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��RSTUVWgYZ[TV\]VŶR]bYRSTUVW�]bYb[TV\]hi[bY_̂Wb̀-���9��	������$�
��
���������
�������
�����
���������
��)�;��
������&���������������
�
 &��
�������������$����
���
��'������	����������������&�����)�&�����
����'�	� ��&��������'�	� 5���	��
��6��
��	�	�
���
����&��������	���	�
 �<	�
�����
�����������������	
���������	
���������'��	
�����������	
��,�
��	�
����	
5�(�������������
��3��������	����
������
�������������������+�$(
'���
3��3����*���������*����
�������
��
�
�����
�
5�7�
�
�����*�	������������;��������������;���������
�	�������	�'����*)5.��	����6�������������
���&����	�����
���*����
���
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” u ч. 14, 5—11 квітня 2012 р. 

Гаряча тема
“На Донбасі в дореволюційні часи шкільна освіта

велася переважно російською мовою за винятком
кількох закладів, заснованих “Просвітою”.

— Па ні Ма ріє, щой но у Вас за -
кін чи ли ся два чер го ві “мов ні” су до -
ві про це си. Ко го і від ко го Ви за хи -
ща ли? 

— За хи щаю, хоч як па ра док -
саль но, у дер жа ві Ук ра ї на від не -
ук ра їн ської вла ди шко ли, які від -
ро ди лись у зру си фі ко ва ній До -
неч чи ні і вик ла дан ня в яких про -
во дять ук ра їн ською дер жав ною
мо вою.

27 бе рез ня 2012 ро ку бать ки
лік ві до ва ної ук ра їн сько мов ної
111#ї шко ли До нець ка на реш ті
виг ра ли суд в апе ля ції. Апе ля цій -
ний суд за ли шив Пос та но ву від
30 січ ня 2012 ро ку суд ді Оле га
Орє хо ва в си лі. Су до вий про цес
три вав з 23 трав ня 2011 ро ку до 27
бе рез ня 2012 ро ку, тоб то, май же
рік. За цей час від бу ло ся 30 су до -
вих за сі дань. Бать кам уч нів ук ра -
їн сько мов ної шко ли № 111 вда -
ло ся спо чат ку у Во ро ши лов сько -
му ра йон но му су ді До нець ка до -
вес ти не за кон ність зак рит тя їх -
ньої шко ли, яку До нець ка місь ка
ра да лік ві ду ва ла 15 квіт ня 2011
ро ку в рам ках так зва ної “оп ти мі -
за ції” нав чаль них зак ла дів. По ча -
лась “оп ти мі за ція” шкіл у До -
нець ку із зак рит тя пер шої шко ли
з ук ра їн ською мо вою нав чан ня
№ 111 у Пет ров сько му ра йо ні
До нець ка.

Бать кам зап ро по ну ва ли пе ре -
вес ти ді тей у ро сій сько мов ну
шко лу № 100 та дво мов ну № 101.
Нез ва жа ю чи на мі тин ги, про тес -
ти, пі ке ту ван ня, за я ви, про хан ня
бать ків шко лу лік ві ду ва ли. По тім
во ни, звер нув шись до су ду, від -
сто я ли ска су ван ня про тип рав но -
го рі шен ня До нець кої місь кої ра -
ди і в До нець ко му апе ля цій но му
ад мі ніс тра тив но му су ді (го ло ву -
ю чий суд дя Би шов).

Бать ки, пе да го ги, меш кан ці
Пет ров сько го ра йо ну До нець ка,
гро мад ськість спо чат ку на ма га -
ли ся збе рег ти шко лу без звер нен -
ня до су ду і 12 січ ня 2011 ро ку
про ве ли пер шу ак цію про тес ту,
звер ну ли ся до на род но го де пу та -
та Ук ра ї ни від Пар тії ре гі о нів
Юрія Чер тко ва та пред став ни ків
вла ди від ці єї пар тії з про хан ням
збе рег ти ук ра їн сько мов ну шко лу.
У про хан ні ска за но, що “чле ни
пе да го гіч но го ко лек ти ву шко ли
на ле жать до Пар тії ре гі о нів…”,
то му спо ді ва ють ся на по ро зу мін -
ня. Але го ло ва Пет ров ської ра -
йон ної ра ди в До нець ку Ста ніс -
лав Пов ний по ві до мив, що він
уже вис та вив при мі щен ня шко ли
на аук ці он і про дасть його мос -
кви чам. Це над зви чай но обу ри ло
бать ків і во ни ра зом із пе да го гіч -
ним ко лек ти вом звер ну ли ся до
опо зи цій них пар тій з про хан ням
за хис ти ти їх ні пра ва. Най біль шу
до по мо гу у про тис то ян ні, яке
роз по ча ло ся 12 січ ня 2011 ро ку і
за кін чи ло ся 27 бе рез ня 2012 ро ку,
крім “Прос ві ти”, на дав на род ний

де пу тат Ук ра ї ни Ар се ній Яце нюк
і пар тія “Фронт змін” та КУН.
Ос нов ні “ар гу мен ти” вла ди — це
фаль си фі ка ція та неп рав да. Пра -
ва й ін те ре си бать ків від по ру -
шень із бо ку ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня за хис тив і суд дя
Орє хов сво єю прин ци по вою по -
зи ці єю, бо під час роз гля ду спра -
ви дот ри му вав ся ли ше бук ви за -
ко ну.

Про ти леж ною бу ла по зи ція
суд дів пер шої й дру гої інс тан цій у
про це сі із за хис ту прав бать ків
ук ра їн сько мов них Ма кі їв ських
шкіл. Ма кі їв ська місь ка ра да
прий ня ла рі шен ня з гру би ми по -
ру шен ня ми чин но го за ко но давс -
тва Ук ра ї ни, та єм но, без жод но го
об го во рен ня з бать ка ми, гро мад -
ськіс тю, без жод но го обґ рун ту -
ван ня лік ві ду вав ши 4 шко ли. До -

ка зо ві до ку мен ти про це зіб ра ні в
9 то мах су до вої спра ви. Це рі -
шен ня не за кон не, во но по ру шує
ос нов ні кон сти ту цій ні пра ва ді -
тей на ос ві ту, ви бір бать ка ми нав -
чаль но го зак ла ду та на леж ні умо -
ви для здо бут тя ос ві ти й мо ви
нав чан ня сво їх ді тей.

Але 29 бе рез ня 2012 ро ку До -
нець кий апе ля цій ний суд (го ло -
ву ю чий — Лях, суд ді По по ва,
Ком па ні єць) від хи лив скар ги
бать ків ук ра їн сько мов них шкіл
№ № 3, 100 м. Ма кі їв ки та за ли -
ши ли Пос та но ву суд ді До нець ко -
го ок руж но го ад мі ніс тра тив но го

су ду Оле га Ко ни чен ка без змін.
Ці єю Пос та но вою 7 лю то го 2012
ро ку бать кам від мов ле но у ска су -
ван ні лік ві да цій но го рі шен ня
Ма кі їв ської місь кої ра ди від 25
бе рез ня 2011 ро ку що до їх ніх
шкіл. Не за кон не лік ві да цій не рі -
шен ня прий ня те із жах ли ви ми
по ру шен ня ми, яке у тіс ній спів -
пра ці Ма кі їв ської місь кої ра ди з
суд дею Оле гом Ко ни чен ком виз -
на но за кон ним. Що суд дя Ко ни -
чен ко ви не се рі шен ня на ко ристь
Ма кі їв ської ра ди, ста ло оче вид -
ним, ко ли він 4 сер пня 2011 ро ку
не за до воль нив кло по тан ня про
за без пе чен ня ад мі ніс тра тив но го
по зо ву, по да не йо му 15 лип ня
(хоч за ко но давс тво дає на ух ва лу
1 до бу), зу пи нив роз гляд спра ви і
пі шов у від пус тку. Тож 1 ве рес ня
вла да не до пус ти ла ді тей у шко ли. 

Ос нов ні по ру шен ня у
цьо му про це сі: від сут нє
будь#  я ке обґ рун ту ван ня до -
ціль нос ті лік ві да ції заз на че -
ної шко ли, при чи ни та обс -
та ви ни її лік ві да ції, ін фор -
му ван ня бать ків і гро мад -
ськос ті про це. Ціл ко ви те
по ру шен ня ста ту тів шкіл,
по ло жен ня про ко мі сію ра ди
з пи тань ос ві ти, рег ла мен ту
ро бо ти ра ди, за ко ну про міс -
це ве са мов ря ду ван ня, про -
це ду ри лік ві да ції, фаль си фі -
ка ції та від вер та брех ня чи -
нов ни ків від вла ди.

— Бать ки зас по ко ї ли ся чи
про дов жу ють бо ро ти ся?

— Бать ки не втра ча ють
на дії на спра вед ли вість і

пос тій но звер та ють ся до чи нов -
ни ків з ви мо га ми по но ви ти ро бо -
ту Ма кі їв ських шкіл І— ІІ ст.
№№ 3, 100, не за кон но лік ві до ва -
них Ма кі їв ською місь кра дою, як
сказано у Пос та но ві су ду, че рез
від сут ність фі нан су ван ня. Ось
що пи шуть во ни у звер нен ні до
Фон ду Ри на та Ах ме то ва та Ві це# -
прем’єр# мі ніс тра Ук ра ї ни — мі -
ніс тра інф рас трук ту ри Ук ра ї ни,
го ло ви До нець кої об лас ної ор га -
ні за ції Пар тії ре гі о нів Бо ри са Ко -
лес ні ко ва:

— Ми, меш кан ці Ма кі їв ки,
зок ре ма бать ки ді тей се лищ ної

шко ли № 3 І— ІІ сту пе нів, що роз -
та шо ва на за ад ре сою 86140 Ук ра ї -
на, До нець ка об ласть, міс то Ма кі -
їв ка, ву ли ця Шмід та (уп рав ля ю -
чий ко лиш ньо го шах то влас ни ка
Бу ро за), 1, звер та є мо ся до Вас по
до по мо гу із за хис ту на ших прав.
На ша шко ла роз та шо ва на в ко -
лиш ньо му шах тар сько му се ли щі
іме ні Кі ро ва. Ни ні шах ти зак ри ті,
ро бо ти не ма, не має ди тя чих май -
дан чи ків, са доч ків, спор тив них
сек цій. Ба га то мо ло ді, яка від без -
ви хо ді вжи ває нар ко ти ки. У се ли -
щі пра цю ва ли ап те ки, лі кар ня,
па ла ци куль ту ри, бу ло ос віт лен ня,
ав то бус ні зу пин ки, роз міт ка до ро -
ги. Те пер усе це зруй но ва не. Се ли -
ще ім. Кі ро ва роз та шо ва не за 15
км від цен тру Ма кі їв ки і за 5 км
від цен тру Со вєт сько го ра йо ну
смт Хан жон ко ве. Не має га зу. В ад -
мі ніс тра тив них ре єс трах ми чис -
ли мо ся як міс то Ма кі їв ка, про те
на ші умо ви іс ну ван ня не від по ві -
да ють місь ким! Але шко ла № 3 — у
цен трі се ли ща, зі зруч ним під’їз -
дом, ста ді о ном, де від бу ва ють ся
фут боль ні зма ган ня. Спорт смен
Юрій Ки се льов із се ли ща Кі ро ва
по да ру вав шко лі спор тив не ус тат -
ку ван ня, бать ки зро би ли ре монт,
зав дя ки вик ла да че ві об ра зот вор -
чо го мис тец тва кла си й ко ри до ри
в чу до вих роз пи сах. І все це хо чуть
зни щи ти! У шко лі був комп’ютер -
ний клас, який бать ки об лад на ли
влас ним кош том, є кла си з усіх
пред ме тів. Ни ні усе май но на шої
шко ли пе ре да но в ін ші шко ли, на -
віть што ри й кар ни зи. Це на ша
вла да на зи ває “оп ти мі за ці єю”, а
нас прав ді — це сте ри лі за ція се ли -
ща, вла да ро бить усе, щоб мо ло ді
сім’ї ви ї ха ли.

Це по ру шен ня на ших прав і
прав на ших ді тей на дос туп ну,
якіс ну, без печ ну ос ві ту, на роз ви -
ток, який ді ти втра ти ли. Зак рит тя
шкіл у та ких се ли щах, як на ше,
свід чить про без від по ві даль не
став лен ня місь кої, об лас ної вла -
ди до лю дей. 

На ше іс ну ван ня да ле ке від єв -
рос тан дар тів, ав то мо біль ма ють
оди ни ці, у се ред ньо му до хід на
сім’ю — 2,5—3,0 ти ся чі гри вень, у
сім’ях двоє й біль ше ді тей. Усе,

що ро бить ся в шко лі, хоч і не о фі -
цій но — це пра ця бать ків, їх ній
ма те рі аль ний вне сок, хоч, за
Кон сти ту ці єю, нав чан ня в Ук ра ї -
ні без плат не!

Піс ля ка пі таль но го ре мон ту
шко ли № 3 бать ка ми і уч ня ми
стар ших кла сів, 1 ве рес ня 2011
ро ку вла да без зго ди і по пе ред -
жен ня бать ків зак ри ла шко лу, хоч
обі ця ла цьо го не ро би ти. 2 ве рес -
ня ні ді тей, ні бать ків не до пус ти -
ли до за нять. Уп ро довж ве рес ня
вла да всі ма ме то да ми (пог ро зи з
бо ку пра во о хо рон них ор га нів,
служб у спра вах ді тей, пра це дав -
ців) при му шу ва ла бать ків заб ра ти
до ку мен ти і пе ре вес ти ді тей до
ін ших нав чаль них зак ла дів.

Ді ти нав ча ли ся дер жав ною
мо вою, ре ко мен до ва ний чи нов -
ни ка ми нав чаль ний зак лад № 19
за 3 км від на шої шко ли, нав чан -
ня ук ра їн ською — тіль ки в пер -
шо му і дру го му кла сах, бу дів ля
шко ли в ава рій но му ста ні. Шко ла
роз та шо ва на на те ри то рії шах ти,
що зак ри ла ся, на око ли ці се ли ща
Кі ро ва, ото че на бо ло та ми, фун -
да мент під ми ва ють ґрун то ві во -
ди.

Та ка ж си ту а ція і в с. Крас ний
Ок тябрь, де лік ві до ва но МЗШ  І—
ІІ ст. № 100, яку вла да зак ри ла 25
бе рез ня і не до пус ти ла ді тей до
нав чан ня з 1.09.2011 р. Бать ки та
меш кан ці се ли ща та кож звер та -
ють ся до вла ди з про хан ням збе -
рег ти шко лу. Тут здо бу ва ло ос ві ту
83 уч ні, які те пер зму ше ні нав ча -
тись у шес ти шко лах — двох у Ма -
кі їв ці та чо ти рьох в м. Хар цизь -
ку(!!!). “Бу дів ля на шої шко ли, —
пи шуть бать ки, — не ви ма гає ка -
пі таль но го ре мон ту, всі сис те ми
фун кці о ну ють у нор маль но му ре -
жи мі, два ро ки то му у при мі щен -
ні зак ла ду бу ло об лад на но ту а лет.
Пра цю ва ли гур тки “Обе ріг”, “Те -
ат раль но#  му зич ний”, “Лі те ра тур -
но#  му зич ний”, “Асор ті”. 

2010 ро ку МЗШ № 100 про -
йшла за галь ну атес та цію на “доб -
ре”. 

Уч нів во зять те пер у с. Ниж ня
Крин ка. Шкіль ний ав то бус про -
хо дить мар шру том, де є два кру -
тих не без печ них спус ки і під йо -
ми. Вра хо ву ю чи стан ав тош ля хів і
тех ніч ний стан ав то бу сів, жит тя і
здо ров’я ді тей щод ня у не без пе ці. 

У зв’яз ку з тим, що у МЗШ
№ 100 нав ча ли ся ді ти з трьох се -
лищ (с. Ли по ве, с. Лі со вий, с. Ве -
ли ке Орі хо ве), які роз та шо ва ні на
від ста ні від 1,5 км до 3 км від
Крас но го Ок тяб ря, ку ди за уч ня -
ми при їз дить шкіль ний ав то бус,
ді ти зму ше ні про ки да ти ся на 1—2
го ди ни ра ні ше зви чай но го. Це
впли ває на їх ній фі зич ний та
пси хіч ний стан. 

Від шко ли № 100 до цен тру

Бо роть ба за шко ли три ває
Ма рія ОЛІЙ НИК — зас туп ник го ло ви До нець кого об лас ного об’єднання ВУТ

“Прос ві та” ім. Та ра са Шев чен ка, кан ди дат фі зи ко* ма те ма тич них на ук, ві до мий пра -
во за хис ник, від сто ює ін те ре си ук ра їн ців у До нець ку, що заз ви чай не лег ко. Але, не
пок ла да ю чи рук, пра цює на ук ра їн ське май бут нє До неч чи ни, ві рить, що бу де са ме
так. Про ос тан ні виг ра ні й не виг ра ні спра ви, про при чи ни цьо го на ша роз мо ва.
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Гаряча тема
“Майже всі рай!, міськради приймають на своїх
сесіях антиконституційні рішення про державність на
своїх територіях російської мови”.

Ма кі їв ки 20 км, ок рім шко ли, у
на ших се ли щах не має жод но го
куль тур но#  ос віт ньо го цен тру. Де -
мог ра фіч не ста но ви ще цих на се -
ле них пун ктів по гір ши ло ся. Фі -
нан со ве ста но ви ще ба га тьох мо -
ло дих сі мей не дає мож ли вос ті
змі ни ти міс це про жи ван ня. От -
же, ді тей і під літ ків чо ти рьох се -
лищ ви хо вує “ву ли ця”, а це не га -
тив но впли ває на під рос та ю че
по ко лін ня. 

Пе ре ве ден ня уч нів МЗШ
№ 100 у ЗОШ № 99, 102 сут тє во
пос ла би ло вза є мозв’язок сім’ї і
шко ли, ос кіль ки між се ли щем
Н. Крин ка (де роз та шо ва ні шко -
ли) та с. Крас ний Ок тябрь по га не
тран спор тне спо лу чен ня.

Біль шість уч нів зі шко ли
№ 100 нав ча єть ся в су сід ньо му
міс ті Хар цизьк, до би ра ю чись до
чо ти рьох шкіл са мо туж ки рей со -
ви ми ав то бу са ми. Ав то бу си пе ре -
пов не ні, час то не зу пи ня ють ся,
ді ти зму ше ні дов го че ка ти на зу -
пин ках. По гір ше но на ше фі нан -
со ве ста но ви ще. Бать ки звер ну -
ли ся до фон ду Ах ме то ва з про -
хан ням про до фі нан су ван ня їх ніх
шкіл, бо в рі шен ні су ду за пи са но
“…бюд жет ос ві ти те ри то рі аль ної
гро ма ди м. Ма кі їв ки на 2011 рік
скла дає 242,9 млн грн, а за роз ра -
хун ка ми, до ве де ни ми Мі ніс терс -
твом фі нан сів Ук ра ї ни — ли ше
216,4 млн грн”. Тоб то, зап ла но ва -
не не до фі нан су ван ня ос віт ньої
га лу зі скла ло 26,5 млн грн. Хо ча
“…очікувана економія коштів ста-
ном на 25.03.2011 після закриття
шкіл з 1.09.2011 року згідно з роз-
рахунками до кінця 2011 року по-
винна скласти 854, 2 тис. грн, у пе-
рерахунку на рік близько 2,5 млн
грн…” Цей роз ра ху нок зроб ле но
на лік ві до ва ні шко ли №№ 3, 27,
94, 100. Тобто, на утримання однієї

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 на-
дія — на Вищий адміністративний
суд України. 

І це то ді, ко ли з особ ли вим
ци ніз мом на ре конс трук цію шко -
ли № 34 м. Єна кі є во го, де нав -
чав ся Пре зи дент Ук ра ї ни Вік тор
Яну ко вич, з дер жав но го бюд же ту
ви ді ле но 34 млн грн. Бу ду ють
“шко лу май бут ньо го”. А сво їх
ви бор ців гра бу ють.

— Чо му мов ні пи тан ня для Вас
та кі важ ли ві?

— Піс ля роз ва лу СРСР ус піш -
но роз ви ва ють ся ті на ро ди, які
піш ли шля хом по бу до ви на ці о -
наль ної де мок ра тич ної дер жа ви.
На ші кер ма ни чі#  нев да хи, про го -
ло шу ю чи ве ли кі ідеї, бе руть ся од -
ра зу за по шук при чин, які б по яс -

ни ли чер го вий про вал. По бо ро ти
за сил ля нев дах мо же тіль ки си ла
ду ху. При чо му не ок ре мо го вож дя
та йо го при біч ни ків, а всьо го сус -
пільс тва. А що ж фор мує ту си лу
ду ху? Най го лов ні шим чин ни ком
у праг нен ні по бу ду ва ти силь ну
на ці о наль ну, де мок ра тич ну Ук ра -
ї ну є ук ра їн ська мо ва. Мо ва не в
сен сі за со бу спіл ку ван ня і пе ре -
да чі ін фор ма ції, а за со бу фор му -
ван ня сус піль ної сві до мос ті, за -
со бу ство рен ня єди ної мен таль -
нос ті, єди но го ду ху сус пільс тва.
Схід Ук ра ї ни в ін тег ра цій них
про це сах су час но го дер жа вот во -
рен ня по сі дає цен траль не, ви рі -
шаль не міс це. По су ті, роз ви ток
Ук ра ї ни, на віть її іс ну ван ня як
не за леж ної дер жа ви бу де ус піш -
ним або не ус піш ним за леж но від

то го, як швид ко і гли бо ко схід
(зок ре ма До неч чи на) ін тег ру єть -
ся у дер жа вот вор чі про це си. За -
се ля ли До неч чи ну за по розь кі ко -
за ки піс ля лік ві да ції За по розь кої
Сі чі 1775 ро ку, то му до неч ча ни не
є ані ан ти ук ра їн ця ми, ані ан ти -
дер жав ни ка ми. Але по них про -
ко тив ся спо чат ку ка ток об мос -
ков лен ня та ро сій щен ня, а по тім,
піс ля при хо ду до вла ди кри ва во го
дик та то ра, ти ра на Ле ні на, на До -
неч чи ні з до по мо гою чер во но го
те ро ру зни ще но сот ні ти сяч осіб,
се ред них так зва них “кур ку лів”,
жі нок, ді тей, свя щен нос лу жи те -
лів, ін те лі ген ції. У ве рес ні
1918#го Ле нін під пи сав дек рет
про чер во ний те рор, у яко му на -
ка зу вав: по ві си ти, не од мін но по -
ві си ти яко мо га біль ше кур ку лів,
се лян, свя ще ни ків. По тім був ко -
рот кий пе рі од “ук ра ї ні за ції”, її

роз гром, Го ло до мор, пос лі дов не і
то таль не ро сій щен ня аж… до пе -
ре бу до ви в СРСР. 

— Якою До неч чи на зус трі ла
про го ло шен ня не за леж нос ті Ук ра -
ї ни в груд ні 1991 ро ку та які змі ни
від бу ли ся сьо год ні?

— Який стан із від род жен ням
ук ра їн ської мо ви на До неч чи ні —
на ко лиш ніх зем лях Каль мі усь кої
па лан ки За по розь кої Сі чі піс ля
“об ру сє нія” цар ських ча сів і не -
щад ної ру си фі ка ції ра дян ських
ча сів? І чи ста ла во на об’єд ну ю -
чим фак то ром у цьо му іс то рич но
ук ра їн сько му ре гі о ні сьо год ні?

На Дон ба сі в до ре во лю цій ні
ча си шкіль на ос ві та ве ла ся пе ре -
важ но ро сій ською мо вою за ви -
нят ком кіль кох зак ла дів, зас но -
ва них то ва рис твом “Прос ві та”.

Ук ра ї ні за ція у краї
роз по ча ла ся 1 січ ня 1923
ро ку, що пе ред ба ча ло ся
пла ном від ді лу на род ної
ос ві ти До нець кої гу бер нії.
До цьо го у нас бу ло 7 ук -
ра їн ських шкіл. Ли ше за
1924 рік кіль кість ук ра їн -
ських шкіл зрос ла до 181,
у яких пра цю ва ло 546
вик ла да чів ук ра їн ської
мо ви. Про пе ре біг ук ра ї -
ні за ції на До неч чи ні сис -
те ма тич но ін фор му ва ли
жур нал “Прос ве ще ние
Дон бас са” і га зе ти “Дик -
та ту ра тру да”, “Ко че гар -
ка” та “Лу ган ська прав -
да”. Ук ра ї ні за ція на ро щу -
ва ла тем пи і до сяг ла сво го
пі ку в се ре ди ні 1920#х ро -
ків. Піс ля цьо го тем пи
знач но зни зи лись, але,
нез ва жа ю чи на це, 1932
ро ку в Дон ба сі з 2239 за -

галь но ос віт ніх шкіл — 1769 бу ли
з українською мовою викладання,
що становило 79 %, а 207 пра цю -
ва ли ро сій ською та ро сій ською і
ук ра їн ською мо ва ми.

У той пе рі од ді я ли сот ні шкіл
із мо ва ми на ці о наль них мен шин
— ні мець кою, грець кою, та тар -
ською та ін ши ми.

Пе рі од ук ра ї ні за ції на До неч -
чи ні при пи нив ся з приз на чен ням
у січ ні 1933 ро ку Пет ра Пос ти ше -
ва сек ре та рем ЦК КП(б)У і са мо -
губс твом ке рів ни ка на род но го
ко мі са рі а ту ос ві ти Ми ко ли
Скрип ни ка, урод жен ця До неч -
чи ни. І по ча лась ці лес пря мо ва на
жор сто ка ру си фі ка ція. 

У 1945—1946 нав чаль но му ро -
ці кіль кість ук ра їн ських шкіл уже
ста но ви ла 66 %. У шах тар ській
сто ли ці — До нець ку, та й ін ших
міс тах До неч чи ни у 1960—1970 рр.

шко ли з ук ра їн ською мо вою нав -
чан ня пов ніс тю ліквідували. Не
зу пи ни ла цей про цес і пе ре бу до -
ва — шко ли з ук ра їн ською мо вою
нав чан ня про дов жу ва ли пе ре во -
ди ти на ро сій ську.

Про цес ру си фі ка ції при пи -
нив ся тіль ки з ухваленням 1989
ро ку За ко ну “Про мо ви в УРСР”.
На цей час із 1217 шкіл До неч чи -
ни з ук ра їн ською мо вою нав чан -
ня за ли ши ло ся тіль ки 105 або
8,7 %. Це бу ли сіль ські шко ли, у
яких нав ча ло ся всьо го 2,3 % уч -
нів.

Згід но з но вим За ко ном, бу ла
роз роб ле на Дер жав на прог ра ма
роз вит ку ук ра їн ської та ін ших
мов до 2000 ро ку, а на її ви ко нан -
ня До нець кий обл ви кон ком 10
квіт ня 1991 ро ку за № 135 прий -
няв об лас ну Прог ра му зап ро вад -
жен ня ук ра їн ської мо ви в усі сфе -
ри жит тя на До неч чи ні. Нап рик -
лад, згід но зі ст. 18 ці єї Прог ра ми
не об хід но бу ло при вес ти ме ре жу
нав чаль но#  ви хов них зак ла дів об -
лас ті у від по від ність до на ці о -
наль но го скла ду на се лен ня (на га -
даю, на той час 51 % ук ра їн ців,
43 % ро сі ян). За ко но дав че за без -
пе чен ня цьо го про це су під си ли -
лось ст. 10 Кон сти ту ції Ук ра ї ни
від 1996 ро ку та Рі шен ням Кон -
сти ту цій но го Су ду Ук ра ї ни що до
тлу ма чен ня ст. 10 Кон сти ту ції від
1999 ро ку та ін ши ми за ко на ми
Ук ра ї ни.

Од нак Прог ра ма бу ла пов ніс тю
про ва ле на: тіль ки 14,0 % уч нів об -
лас ті нав ча лись ук ра їн ською мо -
вою за мість пе ред ба че них 51 %. У
До нець ку цей від со ток ста но вив
ли ше 7,6.

Про ва ле не ви ко нан ня Прог -
ра ми са ме ор га на ми дер жав ної
вла ди та міс це во го са мов ря ду -
ван ня. За мість ство рен ня на леж -
них умов для від род жен ня і роз -
вит ку на До неч чи ні ук ра їн ської
мо ви як дер жав ної, в об лас ті її
здій снен ня са бо ту єть ся, ак тив но
три ває ру си фі ка тор ська по лі ти ка:
май же всі рай#, місь кра ди прий -
ма ють на сво їх се сі ях ан ти кон -
сти ту цій ні рі шен ня про дер жав -
ність на сво їх те ри то рі ях ро сій -
ської мо ви.

Уже на віть піс ля прий нят тя
Кон сти ту ції Ук ра ї ни До нець ка
об лас на ра да 21.03.1997 ро ку зно -
ву прий ня ла рі шен ня про дер -
жав ність ро сій ської мо ви на те -
ри то рії об лас ті, яке оп ро тес ту вав
то діш ній про ку рор об лас ті. Об -
лас на ра да під го ло ву ван ням По -
но ма рьо ва про тест від хи ли ла. І
тіль ки за по зо вом об лас но го про -
ку ро ра суд ска су вав це ан ти кон -

сти ту цій не, шо ві ніс тич не рі шен -
ня “де пу та тів#  ін тег ра то рів”.

І зно ву під час ви бо рів Пре зи -
ден та Ук ра ї ни 2004 ро ку, в роз пал
ПІ СУ АР ської га ряч ки, прий ня то
та ке ж рі шен ня, яке ска су ва ла са -
ма ра да (го ло ва обл ра ди на той
час Бо рис Ко лес ні ков).

Втретє піс ля прий нят тя Кон -
сти ту ції Ук ра ї ни До нець ка об лас -
на ра да (го ло ва — Ана то лій Близ -
нюк, за раз уже мі ністр) 18 трав ня
2006 р. прий ня ла ан ти кон сти ту -
цій не рі шен ня “О сво бод ном раз -
ви тии и ис поль зо ва нии рус ско го
язы ка в До нец кой об лас ти”, яке
ска со ва не за по зо вом До нець кої
об лас ної ор га ні за ції Все ук ра їн -
сько го ко мі те ту обо ро ни прав
лю ди ни у січ ні 2010 ро ку в су ді
пер шої інс тан ції та 30 ве рес ня
2010 ро ку рі шен ня пер шої інс -
тан ції за ли шив без змін Ви щий
ад мі ніс тра тив ний суд Ук ра ї ни. 

І то му в об лас ті зав дя ки ан ти -
ук ра їн ській вла ді Пар тії ре гі о нів (а
тут на віть за Пре зи ден та Ющен ка
все бу ло від да но на від куп Пар тії
ре гі о нів) сьо год ні єди на дер жав на
мо ва — ро сій ська.

Нині у До нець ку ли ше 27,3 %
шко ля рів нав ча ють ся ук ра їн -
ською мо вою, 72,7 % — ро сій -
ською. Уч нів, які нав ча ють ся мо -
ва ми ін ших на ці о наль них мен -
шин, крім ро сій ської, не має.
Пред став ни ки вла ди пе ре ко ну -
ють ме не: ра дій те — бу ло нуль, а
збіль ши ло ся за 22 ро ки на 27,3 %.
У До нець кій об лас ті ук ра їн ською
нав ча ють ся 48,4 %, а ро сій ською
— 51,6 % учнів.

Тоб то, са ме вла да Пар тії ре гі о -
нів про дов жує не щад но ру си фі ку -
ва ти та де на ці о на лі зу ва ти меш кан -
ців До неч чи ни. Але й ці мі зер ні
циф ри від род жен ня ук ра їн сько -
мов ної шко ли стра шен но на ля ка ли
ан ти ук ра їн ську, ко ло ні аль ну вла ду
Пар тії ре гі о нів і во на знай шла ще
один спо сіб бо роть би з влас ним на -
ро дом, на щад ка ми ко за ків. Во на
ви га да ла зак ри ва ти тіль ки що від -
род же ні ук ра їн ські шко ли, наз вав -
ши цей про цес оп ти мі за ці єю. За га -
лом в об лас ті ми ну ло го нав чаль -
но го ро ку зап ла ну ва ли лік ві ду ва -
ти 26 шкіл. Але хви ля про тес тів,
яка про ко ти ла ся До неч чи ною,
зму си ла вла ду від сту пи ти і то му
лік ві до ва но тіль ки 16 шкіл. 10
бать кам уда ло ся від сто я ти.

— Чи є якісь зру шен ня у мов но -
му пи тан ні?

— Що до мо ви у шко лі, то не -
ве ли кі зру шен ня є. Але ВНЗ,
ЗМІ, сфера обслуговування, рек-
лама, транспорт — усюди панує
російська мова.

Як що мов на дис кри мі на ція на
До неч чи ні іс нує, то са ме що до ук -
ра їн ської мо ви, а не ро сій ської,
яка ста ла деC  фак то єди ною дер -
жав ною мо вою на До неч чи ні! 

Дер жав ні по са до ві осо би в До -
нець кій об лас ті не пос лу го ву ють ся
дер жав ною мо вою. Усі за хо ди на
те ри то рії об лас ті дер жав ні служ -
бов ці про во дять ро сій ською мо -
вою. От же, тре ба тіль ки ви ко ну -
ва ти нор ми Кон сти ту ції Ук ра ї ни,
за ко ни про дер жав ну служ бу, ро -
зу мі ю чи по туж ні кон со лі да цій ні
влас ти вос ті ук ра їн ської мо ви.
Але та ке вра жен ня, що це їм не
під си лу че рез ро зу мо ві здіб нос ті
та неп ро фе сі о на лізм.

Спіл ку ва ла ся 
Надія КИР’ЯН

Ці світ ли ни —  фо то лі то пис
про тес тів меш ка нців До нець ка і
Ма кі їв ки про ти зак рит тя шкіл з
вик ла дан ням дер жав ною ук ра їн -
ською мо вою.
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Відкритий урок
“Національна безпека духу вже найближчим часом

залежатиме від того, чи захищена українська
мова”.

Ві ра СО КО ЛО ВА, 
учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра -
ту ри Кі ро вог рад сько го НВК № 26

Те ма уро ку: “Ти зрік ся мо ви
рід ної…” Дмит ро Пав лич ко.

Ме та уро ку: до мог ти ся, щоб
ті, хто як не по со віс ті, то хоч за
служ бо вим обов’яз ком по вин ні
при най мні у ро бо чий час ко рис -
ту ва ти ся дер жав ною мо вою, ма ли
ша ноб ли ве став лен ня до мов но го
за ко но давс тва та по ва жа ли ук ра -
їн ську мо ву як один із сим во лів
Ук ра їн ської дер жа ви. 

Тип уро ку: від вер та бе сі да# роз -
дум.

На оч ність: епіг раф “Не мож -
на лю би ти Бать ків щи ну і не ві ри -
ти в неї, ад же Бать ків щи на — жи -
ва ду хов на си ла, пе ре бу ван ня в
якій дає твер де від чут тя її доб ро -
ти, її пра во ти, її енер гії, її май бут -
ніх по до лань… ві ри ти в Бать ків -
щи ну мо же ли ше той, хто жи ве
нею, хто ра зом із нею, хто жи ве
за ра ди неї, хто по єд нав із нею ви -
то ки сво єї твор чої во лі влас но го
са мо по чу ван ня”. І. Ільїн, ро сі я -
нин (“Путь ду хов но го об нов ле -
ния” М., 2003, с. 236)

Хід уро ку:
Вступ не сло во. Клю чо ві те зи.

Лю ди на мо же дій ти до ро зу мін ня
за галь но люд сько го, ли ше за ну -
рив шись у своє ду хов не на ці о -
наль не ло но до то го рів ня, де па -
нує ду хов ність, зро зу мі ла всім на -
ро дам і ві кам. 

Тіль ки рід на мо ва при но сить
лю ди ні най біль ше і най глиб ше
осо бис те щас тя, а дер жа ві — най -
силь ні ші ха рак те ри. 

Без доб ре зна ної мо ви дер жа -
ви не має все на род ної сві до мос ті,
без та кої сві до мос ті не має на ції, а
без сві до мої на ції не має дер жав -
нос ті.

“Уряд ни ки на дер жав ній та
гро мад ській служ бі му сять доб ре
зна ти свою со бор ну лі те ра тур ну
мо ву і свій со бор ний пра во пис”.
Іван Огі єн ко (Рід но мов ний Ка те -
хі зис для вчи те лів, ро біт ни ків пе -
ра, ду хо венс тва, ад во ка тів, уч нів,
уряд ни ків на дер жав ній та гро -
мад ській служ бі і ши ро ко го гро -
ма дянс тва).

Не ли чить ні ко му, тим па че
чи нов ни ку від вла ди, ствер джу -
ва ти, що для ньо го обид ві мо ви
рід ні, бо “…це так са мо без глуз до,
як би ми на ма га ли ся уя ви ти, що
од ну ди ти ну на ро ди ли дві ма те рі.
У ди ти ни є од на ма ти. Рід на. До
смер ті. До ос тан ньо го по ди ху”.
Ва силь Су хом лин ський.

Ак ту а лі за ція опор них знань
ме то дом сис те ми за пи тань.
Дай те від по відь на за пи тан ня: чо -
му так ста ло ся, що ви на ро ди ли ся
са ме в Ук ра ї ні? Жи ве те в ній са ме
в та кий неп рос тий час? Пе ре бу -
ва є те бі ля кер ма вла ди, яка виз -
на чає жит тя ці єї дер жа ви (хо ча,
ма буть, є не менш гід ні ці єї мі сії
лю ди)?

Що та ке дер жав на мо ва? Що
та ке дво мов ність? Як ро зу мі ти те -
зу “Мо ва дер жа ви — мо ва вла ди”?

Ко ли ух ва лю ва ли Кон сти ту -
цію США, анг лій ська мо ва як
офі цій на (на про ти ва гу до ма ган -
ням ні мець ко мов них еміг ран тів)
прой шла там з пе ре ва гою ли ше в
один го лос. Та від то ді як же пиль -
нує цей ста тус анг лій ської мо ви
аме ри кан ська вла да, від би ва ю -
чись ос тан нім ча сом від іс па но -
мов ної час ти ни на се лен ня, яка
по ру шує пи тан ня про на дан ня іс -
пан ській та кож ста ту су офі цій ної!

У жод но му ра зі це — не об ме -
жен ня іс пан ської та ін ших мов,
що по ши ре ні у Спо лу че них Шта -
тах. Будь лас ка, роз мов ляй те ци -
ми мо ва ми, але не на дер жав них
по са дах. 

По нят тя “дер жав на мо ва” в
юри дич но му ас пек ті близь ке до
по нят тя “офі цій на мо ва”. Їх
об’єд нує спіль не зна чен ня —
“мо ва сфе ри офі цій но го спіл ку -
ван ня, мо ва спіл ку ван ня дер жа ви
з її гро ма дя на ми”. Від мін ність
між дво ма по нят тя ми ли ше в од -
но му — для ста ту су дер жав ної мо -
ви обов’яз ко вим є йо го офі цій не
про го ло шен ня за ко но дав чою
вла дою, від по від не нор ма тив не
офор млен ня, то ді як ста тус офі -
цій ної мо ви не пе ред ба чає
обов’яз ко во го за ко но дав чо го
зак ріп лен ня.

Утім, за спри ят ли вих умов
фун кці о ну ван ня на ці о наль ної
мо ви, ко ли во на по ши ре на і
прес тиж на і нею спіл ку єть ся аб -
со лют на біль шість на се лен ня,
на ці о наль на мо ва на віть не
обов’яз ко во про го ло шу єть ся дер -
жав ною, во на мо же ма ти в Кон -
сти ту ції й ін ші наз ви — офі цій -
ної, на ці о наль ної або прос то
“мо ва ці єї дер жа ви”. В Ук ра ї ні ж
зак ріп лен ня дер жав но го ста ту су
ук ра їн ської мо ви в Кон сти ту ції є
обов’яз ко вим, ос кіль ки ще з ча -
сів три ва лої до би без дер жав нос ті
кра ї на ус пад ку ва ла нез до ро вий
стан фун кці о ну ван ня на ці о наль -
ної мо ви, втра ту в се ре до ви щі
час ти ни на ції рід ної мо ви як
іден ти фі ку ю чої на ці о наль ної оз -
на ки. 

По яс нен ня но во го ма те рі а лу.
Сьогодні Ін тер нет, прог рам не за -
без пе чен ня, на у ко ва тер мі но ло -
гія, по бут із бла гос ло він ня та за
спри ян ня ЗМІ про па гу ють анг -
лій ську мо ву. 

Ті, ко го на зи ва ють бать ка ми
на ції, хто сто їть бі ля влад но го

кер ма, чо мусь упев не ні, що їх нє
пок ли кан ня й ос нов не зав дан ня
— на го ду ва ти й одяг ти на род, а
реш та — по хід не і ви рі шить ся ав -
то ма тич но. Це жор сто ка й при -
кра по мил ка, лег ко важ не став -
лен ня до мов ної ос ві ти й мов но го
роз вит ку сво го на ро ду, зу мов ле на
не ро зу мін ням сут нос ті мо ви і
зве ден ням її ли ше до фун кції ко -
му ні ка ції. Але лін гвіс ти, пси хо -
ло ги, пе да го ги, куль ту ро ло ги, фі -
ло со фи трак ту ють рід ну мо ву
глиб ше — як скар бни цю всі єї іс -
то рич ної спад щи ни на ро ду, всьо -
го йо го ду хов но го й ін те лек ту аль -
но го дос ві ду, йо го спо со бу мис -
ли ти й від чу ва ти.

Сьо год ні шко ла, не за леж но
від то го, яка во на (ук ра їн ська, єв -
рей ська, вір мен ська чи ро сій -
ська), нав чає ук ра їн ської мо ви
усіх сво їх ви пус кни ків. Є Кон -
сти ту ція Ук ра ї ни, За кон про ос ві -

ту, на ка зи Мі нос ві ти, на ка зи рек -
то рів про нав чан ня дер жав ною
мо вою у ви щих нав чаль них зак -
ла дах. Про те нав ко ло цих до ку -
мен тів з різ них при чин пос тій но
то чать ся дис ку сії так зва них дво -
мов ни ків. Це во ни ви ма га ють
зап ро вад жен ня в Ук ра ї ні двох
дер жав них мов. Отож зро зу мі ло,
чо му ке рів ни ки дер жа ви, де пу та -
ти, по са дов ці різ них ран гів час то
нех ту ють ук ра їн ською мо вою як
дер жав ною. А це, вва жаю, ду же
близь ко до зра ди на ці о наль них
ін те ре сів.

І об ра жає, ко ли прем’єр чи де -
я кі мі ніс три мо го уря ду не мо жуть
ук ра їн ською мо вою ви мо ви ти ре -
чен ня. Не зро зу мі ло, як мо жуть
на всю Ук ра ї ну ви го ло шу ва ти свої
про мо ви ро сій ською де пу та ти
Вер хов ної Ра ди. Неп ри єм но, що

пер ші осо би вла ди на шої об лас ті з
лу ка вин кою в очах пос лу го ву ють -
ся у спіл ку ван ні з ук ра їн ця ми
Цен траль но го ре гі о ну дер жа ви
мо вою на ці о наль ної мен ши ни.
Чи не лу кавс тво це з влас ною со -
віс тю, яке ве де до обез дер жав лен -
ня мис лен ня?.. Ось то му я не ві рю
в щи рий пат рі о тизм і від да ність
на ці о наль ній ідеї лю дей, які так і
не спро мог ли ся вив чи ти ук ра їн -
ську мо ву. А та ких у ни ніш ній
вла ді — за сил ля.

І на ці о наль на без пе ка ду ху
вже най ближ чим ча сом за ле жа -
ти ме від то го, чи за хи ще на ук ра -
їн ська мо ва, як дер жав ні мо ви у
Фран ції чи Ні меч чи ні, де сус -
піль ни ми скла до ви ми є кіль ка -
міль йон ні ет ніч ні гру пи ара бів і
тур ків, але жод на з них не за зі хає
на дер жав ний ста тус їх ніх мов. А
уя віть со бі чи нов ни ка# нім ця,
який, нап рик лад, до ви бор ців

звер та єть ся араб ською чи ту рець -
кою, бо йо му так лег ше спіл ку ва -
ти ся, прос ті ше свою влад ну дум -
ку до нес ти до на ро ду.

Хо ча, на жаль, ук ра їн ська іс -
то рія вже да ла наз ву та ким чи -
нов ни кам. Звуть ся во ни за спо со -
бом сво го мис лен ня — ма ло ро си. 

Зак ріп лен ня те ми уро ку. Чи
можна назвати фарисеями тих
чиновників, що сповідують не
мову держави, якою керують від
імені народу України?

Чи по вин ні влад ці під ле щу ва -
ти ся до гро ма дян, що прин ци по -
во зне ва жа ють ук ра їн ську мо ву?

Чи по діб на ре аль на внут ріш -
ня по лі ти ка вла ди що до мо ви і
куль ту ри до де мок ра тич ної все -
доз во ле нос ті, за якою хо ва ють ся
но ві об ру си те лі Ук ра ї ни?

І тут зга да є мо Іва на Фран ка:
“Зда єть ся, що та ке рід на мо ва?
Чим во на ліп ша для ме не від уся -
кої ін шої і що ме ні ва дить при на -
го ді за мі ня ти її на вся ку ін шу?
Прак тик, ути лі та рист, не за ду му -
ю чись ані хви ли ни, ска же: “Пус те
пи тан ня! Мо ва — спо сіб ко му ні -
ка ції лю дей, і ма ю чи до ви бо ру, я
обе ру ту, яка дає ме ні мож ли вість
ко му ні ку ва ти ся з біль шим чис лом
лю дей”. А тим ча сом якась та єм на
си ла в люд ській при ро ді ка же:
“Пар дон, ти не ма єш ви бо ру; в
якій мо ві вро див ся, тої без ска лі -
чен ня сво єї ду ші не мо жеш по ки -
ну ти, так як не мо жеш за мі ня ти ся
з ким ін шим сво єю шкі рою”.

Я б до да ла: особ ли во то ді, ко -
ли ти є до ві ре ною осо бою ук ра їн -
сько го на ро ду, який до ві рив то бі
ке ру ва ти йо го дер жа вою. А що
че кає тих, хто зрад жує спо ді ван -
ня сво го на ро ду?..

Під сум ки уро ку. Зга дай мо
1935#й. Три ва ють ареш ти. До
спис ку за бо ро не них до ви дан ня і
вив чен ня в шко лі тво рів ук ра їн -
ської лі те ра ту ри дру ку ють но ві й
но ві до дат ки, скла да ють ре єс три
за бо ро не них слів. Щод ня на би -
ра ють ва ги і пи хи най ми ти ре жи -
му (зреш тою, не щас ні лю ди,
яким бра кує по ряд нос ті). Чо му? 

Ще ра ні ше, 13 сер пня 1924 ро -
ку, по ет# не ок ла сик Ми хай ло
Драй# Хма ра за пи сав у що ден ни ку:
“В ре во лю цію ук ра їн ська ін те лі -
ген ція не пе рей шла у пов ній мі рі
на ці о наль но го мо мен ту (не зак рі -
пи ла сво їх по зи цій), і че рез те по -
чу ває се бе ні в сих, ні в тих пе ред
яви ща ми со ці аль но го по ряд ку”.

Бо ля че пи са ти, але ду же схо -
же, що ті, хто нас ни щив, пе ре ма -
га ють. То му не тре ба се бе за ко ли -
су ва ти, бо ни ні зно ву, як пи сав
Драй# Хма ра, “…га дю чий свист
пов зе на сві жий зруб”.

А ще хо ті ло ся б звер ну ти ува -
гу на та ку зов ні при ваб ли ву й
доб ре про па го ва ну ідею, як тво -
рен ня но вої по лі тич ної на ції.
Мов ляв, чо го так хви лю ва ти ся та
пе ре жи ва ти за свою мо ву? Увесь
світ змі ню єть ся, про це си гло ба -
лі за ції не ми ну чі. Але що до по лі -
тич ної на ції, яка, нап рик лад, ут -
во ри ла ся у США, то у ме не зав -
жди ви ни кає запи тан ня: а де по -
ді ли ся ін ді ан ці, що бу ли гос по да -
ря ми зе мель, на яких те пер про -
цві тає но ва на ція? Ін ді ан ці — в
ре зер ва ці ях! Я сво є му на ро до ві
та кої до лі не ба жаю. А з на ми вчи -
нять так, як ми доз во ли мо са мі. 

До маш нє зав дан ня. За кон -
спек ту ва ти рід но мов ний Ка те хі -
зис Іва на Огі єн ка. З ньо го нас -
тіль ним ма ти роз діл ХХІХ “Дер -
жав на служ ба і рід на мо ва”. Ви -
раз но про чи та ти вір ш#ін век ти ву
Дмит ра Пав лич ка “Ти зрік ся мо -
ви рід ної…” Вив чи ти вірш на -
пам’ять. По ду ма ти, що хо тів ска -
за ти ав тор не за кін че ним ос тан -
нім ряд ком тво ру.

Не ві рю в пат рі о тизм тих, 
хто не спро міг ся вив чи ти 
державної мо ви

Я — учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, а то му все, що має сто су нок до мов лен ня, фік -
сую на віть на рів ні під сві до мос ті. Не йдеть ся про су то ос ві тян ський ас пект, наз рів час роз -
гля да ти пи тан ня мов ної по лі ти ки та фі ло ло гіч ної ос ві ти в кон тек сті на ці о наль ної без пе ки. Чо -
му? Бо не ві рю я в пат рі о тизм тих, хто не спро міг ся вив чи ти ук ра їн ської мо ви і бай ду жий до
неї і до на ці о наль ної куль ту ри. Щоб та ка на ці о наль на без пе ка ста ла ре аль ніс тю, пот ріб на ха -
риз ма тич на са мо від да на влад на ко ман да. На пре ве ли кі жаль і роз ча ру ван ня, сьо год ні при
влад но му кер мі без ліч лю дей не тіль ки ви пад ко вих, а й геть бай ду жих до на ці о наль ної ідеї. 

Дер жав ну мо ву іг но ру ють чи нов ни ки ви щих ран гів. Іг но ру ють від вер то, ци ніч но, не при хо -
ву ю чи, що їм так лег ше і зруч ні ше оз ву чу ва ти влас ну дум ку від іме ні вла ди, яку во ни уо соб -
лю ють. У мо є му ро зу мін ні це те са ме, що урок ук ра їн ської лі те ра ту ри про во ди ти ро сій ською
мо вою… Під час зус трі чі чле нів Кі ро вог рад сько го гро мад сько* по лі тич но го об’єд нан ня “Пе -
ре вес ло” (ку ди вхо дять і ак ти віс ти “Прос ві ти”) з об лас ною вла дою з’ясу ва ло ся, що чи нов ни -
ки ні би й не про ти спіл ку ва ти ся ук ра їн ською, от як би тіль ки пред став ни ки гро мад ськос ті
прий шли й пі ду чи ли їх цьо го. А в ба га тьох об лас тях си ту а ція ще гір ша від кі ро вог рад ської…

Тож спро бую про вес ти пер ший вступ ний від кри тий урок, ос кіль ки маю на це мо раль не
пра во як учи тель. 
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Шевченко—200“Майже двісті років незбагненна сила Шевченкового
слова дає імпульси до чину, активізує діяльність...”

Олек сан дра СЕР БЕН СЬКА,
док тор фі ло ло гіч них на ук, про -
фе сор ЛНУ іме ні Іва на Фран ка

Май же двіс ті ро ків нез баг -
нен на си ла жи во го Шев чен ко во -
го сло ва по туж но віб рує, мо гут ні -
ми хви ля ми про ни зу ю чи ат мо -
сфе ру, тор ка ю чись най по та єм ні -
ших за кут ків шля хет них і суб -
тель них душ, дає ім пуль си до чи -
ну, ак ти ві зує ді яль ність, що на бу -
ває най різ но ма ніт ні ших ви я вів. 

Ще за жит тя по е та за по чат ко -
ва но пе рек ла ди йо го тво рів ін ши -
ми мо ва ми. Ви роб ле ні на ос но ві
сві то во го дос ві ду та на ці о наль -
них ре а лій те о ре тич ні за са ди пе -
рек ла ду спри я ли ста нов лен ню і
фор му ван ню но во го нап ря му в
шев чен коз навс тві — прак ти ки і
те о рії пе рек ла ду тво рів ге ні аль -
но го по е та Ук ра ї ни. Ви ок ре ми ло -
ся ба га то важ ли вих проб лем: вив -
чен ня якос ті пе рек ла ду в ши ро -
ко му пла ні; зіс тав ний ана ліз ори -
гі на лу і пе рек ла ду; між мов ні ек ві -
ва лен ти, ана ло ги, кар ди наль ні
від мін нос ті; між мов на ін тер фе -
рен ція при пе рек ла ді; особ ли вос -
ті пе рек ла ду на близь кос по рід не -
ні мо ви; фор маль на від по від ність
та ек ві ва лен тність; збе ре жен ня
ін ди ві ду аль но го сти лю ав то ра
ори гі на лу; ос нов ні ха рак те рис ти -
ки ін ди ві ду аль но го пе рек ла даць -
ко го сти лю та ін. Не рід ко об’єк -
том вив чен ня стає осо бис тість
са мо го пе рек ла да ча: що ста ло ім -
пуль сом до пе рек ла дів Шев чен -
ка? які по е зії пе рек ла де но? яки -
ми за са да ми ке ру вав ся пе рек ла -
дач? ма є мо пе рек лад з мо ви ори -
гі на лу чи “пе рек лад з пе рек ла -
ду”? особ ли вос ті ре дак тор ської
ро бо ти над тек стом пе рек ла ду; як
скла ла ся до ля пе рек ла ду, став -
лен ня до ньо го в Ук ра ї ні і на
бать ків щи ні пе рек ла да ча. У шев -
чен коз навс тві ці ка вим прик ла -
дом влас не та ко го під хо ду є вив -
чен ня ді яль нос ті Ві ри Річ, зок ре -
ма її пра ця над пе рек ла да ми тво -
рів Шев чен ка. Дос лід ни ки під -
крес лю ють її фа на тич ну від да -
ність ук ра їн ській лі те ра ту рі, мо ві,
на шій куль ту рі, що ви я ви ло ся в
ба га тьох зво руш ли вих мо мен тах.
При мі ром, од не із за по віт них пе -
ред смер тних ба жань пе рек ла дач -
ки — по хо ва ти її в рід ній зем лі
Коб за ря. 

Вив чен ня жит тя ці єї та ла но -
ви тої анг лій ської по е те си, яке,
зав дя ки ґрун тов ним сту ді ям
проф. Рок со ла ни Зо рів чак та її
ак тив ній по пу ля ри за ції твор чос ті
ці єї са мо бут ньої пе рек ла дач ки
тво рів ук ра їн ських пись мен ни ків
анг лій ською мо вою, ста ло ві до ме
ши ро ко му за га лу і в Ук ра ї ні, і по -
за її ме жа ми. 

Од ни ми з пер ших по е зії Шев -
чен ка по ча ли пе рек ла да ти сво єю
рід ною мо вою поль ські пись мен -
ни ки. Про це, до ре чі, зга дує та -
кож І. Фран ко у зна ме ни тій роз -
від ці “Ка ме ня рі. Ук ра їн ський
текст і поль ський пе рек лад. Де що
про шту ку пе рек ла дан ня”, де з іс -
то ри ко# лі те ра тур но го й ес те тич -
но го пог ля ду ана лі зує пе рек лад
вір ша “Ка ме ня рі”, який здій снив
ук ра їн ський пись мен ник Си дір
Твер дох ліб. Фран ко на зи ває виз -
нач них поль ських пись мен ни ків,
які ще в 60#х ро ках ХІХ ст. пе ре -
кла да ли Шев чен ка, — В. Си ро -
ком лю, Л. Со він сько го (пе рек лав
по е му “Гай да ма ки”), від зна чає
“та ла но ви то го і тя му чо го пе рек -
ла да ча” А. Го жал чин сько го. 

“Споль щен ня” Шев чен ко вих
тво рів уже має дов гу іс то рію, але
сто рін ки її за пов ню ють і сьо год -
ні. По міт ним яви щем в ук ра їн -
сько# поль ській шев чен кі а ні є
пер ше повне польське видання пое-
тичних творів Шевченка, що їх

пе рек ла дав у не лег ких жит тє вих
обс та ви нах Пет ро Куп рись. Во но
прий шло до чи та ча, на жаль, піс -
ля то го, як сам пе рек ла дач на
69#му ро ці жит тя уже ві дій шов у
віч ність (1933—2002), ко ли прой -
шло 146 ро ків піс ля смер ті Коб за -
ря і 6 ро ків — по смер ті пе рек ла -
да ча. 

От же, хто та кий Пет ро Куп -
рись? Чим до ро гий нам, ук ра їн -
цям? Чо му зас лу го вує по ва гу на -
ших су сі дів? Що спо ну ка ло пе -
рек ла да ча впро довж двох де ся ти -
літь сво го по рів ня но ко рот ко го
жит тя пов ніс тю прис вя ти ти ся
пра ці над пе рек ла да ми по е зій
Шев чен ка, що, як зга ду ють дру зі,
ціл ко ви то пог ли ну ла йо го дум ки
і кож ну віль ну хви ли ну? Як скла -
ла ся до ля йо го пе рек ла даць ко го
до роб ку? 

При я те лі по да ють до во лі док -
лад ний жит тє пис Пет ра Куп ри ся.
Об да ро ва ний по ет, пе рек ла дач,
пе да гог на ро див ся на Під ляш ші,
де бать ки ма ли не ве ли ке сіль ське
гос по дарс тво. Пе ред Дру гою сві -
то вою вій ною сім’я прид ба ла
біль ше гос по дарс тво у се лі Стру -
мів ка, на бе ре зі річ ки Стир, не да -
ле ко від Луць ка, од нак піс ля вій -
ни пе ре ї ха ла на рід ні зем лі, які
опи ни ли ся на поль сько му бо ці
но во го кор до ну. В Поль щі Пет ро
за кін чив за галь но ос віт ній лі цей,
да лі нав чав ся в Ягел лон сько му
уні вер си те ті (Кра ків), де здо був
зван ня ма гіс тра слов’янсь кої фі -
ло ло гії (спе ці аль ність — ро сій -
ська фі ло ло гія), сту ді ю вав як
обов’яз ко вий до дат ко вий пред -
мет ук ра їн ську мо ву та куль ту ру.
Пра цю вав пе да го гом у се ред ніх
шко лах, зго дом у Поз нан ській
по лі тех ні ці, а да лі в Сіль сько гос -

по дар ській ака де мії в Люб лі ні,
не да ле ко від рід них місць, де
про жи ва ли йо го бать ки, яки ми
він опі ку вав ся. 

Лю бив пра цю ва ти зі сту ден -
та ми, із за до во лен ням прис вя чу -
вав свій час лі те ра тур ній ді яль -
нос ті, а та кож ді яль нос ті біб лі о -
фі ла, від да вав час і гро мад ським
спра вам. Але “враз ли ва і реф лек -
сій на вда ча по е та, — пи ше Юзеф
Ко лод зєй, — при рек ла йо го до
сво є рід ної ізо ля ції”. Був са міт ни -
ком, ро ман ти ком, сьо год ні од -
ним із не ба га тьох. Нос таль гія за
рід ним кра єм пос тій но огор та ла
йо го ду шу. Про це зга ду ють при я -
те лі, а ще біль ше мо жуть ска за ти
вір ші, які пи сав для се бе, ні ко му,
на віть най ближ чим, не по ка зу ю -
чи їх. Пи сав пе ре важ но поль -
ською, ук ра їн ською, де кіль ка —
ро сій ською. У мрі ях, у спо га дах
теп лих, “у сер ці ви ри тих”, пос тає
во лин ська зем ля, улюб ле ний
Стир, роз ло гі до ли ни, вес ня ні,
за ли ті сон цем лу ги, ни ви, рід ний
ху тір, ха ти на се ред буз ку; йо го
нез бо ри ме ба жан ня — вер ну ти ся
до лю ду, чиї піс ні до ро гі йо му по -
над усе, ста ти бі ля по ро га сво єї
ха ти. Ви ма льо ву єть ся об раз юна -
ка, враз ли во го на кра су, на ти хі
зву ки, що йдуть з га їв, по лів рід -
но го краю і “хо чуть ста ти го ло -
сом”. У ба га тьох вір шах, на пи са -
них ук ра їн ською мо вою, від чут ні
мо ти ви Коб за ре вої по е зії. Їх ні
до лі по діб ні, ду ші спо рід не ні —
обид ва із сіль сько го се ре до ви ща,
обом су ди ло ся жи ти на чу жи ні,
ту жи ти за Ук ра ї ною і хі ба дум ка -
ми ли ну ти до неї. 

Йо го по е тич не “я” не ті шить
“чу жий, нев тіш ний край”, чу жи -
на, де, як приз на єть ся, йо му зле.

Йо го “я” — це ман дрів ник, який
блу кає, по не ві ря єть ся, шу кає ви -
хо ду і “не мо же знай ти до ро ги”, це
tu ‡acz, wygna ni ec.

Де схо ва тись пе ред сві том,
Скри тись від чу жин ців,
Щоб не зна ли, де ви та ють
Дум ки ук ра їн ця, — 

пи сав Пет ро Куп рись 1961 ро ку.
Ук ра їн ці, до ро гий Зем ля че, доб ре
зна ють, що в Поль щі, яка на ле -
жа ла до “слав но го” со ці а ліс тич -
но го та бо ру, не лег ко бу ло на зи ва -
ти ся чле ном на ції, яку си ло міць
вли ва ли в штуч но ство рю ва ну
спіль но ту — єди ний ра дян ський
на род. 

Спов не на щи ро го чут тя йо го
по е зія “Про мій ки лим” (“O swo -
im dywa nie”). Десь у ли тов сько му
краї вит ка ли си нень кі не за буд ки
на жов то зо ло то му тлі, і ки лим, як
див ний квіт ник, гус то пок роп ле -
ний го лу бим і жов тим, ос віт лив
пус те лю са міт ни ка. 

Зго дом нос таль гія де що від -
сту пає, в йо го по е зію ври ва ють ся
ін ші нот ки. Він шу кає гар мо нії і у
вір ші “Dwu g‡os” (“Дует”, “Гар мо -
нія”), приз на єть ся, що йо го ук ра -
їн ські дум ки міц но пов’яза ні з
поль ською мо вою. Пе рек ла дач
уже не сприй має її як чу жи нець ку
— во на “огор ну ла див ним ча ром
во лин сько го хлоп ця”:

Mo wo pol ska, krok po kro ku,
Ju¿mi brzmisz nie z ob ca,
Ogar nŒ‡а swym uro ki em
Wo‡yæski e go ch‡op ca…
Ці штри хи до об ра зу йо го по -

е тич ної ду ші да ють змо гу хоч час -
тко во зро зу мі ти шлях, який ут -
вер див Пет ра Куп ри ся в то му, що
він осяг нув гли би ни поль ської
мо ви і спро мож ний пе рек ла да ти
ці єю мо вою ге ні аль ні Шев чен ко -
ві по е зії. 

Пе рек ла дач пра цю вав над
кни гою са мо від да но, на по лег ли -
во, не че ка ю чи по ма ху ру ки му зи,
нат хнен ня, а пос тій но жи ву чи в
ньо му, тво рив не для юві ле їв, від -
знак, а за ве лін ням ду ші, сер ця і
во лі, бо пос та но вив зро би ти це;
пра цю вав, впер то ут вер джу ю чи
своє по е тич не і пе рек ла даць ке
“мо жу”, “хо чу”, “вмію”, пра цю -
вав усу пе реч від чут тям, що в пев -
них ко лах не до о ці ню ють йо го
твор чі здіб нос ті, про що де лі кат -
но зга дує Ю. Ко лод зєй. Пра цю -
вав, як сам пи сав, за ли ша ю чись
на віть у не лег ких обс та ви нах
безс траш ним, муж нім (trwa
dziwnie nieulŒk‡ym). І те, що ру ко -
пис, вип рав ле ний, від ре да го ва -
ний, опи нив ся у бра та Ана то лія,
який жи ве в Анг лії, і те, що йо го
влас ні вір ші до ве ло ся від тво рю -
ва ти за тек ста ми, які ще за жит тя
по е та на би ра ла п. Ева Кот ві ца,
теж про щось свід чить. 

До реч но зга да ти, що се ред
іні ці а то рів ви дан ня кни ги, за ці -
кав ле них у то му, щоб гід но спре -
зен ту ва ти ори гі наль ну та пе ре -
кла даць ку спад щи ну “не ві до мо го
по е та” Пет ра Куп ри ся, пе ре важ -
но аг ра рії. До гу ма ні та рі їв Поль -
щі та Ук ра ї ни кни га по ки що йде
по во лі, але щед ро да рує їм ці ка -
вий і вдяч ний ма те рі ал для пе ре -
к ла доз нав чих сту дій. 

До дбай ли во офор мле но го і
гар но та фа хо во під го тов ле но го
ви дан ня док ла ли не ма ло зу силь
по важ ні люб лін ські (Поль ща) на -
у ков ці — про фе со ри При род ни -
чо го уні вер си те ту Юзеф Ко лод -
зєй (ке рів ник), Ев ґе ні уш Кра сов -
ський (ре дак тор), чле ни: проф.

Ян Ґлін ський, о. проф. Ми рос лав
Ка ли нов ський, проф. Ми хай ло
Ле сів, проф. Мар’ян Ве со лов -
ський та докт. Ми ко ла Ро щен ко. 

Кни га “Kob zi arz” по дає Шев -
чен ка у двох іпос та сях — як ге ні -
аль но го по е та, ху дож ни ка сло ва,
бу ди те ля ду ху ук ра їнс тва і як
прек рас но го, дос ко на ло го ху -
дож ни ка# ма ля ра. На сам пе ред
ма є мо тек сти 260 Шев чен ко вих
по е зій (П. Куп рись ко рис ту вав ся
ори гі на ла ми з Ки їв сько го ви дан -
ня 1964 ро ку), гар но пе рек ла де -
них поль ською мо вою зу сил ля ми
од ні єї лю ди ни. Це пра ця, яку до -
сі не вда ло ся ви ко на ти жод но му
поль сько му пе рек ла да че ві. Шев -
чен ка# ху дож ни ка пре зен тує май -
же 30 доб ре ви ко на них реп ро дук -
цій йо го ма ляр ських ро біт із різ -
них пе рі о дів твор чос ті, різ ної
проб ле ма ти ки і тех ні ки ви ко нан -
ня. Для поль сько го чи та ча вмі -
ще но зміс тов ну стат тю Ев ґе ні у ша
Кра сов сько го і Аль бер та Но ваць -
ко го “Ма лярс тво Та ра са Шев чен -
ка”. Та кож по да но ці ка ві спо га ди
Юзе фа Ко лод зєя, при я те ля Пет -
ра Куп ри ся, про ти та ніч ну пра цю
пе рек ла да ча, до лю ма ши но пи су
та іс то рію ви дан ня кни ги; є по дя -
ка акад. М. Жу лин сько му та
С. Галь чен ко ві за до по мо гу одер -
жа ти ілюс тра ції для поль ської
кни ги. На по чат ку упо ряд ни ки
вміс ти ли ко рот ке Вступ не сло во
Пре зи ден та Ук ра ї ни — ук ра їн -
ською та поль ською мо ва ми, в
яко му Вік тор Ющен ко вис ло вив
вдяч ність усім, хто при чет ний до
ці єї важ ли вої спра ви, під крес лив
зна чен ня кни ги для вза єм но го
зба га чен ня куль тур двох на ро дів. 

Сво є рід ним вка зів ни ком що -
до пе рек ла дів Шев чен ка поль -
ською мо вою є ґрун тов на стат тя
ві до мо го і в ук ра їн ських на у ко вих
ко лах лін гвіс та про фе со ра Ми -
хай ла Ле се ва, опуб лі ко ва на в цій
кни зі. Він по дає, як прий ня то у
та ко му ти пі ви дан ня, ко рот кий
на рис про на шо го про ро ка і по е -
та Та ра са Шев чен ка, а Пет ра
Куп ри ся на зи ває йо го най вір ні -
шим пе рек ла да чем. Та кож вик ла -
де но ко рот ку іс то рію пе рек ла дів
Шев чен ка поль ською мо вою, що
три ває по над 150 ро ків. Се ред пе -
рек ла да чів — а їх біль ше п’ят де -
ся ти — та кі ві до мі у поль ській та
ук ра їн ській куль ту рі по е ти, як
Вла дис лав Си ро ком ля, Сте фан
Же ром ський, Ярос лав Іваш ке -
вич, Юзеф Ло бо дов ський, Бог -
дан Леп кий, Си дір Твер дох ліб та
ба га то ін ших. Ав тор пре ци зій но
оп ра цю вав усі дос туп ні йо му
збір ки поль ських пе рек ла дів Та -
ра са Шев чен ка, а та кож на у ко ві
пра ці та бе лет рис ти ку, що сто су -
ють ся ці єї спра ви.

Ви дан ня кни ги, під крес лює
проф. Ми хай ло Ле сів, зу мов ле но
кіль ко ма при чи на ми. Це — по# -
пер ше, без смер тність Шев чен ко -
вої по е зії, нез баг нен ний чар йо го
Сло ва, що не пе рес тає за хоп лю ва -
ти, по# дру ге, при я тель ські вза є -
ми ни Коб за ря з ба гать ма по ля ка -
ми, зок ре ма на зас лан ні, гли бо ке
ро зу мін ня не до лі двох спо рід не -
них слов’янсь ких на ро дів; і по# -
тре тє, — що над зви чай но зво руш -
ли во — ви дан ням ці єї пра ці люб -
лін ські на у ков ці по ша но ву ють
пам’ять пра ців ни ка Люб лін ської
сіль сько гос по дар ської ака де мії, де
ба га то ро ків вик ла дав По кій ний. 

Пер ше пов не поль ське ви дан ня 
по е тич них тво рів Та ра са Шев чен ка

Ta ras Szew czen ko. KOB ZI ARZ. W t‡u mac ze niu Pi ot ra Kupr ysia. Pi erw sze pe ‡ne
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Шевченко—200 “Дух Шевченка треба відчувати і свої посили
звіряти із ним”.

Є ще од на при чи на важ ли вої
іс то рич ної ва ги, про яку про фе -
сор Ле сів пи ше нап ри кін ці стат ті:
зі здо бут тям Ук ра ї ною дер жав ної
су ве рен нос ті ук ра ї ніс ти ка у ви -
щих нав чаль них зак ла дах Поль щі
ста ла по пу ляр ною, як ка же ав тор,
“мод ною”, зок ре ма в Люб лі ні ук -
ра їн ську фі ло ло гію мож на сту ді -
ю ва ти в уні вер си те ті Ма рії Кю -
рі#С кло дов ської, у Ка то лиць ко му
уні вер си те ті Яна Пав ла ІІ, а та -
кож в єв ро пей сько му ко ле гі у мі
поль ських і ук ра їн ських уні вер си -
те тів. От же, “Kob zi arz”, на дум ку
пе да го га, да ва ти ме цін ний ди дак -
тич ний ма те рі ал для та ких сту дій. 

Дот ри му ю чись хро но ло гіч ної
пос лі дов нос ті, дос лід ник на зи ває
пріз ви ща пе рек ла да чів, кіль кість
тво рів, пе рек ла де них кож ним,
по дає ці ка ві де та лі з жит тя де -
яких. Док лад ні ше зу пи ня єть ся на
стат ті П. Зай це ва, пе рек ла до -
знав ця і го лов но го ре дак то ра
кни ги пе рек ла дів Шев чен ка між -
во єн но го ча су (1936 р.), в якій ав -
тор звер тає ува гу на різ ни цю між
вер си фі ка ці єю поль ською та ук -
ра їн ською: поль ська — си ла біч -
на, ук ра їн ська — то ніч на. Труд -
но щі ви ни ка ють та кож че рез різ -
ний ха рак тер на го ло су у двох мо -
вах; то му чо ло ві чі ри ми, по ши ре -
ні в ори гі на лі, ви ма га ють уже
спе ци фіч них поль ських вис ло вів.
Проб ле ма, під крес лює Зай цев,
ще і в то му, що не зав жди мож на
знай ти від по від ни ки для від тво -
рен ня за со бів ук ра їн ської на род -
ної по е ти ки, адек ват но від тво ри -
ти Шев чен ко ву сло вес ну ма гію.
Го во рить і про та ку ва ду, як не -
спро мож ність ок ре мих пе рек ла -
да чів пе ре да ти ко ло рит і тон
Шев чен ко вих по е зій. Про труд -
но щі від тво рен ня то ну коб за ре вої
по е зії Шев чен ка го во рить і Во ло -
ди мир Сло бод ник у піс ля во єн ній
збір ці пе рек ла дів (1955 р.), під -
крес лю ю чи, що ме ло дій ність,
плав ність на род ної мо ви ге ні аль -
но го по е та, лад йо го мет рич них
еле мен тів май же “не пе рет лу ма -
чу валь ні”. 

Про фе сор Ми хай ло Ле сів ви -
ок рем лює ще од не важ ли ве спос -
те ре жен ня П. Зай це ва. Під крес -
лює, що він, ана лі зу ю чи пе рек ла -
ди Шев чен ка ба гать ма іно зем ни -

ми мо ва ми, по рів ню ю чи їх між
со бою, до хо дить вис нов ку: ні
анг лій ські, ні ро сій ські, ні ні -
мець кі, ні бол гар ські пе рек ла ди
(оче вид но, йдеть ся про най кра щі
з них) жод ним чи ном не мо жуть
зрів ня ти ся з поль ськи ми; ха рак -
тер ні особ ли вос ті по е зії Шев чен -
ка най кра ще мож на від тво ри ти
за со ба ми поль ської мо ви. Дум ка,
вис лов ле на в між во єн ний пе рі од,
ще од не під твер джен ня ре зуль та -
тів по рів няль них сту дій су час них
дос лід ни ків: ук ра їн ська і ро сій -
ська мо ви за сту пе нем спо рід не -
нос ті не та кі вже близь кі, як це
вток ма чу ва ли кіль ком по ко лін -
ням ук ра їн ців, пе ре ко ну ю чи, що
во ни для нас “дві рід ні”. 

Дос лід жу ю чи іс то рію “споль -
щен ня” по е зій Коб за ря, М. Ле сів
звер тає ува гу й на де я кі зна ко ві
мо мен ти в ній, зок ре ма зга дує
зна ме ни тий бі ог ра фіч ний ро ман
про Шев чен ка “Ук ра їн ські но чі,
або Ро до від ге нія” ав торс тва Єжи
Єнд же є ві ча, який щи ро, по# -
друж ньо му приз на вав ся про фе -
со ро ві: “Маю в сво є му жит ті дві
лю бо ві — до Ук ра ї ни і до Іта лії”.
За хоп лю вав ся куль ту рою тих
кра їв і пи сав про них.

У стат ті ав тор ро бить спро бу
по рів ня ти пе рек лад од ні єї з най -
більш по ши ре них Шев чен кових
по е зій — “За по віт”, яка ста ла і
сво є рід ним гім ном, по да ну в ін -
тер пре та ції різ них пе рек ла да чів.
М. Ле сів на ра хо вує, по чи на ю чи з
1862 р., при най мні 16 різ них
поль ських вер сій. Про фе сор зіс -
тав ляє поль ський пе рек лад пер -
шої стро фи шіс тьох по е тів —
С. Вой на ров ської, Б. Леп ко го,
Я. Іваш ке ви ча, К. Явор сько го,
Є. Єнд же є ві ча і П. Куп ри ся. До
ува ги бе ре дос то вір ність пе ре да чі
ре а лій над дніп рян сько го краю
(поховайте на могилі, лани широ-
кополі, кручі), а та кож адек ват -
ність від тво рен ня нас тро є во# по е -
тич них вис ло вів (було видно, було
чути, як реве ревучий), го во рить
про від мін нос ті у зву ко во# сти ліс -
тич но# гра ма тич них де та лях, док -
лад но зу пи ня єть ся на зна чен ні

ок ре мих слів, шу кає нез нач ні від -
мін нос ті. При мі ром, по рів ню ю -
чи зна чен нє ву струк ту ру слів мо-
гила — mogi‡a, до хо дить вис нов ку,
що пе рек лад Куп ри ся pochowajcie
na stoku mogi‡y най більш від по від -
ний. Під крес лює, що в усіх пе -
рек ла дах збе ре же но рит мі ку і ри -
ми ори гі на лу, од нак ця проб ле ма
ви ма гає док лад ні шо го вив чен ня з
ува ги хоч би на ак цен ту а цій ні
від мін нос ті в при ро ді двох мов.
По єд нан ня лін гвіс тич но го і лі те -
ра ту роз нав чо го під хо ду (блис ку -
че йо го зас то су вав у ви щезга да -
ній роз від ці І. Фран ко) да ло змо -
гу ав то ро ві яв ну пе ре ва гу від да ти
пе рек ла до ві П. Куп ри ся.

Дос лід ни ки ще ска жуть своє
ва го ме сло во про Куп ри ся як пе -
рек ла да ча, роз кри ють сек ре ти
йо го пе рек ла даць кої твор чос ті.
До ве деть ся ще поп ра цю ва ти над
ко мен та ря ми для поль сько го чи -
та ча. Але вже сьо год ні виз на но,
що в цій сфе рі ти хий і скром ний
по ет Пет ро Куп рись зро бив над -
зви чай но ба га то. По е тич на Шев -
чен ко ва му за особ ли во су го лос на
враз ли вій ду ші пе рек ла да ча — чу -
жи на, са мот ність, по чут тя виг -
нан ця, ман дрів ни ка, лю ди ни без -
при туль ної, ту га за рід ним кра єм,
йо го ча рів ною при ро дою, здат -
ність ду шею від чу ва ти люд ський
біль… Та кі те ми особ ли во лег ко
ля га ють під пе ро Куп ри ся# пе ре -
кла да ча. 

За галь не вра -
жен ня від поль -
ських пе рек ла дів
Пет ра Куп ри ся
при єм не: во ни лег -
ко сприй ма ють ся
на слух, сло вес ний
по тік віб рує по чут -
тям не під роб ної
лю бо ві і щи рої по -
ва ги до всьо го, що
пов’яза но з ори гі -
на лом, від чут не
праг нен ня пе ре да -
ти не зав жди вло -
ви мий чар по е тич -
но го сло ва Ге нія;
плин ність мо ви

при род на, у ба га тьох мо мен тах
плав но, віль но “ля гає” на ву хо.
Ме ло ди ка Шев чен ко вої мо ви ре -
зо нує в пе рек ла дах на сам пе ред
го ло сом чис тої ду ші пе рек ла да ча. 

Крім усьо го ін шо го, йо го ву -
хо, як нам зда єть ся, чут ли ве до
зву ко вої ор га ні за ції тек сту ори гі -
на лу. Ана ліз ли ше ок ре мих місць
дає змо гу хоч де що ска за ти про
цей над зви чай но тон кий ме ха -
нізм, цю сво є рід ну фі ло со фію
зву ка. При мі ром, у пер ших вісь -
мох ряд ках по е ми “Княж на” від -
чут на кіль кіс на пе ре ва га го лос -
но го зву ка о над ін ши ми го лос -
ни ми — йо го вжи то 19 ра зів, що
ста но вить 34 % від усіх го лос них.
Це ще од не під твер джен ня вже
вис лов ле ної дум ки, що звук о —
один із най ти по ві ших в ук ра їн -
ській мо ві; доб ре ар ти ку льо ва -
ний, він до по ма гає тво ри ти не -
вми ру щу сла ву ме ло дій нос ті й
ча рів нос ті на шої мо ви. У пе рек -
ла ді цих же ряд ків Куп рись, мож -
ли во й ін ту ї тив но, теж під би рає
сло ва, які да ють май же та ку ж
кіль кість вжи ван ня о — 18 ра зів.
Та кож мож на го во ри ти про знач -
ну пе ре ва гу дзвін ких і со нор них.
Це ли ше ок ре мі спос те ре жен ня,
які не пре тен ду ють на уза галь -
нен ня, хоч мо жуть спо ну ка ти —
до даль ших по шу ків у цьо му нап -
ря мі. 

По рів няй мо: 

На ве де ний ури вок вра жає не
тіль ки по е тич ною гра ці єю вис ло -
ву, кра сою об ра зів, ме ло дій ніс тю;
ство ре но див ної ве ли чі еле гій ну
ак ва рель гар мо ній ної єд нос ті
сти хій, тих жи вих пе ред Бо гом
сил, під по ряд ко ва них Йо го во лі:
землі (над горою, за горою), неба
(зоре вечірняя, веселочка), повіт-
ря, у яко му стає по чу тою на ша
со нос фе ра (поговорим тихесень-
ко, розкажи), води (у Дніпра весе-
лочка воду позичає), вогню — сві-
тила (сонечко). І злу че ні во ни
нез баг нен ною си лою із Ду хом Ге -
нія. Як що це нат хнен ня, то во но
при хо дить то ді, як твер дять фі ло -
со фи, ко ли лю ди на фо ку сує свій
ум на Бо жес твен ній муд рос ті. 

Ке ру ю чись доб ри ми і шля хет -
ни ми люд ськи ми по чут тя ми,
люб лін ські ти ту ло ва ні ін те лек ту -
а ли гар ни ми ви дан ня ми твор чої
спад щи ни По кій но го, а це, крім
пе рек ла ду по е тич ної твор чос ті
Коб за ря, пе рек лад “Ене ї ди”,
збір ка по е зій і пе рек ла дів Пет ра
Куп ри ся, де вмі ще но спо га ди про
ньо го та йо го ори гі наль ні тво ри
поль ською, ук ра їн ською і ро сій -
ською мо ва ми, а та кож пе рек ла -
ди тво рів де я ких ук ра їн ських та
ро сій ських по е тів, зас від чи ли
ша ну і вдяч ність сво є му не ти ту -
ло ва но му при я те ле ві за йо го вне -
сок у куль ту ру сло ва і дум ки. І хай
цей на черк скром ною квіт кою

ля же на мо ги лу
на шо го зем ля ка,
в о  л и н  с ь к о  г о
хлоп ця, нев том -
но го тру дів ни ка,
який пос тій но
пле кав у сво є му
сер ці лю бов до
рід но го краю, жив
у рит мах без смер т -
но го Шев чен ко -
во го сло ва. 

Олек сан дра 
СЕР БЕН СЬКА,

док тор фі ло ло гіч -
них на ук, про фе -

сор ЛНУ іме ні
Іва на Фран ка

Пер ше пов не поль ське ви дан ня 
по е тич них тво рів Та ра са Шев чен ка

Закінчення. 
Початок на стор. 5

Ан на СИ ДОР ЧУК, 
учас ни ця твор чої сту дії “У Коб за ре -
вій світ ли ці” му зею Та ра са Шев -
чен ка Львів сько го па ла цу мис тецтв

Яка при ро да ге ні аль нос ті? Хто
та кі справ жні ге нії і яке їх нє приз на -
чен ня? Що спіль но го й від мін но го
між дво ма сві то ча ми люд ської дум -
ки — Йо ган ном Ґе те і Та ра сом
Шев чен ком? Май же сто літ тя то му
Пет ро й Пи лип Тер пи ли спро бу ва -
ли в по пу ляр ній фор мі від по віс ти
на ці неп рос ті за пи тан ня, які й до сі
хви лю ють людс тво. 

Са ме з цих слів роз по чи на єть -
ся пер ша сто рін ка книж ки “Ґе те і
Шев чен ко” Пет ра і Пи ли па Тер пил,
яку пре зен ту ва ли не що дав но в му -
зеї Та ра са Шев чен ка Львів сько го
па ла цу мис тецтв. На у ко вий спів ро -
біт ник му зею Зе но вія Фі ліп чук, яка
три ва лий час пра цю ва ла над лі те -
ра тур ною шев чен кі а ною між во єн -
ної Пра ги, знай шла цю кни жеч ку у
Слов’янсь кій біб лі о те ці Чесь кої
Рес пуб лі ки. Са ме ця кра ї на в між -
во єн но му ча сі да ла при ту лок ба га -
тьом ук ра їн ським еміг ран там. Ви -
дав ши не ве ли ку книж ку, в ду хов -
ний і куль тур ний прос тір Ук ра ї ни
по вер ну то ще од ні за бу ті іме на:
Пет ра і Пи ли па Тер пил. З бі ог ра фії
бра тів ві до мос тей ду же ма ло: Пет -
ро був пе да го гом, но ве ліс том, Пи -
лип — ліс ним ін же не ром у По дє -

бра дах. Ві до мо та кож, що Пи лип
Тер пи ло був по ка ра ний дві чі: по бу -
вав на Бі ло мор ка на лі і у Вор ку ті.
Піс ля зас лан ня по вер нув ся до то -
діш ньої Че хос ло вач чи ни як її гро -
ма дя нин. І тут пос тає пи тан ня: як ці
сві до мі ук ра їн ці, да ле ко від бать -
ків щи ни, не ма ю чи спе ці аль ної ос -
ві ти, змог ли так дос ко на ло по рів -
ня ти ге ні аль ність двох на ці о наль -
них мит ців — Ґе те і Шев чен ка?
Прав ду ка жуть, що дух Шев чен ка
тре ба від чу ва ти і свої по мис ли зві -
ря ти із ним. Так і бра ти Тер пи ли,
пе ре бу ва ю чи на чу жи ні, жи ли Шев -
чен ко вим сло вом і нат хнен но тво -
ри ли куль ту ру сво го на ро ду.

Книж ка упер ше в Ук ра ї ні ви да -
на у спів пра ці з На ці о наль ною біб -
лі о те кою Чесь кої Рес пуб лі ки —
Слов’янсь кою біб лі о те кою за спри -
ят ли вої під трим ки її ди рек то ра Лу -
ка ша Баб ки. 

Роз по чи на ю чи пре зен та цію,
Зе но вія Фі ліп чук ко рот ко роз по ві ла
про вза є ми ни ук ра їн сько го і чесь -
ко го на ро дів, в ос но ві яких зав жди
бу ла сво бо да ду ху, за чи та ла ури -
вок із по е ми Та ра са Шев чен ка
“Єре тик”, прис вя че ної ве ли ко му
чесь ко му фі ло ло го ві Ша фа ри ку.
На у ков ці ствер джу ють, що Ша фа -

рик, про чи тав ши її, “пла кав вдяч -
ни ми сло ва ми”.

Кон сул Ге не раль но го кон сульс -
тва Чесь кої Рес пуб лі ки у Льво ві
Мар ті на Пав лі то ва Му хо ва на леж но
оці ни ла спів пра цю му зею Та ра са
Шев чен ка зі Слов’янсь кою біб лі о -
те кою і по да ру ва ла книж ку, яка не -
що дав но ви да на у Пра зі ук ра їн -
ською мо вою, “Ук ра їн ська пов -
стан ська ар мія інак ше — в лі те ра -
ту рі, мис тец тві, куль ту рі”.

У но во му ви дан ні книж ки “Ґе те
і Шев чен ко” лі те ра тур не ре да гу -
ван ня здій сни ла про фе сор Ук ра їн -
ської Ака де мії Дру карс тва На та лія
Чер ниш, яка наб ли зи ла стиль ав -
то рів до су час но го чи та ча. У сво є -
му вис ту пі во на ска за ла, що спів -
пра ця з му зе єм Та ра са Шев чен ка
— гро ма дян ський обов’язок кож -
но го сві до мо го львів’яни на, від -
зна чи ла ви со ку ви дав ни чу куль ту -
ру книж ки (звер ста ла її ас пі ран тка
Ака де мії Дру карс тва Га ли на Лис -
твак). 

Це ви дан ня прис вя че не
200Iліт тю від дня на род жен ня Та -
ра са Шев чен ка, під го тов ку до яко -
го му зей роз по чав ра зом із Між на -
род ним інс ти ту том ос ві ти, куль ту -
ри і зв’яз ків з ді ас по рою НУ “Львів -

ська по лі тех ні ка”. Під час пре зен -
та ції вис ту пи ла на у ко вий спів ро біт -
ник інс ти ту ту На та лія Гум ниць ка,
яка із за хоп лен ням оці ни ла се рію
ви дань, за по чат ко ва них му зе єм, —
“Кни жеч ка, що ви хо вує”. 

Ху дож нє офор млен ня обк ла -
дин ки, яке ви ко на ла ма гістр книж -
ко вої гра фі ки Ук ра їн ської Ака де мії
Дру карс тва Со фія Фі ліп чук, та кож
спо ну кає до роз ду мів. На ма люн ку
— де ре во з міц ни ми гіл ка ми і зе ле -
ним лис тям. Усе це гли бо ко сим во -

ліч но, ад же це де ре во жи ве, і дум -
ки ці єї книж ки теж жи ти муть. 

Се ред при сут ніх бу ло чи ма ло
мо ло ді. Я рад жу про чи та ти книж ку
бра тів Тер пи л усім, хто шу кає се бе.
І ав то ри у пе ред мо ві пи шуть: “Не -
хай же пос лу жить на ша пра ця ве -
ли ко му ді лу ро зу мін ня лю дейI ге ні -
їв, що вно сять в людс тво ві ру, на -
дію й лю бов”.

Фі нан со во ви дан ня під три ма ла
при ват ний під при є мець Лю бов
Ста нець ка.

ББррааттии  ТТееррппииллии  ппоо  ввеерр  ттаа   ююттьь  ссяя……



11

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

Історія «Просвіти»
“Просвіта” завжди несла у маси знання,
утверджуючи у суспільній свідомості закони
загальнолюдської моралі”.

Пет ро БО ЯР ЧУК,
зас лу же ний жур на ліст Ук ра ї ни,
пись мен ник,
Во лин ська обл.

За пов зя то кри ти ку ю чи в Ін -
тер не ті, зок ре ма й на сай ті “Сло -
ва Прос ві ти”, мою іс то ри ко# кра є-
з нав чу по вість# хро ні ку “Про що
мов чить ста ра Оли ка” (Луцьк,
Над стир’я, 2009), у якій ідеть ся
про во лин ське міс теч ко Оли ку,
упер ше зга да не в Іпа ті їв сько му
лі то пи сі у зв’яз ку з по ді я ми 1149
ро ку, ав тор стат ті “Я пох ва ли не
хо чу, ме ні за ко ле гу прик ро” Сер -
гій Гу па ло ви рі шив внес ти яс -
ність і що до осе ред ку то ва рис тва
“Прос ві та”, що ді яв тут у 20—30#х
ро ках ХХ сто літ тя. Від так, зви ну -
ва тив ши ав то ра в тім, що, ско ро -
че но ци ту ю чи у по віс ті кіль ка
ряд ків од ні єї з йо го пуб лі ка цій,
“при хо вав від чи та ча сут тє ве”,
він, аби те “сут тє ве” ві доб ра зи ти,
на вів спот во ре ний, на йо го дум -
ку, ури вок пов ніс тю. “Ни ні, ко ли
іс то рія пе ре пи су єть ся по# но во му
і на міс це во му рів ні, зга ду ю чи
ми ну ле, не об хо дять ся без брех ні.
Пи шуть тіль ки про ді яль ність ук -
ра їн ської “Прос ві ти”, хо ча в між -
во єн ний пе рі од ця гро мад ська
ор га ні за ція бу ла ду же сла бень -
кою, по рів ня но з та ки ми місь ки -
ми об’єд нан ня ми, як “Спіл ка
дріб них куп ців”, “Тар бут”, “Сі о -
ніст ська ор га ні за ція”. І це не див -
но, бо ук ра їн ців тут бу ло всьо го
кіль ка де сят ків. Фі нан си, вла да і
вплив пе ре бу ва ли в ру ках єв ре їв
та по ля ків. Що вді єш, це іс то рія,
яка умов но го спо со бу не має. І
все# та ки роб лять ся від чай душ ні
спро би від шу ка ти в Оли ці ко рін -
ня на ці о на ліс тич но го ру ху”. А ве -
ду чи мо ву “про ос мис лен ня”
1921—1939 ро ків у во лин ській іс -
то рії, Гу па ло заз на чив: “Як не
кру ти, а всім доб ре, що у між во -
єн ний пе рі од в Оли ці проц ві тав
ко му ніс тич ний рух”.

Не спе ре ча ти мусь із при во ду
то го, скіль ки ук ра їн ців меш ка ло
то ді в іс то рич но Олиць ких ме -
жах, про “ко рін ня на ці о на ліс тич -
но го ру ху” та ін ші сум нів ні мо -
мен ти, хо чу за у ва жи ти що до ді -
яль нос ті в Оли ці “ук ра їн ської
“Прос ві ти” та її зна чен ня, звер -
ну ти ува гу на ок ре мі ма ло ві до мі
сто рін ки міс теч ко вої іс то рії.

Як свід чать різ ні дже ре ла, фі -
лія Луць кої по ві то вої “Прос ві ти”
бу ла ство ре на у під поль ській то ді
Оли ці 1925#го, а офі цій но за ре єс -
тро ва на чи пе ре ре єс тро ва на у
груд ні 1926 ро ку. Від за піль но го
Олиць ко го рай ко му КПЗУ, пер -
ше за сі дан ня яко го від бу ло ся в іс -
то рич но олиць ко му пе ред міс ті
За лі со че (ни ні — ок ре ме се ло,
під по ряд ко ва не Ді ди чів ській
сіль ській ра ді) у ве рес ні 1931 ро -
ку, во на ор га ні за цій но офор ми -
ла ся що най мен ше на п’ять літ ра -
ні ше. І ось що на пи сав про неї
ко лиш ній сек ре тар Олиць ко го
РК КПЗУ Анд рій Жов тян ський у
спо га дах, що їх упер ше оп ри люд -
нив 14 жов тня 2011 ро ку на зус -
трі чі ви пус кни ків За лі соць кої
вось ми річ ної шко ли йо го син,
док тор фі зи ко# ма те ма тич них на -
ук ки я нин Вік тор Жов тян ський,
який, як і ав тор, у тій шко лі нав -
чав ся. У спо га дах ідеть ся про те,
що пе ре до ві лю ди Оли ки, та кі, як
В. П. Пет ро вич, О. О. Бой ко,
П. Я. Чер ня ке вич, С. За поль -
ський ор га ні зу ва ли фі лію Луць -

кої по ві то вої “Прос ві ти”. При
“Прос ві ті” бу ла біб лі о те ка. Анд -
рій Жов тян ський по чав хо ди ти
до біб лі о те ки, брав книж ки для
чи тан ня. Пер шою бу ла книж ка
“Та рас Буль ба”, якою ду же за ча -
ру вав ся. (До то го ча су вза га лі не
чи тав кни жок ук ра їн ською мо -
вою). 1927 ро ку він став чле ном
то ва рис тва “Прос ві та”, від по ві -
даль ним біб лі о те ка рем у цій біб -
лі о те ці. Піз ні ше йо му до ру чи ли й
ка су “Прос ві ти”. Крім чи таль ні
та біб лі о те ки, при “Прос ві ті” ді я -
ли хо ро вий і дра ма тич ний гур -
тки. На кош ти, зіб ра ні від вис тав,
ут ри му ва ли ху дож ньо го ке рів ни -
ка, яко му що мі сяч но вип ла чу ва -
ли 100 зло тих, та при мі щен ня

“Прос ві ти” (50 зло тих), а та кож
ку пу ва ли лі те ра ту ру. 

У то му, що олиць ка “Прос ві -
та” не бу ла “сла бень кою”, пе ре -
ко ну ють зга да ні Анд рі єм Жов -
тян ським її що мі сяч ні пла те жі.
Ко ли ж до лу чи ти до них вит ра ти
на прид бан ня лі те ра ту ри та орен -
ду при мі щен ня кі но те ат ру, де
прос ві тя ни да ва ли свої кон цер ти
і влаш то ву ва ли вис та ви, а при
цьо му зга да ти, що в ті ро ки, як
роз по ві да ли ме ні оли ча ни стар -
шо го по ко лін ня Ро ман Ок сен чук
і Ва силь Ні ко ла єв, “на чор ній ро -
бо ті у кня зя” чо ло вік міг за ро би -
ти 2 зло тих за день і “то бу ло доб -
ре, бо стіль ки кош ту вав кі лог рам
ков ба си, а цен тнер пше ни ці кош -
ту вав 24 зло тих”, та вра ху ва ти,
що вся фі нан со ва міць ор га ні за ції
три ма ла ся на гро шах, одер жа них
від міс це во го на се лен ня, то про
“слаб кість” го во ри ти не до во -
дить ся. Влас ник кі но те ат ру,
пред став ник єв рей ської міс теч -
ко вої спіль но ти охо че на да вав
“Прос ві ті” у ко рис ту ван ня при -
мі щен ня те ат ру, вба ча ю чи у ній
на сам пе ред пла тос про мож но го
ді ло во го пар тне ра. Про ма со вість
і роз га лу же ність ці єї ор га ні за ції
на олиць ких те ре нах свідчить те,
що осе ред ки її ді я ли і в де я ких ту -
теш ніх се лах, зок ре ма і в до во лі
від да ле но му від Оли ки се лі Хор -
лу пи, де йо го очо лю вав Ти мо фій
Нес мя но вич, зни ще ний гіт ле рів -
ця ми 1943 ро ку. І як що вес ти мо -
ву “про ос мис лен ня” між во єн но -
го пе рі о ду в олиць ко му жит ті, то
знач но ці ка ві шим від оці нок
сили ту теш ньої “Прос ві ти” ви да -
єть ся факт зов сім ін ший. Зга дай -
мо, за СРСР “Прос ві ту” вва жа ли

“бур жу аз но# на ці о на ліс тич ною”.
А се ред наз ва них Анд рі єм Жов -
тян ським пе ре до вих лю дей Оли -
ки, які ство ри ли тут “прос ві тян -
ську” ор га ні за цію, є Все во ло д
Пет ро ви ч, яко го чо мусь і в 60#х
ро ках ХХ сто літ тя дех то із оли чан
на зи вав “ко лиш нім пет лю рів -
цем”, та цар ський у ми ну ло му
чи нов ни к і офі це р УНР Пав ло
Чер ня ке ви ч. Ху дож нім ке рів ни -
ком у “Прос ві ті” був імо вір но
теж ко лиш ній пет лю рів ський
офі цер Олек сандр Шим ко, кот -
рий, ря ту ю чись від біль шо виць -
ких реп ре сій, що та ки наз дог на ли
йо го з при хо дом у За хід ну Ук ра ї -
ну со вєт ської вла ди, еміг ру вав на
Во линь з Цен траль ної Ук ра ї ни.
Як не кру ти, а май бут ній лі дер
олиць ких ком пар тій ців Анд рій
Жов тян ський як осо бис тість
фор му вав ся під їх ньою за галь ною
ору дою і тіль ки 1928 ро ку став
чле ном де що лі ві шої і ра ди каль -
ні шої у пог ля дах гро мад сько# по -
лі тич ної ор га ні за ції “Сель# Роб”,
під вплив якої олиць ка “Прос ві -
та” по ча ла пе ре хо ди ти з 1927 ро -
ку, піс ля то го, як від очіль ни ка
фі лії Сер гія Ступ ниць ко го ке рів -
ниц тво нею пе рей шло до ін шої
осо би. 

Мо раль но,  ос віт ньо, куль тур -
но і пев ною мі рою іде о ло гіч но
ра зом із Анд рі єм Жов тян ським у
“Прос ві ті” ви хо ву ва ли ся й ін ші
то ва ри ші# од но дум ці, на яких він
по тім спи рав ся у ко му ніс тич ній
ді яль нос ті. У “Прос ві ті” та під її
впли вом ви рос та ли і фор му ва ли -
ся, в чо му пе ре ко ну ють роз по ві ді
оли чан стар шо го по ко лін ня, і
дру зі# од но дум ці, кот рі піз ні ше
ста ли учас ни ка ми на ці о на ліс тич -
но го ру ху. Се ред них — ві до мі на
Олич чи ні 1940#х—1950#х рр. про -
від ни ки Ук ра їн ської Пов стан -
ської Ар мії Анд рій Сте фа но вич
(псев до — Жук) та Іван Ма ли мон
(Ар тем). Ха рак тер но, що під
впли вом “Прос ві ти” всі во ни не
тіль ки, як заз на чив Анд рій Жов -
тян ський, “ві дій шли від хлоп ців
ста ро го пок рою” — ті єї час ти ни
олиць кої ре міс ни чої мо ло ді, яка
ро сій сько мов ний вис лів “пьян,
как са пож ник” зро би ла для се бе
нор мою будь# я ко го доз віл ля, а й
по ве ли тут до во лі ус піш ну бо -
роть бу з пи яц твом. 

Поп ри різ не ба чен ня шля хів
до щас ли во го май бут ньо го Ук ра ї -
ни, збли жу ва ла їх бо роть ба з при -
му со вим опо ля чу ван ням і ка то -
ли за ці єю ук ра їн ців, а ще й те, що
поль ська вла да з од на ко вою жор -
сто кіс тю пе рес лі ду ва ла і ук ра їн -
ських на ці о на ліс тів, і чле нів
КПЗУ. Ду ма єть ся, пев ною мі рою
са ме та ка “єд ність про ти леж нос -
тей” до по мог ла “прос ві тя нам”
Оли ки 1932 ро ку, ко ли ді яль ність
“Прос ві ти” на Во ли ні бу ло за бо -
ро не но, збе рег ти свою ор га ні за -
цію та го лов ний її на бу ток — біб -
лі о те ку. Од нак іде о ло гіч ні су пе -
реч нос ті ста ва ли де да лі гос трі ши -
ми і, зда ва ло ся б, неп ри ми рен ни -
ми. То ко ли з при хо дом 1939 ро ку
в За хід ну Ук ра ї ну пер ших со вє тів
олиць кі ко му ніс ти, яких, вий -
шов ши на во лю із поль ської в’яз -
ни ці, зно ву очо лив Анд рій Жов -
тян ський, от ри ма ли змо гу враз
поз бу ти ся сво їх опо нен тів. Ма ло
б, зда ва ло ся, тра пи ти ся не від во -
рот не. Але роль Іс ка рі о та, з по да -
чі яко го близь ко двад ця ти міс це -
вих “прос ві тян” бу ло ув’яз не но
со вєт ською вла дою, а час ти ну із

них, зок ре ма урод жен ця ін -
шо го іс то рич но олиць ко го
пе ред міс тя Ми ло ви ці Іва на
Ба ра нов сько го, 23 чер вня
1941 ро ку стра че но в луць кій
тюр мі, ви ко нав чо ло ві чок,
від ко му ніс тич них пог ля дів,
як і від на ці о на ліс тич них,
да ле кий. За гіт ле рів ської
оку па ції, ко ли один з ор га ні -
за то рів олиць кої “Прос ві ти”
Пав ло Чер ня ке вич став сек -
ре та рем місь кої уп ра ви і, за
вис ло вом Вік то ра Жов тян -
сько го в ко мен та рі до спо га -
дів сво го бать ка, “міг за пус -
ти ти ко ле со смер ті”, щоб
усу ну ти “по лі тич ні су пе реч -
нос ті ці ною жит тя опо нен тів
або їх ніх сі мей”, теж ні чо го
по діб но го не від бу ло ся.

“На ша Оли ка пе рі о ду на -
ці о наль них зма гань, — кон ста ту -
вав Вік тор Жов тян ський, — прак -
тич но не заз на ла бра тов бивс тва”.
Прик мет но, що і 1943 ро ку, ко ли
май же всю Во линь охо пив штуч -
но роз дму ха ний за ці кав ле ни ми в
то му си ла ми між на ці о наль ний
поль сько# ук ра їн ський кон флікт,
мир не поль ське на се лен ня Олич -
чи ни, по рів ня но з ін ши ми ре гі о -
на ми, пос траж да ло знач но мен -
ше. Пе ре кон ли во до во дить це у
сво їх пуб лі ка ці ях про то го час не
ми ну ле ко лиш ній во лин ський ос -
ві тя нин, а ни ні — ки їв ський пен -
сі о нер Олек сій Сла бець кий, рід -
ний при сі лок яко го (піз ні ше злік -
ві до ва на ко лек ти ві за ці єю Ка ли -
нів ка, що бі ля се ла Жор ни ще то ді
Олиць ко го ра йо ну) ме жу вав із
На ро тув кою — поль ською ко ло -
ні єю, що бу ла ко ло се ла Пев жа
те пер Мли нів сько го ра йо ну Рів -
нен ської об лас ті. У На ро тув ку
Сла бець кий хо див до шко ли, тож
май же всіх її меш кан ців знав. В
опуб лі ко ва ній ним 27 жов тня
2011 ро ку в га зе ті “Mo ni tor Woly -
nski” стат ті “Зга ду ю чи На ро тув -
ку” пи сав, що вліт ку 1943 р. по ля -
ків стри во жи ли чут ки з пів но чі
Во ли ні про між на ці о наль ні зіт -
кнен ня, ко ло ніс ти ви ї ха ли в Оли -
ку. На міс ці за ли ши ли ся Кв’ят -
ков ські, а в Ба ко ри ні — Вон со -
вич, які ще зіб ра ли уро жай зі сво -
їх по лів. Во се ни по ля ки ви ї ха ли в
Поль щу. Їх ні ха ти ніх то не па лив,
не роз би рав, во ни до че ка ли ся пе -
ре се лен ців із Поль щі, які тут осе -
ли ли ся.

Як для ро ків, ук ри тих мо ро -
ком та єм ни чос ті, ко ли зло час то
зу мис не вер ши ло ся од ни ми тіль -
ки для то го, щоб зви ну ва ти ти в
ньо му ін ших, а від по ві даль ність
за ско є ні не відь# ким пе рес ту пи
за ко ну та мо ра лі заз ви чай кла ла -
ся на не у год них вла ді, аби роз ді -
ля ти гро ма ду на та бо ри та під ло
зводити лю дей у лю тій зне на вис -
ті, та ка си ту а ція в Олиці є аж над -
то не ор ди нар ною. Спи ра ю чись
на бать ко ві спо га ди, Вік тор Жов -
тян ський у бі ог ра фіч но му на ри сі
“Рід ній шко лі” по яс нив її тим,
що спер шу ко лиш нім чле нам
КПЗУ вис та чи ло ро зу му і за галь -
ної куль ту ри не роз гор тати те рор
що до пред став ни ків на ці о на ліс -
тич них те чій, а по тім, у пе рі од ні -
мець кої оку па ції та од ра зу піс ля
неї на ці о на ліс там вис та чи ло ро -
зу му та куль ту ри не роз гор тати
те ро р що до ко му ніс тів, проб ле ми
пом сти не ви ни ка ло. Зда ва ло ся б,
усе прос то. Але за прос то тою зав -
жди кри єть ся якась за гад ка. Чо -
му, нап рик лад, на олиць ких те ре -

нах не бу ло вза є моз ни щу валь но -
го те ро ру, а в ін ших міс цях — був? 

Ос мис лю ю чи в по шу ках від -
по ві ді на по діб не за пи тан ня між -
во єн ний пе рі од, ми мо во лі за у ва -
жу єш, що ко ли й “проц ві тав” ко -
му ніс тич ний рух на Олич чи ні, то
ли ше у ко рот ко му про між ку між
1931 і 1934 ро ка ми, ос кіль ки піс -
ля на валь но про ве де них 1934 ро -
ку поль ською вла дою ма со вих
ареш тів чле нів ко му ніс тич но го
за піл ля проц ві та ти він уже не міг.
А піс ля то го, як 1938 ро ку з по да -
чі ста лін щи ни КПЗУ і на ко мін -
тер нів ських прос то рах опи ни ла -
ся по за за ко ном, він не те що не
проц ві тав, а чах нув. Про мо вис -
тим є і той факт, що зрос лий у
“Прос ві ті” Анд рій Жов тян ський
став од ним із ор га ні за то рів, а
вреш ті й очіль ни ком ру ху. От же,
ко ли й до во дить ся го во ри ти про
те, що у між во єн ний пе рі од тут
бу ло “всім доб ре” від ді яль нос ті
яко їсь гро мад сько# по лі тич ної
ор га ні за ції, то ор га ні за ці єю ці єю
бу ла са ме “Прос ві та”. Це “Прос -
ві та” нес ла тут у ма си знан ня і ра -
зом із Ук ра їн ською ав то ке фаль -
ною, в ті ро ки пра вос лав ною цер -
квою ут вер джу ва ла у сус піль ній
сві до мос ті за ко ни за галь но люд -
ської мо ра лі, це во на фор му ва ла
тут у лю ди ні Лю ди ну без ог ля ду
на те, під пра по ром яких по лі тич -
них “із мів” ця лю ди на пе ре бу ва -
ла, але з гли бо ким для всіх ус ві -
дом лен ням то го, що хоч би яки -
ми гос три ми бу ли іде о ло гіч ні су -
пе реч нос ті, у жод но му ра зі це не
мо же бу ти при во дом для фі зич -
но го ни щен ня опо нен тів. І на чо -
лі са ме та кої ве ли чез ної за сус -
піль ною ва гою ро бо ти сто я ли,
вик рес ле ні за СРСР з іс то рич ної
пам’яті Оли ки, ор га ні за то ри та
ак ти віс ти ту теш ньої “Прос ві ти”:
за гиб лий у ла вах Чер во ної ар мії у
Дру гій сві то вій вій ні урод же нець
За лі со чо го Дмит ро Мар ке вич,
який три ва лий час її очо лю вав;
Олек сандр Шим ко, який по мер в
Оли ці піс ля по вер нен ня з со вєт -
сько го ув’яз нен ня. Тож пер шо -
чер го во “Прос ві ті” зав дя чує
Олич чи на тим, що і міс це вим на -
ці о на ліс там, і ко лиш нім чле нам
КПЗУ “вис та чи ло ро зу му”. І не
ви пад ко во са ме ко лиш ній пер -
ший сек ре тар під піль но го
Олиць ко го рай ко му КПЗУ Анд -
рій Жов тян ський по вер тає у сво -
їх спо га дах із за бут тя іме на її ор -
га ні за то рів та ке рів ни ків.

Але “ко ле со смер ті” усе ж за -
пус ти ли, здій снив це при не се ний
на за хід но ук ра їн ські зем лі пер -
ши ми со вє та ми біль шо визм. 

Стара Олика заговорила

Один із організаторів 
олицької “Просвіти” 
Павло Чернякевич 

під час служби в армії УНР. Одеса 

Колишній активіст олицької
“Просвіти”, а потім — секретар

підпільного райкому КПЗУ 
Андрій Жовтянський



12

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

Запрошуємо до розмови “Жодна революція не може обернути зло на
добро”.

Ана то лій ШПИ ТАЛЬ,
кан ди дат фі ло ло гіч них на ук,
Інс ти тут лі те ра ту ри ім. Т. Шев -
чен ка НАН Ук ра ї ни

Ро ман Вік то ра Ба ра но ва
“Зап ла ва” (Ки їв, Екс прес по лі -
граф, 2011) пов ніс тю за пе ре чує
твер джен ня, що твір, за ан га жо ва -
ний су час ніс тю, рід ко при ре че -
ний на ус піх. Мов ляв, пот ріб на
чи ма ла ча со ва дис тан ція, ко ли
все ус та біль нить ся, “уля жеть ся” і
десь че рез де сят ки ро ків мож на
да ти кар ти ну то го ча су. В. Ба ра -
нов цен траль ною по ді єю ро ма ну
виб рав Май дан, але до лі йо го ге -
ро їв прос лід ко ву ють ся про тя гом
знач но го ча су до По ма ран че вої
ре во лю ції. На пи сав “ре во лю ції”,
як ста ло во но за галь ним виз на -
чен ням, і від ра зу ж зга дав, що ре -
во лю ція — це по дія в сус піль но му
жит ті, кот ра в ос но ві має
змі ну сус піль но го ла ду.
Але по дії 2004 ро ку ста ли
“чи не най біль шою втра -
тою но віт ньої на шої іс -
то рії” (М. Сла вин ський).
І са ме ро ман В. Ба ра но ва
че рез до лю го лов но го ге -
роя, жур на ліс та Ар те ма,
по ка зує, чо му не бу ли
вті ле ні іде а ли Май да ну.
Ми вже звик ли, що го -
лов ни ми ге ро я ми тво рів
про су час ність пе ре важ -
но зоб ра жу ють пись мен -
ни ків і жур на ліс тів, але
тут ви бір вип рав да ний.
Ко ли наприкін ці ро ку
по да єть ся ста тис ти ка,
скіль ки в якій кра ї ні за -
ги ну ло жур на ліс тів, ми -
мо во лі стає страш но, бо
ця про фе сія вже при рів -
ню єть ся до не без печ них.
І ще — у де мок ра тич них
кра ї нах “чет вер та вла да”
пов ніс тю кон тро лює три
ін ші. І жур на ліст Артем,
до шу ку вач прав ди і від -
сто ю вач спра вед ли вос ті,
по чав роз слі ду ва ти рей -
дер ські зе мель ні пи тан ня в міс ті.
Так, він “не став вла ді ве ли кою
кіс ткою в гор лі (хто я, зреш тою,
та кий про ти неї?!), од нак по вів ся
неадекватно, і во на про ба чи ти
мо го зух вальс тва не має на мі ру”.
До ве ло ся ті ка ти до Мос кви, ад же
там жи ве “ати по ва ро сі ян ка”, яка
по ко ха ла “хах ла”. Ви да єть ся,
впер ше ук ра їн ський пись мен ник
так гли бо ко і все біч но, до то го ж
ху дож ньо дос то вір но дав кар ти ну
ни ніш ньо го став лен ня ро сі ян до
сво їх “мо лод ших бра тів” — ук ра -
їн ців. І це так ви раз но пос тає в
роз мо вах, у став лен ні. Ав тор
кіль ко ма штри ха ми ма лює пор -
трет мос кви ча, ро дом із гли бин -
ки, ро зум но го, ін те лі ген тно го
хлоп ця. І прос то ди ву єть ся: він не
вов ко дав сис те ми, у хвіст і гри ву
чис тить мос ков ські по ряд ки. Але
“щой но зай де мо ва про Ук ра ї ну
— десь йо му щось пе ре ми кає.
Лю ди на втра чає здат ність адек -
ват но мис ли ти”. І хоч би про що
го во ри ли, на по лі ти ку звер та ють,
обов’яз ко во за суд жу ю чи “п’яно -
го Єль ци на, який під пи сав Бє ло -
веж ські уго ди”. Вза га лі ж “мос -
ков ські” роз ді ли, де і “ге рої”
Чеч ні, і скін хе ди, які “мо чать”
кав каз ців, і все за галь на ат мос фе -
ра неп рий нят тя іно род ців — аб -
со лют но дос то вір на кар ти на су -
час ної Ро сії, де прос то “ати по -
вою” пос тає дру жи на Артема
Альо на, кот ра вив чи ла ук ра їн -
ську мо ву і вра зи ла ко ха но го,
про вів ши Шев чен ків ською Мос -

квою. Ко ли ж во на ра ні ше при їж -
джа ла до Ки є ва, Артем по ка зав їй
міс то, і на ог ля до во му май дан чи -
ку бі ля Іс то рич но го му зею Альо -
на ска за ла уні каль ну фра зу:
“Стран но, что Ук ра и на ста ла от -
дель ным го су дарс твом лишь к
кон цу двад ца то го ве ка…” А да лі
— блис ку ча сто рін ка роз ду мів
Артема, що са ме у цій фра зі кра -
си вої мос квич ки “пос та ло сак ра -
мен таль не пи тан ня ук ра їн сько го
бут тя”.

Од ним із вер шин них сплес ків
цьо го бут тя став Май дан. То був
час для йо го учас ни ків, ко ли “не -
мов би хтось усе силь ний пе ре ро -
див їх ні ду ші, вий няв із них ком -
плекс пе ре ля ку пе ред фан то мом
вла ди”. І Ар тем, вий шов ши на
Май дан, від чув, що тут усі од но -
дум ці й од но вір ці, всі скан ду ють
пріз ви ще лю ди ни, “яка мі че на
Гос по дом, чи до лею, чи ча сом…
На ро до ві по дай ха риз ма тич ну
пос тать. А за по відь “не сот во ри
со бі ку ми ра” — що най біль ше для
про чи тан ня, до то го ж да ле ко не
всі ма, але аж ні як не для що ден -
но го ви ко рис тан ня. У нас без ку -
ми рів не мож на. Ку мир — на дія,
ча сом ос тан ня з ос тан ніх. Він
дасть, за без пе чить, по ду має за
всіх і за них же зро бить, роз су -
дить, по ка рає і по ми лує, вка же,
ку ди йти. І йо го най пер шо го ж
ро зіп нуть на хрес ті все на род но го
гні ву, ко ли не всім дасть, не ті єю
мі рою за без пе чить, не тих по ка -
рає чи по ми лує”. Отут ав тор ське

по па дан ня в де сят ку! Але ж
ко ро ля ро бить ото чен ня… І
В. Ба ра нов ви во дить на сце -
ну Май да ну олі гар ха, че рез
пе рес лі ду ван ня яко го Ар те -
мо ві до ве ло ся вті ка ти з Ук -
ра ї ни. Це уні каль ний за
точ ніс тю ви пи сан ня об раз
ско ро ба гать ка, ци ніч но го і
без прин цип но го. Не має йо -
го пор тре та, не має йо го бі о -
г ра фії, але є біб лей ське: “По
ді лах їх піз на є те їх”. І цей
уза галь не ний з усіх олі гар -
хів Слон, кот рий на ви бо рах
“роз кла дав яй ця в обид ві
кор зи ни”, знав, що ма ти ме
“зо ло тих кур чат”. Чіт ко за -
фік су вав ав тор, що ко ли все
по чи на ло ся, “йо го то ді там і
близь ко не бу ло. Він ус ко -
чив у по їзд уже на хо ду. Але,
схо же, втра пив у го лов ний
ва гон”. І тут В. Ба ра нов вус -
та ми че чен ця Ша ха є ва (як
прек рас но ви пи са ний об -
раз! — А. Ш.) про зір ли во
ствер джує, що май бут ній
пре зи дент не ки неть ся ви -
ко ну ва ти оз ву че ні на Май -
да ні обі цян ки. “Він поч не

від да ва ти бор ги кре ди то рам. Хто
в ньо го най біль ше вклав на ви бо -
рах, той і от ри має най біль ше. І не
тіль ки гро ши ма… По са да ми, дос -
ту пом до тіла, впли вом на дер -
жав ні і не дер жав ні струк ту ри. І
Слон бу де се ред най ближ чих фа -
во ри тів но во го ха зя ї на дер жа ви”.
І жод на ре во лю ція не мо же обер -
ну ти зло на доб ро, ад же зло, не
вик ри те, ли ше на ро щує своє жа -
ло. На ве де мо бо лю чі сло ва
Артема, який, зда єть ся, зми рив ся
зі сво їм прог ра шем: “Но вий пре -
зи дент му сив би все зна ти і не
під пус ка ти до се бе жод но го із
“слонів”. Жод но го! Інак ше на ві -
що він обі цяв об на ді є но му на ро -
ду, що бан ди ти си ді ти муть у тюр -
мах? Що ба га ті по ді лять ся з бід -
ни ми?” Дех то мо же ска за ти, що в
цих ді а ло гах і роз ду мах прос ту пає
пуб лі цис ти ка. Але без неї ро ман
гро ма дян сько го зву чан ня не на -
пи шеш! І то му в час все за галь но -
го під йо му, справ жньо го на род -
но го здви гу все ре ди ні в Ан то на
по рож не ча. Він знає, що бу де, бо
ба чить, як “Пре зи дент у ко лі
“слонів” стає сам схо жий на них.
Ба чиш, який при род ний, ком по -
зи цій но до вер ше ний у сво їй ідей -
ній ці ліс нос ті гру по вий пор трет з
го лов ним Сло ном кра ї ни”.
Страш на і мо то рош на кар ти на,
але так ста ло ся. А той дух Май да -
ну вже нас туп на вла да хо ті ла ос -
та точ но зні ве лю ва ти, ор га ні зу -
вав ши тан цю валь ний “Maй -
данs”.

Од ні єю з проб лем, яка гос тро
пос та ла на сто рін ках ро ма ну, є
са ме жур на ліст ська ді яль ність,
що іно ді на зи ва лась “дру гою
най дав ні шою про фе сі єю”. Ан ти -
по дом Артема пос тає йо го ко -
лиш ній ре дак тор і ні би друг Мар -
тин, який піс ля кіль кох ро ків пе -
ре бу ван ня Артема в Мос кві ви -
ма гає назива ти йо го на ім’я та по
бать ко ві. Впіз на ва ний об раз! Ад -
же ка зав Мар тин, що в країні сло-
нів ще бу де бо роть ба, а слон, кот -
рий пе ре мо же, обер неть ся на
Ма мон та, яко му та кож ко па ти -
муть яму, але до ки він ту ди впа де,
спершу одер жить свій доб ря чий
куш.

… А на око ли ці Ки є ва в ка -
фе# ба рі кай фує мо лодь, зву чить:
“Офи це ры! Рос си я не! Пусть сво -
бо да вос си я ет!..” І пе ред очи ма в
Артема — го луб, який не дав ся
до рук по ма ран че во му пе ре мож -
це ві…

І су то суб’єк тив не. Ко ли до -
чи ту вав ро ман, в йо го то наль нос -
ті, в нас тро є вос ті вга ду ва лось
щось та ке зна йо ме, та ке близь -
ке… Та це ж “Га лі лей” Єв ге на
Плуж ни ка! І по за всім, що бу ло,
що є, зву чить в по е мі Плуж ни ко -
ве: “Ви чу є те? // все# та ки //обер -
та єть ся!”. Але не так у фі на лі ро -
ма ну В. Ба ра но ва. Роз’їха ли ся ре -
во лю ці о не ри, десь свят ку ють
вож ді, в кіль кох па лат ках ще
“три ма ють обо ро ну” якісь без -
хат чен ки. І са ме тут зга дує го лов -
ний ге рой “ма лень ких ук ра їн -
ців”, зад ля яких, зда ва ло ся, і пос -
тав цей Май дан. Та рап том від чу -
ває, що він тут не тіль ки не гість
— він геть чу жий. “Май дан від дав
свою при хиль ність ін шим, а не
то бі, віч но му бор цю без пе ре мо -
ги, неп ри ка яно му блу каль це ві
між кра ї на ми і пов стан ня ми”. То
ко му ж від дав при хиль ність Май -
дан?

20 груд ня 2004 ро ку в “Но вой
га зе те” О. За буж ко пи са ла:
“Ющен ко зу мів ста ти сим во лом,
що об’єд нав і кон со лі ду вав на -
цію!.. Він пред став ляє рід кіс ний

(мо же, на та ких# от пе ре лом них
епо хах іс то рії й ус піш ний!) тип
мо раль но го по лі ти ка” (За буж ко
О., Let my pe op le go, К., 2005, с.
93). Про мо раль ність В. Ющен ка
про мов чи мо, на го ло си мо на сут -
тє во му ню ан сі, який проз ву чав у
ро ма ні В. Ба ра но ва “Зап ла ва” і
став ос нов ним у пуб лі цис ти ці.
Це на го лос на двох сві тах — са -
мо му Май да ні і йо го Сце ні. У ре -
цен зії на “За пис ки ук ра їн сько го
са ма шед шо го” Лі ни Кос тен ко
Іван Дзю ба пи сав про “ви со ку
ети ку Май да ну” (День, 2010, 30
груд ня), яка й за раз про тис то їть
за бут тю і від ступ нос ті од них,
злос ти вій ху лі ін ших. І ди ву єть -
ся, що Май дан не “ма те рі а лі зу -
вав ся” в но ву якість сус пільс тва.
Та для цьо го тре ба бу ло по ди ви -
тись на Сце ну, де по ряд них лю -
дей прос то виш тов ху ва ли не ли -
ше Сло ни, а й Ди но зав ри… До
ре чі, ми ще зус трі не мо ти по ло -
гіч ні дос лід жен ня про зи про ча си
По ма ран че вої ре во лю ції, але там
по вин но бу ти не ли ше опо ві дан -
ня О. За буж ко “Аль бом для Гус -
та ва” (2005) про “над по туж ний
ви бух люд сько го ма те рі а лу, який
ви па дає раз на сто річ чя”, за сло -
ва ми ав тор ки, а й опо ві дан ня
Г. Та ра сюк “Пи ро ги для пов стан -
ців”, де жі ноч ка при нес ла на
Май дан пи ріж ки, а на Сце ні ба -
чить при чи ну всіх сво їх страж -
дань — місь ко го ме ра. Май дан
роз бу див ге роя Лі ни Кос тен ко і
він іде ту ди, хоч і знає: “Все од но
за вла ду бу де со ром но, за будь# -
яку вла ду час від ча су бу ває со -
ром но. Але за Ук ра ї ну со ром но
не бу де і моє міс це се ред цих лю -
дей”. Вар то тут зга да ти і ро ман
бра тів Кап ра но вих “Що ден ник
мо єї сек ре тар ки”. 

Ро ман В. Ба ра но ва “Зап ла ва”
пос тає на ба га то жорс ткі шим від
ін ших тво рів, але йо го ге рой не
ма ти ме в май бут ньо му “пох міль -
но го син дро му”, який від чу ли ба -
га то учас ни ків по дій то го ча су са -
ме че рез не від по від ність Сце ни
люд сько му по туж но му Май да ну. 

По о біч Май да ну
Про тя гом 2011 ро ку вий шло в світ кіль ка ро ма нів і по -

віс тей, сю жет ні лі нії та пер со на жі яких тіс но пов’яза ні з
по ді я ми ви бо рів*2004, з тим по лі тич но* сус піль ним здви -
жен ням, що пот ряс ло не ли ше Ук ра ї ну, а й ці лий світ. 

Зна є мо, що се ред чи та чів на шої га зе ти чи ма ло та ких,
що про чи та ли ці тво ри і змо жуть при єд на ти ся до роз мо -
ви, яку ре дак ція роз по чи нає дру ком першої з цик лу лі те -
ра тур но* пуб лі цис тич них ре цен зій. От же, Май дан. Що для
Вас у цьо му сло ві, яке, во че видь, ста ло но сі єм по нять ка -
те го рій них: пе ре мо га, по раз ка, зра да, ми ну ле чи май бут -
нє? Як Ви, ша нов ний чи та чу, осо бис то оці ню є те те, що
ни ні пи шуть про Май дан? 

Зап ро шу є мо до роз мо ви пись мен ни ків, лі те ра тур них
кри ти ків, со ці о ло гів, фі ло со фів, по лі ти ків і всіх, ко му ця
те ма не бай ду жа. 

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

Суспільство “Ґендер — не просто новомодне слово, а чинник
внутрішньої гармонії”.

— Та ма ро Ва си лів но, чо му ґен -
дер на те ма ти ка ста ла прі о ри -
тет ною у Ва шій на у ко вій ді яль -
нос ті?

— На ме не ду же ве ли кий
вплив ма ла пси хо ло гіч на ос ві та
на від ді лен ні пси хо ло гії фі ло -
соф сько го фа куль те ту КДУ імені
Т. Шев чен ка. Бу ла за ко ха на у
сво їх вик ла да чів, зок ре ма з со ці -
аль ної пси хо ло гії Люд ми лу Ма -
рі со ву, Ми ко лу Кор нє ва. А піз ні -
ше, ко ли са ма вик ла да ла пси хо -
ло гіч ну дис цип лі ну, цей свій ін -
те рес пог ли би ла під час пів річ но -
го на у ко во го ста жу ван ня за прог -
ра мою ім. В. Фул брай та на фа -
куль те ті пси хо ло гії і жі но чих сту -
дій в уні вер си те ті Віс кон син# -
Ме ди сон (США). 

Пот ра пи ла до про фе со ра
Джа нет Хайд, яка вхо дить у де -
сят ку кра щих пси хо ло гів США, її
під руч ни ки з пси хо ло гії ґен де ру
та пси хо ло гії сек су аль нос ті до сі
над зви чай но по пу ляр ні у сві ті.
Спе ці а лі за ці єю про фе со ра бу ли
ґен дер ні дос лід жен ня, отож я за -
ну ри ла ся в цю проб ле ма ти ку.

При ї ха ла в Ук ра ї ну зі змі не -
ною сві до міс тю, зро зу мі ла: ко ли
лю ди на зрос тає в сис те мі сте ре о -
ти пів, то вва жає їх сво ї ми пе ре -
ко нан ня ми, цін нос тя ми і ке ру -
єть ся ни ми в оцін ці дій снос ті. У
та ких умо вах не спа дає на дум ку
запи та ти се бе: “А це прав да чи
ні?” Са ме то ді на реш ті збаг ну ла,
нас кіль ки за шо ре на на ша сві до -
мість ґен дер ни ми сте ре о ти па ми. 

— Це на кшталт “жін ка —
бе ре ги ня ро ди ни”?

— У ча си ко зач чи ни, ко ли чо -
ло вік на дов го залишав рід ну осе -
лю, сім’ю і ді тей, і все ля га ло на
пле чі жін ки, — це був спо сіб ви -
жи ван ня. За раз — сте ре о тип,
який уза ко нює под вій ну зай ня -
тість жін ки як нор му її по ве дін ки
та вод но час звіль няє чо ло ві ка від
від по ві даль нос ті за ро ди ну. 

По бу то ва пра ця без кі неч на.
Во на не має ні на леж ної оп ла ти,
ні сус піль ної вар тос ті. Як що жін -
ка зай ма єть ся ли ше до мо гос по -
дарс твом, то стає ізо льо ва ною від
сус піль но го жит тя, у неї під ви -
щу єть ся рі вень три вож нос ті,
нев пев не нос ті в со бі, во на мен -
ше орі єн ту єть ся в гро мад сько му,
по лі тич но му жит ті. 

Дос лід жен ня, які про во ди ли -
ся ще в ра дян ські ча си і сьо год -
ніш ні, по ка зу ють, що до мо гос -
по дар ка — не ав то ри тет ні для ді -
тей, ні для чо ло ві ка. Ма ма, яка
пра цює, по єд нує і пра цю, і ви хо -
ван ня, по чу ва єть ся щас ли вою та
ре а лі зо ва ною. На віть пе ре бу ван -
ня в три ва лих дек рет них від пус -
тках знуд жує мо ло дих мам — во -
ни хо чуть по єд ну ва ти і ма те -

ринс тво, і сус піль ну пра цю. То му
кра ї ни Єв ро пи за іні ці а ти ви Ан -
ге ли Мер кель змі ни ли за ко но -
давс тво у сфе рі шлюб но# сі мей -
но го пра ва, згід но з яким час ти ну
дек рет ної від пус тки за би рає та то
ди ти ни. 

Чим роз ви не ні ше сус пільс -
тво, тим біль ше ча су і кош тів ви -
ді ля єть ся на дек рет ні від пус тки
чо ло ві кам, аби жін ки не пе ре ри -
ва ли сво єї про фе сій ної пра ці,
кар’єри. Це й ко рис но для чо ло -
ві ків, ос кіль ки во ни ви рос ли у
сте ре о ти пах, що бать ківс тво —
це жі но ча спра ва, як і ви яв теп ла,
сер деч нос ті до ди ти ни. Що
справ жні чо ло ві ки не пла чуть,
ма ють бу ти силь ни ми і муж ні ми,
а та кі нас та но ви ви ли ва ють ся у
стре си, пи яц тво, па лін ня. А чо -
ло вік, який опі ку єть ся ди ти ною,
от ри мує і від дає ду же ба га то емо -
цій но го теп ла. 

— Який тип ґен дер них сто сун -
ків іс то рич но па ну вав в Ук ра ї ні?

— Ми — на ція, по бу до ва на на
са мо дос тат нос ті, си лі жін ки. І в
дох рис ти ян ські, і в хрис ти ян ські
ча си ав то ри тет жін ки у нас був
над зви чай но ве ли кий. Ще в XI
сто річ чі у пов чан ні Во ло ди ми ра
Мо но ма ха ді тям мож на про чи та -
ти: “Ша нуй те жін ку, але не да -
вай те їй вла ди над со бою”. 

В Ук ра ї ні ні ко ли не бу ло пат -
рі ар халь ної сім’ї, у шлюб но# сі -
мей них тра ди ці ях не бу ло ста те -
вої не рів нос ті. Хі ба що десь у ре -
гі о нах, ближ чих до Авс тро# У гор -
щи ни. 

На те ре нах Цен траль ної Ук -
ра ї ни зав жди бу ло по ша ну ван ня
во лі жін ки. Зе мель ний спа док,
який пе ре да вав ся тіль ки по жі -
но чій лі нії, під три му вав її еко но -
міч ну не за леж ність. 

У ґен дер ній мен таль нос ті ук -
ра їн ців ду же ба га то прог ре сив -
но го, па ри тет но го. Ду ет Одар ки і
Ка ра ся з опе ри “За по ро жець за
Ду на єм” Се ме на Гу ла ка# Ар те -
мов сько го — сво є рід на ти по ва
мо дель ста те вих вза є мин, у яких
ча сом ма ні пу лює чо ло вік, ін ко ли
— жін ка. У на род них піс нях,
при каз ках і прис лів’ях чо ло ві че й
жі но че йде в па рі: і чо ло вік хит -
рий, і дру жи на та ка ж. Нап рик -
лад: “Па роч ка — Мар тин та Ода -
роч ка!”, “Хоч ох, та вдвох!” 

У ро сій сько му фоль кло рі
нав па ки, ду же ба га то при низ ли -
вих для жін ки прис лів’їв і при ка -
зок. Нап рик лад, “Вы би рай же ну
не в хо ро во де, а в ого ро де”, “Без
му жа же на всег да си ро та”, “Ба -
бья до ля, что ра бья во ля”. Ро сій -
ська ро ди на, як і фран цузь ка чи
ні мець ка, бу ла пат рі ар халь ною.
Ук ра ї на та Поль ща — осе ред ки,
де іс то рич но скла да ли ся па ри -

тет ні сто сун ки ста тей. Як би ця
тра ди ція іс то рич но роз ви ва ла ся і
в ча си ца ра ту, то ґен дер них проб -
лем сьо год ні бу ло б мен ше. 

— А що за ва жає від род жен ню
прог ре сив них тра ди цій?

— Згід но з со ці аль но# пси хо -
ло гіч ни ми дос лід жен ня ми, у до -
рос ло му ві ці змі ни ти цін ніс ні
орі єн та ції лю ди ни важ ко, хі ба
що під впли вом ЗМІ. Пре са і те -
ле ба чен ня дає чи та чам і гля да чам
орі єн тир на пат рі ар халь ну ро ди -
ну, та ке пси хо ло гіч не зом бу ван -
ня є ду же силь ним.

Під впли вом жі но чих жур на -
лів, те ле шоу на кшталт “Від па -
цан ки до па нян ки”, “Да вай од -
ру жи мось”, “Мі няю дру жи ну”,
які про сяк ну ті пат рі ар халь ни ми
іде я ми, у сві до мос ті лю ди ни,
особ ли во мо ло дої, від бу ва єть ся
про тис тав лен ня чо ло ві чих і жі -
но чих ро лей. У те леп рог ра мах
до мі нує чіт ке роз ді лен ня норм і
обов’яз ків на “чо ло ві чі” і “жі но -
чі”. 

Нап рик лад, чис лен ні ра ді ос -
тан ції по ши рю ють анек до ти про
бі ля вок за кер мом, хо ча всім дав -
но ві до мо, що жін ки по рів ня но з
чо ло ві ка ми мен ше ство рю ють
ДТП. 

Су час не те ле ба чен ня під три -
мує і по ши рює ґен дер ні сте ре о -
ти пи. Ще у філь мі “Мос ква сльо -
зам не ві рить” ге рой Го ша го во -
рить: “Ви ж не бу де те хва ли ти
жін ку за те, що во на доб ре вміє
го ту ва ти борщ”. А чо му б не пох -
ва ли ти? 

Ста те во ней траль ний під хід —
борщ ва рить той, хто мен ше зай -
ня тий. Су час на пар тнер ська ро -
ди на по бу до ва на са ме на вза є мо -
за мін нос ті ста те вих ро лей,
обов’яз ків, умінь і на ви чок. 

— Ми ма є мо ос ві че них жі нок і
чо ло ві ків, а ін декс ґен дер ної рів -
нос ті  по рів ня но з єв ро пей ськи ми
кра ї на ми за ли ша єть ся низь ким.

— Бо в нас жін ки май же не
пред став ле ні у ви щих ор га нах
вла ди. Ук ра їн ки не бе руть учас ті
у ке рів ниц тві дер жа вою. За ста -
тис ти кою, як що у пар ла мен ті
15 % жі нок — то во ни вже здат ні
про су ва ти проб ле му про за хист,
нап рик лад, ди тинс тва, як що
20 % — ус піш но про во ди ти іні ці -
а ти ви про пра цев лаш ту ван ня жі -
нок, як що понад 25 % — мо жуть
пов ноп рав но пред став ля ти
будь# я кі проб ле ми жі ноц тва. У
нас в уря ді жод ної жін ки, а в пар -
ла мен ті всьо го 8 %. В уря ді
Фран ції — 50 %, на віть в ок ре мих
му суль ман ських кра ї нах час тка
жі нок в уря дах біль ша, ніж в Ук -
ра ї ні. 

— Чи ґен дер ні пи тан ня впли -
ва ють на жит тя ро ди ни? Чо му

сім’ї так швид ко роз па да ють ся? 
— Пар тнерс тво — спра вед ли -

вий роз по діл прав і обов’яз ків —
аль фа і оме га жит тя щас ли вої ро -
ди ни. Ни ні у сві ті ба га то роз лу -
чень, го во рять про кри зу сім’ї, її
від ми ран ня як со ці аль но го інс -
ти ту ту. Але на у ков ці за яв ля ють,
що це кри за тіль ки зов ніш ніх
чин ни ків, які ко лись три ма ли
ро ди ну. За ра дян ських ча сів та -
ки ми зов ніш ні ми ут ри му ва ча ми
бу ли ком со моль ська і пар тій на
ор га ні за ція, гро мад ська дум ка,
то му роз лу чен ня ста ва ло спра -
вою пуб ліч ною. Про те як що ро -
ди на три ма єть ся ли ше на зов -
ніш ніх під по рах, во на не має
роз вит ку.

Пар тнер ська ро ди на по бу до -
ва на на міц них внут ріш ніх зв’яз -
ках — пси хо ло гіч них та емо цій -
них. Дві осо би са мі ви рі шу ють,
як бу ду ва ти своє жит тя. Рів но -
цін ність їх ніх ро лей по ши рю єть -
ся на всі фун кції ро ди ни: во ни
са мі ви рі шу ють, як ви хо ву ва ти
ді тей, вес ти до маш нє гос по дарс -
тво, як бу ду ва ти сто сун ки то що.
Спіль ність пог ля дів і цін нос тей
ду же важ ли ва. То му вва жа ють,
що інс ти тут сім’ї ли ше зміц ню -
єть ся на но вих за са дах, бо од ру -
жен ня — доб ра во ля па ри. Та ка
сім’я здат на са мос тій но до ла ти
труд но щі. 

То му ґен дер — не прос то но -
во мод не сло во, а чин ник внут -
ріш ньої гар мо нії: ми пар тне ри.
Ці ка во, що в умо вах еко но міч ної
кри зи в Ки є ві не за фік со ва на
тен ден ція до зрос тан ня роз лу -
чень. Ко е фі ці єнт роз лу чень за -
ли ша єть ся ви со ким, але він не
зріс. Важ кі ча си згур то ву ють ро -
ди ну, але не кож ну, а пар тнер -
ську. 

По ши ре ний сте ре о тип, що
нор маль на ро ди на — та, у якої
не має проб лем. Труд но щі є зав -
жди, але вмін ня без бо ліс но
розв’язу ва ти їх не кож ній сім’ї
під си лу.

— Як що крім пар тнер ської
сім’ї іс ну ють і до мі на тор ні, тра -
ди цій ні, то чи мож на пе ре ви хо ва -
ти чо ло ві ка, що от ри мав пат рі ар -
халь не ви хо ван ня і не пос пі шає пе -
ре хо ди ти на пар тнер ські сто сун -
ки?

— Мож на, це має бу ти пос -
тій ний ді а лог, від вер та роз мо ва.
На За хо ді на віть ви га да ли ґен -
дер ний тре нінг. Ра зом із пси хо -
ло гом в іг ро вій си ту а ції ре аль ні
ро лі пар тне ра ви ко ну ють чо ло вік
і жін ка. Ґен дер ний тре нінг до по -
ма гає “по но си ти” взут тя ін шої
ста ті й ус ві до ми ти “нес пра вед ли -
вість” ре аль но го бут тя тра ди цій -
но го роз по ді лу обов’яз ків. 

Важ ли во го во ри ти про свої

проб ле ми. Для мо ло дих пар це
лег ше, бо во ни рід ше йдуть пат -
рі ар халь ною до ріж кою, час ті ше
оби ра ють шлях пар тнерс тва, вза -
є мо за мін нос ті. Але на їх ньо му
шля ху ґен дер них сте ре о ти пів ще
ду же ба га то. Од не із дже рел кон -
флік ту — по ля ри за ція сі мей них
ро лей та обов’яз ків. 

— Які іс ну ють пси хо ло гіч ні ре -
цеп ти ви рі шен ня кон флік тів у ро -
ди ні?

— Уся пси хо ло гіч на куль ту -
ра від мі жо со бис тіс них кон -
флік тів до між на род них по бу -
до ва на на ком про мі сах — ма -
лень ки ми кро ка ми до по ро зу -
мін ня. На під трим ку то го, що
тре ба  у спіл ку ван ні ви рі шу ва ти
проб ле ми, свід чить ста тис ти ка:
до 40—50 % пар, які ко лись роз -
лу чи ли ся, у дру го му шлю бі
жал ку ють за пер шим, бо ро зу -
мі ють, що кож на ро ди на про хо -
дить од на ко ві цик ли роз вит ку, а
от же, має по діб ні не га раз ди.
Ні ко ли не тре ба га ряч ку ва ти,
бо все мож на ви рі ши ти спо кій -
но, пос ту по во. 

На кон флік тні пи тан ня ма -
ють від гу ку ва ти ся пси хо ло ги, але
ча сом до них важ ко дос ту ка ти ся
— їх ні пос лу ги над то до ро гі. Та й
ук ра їн ські ро ди ни не звик ли
звер та ти ся по до по мо гу до пси -
хо ло гіч ної служ би.

Нап рик лад, за кор до ном на -
віть се рі а ли не суть пев ну на у ко -
во# по пу ляр ну ін фор ма цію для
ви рі шен ня сі мей них кон флік тів.
Се рі а ли на ук ра їн сько му те ле ба -
чен ні, на жаль, при мі тив ні, зі
штуч ни ми ге ро я ми, не ре аль ни -
ми сце на рі я ми…

— Мо же, цер ква мог ла б за ра -
ди ти?

— Він чан ня — це та ліс ман.
Се ред цер ков них шлю бів так са -
мо ба га то роз лу чень, тоб то цер -
ков на обіт ни ця у цих ви пад ках є
зов ніш нім обе ре гом, а не внут -
ріш нім. 

— Ва ше став лен ня до ци віль -
но го шлю бу? Па ра в кон ку бі на ті є
та кож сім’єю?

— Кон ку бі нат — ду же гар на
фор ма при го ту ван ня па ри до
шлю бу. Лю ди, які вит ри ма ли
три ва лий кон ку бі нат, рід ко роз -
ча ро ву ють ся в шлю бі. Ча сом се -
ред кон ку бі на ту є біль ше вір нос -
ті, від да нос ті й пар тнерс тва, ніж
се ред офі цій но го под руж жя. А
су час не шлюб но# ци віль не пра во
при рів нює пра ва па ри в кон ку бі -
на ті до прав сім’ї в шлю бі. От же,
на віть із юри дич ної точ ки зо ру
він і во на, їх ні ді ти в кон ку бі на ті
є пов но цін ною сім’єю.

Спіл ку ва ла ся 
Наталія АНТОНЮК

ТТаа  ммаа  рраа  ГГОО  ВВОО  РРУУНН::   
«Ма лень ки ми кро ка ми
до по ро зу мін ня» 

“У щас ли вій ро ди ні чо ло вік і дру жи на див лять ся не один на од но го, а в од но му нап -
рям ку”, — та ке зо ло те пра ви ло гар мо ній них сто сун ків від док то ра пси хо ло гіч них на ук,
про фе со ра, го лов но го на у ко во го спів ро біт ни ка ла бо ра то рії со ці аль ної пси хо ло гії Інс ти -
ту ту пси хо ло гії ім. Г. С. Кос тю ка НАПН Ук ра ї ни Та ма ри ГО ВО РУН. 

Пані Тамара роз по ві дає чи та чам “Сло ва Прос ві ти” про ґен дер ні проб ле ми ук ра їн -
сько го сус пільс тва, про при чи ни криз в ук ра їн ській ро ди ні та пси хо ло гіч ні ре цеп ти ви рі -
шен ня кон флік тів між чо ло ві ка ми та жін ка ми. 
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Українці в світі
“Підростає нове покоління і поляків, і українців, які
бачать себе не в складному минулому, а в новій
об’єднаній Європі”.

Пет ро АН ТО НЕН КО
Фо то ав то ра

У на шій не ве ли кій де ле га ції
бу ло троє мит ців Ки їв ської сту дії
до ку мен таль них філь мів ВІ А ТЕЛ
— зас нов ник сту дії, зас лу же ний
ді яч мис тецтв Ук ра ї ни, ві до мий
кі но ре жи сер Ва силь Ві тер, ди рек -

тор і про дю сер сту дії Гали на Кри -
вор чук і акт ри са На та лія Со піт,
яка зня ла ся як ав тор# ве ду ча у всіх
філь мах цик лу “Гра до лі”, най -
мас штаб ні шої ро бо ти сту дії за ос -
тан ні ро ки. Я пред став ляв у прог -
ра мі “Прос ві ту” і на шу га зе ту.

Ко рот ко про сту дію. За 15 ро -
ків ді яль нос ті тут ство ре но чи ма -
ло ці ка вих філь мів про ук ра їн -
ську іс то рію і сьо го ден ня. А в ос -
тан ні ро ки сту дія пра цює над
цик лом до ку мен таль них філь мів
“Гра до лі”. В ос но ві кож но го
філь му (їх зня то вже 51) роз по -
відь про ви дат них лю дей, які жи -
ли, тво ри ли в Ук ра ї ні. Пер ший
фільм про Та ра са Шев чен ка, ге -
рої нас туп них стрі чок — Фран ко,
Ле ся Ук ра їн ка, Ли сен ко, Ко цю -
бин ський, Кос то ма ров, Ку ліш,
Ста риць кий, Ма зе па, Хмель -
ниць кий та ба га то ін ших ви дат -
них осо бис тос тей. Ос тан ня ро бо -
та — фільм про Фе рен ца Ліс та,
ге ні аль но го ком по зи то ра і пі а ніс -
та, який три ва лий час жив і тво -
рив в Ук ра ї ні, знай шов тут своє
ко хан ня. Фільм зня ли за під -
трим ки Фон ду “Від род жен ня”,
прем’єра не дав но з ус пі хом від бу -
ла ся в Ук ра ї ні. 

У Поль щі зростає ін те рес до
Ук ра ї ни, її іс то рії, лі те ра ту ри,
мис тец тва, тож ви ник ла ідея зро -
би ти по каз філь мів сту дії у Пе ре -
миш лі. Мої там теш ні дав ні дру зі
ор га ні зу ва ли цю прог ра му на
най ви що му рів ні. І ди рек тор Пів -
ден но# Схід но го на у ко во го інс ти -
ту ту, ві до мий іс то рик Ста ніс лав
Стем пєнь, і го ло ва Ук ра їн ської
гро ма ди міс та Ма рія Туць ка док -
ла ли чи ма ло зу силь до ор га ні за ції
прог ра ми.

Для кі но по ка зів мит ці при вез -

ли філь ми про на ших ви дат них
ді я чів, які ма ли поль ське ко рін ня
чи до лі яких бу ли пов’яза ні з
Поль щею. Пер ша зус тріч від бу ла -
ся в сті нах уні вер си те ту, на кі но -
по каз прий шли вик ла да чі й сту -
ден ти. Філь ми звучали ук ра їн -
ською, але на шу мо ву і вик ла да чі,
і сту ден ти ро зу мі ють, а чи ма ло з

них гар но нею спіл ку -
ють ся. Тут нав ча єть ся
по над сто сту ден тів з
Ук ра ї ни. Філь ми про
Ми ко лу Ли сен ка,
Пав ла Ти чи ну, Фе -
рен ца Ліс та ду же спо -
до ба ли ся гля да чам. 

Док тор Дра ус,
рек тор Пе ре мишль -
сько го Схід но єв ро -
пей сько го уні вер си -
те ту, роз по вів нам,
що но во го від бу ло ся
в цьо му зак ла ді. Схід -
но єв ро пей ський уні -
вер си тет ство ре но тут
понад де ся тиліття то -
му — для пог либ лен -
ня на у ко вих кон так -
тів з Ук ра ї ною та ін -
ши ми дер жа ва ми ре -
гі о ну. Це по туж ний
дер жав ний зак лад:
май же 2 ти ся чі сту -
ден тів, 11 інс ти ту тів
(фа куль те тів), зок ре -
ма та кі, як ін же не рія
се ре до ви ща, ме ха -
нот ро ні ка, ар хі тек ту -
ра ін тер’єрів. Є від ді -
лен ня ук ра їн ської фі -

ло ло гії, йо го ви пус кни ки пра цю -
ють вчи те ля ми в ук ра їн ських
шко лах Поль щі, пе рек ла да ча ми в
дер жав них ус та но вах і в спіль но -
му поль сько# ук ра їн сько му біз не -
сі, який ак тив но роз ви ва єть ся.
На кош ти дер жа ви і Єв ро со ю зу
ство ре но гід ні умо ви для нав чан -
ня і про жи ван ня сту ден тів. Ді ють
уго ди про спів пра цю з кіль ко ма
уні вер си те та ми Ук ра ї ни: про во -
дить ся об мін вик ла да ча ми і сту -
ден та ми, на у ко ві кон фе рен ції,
ви хо дять спіль ні ви дан ня. 

Ок ре мо пан рек тор поп ро сив
роз по віс ти про роз ши рен ня уні -
вер си те том прог ра ми нав чан ня
сту ден тів з Ук ра ї ни. На ші юна ки і
дів ча та мо жуть от ри ма ти тут дип -
лом про ви щу ос ві ту єв ро пей -
сько го зраз ка, чин ний у всіх кра -
ї нах Єв ро со ю зу. А для мо ло дих

лю дей, які от ри ма ли кар ту по ля -
ка, вста нов ле но чи ма лі піль ги.
По# пер ше, для них нав чан ня без -
кош тов не, по# дру ге, во ни от ри -
му ють під ви ще ну сти пен дію, не
ли ше від поль ської дер жа ви, як
ін ші сту ден ти, а й за прог ра ма ми
під трим ки по ля ків за ру біж жя.
Кар ту по ля ка Рес пуб лі ка Поль ща
по ча ла ви да ва ти в ос тан ні ро ки
тим гро ма дя нам ін ших кра їн, які
ма ють у сво є му ро до во ді поль -
ське ко рін ня. І са ме та кі юна ки і
дів ча та ста нов лять біль шість се -
ред сту ден тів уні вер си те ту з Ук -
ра ї ни. Зви чай но ж, во ни бу ли і є
гро ма дя на ми на шої дер жа ви,
вив чив шись, по вер та ють ся до до -
му. А це прос то прик лад то го, як
єв ро пей ська дер жа ва під три мує
єди нок ров них бра тів за ру біж жя.
Хо ті ло ся, щоб на ша ук ра їн ська
дер жа ва ось так під три му ва ла тих
ук ра їн ців, яких до ля роз ки да ла
по сві тах. 

Уні вер си тет зап ро шує на нав -
чан ня і мо ло дих лю дей з Ук ра ї ни,
які не ма ють кар ти по ля ка, уже на
за галь них під ста вах. Та вра хо ву ю -
чи, як за раз у нас зрос ли ці ни на
нав чан ня і пла та за про жи ван ня в
гур то жит ках, нав ряд чи на ба га то
до рож чим бу де нав чан ня в цьо му
єв ро пей сько му уні вер си те ті. 

Над сян ня і йо го центр Пе ре -
мишль — дав ні ук ра їн ські зем лі. І
на віть піс ля про ве де ної в по во єн -
ний час ко му ніс тич ною вла дою
опе ра ції “Віс ла” з ви се лен ня со -
тень ти сяч ук ра їн ців із цих кра їв
на пів ніч і за хід Поль щі, ук ра їн -
ське жит тя тут три ва ло. А піс ля
по вер нен ня ба га тьох у рід ні міс ця,
по ва лен ня ко му ніс тич но го ла ду
ук ра їн ський рух на бу ває роз вою. 

Сим во лом цьо го ста ло дов го -
о чі ку ва не по вер нен ня Об’єд нан -
ню ук ра їн ців Поль щі, міс це вій
гро ма ді ОУП На род но го до му Пе -
ре миш ля. Спо ру ди ли йо го ук ра -
їн ці по над сто ро ків то му, заб ра ли
Дім у гро ма ди в по во єн ні ро ки. І
ли ше нап ри кін ці 2009 ро ку зав дя -
ки пре зи ден то ві Ющен ку поль -
ська вла да по вер ну ла На род ний
дім ук ра їн ській гро ма ді. Хо ча бу -
дів ля й пот ре бує ре мон ту, та гро -
мад ське жит тя тут ви рує. 

Ось і цьо го ра зу ук ра їн ська
гро ма да ра до ві та ла нас в од ній зі
світ лиць до му. Пе рег ляд філь мів,
ак тив не спіл ку ван ня з мит ця ми
зас від чи ли ве ли ку ці ка вість бра -

тів# ук ра їн ців до на шої іс то рії та
куль ту ри. А про дов жен ням цьо го
за хо ду ста ла від вер та роз мо ва про
сьо го ден ня Ук ра ї ни. Ми об го во -
ри ли ба га то тем, від ви бо рів пар -
ла мен ту, проб лем єд нос ті де мо -
кра тич них сил, до си ту а ції в на -
шій ос віт ній, за га лом гу ма ні тар -
ній сфе рі. 

До прик ла ду. Під вра жен ням
від пе рег ля ду філь мів сту дії ВІ А -
ТЕЛ про ви дат них ук ра їн ців,
вчи тель ка ук ра їн ської шко ли Пе -
ре миш ля за пи та ла, чи ак тив но
за ку по вує ці філь ми ук ра їн ське
Мі нос ві ти, ад же стріч ки — прек -
рас ні по сіб ни ки для нав чаль них
зак ла дів. Що мож на від по віс ти?
На це ке рів ник гро ма ди па ні
Туць ка, до ре чі, й са ма вик ла дач
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри в
ук ра їн ській шко лі, ска за ла, що
Об’єд нан ня ук ра їн ців Поль щі, до
ке рів ниц тва яко го вхо дить і во на
са ма, офі цій но звер неть ся до Мі -
ніс терс тва ос ві ти Поль щі з про -
хан ням за ку пи ти філь ми сту дії
ВІ А ТЕЛ для всіх ук ра їн ських
шкіл кра ї ни. І як що Мі ніс терс тво
су сід ньої дер жа ви зро бить це для
сво їх ук ра їн ських шко ля рів, то
нев же не со ром но бу де піс ля цьо -
го на шо му Мі ніс терс тву? 

Зви чай но ж, мит ці сту дії ВІ А -
ТЕЛ по да ру ва ли ба га то дис ків
сво їх філь мів і для уні вер си те ту, і
для ук ра їн ської гро ма ди міс та. Я
по да ру вав від ВУТ “Прос ві та”
ка се ти, дис ки, кни ги, ви да ні То -
ва рис твом, при мір ни ки на шої га -
зе ти “Сло во Прос ві ти”.

Па ні Туць ка роз по ві ла нам
про ук ра їн ське жит тя краю: у міс -
ті діє ук ра їн ський нав чаль ний
ком плекс іме ні Мар кі я на Шаш -
ке ви ча — шко ла, гім на зія, лі цей,
є два ук ра їн ські дит сад ки. Се ред
ук ра їн ської гро ма ди по біль ша ло і
під при єм ців, зок ре ма тих, що ма -
ють спіль ний поль сько# ук ра їн -

ський біз нес. Во ни та кож фі нан -
со во під три му ють На род ний дім і
ді яль ність гро ма ди. 

На ша по їз дка — по ча ток по -
даль шої спів пра ці. Ми об го во ри -
ли з поль ськи ми дру зя ми в уні -
вер си те ті, інс ти ту ті, ук ра їн ській
гро ма ді но ві ці ка ві за ду ми. Пер -
ший — ство ри ти фільм про Ми -
хай ла Вер биць ко го, ад же ви дат -
ний гро мад ський ді яч, ав тор Гім -
ну Ук ра ї ни жив і по хо ва ний не -
по да лік Пе ре миш ля. Ще од на ці -
ка ва ідея — зня ти фільм про ро -
ди ну Тар нов ських. Ви хід ці з
Поль щі, осів ши в Ук ра ї ні, ста ли
ві до ми ми ме це на та ми, ді я ча ми
на шої куль тури. Їх нє ро дин не
гніз до Ка ча нів ка на Чер ні гів щи ні
у ХIХ сто літ ті бу ло справ жньою
Мек кою для ви дат них ук ра їн ців,
по чи на ю чи з Шев чен ка, яко го
єд на ла з Тар нов ськи ми ба га то літ -
ня друж ба. Ще од на те ма — до ля
ук ра їн ської по лі тич ної, вій сько -
вої, твор чої еміг ра ції в Поль щі,
ад же са ме сю ди пе рей шов Уряд
УНР на чо лі з Си мо ном Пет лю -
рою і де сят ки ти сяч ук ра їн ських
пат рі о тів піс ля по раз ки у виз -
воль них зма ган нях. Із усіх наз ва -
них тем у Пе ре миш лі ду же ба га то
ма те рі а лів і для філь мів, і для
книж ко вих ви дань. 

На на бе реж ній Піл суд сько го
най біль ша кни гар ня міс та. Се ред
по міт них ви дань — ве ли кий том
“По жег нан нє” (“Про щан ня”) —
пам’яті жертв Смо лен ської ка тас -
тро фи, за ги бе лі поль ської елі ти
на чо лі з пре зи ден том Лє хом Ка -
чин ським. Цій тра ге дії дня ми ви -
пов нить ся 2 ро ки. Ще од на кни га
— “Пу тін. Чло вєк без тва жи”,
тоб то “Лю ди на без об лич чя”. На
обк ла дин ці “пів пор тре та” но во -
го# ста ро го пре зи ден та Ро сії. 

Сто ї мо на мос ту че рез сла вет -
ну рі ку Сян, яка ді лить міс то. І це
са ме тут, як раз по мос ту, про хо -
див кор дон двох ім пе рій: ра дян -
ської — СРСР і на цист ської —
Ні меч чи ни, згід но з пак том Мо -
ло то ва— Ріб бен тро па. 

По ду ма ло ся, що на ба га то лег -
ше по бу ду ва ти но ві кра си ві мос -
ти че рез рі ку, а в не ве ли ко му Пе -
ре миш лі їх уже кіль ка, ніж на ла -
год жу ва ти мос ти по ро зу мін ня
між на ро да ми з та кою неп рос тою
іс то рі єю і вза єм ною, і в єв ро пей -
сько му й сві то во му кон тек сті.
Важ ко, але пот ріб но. Час іде не -
впин но, під рос тає но ве по ко лін -
ня і по ля ків, і ук ра їн ців, які вже
ба чать се бе не в склад но му ми ну -
ло му, а в но вій об’єд на ній Єв ро пі. 

х х х 
Сту дія ВІ А ТЕЛ вис лов лює

вдяч ність Бла го дій но му Фон ду Ри -
на та Ах ме то ва “Роз ви ток Ук ра ї -
ни” за спри ян ня в ор га ні за ції ці єї
твор чої по їз дки. 

Мос ти по ро зу мін ня і єд нан ня

Га ли на Кри вор чук, Ва силь Ві тер, На та лія Со піт, Ян Дра ус

Зус тріч з ук ра їн ця ми в На род но му до мі, чет вер та лі во руч — Ма рія Туць ка

Цю прос віт ниць ко* мис тець ку прог ра му здій сне но на зап ро шен ня трьох інс ти ту цій
при кор дон но го з Ук ра ї ною поль сько го міс та Пе ре мишль: Пів ден но* Схід но го на у ко во го
інс ти ту ту, Схід но єв ро пей сько го уні вер си те ту й Ук ра їн ської гро ма ди міс та. Ме та по їз -
дки — по ка за ти ук ра їн цям і по ля кам філь ми про ви дат них ді я чів Ук ра ї ни та озна йомити
гос по да рів із ни ніш ньою си ту а ці єю в на шій дер жа ві, на сам пе ред у гу ма ні тар ній сфе рі. 

Афіша кінопоказів у Польщі
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