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jZ^{o\je_eYam\bj_W^x\fmo[o\^a{\[}bo^ Ya\jW[f]{a\qWjoba\nZ\XZYZ^o\_Wno\[a YZXà{o\a\nZ]ej{o\^ob{Z^Zmx\zZx\[Z^ `Z[}\bje_]obfw\
qW[W]obf\}\]a\y}_iYo^a\n{aw\
{ab]_a^\m{w\c^Z^Ww\de_en\{oi\`a]ma\^o[ZXo Yf^x\l\n^a\_eWYc{a\{W_Zn{Zb]a\WyZ\}m_W~{ eje_\]Z\[o\_Zq}[al[Zx\zZ\ZjZ_W\a\{W
WXWYZ[\mZ {W\ZXZ\j}yYamWaf\p\nZ nZ\[a{ab]e_b]^W\kb]oa~x\fme\[}boYZ\{eXW bcmWx\WyZ\^eYomZ_}bcmW\_ZbabcmW£\b]^Z oi\b]ZYa]{ai\jZje_en{oma^\nZyo\e{
_ZXZa{{W\b]Z_a{mW\Ya]Zjob}\Z`e^onf\ {Z\^onW]o\{WmWqx\zZy\}m_W~{bcm}\[Z^}\nZ _o]o\\_Wj]Z[\ze\\]_e]k\p\kXZ_}bcm} ]_WYc{Z~\Wnox\a\jZmZYa{{f\}m_W~{a^\{Z
Wm]o^{ZXZ\}`Wb{omW\{WaZ{WYc{Z^oq^ZYc j}ze{Z\^\j_Wm]om}\b}nZ^oi\}b]W{Z^\{W\m fm\e\{o{a\boYm}l]cbf\q_Zyo]o\{WW\jf]W ^a]{cZ~\nZyo\{e\b]aYcmo\^\bZaWYc{ZemZ{Z
{Z~\yZ_Z]cyow\ e\}\je_Z[}\`obYa\Z^Z~ _W~{a\a\¢^be\naYZ^Znb]^Z\j_Z^Wno]cbf\}m mZYZ{W\p\q{W`o]c\{e\]aYcmo\{e\q{W]o [à{a\a\^abcmZ^a\[Za\{Wa~x\bmaYcmo\^
Wno\qW\ye_eqe{c\rtr_w\{Wn_}mZ^W{Z\`Z _W~{bcmZk\[Z^Zk£\[a{ab]e_b]^Z\{W_Zn{Z~ n^e_ex\W\jZj_Zb]}\[a\n^Z[W\bZb{W[o Zyln{W^`a\bj_Z[Z {Zb]a\~~\Yane_a^x\[Z
_WYc{a\a\a{]eYem]}WYc{a\qnW]{Zb]a\~i\nZ
]o_o\[W]e_aWYo\de_Xaf\gh_e[Z^W\Z\}m Zb^a]o\[WYZ\_ehZ_[}^W]o\Zb^a]}\^\m_W~{a qWyY}no]obfw\
_W~{bcmZXZ\X_Z[Wnf{b]^Wx\W\jZ_Zqa ]Wmo[\`o{Z[x\zZy\}\{W_Zn{ax\^oza\mZ m\} e\qXWn}^WYZbfx\gh_e[Z^\y}^\j_o ^oj_Zy}^W{c\^YWnZkx\nZ\^[a{{f\b]W^o]o
[Wy}]{Zb]ox\m\e\b]WYZbfx\W\b^f Ya\^bf\{W}mW\j_Z^WnoYWbf\}m_W~{bcmZk\[Z `e]{o\nZ\_Zqbem_e`}^W{{f\mo~^bcmZ~\]W ^YWb{e\\{o `e\X_Z[Wnbcmoi\a{]e_eba^w
]a\^ZYaw\e_o\p\qWmYom\p\janjobW{o ^Zkw\W^a]c\^an\n}iZ^{ZXZ\^anZ[b]^W\^o[W l[{Z~\WXe{]}_o\W{nW_[bcmZ~\}j_W^ow\Zna \{WXZYZ^{ae\p\^\}b^anZ[Ye{{a\mZ {ZXZ
X_}jZk\]}ja^a^\`Ye{o\X_Z[WnbcmZ~\Z_XW XWYZbfx\jZje_ex\jZfb{o]o\baYcbcmZ[} ^ e\y}YZ\jZmYWne{Z\jZ`W]Zm\Ykb]_Wa~\fm q\je_ebà{oi\}m_W~{a^\^anjZ^anWYc{Zb]a
{aqWa~\x\zZ\_eZ_XW{aq}^WYWbf\^ n}iZ^e{b]^}x\zZ\mWqW{{f\a\^ba\o{a\q{Zbo qWjZya{ZXZ\qWiZn}\zZnZ\j_Z{om{e{{f\nZ je_en\[Wy}]{a[w
d¡x\WYe\W^]Z_b]^W\gh_e[Z^Ww\ZYZ^{W {o\ZXZ\q\{W_ZnZ[\jZ^o{{a\^eb]obf\}m_W~{ Z_XW{a^\}m_W~{bcmZ~\^YWno\j_Z^ZmW]Z_a^x WnWkx\zZ\de_Xa\gh_e[Z^\{amZYo\{e
n}[mW\aYZ[\p\{e\bYZ^W[ox\]^Z_`Zk\_Z bcmZk\[Z^Zk\ax\jZn_}Xex\jZ^e_{}]o\_e Ykne\q\{e`ob]Zk\bZ^ab]kw\a{\{eZn{Z_W n}[W^\jZyW`o]o\b^Z~\_Wna^bcma\jobW{{f
yZ]Zk\]_eyW\^of^o]o\b^a]Z^a\boYox\zZ\]W~]c mZmW]ZYocma\}{aW]bcma\e_m^a\j_W^Z qZ^Z\a\^ba\[W]e_aWYo\l\j}yYam}^W^\bjobmo jan\ZymYWno{mZk\m{o mo\Z`W]Zm\{Z^Z~
^\bZya\^eYomo\}m_W~{bcmo\{W_Znw\e bW[a\jZ_fnm}^W]o\b^Z~[o\bj_W^W[ow\ e\q bembZ]a^\a\j_Z^ZmW]Z_a^\}\Z^a\Wnaw\de nZyox\zZ\~~\^onWYW\[W e\`e_eq\r||\_Zma^
j_objW{o\^amW[o\^eYe]e{cx\qWm}]ox\{o{a je_oi\{W^ene{oi\[W]e_aWYa^\^on{Z\Zn{Z _en\{oi\je_e^W {W\yaYcab]c\{e}m_W~{a^ {o{a{f\_Zb^a]Ww\Zn{f\jobW^\^a{
j_ZmonWl]cbf¢\de_en\je_Z`e_XZ^oi q{W`{}\{WYW]Z^W{ab]c\}m_W~{a^\{W\y}na^ p\l^_e~^x\_Zbaf{x\WYe\e\{e\^omYomWYZ\} b]W]]ax\q^e_]Wk`obc\nZ\b^Z~i\b}`Wb{oma^w
bj_W^\^omYWnWl\j_ZX_W[}\nafYc{Zb]a\}m_W {o]^Z\b^Zl~\{WaZ{WYc{Z~\ne_ W^ox\iZ`W\ X_Z[WnbcmZb]a\fmZ~bc\{e{W^ob]a\nZ\a{oi }YW\]Z\{ayo\Zn{W\yeqje_e_^{W\`eb{W\_Zq
j_enb]W^{oma^\oi\{Waw\Wm}\j_Wm]om} [Z^W\q\_a^{o[\bZya\`o]W`e[\aq\j_o^Zn}
~{b]^Wx\qZm_e[W\Zyln{}^W]obf\yZ\]aYcmo {W\hene_W]o^{oi\]Zna\ze\qWbWnWiw\
^\jZln{W{{a\boYW£\b]^Z_k^W]o\{WaZ an}[aYo\`obYe{{a\[a]o{Xox\q~qno ^a]WYZ\`eb{e\X_Z[Wnf{b]^Zx\a\nZ^Zno]cbf y}ncfmZ~\jZna~w\gh_e[Z^\y}^\]Z{mo[
{WYc{o\}m_W~{bcmo\hZ{n\yZ\^\[W]e_a jW_]ax\m^WYo\_eqZYka\a\qWf^\ye_eq{f ]aYcmo\mZn}^W]ox\zZ\b^ZXZ\`Wb}x\{W\qZ_a q{W^e[\YknbcmZ~\n}ax\j_WX{}^\_Zqy}no
WYc{oi\qWbZyWi\janjZ_W\nZ\j_Wm]o`{Z~\_Z rtrXZx\{Wb]W^\`Wb\X}_]}^W{{f\^Z_ZXa^\^an }m_W~{bcmZ~\{eqWYe {Zb]a\ma{f\««b]w\ne ]o\~~x\^omYomW]o\e[Za~x\jZYeXo^o\~
yZ]o£\^anm_o^W]o\}m_W~{bcma\mZYo\}m m_o]oix\j_oiZ^W{oi\a\j_Z]ona~\bj_W^a\^an [Zm_W]o`{Z[}\_}iZ^a\qWy_WmYZ\nZ\]ZXZ\_Z ]Wmo[\`o{Z[\}b^anZ[Ye{{f\^YWb{ZXZ\f\^
m_}XZ^e_]a\jZnax\q_Zq}[a]o\~i\{WaZ{WYc
_W~{aq}]e\]eje_a{ax\nyW]e\j_Z\be_en{k _Zn e{{f\m_W~{ow\\Z^a\{WaZ{WYc q}[a{{f\a\boYw
\^oz}\Zb^a]}\p\yZ\]aYcmo\^\{Wa\mZYa {Zb]a\de_Xa\gh_e[Z^\W{WYaq}l\qWb{}^W{ Z\{Wbj_W^na\^any}^WYZbfx\fma\{Wb]_Z~ {}\\bZaWYc{ZjZYa]o`{}\Zb{Z^}x\}m_W~{
{WW\y}n}`{ab]c£\^an_Zn }^W]o\a\qWb{Z {f\^\ol^a\]WmZXZ\bZya\©yzeb]^W\kXZ_Zb jW{}^WYo\^\e]_ZX_Wnax\]Zna{a\b]ZYoa bcmo\iW_Wm]e_x\q^fqmo\q\a{o[o\hWm]W
^}^W]o\_Zb^a]o\yZ\^\{oi\Zbe_enZm bZ^\zZbc\{W\m]WY]\}bbmZXZ\[a_Ww Zba~x\je_enWl\gh_e[Z^\}\omYa\Yob]a^\ [o\\jZnaf[ow\¨o]W`\[}bo^\na]o\je^{oi
m}Yc]}_{Z~\j_Wa\]W\jZ`W]Zm\Z_XW{aqWa~\{W ªXZ_ZbbZ[\y}^\mZ {ox\i]Z\^oq{Wl\qW {Wn\{e^bcmoi\ye_eXa^w\boiZYZXaf\Ykne ^ob{Z^ma^x\fma\y\b]WYo\Z[}\me_a^{o]^Z[
oi\boY£\jan]_o[}^W]o\}m_W~{bcm}\j_eb} b^Zk\[Z^}\p\_Zbabcm}\Ya]e_W]}_{}\[Z^}x\W ^qWXWYax\a\]oix\zZ\Zjo{oYobf\j_o\^YWnax\q[a nZ\na~w\\^anZ[oi\j_o`o{\bYZ^Z\jZb]ZYW
yZ\^aYc{e\bYZ^Z\_Zq{ebe\jZ\^bai\b^a]Wi qW\[abe[\b^Zl~\_ZyZ]o\p\]e_o]Z_ak\^aYc {oYWbfw\©n[a{oYWbfx\p\bjZb]e_aXWl\^a{x\p j_W^no\\^ZYa\{e\nZbfX{}YZ\b^anZ[Zb]a
j_Z\{Wa\nZ[WXW{{fx\yZ\^aYc{e\bYZ^Z\{We {Z~\m_W~{ow\^]Z_\W{W]Z[}l\Zyo^W]eYc ]W\{e\qZ^ba[\o^W\ze\b]W_W\n}W\e]e_y}_ je_e^W {Z~\yaYcZb]a\}m_W~{a^w\W\XY}iZ
p\bo[^ZY\^Zbm_eba{{f\a\ZXZ\jZb]W^o[Z\[o bcma\{Wb]_Z~x\j_o^Znf`o\`o]W`W\nZ\{eb XWw\©n[a{oYobf\q^e_i{a\hZ_[ox\_}oYW\q ]}\{W_Zn}\jZjYW]o^bf\{e\Yoe\^a{\b^Z~[
]eje_\{W\b]Z_Z a\{Woi\j_W^\]ZzZw\\^ j_Zb]Z^{ZXZ\^ob{Z^m}x\zZ\e\b]W_a\{Wa [abf\jboiamW\YknbcmWx\WYe\{Wy}]a\b]ZYa]]f o]]f[w\«]Zq{Wx\[Z Yo^Zx\nWb]c\ZXx\{o{a
_ejZ_]W a\W\b^f]a\^ZYa\ o^Wx\i^oYk q{WZ[a\p\qe[Yfmox\zZ\nZba\beye\`^W{Yo^Z [o\q^o`mo\\]_Wnoa~\b]Zf]c\]^e_nae\Zn\[Z ^nWb]cbf\}{om{}]o\{W[\`W}\bakw\mzZ
k`Zfbm_W^W\mW_]o{W\^be{W_Zn{ZXZ\]_a}[ ^eYo`WYo\]Z e\[WYZ_ZbbW[ox\WyZ\[WYZ {ZYa]{Z~\mZYZ{o\{W\^Z_Z^Z[\[WnW{aw y}ne[Z\}^W {o[o\a\^n}[Yo^o[o\`o]W`W[o
h}\\n}iZ^{ZXZ\qYe]}\{W\^}Yofi\]Zna{cZ _ZbbW[ox\XZ^Z_fzo[o\jZ_}bbmo\a\{W\a Wm[}bZ^o[\jWja_e[\b]WYZ\jo]W{{f\j_Z {WZ~\ab]Z_a~w
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aiga[rdxYlV_YdXxad~Y_d^Yexh]aV^UXaYZW[Wb
l\rfYgaVa]XyY^lWY\]ra[efdagaYrWderytY\b
^Yh\}er[xX^Y]YfahyYZW[ ^YUxYeW[WlYZW[b
xY]Ynd[\X^tYo\d^Yaiga[rdxY]x xVxYlV_
]xl\Xf{Ypai\[sYo\[\e\YuW]UWXd\~Ypab
V_sYm\VW[^_YuW]Uyd\~YpxXY]aV^sYm\exV_
uW]Uyd\~YpZ[ah^XWX\YU\eahsYia]^Yab
Varx~Yp\Vxfd\Yi[\h\s~YpaVarx}Yr^dsY^
p\VxUsYrWZ\X\Yqy xd\~Yp\}Ye]_rxrfe_
^hj_Yr]aksYmaValxhx[\Y\Ud\X\~YpY]WVxb
dxYyd[\X^]sYrWZ\X\YWXxd\~Ypq[ae]^r\
`]\Xabc[\Xd^]efd\sY\Y[Wl\d^kYm\exV_
|a}d\~YpxerWr]aYer\[al\]XfagaY\VxU\s
x\}V\Yc^gaV_Yr\Y^X xtYmxX\UXaYZab x]dx{Y[Werxdah~YgV\ll~YXxxXda~YhWb
l^kYyYe]^r^YiyVaY]^lX\UWXX_YbV^rr_Y^b [Wda~Y r\Z^]da~Y]xdaV]\XX_hYYyeW
l]\Y[xera]agatYaY^kYZal^Y]x xVxYaib WY]xalxrfYyYXWY]xraXUWXaY}YWVWg\XrXat
`XrWV^gWXrX^erf~Yg\[Xx}Yeh\d~Y]V\erx]^Y\b
ga[rdyY]_ragaYqxefh\tY
WYZaUxX\XX_YwWY[tY]^lX\U\]Yyb r\V^YxXx^~YYWY][alWX^Y[xex~YwaYZWb
laXxdYlWda[\rx]Xabyxrda]agaYhxerWb [Wl\rfe_YYZadaV^XX_Y]YZadaV^XX_tYdwa
r]\~Ydx_XxXYm\VW[^}Y[\exfdx}{YpY xb Z[xlx]xrxe_YlaYzarag[\z^Yi\iye^YZ\X^Y\b
DEFGHIJKLMNOKPQRSTJ
[adaY[aZVwWXxhxYaUxh\YeZagV_l\]Yr]ab r\V^YZaU\rdyYYeraV^rr_~Y_d\YiyV\Y]xU\}b
UVWXYZ[\]V^XX_Ỳ]\Xab
[xY[alaX\U\VfXx^YXa]agaYX\Z[_hdytYidb XaYeWV_Xda~YhaWhaYeylxrxYZ[aY]x yb
c[\Xd^]efdagaYh^efdagaY
V\lxXdxbaiW[WgxY\iy]\}rWYXa]xYza[h~ d\Xx}Yeh\d~YdyVfry[yY^Y]xa]\X^erfYX\ x
aijklX\XX_YmnoYpq[ae]^r\sY
daVfa[^]tYWYi^Vf WYyUX^]Yr\YZaeV^la]Xxb VlW}t
^htYotYuW]UWXd\
d^]YmY\d\lWh^UXahyYhxerWr]aX\]er]^YUWb \r\V^_YxXx_YXWalXa[\a]aYi[\V\
d\rfYXa]aYera[^XdxYY\r\V^_YxXx_Y yU\erfYyYmeWyd[\XefdahyYagV_l^Yr]a[Uaer^
]\Xabc[\Xd^]wxX\Yyha]XaYl^Vxrfe_YX\
h\}er[xX_YaiW[Wga]aY]x x]\XdxtYa]gx h\}er[^]YhxerWr]~Y]V\ ra]y]\V\Y]xer\]b
Uarx[xYWrXag[\z^UX^Yg[yZx{Y|a}d^]wxb
dxYyYW[X^]_~YX_rxX^~YVr^~Y\VxU^~Y]
[ad^]Y^YX\UywxYlaiyrd^]st
X\~YyyVfwxX\~Yqadyrr_~YZ^VV_~YlW
q[azWea[YqWr[aYa[V\}Y^YW[X^]Wfb X\ ahyYh^er^tYaUYixYlWYZ[\]\V\~Yer]ab
eraV^rr_hxYiW[^g\rfe_Ye]aY]xU\~Yr[\lxb
dagaYlW[\]XagaYyX^]W[exrWryY^htYt []\V\Ygy[rdx~YX\]U\V\YfagaYhxerWr]\
^~Y\YZ[x[alXx}YV\Xl \zrY]ZVx]\kYX\
cWlfda]xU\~YagV_Xy] xYe]agaYU\eyY]xeb ^X xtYq^lgary]\V\Y}Y]xl\V\YY]x x]d\hx
erxVfYxrr_~Yai[_lx~YeZWxz^dyYr]a[WXX_
r\]dyY\r\V^YxXx^~Y\Zxe\]{Yp|agahYl\b g\[XyYdXxdyYpnY]^XadYai\[W]^stYqW[Wlb
hxerWfdxY]x[ai^]~Yad[Wh\Y}YyY]x x]^t
Xx}Yr\V\Xr~YeZ[_ha]\Xx}YXWYr^VfdxYX\Y[ab ha]yYpaVar^Y[ydxY\r\V^Yoy[UxXbxXxb
oahyYz\^]^YVWgdaY[a[^X_rfY~YiaYy
]xradYWerWrxUXxYZagV_l^]YhaVal^Yr\Ylab ^sYX\Zxe\]YrWZ\XYqy xdt
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daXaYh^eW]aer^Y]V\eXx}YdaVa[xrY^Y[ab
[aeVagaYX\eWVWXX_~Y\Y}YX\Y]^l[alWXX_Ylyb \r\V^_YxXx_YY\drx]X\Yg[ah\lefd\
h\rr_Y]Yye^Y]xl\Y^Y\X[\YX\[alXaYr]a[b hxtY[X\hWXrYX\Y^XaUxYea[aUd\YedV\b yYyd[\XefdaYe\hae]^lahaer^st
l^_Ud\tYY`Y[tYYZ[ae]^r_Xd\YX\Y\]al^
Uaer^tYWYlai[WY]xlXaYX\Y^XaUxYiVyd\~ l\]e_YYZa]ra[]\Xaer^YgWahWr[xUXxYWVWb ]ak[^lX^Yya[xYh\}er[xXfYlV_Y^Xab palaXs~Y_dYgaVa]\YaeW[WldyYa[g\X^y]\V\
UaVa]^UxYea[aUd\~Y[y Xxd\~YeW[]Wrd\~ hWXr^]tYq\yxYr\Yh\XWrxY[yd\]^]YZ[xdb UxYiVyad~YeydaXfY[^XagaYZad[a~YlV_ \]raiyeX^Y]xlxYhW d\X^]YX\ agaYh^er\Yy
ai[ye\~YZaly d\~YlWYa[X\hWXrYygalyb [\ \Vxe_YlWi^Vf agaY[aeVxXXxhY]^Wb UaVa]^d^]YY]x xr^Yd[\]\rdx~Yea[aUdxt e^lX^Y}YZ^]lWXX^YaiV\er^Ynd[\XxYlV_YZ[ab
krfe_YYZVawxXXxhY\[\drW[ahYZaV_Yrd\b [yXdah~YlaY_dagaY]]alxVxYwWY}Ya]r^~YexX^ d[WhyYg[yZyYWdeZaX\r^]YedV\l\rf iylWXX_YyYXxYVia]^YlaYe]aga~Y[^lXagatY
XxXx~YYza[ha~Y[ah^[ah~Y]V\erx]aer_hx r\YWVWX^YdaVfa[xtYnY_ed[\]x}YgWahWr[xUb ]x x]\X^Y[y XxdxtYnYZW[Wl]WVxdalX^} _Yed[ahX\~YeyhV^XX\Yr[yl^]Xx_Y
h\rW[^\VyY}YrWX^dxY]x x]\XX_t
Xx}Y^Y[aeVxXXx}Ya[X\hWXrYXxX^Ylal\rf U\eY\]xU\}Yer]a[]\VxY[^X^YdahZax^ Z[xdV\lYlV_Yi\g\rfatY
mx x]dx~YZ[Wler\]VWX^YX\Y]xer\]^~ i^eW[~YhWr\VW]^YiVxed^rdx~Ye[^iX^Yr\YZaab [y Xxd^]YlV_Yda xd\YYZ\edaY^YdaX\ m^r\UxYZ\X^Y\r\V^YY^kY]xer\]b
Z[WWXry]\VxYqadyrr_~Y]^ld^V_Y[alahY\]b VaUWX^YXxrdx~Y]x x]\rfY a]dah~Yi\]a]b h\}er[xX_Y]ZV^r\V\YwaefYXa]W~YaeaiVx]Wt da~Ywx[aYi\\Y|aaYV\edxY}YaZ^dxYy
ra[d\Y^YX_rxXefdaYrW^]dxtYV_YXx X_XxhxYXxrd\hx~YYr\Y\d[xVaXaht
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“На Донбасі в дореволюційні часи шкільна освіта
велася переважно російською мовою за винятком
кількох закладів, заснованих “Просвітою”.

Гаряча тема

— Пані Маріє, щойно у Вас закінчилися два чергові “мовні” судові процеси. Кого і від кого Ви захищали?
— Захищаю, хоч як парадоксально, у державі Україна від неукраїнської влади школи, які відродились у зрусифікованій Донеччині і викладання в яких проводять українською державною
мовою.
27 березня 2012 року батьки
ліквідованої українськомовної
111#ї школи Донецька нарешті
виграли суд в апеляції. Апеляційний суд залишив Постанову від
30 січня 2012 року судді Олега
Орєхова в силі. Судовий процес
тривав з 23 травня 2011 року до 27
березня 2012 року, тобто, майже
рік. За цей час відбулося 30 судових засідань. Батькам учнів українськомовної школи № 111 вдалося спочатку у Ворошиловському районному суді Донецька довести незаконність закриття їхньої школи, яку Донецька міська
рада ліквідувала 15 квітня 2011
року в рамках так званої “оптимізації” навчальних закладів. Почалась “оптимізація” шкіл у Донецьку із закриття першої школи
з українською мовою навчання
№ 111 у Петровському районі
Донецька.

Батькам запропонували перевести дітей у російськомовну
школу № 100 та двомовну № 101.
Незважаючи на мітинги, протести, пікетування, заяви, прохання
батьків школу ліквідували. Потім
вони, звернувшись до суду, відстояли скасування протиправного рішення Донецької міської ради і в Донецькому апеляційному
адміністративному суді (головуючий суддя Бишов).
Батьки, педагоги, мешканці
Петровського району Донецька,
громадськість спочатку намагалися зберегти школу без звернення до суду і 12 січня 2011 року
провели першу акцію протесту,
звернулися до народного депутата України від Партії регіонів
Юрія Черткова та представників
влади від цієї партії з проханням
зберегти українськомовну школу.
У проханні сказано, що “члени
педагогічного колективу школи
належать до Партії регіонів…”,
тому сподіваються на порозуміння. Але голова Петровської районної ради в Донецьку Станіслав Повний повідомив, що він
уже виставив приміщення школи
на аукціон і продасть його москвичам. Це надзвичайно обурило
батьків і вони разом із педагогічним колективом звернулися до
опозиційних партій з проханням
захистити їхні права. Найбільшу
допомогу у протистоянні, яке
розпочалося 12 січня 2011 року і
закінчилося 27 березня 2012 року,
крім “Просвіти”, надав народний

Боротьба за школи триває
Марія ОЛІЙНИК — заступник голови Донецького обласного об’єднання ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка, кандидат фізико*математичних наук, відомий правозахисник, відстоює інтереси українців у Донецьку, що зазвичай нелегко. Але, не
покладаючи рук, працює на українське майбутнє Донеччини, вірить, що буде саме
так. Про останні виграні й не виграні справи, про причини цього наша розмова.
депутат України Арсеній Яценюк
і партія “Фронт змін” та КУН.
Основні “аргументи” влади — це
фальсифікація та неправда. Права й інтереси батьків від порушень із боку органів місцевого
самоврядування захистив і суддя
Орєхов своєю принциповою позицією, бо під час розгляду справи дотримувався лише букви закону.
Протилежною була позиція
суддів першої й другої інстанцій у
процесі із захисту прав батьків
українськомовних Макіївських
шкіл. Макіївська міська рада
прийняла рішення з грубими порушеннями чинного законодавства України, таємно, без жодного
обговорення з батьками, громадськістю, без жодного обґрунтування ліквідувавши 4 школи. До-

казові документи про це зібрані в
9 томах судової справи. Це рішення незаконне, воно порушує
основні конституційні права дітей на освіту, вибір батьками навчального закладу та належні умови для здобуття освіти й мови
навчання своїх дітей.
Але 29 березня 2012 року Донецький апеляційний суд (головуючий — Лях, судді Попова,
Компанієць) відхилив скарги
батьків українськомовних шкіл
№ № 3, 100 м. Макіївки та залишили Постанову судді Донецького окружного адміністративного

“СЛОВО ПРОСВІТИ” u ч. 14, 5—11 квітня 2012 р.

суду Олега Кониченка без змін.
Цією Постановою 7 лютого 2012
року батькам відмовлено у скасуванні ліквідаційного рішення
Макіївської міської ради від 25
березня 2011 року щодо їхніх
шкіл. Незаконне ліквідаційне рішення прийняте із жахливими
порушеннями, яке у тісній співпраці Макіївської міської ради з
суддею Олегом Кониченком визнано законним. Що суддя Кониченко винесе рішення на користь
Макіївської ради, стало очевидним, коли він 4 серпня 2011 року
не задовольнив клопотання про
забезпечення адміністративного
позову, подане йому 15 липня
(хоч законодавство дає на ухвалу
1 добу), зупинив розгляд справи і
пішов у відпустку. Тож 1 вересня
влада не допустила дітей у школи.
Основні порушення у
цьому процесі: відсутнє
будь#яке обґрунтування доцільності ліквідації зазначеної школи, причини та обставини її ліквідації, інформування батьків і громадськості про це. Цілковите
порушення статутів шкіл,
положення про комісію ради
з питань освіти, регламенту
роботи ради, закону про місцеве самоврядування, процедури ліквідації, фальсифікації та відверта брехня чиновників від влади.
— Батьки заспокоїлися чи
продовжують боротися?
— Батьки не втрачають
надії на справедливість і
постійно звертаються до чиновників з вимогами поновити роботу Макіївських шкіл І—ІІ ст.
№№ 3, 100, незаконно ліквідованих Макіївською міськрадою, як
сказано у Постанові суду, через
відсутність фінансування. Ось
що пишуть вони у зверненні до
Фонду Рината Ахметова та Віце#прем’єр#міністра України — міністра інфраструктури України,
голови Донецької обласної організації Партії регіонів Бориса Колеснікова:
— Ми, мешканці Макіївки,
зокрема батьки дітей селищної

школи № 3 І—ІІ ступенів, що розташована за адресою 86140 Україна, Донецька область, місто Макіївка, вулиця Шмідта (управляючий колишнього шахтовласника
Буроза), 1, звертаємося до Вас по
допомогу із захисту наших прав.
Наша школа розташована в колишньому шахтарському селищі
імені Кірова. Нині шахти закриті,
роботи нема, немає дитячих майданчиків, садочків, спортивних
секцій. Багато молоді, яка від безвиході вживає наркотики. У селищі працювали аптеки, лікарня,
палаци культури, було освітлення,
автобусні зупинки, розмітка дороги. Тепер усе це зруйноване. Селище ім. Кірова розташоване за 15
км від центру Макіївки і за 5 км
від центру Совєтського району
смт Ханжонкове. Немає газу. В адміністративних реєстрах ми числимося як місто Макіївка, проте
наші умови існування не відповідають міським! Але школа № 3 — у
центрі селища, зі зручним під’їздом, стадіоном, де відбуваються
футбольні змагання. Спортсмен
Юрій Кисельов із селища Кірова
подарував школі спортивне устаткування, батьки зробили ремонт,
завдяки викладачеві образотворчого мистецтва класи й коридори
в чудових розписах. І все це хочуть
знищити! У школі був комп’ютерний клас, який батьки обладнали
власним коштом, є класи з усіх
предметів. Нині усе майно нашої
школи передано в інші школи, навіть штори й карнизи. Це наша
влада називає “оптимізацією”, а
насправді — це стерилізація селища, влада робить усе, щоб молоді
сім’ї виїхали.
Це порушення наших прав і
прав наших дітей на доступну,
якісну, безпечну освіту, на розвиток, який діти втратили. Закриття
шкіл у таких селищах, як наше,
свідчить про безвідповідальне
ставлення міської, обласної влади до людей.
Наше існування далеке від євростандартів, автомобіль мають
одиниці, у середньому дохід на
сім’ю — 2,5—3,0 тисячі гривень, у
сім’ях двоє й більше дітей. Усе,

що робиться в школі, хоч і неофіційно — це праця батьків, їхній
матеріальний внесок, хоч, за
Конституцією, навчання в Україні безплатне!
Після капітального ремонту
школи № 3 батьками і учнями
старших класів, 1 вересня 2011
року влада без згоди і попередження батьків закрила школу, хоч
обіцяла цього не робити. 2 вересня ні дітей, ні батьків не допустили до занять. Упродовж вересня
влада всіма методами (погрози з
боку правоохоронних органів,
служб у справах дітей, працедавців) примушувала батьків забрати
документи і перевести дітей до
інших навчальних закладів.
Діти навчалися державною
мовою, рекомендований чиновниками навчальний заклад № 19
за 3 км від нашої школи, навчання українською — тільки в першому і другому класах, будівля
школи в аварійному стані. Школа
розташована на території шахти,
що закрилася, на околиці селища
Кірова, оточена болотами, фундамент підмивають ґрунтові води.
Така ж ситуація і в с. Красний
Октябрь, де ліквідовано МЗШ І—
ІІ ст. № 100, яку влада закрила 25
березня і не допустила дітей до
навчання з 1.09.2011 р. Батьки та
мешканці селища також звертаються до влади з проханням зберегти школу. Тут здобувало освіту
83 учні, які тепер змушені навчатись у шести школах — двох у Макіївці та чотирьох в м. Харцизьку(!!!). “Будівля нашої школи, —
пишуть батьки, — не вимагає капітального ремонту, всі системи
функціонують у нормальному режимі, два роки тому у приміщенні закладу було обладнано туалет.
Працювали гуртки “Оберіг”, “Театрально#музичний”, “Літературно#музичний”, “Асорті”.
2010 року МЗШ № 100 пройшла загальну атестацію на “добре”.
Учнів возять тепер у с. Нижня
Кринка. Шкільний автобус проходить маршрутом, де є два крутих небезпечних спуски і підйоми. Враховуючи стан автошляхів і
технічний стан автобусів, життя і
здоров’я дітей щодня у небезпеці.
У зв’язку з тим, що у МЗШ
№ 100 навчалися діти з трьох селищ (с. Липове, с. Лісовий, с. Велике Оріхове), які розташовані на
відстані від 1,5 км до 3 км від
Красного Октября, куди за учнями приїздить шкільний автобус,
діти змушені прокидатися на 1—2
години раніше звичайного. Це
впливає на їхній фізичний та
психічний стан.
Від школи № 100 до центру

“Майже всі рай!, міськради приймають на своїх
сесіях антиконституційні рішення про державність на
своїх територіях російської мови”.

Макіївки 20 км, окрім школи, у
наших селищах немає жодного
культурно#освітнього центру. Демографічне становище цих населених пунктів погіршилося. Фінансове становище багатьох молодих сімей не дає можливості
змінити місце проживання. Отже, дітей і підлітків чотирьох селищ виховує “вулиця”, а це негативно впливає на підростаюче
покоління.
Переведення учнів МЗШ
№ 100 у ЗОШ № 99, 102 суттєво
послабило взаємозв’язок сім’ї і
школи, оскільки між селищем
Н. Кринка (де розташовані школи) та с. Красний Октябрь погане
транспортне сполучення.
Більшість учнів зі школи
№ 100 навчається в сусідньому
місті Харцизьк, добираючись до
чотирьох шкіл самотужки рейсовими автобусами. Автобуси переповнені, часто не зупиняються,
діти змушені довго чекати на зупинках. Погіршено наше фінансове становище. Батьки звернулися до фонду Ахметова з проханням про дофінансування їхніх
шкіл, бо в рішенні суду записано
“…бюджет освіти територіальної
громади м. Макіївки на 2011 рік
складає 242,9 млн грн, а за розрахунками, доведеними Міністерством фінансів України — лише
216,4 млн грн”. Тобто, заплановане недофінансування освітньої
галузі склало 26,5 млн грн. Хоча
“…очікувана економія коштів станом на 25.03.2011 після закриття
шкіл з 1.09.2011 року згідно з розрахунками до кінця 2011 року повинна скласти 854, 2 тис. грн, у перерахунку на рік близько 2,5 млн
грн…” Цей розрахунок зроблено
на ліквідовані школи №№ 3, 27,
94, 100. Тобто, на утримання однієї

нили черговий провал. Побороти
засилля невдах може тільки сила
духу. Причому не окремого вождя
та його прибічників, а всього суспільства. А що ж формує ту силу
духу? Найголовнішим чинником
у прагненні побудувати сильну
національну, демократичну Україну є українська мова. Мова не в
сенсі засобу спілкування і передачі інформації, а засобу формування суспільної свідомості, засобу створення єдиної ментальності, єдиного духу суспільства.
Схід України в інтеграційних
процесах сучасного державотворення посідає центральне, вирішальне місце. По суті, розвиток
України, навіть її існування як
незалежної держави буде успішним або неуспішним залежно від

з 4 ліквідованих шкіл потрібно на
рік приблизно 1/4 цієї суми — 821
тис. грн. Відповідей на такий стан
речей немає ні від кого. Єдина надія — на Вищий адміністративний
суд України.
І це тоді, коли з особливим
цинізмом на реконструкцію школи № 34 м. Єнакієвого, де навчався Президент України Віктор
Янукович, з державного бюджету
виділено 34 млн грн. Будують
“школу майбутнього”. А своїх
виборців грабують.
— Чому мовні питання для Вас
такі важливі?
— Після розвалу СРСР успішно розвиваються ті народи, які
пішли шляхом побудови національної демократичної держави.
Наші керманичі#невдахи, проголошуючи великі ідеї, беруться одразу за пошук причин, які б пояс-

того, як швидко і глибоко схід
(зокрема Донеччина) інтегрується у державотворчі процеси. Заселяли Донеччину запорозькі козаки після ліквідації Запорозької
Січі 1775 року, тому донеччани не
є ані антиукраїнцями, ані антидержавниками. Але по них прокотився спочатку каток обмосковлення та російщення, а потім,
після приходу до влади кривавого
диктатора, тирана Леніна, на Донеччині з допомогою червоного
терору знищено сотні тисяч осіб,
серед них так званих “куркулів”,
жінок, дітей, священнослужителів, інтелігенції. У вересні
1918#го Ленін підписав декрет
про червоний терор, у якому наказував: повісити, неодмінно повісити якомога більше куркулів,
селян, священиків. Потім був короткий період “українізації”, її

Гаряча тема

розгром, Голодомор, послідовне і
тотальне російщення аж… до перебудови в СРСР.
— Якою Донеччина зустріла
проголошення незалежності України в грудні 1991 року та які зміни
відбулися сьогодні?
— Який стан із відродженням
української мови на Донеччині —
на колишніх землях Кальміуської
паланки Запорозької Січі після
“обрусєнія” царських часів і нещадної русифікації радянських
часів? І чи стала вона об’єднуючим фактором у цьому історично
українському регіоні сьогодні?
На Донбасі в дореволюційні
часи шкільна освіта велася переважно російською мовою за винятком кількох закладів, заснованих товариством “Просвіта”.
Українізація у краї
розпочалася 1 січня 1923
року, що передбачалося
планом відділу народної
освіти Донецької губернії.
До цього у нас було 7 українських шкіл. Лише за
1924 рік кількість українських шкіл зросла до 181,
у яких працювало 546
викладачів української
мови. Про перебіг українізації на Донеччині систематично інформували
журнал “Просвещение
Донбасса” і газети “Диктатура труда”, “Кочегарка” та “Луганська правда”. Українізація нарощувала темпи і досягла свого
піку в середині 1920#х років. Після цього темпи
значно знизились, але,
незважаючи на це, 1932
року в Донбасі з 2239 загальноосвітніх шкіл — 1769 були
з українською мовою викладання,
що становило 79 %, а 207 працювали російською та російською і
українською мовами.
У той період діяли сотні шкіл
із мовами національних меншин
— німецькою, грецькою, татарською та іншими.
Період українізації на Донеччині припинився з призначенням
у січні 1933 року Петра Постишева секретарем ЦК КП(б)У і самогубством керівника народного
комісаріату освіти Миколи
Скрипника, уродженця Донеччини. І почалась цілеспрямована
жорстока русифікація.
У 1945—1946 навчальному році кількість українських шкіл уже
становила 66 %. У шахтарській
столиці — Донецьку, та й інших
містах Донеччини у 1960—1970 рр.

школи з українською мовою навчання повністю ліквідували. Не
зупинила цей процес і перебудова — школи з українською мовою
навчання продовжували переводити на російську.
Процес русифікації припинився тільки з ухваленням 1989
року Закону “Про мови в УРСР”.
На цей час із 1217 шкіл Донеччини з українською мовою навчання залишилося тільки 105 або
8,7 %. Це були сільські школи, у
яких навчалося всього 2,3 % учнів.
Згідно з новим Законом, була
розроблена Державна програма
розвитку української та інших
мов до 2000 року, а на її виконання Донецький облвиконком 10
квітня 1991 року за № 135 прийняв обласну Програму запровадження української мови в усі сфери життя на Донеччині. Наприклад, згідно зі ст. 18 цієї Програми
необхідно було привести мережу
навчально#виховних закладів області у відповідність до національного складу населення (нагадаю, на той час 51 % українців,
43 % росіян). Законодавче забезпечення цього процесу підсилилось ст. 10 Конституції України
від 1996 року та Рішенням Конституційного Суду України щодо
тлумачення ст. 10 Конституції від
1999 року та іншими законами
України.
Однак Програма була повністю
провалена: тільки 14,0 % учнів області навчались українською мовою замість передбачених 51 %. У
Донецьку цей відсоток становив
лише 7,6.
Провалене виконання Програми саме органами державної
влади та місцевого самоврядування. Замість створення належних умов для відродження і розвитку на Донеччині української
мови як державної, в області її
здійснення саботується, активно
триває русифікаторська політика:
майже всі рай#, міськради приймають на своїх сесіях антиконституційні рішення про державність на своїх територіях російської мови.
Уже навіть після прийняття
Конституції України Донецька
обласна рада 21.03.1997 року знову прийняла рішення про державність російської мови на території області, яке опротестував
тодішній прокурор області. Обласна рада під головуванням Пономарьова протест відхилила. І
тільки за позовом обласного прокурора суд скасував це антикон-
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ституційне, шовіністичне рішення “депутатів#інтеграторів”.
І знову під час виборів Президента України 2004 року, в розпал
ПІСУАРської гарячки, прийнято
таке ж рішення, яке скасувала сама рада (голова облради на той
час Борис Колесніков).
Втретє після прийняття Конституції України Донецька обласна рада (голова — Анатолій Близнюк, зараз уже міністр) 18 травня
2006 р. прийняла антиконституційне рішення “О свободном развитии и использовании русского
языка в Донецкой области”, яке
скасоване за позовом Донецької
обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав
людини у січні 2010 року в суді
першої інстанції та 30 вересня
2010 року рішення першої інстанції залишив без змін Вищий
адміністративний суд України.
І тому в області завдяки антиукраїнській владі Партії регіонів (а
тут навіть за Президента Ющенка
все було віддано на відкуп Партії
регіонів) сьогодні єдина державна
мова — російська.
Нині у Донецьку лише 27,3 %
школярів навчаються українською мовою, 72,7 % — російською. Учнів, які навчаються мовами інших національних меншин, крім російської, немає.
Представники влади переконують мене: радійте — було нуль, а
збільшилося за 22 роки на 27,3 %.
У Донецькій області українською
навчаються 48,4 %, а російською
— 51,6 % учнів.
Тобто, саме влада Партії регіонів продовжує нещадно русифікувати та денаціоналізувати мешканців Донеччини. Але й ці мізерні
цифри відродження українськомовної школи страшенно налякали
антиукраїнську, колоніальну владу
Партії регіонів і вона знайшла ще
один спосіб боротьби з власним народом, нащадками козаків. Вона
вигадала закривати тільки що відроджені українські школи, назвавши цей процес оптимізацією. Загалом в області минулого навчального року запланували ліквідувати 26 шкіл. Але хвиля протестів,
яка прокотилася Донеччиною,
змусила владу відступити і тому
ліквідовано тільки 16 шкіл. 10
батькам удалося відстояти.
— Чи є якісь зрушення у мовному питанні?
— Щодо мови у школі, то невеликі зрушення є. Але ВНЗ,
ЗМІ, сфера обслуговування, реклама, транспорт — усюди панує
російська мова.
Якщо мовна дискримінація на
Донеччині існує, то саме щодо української мови, а не російської,
яка стала деCфакто єдиною державною мовою на Донеччині!
Державні посадові особи в Донецькій області не послуговуються
державною мовою. Усі заходи на
території області державні службовці проводять російською мовою. Отже, треба тільки виконувати норми Конституції України,
закони про державну службу, розуміючи потужні консолідаційні
властивості української мови.
Але таке враження, що це їм не
під силу через розумові здібності
та непрофесіоналізм.
Спілкувалася
Надія КИР’ЯН
Ці світлини — фотолітопис
протестів мешканців Донецька і
Макіївки проти закриття шкіл з
викладанням державною українською мовою.

ч. 14, 5—11 квітня 2012 р. u “СЛОВО ПРОСВІТИ”

4

“Національна безпека духу вже найближчим часом
залежатиме від того, чи захищена українська
мова”.

Відкритий урок

ту, накази Міносвіти, накази ректорів про навчання державною
мовою у вищих навчальних закладах. Проте навколо цих документів з різних причин постійно
точаться дискусії так званих двомовників. Це вони вимагають
запровадження в Україні двох
державних мов. Отож зрозуміло,
чому керівники держави, депутати, посадовці різних рангів часто
нехтують українською мовою як
державною. А це, вважаю, дуже
близько до зради національних
інтересів.
І ображає, коли прем’єр чи деякі міністри мого уряду не можуть
українською мовою вимовити речення. Не зрозуміло, як можуть
на всю Україну виголошувати свої
промови російською депутати
Верховної Ради. Неприємно, що

Віра СОКОЛОВА,
учитель української мови і літератури Кіровоградського НВК № 26
Тема уроку: “Ти зрікся мови
рідної…” Дмитро Павличко.
Мета уроку: домогтися, щоб
ті, хто як не по совісті, то хоч за
службовим обов’язком повинні
принаймні у робочий час користуватися державною мовою, мали
шанобливе ставлення до мовного
законодавства та поважали українську мову як один із символів
Української держави.
Тип уроку: відверта бесіда#роздум.
Наочність: епіграф “Не можна любити Батьківщину і не вірити в неї, адже Батьківщина — жива духовна сила, перебування в
якій дає тверде відчуття її доброти, її правоти, її енергії, її майбутніх подолань… вірити в Батьківщину може лише той, хто живе
нею, хто разом із нею, хто живе
заради неї, хто поєднав із нею витоки своєї творчої волі власного
самопочування”. І. Ільїн, росіянин (“Путь духовного обновления” М., 2003, с. 236)
Хід уроку:
Вступне слово. Ключові тези.
Людина може дійти до розуміння
загальнолюдського, лише занурившись у своє духовне національне лоно до того рівня, де панує духовність, зрозуміла всім народам і вікам.
Тільки рідна мова приносить
людині найбільше і найглибше
особисте щастя, а державі — найсильніші характери.
Без добре знаної мови держави немає всенародної свідомості,
без такої свідомості немає нації, а
без свідомої нації немає державності.
“Урядники на державній та
громадській службі мусять добре
знати свою соборну літературну
мову і свій соборний правопис”.
Іван Огієнко (Рідномовний Катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів,
урядників на державній та громадській службі і широкого громадянства).
Не личить нікому, тим паче
чиновнику від влади, стверджувати, що для нього обидві мови
рідні, бо “…це так само безглуздо,
якби ми намагалися уявити, що
одну дитину народили дві матері.
У дитини є одна мати. Рідна. До
смерті. До останнього подиху”.
Василь Сухомлинський.
Актуалізація опорних знань
методом системи запитань.
Дайте відповідь на запитання: чому так сталося, що ви народилися
саме в Україні? Живете в ній саме
в такий непростий час? Перебуваєте біля керма влади, яка визначає життя цієї держави (хоча,
мабуть, є не менш гідні цієї місії
люди)?
Що таке державна мова? Що
таке двомовність? Як розуміти тезу “Мова держави — мова влади”?
Коли ухвалювали Конституцію США, англійська мова як
офіційна (на противагу домаганням німецькомовних емігрантів)
пройшла там з перевагою лише в
один голос. Та відтоді як же пильнує цей статус англійської мови
американська влада, відбиваючись останнім часом від іспаномовної частини населення, яка
порушує питання про надання іспанській також статусу офіційної!
У жодному разі це — не обмеження іспанської та інших мов,
що поширені у Сполучених Штатах. Будь ласка, розмовляйте цими мовами, але не на державних
посадах.

Не вірю в патріотизм тих,
хто не спромігся вивчити
державної мови
Я — учитель української мови і літератури, а тому все, що має стосунок до мовлення, фіксую навіть на рівні підсвідомості. Не йдеться про суто освітянський аспект, назрів час розглядати питання мовної політики та філологічної освіти в контексті національної безпеки. Чому? Бо не вірю я в патріотизм тих, хто не спромігся вивчити української мови і байдужий до
неї і до національної культури. Щоб така національна безпека стала реальністю, потрібна харизматична самовіддана владна команда. На превеликі жаль і розчарування, сьогодні при
владному кермі безліч людей не тільки випадкових, а й геть байдужих до національної ідеї.
Державну мову ігнорують чиновники вищих рангів. Ігнорують відверто, цинічно, не приховуючи, що їм так легше і зручніше озвучувати власну думку від імені влади, яку вони уособлюють. У моєму розумінні це те саме, що урок української літератури проводити російською
мовою… Під час зустрічі членів Кіровоградського громадсько*політичного об’єднання “Перевесло” (куди входять і активісти “Просвіти”) з обласною владою з’ясувалося, що чиновники ніби й не проти спілкуватися українською, от якби тільки представники громадськості
прийшли й підучили їх цього. А в багатьох областях ситуація ще гірша від кіровоградської…
Тож спробую провести перший вступний відкритий урок, оскільки маю на це моральне
право як учитель.
Поняття “державна мова” в
юридичному аспекті близьке до
поняття “офіційна мова”. Їх
об’єднує спільне значення —
“мова сфери офіційного спілкування, мова спілкування держави
з її громадянами”. Відмінність
між двома поняттями лише в одному — для статусу державної мови обов’язковим є його офіційне
проголошення
законодавчою
владою, відповідне нормативне
оформлення, тоді як статус офіційної мови не передбачає
обов’язкового
законодавчого
закріплення.
Утім, за сприятливих умов
функціонування національної
мови, коли вона поширена і
престижна і нею спілкується абсолютна більшість населення,
національна мова навіть не
обов’язково проголошується державною, вона може мати в Конституції й інші назви — офіційної, національної або просто
“мова цієї держави”. В Україні ж
закріплення державного статусу
української мови в Конституції є
обов’язковим, оскільки ще з часів тривалої доби бездержавності
країна успадкувала нездоровий
стан функціонування національної мови, втрату в середовищі
частини нації рідної мови як
ідентифікуючої національної ознаки.
Пояснення нового матеріалу.
Сьогодні Інтернет, програмне забезпечення, наукова термінологія, побут із благословіння та за
сприяння ЗМІ пропагують англійську мову.
Ті, кого називають батьками
нації, хто стоїть біля владного
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керма, чомусь упевнені, що їхнє
покликання й основне завдання
— нагодувати й одягти народ, а
решта — похідне і вирішиться автоматично. Це жорстока й прикра помилка, легковажне ставлення до мовної освіти й мовного
розвитку свого народу, зумовлена
нерозумінням сутності мови і
зведенням її лише до функції комунікації. Але лінгвісти, психологи, педагоги, культурологи, філософи трактують рідну мову
глибше — як скарбницю всієї історичної спадщини народу, всього його духовного й інтелектуального досвіду, його способу мислити й відчувати.
Сьогодні школа, незалежно
від того, яка вона (українська, єврейська, вірменська чи російська), навчає української мови
усіх своїх випускників. Є Конституція України, Закон про осві-

перші особи влади нашої області з
лукавинкою в очах послуговуються у спілкуванні з українцями
Центрального регіону держави
мовою національної меншини.
Чи не лукавство це з власною совістю, яке веде до обездержавлення мислення?.. Ось тому я не вірю
в щирий патріотизм і відданість
національній ідеї людей, які так і
не спромоглися вивчити українську мову. А таких у нинішній
владі — засилля.
І національна безпека духу
вже найближчим часом залежатиме від того, чи захищена українська мова, як державні мови у
Франції чи Німеччині, де суспільними складовими є кількамільйонні етнічні групи арабів і
турків, але жодна з них не зазіхає
на державний статус їхніх мов. А
уявіть собі чиновника#німця,
який, наприклад, до виборців

звертається арабською чи турецькою, бо йому так легше спілкуватися, простіше свою владну думку донести до народу.
Хоча, на жаль, українська історія вже дала назву таким чиновникам. Звуться вони за способом свого мислення — малороси.
Закріплення теми уроку. Чи
можна назвати фарисеями тих
чиновників, що сповідують не
мову держави, якою керують від
імені народу України?
Чи повинні владці підлещуватися до громадян, що принципово зневажають українську мову?
Чи подібна реальна внутрішня політика влади щодо мови і
культури до демократичної вседозволеності, за якою ховаються
нові обрусителі України?
І тут згадаємо Івана Франка:
“Здається, що таке рідна мова?
Чим вона ліпша для мене від усякої іншої і що мені вадить при нагоді заміняти її на всяку іншу?
Практик, утилітарист, не задумуючись ані хвилини, скаже: “Пусте
питання! Мова — спосіб комунікації людей, і маючи до вибору, я
оберу ту, яка дає мені можливість
комунікуватися з більшим числом
людей”. А тим часом якась таємна
сила в людській природі каже:
“Пардон, ти не маєш вибору; в
якій мові вродився, тої без скалічення своєї душі не можеш покинути, так як не можеш замінятися
з ким іншим своєю шкірою”.
Я б додала: особливо тоді, коли ти є довіреною особою українського народу, який довірив тобі
керувати його державою. А що
чекає тих, хто зраджує сподівання свого народу?..
Підсумки уроку. Згадаймо
1935#й. Тривають арешти. До
списку заборонених до видання і
вивчення в школі творів української літератури друкують нові й
нові додатки, складають реєстри
заборонених слів. Щодня набирають ваги і пихи наймити режиму (зрештою, нещасні люди,
яким бракує порядності). Чому?
Ще раніше, 13 серпня 1924 року, поет#неокласик Михайло
Драй#Хмара записав у щоденнику:
“В революцію українська інтелігенція не перейшла у повній мірі
національного моменту (не закріпила своїх позицій), і через те почуває себе ні в сих, ні в тих перед
явищами соціального порядку”.
Боляче писати, але дуже схоже, що ті, хто нас нищив, перемагають. Тому не треба себе заколисувати, бо нині знову, як писав
Драй#Хмара, “…гадючий свист
повзе на свіжий зруб”.
А ще хотілося б звернути увагу на таку зовні привабливу й
добре пропаговану ідею, як творення нової політичної нації.
Мовляв, чого так хвилюватися та
переживати за свою мову? Увесь
світ змінюється, процеси глобалізації неминучі. Але щодо політичної нації, яка, наприклад, утворилася у США, то у мене завжди виникає запитання: а де поділися індіанці, що були господарями земель, на яких тепер процвітає нова нація? Індіанці — в
резерваціях! Я своєму народові
такої долі не бажаю. А з нами вчинять так, як ми дозволимо самі.
Домашнє завдання. Законспектувати рідномовний Катехізис Івана Огієнка. З нього настільним мати розділ ХХІХ “Державна служба і рідна мова”. Виразно прочитати вірш#інвективу
Дмитра Павличка “Ти зрікся мови рідної…” Вивчити вірш напам’ять. Подумати, що хотів сказати автор незакінченим останнім рядком твору.

“Майже двісті років незбагненна сила Шевченкового
слова дає імпульси до чину, активізує діяльність...”

Олександра СЕРБЕНСЬКА,
доктор філологічних наук, професор ЛНУ імені Івана Франка
Майже двісті років незбагненна сила живого Шевченкового слова потужно вібрує, могутніми хвилями пронизуючи атмосферу, торкаючись найпотаємніших закутків шляхетних і субтельних душ, дає імпульси до чину, активізує діяльність, що набуває найрізноманітніших виявів.
Ще за життя поета започатковано переклади його творів іншими мовами. Вироблені на основі
світового досвіду та національних реалій теоретичні засади перекладу сприяли становленню і
формуванню нового напряму в
шевченкознавстві — практики і
теорії перекладу творів геніального поета України. Виокремилося багато важливих проблем: вивчення якості перекладу в широкому плані; зіставний аналіз оригіналу і перекладу; міжмовні еквіваленти, аналоги, кардинальні
відмінності; міжмовна інтерференція при перекладі; особливості перекладу на близькоспоріднені мови; формальна відповідність
та еквівалентність; збереження
індивідуального стилю автора
оригіналу; основні характеристики індивідуального перекладацького стилю та ін. Нерідко об’єктом вивчення стає особистість
самого перекладача: що стало імпульсом до перекладів Шевченка? які поезії перекладено? якими засадами керувався перекладач? маємо переклад з мови оригіналу чи “переклад з перекладу”? особливості редакторської
роботи над текстом перекладу; як
склалася доля перекладу, ставлення до нього в Україні і на
батьківщині перекладача. У шевченкознавстві цікавим прикладом власне такого підходу є вивчення діяльності Віри Річ, зокрема її праця над перекладами творів Шевченка. Дослідники підкреслюють її фанатичну відданість українській літературі, мові,
нашій культурі, що виявилося в
багатьох зворушливих моментах.
Приміром, одне із заповітних передсмертних бажань перекладачки — поховати її в рідній землі
Кобзаря.
Вивчення життя цієї талановитої англійської поетеси, яке,
завдяки ґрунтовним студіям
проф. Роксолани Зорівчак та її
активній популяризації творчості
цієї самобутньої перекладачки
творів українських письменників
англійською мовою, стало відоме
широкому загалу і в Україні, і поза її межами.
Одними з перших поезії Шевченка почали перекладати своєю
рідною мовою польські письменники. Про це, до речі, згадує також І. Франко у знаменитій розвідці “Каменярі. Український
текст і польський переклад. Дещо
про штуку перекладання”, де з історико#літературного й естетичного погляду аналізує переклад
вірша “Каменярі”, який здійснив
український письменник Сидір
Твердохліб. Франко називає визначних польських письменників,
які ще в 60#х роках ХІХ ст. перекладали Шевченка, — В. Сирокомлю, Л. Совінського (переклав
поему “Гайдамаки”), відзначає
“талановитого і тямучого перекладача” А. Гожалчинського.
“Спольщення” Шевченкових
творів уже має довгу історію, але
сторінки її заповнюють і сьогодні. Помітним явищем в українсько#польській шевченкіані є
перше повне польське видання поетичних творів Шевченка, що їх
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Taras Szewczenko. KOBZIARZ. W t‡umaczeniu Piotra Kuprysia. Pierwsze pe‡ne
polskie wydanie. — Wydawnictwo KUL, Lublin, 2008. — 745 s.

перекладав у нелегких життєвих
обставинах Петро Купрись. Воно
прийшло до читача, на жаль, після того, як сам перекладач на
69#му році життя уже відійшов у
вічність (1933—2002), коли пройшло 146 років після смерті Кобзаря і 6 років — по смерті перекладача.
Отже, хто такий Петро Купрись? Чим дорогий нам, українцям? Чому заслуговує повагу наших сусідів? Що спонукало перекладача впродовж двох десятиліть свого порівняно короткого
життя повністю присвятитися
праці над перекладами поезій
Шевченка, що, як згадують друзі,
цілковито поглинула його думки
і кожну вільну хвилину? Як склалася доля його перекладацького
доробку?
Приятелі подають доволі докладний життєпис Петра Куприся.
Обдарований поет, перекладач,
педагог народився на Підляшші,
де батьки мали невелике сільське
господарство. Перед Другою світовою війною сім’я придбала
більше господарство у селі Струмівка, на березі річки Стир, недалеко від Луцька, однак після війни переїхала на рідні землі, які
опинилися на польському боці
нового кордону. В Польщі Петро
закінчив загальноосвітній ліцей,
далі навчався в Ягеллонському
університеті (Краків), де здобув
звання магістра слов’янської філології (спеціальність — російська філологія), студіював як
обов’язковий додатковий предмет українську мову та культуру.
Працював педагогом у середніх
школах, згодом у Познанській
політехніці, а далі в Сільськогос-

подарській академії в Любліні,
недалеко від рідних місць, де
проживали його батьки, якими
він опікувався.
Любив працювати зі студентами, із задоволенням присвячував свій час літературній діяльності, а також діяльності бібліофіла, віддавав час і громадським
справам. Але “вразлива і рефлексійна вдача поета, — пише Юзеф
Колодзєй, — прирекла його до
своєрідної ізоляції”. Був самітником, романтиком, сьогодні одним із небагатьох. Ностальгія за
рідним краєм постійно огортала
його душу. Про це згадують приятелі, а ще більше можуть сказати
вірші, які писав для себе, нікому,
навіть найближчим, не показуючи їх. Писав переважно польською, українською, декілька —
російською. У мріях, у спогадах
теплих, “у серці виритих”, постає
волинська земля, улюблений
Стир, розлогі долини, весняні,
залиті сонцем луги, ниви, рідний
хутір, хатина серед бузку; його
незбориме бажання — вернутися
до люду, чиї пісні дорогі йому понад усе, стати біля порога своєї
хати. Вимальовується образ юнака, вразливого на красу, на тихі
звуки, що йдуть з гаїв, полів рідного краю і “хочуть стати голосом”. У багатьох віршах, написаних українською мовою, відчутні
мотиви Кобзаревої поезії. Їхні
долі подібні, душі споріднені —
обидва із сільського середовища,
обом судилося жити на чужині,
тужити за Україною і хіба думками линути до неї.
Його поетичне “я” не тішить
“чужий, невтішний край”, чужина, де, як признається, йому зле.

Його “я” — це мандрівник, який
блукає, поневіряється, шукає виходу і “не може знайти дороги”, це
tu‡acz, wygnaniec.
Де сховатись перед світом,
Скритись від чужинців,
Щоб не знали, де витають
Думки українця, —
писав Петро Купрись 1961 року.
Українці, дорогий Земляче, добре
знають, що в Польщі, яка належала до “славного” соціалістичного табору, нелегко було називатися членом нації, яку силоміць
вливали в штучно створювану
спільноту — єдиний радянський
народ.
Сповнена щирого чуття його
поезія “Про мій килим” (“O swoim dywanie”). Десь у литовському
краї виткали синенькі незабудки
на жовтозолотому тлі, і килим, як
дивний квітник, густо покроплений голубим і жовтим, освітлив
пустелю самітника.
Згодом ностальгія дещо відступає, в його поезію вриваються
інші нотки. Він шукає гармонії і у
вірші “Dwug‡os” (“Дует”, “Гармонія”), признається, що його українські думки міцно пов’язані з
польською мовою. Перекладач
уже не сприймає її як чужинецьку
— вона “огорнула дивним чаром
волинського хлопця”:
Mowo polska, krok po kroku,
Ju¿ mi brzmisz nie z obca,
OgarnŒ‡а swym urokiem
Wo‡yæskiego ch‡opca…
Ці штрихи до образу його поетичної душі дають змогу хоч частково зрозуміти шлях, який утвердив Петра Куприся в тому, що
він осягнув глибини польської
мови і спроможний перекладати
цією мовою геніальні Шевченкові поезії.
Перекладач працював над
книгою самовіддано, наполегливо, не чекаючи помаху руки музи,
натхнення, а постійно живучи в
ньому, творив не для ювілеїв, відзнак, а за велінням душі, серця і
волі, бо постановив зробити це;
працював, вперто утверджуючи
своє поетичне і перекладацьке
“можу”, “хочу”, “вмію”, працював усупереч відчуттям, що в певних колах недооцінюють його
творчі здібності, про що делікатно згадує Ю. Колодзєй. Працював, як сам писав, залишаючись
навіть у нелегких обставинах
безстрашним, мужнім (trwa
dziwnie nieulŒk‡ym). І те, що рукопис, виправлений, відредагований, опинився у брата Анатолія,
який живе в Англії, і те, що його
власні вірші довелося відтворювати за текстами, які ще за життя
поета набирала п. Ева Котвіца,
теж про щось свідчить.
Доречно згадати, що серед
ініціаторів видання книги, зацікавлених у тому, щоб гідно спрезентувати оригінальну та перекладацьку спадщину “невідомого
поета” Петра Куприся, переважно аграрії. До гуманітаріїв Польщі та України книга поки що йде
поволі, але щедро дарує їм цікавий і вдячний матеріал для перекладознавчих студій.
До дбайливо оформленого і
гарно та фахово підготовленого
видання доклали немало зусиль
поважні люблінські (Польща) науковці — професори Природничого університету Юзеф Колодзєй (керівник), Евґеніуш Красовський (редактор), члени: проф.

Ян Ґлінський, о. проф. Мирослав
Калиновський, проф. Михайло
Лесів, проф. Мар’ян Весоловський та докт. Микола Рощенко.
Книга “Kobziarz” подає Шевченка у двох іпостасях — як геніального поета, художника слова,
будителя духу українства і як
прекрасного, досконалого художника#маляра. Насамперед
маємо тексти 260 Шевченкових
поезій (П. Купрись користувався
оригіналами з Київського видання 1964 року), гарно перекладених польською мовою зусиллями
однієї людини. Це праця, яку досі не вдалося виконати жодному
польському перекладачеві. Шевченка#художника презентує майже 30 добре виконаних репродукцій його малярських робіт із різних періодів творчості, різної
проблематики і техніки виконання. Для польського читача вміщено змістовну статтю Евґеніуша
Красовського і Альберта Новацького “Малярство Тараса Шевченка”. Також подано цікаві спогади
Юзефа Колодзєя, приятеля Петра Куприся, про титанічну працю
перекладача, долю машинопису
та історію видання книги; є подяка акад. М. Жулинському та
С. Гальченкові за допомогу одержати ілюстрації для польської
книги. На початку упорядники
вмістили коротке Вступне слово
Президента України — українською та польською мовами, в
якому Віктор Ющенко висловив
вдячність усім, хто причетний до
цієї важливої справи, підкреслив
значення книги для взаємного
збагачення культур двох народів.
Своєрідним вказівником щодо перекладів Шевченка польською мовою є ґрунтовна стаття
відомого і в українських наукових
колах лінгвіста професора Михайла Лесева, опублікована в цій
книзі. Він подає, як прийнято у
такому типі видання, короткий
нарис про нашого пророка і поета Тараса Шевченка, а Петра
Куприся називає його найвірнішим перекладачем. Також викладено коротку історію перекладів
Шевченка польською мовою, що
триває понад 150 років. Серед перекладачів — а їх більше п’ятдесяти — такі відомі у польській та
українській культурі поети, як
Владислав Сирокомля, Стефан
Жеромський, Ярослав Івашкевич, Юзеф Лободовський, Богдан Лепкий, Сидір Твердохліб та
багато інших. Автор прецизійно
опрацював усі доступні йому
збірки польських перекладів Тараса Шевченка, а також наукові
праці та белетристику, що стосуються цієї справи.
Видання книги, підкреслює
проф. Михайло Лесів, зумовлено
кількома причинами. Це — по#перше, безсмертність Шевченкової поезії, незбагненний чар його
Слова, що не перестає захоплювати, по#друге, приятельські взаємини Кобзаря з багатьма поляками, зокрема на засланні, глибоке
розуміння недолі двох споріднених слов’янських народів; і по#третє, — що надзвичайно зворушливо — виданням цієї праці люблінські науковці пошановують
пам’ять працівника Люблінської
сільськогосподарської академії, де
багато років викладав Покійний.
Продовження на стор. 6
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“Дух Шевченка треба відчувати і свої посили
звіряти із ним”.

Шевченко—200
Закінчення.
Початок на стор. 5

Є ще одна причина важливої
історичної ваги, про яку професор Лесів пише наприкінці статті:
зі здобуттям Україною державної
суверенності україністика у вищих навчальних закладах Польщі
стала популярною, як каже автор,
“модною”, зокрема в Любліні українську філологію можна студіювати в університеті Марії Кюрі#Склодовської, у Католицькому
університеті Яна Павла ІІ, а також в європейському колегіумі
польських і українських університетів. Отже, “Kobziarz”, на думку
педагога, даватиме цінний дидактичний матеріал для таких студій.
Дотримуючись хронологічної
послідовності, дослідник називає
прізвища перекладачів, кількість
творів, перекладених кожним,
подає цікаві деталі з життя деяких. Докладніше зупиняється на
статті П. Зайцева, перекладознавця і головного редактора
книги перекладів Шевченка міжвоєнного часу (1936 р.), в якій автор звертає увагу на різницю між
версифікацією польською та українською: польська — силабічна, українська — тонічна. Труднощі виникають також через різний характер наголосу у двох мовах; тому чоловічі рими, поширені в оригіналі, вимагають уже
специфічних польських висловів.
Проблема, підкреслює Зайцев,
ще і в тому, що не завжди можна
знайти відповідники для відтворення засобів української народної поетики, адекватно відтворити Шевченкову словесну магію.
Говорить і про таку ваду, як неспроможність окремих перекладачів передати колорит і тон
Шевченкових поезій. Про труднощі відтворення тону кобзаревої
поезії Шевченка говорить і Володимир Слободник у післявоєнній
збірці перекладів (1955 р.), підкреслюючи, що мелодійність,
плавність народної мови геніального поета, лад його метричних
елементів майже “неперетлумачувальні”.
Професор Михайло Лесів виокремлює ще одне важливе спостереження П. Зайцева. Підкреслює, що він, аналізуючи переклади Шевченка багатьма іноземни-

Перше повне польське видання
поетичних творів Тараса Шевченка
ми мовами, порівнюючи їх між
собою, доходить висновку: ні
англійські, ні російські, ні німецькі, ні болгарські переклади
(очевидно, йдеться про найкращі
з них) жодним чином не можуть
зрівнятися з польськими; характерні особливості поезії Шевченка найкраще можна відтворити
засобами польської мови. Думка,
висловлена в міжвоєнний період,
ще одне підтвердження результатів порівняльних студій сучасних
дослідників: українська і російська мови за ступенем спорідненості не такі вже близькі, як це
втокмачували кільком поколінням українців, переконуючи, що
вони для нас “дві рідні”.
Досліджуючи історію “спольщення” поезій Кобзаря, М. Лесів
звертає увагу й на деякі знакові
моменти в ній, зокрема згадує
знаменитий біографічний роман
про Шевченка “Українські ночі,
або Родовід генія” авторства Єжи
Єнджеєвіча, який щиро, по#дружньому признавався професорові: “Маю в своєму житті дві
любові — до України і до Італії”.
Захоплювався культурою тих
країв і писав про них.
У статті автор робить спробу
порівняти переклад однієї з найбільш поширених Шевченкових
поезій — “Заповіт”, яка стала і
своєрідним гімном, подану в інтерпретації різних перекладачів.
М. Лесів нараховує, починаючи з
1862 р., принаймні 16 різних
польських версій. Професор зіставляє польський переклад першої строфи шістьох поетів —
С. Войнаровської, Б. Лепкого,
Я. Івашкевича, К. Яворського,
Є. Єнджеєвіча і П. Куприся. До
уваги бере достовірність передачі
реалій наддніпрянського краю
(поховайте на могилі, лани широкополі, кручі), а також адекватність відтворення настроєво#поетичних висловів (було видно, було
чути, як реве ревучий), говорить
про відмінності у звуково#стилістично#граматичних деталях, докладно зупиняється на значенні

окремих слів, шукає незначні відмінності. Приміром, порівнюючи значеннєву структуру слів могила — mogi‡a, доходить висновку,
що переклад Куприся pochowajcie
na stoku mogi‡y найбільш відповідний. Підкреслює, що в усіх перекладах збережено ритміку і рими оригіналу, однак ця проблема
вимагає докладнішого вивчення з
уваги хоч би на акцентуаційні
відмінності в природі двох мов.
Поєднання лінгвістичного і літературознавчого підходу (блискуче його застосував у вищезгаданій розвідці І. Франко) дало змогу авторові явну перевагу віддати
перекладові П. Куприся.
Дослідники ще скажуть своє
вагоме слово про Куприся як перекладача, розкриють секрети
його перекладацької творчості.
Доведеться ще попрацювати над
коментарями для польського читача. Але вже сьогодні визнано,
що в цій сфері тихий і скромний
поет Петро Купрись зробив надзвичайно багато. Поетична Шевченкова муза особливо суголосна
вразливій душі перекладача — чужина, самотність, почуття вигнанця, мандрівника, людини безпритульної, туга за рідним краєм,
його чарівною природою, здатність душею відчувати людський
біль… Такі теми особливо легко
лягають під перо Куприся#перекладача.
Загальне враження від польських перекладів
Петра
Куприся
приємне: вони легко сприймаються
на слух, словесний
потік вібрує почуттям непідробної
любові і щирої поваги до всього, що
пов’язано з оригіналом, відчутне
прагнення передати не завжди вловимий чар поетичного слова Генія;
плинність
мови

природна, у багатьох моментах
плавно, вільно “лягає” на вухо.
Мелодика Шевченкової мови резонує в перекладах насамперед
голосом чистої душі перекладача.
Крім усього іншого, його вухо, як нам здається, чутливе до
звукової організації тексту оригіналу. Аналіз лише окремих місць
дає змогу хоч дещо сказати про
цей надзвичайно тонкий механізм, цю своєрідну філософію
звука. Приміром, у перших вісьмох рядках поеми “Княжна” відчутна кількісна перевага голосного звука о над іншими голосними — його вжито 19 разів, що
становить 34 % від усіх голосних.
Це ще одне підтвердження вже
висловленої думки, що звук о —
один із найтиповіших в українській мові; добре артикульований, він допомагає творити невмирущу славу мелодійності й
чарівності нашої мови. У перекладі цих же рядків Купрись, можливо й інтуїтивно, теж підбирає
слова, які дають майже таку ж
кількість вживання о — 18 разів.
Також можна говорити про значну перевагу дзвінких і сонорних.
Це лише окремі спостереження,
які не претендують на узагальнення, хоч можуть спонукати —
до дальших пошуків у цьому напрямі.
Порівняймо:

Наведений уривок вражає не
тільки поетичною грацією вислову, красою образів, мелодійністю;
створено дивної величі елегійну
акварель гармонійної єдності
стихій, тих живих перед Богом
сил, підпорядкованих Його волі:
землі (над горою, за горою), неба
(зоре вечірняя, веселочка), повітря, у якому стає почутою наша
соносфера (поговорим тихесенько, розкажи), води (у Дніпра веселочка воду позичає), вогню — світила (сонечко). І злучені вони
незбагненною силою із Духом Генія. Якщо це натхнення, то воно
приходить тоді, як твердять філософи, коли людина фокусує свій
ум на Божественній мудрості.
Керуючись добрими і шляхетними людськими почуттями,
люблінські титуловані інтелектуали гарними виданнями творчої
спадщини Покійного, а це, крім
перекладу поетичної творчості
Кобзаря, переклад “Енеїди”,
збірка поезій і перекладів Петра
Куприся, де вміщено спогади про
нього та його оригінальні твори
польською, українською і російською мовами, а також переклади творів деяких українських та
російських поетів, засвідчили
шану і вдячність своєму нетитулованому приятелеві за його внесок у культуру слова і думки. І хай
цей начерк скромною квіткою
ляже на могилу
нашого земляка,
волинського
хлопця, невтомного трудівника,
який
постійно
плекав у своєму
серці любов до
рідного краю, жив
у ритмах безсмертного Шевченкового слова.
Олександра
СЕРБЕНСЬКА,
доктор філологічних наук, професор ЛНУ імені
Івана Франка

Анна СИДОРЧУК,
учасниця творчої студії “У Кобзаревій світлиці” музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв

Брати Терпили повертаються…

Яка природа геніальності? Хто
такі справжні генії і яке їхнє призначення? Що спільного й відмінного
між двома світочами людської думки — Йоганном Ґете і Тарасом
Шевченком? Майже століття тому
Петро й Пилип Терпили спробували в популярній формі відповісти
на ці непрості запитання, які й досі
хвилюють людство.
Саме з цих слів розпочинається перша сторінка книжки “Ґете і
Шевченко” Петра і Пилипа Терпил,
яку презентували нещодавно в музеї Тараса Шевченка Львівського
палацу мистецтв. Науковий співробітник музею Зеновія Філіпчук, яка
тривалий час працювала над літературною шевченкіаною міжвоєнної Праги, знайшла цю книжечку у
Слов’янській бібліотеці Чеської
Республіки. Саме ця країна в міжвоєнному часі дала притулок багатьом українським емігрантам. Видавши невелику книжку, в духовний і культурний простір України
повернуто ще одні забуті імена:
Петра і Пилипа Терпил. З біографії
братів відомостей дуже мало: Петро був педагогом, новелістом, Пилип — лісним інженером у Подє-

брадах. Відомо також, що Пилип
Терпило був покараний двічі: побував на Біломорканалі і у Воркуті.
Після заслання повернувся до тодішньої Чехословаччини як її громадянин. І тут постає питання: як ці
свідомі українці, далеко від батьківщини, не маючи спеціальної освіти, змогли так досконало порівняти геніальність двох національних митців — Ґете і Шевченка?
Правду кажуть, що дух Шевченка
треба відчувати і свої помисли звіряти із ним. Так і брати Терпили,
перебуваючи на чужині, жили Шевченковим словом і натхненно творили культуру свого народу.
Книжка уперше в Україні видана у співпраці з Національною бібліотекою Чеської Республіки —
Слов’янською бібліотекою за сприятливої підтримки її директора Лукаша Бабки.
Розпочинаючи презентацію,
Зеновія Філіпчук коротко розповіла
про взаємини українського і чеського народів, в основі яких завжди
була свобода духу, зачитала уривок із поеми Тараса Шевченка
“Єретик”, присвяченої великому
чеському філологові Шафарику.
Науковці стверджують, що Шафа-
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рик, прочитавши її, “плакав вдячними словами”.
Консул Генерального консульства Чеської Республіки у Львові
Мартіна Павлітова Мухова належно
оцінила співпрацю музею Тараса
Шевченка зі Слов’янською бібліотекою і подарувала книжку, яка нещодавно видана у Празі українською мовою, “Українська повстанська армія інакше — в літературі, мистецтві, культурі”.
У новому виданні книжки “Ґете
і Шевченко” літературне редагування здійснила професор Української Академії Друкарства Наталія
Черниш, яка наблизила стиль авторів до сучасного читача. У своєму виступі вона сказала, що співпраця з музеєм Тараса Шевченка
— громадянський обов’язок кожного свідомого львів’янина, відзначила високу видавничу культуру книжки (зверстала її аспірантка
Академії Друкарства Галина Листвак).
Це
видання
присвячене
200Iліттю від дня народження Тараса Шевченка, підготовку до якого музей розпочав разом із Міжнародним інститутом освіти, культури і зв’язків з діаспорою НУ “Львів-

ська політехніка”. Під час презентації виступила науковий співробітник інституту Наталія Гумницька,
яка із захопленням оцінила серію
видань, започаткованих музеєм, —
“Книжечка, що виховує”.
Художнє оформлення обкладинки, яке виконала магістр книжкової графіки Української Академії
Друкарства Софія Філіпчук, також
спонукає до роздумів. На малюнку
— дерево з міцними гілками і зеленим листям. Усе це глибоко симво-

лічно, адже це дерево живе, і думки цієї книжки теж житимуть.
Серед присутніх було чимало
молоді. Я раджу прочитати книжку
братів Терпил усім, хто шукає себе.
І автори у передмові пишуть: “Нехай же послужить наша праця великому ділу розуміння людейIгеніїв, що вносять в людство віру, надію й любов”.
Фінансово видання підтримала
приватний підприємець Любов
Станецька.

“Просвіта” завжди несла у маси знання,
утверджуючи у суспільній свідомості закони
загальнолюдської моралі”.
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Стара Олика заговорила
Петро БОЯРЧУК,
заслужений журналіст України,
письменник,
Волинська обл.
Заповзято критикуючи в Інтернеті, зокрема й на сайті “Слова Просвіти”, мою історико#краєзнавчу повість#хроніку “Про що
мовчить стара Олика” (Луцьк,
Надстир’я, 2009), у якій ідеться
про волинське містечко Олику,
уперше згадане в Іпатіївському
літописі у зв’язку з подіями 1149
року, автор статті “Я похвали не
хочу, мені за колегу прикро” Сергій Гупало вирішив внести ясність і щодо осередку товариства
“Просвіта”, що діяв тут у 20—30#х
роках ХХ століття. Відтак, звинувативши автора в тім, що, скорочено цитуючи у повісті кілька
рядків однієї з його публікацій,
“приховав від читача суттєве”,
він, аби те “суттєве” відобразити,
навів спотворений, на його думку, уривок повністю. “Нині, коли
історія переписується по#новому
і на місцевому рівні, згадуючи
минуле, не обходяться без брехні.
Пишуть тільки про діяльність української “Просвіти”, хоча в міжвоєнний період ця громадська
організація була дуже слабенькою, порівняно з такими міськими об’єднаннями, як “Спілка
дрібних купців”, “Тарбут”, “Сіоністська організація”. І це не дивно, бо українців тут було всього
кілька десятків. Фінанси, влада і
вплив перебували в руках євреїв
та поляків. Що вдієш, це історія,
яка умовного способу не має. І
все#таки робляться відчайдушні
спроби відшукати в Олиці коріння націоналістичного руху”. А ведучи мову “про осмислення”
1921—1939 років у волинській історії, Гупало зазначив: “Як не
крути, а всім добре, що у міжвоєнний період в Олиці процвітав
комуністичний рух”.
Не сперечатимусь із приводу
того, скільки українців мешкало
тоді в історично Олицьких межах, про “коріння націоналістичного руху” та інші сумнівні моменти, хочу зауважити щодо діяльності в Олиці “української
“Просвіти” та її значення, звернути увагу на окремі маловідомі
сторінки містечкової історії.
Як свідчать різні джерела, філія Луцької повітової “Просвіти”
була створена у підпольській тоді
Олиці 1925#го, а офіційно зареєстрована чи перереєстрована у
грудні 1926 року. Від запільного
Олицького райкому КПЗУ, перше засідання якого відбулося в історично олицькому передмісті
Залісоче (нині — окреме село,
підпорядковане
Дідичівській
сільській раді) у вересні 1931 року, вона організаційно оформилася щонайменше на п’ять літ раніше. І ось що написав про неї
колишній секретар Олицького
РК КПЗУ Андрій Жовтянський у
спогадах, що їх уперше оприлюднив 14 жовтня 2011 року на зустрічі випускників Залісоцької
восьмирічної школи його син,
доктор фізико#математичних наук киянин Віктор Жовтянський,
який, як і автор, у тій школі навчався. У спогадах ідеться про те,
що передові люди Олики, такі, як
В. П. Петрович, О. О. Бойко,
П. Я. Чернякевич, С. Запольський організували філію Луць-

кої повітової “Просвіти”. При
“Просвіті” була бібліотека. Андрій Жовтянський почав ходити
до бібліотеки, брав книжки для
читання. Першою була книжка
“Тарас Бульба”, якою дуже зачарувався. (До того часу взагалі не
читав книжок українською мовою). 1927 року він став членом
товариства “Просвіта”, відповідальним бібліотекарем у цій бібліотеці. Пізніше йому доручили й
касу “Просвіти”. Крім читальні
та бібліотеки, при “Просвіті” діяли хоровий і драматичний гуртки. На кошти, зібрані від вистав,
утримували художнього керівника, якому щомісячно виплачували 100 злотих, та приміщення

Колишній активіст олицької
“Просвіти”, а потім — секретар
підпільного райкому КПЗУ
Андрій Жовтянський

“Просвіти” (50 злотих), а також
купували літературу.
У тому, що олицька “Просвіта” не була “слабенькою”, переконують згадані Андрієм Жовтянським її щомісячні платежі.
Коли ж долучити до них витрати
на придбання літератури та оренду приміщення кінотеатру, де
просвітяни давали свої концерти
і влаштовували вистави, а при
цьому згадати, що в ті роки, як
розповідали мені оличани старшого покоління Роман Оксенчук
і Василь Ніколаєв, “на чорній роботі у князя” чоловік міг заробити 2 злотих за день і “то було добре, бо стільки коштував кілограм
ковбаси, а центнер пшениці коштував 24 злотих”, та врахувати,
що вся фінансова міць організації
трималася на грошах, одержаних
від місцевого населення, то про
“слабкість” говорити не доводиться. Власник кінотеатру,
представник єврейської містечкової спільноти охоче надавав
“Просвіті” у користування приміщення театру, вбачаючи у ній
насамперед платоспроможного
ділового партнера. Про масовість
і розгалуженість цієї організації
на олицьких теренах свідчить те,
що осередки її діяли і в деяких тутешніх селах, зокрема і в доволі
віддаленому від Олики селі Хорлупи, де його очолював Тимофій
Несмянович, знищений гітлерівцями 1943 року. І якщо вести мову “про осмислення” міжвоєнного періоду в олицькому житті, то
значно цікавішим від оцінок
сили тутешньої “Просвіти” видається факт зовсім інший. Згадаймо, за СРСР “Просвіту” вважали

“буржуазно#націоналістичною”.
А серед названих Андрієм Жовтянським передових людей Олики, які створили тут “просвітянську” організацію, є Всеволод
Петрович, якого чомусь і в 60#х
роках ХХ століття дехто із оличан
називав “колишнім петлюрівцем”, та царський у минулому
чиновник і офіцер УНР Павло
Чернякевич. Художнім керівником у “Просвіті” був імовірно
теж колишній петлюрівський
офіцер Олександр Шимко, котрий, рятуючись від більшовицьких репресій, що таки наздогнали
його з приходом у Західну Україну совєтської влади, емігрував на
Волинь з Центральної України.
Як не крути, а майбутній лідер
олицьких компартійців Андрій
Жовтянський як особистість
формувався під їхньою загальною
орудою і тільки 1928 року став
членом дещо лівішої і радикальнішої у поглядах громадсько#політичної організації “Сель#Роб”,
під вплив якої олицька “Просвіта” почала переходити з 1927 року, після того, як від очільника
філії Сергія Ступницького керівництво нею перейшло до іншої
особи.
Морально, освітньо, культурно і певною мірою ідеологічно
разом із Андрієм Жовтянським у
“Просвіті” виховувалися й інші
товариші#однодумці, на яких він
потім спирався у комуністичній
діяльності. У “Просвіті” та під її
впливом виростали і формувалися, в чому переконують розповіді
оличан старшого покоління, і
друзі#однодумці, котрі пізніше
стали учасниками націоналістичного руху. Серед них — відомі на
Оличчині 1940#х—1950#х рр. провідники Української Повстанської Армії Андрій Стефанович
(псевдо — Жук) та Іван Малимон
(Артем). Характерно, що під
впливом “Просвіти” всі вони не
тільки, як зазначив Андрій Жовтянський, “відійшли від хлопців
старого покрою” — тієї частини
олицької ремісничої молоді, яка
російськомовний вислів “пьян,
как сапожник” зробила для себе
нормою будь#якого дозвілля, а й
повели тут доволі успішну боротьбу з пияцтвом.
Попри різне бачення шляхів
до щасливого майбутнього України, зближувала їх боротьба з примусовим ополячуванням і католизацією українців, а ще й те, що
польська влада з однаковою жорстокістю переслідувала і українських націоналістів, і членів
КПЗУ. Думається, певною мірою
саме така “єдність протилежностей” допомогла “просвітянам”
Олики 1932 року, коли діяльність
“Просвіти” на Волині було заборонено, зберегти свою організацію та головний її набуток — бібліотеку. Однак ідеологічні суперечності ставали дедалі гострішими і, здавалося б, непримиренними. То коли з приходом 1939 року
в Західну Україну перших совєтів
олицькі комуністи, яких, вийшовши на волю із польської в’язниці, знову очолив Андрій Жовтянський, отримали змогу враз
позбутися своїх опонентів. Мало
б, здавалося, трапитися невідворотне. Але роль Іскаріота, з подачі якого близько двадцяти місцевих “просвітян” було ув’язнено
совєтською владою, а частину із

них, зокрема уродженця іншого історично олицького
передмістя Миловиці Івана
Барановського, 23 червня
1941 року страчено в луцькій
тюрмі, виконав чоловічок,
від комуністичних поглядів,
як і від націоналістичних,
далекий. За гітлерівської
окупації, коли один з організаторів олицької “Просвіти”
Павло Чернякевич став секретарем міської управи і, за
висловом Віктора Жовтянського в коментарі до спогадів свого батька, “міг запустити колесо смерті”, щоб
усунути “політичні суперечОдин із організаторів
ності ціною життя опонентів
олицької “Просвіти”
або їхніх сімей”, теж нічого
Павло Чернякевич
подібного не відбулося.
під час служби в армії УНР. Одеса
“Наша Олика періоду національних змагань, — констату- нах не було взаємознищувальновав Віктор Жовтянський, — прак- го терору, а в інших місцях — був?
Осмислюючи в пошуках відтично не зазнала братовбивства”.
Прикметно, що і 1943 року, коли повіді на подібне запитання міжмайже всю Волинь охопив штуч- воєнний період, мимоволі заувано роздмуханий зацікавленими в жуєш, що коли й “процвітав” котому силами міжнаціональний муністичний рух на Оличчині, то
польсько#український конфлікт, лише у короткому проміжку між
мирне польське населення Олич- 1931 і 1934 роками, оскільки пісчини, порівняно з іншими регіо- ля навально проведених 1934 ронами, постраждало значно мен- ку польською владою масових
ше. Переконливо доводить це у арештів членів комуністичного
своїх публікаціях про тогочасне запілля процвітати він уже не міг.
минуле колишній волинський ос- А після того, як 1938 року з подавітянин, а нині — київський пен- чі сталінщини КПЗУ і на комінсіонер Олексій Слабецький, рід- тернівських просторах опиниланий присілок якого (пізніше злік- ся поза законом, він не те що не
відована колективізацією Кали- процвітав, а чахнув. Промовиснівка, що біля села Жорнище тоді тим є і той факт, що зрослий у
Олицького району) межував із “Просвіті” Андрій Жовтянський
Наротувкою — польською коло- став одним із організаторів, а
нією, що була коло села Певжа врешті й очільником руху. Отже,
тепер Млинівського району Рів- коли й доводиться говорити про
ненської області. У Наротувку те, що у міжвоєнний період тут
Слабецький ходив до школи, тож було “всім добре” від діяльності
майже всіх її мешканців знав. В якоїсь громадсько#політичної
опублікованій ним 27 жовтня організації, то організацією цією
2011 року в газеті “Monitor Woly- була саме “Просвіта”. Це “Просnski” статті “Згадуючи Наротув- віта” несла тут у маси знання і раку” писав, що влітку 1943 р. поля- зом із Українською автокефальків стривожили чутки з півночі ною, в ті роки православною церВолині про міжнаціональні зіт- квою утверджувала у суспільній
кнення, колоністи виїхали в Оли- свідомості закони загальнолюдку. На місці залишилися Кв’ят- ської моралі, це вона формувала
ковські, а в Бакорині — Вонсо- тут у людині Людину без огляду
вич, які ще зібрали урожай зі сво- на те, під прапором яких політичїх полів. Восени поляки виїхали в них “ізмів” ця людина перебуваПольщу. Їхні хати ніхто не палив, ла, але з глибоким для всіх усвіне розбирав, вони дочекалися пе- домленням того, що хоч би якиреселенців із Польщі, які тут осе- ми гострими були ідеологічні суперечності, у жодному разі це не
лилися.
Як для років, укритих моро- може бути приводом для фізичком таємничості, коли зло часто ного нищення опонентів. І на чозумисне вершилося одними тіль- лі саме такої величезної за суски для того, щоб звинуватити в пільною вагою роботи стояли,
ньому інших, а відповідальність викреслені за СРСР з історичної
за скоєні невідь#ким переступи пам’яті Олики, організатори та
закону та моралі зазвичай клала- активісти тутешньої “Просвіти”:
ся на неугодних владі, аби розді- загиблий у лавах Червоної армії у
ляти громаду на табори та підло Другій світовій війні уродженець
зводити людей у лютій зненавис- Залісочого Дмитро Маркевич,
ті, така ситуація в Олиці є аж над- який тривалий час її очолював;
то неординарною. Спираючись Олександр Шимко, який помер в
на батькові спогади, Віктор Жов- Олиці після повернення з совєттянський у біографічному нарисі ського ув’язнення. Тож першо“Рідній школі” пояснив її тим, чергово “Просвіті” завдячує
що спершу колишнім членам Оличчина тим, що і місцевим наКПЗУ вистачило розуму і загаль- ціоналістам, і колишнім членам
ної культури не розгортати терор КПЗУ “вистачило розуму”. І не
щодо представників націоналіс- випадково саме колишній персекретар
підпільного
тичних течій, а потім, у період ні- ший
мецької окупації та одразу після Олицького райкому КПЗУ Анднеї націоналістам вистачило ро- рій Жовтянський повертає у свозуму та культури не розгортати їх спогадах із забуття імена її ортерор щодо комуністів, проблеми ганізаторів та керівників.
Але “колесо смерті” усе ж запомсти не виникало. Здавалося б,
усе просто. Але за простотою зав- пустили, здійснив це принесений
жди криється якась загадка. Чо- на західноукраїнські землі перму, наприклад, на олицьких тере- шими совєтами більшовизм.
ч. 14, 5—11 квітня 2012 р. u “СЛОВО ПРОСВІТИ”
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Запрошуємо до розмови

Анатолій ШПИТАЛЬ,
кандидат філологічних наук,
Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України
Роман Віктора Баранова
“Заплава” (Київ, Експресполіграф, 2011) повністю заперечує
твердження, що твір, заангажований сучасністю, рідко приречений на успіх. Мовляв, потрібна
чимала часова дистанція, коли
все устабільниться, “уляжеться” і
десь через десятки років можна
дати картину того часу. В. Баранов центральною подією роману
вибрав Майдан, але долі його героїв прослідковуються протягом
значного часу до Помаранчевої
революції. Написав “революції”,
як стало воно загальним визначенням, і відразу ж згадав, що революція — це подія в суспільному
житті, котра в основі має
зміну суспільного ладу.
Але події 2004 року стали
“чи не найбільшою втратою новітньої нашої історії” (М. Славинський).
І саме роман В. Баранова
через долю головного героя, журналіста Артема,
показує, чому не були
втілені ідеали Майдану.
Ми вже звикли, що головними героями творів
про сучасність переважно зображують письменників і журналістів, але
тут вибір виправданий.
Коли наприкінці року
подається статистика,
скільки в якій країні загинуло журналістів, мимоволі стає страшно, бо
ця професія вже прирівнюється до небезпечних.
І ще — у демократичних
країнах “четверта влада”
повністю контролює три
інші. І журналіст Артем,
дошукувач правди і відстоювач справедливості,
почав розслідувати рейдерські земельні питання в місті.
Так, він “не став владі великою
кісткою в горлі (хто я, зрештою,
такий проти неї?!), однак повівся
неадекватно, і вона пробачити
мого зухвальства не має наміру”.
Довелося тікати до Москви, адже
там живе “атипова росіянка”, яка
покохала “хахла”. Видається,
вперше український письменник
так глибоко і всебічно, до того ж
художньо достовірно дав картину
нинішнього ставлення росіян до
своїх “молодших братів” — українців. І це так виразно постає в
розмовах, у ставленні. Автор
кількома штрихами малює портрет москвича, родом із глибинки, розумного, інтелігентного
хлопця. І просто дивується: він не
вовкодав системи, у хвіст і гриву
чистить московські порядки. Але
“щойно зайде мова про Україну
— десь йому щось перемикає.
Людина втрачає здатність адекватно мислити”. І хоч би про що
говорили, на політику звертають,
обов’язково засуджуючи “п’яного Єльцина, який підписав Бєловежські угоди”. Взагалі ж “московські” розділи, де і “герої”
Чечні, і скінхеди, які “мочать”
кавказців, і всезагальна атмосфера неприйняття інородців — абсолютно достовірна картина сучасної Росії, де просто “атиповою” постає дружина Артема
Альона, котра вивчила українську мову і вразила коханого,
провівши Шевченківською Мос-

“Жодна революція не може обернути зло на
добро”.

Пообіч Майдану
Протягом 2011 року вийшло в світ кілька романів і повістей, сюжетні лінії та персонажі яких тісно пов’язані з
подіями виборів*2004, з тим політично*суспільним здвиженням, що потрясло не лише Україну, а й цілий світ.
Знаємо, що серед читачів нашої газети чимало таких,
що прочитали ці твори і зможуть приєднатися до розмови, яку редакція розпочинає друком першої з циклу літературно*публіцистичних рецензій. Отже, Майдан. Що для
Вас у цьому слові, яке, вочевидь, стало носієм понять категорійних: перемога, поразка, зрада, минуле чи майбутнє? Як Ви, шановний читачу, особисто оцінюєте те, що
нині пишуть про Майдан?
Запрошуємо до розмови письменників, літературних
критиків, соціологів, філософів, політиків і всіх, кому ця
тема небайдужа.
Редакція “СП”

квою. Коли ж вона раніше приїжджала до Києва, Артем показав їй
місто, і на оглядовому майданчику біля Історичного музею Альона сказала унікальну фразу:
“Странно, что Украина стала отдельным государством лишь к
концу двадцатого века…” А далі
— блискуча сторінка роздумів
Артема, що саме у цій фразі красивої москвички “постало сакраментальне питання українського
буття”.
Одним із вершинних сплесків
цього буття став Майдан. То був
час для його учасників, коли “немовби хтось усесильний переродив їхні душі, вийняв із них комплекс переляку перед фантомом
влади”. І Артем, вийшовши на
Майдан, відчув, що тут усі однодумці й одновірці, всі скандують
прізвище людини, “яка мічена
Господом, чи долею, чи часом…
Народові подай харизматичну
постать. А заповідь “не сотвори
собі кумира” — щонайбільше для
прочитання, до того ж далеко не
всіма, але аж ніяк не для щоденного використання. У нас без кумирів не можна. Кумир — надія,
часом остання з останніх. Він
дасть, забезпечить, подумає за
всіх і за них же зробить, розсудить, покарає і помилує, вкаже,
куди йти. І його найпершого ж
розіпнуть на хресті всенародного
гніву, коли не всім дасть, не тією
мірою забезпечить, не тих покарає чи помилує”. Отут авторське
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попадання в десятку! Але ж
короля робить оточення… І
В. Баранов виводить на сцену Майдану олігарха, через
переслідування якого Артемові довелося втікати з України. Це унікальний за
точністю виписання образ
скоробагатька, цинічного і
безпринципного. Немає його портрета, немає його біографії, але є біблейське: “По
ділах їх пізнаєте їх”. І цей
узагальнений з усіх олігархів Слон, котрий на виборах
“розкладав яйця в обидві
корзини”, знав, що матиме
“золотих курчат”. Чітко зафіксував автор, що коли все
починалося, “його тоді там і
близько не було. Він ускочив у поїзд уже на ходу. Але,
схоже, втрапив у головний
вагон”. І тут В. Баранов вустами чеченця Шахаєва (як
прекрасно виписаний образ! — А. Ш.) прозірливо
стверджує, що майбутній
президент не кинеться виконувати озвучені на Майдані обіцянки. “Він почне
віддавати борги кредиторам. Хто
в нього найбільше вклав на виборах, той і отримає найбільше. І не
тільки грошима… Посадами, доступом до тіла, впливом на державні і недержавні структури. І
Слон буде серед найближчих фаворитів нового хазяїна держави”.
І жодна революція не може обернути зло на добро, адже зло, не
викрите, лише нарощує своє жало. Наведемо болючі слова
Артема, який, здається, змирився
зі своїм програшем: “Новий президент мусив би все знати і не
підпускати до себе жодного із
“слонів”. Жодного! Інакше навіщо він обіцяв обнадієному народу, що бандити сидітимуть у тюрмах? Що багаті поділяться з бідними?” Дехто може сказати, що в
цих діалогах і роздумах проступає
публіцистика. Але без неї роман
громадянського звучання не напишеш! І тому в час всезагального підйому, справжнього народного здвигу всередині в Антона
порожнеча. Він знає, що буде, бо
бачить, як “Президент у колі
“слонів” стає сам схожий на них.
Бачиш, який природний, композиційно довершений у своїй ідейній цілісності груповий портрет з
головним Слоном країни”.
Страшна і моторошна картина,
але так сталося. А той дух Майдану вже наступна влада хотіла остаточно знівелювати, організувавши танцювальний “Maйданs”.

Однією з проблем, яка гостро
постала на сторінках роману, є
саме журналістська діяльність,
що іноді називалась “другою
найдавнішою професією”. Антиподом Артема постає його колишній редактор і ніби друг Мартин, який після кількох років перебування Артема в Москві вимагає називати його на ім’я та по
батькові. Впізнаваний образ! Адже казав Мартин, що в країні слонів ще буде боротьба, а слон, котрий переможе, обернеться на
Мамонта, якому також копатимуть яму, але доки він туди впаде,
спершу одержить свій добрячий
куш.
… А на околиці Києва в кафе#барі кайфує молодь, звучить:
“Офицеры! Россияне! Пусть свобода воссияет!..” І перед очима в
Артема — голуб, який не дався
до рук помаранчевому переможцеві…
І суто суб’єктивне. Коли дочитував роман, в його тональності, в настроєвості вгадувалось
щось таке знайоме, таке близьке… Та це ж “Галілей” Євгена
Плужника! І поза всім, що було,
що є, звучить в поемі Плужникове: “Ви чуєте? // все#таки //обертається!”. Але не так у фіналі роману В. Баранова. Роз’їхалися революціонери, десь святкують
вожді, в кількох палатках ще
“тримають оборону” якісь безхатченки. І саме тут згадує головний герой “маленьких українців”, задля яких, здавалося, і постав цей Майдан. Та раптом відчуває, що він тут не тільки не гість
— він геть чужий. “Майдан віддав
свою прихильність іншим, а не
тобі, вічному борцю без перемоги, неприкаяному блукальцеві
між країнами і повстаннями”. То
кому ж віддав прихильність Майдан?
20 грудня 2004 року в “Новой
газете” О. Забужко писала:
“Ющенко зумів стати символом,
що об’єднав і консолідував націю!.. Він представляє рідкісний

(може, на таких#от переломних
епохах історії й успішний!) тип
морального політика” (Забужко
О., Let my people go, К., 2005, с.
93). Про моральність В. Ющенка
промовчимо, наголосимо на суттєвому нюансі, який прозвучав у
романі В. Баранова “Заплава” і
став основним у публіцистиці.
Це наголос на двох світах — самому Майдані і його Сцені. У рецензії на “Записки українського
самашедшого” Ліни Костенко
Іван Дзюба писав про “високу
етику Майдану” (День, 2010, 30
грудня), яка й зараз протистоїть
забуттю і відступності одних,
злостивій хулі інших. І дивується, що Майдан не “матеріалізувався” в нову якість суспільства.
Та для цього треба було подивитись на Сцену, де порядних людей просто виштовхували не лише Слони, а й Динозаври… До
речі, ми ще зустрінемо типологічні дослідження прози про часи
Помаранчевої революції, але там
повинно бути не лише оповідання О. Забужко “Альбом для Густава” (2005) про “надпотужний
вибух людського матеріалу, який
випадає раз на сторіччя”, за словами авторки, а й оповідання
Г. Тарасюк “Пироги для повстанців”, де жіночка принесла на
Майдан пиріжки, а на Сцені бачить причину всіх своїх страждань — міського мера. Майдан
розбудив героя Ліни Костенко і
він іде туди, хоч і знає: “Все одно
за владу буде соромно, за будь#яку владу час від часу буває соромно. Але за Україну соромно
не буде і моє місце серед цих людей”. Варто тут згадати і роман
братів Капранових “Щоденник
моєї секретарки”.
Роман В. Баранова “Заплава”
постає набагато жорсткішим від
інших творів, але його герой не
матиме в майбутньому “похмільного синдрому”, який відчули багато учасників подій того часу саме через невідповідність Сцени
людському потужному Майдану.

“Ґендер — не просто новомодне слово, а чинник
внутрішньої гармонії”.
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Тамара ГОВОРУН:
«Маленькими кроками
до порозуміння»
“У щасливій родині чоловік і дружина дивляться не один на одного, а в одному напрямку”, — таке золоте правило гармонійних стосунків від доктора психологічних наук,
професора, головного наукового співробітника лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Тамари ГОВОРУН.
Пані Тамара розповідає читачам “Слова Просвіти” про ґендерні проблеми українського суспільства, про причини криз в українській родині та психологічні рецепти вирішення конфліктів між чоловіками та жінками.
— Тамаро Василівно, чому ґендерна тематика стала пріоритетною у Вашій науковій діяльності?
— На мене дуже великий
вплив мала психологічна освіта
на відділенні психології філософського факультету КДУ імені
Т. Шевченка. Була закохана у
своїх викладачів, зокрема з соціальної психології Людмилу Марісову, Миколу Корнєва. А пізніше, коли сама викладала психологічну дисципліну, цей свій інтерес поглибила під час піврічного наукового стажування за програмою ім. В. Фулбрайта на факультеті психології і жіночих студій в університеті Вісконсин#Медисон (США).
Потрапила до професора
Джанет Хайд, яка входить у десятку кращих психологів США, її
підручники з психології ґендеру
та психології сексуальності досі
надзвичайно популярні у світі.
Спеціалізацією професора були
ґендерні дослідження, отож я занурилася в цю проблематику.
Приїхала в Україну зі зміненою свідомістю, зрозуміла: коли
людина зростає в системі стереотипів, то вважає їх своїми переконаннями, цінностями і керується ними в оцінці дійсності. У
таких умовах не спадає на думку
запитати себе: “А це правда чи
ні?” Саме тоді нарешті збагнула,
наскільки зашорена наша свідомість ґендерними стереотипами.
— Це на кшталт “жінка —
берегиня родини”?
— У часи козаччини, коли чоловік надовго залишав рідну оселю, сім’ю і дітей, і все лягало на
плечі жінки, — це був спосіб виживання. Зараз — стереотип,
який узаконює подвійну зайнятість жінки як норму її поведінки
та водночас звільняє чоловіка від
відповідальності за родину.
Побутова праця безкінечна.
Вона не має ні належної оплати,
ні суспільної вартості. Якщо жінка займається лише домогосподарством, то стає ізольованою від
суспільного життя, у неї підвищується рівень тривожності,
невпевненості в собі, вона менше орієнтується в громадському,
політичному житті.
Дослідження, які проводилися ще в радянські часи і сьогоднішні, показують, що домогосподарка — не авторитет ні для дітей, ні для чоловіка. Мама, яка
працює, поєднує і працю, і виховання, почувається щасливою та
реалізованою. Навіть перебування в тривалих декретних відпустках знуджує молодих мам — вони хочуть поєднувати і мате-

ринство, і суспільну працю. Тому
країни Європи за ініціативи Ангели Меркель змінили законодавство у сфері шлюбно#сімейного права, згідно з яким частину
декретної відпустки забирає тато
дитини.
Чим розвиненіше суспільство, тим більше часу і коштів виділяється на декретні відпустки
чоловікам, аби жінки не переривали своєї професійної праці,
кар’єри. Це й корисно для чоловіків, оскільки вони виросли у
стереотипах, що батьківство —
це жіноча справа, як і вияв тепла,
сердечності до дитини. Що
справжні чоловіки не плачуть,
мають бути сильними і мужніми,
а такі настанови виливаються у
стреси, пияцтво, паління. А чоловік, який опікується дитиною,
отримує і віддає дуже багато емоційного тепла.
— Який тип ґендерних стосунків історично панував в Україні?
— Ми — нація, побудована на
самодостатності, силі жінки. І в
дохристиянські, і в християнські
часи авторитет жінки у нас був
надзвичайно великий. Ще в XI
сторіччі у повчанні Володимира
Мономаха дітям можна прочитати: “Шануйте жінку, але не давайте їй влади над собою”.
В Україні ніколи не було патріархальної сім’ї, у шлюбно#сімейних традиціях не було статевої нерівності. Хіба що десь у регіонах, ближчих до Австро#Угорщини.
На теренах Центральної України завжди було пошанування
волі жінки. Земельний спадок,
який передавався тільки по жіночій лінії, підтримував її економічну незалежність.
У ґендерній ментальності українців дуже багато прогресивного, паритетного. Дует Одарки і
Карася з опери “Запорожець за
Дунаєм” Семена Гулака#Артемовського — своєрідна типова
модель статевих взаємин, у яких
часом маніпулює чоловік, інколи
— жінка. У народних піснях,
приказках і прислів’ях чоловіче й
жіноче йде в парі: і чоловік хитрий, і дружина така ж. Наприклад: “Парочка — Мартин та Одарочка!”, “Хоч ох, та вдвох!”
У російському фольклорі
навпаки, дуже багато принизливих для жінки прислів’їв і приказок. Наприклад, “Выбирай жену
не в хороводе, а в огороде”, “Без
мужа жена всегда сирота”, “Бабья доля, что рабья воля”. Російська родина, як і французька чи
німецька, була патріархальною.
Україна та Польща — осередки,
де історично складалися пари-

тетні стосунки статей. Якби ця
традиція історично розвивалася і
в часи царату, то ґендерних проблем сьогодні було б менше.
— А що заважає відродженню
прогресивних традицій?
— Згідно з соціально#психологічними дослідженнями, у дорослому віці змінити ціннісні
орієнтації людини важко, хіба
що під впливом ЗМІ. Преса і телебачення дає читачам і глядачам
орієнтир на патріархальну родину, таке психологічне зомбування є дуже сильним.
Під впливом жіночих журналів, телешоу на кшталт “Від пацанки до панянки”, “Давай одружимось”, “Міняю дружину”,
які просякнуті патріархальними
ідеями, у свідомості людини,
особливо молодої, відбувається
протиставлення чоловічих і жіночих ролей. У телепрограмах
домінує чітке розділення норм і
обов’язків на “чоловічі” і “жіночі”.
Наприклад, численні радіостанції поширюють анекдоти про
білявок за кермом, хоча всім давно відомо, що жінки порівняно з
чоловіками менше створюють
ДТП.
Сучасне телебачення підтримує і поширює ґендерні стереотипи. Ще у фільмі “Москва сльозам не вірить” герой Гоша говорить: “Ви ж не будете хвалити
жінку за те, що вона добре вміє
готувати борщ”. А чому б не похвалити?
Статевонейтральний підхід —
борщ варить той, хто менше зайнятий. Сучасна партнерська родина побудована саме на взаємозамінності статевих ролей,
обов’язків, умінь і навичок.
— Ми маємо освічених жінок і
чоловіків, а індекс ґендерної рівності порівняно з європейськими
країнами залишається низьким.
— Бо в нас жінки майже не
представлені у вищих органах
влади. Українки не беруть участі
у керівництві державою. За статистикою, якщо у парламенті
15 % жінок — то вони вже здатні
просувати проблему про захист,
наприклад, дитинства, якщо
20 % — успішно проводити ініціативи про працевлаштування жінок, якщо понад 25 % — можуть
повноправно
представляти
будь#які проблеми жіноцтва. У
нас в уряді жодної жінки, а в парламенті всього 8 %. В уряді
Франції — 50 %, навіть в окремих
мусульманських країнах частка
жінок в урядах більша, ніж в Україні.
— Чи ґендерні питання впливають на життя родини? Чому

сім’ї так швидко розпадаються?
— Партнерство — справедливий розподіл прав і обов’язків —
альфа і омега життя щасливої родини. Нині у світі багато розлучень, говорять про кризу сім’ї, її
відмирання як соціального інституту. Але науковці заявляють,
що це криза тільки зовнішніх
чинників, які колись тримали
родину. За радянських часів такими зовнішніми утримувачами
були комсомольська і партійна
організація, громадська думка,
тому розлучення ставало справою публічною. Проте якщо родина тримається лише на зовнішніх підпорах, вона не має
розвитку.
Партнерська родина побудована на міцних внутрішніх зв’язках — психологічних та емоційних. Дві особи самі вирішують,
як будувати своє життя. Рівноцінність їхніх ролей поширюється на всі функції родини: вони
самі вирішують, як виховувати
дітей, вести домашнє господарство, як будувати стосунки тощо.
Спільність поглядів і цінностей
дуже важлива. Тому вважають,
що інститут сім’ї лише зміцнюється на нових засадах, бо одруження — добра воля пари. Така
сім’я здатна самостійно долати
труднощі.
Тому ґендер — не просто новомодне слово, а чинник внутрішньої гармонії: ми партнери.
Цікаво, що в умовах економічної
кризи в Києві не зафіксована
тенденція до зростання розлучень. Коефіцієнт розлучень залишається високим, але він не
зріс. Важкі часи згуртовують родину, але не кожну, а партнерську.
Поширений стереотип, що
нормальна родина — та, у якої
немає проблем. Труднощі є завжди, але вміння безболісно
розв’язувати їх не кожній сім’ї
під силу.
— Якщо крім партнерської
сім’ї існують і домінаторні, традиційні, то чи можна перевиховати чоловіка, що отримав патріархальне виховання і не поспішає переходити на партнерські стосунки?
— Можна, це має бути постійний діалог, відверта розмова.
На Заході навіть вигадали ґендерний тренінг. Разом із психологом в ігровій ситуації реальні
ролі партнера виконують чоловік
і жінка. Ґендерний тренінг допомагає “поносити” взуття іншої
статі й усвідомити “несправедливість” реального буття традиційного розподілу обов’язків.
Важливо говорити про свої

проблеми. Для молодих пар це
легше, бо вони рідше йдуть патріархальною доріжкою, частіше
обирають шлях партнерства, взаємозамінності. Але на їхньому
шляху ґендерних стереотипів ще
дуже багато. Одне із джерел конфлікту — поляризація сімейних
ролей та обов’язків.
— Які існують психологічні рецепти вирішення конфліктів у родині?
— Уся психологічна культура від мі жо со бис тіс них кон фліктів до міжнародних побудована на компромісах — маленькими кроками до порозуміння. На підтримку того, що
треба у спілкуванні вирішувати
проблеми, свідчить статистика:
до 40—50 % пар, які колись розлу чи ли ся, у дру го му шлю бі
жалкують за першим, бо розуміють, що кожна родина проходить однакові цикли розвитку, а
от же, має по діб ні не га раз ди.
Ніколи не треба гарячкувати,
бо все можна вирішити спокійно, поступово.
На конфліктні питання мають відгукуватися психологи, але
часом до них важко достукатися
— їхні послуги надто дорогі. Та й
українські родини не звикли
звертатися по допомогу до психологічної служби.
Наприклад, за кордоном навіть серіали несуть певну науково#популярну інформацію для
вирішення сімейних конфліктів.
Серіали на українському телебаченні, на жаль, примітивні, зі
штучними героями, нереальними сценаріями…
— Може, церква могла б зарадити?
— Вінчання — це талісман.
Серед церковних шлюбів так само багато розлучень, тобто церковна обітниця у цих випадках є
зовнішнім оберегом, а не внутрішнім.
— Ваше ставлення до цивільного шлюбу? Пара в конкубінаті є
також сім’єю?
— Конкубінат — дуже гарна
форма приготування пари до
шлюбу. Люди, які витримали
тривалий конкубінат, рідко розчаровуються в шлюбі. Часом серед конкубінату є більше вірності, відданості й партнерства, ніж
серед офіційного подружжя. А
сучасне шлюбно#цивільне право
прирівнює права пари в конкубінаті до прав сім’ї в шлюбі. Отже,
навіть із юридичної точки зору
він і вона, їхні діти в конкубінаті
є повноцінною сім’єю.
Спілкувалася
Наталія АНТОНЮК

ч. 14, 5—11 квітня 2012 р. u “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“Підростає нове покоління і поляків, і українців, які
бачать себе не в складному минулому, а в новій
об’єднаній Європі”.
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Мости порозуміння і єднання
Цю просвітницько*мистецьку програму здійснено на запрошення трьох інституцій
прикордонного з Україною польського міста Перемишль: Південно*Східного наукового
інституту, Східноєвропейського університету й Української громади міста. Мета поїздки — показати українцям і полякам фільми про видатних діячів України та ознайомити
господарів із нинішньою ситуацією в нашій державі, насамперед у гуманітарній сфері.
ли фільми про наших видатних людей, які отримали карту полядіячів, які мали польське коріння ка, встановлено чималі пільги.
чи долі яких були пов’язані з По#перше, для них навчання безУ нашій невеликій делегації Польщею. Перша зустріч відбула- коштовне, по#друге, вони отрибуло троє митців Київської студії ся в стінах університету, на кіно- мують підвищену стипендію, не
документальних фільмів ВІАТЕЛ показ прийшли викладачі й сту- лише від польської держави, як
— засновник студії, заслужений денти. Фільми звучали україн- інші студенти, а й за програмами
діяч мистецтв України, відомий ською, але нашу мову і викладачі, підтримки поляків зарубіжжя.
кінорежисер Василь Вітер, дирек- і студенти розуміють, а чимало з Карту поляка Республіка Польща
них гарно нею спілку- почала видавати в останні роки
ються. Тут навчається тим громадянам інших країн, які
понад сто студентів з мають у своєму родоводі польГалина Криворчук, Василь Вітер, Наталія Сопіт, Ян Драус
України. Фільми про ське коріння. І саме такі юнаки і
Миколу
Лисенка, дівчата становлять більшість се- тів#українців до нашої історії та ський бізнес. Вони також фінанПавла Тичину, Фе- ред студентів університету з Ук- культури. А продовженням цього сово підтримують Народний дім і
ренца Ліста дуже спо- раїни. Звичайно ж, вони були і є заходу стала відверта розмова про діяльність громади.
Наша поїздка — початок погромадянами нашої держави, сьогодення України. Ми обговодобалися глядачам.
Доктор
Драус, вивчившись, повертаються додо- рили багато тем, від виборів пар- дальшої співпраці. Ми обговориректор Перемишль- му. А це просто приклад того, як ламенту, проблем єдності демо- ли з польськими друзями в уніського Східноєвро- європейська держава підтримує кратичних сил, до ситуації в на- верситеті, інституті, українській
пейського універси- єдинокровних братів зарубіжжя. шій освітній, загалом гуманітар- громаді нові цікаві задуми. Перший — створити фільм про Митету, розповів нам, Хотілося, щоб наша українська ній сфері.
До прикладу. Під враженням хайла Вербицького, адже видатщо нового відбулося держава ось так підтримувала тих
в цьому закладі. Схід- українців, яких доля розкидала від перегляду фільмів студії ВІА- ний громадський діяч, автор ГімТЕЛ про видатних українців, ну України жив і похований неноєвропейський уні- по світах.
Університет запрошує на нав- вчителька української школи Пе- подалік Перемишля. Ще одна ціверситет створено тут
понад десятиліття то- чання і молодих людей з України, ремишля запитала, чи активно кава ідея — зняти фільм про рому — для поглиблен- які не мають карти поляка, уже на закуповує ці фільми українське дину Тарновських. Вихідці з
ня наукових контак- загальних підставах. Та враховую- Міносвіти, адже стрічки — прек- Польщі, осівши в Україні, стали
тів з Україною та ін- чи, як зараз у нас зросли ціни на расні посібники для навчальних відомими меценатами, діячами
шими державами ре- навчання і плата за проживання в закладів. Що можна відповісти? нашої культури. Їхнє родинне
гіону. Це потужний гуртожитках, навряд чи набагато На це керівник громади пані гніздо Качанівка на Чернігівщині
державний заклад: дорожчим буде навчання в цьому Туцька, до речі, й сама викладач у ХIХ столітті було справжньою
української мови і літератури в Меккою для видатних українців,
майже 2 тисячі сту- європейському університеті.
Надсяння і його центр Пере- українській школі, сказала, що починаючи з Шевченка, якого
дентів, 11 інститутів
(факультетів), зокре- мишль — давні українські землі. І Об’єднання українців Польщі, до єднала з Тарновськими багатолітма такі, як інженерія навіть після проведеної в повоєн- керівництва якого входить і вона ня дружба. Ще одна тема — доля
середовища, меха- ний час комуністичною владою сама, офіційно звернеться до Мі- української політичної, військонотроніка, архітекту- операції “Вісла” з виселення со- ністерства освіти Польщі з про- вої, творчої еміграції в Польщі,
ра інтер’єрів. Є відді- тень тисяч українців із цих країв ханням закупити фільми студії адже саме сюди перейшов Уряд
Афіша кінопоказів у Польщі
лення української фі- на північ і захід Польщі, україн- ВІАТЕЛ для всіх українських УНР на чолі з Симоном Петлютор і продюсер студії Галина Кри- лології, його випускники працю- ське життя тут тривало. А після шкіл країни. І якщо Міністерство рою і десятки тисяч українських
ворчук і актриса Наталія Сопіт, ють вчителями в українських повернення багатьох у рідні місця, сусідньої держави зробить це для патріотів після поразки у визяка знялася як автор#ведуча у всіх школах Польщі, перекладачами в повалення комуністичного ладу своїх українських школярів, то вольних змаганнях. Із усіх названевже не соромно буде після цьо- них тем у Перемишлі дуже багато
фільмах циклу “Гра долі”, най- державних установах і в спільно- український рух набуває розвою.
матеріалів і для фільмів, і для
Символом цього стало довго- го нашому Міністерству?
масштабнішої роботи студії за ос- му польсько#українському бізнеЗвичайно ж, митці студії ВІА- книжкових видань.
танні роки. Я представляв у прог- сі, який активно розвивається. очікуване повернення Об’єднанНа набережній Пілсудського
На кошти держави і Євросоюзу ню українців Польщі, місцевій ТЕЛ подарували багато дисків
рамі “Просвіту” і нашу газету.
Коротко про студію. За 15 ро- створено гідні умови для навчан- громаді ОУП Народного дому Пе- своїх фільмів і для університету, і найбільша книгарня міста. Серед
ків діяльності тут створено чима- ня і проживання студентів. Діють ремишля. Спорудили його укра- для української громади міста. Я помітних видань — великий том
ло цікавих фільмів про україн- угоди про співпрацю з кількома їнці понад сто років тому, забрали подарував від ВУТ “Просвіта” “Пожегнаннє” (“Прощання”) —
ську історію і сьогодення. А в ос- університетами України: прово- Дім у громади в повоєнні роки. І касети, диски, книги, видані То- пам’яті жертв Смоленської катастанні роки студія працює над диться обмін викладачами і сту- лише наприкінці 2009 року завдя- вариством, примірники нашої га- трофи, загибелі польської еліти
на чолі з президентом Лєхом Кациклом документальних фільмів дентами, наукові конференції, ки президентові Ющенку поль- зети “Слово Просвіти”.
Пані Туцька розповіла нам чинським. Цій трагедії днями виська влада повернула Народний
“Гра долі”. В основі кожного виходять спільні видання.
Окремо пан ректор попросив дім українській громаді. Хоча бу- про українське життя краю: у міс- повниться 2 роки. Ще одна книга
фільму (їх знято вже 51) розповідь про видатних людей, які жи- розповісти про розширення уні- дівля й потребує ремонту, та гро- ті діє український навчальний — “Путін. Чловєк без тважи”,
комплекс імені Маркіяна Шаш- тобто “Людина без обличчя”. На
ли, творили в Україні. Перший верситетом програми навчання мадське життя тут вирує.
Ось і цього разу українська кевича — школа, гімназія, ліцей, обкладинці “півпортрета” новофільм про Тараса Шевченка, ге- студентів з України. Наші юнаки і
рої наступних стрічок — Франко, дівчата можуть отримати тут дип- громада радо вітала нас в одній зі є два українські дитсадки. Серед го#старого президента Росії.
Стоїмо на мосту через славетЛеся Українка, Лисенко, Коцю- лом про вищу освіту європей- світлиць дому. Перегляд фільмів, української громади побільшало і
бинський, Костомаров, Куліш, ського зразка, чинний у всіх кра- активне спілкування з митцями підприємців, зокрема тих, що ма- ну ріку Сян, яка ділить місто. І це
Старицький, Мазепа, Хмель- їнах Євросоюзу. А для молодих засвідчили велику цікавість бра- ють спільний польсько#україн- саме тут, якраз по мосту, проходив кордон двох імперій: радянницький та багато інших видатської — СРСР і нацистської —
них особистостей. Остання робоНімеччини, згідно з пактом Мота — фільм про Ференца Ліста,
лотова—Ріббентропа.
геніального композитора і піанісПодумалося, що набагато легта, який тривалий час жив і твоше побудувати нові красиві мосрив в Україні, знайшов тут своє
ти через ріку, а в невеликому Пекохання. Фільм зняли за підремишлі їх уже кілька, ніж налатримки Фонду “Відродження”,
годжувати мости порозуміння
прем’єра недавно з успіхом відбуміж народами з такою непростою
лася в Україні.
історією і взаємною, і в європейУ Польщі зростає інтерес до
ському й світовому контексті.
України, її історії, літератури,
Важко, але потрібно. Час іде немистецтва, тож виникла ідея зровпинно, підростає нове поколінбити показ фільмів студії у Переня і поляків, і українців, які вже
мишлі. Мої тамтешні давні друзі
бачать себе не в складному минуорганізували цю програму на
лому, а в новій об’єднаній Європі.
найвищому рівні. І директор Південно#Східного наукового інстиххх
туту, відомий історик Станіслав
Студія ВІАТЕЛ висловлює
Стемпєнь, і голова Української
вдячність Благодійному Фонду Ригромади міста Марія Туцька докната Ахметова “Розвиток Україлали чимало зусиль до організації
ни” за сприяння в організації цієї
програми.
Зустріч з українцями в Народному домі, четверта ліворуч — Марія Туцька
творчої поїздки.
Для кінопоказів митці привезПетро АНТОНЕНКО
Фото автора

ч. 14, 5—11 квітня 2012 р. u “СЛОВО ПРОСВІТИ”

