дуже його люблю. Також
подобаються твори на історичну
тематику, особливо українську. Із
захопленням прочитав “Чорний
ворон” В. Шкляра. Люблю пое
зію. Нещодавно придбав великий
том В. Симоненка, практично
повне зібрання, також Олену Те
лігу. Вражає Шевченко: поема
“Марія” — це велич.
Щодо музики, дуже люблю
класику: Генделя, особливо його
ораторії, Гайдна, органну музику
Баха. Подобається сучасна орган
на музика, захоплююсь Чюрльо
нісом, не тільки його органною
музикою, а й симфонічними пое
мами. “Мертвий півень”, “Гайда
маки”, “Тартак”, багато інших
гуртів також не залишають бай
дужим.
— Ви чудово знаєте польську
мову, чи знайомі з цією культу
рою?
— Люблю польське кіно. Анд
жей Вайда — взагалі щось неймо
вірне, особливо його старі філь
ми: “Людина з каменя”, “Людина
із заліза”. Надзвичайно високий
рівень, у європейському кіно ма
ло подібного, хіба що деякі філь
ми Довженка та низка французь
ких картин. Подобається сучасна
польська поезія. Коли хочеться
чогось легкого, розважального,
слухаю пісні Марилі Родович.
Спілкувався
Петро АНТОНЕНКО

ч. 51, 22—28 грудня 2011 р.  “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“Вірмо, що наша праця дасть добрі плоди, і
невтомно працюймо на благо рідної землі”.

Зоя ШАЛІВСЬКА,
м. Конотоп Сумської обл.
Подорожуючи Україною, ми
моволі звертаєш увагу, як багато
храмів будують останнім часом.
Українці повертаються до хрис
тиянської моралі, духовності, що
здавна притаманні нашій нації.
Ще 1654 року мандрівник із Сирії
Павло Алепський захоплено опи
сував церковне життя України, її
величні храми з чудовим розпи
сом, хоровий спів, “від якого хи
таються гори й долини”. Диву
вався, що на козацькій землі “всі
вони, за малими винятками, на
віть здебільшого їхні жінки та
дочки, вміють читати та знають
порядок богослужби і церковний
спів. Крім того, священики вчать
сиріт та не дозволяють, щоб вони
тинялися неуками по вулицях”.
Про високу моральність україн
ців писав і Олесь Гончар: “Прига
дую, яких людей бачив у дитин
стві: яснолиці ішли до церкви,
охайні, статечні. Звідти поверта
лися одухотворені. Тож коли було
зруйновано моральні загати і де
мона жорстокості спущено з лан
цюга?”
Прекрасні храми були збудо
вані і в нашім краю. Дивовижної
краси церкви Успіння Пресвятої
Богородиці, Богоявленської, Різ
два Богородиці та інші залиши
лись у пам’яті старожилів, зокре
ма світлої пам’яті краєзнавця Бо
риса Хвостова. Із болем розпові
дав він, як подикунськи більшо
вики знищували ці святині. У

Читацьке віче
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ОСВЯЧЕННЯ СОБОРУ
церковних дворах влаштовували
привселюдне спалення ікон, які
примусово зносили школярі. Ві
домо, що тільки на Конотопщині
1930 р. знищено близько 40 тисяч
ікон. Люди впадали у відчай від
споглядання, як гинуть давні
храми.
Розоряли церкви, знищували
їхніх служителів. На Конотопщи
ні особливо страшних репресій
зазнала автокефальна церква і її
священики: Григорій Губенко,
Микита Ігнатенко, Тихін Школя
ренко, Степан Кудраш, Павло Та
расенко, Давид Пухальський, Іван
Мочарський. Автокефальний свя
щеник із приміського села Під
липне Дмитро Карпенко 26 років
провів на засланні. Загалом по
Конотопському округу в 1929—
1932 роках репресували 58 служи
телів культу. Було заарештовано і
розстріляно багатьох просвітян,
церковних хористів “за участь в
українській контрреволюційній
організації “Просвіта”.
Спливали роки… Вірян не по
лишала надія відродити сплюн
дровані більшовиками церкви.
Адже зазубрюваний моральний
кодекс будівника комунізму не
зміг замінити християнські запо
віді. Із відродженням України у
90х роках минулого століття по
чали відроджуватись храми.
До 350річчя Конотопської
битви коштами української діас

пори постав у Конотопі Собор
Різдва Пресвятої Богородиці.
2009 року на ньому були освячені
хрести. Настоятеля храму отця
Павла Кузя шанують прихожани.
Щирий у спілкуванні, усміхне
ний, завжди готовий дати пастор
ську пораду, він зумів згуртувати
громаду. Козаки Конотопської
сотні — парафіяни храму, тут збе
рігають і свій прапор. Інформа
ційний бюлетень Собору “Пра
вославна Конотопщина” цікавий
багатьом краянам.
І люди пішли до храму попри
злісні вимисли, плітки, а то й
погрози. Служителі патріархату
сусідньої держави навіть дітям у
школах погрожують Божою ка
рою, якщо ті посміють зайти до
нашої церкви.
Восени відбулося освячення
храму. Хлібомсіллю зустрічали
парафіяни в українських однос
троях Святійшого Патріарха Ки
ївського і всієї РусиУкраїни Фі
ларета. Прибуло багато гостей з
Києва, зокрема відома поетеса
Наталка Поклад. На урочистому
богослужінні були й посланці ук
раїнської діаспори з Чикаго. А
храм справді величний. Вражає
красою іконостас, виготовлений
відомими майстрами з Коломиї,
на якому поряд зі святими зобра
жений і мученик — останній ко
шовий отаман Запорізької Січі
Петро Калнишевський.

У храмі дивовижна акустика,
чисті голоси вихованців Київської
духовної семінарії прекрасно зву
чали. Затамувавши подих, слухали
парафіяни сповнену глибокої
мудрості проповідь великого ук
раїнського патріота, безкомпро
місного святійшого Патріарха.
А в церковної громади попе
реду ще багато роботи: не лише
упорядкування церковного дво
ру, а й перетворення храму на
справді осередок культури і ду
ховності. При храмі діятиме не
дільна школа, бібліотека.

…Горять на сонці золоті бані
гордого храму — символу відрод
женої віри та духовності. Знову
зустрічає вірян рідна церква яск
равим різнобарв’ям рушників,
пахощами ладану. Заходять до
свого Храму, щоб помолитися,
зцілитися духовно, послухати
мудрі проповіді свого настоятеля,
порадитись із ним. Відроджують
ся і храми людських душ, поволі
зникають багаторічні нашаруван
ня байдужості й огрубіння, утвер
джується віра в торжество добра і
справедливості.

«І ПО ВІРІ ВАШІЙ ДАВАТИМЕТЬСЯ ВАМ…»

Ореста ЧЕЧЕЛЬ
Це було справді відкриття: у
кінці вулиці, серед високих сосен
— чимала будова (колись — шко
лаінтернат для сиріт, а нині —
комунальний заклад Київської
обласної ради “Бучанська спеціа
лізована загальноосвітня школа
інтернат І—ІІІ ступенів з поглиб
леним вивченням іноземних
мов”) і між її корпусами міцно
вросла, як осердя, церковка із си
ньозолотим куполом — храм Ус
піння Пресвятої Богородиці. До
неї є й автономний вхід із вулиці.
А у вестибюлі школиінтерна
ту весело щебечуть у великій
клітці кольорові папужки, і ми
моволі заслухавшись їх, на мить
повірила, що у світі немає жод
них проблем. На моє зачудування
чергова каже, що й численні кві
ти довкола, і ці пташки — це
справа рук закоханого у природу
директора закладу Михайла Пет
ровича Наконечного, який вик
ладає тут історію.
…У затишній церкві закінчу
ється служба. Молодий священик
гарним голосом промовляє до па

рафіян. Згодом знайомимося.
Настоятель храму, кандидат бо
гословських наук протоієрей Ми
кола Кригін організацією неділь
них шкіл займається давно. По
чинав у Києві при Володимир
ському соборі, у храмі Покрови
Пресвятої
Богородиці
Со
лом’янського району, для дітей з
особливими потребами в соціаль
них центрах Києва: по вул. Льва
Толстого та на Теремках. Мав за
дум збудувати церкву для дітей —
дитячий храм. Спершу будівниц
тво планувалося в Києві біля зу
пинки метро “Либідська”, але,
поспілкувавшись із благодійни
ками, вирішив, що найкраще
храм звести в школіінтернаті.
Дирекція установи з великою ра
дістю сприйняла цю ідею. Так на
території Бучанської школиін
тернату виник духовний правос
лавний центр “Агнець”. Його мі
сія тут дуже важлива — духовно
моральне виховання молоді та
відродження культурних ціннос
тей. Отець вирішив запропонува
ти освіті свою допомогу, своє ба
чення виховання дітей, долі яких
часом аж надто непрості. Центр

“Агнець” входить у структуру
школи і займається позакласним
вихованням. Після уроків діти
можуть, замість Інтернетклубів,
прийти до центру й отримати ба
гато знань. Спочатку проводили
уроки християнської етики, а зго
дом, щоб діти мали можливість
дивитися повчальні фільми, при
дбали телевізор, DVD. А оскільки
отець має ще й освіту керівника
художнього дизайну, бо навчався
в Університеті культури та мис
тецтва, то в деяких своїх неділь
них школах, поряд із Святим
Письмом і Законом Божим вик
ладав макраме, малювання. Не
секрет: аби дитина прийшла до
церкви, потрібно докласти багато
зусиль, зацікавити її. Почати
можна з найпростішого: виготов
лення виробів власними руками.
Поступово до центру приєднали
ся викладачі піснеспіву, вишивки,
декоративноприк
ладного мистецтва,
театральної майстер
ності. Кожна дитина
до Великодня виши
вала собі рушничок
на кошик і розписа
ла писанку. Зараз у
центрі працюють не
дільна школа, студії
духовних піснеспі
вів, театральний гур
ток, телестудія, кур
си флористики та
образотворчого мис
тецтва. Радіють кож
ній дитині, яка хоче
чогось навчитися.
Двері центру відчи
нені для всіх охочих.
Поки
дітлахи
займаються у гур
тках, для батьків
отець після служби

читає лекції на духовні теми. Роз
повідає, як поводитися у храмі,
як приступити до Таїнства Спові
ді й Причастя. Також вивчають
Житія святих та історію Право
славної Церкви. Але найбільше,
мабуть, цікаві не самі лекції, а
живе спілкування зі священиком.
Молодь найбільше цікавиться
питанням шлюбу та сімейного
життя. Проте більшість парафіян
хочуть дізнатися, як змінити своє
життя на краще, як вести христи
янське життя і жити для спасін
ня. Бо, каже отець, прийти на Ве
ликдень освятити кошика — це
одне, а коли людина починає за
мислюватися над своїм життям,
над своєю місією на цій землі —
це зовсім інше.
А ще отець Микола з поміч
никами видають дуже цікавий та
інформативний журнал “Агнець”
(у зв’язку з фінансовими трудно

щами в останні роки — лише в ін
тернетваріанті). У майбутньому
настоятель хоче побудувати у Бу
чі храм у стародавніх українських
традиціях, аби біля нього були
студії гончарства та ковальства —
у справжній гончарні й кузні.
Планує змурувати українську піч,
аби випікати хліб. Центр має до
помогти відродити наші давні
традиції й культуру.
А того недільного дня в Бу
чанський духовний центр приїха
ли гості зі столиці — Тетяна Юхи
мівна Димань, старший викладач
Київської дитячої школи мис
тецтв № 8, композитор і співачка,
лауреат премії імені Наталі Забі
ли (2011), привезла своїх вихо
ванців. Дійство під назвою “Ди
вокрила рушники” заворожило
всіх присутніх. Спочатку пані Те
тяна розповіла про український
рушникоберіг, потім діти вико
нували музичну класику
й читали дитячі вірші
присутньої на зустрічі
Наталки Поклад, а на за
вершення Тетяна та Люд
мила Верета (дует “Орна
мент”) подарували пое
тесі пісню на її слова (му
зика Тетяни Димань)
“Заспівайте, бабуню, ме
ні колискову”. Отець
Микола подякував усім
за приємну гостину, зап
росив приїжджати ще та
обдарував учасників кон
церту гарним виданням
“Біблії” й відеофільма
ми, а Наталка Поклад —
своїми книжками. “Вір
мо, що наша праця дасть
добрі плоди, і невтомно
працюймо на благо рід
ної землі”, — сказав нас
тоятель на прощання.
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“Вчити дитину сприймати творчість —
велика й важлива робота”.

Молода країна

Людмила ІЛЬЄНКО

В

и колинебудь замислювали
ся над тим, що Вашій дитині
найпотрібніше? Я замисли
лася і дійшла висновку не дуже ори
гінального: хліба та гри… Поки що
цього бажає сама дитина. І про ду
ховний розвиток маємо подбати
ми, батьки.
Літо давно скінчилося, на вули
ці холод, не затишно гуляти парком
чи сидіти на березі озера. Але ж
дитина любить гуляти, її треба роз
вивати, до того ж, не перевтомлю
ючи, а м’яко навантажуючи її уяву.
Кажу про м’якість, бо сучасний те
леекран лякає жорстокістю стосун
ків між персонажами дитячих муль
тфільмів і невимовною кількістю
інопланетних і доісторичних монс
трів. Ці анімаційні твори захоплю
ють своєю динамічністю, сучасним
саундтреком, фантасмагорійністю,
але — майже нічого для душі дити
ни. Та чи й містять виховні момен
ти?.. І чи не зайнятість чи лінь бать
ків штовхають наших малюків в
обійми анімаційних героїв?
Адже для тих, хто живе у вели
ких містах, заповнити вільний час
якісніше не проблема.
Перше, що спадає на думку, —
це зоопарк чи планетарій. Про зоо
парк нема чого писати, споглядан
ня тварин і птахів для дітей завжди
цікаве, а от планетарій радує вели
кою кількістю незвичного. Виріше
но: найближчого вихідного йдемо з
сином туди! У суботу й неділю об
одинадцятій годині тут казки для
найменших. Розповідає лектор Ки
ївського планетарію Світлана Ге
расименко: “Навіть у казці для ді
тей 3—6 років є деякі важливі пі
знавальні дані. Наприклад, у лекції
“Куди сховалося сонечко” розпові
даємо, чому день змінює ніч. Нап
рикінці лекціїказки ми дізнаємося,
що земля обертається, але до цьо
го висновку дітям треба дійти ра
зом із гномиком Кнопкіним, який
дружить із Сонечком, і тому вирі
шив з’ясувати, куди ж воно хова
ється щовечора: виліз ізпід ков
дри і пішов за ним. І оленя зустрі
чав, і з хмаринками спілкувався, і
до зірочок добувся, але всетаки
знайшов Сонечко, яке розсміялося
і сказало, що нікуди воно не хова
ється, а просто земля обертається
навколо власної осі. У казках“лек
ціях” ми розповідаємо про зміну
пір року, дня і ночі, або знайомимо
дітей з якимось цікавим сузір’ям,
не перевантажуючи інформацією.
О 14 годині починаються лекції для
масової аудиторії, але семилітки і
старші діти уже можуть їх відвіду
вати. Під час цих сеансів дитина
може побачити більше зоряного
неба. Є лекція “Зорі і поезія”, але
вона більше цікава дорослішим ді
тям. У нас понад 30 лекцій для ді
тей. Казки часто інсценують акто
ри. Маємо студію звукозапису, де
вони записуються, а потім вико
ристовуємо фонограму. Але є зус
трічі, які потребують прямого спіл
кування, наприклад, орієнтування
на місцевості, вони всі проводять
ся наживо.
У нас працює школа астроно
мії. Ми займаємося з дітьми від 5 з
половиною до 11 років щосуботи і
щонеділі. Вони опановують теоре
тичну астрономію. Працює худож
ня студія”. А вартість квитків до Ки
ївського планетарію усього 20 гри
вень для дітей і 25 для дорослих.
Назви, що я їх прочитала в
програмці планетарію, інтригують:
“Чарівна подорож Колобка”, “По
дорожі Незнайка машиною часу”,
“Ми на місяць летимо” тощо. Мо
же, й справді наші малюки оберуть
зоряні ігри, а не зоряні війни?!
Утім, у Києві дитячий репертуар
відрізняється розмаїттям. Ви здо
гадалися, що йдеться про театр?
Запрошую Вас на Русанівку, в но
вий муніципальний театр “Київ”.

На фото: дитячі вистави театру “Київ”

МАМО, КУДИ ПІДЕМО?
Любі читачі, пишіть
нам, будь ласка, про
те, як виховуєте своїх
дітей, які розваги про
понуєте їм, крім читан
ня книжок, і взагалі: як
проводите дозвілля?
Що цікавого у ваших
містечках і селах вони
можуть побачити?

Розповідає Ольга Нежурко, ди
ректоррозпорядник закладу: “У
нас колектив молодий, та досить
відомий серед театралів. Третій рік
поспіль працюємо в приміщенні
колишнього кінотеатру “Краків” на
Русанівській набережній, 12. У ре
пертуарі театру багато вистав для
дорослих і дітей. Дітям пропонує
мо 4 вистави: “Як стати справжнім
бегемотом” сучасного драматурга
Олександра Вітра, “Мухацокоту
ха” за К. Чуковським, казка “Троє
поросят”, “Маленький принц” Ан
туана СентЕкзюпері. П’ята виста
ва “Теремтеремок” готується до
Нового року. Крім “Маленького
принца”, усе це казкові мюзикли.
Глядачі охоче сприймають гру ак
торів, професійний спів, пластику,
танець. У виставі “Як стати справж
нім бегемотом” багато пригод, і
добро перемагає зло. Бегемотик,
Вовк, Їжачок, Дракончик, Черепа
шеня — персонажі, яких дітвора
встигає полюбити. “Троє поросят”
також цікава вистава. Там є Зай
чикфотограф, Вовк, який хоче
стати актором і постійно співає. У
казки “Мухацокотуха” дуже гарне
сценографічне вирішення. Квіти, в
яких сидять Комашечки, Муха, Ба
бусяОса. Вистави тривають годи
ну—годину п’ятнадцять. Прохо
дять на одному диханні, хоч дітворі
дуже важко висидіти тривалий час.
Але через те, що вистава є мюзик
лом, її легко дивитися.
Наші глядачі — діти від 3 років.
Ми возили наш доробок на Донбас
у рамках фестивалю “Театральна
осінь”, який започаткував наш те
атр, і показували ці вистави в Київ
ській області для п’ятикласників.
“Маленький принц” для дорослішої
аудиторії, здатної сприйняти ліри
кофілософський зміст. Для 7—8
класників у нас є вистава, в якій
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розкрито тему юнацького макси
малізму, — “Задоволені собою” за
п’єсою Жана Ануя “Антігона”. За
жанром це феєрична трагедія.
А ще “Тарас Бульба”, мюзикл за
п’єсою Неди Нежданової, за моти
вами повісті Гоголя. Ми співпрацю
ємо з громадською організацією
“Громадянський корпус”, із ними
започаткували програму “Театр
для дітей”. Щотижня ця організація
купує квитки для глядачівдітей із
незахищених сімей. Дуже добре,
що є люди, які розуміють: мистец
тво — обличчя країни, і коли діти
виростатимуть, розуміючи його, то
це гарантія їхнього світлого май
бутнього”.
Театр оперети не забуває про
наймолодших. Розповідає керівник
літературнодраматургічної части
ни театру Оксана Трощанівська:
“У нас іде “Чіполіно”, “Білосніжка та
сім гномів”, “Лампа Аладдіна” та
“Пригоди бременських музикан
тів”.
Усі казки дидактичні. “Білосніж
ка” і “Чіполіно” — для найменших.
Діточки 3—4 років — найактивніші
й найвдячніші глядачі. “Лампа
Аладдіна” — вистава для старших
дітей. Вона вчить розумінню, що
любов, вірність, дружбу за гроші не
купити.
У нас особливі вимоги до музи
ки. Музична частина вистави має
складатися з “хітів”, щоб діти могли
їх запам’ятовувати, повторювати,
наспівувати. Так само дійство за
пам’ятовується завдяки яскравим
костюмам, декораціям. А сюжет
завжди такий закручений, що гля
дачі й на секунду не втрачають ці
кавості до того, що відбувається на

сцені. Або в залі, бо актори час від
часу виходять у зал, спілкуються з
малечею.
Усі дитячі вистави йдуть україн
ською мовою. Вартість квитків у
Національній опереті — від 5 до 40
гривень.
Тож зі своїм п’ятирічним сином
йдемо на “Білосніжку”. Виставу
розпочинає танок гномів. Це за
хоплює і одразу “затягує” у поста
новку. Фабула скорочена і спроще
на, якраз для малюків. Почуття під
силені, щоб діти могли їх зрозумі
ти: любов, заздрість, доброта, жа
доба влади. Зла мачуха так експре
сивно висловлювала свої негативні
почуття, що зал буквально закрику
вав її, опираючись її злій волі. Ді
тям дуже важливо висловити спів
чуття Білосніжці. Душевну теплоту
акторів, чарівність “живого звуку”
важко замінити! Коли принц ожи
вив Білосніжку поцілунком, мій син
заявив, що він не дівчинка, аби та
ке дивитися, а це означає, що він
посправжньому розчулився.
Ілля Поволоцький, завліт Ки
ївського лялькового театру: “Найу
рожайнішим був для нас 2010 рік.
Ми поставили виставу “За двома
зайцями” Старицького, яка й досі
актуальна. Мова вистави відпові
дає стилю її епохи, але наповнення
характерів не змінюється. Тому
постановка не стільки історична,
стільки сучасна і дуже актуальна.
Вона для старших школярів. А на
“Лісову пісню” приходять із дітьми
від 10 років. Перед початком вис
тави я розповідаю про Лесю Укра
їнку, про те, що спонукало її напи
сати цей твір за два тижні у Кутаїсі,
і чим привабливий образ Мавки.

Минулого року ми поставили
“Червону шапочку”, яку забороняв
Сергій Образцов, навіть писав про
це. Він вважав, що не можна пока
зувати акт канібалізму дітям. Але
ми наважилися на цю п’єсу Євгена
Шварца. Її здатні зрозуміти діти від
4—5 років. Також відбувся дебют
нашого актора Григорія Усача
“Наш веселий колобок”. Це віршо
ваний твір. Народився маленький
колобочок, який хоче самоствер
дитись як особистість і тому виру
шає в мандри. Але найбільша по
дія, сюрприз — вистава “Про ку
рочку рябу та сонечко золоте” за
п’єсою, яку написав наш дирек
тор, Микола Іванович Петренко,
заслужений працівник культури.
Це не перша його робота як дра
матурга. Тут об’єднано дві казки:
“Курочку рябу” і “Ріпку”. Постанов
ник Марина Назаренко, молода
режисерка, для якої це друга ро
бота. У номінації “Найкраща дитя
ча вистава” ця робота здобула
премію “Київська пектораль”. Ми
випустили “Золоте курча” Орлова
— казку з дуже цікавим сюжетом.
Також запрошуємо на “Казку для
добрих сердець” Наталі Абрамце
вої та новорічну виставу.
Відчуваємо велику відповідаль
ність перед нашим глядачем, тому
що йдеться про майбутнє нації.
Кожна вистава — урок естетично
го, етичного, морального вихован
ня. Хочеться, щоб дорослі з нами
більше дружили і частіше телефо
нували. Якщо казка, на яку вони
йдуть із дитиною, за класичним лі
тературним сюжетом, то потрібно
напередодні прочитати її дитині,
підготувавши до походу в театр.
Так що ми із задоволенням надамо
методичні поради батькам, вчите
лям, тому що вчити дитину сприй
мати творчість — велика й важлива
робота”.
Відкрила я для себе і театр
“Божа корівка”, розташований по
вул. Михайлівській, 24ж. Він виріз
няється казковою вибагливістю ін
тер’єру. Це той випадок, коли те
атр посправжньому “починається
з вішалки”. У фойє дуже гарно,
розписна червона підлога, вели
кий акваріум із золотими рибками
й сомами, що живуть у мушлях.
Будьякій дитині буде цікаво в цьо
му театрі. Розповідає художній ке
рівник театру Віталій Кіно: “На
шому театру близько 10 років.
Довгий час ми не мали власного
сценічного майданчика, тому пра
цювали на орендованих, наші ди
тячі вистави йшли в “Театрі драми
і комедії”, театрі “Сузір’я”, на ін
ших сценах. Ми їздили на гастро
лі, фестивалі. А тепер ми — центр
мистецтв “Новий український те
атр”, до якого входить і театр для
малечі “Божа корівка”. Посправ
жньому унікальна п’єса “Івасик
телесик” Марка Лукича Кропив
ницького, яка майже ніколи не
йшла на професійній сцені. Кро
пивницький написав її для дітей,
що жили на хуторі, з ними її поста
вив. Це було народження першого
ТЮГу в Україні, і нам дуже приєм
но, що класика йде на нашій сцені.
Ще цікава п’єса Наталі Уварової
“Фізкультура для баби Яги”. У нас
широкий репертуар. Ми граємо
твори таких відомих драматургів,
як Сергій Козлов “Казка про леве
ня та черепаху”, Григорій Остер
“Казка про зайчикову хатинку”,
Сесіл Тейлор “Подорож на чарів
ний острів”. Зазвичай перший по
хід з дитиною до театру починають
з нашого: у нас невеличкий зал, а
малеча комфортніше почувається
у невеликому просторі. Дітей зус
трічає Божа корівка, запрошує їх
на гостину… Ціни на квитки одна
кові для дітей і для дорослих, на
всі місця в залі 35 гривень. Бо зал
невеличкий, і звідусіль добре вид
но. Білет на новорічні вистави
коштує 50 гривень”.

“Прийми ж у серце цю святу данину, Молитву
тиху в душу запусти І горду славу діда'Чигирина
В житті своєму не занапасти”.
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росвітяни ми ще досить
“молоді” — нам лише
шість років. З легкої руки
голови обласного об’єднання
“Просвіти” В. Ф. Семистяги (він
родом із нашої місцевості) у нас
склався осередок із 7 осіб (сьогод
ні нас уже 12 учителів і 17 учнів).
Пощастило нам і з матеріальною
базою. Завдяки ентузіазму вчителя
української мови та літератури
Т. І. Смалько було створено кімна
тумузей “Шевченківська світли
ця”, де зібрано надзвичайно цін
ний і багатий етнографічний мате
ріал і все, що стосується життя і
творчості Кобзаря. Саме у цьому
святому для нас місці й народила
ся “Лексема” — об’єднання твор
чих груп товариства “Просвіта”:
“екскурсоводи”, “юні театрали”,
“юні журналісти”, “декламатори”,
“юні поети і прозаїки”, “юні дос
лідники”, “перекладачі”.
Головна мета членів осередку
— пропагувати українську мову
серед населення, прищеплювати
любов до поезії Т. Г. Шевченка і
української літератури загалом,
відроджувати традиції, звичаї
Слобожанщини. У кімнатімузеї
побували представники майже
всіх районів Луганщини, адже
просвітяни школи провели об
ласний з’їзд гуртків “Плекання
рідної мови”. Подив (сільська
школа!) і захоплення викликав
пролог, яким нижньодуванці від
крили з’їзд, вміла організація за
ходу. Цікавою була екскурсія до
“Шевченківської світлиці”. Екс
курсоводи, учні 6—11 класів, зу
міли уникнути шаблонів і нудних
переліків. Жваво, образно пред
ставили вісім тематичних експо
зицій, тому що своїми руками їх
злеліяли і весь час доповнюють
новим змістом. Недаремно ось
уже п’ятий рік кімнатумузей на
городжують дипломом як най
кращу в районі.
Надія КИР’ЯН
Фото Олеся ДМИТРЕНКА
У “Просвіті” підвели підсум
ки традиційного конкурсу “Я
гордий тим, що українець зроду”.
Цього року в ньому взяли участь
понад 500 учасників з усієї Украї
ни в номінаціях: поезія, проза,
гумор, пісенномузична твор
чість і виконавча майстерність.
Найбільший “урожай” у поетів
другої вікової категорії (11—14
років). Журі нелегко було визна
чити переможців, тому довелося
додавати особливі номінації, як
от “Поетична надія”, “Муза”,
“Оригінальність”, “Творче сум
ління” тощо. Найбільше конкур
сантів цього року представили
Сумська, Харківська, Дніпропет
ровська, Одеська, Черкаська,
Чернівецька області. Найкраси
віше оформлені твори надійшли з
Сум. Саморобні книжечки з кра
сивими малюнками приємно бу
ло взяти до рук, вони цілком гар
моніювали зі змістом. Дехто зі
школярів подав справжні збіроч
ки, надруковані місцевими ви
давництвами.
Члени літературної студії
“Крила” з Чернівецької гімназії
№ 1 (керівник Руслана Олегівна
Гірш, вчителька української мови
і літератури) подали на конкурс
оригінальну колективну роботу
— саморобну книжку “Наш Шев
ченко”. До неї увійшли дитячі
роздуми, вірші, малюнки, афо
ристичні вислови, наприклад:
“Світ Шевченка для мене — наче
криниця, яка вражає глибиною
мудрості. Його слова, неначе ліки
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НАМ ПОЩАСТИЛО
Шановна редакціє тижневика “Слово Просвіти”! Ми пос
тійно читаємо вашу газету. Ми — це невеличкий осередок
товариства “Просвіта” в Нижньодуванській ЗОШ І—ІІІ ступе
нів на Луганщині. Ваші публікації подобаються нам, тому що
змушують задуматися над важливими проблемами сього
дення, наштовхують на дискусії, мають велику інформацій
ну цінність. Саме тому й вирішили розповісти вам про своє
життя, наші цілі й завдання, прагнення і досягнення.
Тут, у “Шевченківській світ
лиці”, народжується справжнє
розуміння творів Кобзаря, любов
до щирого українського слова.
Вміло “диригуючи” лексемівця
ми, Тамара Іванівна Смалько і
Олена Віталіївна Шевченко ко
ординують їхні дії, направляють,
а молоді просвітяни залучають
змалечку школярів до своєї робо
ти. Ось чому в музеї не стихають
дитячі голоси. Адже ніхто не ви
лає дитину, що одягла на голову
козацьку шапкуекспонат чи
крутить прядку. У національних
костюмах зі “Світлиці” діти вис
тупають на сцені; горщики, люс
терка, ікони часто стають рекві
зитом, декораціями у виставах.
Душею прикипівши до Шев
ченкового слова, діти беруть
участь у всіх можливих конкур
сах, вікторинах, літературно
мистецьких вечорах. Найулюбле
ніший із них — Всеукраїнський
Свистунівський фестиваль поезії
Т. Г. Шевченка та обласний кон
курс “Просвіти” — “Іду з дитинс
тва до Тараса”. Маємо успіхи: ли
ше цього року — І і два ІІ місця на
Свистунівському фестивалі, два
роки поспіль — І і ІІ місця в об
ласному конкурсі. Наші театрали
під керівництвом О. В. Шевченко
уже 5 років займають перші місця
у районному фестивалі. Бувають
наші учасники і на Всеукраїн

ських конкурсах (ІІІ місце у Пол
таві, конкурс “Посміхнемось щи
ро Вишні”).
Велику допомогу надає нам
районна організація “Просвіти”
(голова Євген Дзюба). Цього ро
ку переможці Свистунівського
фестивалю коштом “Просвіти”
побували у Києві, у музеї Т. Г.
Шевченка. Книжками, плаката
ми, брошурами — всім необхід
ним для роботи нашого осередку
забезпечує Євген Дзюба.
Спонсорську допомогу отри
муємо і від обласного об’єднання
“Просвіти”. В. Ф. Семистяга за
безпечив нас чудовим набором
відео й аудіодисків: відеоматері
али про Т. Г. Шевченка, аудіоза
писи народних пісень різних ре
гіонів України. А ще — коштами
призерам конкурсів для поїздок
до Канева (двічі).
Не можемо не сказати і про
інше. Луганщина — багатомовна
місцевість. У нас ті самі пробле
ми, що і у кореспондентів “СП”
В. Проценка, С. Слобожанського
чи П. Грищенка. Та втішає те, що
ми маємо підтримку начальника
відділу освіти Сватівської рай
держадміністрації І. А. Мазурко.
Побачивши наш ентузіазм і пра
целюбність, душею пройнявшись
нашими турботами, Ірина Анато
ліївна і матеріально (швейна ма
шинка, фотоапарат, магнітола,

штори для музею — призи театра
лам), і духовно допомагає нам. А
нещодавно вона поповнила ко
лекцію портретів Т. Г. Шевченка
власноруч вишитими двома по
лотнами. Ми вдячні їй за цей по
дарунок.
Нам надзвичайно пощастило
з наставниками — Тамарою Іва
нівною Смалько і Оленою Віталі
ївною Шевченко. Мама і донька.
Скрізь, де вони беруться за спра
ву, досягають успіху. На олімпіа
дах їхні учні серед найкращих, у
конкурсах — перші. Ці педагоги
творчо ставляться до своєї робо
ти, їх люблять діти і поважають
батьки. Цього року Тамара Іва
нівна нагороджена медаллю “Бу
дівничий України”, а раніше —
Почесною грамотою і нагрудним
знаком Луганської обласної дер
жавної адміністрації і обласної
ради з нагоди 140річчя ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка.
Тамара Іванівна — “мозковий
центр” Товариства, а Олена Віта

Юні журналісти осередку
“Просвіта” Нижньодуванської
ЗОШ І—ІІІ ступенів Сватівського
району Луганської області
Прийми ж у серце цю святу
данину,
Молитву тиху в душу запусти
І горду славу дідаЧигирина
В житті своєму не занапасти.
Інна КАЛАБА,
м. Жашків Черкаської області

для людської душі” (Катерина
Марциняк, 6 клас).
Вручення нагород перемож
цям відбулося в Національному
музеї літератури України. За до
рученням народного депутата Ук
раїни, голови ВУТ “Просвіта” ім.
Тараса Шевченка Павла Мовчана
член журі, кінорежисер Дмитро
Ломачук привітав конкурсантів.
Розповів, що протягом року ра
зом із Тетяною Негрій були чле
нами журі конкурсу “Рось шукає
таланти” на Черкащині. Багатьох
дітей — учасників черкаського
конкурсу запрошували на просві
тянські свята. Рівень їхньої май
стерності гідний найвищих пох
вал і нагород.
Голова журі, член НСПУ, зас

***
Загубилось небо серед стін,
Серед замаскованих сюжетів,
Серед нагород, серед портретів,
Серед мітингів, протестів та
наметів,
Безробіття та високих цін.
Розридалось небо те журбою,
Загубило тижні, дні і миті.
Кожен хай сидить в своїм кориті.
Стало якось важко у цім світі
Залишатися лише собою.

ДИТЯЧА МУЗА
лужений журналіст України Ва
силь Василашко сказав: “Нещо
давно у нас у товаристві “Знан
ня” була зустріч із Борисом Олій
ником, поетом, академіком, Ге
роєм України. Я повідомив, що
його слова “Я гордий тим, що ук
раїнець зроду” надихають дітей
уже багато років на творчість у
товаристві “Просвіта”, він пере
дав усім вітання.
Дуже приємно, що на кон
курс надійшло багато робіт зі схо
ду й півдня України, що діти ці
кавляться нашою історією. Пи
шуть про рідний край, про батька
й матір, згадують Шевченка, Сту
са, козацтво і в їхньому малень
кому серці вміщається вся Украї

ліївна — його “руки та ноги”. Во
на оператор, режисер, хорео
граф, художник… Одним словом,
керівник театралів — найуспіш
нішої творчої групи “Лексеми”.
Наші вистави — то справжнє
свято творчості. 30—40 учасників
у чудових костюмах. Спектаклі
проходять на одному подиху. Ад
же, на думку керівника, усі діти
талановиті, треба лише створити
умови для розкриття їхніх здіб
ностей. “Театральна весна” —
так називається районний кон
курс — через кілька місяців, а
уже сьогодні іде копітка підго
товча робота.
Ось таке наше життябуття…
Вітаємо читачів тижневика з
наступаючим Новим роком і Різ
двом Христовим. Усіх вам земних
благ!

на. Я сподіваюся, що участь у
цьому конкурсі запалить вас
творчим вогнем, дасть крила для
польоту”.
Відповідальний
секретар
“Просвіти” Микола Нестерчук,
заслужений працівник освіти Ук
раїни Світлана Фещенко і голова
журі конкурсу Василь Василашко
вручили нагороди переможцям, а
діти прочитали свої поезії та про
демонстрували виконавську май
стерність.
Ось кілька поезій конкурсан
тів.
ХОЛОДНИЙ ЯР
Холодний Яр і холодно в душі…
Безсмертя студеніє над лісами,

Пориву волі там нема межі,
Вона яріє аж під небесами.
Нескорена, славетна Україно!
Твоє тут серце, тут твоя душа,
І твоя пам’ять, славний
Чигирине,
Як лезо бритви чи ножа.
Кремезний дуб завмер,
заплющив очі,
Ввібравши в себе дух Залізняка,
Своїм онукам розказати хоче
Про заповітну мрію козака.
Про море крові, море сліз і болю,
Про долю на колінах і без прав…
І про ціну за ту жадану волю,
Яку нам Бог тепер подарував.

Ненависним небо те людині
Стало, бо останні молитви
Досягнути не змогли мети…
Та якщо зашиють нам роти,
Хай тоді прокинеться каміння.
Катерина КОМОЛОВА,
м. Іллічівськ, Одеська область
ЗЕРНА
Сієш зерна в землю плідну —
Буде урожай на славу!
Сієш людяність у душу —
Виростає добре серце!
Я — дитина неба й сонця,
Синьожовтої країни —
Буду щедро засівати
Світ порядності зерном…
Людяність дорожча за багатство!
Аліна КУЧУК,
с. Надеждівка,
Лозівський район,
Харківська область
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“Своєю творчістю проникає у глибінь душі
слухацької і там залишає слід”.

— Степане Петровичу, з Ва
шими гастролями склалася нез
вична ситуація. Ви приїхали на
один концерт, а довелося дати
повноцінні два. Просто півтисяч
ний зал не вмістив усіх Ваших ша
нувальників. Та й на повторному
концерті у залі яблуку ніде було
впасти. Скажіть, Вас така ситу
ація подивувала, чи це уже звична
річ?
— З цього приводу щоразу
згадую слова лідера гурту “ДДТ”
Юрія Шевчука: “В кожний кон
церт маєш вкласти душу. Без цієї
жертовності успіху не досягнеш”.
Намагаюся своєю творчістю про
никнути у глибінь душі слухаць
кої і там залишити слід. Воче
видь, це вдається, оскільки люд
тягнеться на мої концерти. Я
сповна віддаюся кожній мелодії,
живу нею, переживаю… Поін
шому не можу. Казав колись мій
батько: якщо не можеш людям
допомогти, то краще не заважай,
а якщо можеш і хочеш, то старай
ся понад міру. Стараюся і дякую
Богу за даний мені талант.
— Якось Ви перебували з гас
тролями в Італії, і на концерт зій
шлося чимало української діаспори,
точніше, заробітчан з України.
Так ось, одна із заробітчанок після
концерту заявила: “Усе, Гіга мене
настільки розчулив, що я завтра ж
повертаюсь в Україну”.
— Приємно це чути. Це, воче
видь, трапилося, коли виступав у
Римі на площі святої Софії. Там
щороку проводиться День матері,
і на це свято масово сходяться ук
раїнці, доля яких пов’язана із за
кордоном. Можливо, у них там
кращі заробітки, кращі умови
життя, але там немає України. Са
ме Україну намагаюся наблизити
до них своїми піснями. Тому після
“Дороги до храму” багато людей
плакали. Чому? Бо в пісні йдеться
про те, що не все вимірюється
грішми, що ніколи не проторуєш
дорогу до храму, коли храму немає
у власній душі… Більше того, як
що тобі щось дано безплатно, то
безплатно його і віддай…
Є у мене знайомий священик,
настоятель кафедрального собо
ру. Якось він сказав: “Знаєш,
Степане, ми з тобою, по суті, ви
конуємо однакову місію. Я ви
ходжу перед олтарем і пропові
дую людям добро. І ти виходиш
на сцену і проповідуєш людям
добро. І так само — до церкви
людей ніхто не заганяє. І на твої
концерти люди йдуть за велінням
серця”. Звичайно, це високі сло
ва. А за ними ще вища, ще більша
відповідальність. Бо ти не маєш
права донести до людського сер
ця бодай краплину фальші. Усе
має бути правдиво і щиро, що й
намагаюся робити, як повелів
БОГ, від ЯКОГО — мій талант.
— Творча кар’єра не стелилась
гладко, на шляху, мабуть, були й
терни?..
— Ще й які! Тридцять років
тому я створив гурт “Бескид”.
Сподівалися, що його підтрима
ють на Закарпатті. Натомість
прихильність мав на Волині. По
тім нам дорікнули: мовляв, які ж
ви патріоти, коли не прославляє
те ріднокрай. Повернулися, по
чали пропагувати місцеві народні
пісні. Знову декому це стало не до
вподоби. Мовляв, у репертуарі
немає пісень про комсомол. Не
одмінно включайте, щоб проби
тися в заслужені артисти. А ми
вперто стояли на своєму, бо зна
ли, що коріння нашої пісні — са
ме у народі. Загалом щодо звань,

Абетка відомих імен
пісенних текстів, де навпроти
кожного твору позначка. Мов
ляв, до цих слів уже є музика. Ли
ше біля одного тексту немає “га
лочки”. “Ось, — каже Степан, —
ніхто не хоче братися за цей
текст. Кажуть, заважкий для піс
ні. Може, він тобі буде під силу”.
На тому й розійшлися… Приїхав
я додому і відразу взявся за робо
ту, за приспів. Десь до першої го
дини ночі він у мене вже мав нап
рацьоване звучання. Телефоную
до Галябарди, а він спросоння:
“Щось сталося?” — “Сталося”,
— кажу і починаю награвати йо
му мелодію. У відповідь чую: “Це
воно. Ти на правильному шляху”.
Така ось історія “Яворини”. Що
правда, потім, після аранжуван
ня, мені дехто дорікав, що у піс
ню я вставив музичну цитату з
Моцарта. Втім, хто розуміється
на музиці, той переконаний: ци
тата цілком доречна і гарно впи
сується у контекст…
А із піснею “Наталі” було
так. Гостювали ми з поетом Ана

ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ «ЯВОРИН» —
ВІД ЗОЛОТОГО ГОЛОСУ УКРАЇНИ
Пісню на вірші Степана Галябарди “Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну”, яку в
народі називають “Явориною”, золотий голос України, народний артист України Степан Гіга
виконав зі сцени вже понад десять тисяч разів, і щоразу зал слухав мелодію стоячи. За по
шаною з “Явориною” навряд чи зможе зрівнятися якийсь інший український пісенний фолі
ант. Зрештою, як вважає Степан Гіга, річ не у кількості виконань, а в тому, що “Яворина” ні
би перейшла з пісні у людську іпостась і повсякчас сприймається як невід’ємна частинка
буття, що дозволяє осмислити пройдений шлях і з надією заглянути у прийдешність.
Загалом кожен твір у виконанні Степана Гіги — це свято для душі. Бо разом із його пісня
ми хочеться любити, вірити, плакати, сміятися, мріяти, сподіватись, прощати. Так, скажімо,
“Яворина”, присвячена світлій пам’яті Назарія Яремчука, сприймається як національний гімн
реквієм. Слухаючи пісню “Друзі мої”, публіка посправжньому єднається, кладучи один од
ному руки на плечі. А “Дорога до храму” викликає не лише сльозу на очах, а й змушує заду
матися над сутністю життя. У цьому сповна переконалися мешканці та гості селища Млино
ва, до яких із концертом завітав Степан ГІГА.
нагород, то я ніколи їх не випро
шував і не випрошую. Працював,
співав, робив свою справу. Особ
ливо після 1991 року, коли зай
нявся самостійною композитор
ською та виконавською діяльніс
тю. Ось так за свій наполегливий
труд отримав звання і заслужено
го, і народного артиста України.
Втім, чи маєш звання, чи не ма
єш, якщо ти справжній артист, то
ніколи не спинишся на досягну
тому, на одній, двох чи десятьох
піснях. Такий принцип сповідую,
щоразу додаючи до репертуару
щось нове. Не кожна пісня “при
живається”. Але неодмінно про
ходить апробацію публікою. Ця
апробація і визначає її долю. По
дібний принцип намагаюся при
щепити і своїм дітям — Квітосла
ві, заслуженій артистці України,
та Степанові, який також
пов’язав долю з естрадою.
— Глядачам і слухачам дуже до
вподоби такі Ваші пісні: “Ната
лі”, “Друзі мої”… Особливо ж
“Яворина”. Цікаво: як вони з’яви
лися на світ?
— Звичайно, про “Яворину”
особлива мова. Вона написана на
вірші прекрасного поета Степана
Галябарди. Присвячена світлій
пам’яті незабутнього Назарія
Яремчука. Спочатку називалася
“У райськім саду”. Під час одно
го зі своїх концертів за кордоном
я її не заспівав, то публіка мене не
зрозуміла. Ця пісня пройнята су
мом та печаллю і не завше спів
звучна з радістю і торжеством.
У такому випадку своє слово ка

же глядач. Приміром, у Млинові
люд почав навіть скандувати:
“Яворину”! “Яворину”! Ну як тут
відмовиш… Але водночас симво
лічно: коли лунають перші акор
ди, всі піднімаються з місць і слу
хають стоячи. Це — найдорожча
данина пам’яті усім талантам,
усім вірним синам України. Ви
никла ж пісня після нашої зі Сте
паном Галябардою зустрічі на
фестивалі “На хвилях Світязю”.
Як композитор, я представляв
одну зі своїх пісень. Степан Галя
барда схвально сприйняв її, а по
тім каже: “У мене для тебе є ще
кращий варіант”. І дає збірник

толієм Фіглюком на різдвяні
свята у моїх батьків. Зпоміж ін
шого мова зайшла про планиза
думи, і Анатолій показав мені
низку віршованих текстів. А од
ного листка відклав убік: “Цей
не в твоєму стилі”. Узяв я той
листок, прочитав і відразу, як
блискавка, промайнула мелодія.
І вже в руках баян, той, на якому
в дитинстві починав вивчати му
зичні ази і який, до речі, досі “на
ходу”. Гурт схвалив початкову
мелодію. Далі мені нічого не за
лишалося, як втілити й реалізу
вати її у пісню, яка до душі бага
тьом слухачам.
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— Якось їхав потягом “Ужго
родСімферополь” і протягом
тривалого часу по внутрішньому
радіомовленню “прокручували” за
писи з піснями Гіги. Були там і
“Яворина”, і “Друзі мої”, і ще зо
два десятки інших мелодій…Так
ось, один пасажир, кримчанин із
російським корінням, підставив до
динаміка мобільний телефон з
диктофоном, аби записати мело
дії. А ще поцікавився: “А кто это
так прекрасно поет? По телеви
зору я этих песен ни разу не слы
шал”. З одного боку, це яскравий
приклад визнання Вашого талан
ту, з іншого, можливо, певний до
кір за “слабенький” телевізійний
піар…
— Щодо телебачення згоден,
але наполовину. Всетаки на ек
рані я — нерідкий гість. Особли
во у телевізійних гостинах Ми
хайла Поплавського. Водночас
телевізійний піар — не моя сти
хія. Живі концерти — ось що
найбільше до душі. Щомісяця
даю концерти на курортах Мор
шина, Трускавця… Недавно кон
цертував у Львівській опері. У за
лах — жодного вільного місця. І
це без будьяких “заганянь” на
концерт. Люди читають афіші і
йдуть, аби отримати заряд бадьо
рості, добра і навіть національно
патріотичного настрою. Це, так
би мовити, один бік медалі. Ін
ший — Золотий диск, який отри
муєш за мільйон проданих платі
вок. У незалежній Україні я його
отримав першим серед співаків.
А мільйон платівок — хіба мала
популярність? Тим паче, що Зо
лотих дисків маю вже два…
— Ваші пісні часто співають
інші виконавці — відомі і невідомі,
талановиті і відверто безголосі.
Як прокоментуєте таку ситуа
цію?
— У мистецтві, як у житті, є
кодекси честі, совісті, добропо
рядності. Вони спонукають вико
навця передусім попросити еле
ментарного дозволу авторів пісні
на її виконання. Подруге, це ви
конання має бути якщо не кра
щим від оригіналу, то рівнознач
ним і рівносильним. Приміром,
коли я намірився виконати відо
му пісню свого учителя Дмитра
Гнатюка “Осіннє золото”, то
кілька місяців шліфував її, ніби
діамант. Потім із десяток разів
випробовував сценою. І лише
після цього включив у постійний
репертуар, бо переконався, що
вчителя свого не підвів. Із моїми
піснями буває порізному. Та я не
забороняю виконувати їх, якот
пісню “Друзі мої”, яка увійшла
до репертуару щонайменше де
сятка виконавців. Нехай співа
ють. Але нехай ніколи не лукав
лять перед словом і музикою.
— Степане Петровичу, після
концертів — на відпочинок?
— Нині у мене найкращий
відпочинок — зустріч із внуком
Даніелем. Йому невдовзі випов
ниться чотири рочки, а він вже —
така молодчинка. Співає, звісно
ж, краще від мами й дідуся. Бути з
ним — одна насолода. А далі зно
ву — гастролі, композиторські
пошуки. Так що життя насичене
різноманітними подіями. Але
найголовніше — це пісні. Доки
Бог даватиме здоров’я і наснаги,
не втомлюватимуся їх творити.
Бо вони не так для мене, вони —
для всієї України.
Спілкувався
Євген ЦИМБАЛЮК,
Рівненська обл.
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