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Всеукраїнське товариство “Прос�
віта” ім. Тараса Шевченка ініціювало
проведення Форуму “Захистимо мо�
ву — збережемо Україну”. Захід від�
будеться 25 вересня об 11 год. у
приміщенні Національної спілки
письменників України. До участі у
Форумі запрошуються всі патріотич�
ні громадські організації, творчі спіл�
ки, партії і громадяни, яким небайду�
жа доля нашої держави. Представ�
ники оргкомітету провели прес�кон�
ференцію, на якій розповіли про час,
місце та мету зібрання. 

Прес�конференцію розпочав голова
ВУТ “Просвіта”, народний депутат Украї�
ни Павло МОВЧАН:

— Кілька тижнів тому ініціативна група,
яка складається з представників багатьох
громадських організацій, творчих спілок,
партій висунули вимогу необхідності про�
ведення Форуму національно�демократич�
них, патріотичних сил, щоб зосередити ува�
гу на мовній проблематиці, яка залишаєть�
ся на периферії суспільного процесу. Імпле�
ментація закону Ківалова—Колесніченка
триває. Проти неї відбуваються лише спо�
радичні акти протесту, зокрема голодуван�
ня вахтовим методом біля Українського до�
му. Цього замало. Ми розуміємо важливість
мовного питання для суспільного життя і
будучини, адже без мови немає нації.

Нині в мовному питанні кожна полі�
тична сила окреслила свою лінію й веде
“маленьку окопну війну”. Це не відбиває
тієї напруги, яка є в державі. Відбувається
наступ на українську націю. Ми підготува�
ли Звернення до Форуму. На Форум запро�
шуємо всіх, починаючи від віце�прем’єра з
гуманітарних питань Раїси Богатирьової, а
також усі конфесії, партії, але ядро, оргко�
мітет, складають громадські організації. 

Форум відбудеться 25 вересня у примі�
щенні НСПУ, де колись зароджувався Рух,
де почалися процеси, які переросли в мо�
гутній спротив комуністичній системі.
Найдоречніше було б його провести в Ук�
раїнському домі. Але нам відмовили і там,
і в Будинку вчителя, і в Будинку художни�
ка, і в інших великих залах: усі бояться те�
ми мови. Дивує, чому так відбувається в
столиці, де свідома громада, серйозний
склад Київради.

Президент дав доручення робочій гру�
пі, куди включили й мене, до 15 вересня
підготувати документ, за який би проголо�
сувала вся Верховна Рада, в роботі якої я
участі не брав. Натомість я приніс на прес�
конференцію законопроект Сергія Голова�
того “Про функціонування української
мови як державної та порядок застосуван�
ня інших мов”, зареєстрований ще 13 серп�
ня. Він вичерпний щодо відповідності 10
статті Конституції України. Сергій Голова�
тий має найвищий рейтинг як правник.
Рада Європи довіряла йому серйозні про�
екти, залагодження різних конфліктів,
зокрема мовних. Цей закон необхідний
Україні. З ним можна ознайомитися на
сайті Верховної Ради. 

Кожному учаснику Форуму ми планує�
мо дати для ознайомлення диск із зако�
нопроектом Сергія Головатого, який вва�
жаємо найкращим. Розповімо й про інші
законопроекти.

Наслідки імплементації закону Ківало�
ва—Колесніченка можуть бути дуже не�
безпечні, можуть спричинити розвал Ук�
раїни як держави. Я б назвав його Чорно�
билем у духовній царині. Зараз маємо в

Україні конфедеративний процес, такий,
який загубив велику державу в центрі Єв�
ропи — Бельгію. Там нині постійні полі�
тичні, урядові кризи, міжнаціональні, між�
етнічні конфлікти. Конфедерація почала�
ся з мовного питання. 

Треба  однозначно анулювати закон
Ківалова—Колесніченка й проголосувати
за новий.

Голова Української Всесвітньої Коор�
динаційної Ради Михайло РАТУШНИЙ
розповів про позицію закордонного укра�
їнства щодо мовного питання:

— Більше як у 20 державах світу силами
української діаспори й трудової еміграції
одразу після голосування закону Ківало�
ва—Колесніченка біля українських по�
сольств були проведені масові пікетуван�
ня, у багато посольств були направлені
звернення. Закордонне українство актив�
но протестувало і продовжує протестувати
проти тієї мовної політики, яка прово�
диться в Україні. Закордонні українці солі�
дарні з пікетувальниками біля Українсько�
го дому, громадськими організаціями, по�
літичними силами, які виступають проти

цього закону. За кордоном гостро відчува�
ють загрозу національній і етнічній іден�
тичності. Українці за кордоном — етнічна
національна меншина. Один із головних
елементів її збереження — це можливість
навчатися рідною мовою. Це чітко обу�
мовлюють усі міжнародні угоди. 

Як голова УВКР, нерідко буваю за кор�
доном. Нещодавно був у Греції, Туреччині,
на Кавказі. За кордоном скрізь українці
відкривають недільні школи, кількість
тих, хто хоче вивчати українську мову,
зростає. Держави краще чи гірше гаранту�
ють це право. У Казахстані, наприклад,
50 % за недільні школи платить українська
громада, 50 % — казахська влада. 

Виникає парадокс: закордонні укра�
їнці домагаються відкриття українських
шкіл, добиваються розширення сфери
застосування мови, а тут, в Україні, укра�
їнців фактично позбавляють можливості
отримувати освіту українською мовою,
мова нищиться на рівні законодавчої й
виконавчої влади. Скоро не тільки облас�
ні ради, а й сільські, навіть вуличні комі�
тети ухвалюватимуть рішення про засто�

сування регіональної російської мови. 
Павло Мовчан на зустрічі з президен�

том пояснював, до чого це призведе: до
фрагментації України, некерованості з
Києва процесами, які вже відбуваються
поза правовим полем. Цей процес треба
зупинити. Ми входимо в оргкомітет Фору�
му, готуємо звернення до Ради Європи про
ущемлення права корінної нації — україн�
ців на повноцінне використання рідної
мови на території України. 

Для Європи це парадоксально, що в
умовах існування держави треба боротися
за свої гуманітарні права, духовні потреби. 

Мовні питання — це питання і націо�
нальної ідентичності, і федералізації, і дер�
жавного устрою. Психологи, вивчаючи
причини депресії, доводять: якщо було
зламано мовний код, це відбивається на�
віть на психічному здоров’ї людини. Коли
в умовах державності нищиться друга за
чисельністю слов’янська мова за рахунок
зросійщення, ми не можемо залишатися
байдужими. Впевнений, що й цей наступ
на українську мову зазнає поразки. 

Сергій ВУТКЕ, заступник голови гро�
мадської організації “Українська народна
молодь” висловився чітко й однозначно: 

— Я представляю низку молодіжних
громадських організацій: “Українська на�
родна молодь”, “Простір свободи”, “Не
будь байдужим”, “Відсіч”. Усі патріотичні
молодіжні громадські організації виступа�
ють із категоричним засудженням мовної
політики нинішньої влади. Ми вважаємо,
що вона антиконституційна, злочинна,
веде до міжнаціональної ворожнечі, несе
загрозу незалежності України. Саме тому
молодіжні організації брали, беруть і бра�
тимуть участь у всіх акціях на захист укра�
їнської мови. Ми вважаємо неприпусти�
мим замовчування цього питання. Під�
тримуємо Форум “Захистимо мову — збе�
режемо Україну” і братимемо в ньому
участь.

Закінчення на стор. 2

Захистимо мову — збережемо Україну

Фото Олександра Литвиненка 

Без мови немає нації!
Дорогий український народе!
8 серпня 2012 року українська мова стала останньою лінією оборони нашої істо�

рії, нашої традиції, нашого майбуття, а відтак — нашої державної цілісності.
Замах на мову — замах на життя Української нації, яка не скорилася зайдам і оку�

пантам різних мастей протягом століть. Теперішні україноненависники, які розграбу�
вали Україну, у стінах Верховної Ради та на Банковій, замість дбати про свій народ,
виконують політичні замовлення чужої держави. За всі роки незалежності Україна не
стояла так близько перед втратою свого суверенітету. Розроблена багатоходівка, яка
передбачає через мовне питання та наступні референдуми розчленувати Україну.

Не даймо жодного голосу правлячій коаліції, хто замахнувся на мову!
Будьмо свідомі цієї загрози. І не допустімо реалізації цього сатанинського

задуму.
Не відступаймо! Не корімося! Не біймося!
Україна — наш дім! Не дамо його підпалити нікому!

Оргкомітет Форуму
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Погляд28 вересня відчинить свої зали Краснодонський
музей “Молода гвардія”.

Війна
Із початком війни краснодон�

ських підлітків широко залучали
до виконання сільськогосподарсь�
ких робіт в області та проведення
культурно�масових заходів для по�
ранених бійців�фронтовиків, яких
лікували у місцевих госпіталях. За
їхніми свідченнями, вони часто
зверталися до народної пісні. І в
хоровому, і в сольному виконанні
звучали пісні “Дивлюсь я на небо”
на слова М. Петренка, “Стоїть го�
ра високая” на слова Л. Глібова,
“Місяць на небі”, “Розпрягайте,
хлопці, коней” тощо. Навіть під
час перельоту через лінію фронту
для виконання спеціальних зав�
дань краснодонці співали україн�
ських пісень, зокрема “Розпря�
гайте, хлопці, коней”.

Прорвавши фронт, 22 липня
1942 р. німецькі війська повністю
окупували останню українську
твердиню — Луганщину. Вій�
ськові частини 18 липня без бою
залишили Краснодон. І тільки
через дві доби до міста вступили
частини Вермахту. 

У перші дні окупації населен�
ня вибрало нейтрально�очіку�
вальну позицію. В умовах воєн�
ного лихоліття люди намагалися
зберегти власне життя та життя
своїх близьких, врятуватися від
голодної смерті, що насувалася,
уникнути вивезення на примусо�
ву працю до Німеччини. Ось чо�
му частина краснодонців стала до
роботи на шахтах, транспорті,
сільському господарстві, попов�
нила окупаційні установи, ка�
ральні та військові формування
ворога. У доповідних записках
Управління держбезпеки області
до обкому партії пізніше назива�
лися причини, чому місцеве на�
селення підтримало окупантів:
“Потужна петлюрівсько�націо�
налістична агітація, яка отримала
значне поширення” та “розпов�
сюдження байок про незалеж�
ність України”. І жодного слова
про справжню війну сталінщини
проти свого народу. 

Насправді ж полі�
тико�економічна та со�
ціальна ситуація, уск�
ладнена подіями воєн�
ного часу, сприяла про�
будженню національ�
но�патріотичних по�
чуттів, розумінню пот�
реби боротьби проти
гітлерівського і сталін�
ського тоталітарних ре�
жимів та утвердженню
власної державності.
Тому й не випадково у
Краснодонському та
сусідньому Свердлов�
ському районах діяли
підпільники ОУН під
проводом С. Бандери.
Слід визнати правди�
вість заяв одного з активних дія�
чів українського національно�
визвольного руху в роки Другої
світової війни Євгена Стахова
про діяльність ОУНівського під�
пілля на теренах Луганщини.

Згідно з розпорядженням ні�
мецької окупаційної адміністра�
ції, українська мова як державна
запроваджувалася по всій терито�
рії Луганщини з 17 жовтня 1942 р.
Мешканці Краснодонського ра�
йону отримали можливість вико�
ристовувати українську мову в ді�
ловодстві, судочинстві, нею ж на�
давати й отримувати культурно�
освітні послуги. Ось чому в райо�
ні початкові школи перевели на
українську мову навчання. Роз�
почався також процес повернен�
ня населеним пунктам району, їх�
нім вулицям і майданам, пере�
йменованим на честь радянсько�

більшовицьких функціонерів, іс�
торичних назв. 

Поширення набула й україн�
ськомовна преса. Найбільшою
популярністю користувалася об�
ласна газета “Нове життя”. З її
матеріалами були ознайомлені
молодогвардійці та їхні родини.
Через ножиці німецької цензури
головний редактор газети, про�
фесор місцевого педінституту
М. І. Бернацький (він же голова
підпільного ОУНівського облас�
ного проводу) та очолювана ним
група знайомили читачів зі зло�
чинами сталінського тоталітар�
ного режиму, подавали правдиві
сторінки української історії, ду�
ховного життя, української мови
та літератури, національної осві�
ти тощо. Поширювалися у Крас�
нодоні й українськомовні видан�
ня Харківської та Донецької об�
ластей, редактори яких представ�
ляли обидва крила ОУН. Їхні
правдиві матеріали про славне іс�
торичне минуле українського на�
роду та намагання патріотів від�
родити українську державність
сприяли національному самоус�
відомленню й етнічній самоіден�
тифікації населення краю. 

У серпні 1942 р. з ініціативи
луганської інтелігенції в окупова�
ному німцями та італійцями об�
ласному центрі було засновано
український музично�драматич�
ний театр імені Тараса Шевченка.
Урочисто відкритий 10 вересня у
приміщенні колишнього ТЮГу
виставою І. К. Тобілевича “Безта�
ланна”, він працював до останніх
днів німецької окупації, ставлячи
вистави за творами відомих укра�
їнських драматургів: М. Стариць�
кого, І. Котляревського, І. Кар�
пенка�Карого, Т. Шевченка й ін.
Крім п’єс, театр готував концер�
ти, виконував українські та біло�
руські пісні й танці.

Тож коли театр прибув до
Краснодона, його спектаклі та
концертні програми на сцені міс�

цевого будинку культури ім. Ле�
ніна переглянули чи не всі крас�
нодонці. 

Центром культурно�мистець�
кого життя у місті був будинок
культури ім. Леніна, розташова�
ний у центрі Краснодона. Як і до
окупації, тут ставили спектаклі,
відбувалися концерти артистів,
колективів художньої самодіяль�
ності, проводилися танцювальні
вечори. І хоча масштаби його ді�
яльності стали меншими, тут час�
то демонстрували кінофільми.
Крім пропагандистських кіно�
стрічок німецькою, італійською,
російською та українською мова�
ми “Під Сталінградом”, “Захоп�
лення Ростова�на�Дону”, де�
монструвалися фільми побутово�
го характеру: “Її перше пережи�
вання”, “Вічний вальс”, “Школи
в Італії”, “Бій биків в Іспанії” то�

що. Постійними глядачами
були й молодогвардійці. Се�
ред нових співробітників бу�
динку культури артистич�
ною майстерністю вирізняв�
ся один із керівників моло�
догвардійського підпілля
Іван Туркенич. Він працю�
вав в українському драма�
тичному та вокальному ко�
лективах і як актор мав вели�
ку популярність.

Крім молодогвардійця
Івана Туркенича — одного з
кращих виконавців головних
ролей в українських виставах
— своєю професійною май�
стерністю вирізнявся танців�
ник, молодогвардієць Ана�
толій Лопухов. Співали, як
правило, українських та ро�
сійських народних пісень.
Найбільш популярними се�
ред краснодонців були во�
кально�музичні номери з
опери С. Гулака�Артемов�
ського “Запорожець за Ду�
наєм” та з опери М. Лисенка
“Наталка Полтавка”, хорове
виконання пісень на відомі
поезії Тараса Шевченка. Не�
забутнє враження залишало
виконання дуетом романсу
“Коли розлучаються двоє”
на поезію Г. Гейне та на му�
зику М. Лисенка, народних
пісень про запорозьких і
донських козаків тощо. 

Щодо БК ім. Горького (район�
ний клуб дирекціону), художні
колективи якого складалися пе�
реважно з підпільників�молодо�
гвардійців, за структурою він
фактично копіював колективи
БК ім. Леніна. Річ у тім, що через
переслідування окупантів і гостру
нестачу харчів частина мешканців
району виїхала на свою етнічну
батьківщину — до інших областей
України. А молодь, намагаючись
не потрапити на примусові робо�
ти до Німеччини, використала ле�
гальну нагоду залишитися вдома.

Через місцеву біржу
праці та відділ культури
і просвіти районної уп�
рави й було відкрито
цей заклад, який перет�
ворився на своєрідну
штаб�квартиру “Моло�
дої гвардії”. Директо�
ром клубу затвердили
молодогвардійця Євге�
на Мошкова. Струнний
оркестр створив та очо�
лив керівник молодіж�
ного підпілля Віктор
Третякевич. Тому й не
дивно, що його ядро
складали молодогвар�
дійці Василь і Сергій
Левашови, Володимир
Загоруйко, Валерія
Борц, Любов Шевцова,

Сергій Тюленін, Георгій Арутю�
нянц та інші. За свідченнями Ва�
силя Левашова, самодіяльні ар�
тисти вивчали, грали і співали ук�
раїнських народних пісень, вико�
нували українські танці, драма�
тичний колектив готував до пос�
тановки п’єсу Тараса Шевченка
“Назар Стодоля”. 5 грудня 1942 р.
вони дали концерт (зовсім не та�
кий за змістом, як змалювали йо�
го О. Фадєєв та радянська пропа�
ганда, зокрема неперевершено
прозвучало виконання струнним
оркестром Шевченкових творів в
обробці М. Лисенка), але офіцій�
не відкриття БК планувалося
влаштувати 24 грудня 1942 р. Вик�
риття підпілля і його розгром во�
рогом поставили крапку в існу�
ванні цього колективу. 

У численних публікаціях про
Краснодон та “Молоду гвардію”

засвідчено, що антинімецьку про�
пагандистську діяльність підпіль�
ники проводили тільки росій�
ською мовою. Чи відповідає це
дійсності? Невже краснодонці іг�
норували власну розмовну укра�
їнську мову та свої ж українські
співанки? Невже, ігноруючи су�
вору дійсність війни, радянський
пропагандистський апарат у битві
за Україну звів свою діяльність на
окупованій німцями території
тільки до розкидання з літаків
розтиражованих російською мо�
вою листівок, газет і зведень Ра�
дінформбюро? Невже, прослухо�
вуючи радіоподачі української ра�
діостанції ім. Тараса Шевченка з
Саратова (беззаперечний факт),
молодогвардійці перекладали їх з
української мови російською і
тільки після цього розповсюджу�
вали? Бо як тоді розцінити те, що
ЦК КП(б)У та ЦК ЛКСМУ звер�
талися до українського народу
його рідною — українською мо�
вою? 

Документи засвідчують, що
жодних крайнощів не було та й
не могло бути. І напередодні ні�
мецької окупації, і напередодні
звільнення від окупантів на тере�
нах Краснодонського району ши�
рокого розголосу набули листи і
звернення українських держав�
но�політичних структур, тиражо�
вані у вигляді листівок саме укра�
їнською мовою. У зверненні “До
молоді радянського Донбасу”
юнаків і дівчат закликали давати
збройний опір ворогу, уникати
виїзду на роботи до Німеччини. А
у зверненні “До молоді Вороши�
ловградської області” інформува�
ли про наступ Червоної армії,
закликали їх зберегти від руйну�
вання шахти й устаткування, ста�
ти до битви за рідну землю. 

У цей час у середовищі Крас�
нодонської молоді чи не найпо�
ширенішим було пропагандист�
ське гасло українською мовою —
“Хай живе Радянська Україна!”
(іншої України молодь не знала).
Досить часто у молодіжному се�
редовищі спалахували дискусії
стосовно української національ�
ної символіки, її місця і ролі у
житті українського народу. Непо�
одинокими були й випадки, коли

вчителі місцевих шкіл
(П. Я. Яценко, А. С. Ми�
ленко) радянські листів�
ки, скинуті з літаків,
навпаки — перекладали
з російської мови укра�
їнською та розповсюд�
жували серед учнів і до�
рослих. Тож невипадко�
во, що молодогвардій�
ська група станції Сі�
мейкино найменувалася
“Голосом Радянської
правди” українською
мовою.

Після вступу до
Краснодона частин Чер�
воної армії спецслужби
сталінського тоталітар�
ного режиму за участь в
українських артистич�
них колективах звинува�
тили молодогвардійців у
петлюрівсько�націона�
лістичній агітації та про�
паганді, співпраці з во�
рогом. Апелювали до
секретаря ЦК КП(б)У
М. С. Хрущова, що не
варто піднімати на щит
групу краснодонських
підпільників, бо, мов�
ляв, за нею стояли Абвер
і Гестапо. Хрущов не доз�
волив замовчати цю пат�

ріотичну юнацьку органі�
зацію, а згодом її перет�

ворили на символ комуністичної
ідейності радянської молоді.

13 вересня 1943 р. Президія
Верховної Ради СРСР масово
відзначила бойовими нагородами
членів “Молодої гвардії”. З цієї
нагоди в Краснодоні на загально�
молодіжному мітингу склали й
адресували листа Й. В. Сталіну.
Промовистий факт — лист напи�
сано українською мовою.

Як бачимо, спогади учасни�
ків реальних подій в окуповано�
му ворогом Краснодоні, як і до�
кументи, що потрапили до рук
дослідників після здобуття Укра�
їною незалежності, зафіксували
інший Краснодон. Імовірно, зов�
сім не випадково він не відтворе�
ний класиком радянського соц�
реалізму О. Фадєєвим, як україн�
ське місто у його художньо�доку�
ментальному творі. Адже тоді б
довелося визнати, що колективи
художньої самодіяльності, під
прикриттям яких діяли молодог�
вардійці, за формою і змістом
радше нагадували просвітян�
ський гурт, а не традиційно уста�
лений радянсько�російський пат�
ріотичний. “Просвіти” ж, як ми
знаємо, засновували подвижни�
ки української національної ідеї,
які генерували духовне і націо�
нально�культурне відродження,
державну соборність та самостій�
ність, що апріорі було занадто
небезпечне не тільки для окупа�
ційної німецько�нацистської, а й
для радянсько�більшовицької
влади. Події ж у Краснодоні на�
передодні та під час війни розви�
валися в руслі загальноукраїн�
ських процесів і не могли бути
іншими. Варто звернути увагу на
таке. Як невід’ємна складова
власного народу, вихована на на�
ціональних духовних цінностях,
героїчних прикладах вітчизняної
історії та красного письменства,
краснодонська молодь не могла
не перейматись подальшою до�
лею своєї Батьківщини. Як і
батьки, їхні діти мріяли і сподіва�
лись, що розгром за їхньої безпо�
середньої участі ворога змінить
суспільство на краще, спрямує
його поступ на шлях демокра�
тичних перетворень і вільного
розвитку.

Українські іпостасі молодогвардійцівЗакінчення. 
Початок у ч. 37 за 2012 р. 

Пам’ятник у Краснодоні

Будівля поліції
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 38, 20—26 вересня 2012 р. 

Про�читання “Коли Коцюбинський вийшов на свою дорогу, він
почав писати так, як в Україні не писали”.

Вечір вів голова Національної
спілки письменників України Вік�
тор Баранов. 

Дмитро Павличко акцентував
на унікальності М. Слабошпицько!
го як романіста!біографа, на то!
му, що авторові вдалося відобрази!
ти не стільки образ Михайла Ко!
цюбинського, скільки передреволю!
ційну добу. 

Юрій Щербак відзначив орга!
нічність й достовірність монологів
сучасників Коцюбинського, ство!
рених Слабошпицьким, у них —
трагедія національного буття.
“Взагалі, вся ця книга — демісти!
фікація нашої історії і багатьох
поглядів, зокрема народницьких
ілюзій і радянської брехні”. 

Володимир Базилевський вва!
жає, що “автор затявся вилучати
поетизми як апендикс, зокрема у
розділах від біографа, стилістика
жорстка до аскетизму, — за тим
простежується індивідуальний
досвід: житейський, читацький і
письменницький. У результаті ви!
никло панорамне полотно, маємо
не тільки історичний час, а й пер!
соналізований”. 

Микола Жулинський зокрема
сказав: “Я сприймаю цю книгу як
плід багатолітньої праці великого
дослідника, людини, яка вивчала
певний час і бачить його в усій пов!
ноті тих проблем і складнощів, які
були характерні для того періоду.
Автор узяв на себе сміливість гово!
рити від імені реальних історичних
осіб, вчинки і діла яких можна пе!
ревірити по спогадах, щоденниках,
листах. Саме в романі Слабо!
шпицького ми бачимо Михайла Ко!
цюбинського як митця, естета,
який передусім відчував страшну
гнилість того часу, відображував
його жахіття і тікав від нього”. 

Сергій Грабар почерпнув у книзі
про Коцюбинського відповіді, що
прояснюють виклики сьогодення. 

Валерій Гужва зазначив, що
“Слабошпицький має бути докто!
ром наук, академіком за обсягом
того матеріалу, який він енцикло!
педично осягнув, і це стосується не
тільки постаті Коцюбинського і
його доби”. 

Дмитро Дроздовський заува!
жив, що “Коцюбинський ніколи не
був домодерний, антимодерний,
немодерний. Містифікаційний,
псевдобіографічний, вигаданий,
але, безперечно, мистецький роман
Слабошпицького, твір із кількох
відрефлектованих дзеркал свідо!
мості, показує модерність пись!
менника, який створив чи не впер!
ше потік свідомості, що свідчить
про митця дуже тонкого й чутли!
вого не тільки до національного,
соціального болю, а й до болю ек!
зистенційного. Це відчувається в
монологах Коцюбинського і його су!
часників”. 

Про те, як вдалося втілити
ідею книги про Михайла Коцю&
бинського, його час, розповів Ми&
хайло Слабошпицький:

— Ідея написати роман про
Коцюбинського виникла давно,
ще років із двадцять п’ять тому (з
подачі Володимира Базилевсько�
го). Мене зупиняло, що Михайло
Коцюбинський — це той пись�
менник, який вельми беріг своє
приватне життя, не хотів, щоб
його переступали, не терпів неце�
ремонності. 

Що ми знаємо про Коцюбин�
ського зі школи? “Ідуть дощі. Хо�
лодні осінні тумани клубочаться
вгорі і спускають на землю мокрі
коси. Пливе у сірій безвісті нудь�
га, пливе безнадія і стиха хлипає
сум...” Реального Михайла Коцю�
бинського нам підмінили. Вийня�
ли з історії його справжнього, а
натомість підсунули ідеологічний
муляж. Тож треба було зробити

кілька посутніх нотаток на берегах
його біографії. Як відомо, в тому
часі, у який ми оглядаємося, нам
не дано нічого порушити. Ми не
можемо зробити з поразок пере�
моги й навпаки; нам не дано дару
оживити мертвих, народити з різ�
них причин ненароджених. Але
можемо виправити силу, здавало�
ся б, зовсім неістотних подробиць
— і тоді далеке минуле змінить у
собі насвітлення та забарвлення
предметів і постатей.

У соцреалістичних біографіях
письменника свавільно пересми�
кувалися факти його життя, щось
замовчувалося, а щось вигадува�
лося. Когось звідти депортовува�
ли, а поселяли тих, кого там ніко�
ли не було, скажімо, якихось ста�
рих більшовиків. Історики літе�
ратури, а ще більше біографи,
принижували Коцюбинського,
прикрашаючи його політичними
барвами, ідеалізуючи в комуніс�
тичному дусі, підтягуючи до рів�
ня послідовника Максима Горь�
кого й остаточно прозрілого від
ленінського слова. Добріхували�
ся до того, що Коцюбинський на�
чебто зустрічався на Капрі з Лені�
ним і мало не під його диктовку
писав “Фата Моргана”…

М. Коцюбинському ще від
днів юності завжди були близькі
політичні ідеї, які він сприймав
крізь національну призму, але він
ніколи не був близький до тих,
хто зробив революцію своєю про�
фесією. Отже, український пись�
менник — це вже дисидент мимо�
волі. Замість іти в імперську літе�
ратуру й, як Гоголь, примножую�
чи її славу, досягати спокусливих
чинів і високого становища, він
каганцював десь у темряві поміж
свого напівписьменного люду,
притягуючи до себе підозріливі
погляди філерів і неласку на�
чальства на службі. Коцюбин�
ський був трохи благополучні�
шим за Василя Доманицького,
Архипа Тесленка, Анатоля Свид�
ницького, Опанаса Марковича,

але і йому довелося дорого плати�
ти за право мати літературне іс�
нування, оскільки умови були
позначені гіркою українською
специфікою: під безжальним ко�
лоніальним чоботом, у холодно�
му й жорстокому морі малоро�
сійства.

Водночас це нетиповий укра�
їнський письменник. Українські
письменники були дітьми селян,
інколи священиків, домінувала
простота поведенції. Усі конста�
тують аристократизм Коцюбин�
ського, зокрема Сергій Єфре�
мов. Хоткевич пише: “Ви ж єди�
ний український письменник у
краватці” (мав на увазі — фігу�
рально). Коцюбинський підтри�
мував легенду, що він із роду лед�
ве не румунських бояр, підтвер�
джував версію про своє дворян�
ське походження, хоч не був дво�
рянином. Але це не має значен�
ня. Він справді поводився як
аристократ. 

Він не був донжуаном. Життя
Коцюбинського — життя без екс�
тремізму. Він свідомо не шукав
любовних пригод. Та раптом
з’являється Шурочка Аплаксіна.
Я довго думав: що ж таке знай�
шов Коцюбинський у тій безви�
разній особі з кирпатим носом?
Мабуть, треба бути письменни�
ком для того, щоб побачити в лю�
дині те, чого не бачать інші, або й
те, чого там узагалі немає. 

Коцюбинський пише в листі
до Могилянського, що його пе�
реклали у Польщі, Німеччині, в
Чехії. Вийшло три томи в Росії.
От тільки в Україні — не густо.
Зрозуміймо, якого це калібру
письменник, котрого відчули по�
за Україною! На моє глибоке пе�
реконання Коцюбинський посу�
нув українську прозу на сто років
уперед. Почавши як сумлінний
учень Панаса Мирного і Нечуя�
Левицького, він пішов далі і ви�
ще, з’являються такі шедеври, як
“Інтермецо” та “Тіні забутих
предків”. Я відчуваю його відлун�

ня в латиноамериканській літе�
ратурі, хоча не стверджую, що
Коцюбинський на неї вплинув. 

Та я зрозумів, що мене не ці�
кавить літературна проблемати�
ка, хоч вона дуже цікава, це тема
монографії. Сергій Єфремов на�
писав: “Цей великий письмен�
ник ніколи не буде популярним в
Україні, тому що є проблема чи�
тача”. Коцюбинський — для фі�
лологічно підготовленого читача,
який може, мов перед дивом, зу�
пинитися перед реченням і поба�
чити, скільки там повітря, сонця,
пластики! Коли Коцюбинський
вийшов на свою дорогу, він почав
писати так, як в Україні не писа�
ли. Це дуже важливо для україн�
ської літератури, для її майбут�
нього. Але — гірка дивина! — чи�
тача для Коцюбинського не було.
Він ще не народився. 

Тож я вирішив зрозуміти, хто
він — Михайло Коцюбинський,
що це за “годинник”. Узявся за
психографічний аналіз. Вивчив
його оточення, тодішній україн�
ський світ. Людина живе не на
острові, на неї постійно хтось
впливає. Я захотів, щоб у моїй
книжці заговорили такі авторите�
ти, як три Володимири — Леон�
тович, Самійленко, Винниченко,
Сергій Єфремов, Михайло Моги�
лянський. Коли розмірковував
про Коцюбинського, думав про
доброго янгола в його житті —
Євгена Чикаленка. Нині таких
святих людей немає. І нема пос�
татей такого літературного, націо�
нального подвигу, як Борис Грін�
ченко. 

Нашу романтичну наївність
живлять такі доблесні речі, як на�
ціонально�визвольні змагання,
УНР. Та простежуючи долю сина
письменника — червоного ко�
мандира Юрія Коцюбинського,
який розстрілював українську ду�
шу, я побачив неймовірно страш�
ні речі. Правильно Винниченко
сказав, що нашу історію не мож�
на читати без брому. Історію зрад,

дріб’язковості, українського нат�
хненного самопоїдання, само�
знищення. Чикаленко пише в
листі до того ж Винниченка: “У
вас дві успішні речі були — ви
двічі завалили Україну. Україн�
ську державу, Скоропадського.
Яка вона була, інша річ, я не го�
ворю про це, але ви її знищили, і
почалося падіння”. 

Єфремов сказав, що більшого
ворога українцям на світі, аніж
самі українці, немає, не треба ба�
жати страшнішого недоброзич�
ливця. Слід мати мужність поста�
вити діагноз самому собі. Візьме�
мо провінційний нещасний Чер�
нігів, куди ідуть листи зі Сток�
гольма, Парижа, Варшави, Мос�
кви, Петербурга, з Капрі. Там жи�
ве український письменник, яко�
го визнали, але він не може зво�
дити кінці з кінцями, ледь не
жебракує. Російського письмен�
ника, бува, публіка на руках но�
сить, він має високі гонорари
(згадаймо винагороди Горького,
Андрєєва, Буніна, Купріна…),
почувається мало не центром сві�
ту, бо за ним стоїть “государство
Российское”, — а це надто багато
важить! А український письмен�
ник — мов якийсь партизан у чу�
жому таборі. Зайде в гімназію, —
а там усе окупувала російська лі�
тература, українському авторові
годі й сподіватися десь приткну�
тися. Зайде в університет — і там
така сама картина. Поткнеться до
дворян із українців, а вони чути
про малоросійське наріччя в
книжках не хочуть. 

Взагалі не зрозуміло: нащо
український письменник пише?
Жодного пожитку з того він не
має. Для кого він пише? Пере�
станьмо дурити себе, що у нас
читають. Винниченко писав:
“Нечитання зжене українців зі
світу”. Славний Ігор Качуров�
ський, який живе у Німеччині,
каже: “Як не читають українці,
так ганебно ніде в світі не чита�
ють. Хіба якісь племена каніба�
лів”. Тож виникає дилема, якою
мовою писати (у романі — поле�
мічне загострення: Винничен�
ко—Коцюбинський). Винничен�
ко, відчувши всю ганебність і
безвиглядність ситуації, пішов
для заробітку в російську літера�
туру, став писати російською мо�
вою. А Коцюбинський, як при�
речений, далі творив рідною.
Може, правильно зробив Винни�
ченко, що писав і друкував твори
російською в Росії (бо інакше не
завоював би читача), ми їх тепер
читаємо, бо він сам їх переклав
українською? 

Коли починаєш думати над
цим, голова йде обертом. Перед
початком роману я все розумів,
міг по поличках розкласти. Та ко�
ли писав і “втикався” в кожну до�
лю, ґрунт плив з�під ніг, до такої
міри все виявилося складним і
неоднозначним. 

Колись Флобер видав таку
сентенцію: “Давньоримську істо�
рію треба переписувати кожні де�
сять років”. Здавалось би, там ні�
чого не змінюється, кістяки — в
могилах, перемоги не стали по�
разками і навпаки. Але змінюєть�
ся система наших уявлень, наша
оптика. Мені дуже хотілося, щоб
сьогодні зазвучали певні речі,
об’єктивність і правда вийшли з
тіні, а не якісь спеціальні акценти
й аналогії. В українців є не тільки
подвиги, звитяги, обов’язки, ес�
тафети, які живуть у віках, а й га�
небні речі. Їх треба знати і

Що ж записано в книгу українського життя?
Минулого тижня у “Книгарні Є” відбулася презентація книжки Михайла Слабошпиць�

кого “Що записано в Книгу Життя. Михайло Коцюбинський та інші” із приміткою: “Біо�
графія, оркестрована на дев’ять голосів” (видавництво “Ярославів Вал”, 2012 р.). 

Автор зробив спробу крізь призму біографії великого письменника розповісти про
випробування української людини історією. Це роздуми про людську екзистенційну са�
мотність і про неубієнну надію, яка оживає в кожному поколінні. У творі діють: Михайло
Коцюбинський, Євген Чикаленко, Сергій Єфремов, Володимир Самійленко, Володимир
Леонтович, Володимир Винниченко та їхні сучасники. 
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Про�читання
“Книга життя Коцюбинського — з дев’яти дзеркал,
кожне з яких відрефлектовує інше. А понад усіма
дзеркалами — Книга Життя України”.

пам’ятати, позбавлятися від них,
видушувати із себе. 

У творі йдеться ще про одного
святого чоловіка — Андрія Ніков�
ського. Це колосальної сили літе�
ратурознавець і критик. Ніков�
ський разом із Чикаленком хапа�
ють за руки Винниченка, коли го�
тується переворот проти гетьмана
Скоропадського, благають не ро�
бити цього. Прозірливий Чика�
ленко говорить: “Прийде червона
Росія і буде більшовицька імпе�
рія”. Володимир Леонтович по�
ставив свій діагноз: “Я побачив,
що Українська Центральна Рада
— це спроба соціалістів зшити со�
бі кожуха українського”. 

Чикаленко, який усе життя
присвятив українській справі
(віддав усі свої маєтності, фінан�
сував видання часопису і творів,
запровадив платити гонорари,
утримував Винниченка з його ко�
ханками), зневірився якраз тоді,
коли з’явилася Центральна Рада.
Ніковський пише йому в листі:
“А може, вас туди не пустять, бо
ви поміщик”. 

Леонтович прикриться, що
розлютувалася мода на мародер�
ство. Залишилося три з полови�
ною українських пани в Україні:
Чикаленко, Леонтович, Липин�
ський, покійний Семиренко, од�
нак і їхні маєтки спалили. 

Цю страшну руйнівну силу,
яка є в наших генах, треба заува�
жувати. Дуже легко більшовикам
було загітувати селянство. І в цьо�
му, каже Чикаленко, незрілість
українського селянства. Ми гово�
римо, що це національний оплот,
так, але селяни одразу загітува�
лись і пішли палити, нищити,
грабувати майно, будівлі й мис�
тецько�культурні шедеври. Леон�
тович зазначає: “Косинка глибо�
ко схопив те, як людина проти�
державницьких настроїв узагалі
часто змагається геть проти всіх
влад, хоч би які вони були”. Це
справді властиво українцям. Ко�
синка змальовує такі настрої се�
лян: “Голий грабить, палить, хай
грабить”, “У такого можна крас�
ти, йому з пельки пре”.

Геніальне оповідання “Що за�
писано у книгу життя” — це чис�
тий екзистенціалізм Коцюбин�
ського, страшний авторовою від�
вертістю про людину. Син везе
матір на цвинтар, щоб вона по�
мерла. Надто вона затрималася
на цьому світі. Автор намагається
пояснити, звідки взялася безсер�
дечність у його персонажа. Доб�
ре, що останньої хвилини синові
мовби полуда спала з душі… 

Леонтович міркує: “То що там
записано в книгу українського
життя? А записано там гірку по�
разку й глибоку зневіру. Є такі,
що дурять себе. Мовляв, ще не кі�
нець. Ще візьмемо реванш. Ще
буде свято і на нашій вулиці. І во�
ни так щиро й охоче в те вірять. Їм
значно легше. Тому я не можу не
заздрити їм, хоч я чоловік не за�
здрісний. Не я перший і не я ос�
танній із тих, хто так багато споді�
вався від життя, а підійшов до
кінця свого земного шляху вкрай
розчарованим і спустошеним”. 

Моя книжка — про українські
поразки. Погляньмо: у всіх по�
разки — у Винниченка, Чикален�
ка, Леонтовича, Самійленка, Мо�
гилянського, Єфремова… Вони
спричинені загальноукраїнською
поразкою, колосальною депресі�
єю. Що ж нам залишається? Чи
буде хоч надію записано у книгу
життя? Може, я знайду відповідь
у другій книзі про Коцюбинсько�
го і його добу.

Записав і сфотографував 
Володимир КОСКІН

Прочитання класичної укра�
їнської літератури сьогодні здо�
буває новий імпульс. Написано
доволі провокативні романи про
Григорія Сковороду, підготовле�
но цікаве дослідження професора
Л. Ушкалова про Панаса Мирно�
го (чи не перше в новому часі піс�
ля класичної праці М. Сивачен�
ка), перевидано біографії В. До�
монтовича про Пантелеймона
Куліша. Жанр біографії в україн�
ській літературі довгий час пере�
бував на маргінесі, літератори чи
то боялися, чи то з різних причин
не могли дозволити собі реконс�
труювати життя письменників
попередньої епохи та ще й так,
аби це було стильно, захопливо,
інтелектуально. В 1990�ті в укра�
їнській гуманітаристиці утвер�
джувалось якесь неправильне
ставлення до класичної літерату�
ри, до текстів і постатей, що пе�
редували ХХ століттю. Натомість
у європейській та американській
гуманітарній думці відбулося по�
вернення “до джерел” — до XVIII
й ХІХ століть, передовсім до
творчості Е. Алана По, Ч. Діккен�
са, Ф. Стендаля та інших. І ось в
українському просторі літератури
з’явився портрет одного з найці�
кавіших письменників “передмо�
дерну” — сонцепоклонника Ми�
хайла Коцюбинського. І надав
голос творцеві української версії
про Ромео і Джульєтту Михайло
Слабошпицький, який уже явив
свій талант у написанні “некласич�
них” досліджень про життя Т. Ось�
мачки та інших українських мит�
ців�інтелектуалів. Як значну по�
дію публіка зустріла його псевдо�
біографічний роман “Що записа�
но в Книгу Життя. Михайло Ко�
цюбинський та інші” (вид�во
“Ярославів Вал”, 2012), який 11
вересня було презентовано в ки�
ївській книгарні “Є” (модератор
зустрічі — Віктор Баранов). 

Роман Михайла Слабош�
пицького читаєш на одному по�
дихові. Причому мова героїв (а це
і М. Коцюбинський, і Є. Чика�
ленко, і В. Винниченко, і В. Са�
мійленко — усього роман розіг�
рано на 9 партитур) настільки за�
хоплює, настільки переносить у
той час кінця ХІХ століття, що ти
віриш цій мові, віриш, що саме
так казав Винниченко, саме так
Чикаленко ставився до Винни�
ченка й Грінченка… Адже, як зіз�
нався на презентації Михайло
Федотович, для кожного персо�
нажа він виписав свій словничок,
який мав би наслідувати оригі�
нальний мовленнєвий стиль.
“Розробив словник на основі
листів та архівних документів.
Тому читачі зможуть найбільш
реально уявити українську інтелі�
генцію початку двадцятого сто�

річчя, її настрої та прагнення”, —
зізнався Михайло Федотович.
Можна лише уявити, наскільки
це непросто — вжитися не лише в
епоху, а в мову письменника. 

Коцюбинський, переконує
Михайло Слабошпицький, —
один із небагатьох письменни�
ків�інтелігентів, справжніх арис�
тократів в українській літературі.
І з таким твердженням цілковито
погоджуєшся. Саме з цим, зда�
ється, і пов’язана недостатня
прочитаність М. Коцюбинсько�
го, у творах якого наявний глибо�
кий психологізм, в його просторі
літератури — образи естетично�
етичні, надзвичайно складні для
емоційного осягнення. 

Загальний інтелектуальний
присмак від книжки сумний. У
романі описано українські пораз�
ки, спричинені тим, скільки сил
українці витрачають на ворогу�
вання одне з одним. І від цього
стає сумно, бо розумієш, що сто
років тому українська інтеліген�
ція програла свою незалежність,
а сьогодні цей урок повторюєть�
ся, і поразка виникає там, де сила
амбіцій перевищує всі інші наці�
єтворчі сили. 

Коцюбинського в романі Ми�
хайла Слабошпицького створено
таким собі пророком, який знає
майбутню історію і прагне убез�
печити читачів від помилок — від
ставання на ті самі граблі. М.
Слабошпицький блискуче вло�
вив стиль і спосіб мислення
письменника. “Зрештою, моє
життя належить тільки мені. Як
не дано комусь його прожити, а
лише я маю перейти цією
дорогою, сам пережити все,
що в ній мене спіткає, вті�
шитися всіма радощами, які
подарує доля, пролити свої,
а не позичені сльози від ут�
рат і трагічних потрясінь,
так і не хотілося б кожній
нормальній людині зробити
зі свого життя театр. То тіль�
ки психічно звихнені праг�
нуть вистрибнути на сцену
всезагальної уваги і перетво�
рюють свої дні на клоунаду
для всіх. Їм радісно від того,
що довкруж усі про них го�
ворять, ба навіть висміюють
їх, знущаються з них. Бо ж
їм велося б вельми сумно,
якби про них мовчали —
мовби їх просто немає на
світі”. Для роману не влас�
тиві епатажність чи надмір�
на провокаційність, пород�
жена авторським егоцен�
тризмом. Стиль оповіді ви�
важений і плавний (навіть у
моменти особливих драма�
тичних пуантів), як і личить
ХІХ століттю.

Коцюбинський у романі вже
знає про свої викривлені інтер�
претації в дискурсі української
літератури ХХ—ХХІ століть і не
погоджується з вульгаризацією
своєї творчості, коли на листу�
вання механістично накладають
фройдівські парадигми, що роз�
бивають ущент етику творчості й
переводять читацьку увагу на
щось дрібне. “Люди люблять
порпатися в чужій білизні, знахо�
дячи там навіть те, чого насправ�
ді й близько не було. Можна уя�
вити, що вимудрують із самого
факту існування Аплаксіної і мо�
єї причетності до неї запопадливі
газетні писарчуки і всякі ниш�
порки, які взяли на себе обов’яз�

ки бути стражами моралі. Їм аби
лиш було від чого відштовхнути�
ся, а далі нафантазують такого,
що й у страшному сні не прис�
ниться. В них легко біле стане
чорним, чорне — білим”, — гово�
рить письменник. 

Письменник, як мовить Ко�
цюбинський у романі, завжди
прагне прикрасити себе, створи�
ти певний позитивний імідж, а
все, не варте творчості, має зали�
шатися осторонь. “Кожен, хто
пише автобіографію, свідомо за�
тушковує, а то й геть замовчує
якісь моменти, а щось вияскрав�
лює, трохи приоздоблює. Важко
уявити, щоб хтось свідомо обмов�
ляв себе, захмарював своє життя
в очах читачів, щоб геть одстра�
шити їх од своєї особи. Кожному
прагнеться виглядати перед ін�
шими якщо не найкращим, то не
найгіршим. Тому я не завжди на
чисту віру брав писання авторів
про себе, знав: досить лише трохи
поміняти освітлення предметів та
обставин, як одразу ж переінак�
шується враження від них”. Із та�
ким поглядом сперечатимуться
прихильники біографізму та
фройдизму, тож роман іще вик�
личе хвилю дискусій в україн�
ському літературознавстві. 

Якоюсь мірою роман про М.
Коцюбинського прогностичний,
у ньому показано різні часові
проекції. Читаєш про видання
“Рада”, яким опікувався Чика�
ленко, про підготовку словника
української мови коштом “Ста�
рої Громади” Києва, а перед очи�
ма виринають сторінки ниніш�

ньої української політики в цари�
ні культури. Або ж брак тієї полі�
тики, коли на наших очах зника�
ють українські видання, і потріб�
но, аби українську культуру “по�
любили до глибини своєї кише�
ні” українські меценати. Чика�
ленко нарікає на “пасивність
громади, яка вельми неохоча по�
жертвувати на газету гріш, ніяк
не виходить у людей любити ук�
раїнську справу до глибини ки�
шені, охочіше люблять лише до
глибини душі. Чикаленко постій�
но сушить собі голову, де взяти
грошей, щоб покрити щорічний
дефіцит “Ради”. Простір україн�
ської культури замикається в об�
разах своїх на своїх, а це пере�

шкоджає в розвитку і мови, і літе�
ратури. І тоді, і тепер усі “по�мос�
ковському та по�французькому
глаголять. Тому вкраїнські видан�
ня постійно на ладан дишуть”. 

Безперечно, вражають сто�
рінки про Михайла Коцюбин�
ського. І хоча роман написано у
формі монологів від 9 осіб (із біо�
графом включно), проте в кож�
ному монолозі знаходиш став�
лення до письменників, доби, іс�
торії, національного українсько�
го характеру, і в цьому простежу�
ється діалогізм роману. Писати
про Коцюбинського надзвичай�
но важко, бо митець залишив по
собі багато дискусійних сторінок.
Передовсім це стосується теми
жінок у житті Михайла Михайло�
вича (його епістолярний “адюль�
тер” із Аплаксіною — класичний
приклад із некласичного життя
митця). У романі відтворено ат�
мосферу, в якій Коцюбинський
писав “Intermezzo” — це описано
до найдрібніших деталей. Узагалі
цей роман стримить до імпресіо�
нізму, як і більшість творів М.
Коцюбинського. 

М. Слабошпицький виявився
тонким дослідником душі одного
з найтонших українських прозаї�
ків. На жаль, так історично скла�
лося, що Михайло Коцюбин�
ський жив наприкінці ХІХ сто�
ліття, лише почасти в ХХ. Й істо�
рики літератури схильні зарахо�
вувати його творчість не до мо�
дерністів, а до передмодерністів,
до представників химерного пе�
рехідного часу декадансу (в Євро�
пі) й раннього українського мо�

дернізму в українській літера�
турі, який остаточно поривав
із реалізмом, заглиблювався в
міфологізм, фольклор, психо�
логізм. 

Виступаючи на презента�
ції, Юрій Щербак згадав про
містичне свято Рош�Гашана
(Новий рік в Ізраїлі). У ці дні
всі євреї завмирають у молит�
ві до Бога й намагаються вга�
дати, в яку книгу Бог занесе
їхнє ім’я наступного року —
чи то в Книгу живих, чи то в
Книгу мертвих. Якесь подіб�
не містичне відчуття з’явля�
ється, коли читаєш “Що за�
писано в Книгу Життя”. Бо в
цьому романі через блискучу
художню реконструкцію
життєпису майстра (що ме�
жує з театральним перевті�
ленням або ж археологічними
розкопками) прочитується
життя України — в історичній
тяглості. І ця книжка змушує
ставити буттєво важливі за�
питання. “Життя справді не
стоїть на місці. Воно таки
розвивається. Невідомо лише

— на добре чи на зле”. Юрій
Щербак зазначив: “У цій книжці
йдеться про трагедію нашої наці�
ональної історії. І після такого
роману треба лише молити Бога,
щоб Україна залишалась в Книзі
Життя”.

Книга життя Коцюбинського
— з дев’яти дзеркал, кожне з яких
відрефлектовує інше. А понад
усіма дзеркалами — Книга Життя
України, зрозуміти яку можна,
лише поринувши в історію. І все�
таки цікаво, що запишуть читачі
роману у свою книгу життя Ми�
хайла Коцюбинського після цієї
прецікавої літературної реставра�
ції, здійсненої Михайлом Сла�
бошпицьким.

ДДДДммммииииттттрррроооо    ДДДДРРРРООООЗЗЗЗДДДДООООВВВВССССЬЬЬЬККККИИИИЙЙЙЙ::::     
«Це прецікава літературна реставрація»
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 38, 20—26 вересня 2012 р. 

Ексклюзив “Богдан Сильвестрович однаково вимогливий і до своїх,
і до чужих”.

Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО,
Генеральний директор Національ�
ного культурного центру України в
Москві, доктор історичних наук,
лауреат Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка

Продовження. 
Початок у ч. 35, 36, 37 за 2012 р.

2011: муки та радощі
Як і обіцяв, Богдан Сильвестро�

вич приїхав у Москву з Ларисою
Семенівною й Остапом 19 листо�
пада, в суботу. Впродовж дня він
відпочивав, а ввечері вишукано й
стильно вдягнений, із якимось не�
звичайним метеликом на білосніж�
ному комірці, подарованим дружи�
ною, відправився по “Кумира”. 

Церемонія нагородження від�
бувалася в Демонстраційній залі
ГУМу, що на Красній площі. 

У запрошеннях було поперед�
ження: “Форма одягу — парадна”.
Таки й справді гості й лауреати бу�
ли виряджені, вичепурені, проте
все пройшло без дешевої помпи й
надмірних пишнот, у затишній і теп�
лій атмосфері. Вручали премії:
Єгор Кончаловський —
Михайлу Єфремову, Во�
лодимир Войнович —
Ірині Розановій, Володи�
мир Краснопольський —
Альоні Бабенко, Володи�
мир Хотиненко — Сергію
Маковецькому, а метрам
Богдану Ступці та Олегу
Табакову — Еліна Бис�
трицька й Олексій Бата�
лов. 

Здавалося, в самому
повітрі було розлито
справді щире шанування
переможців. Без пере�
більшення, насамперед
це стосувалося Ступки.
Скажімо, лауреати, як го�
диться, говорили слова
подяки режисерам, пар�
тнерам, учителям, роди�
ні. Так�от, майже кожен згадав Бог�
дана Сильвестровича, який разом
із дружиною Ларисою та сином Ос�
тапом сидів у першому ряду. Зок�
рема Ірина Розанова, переможни�
ця в номінації “Краща жіноча роль у
кіно”, з якою Богдан Ступка знімав�
ся у фільмі “Осяяння”, зізналася:
“Це видатний день. Я сьогодні по�
бачила улюбленого Богдана Силь�
вестровича Ступку, Сергія Мако�
вецького, Михайла Єфремова,
Олега Павловича Табакова. Яка
компанія поруч зі мною. Яка це
честь! Я щаслива. Дякую Вам”. А
після церемонії Ірина Юріївна роз�
повіла: коли дізнається, що у філь�
мі зніматиметься Богдан Сильвес�
трович, їй уже не важливий навіть
сценарій — вона обов’язково по�
годжується на зйомки! Між іншим,
за лаштунками Богдан Ступка під�
писав і подарував артистці книгу
про себе. У подячному слові згада�
ла Богдана Сильвестровича і його
кіношна дочка Альона Бабенко:
“Один із моїх улюблених віршів “Не
сотвори себе кумира…”, про них,
про кумирів, сьогодні не можна не
думати, коли в першому ряду я ба�
чу мого найправдивішого кумира
— “тата” Богдана Сильвестрови�
ча…” Олег Табаков зазначив: “Пре�
мія “Кумир” вища за різноманітні
політичні ігри, і журі ніщо не зава�
дило нагородити нею громадянина
незалежної України”. 

Перед врученням премії Богда�
ну Сильвестровичу на сцені з’яви�
лися його… п’ятеро дочок із “Тев’є�
Тевеля” (артистки Ганна Ардова,
Євдокія Германова, Наталія Щукі�

на, Катя Старшова і Дарійка Пушкі�
на), які розіграли дотепну сцену в
дусі шолом�алейхемського гумору. 

Виходив актор на сцену під ап�
лодисменти. Коли зупинився пе�
ред мікрофоном, у залі піднявся
Сергій Маковецький, а потім і всі
присутні! Це був єдиний випадок
того вечора.

Підійшовши до Ступки, диво�
вижна жінка й велика актриса Еліна
Бистрицька тепло, по�домашньо�
му сказала: “Це я”. Богдан Силь�
вестрович тихо й по�доброму від�
повів: “А я тебе впізнав”. І несподі�
вано заспівав їй: “Через ліс, пере�
ліс…” А потім вони домовилися, ко�
ли Бистрицька приїде до Києва,
виконати дуетом якусь пісню…

Вручаючи премію, Бистрицька
зазначила: 

— Я щаслива не тільки тому, що
вручаю нагороду, а й тому, що
просто бачу Богдана Сильвестро�
вича. Ми знайомі стільки років! Це
так радісно й так прекрасно! Він
віддає глядачам усю свою душу,
весь свій талант! Дай Бог тобі здо�
ров’я, здоров’я, здоров’я. А все ін�
ше в тебе є.

Коли разом із коштовним зна�
ком “Кумир” Ступці передали й
грошову премію, він мовив: “Вов�
ремя”. І звернувся до залу:

— Шолом. Узнав о событии,
открыл словарь и прочитал, что ку�
мир — это статуя, божок, божище,
бовван (не думайте, что болван),
истукан, идол, идолище. Но тут не
забыть бы вторую заповедь Мои�
сея: “Не сотвори себе кумира”.
Мне очень приятно получать эту
премию еще и потому, что ею от�
мечены и две мои “дочери” по ки�
но. Известно, что некоторые теат�
ральные педагоги пишут целые
книги, как стать артистом. А я крат�
ко расскажу, как стать Кумиром.
Сначала нужно получить всерос�
сийскую театральную премию име�
ни Константина Станиславского.
Затем — московскую “Принцессу
Турандот”. В кино важно получить
“Нику”, потом “Золотого орла” од�
ного и второго, то есть обязатель�
но стать именно двуглавым орлом.
Следующая ступень — “Триумф”. И
только после всего этого можно
рассчитывать на премию “Кумир”.
Я сегодня очень счастлив таким
уважением ко мне. Но это не моя
заслуга — это заслуга Семьи, на�
шего Театра имени Ивана Франко,
Львовского театра имени Марии
Заньковецкой. И компания у нас
сегодня, как говорят поляки, не�
большая, но очень порядочная и
интеллигентная. Спасибо.

Наприкінці Ступку привітав за�
пальним українським гопаком Ан�
самбль народного танцю Мойсеєва.

Після урочистої церемонії —

традиційне фотографуван�
ня лауреатів. Потім усіх
запросили до “Їдальні
№ 57”, що з радянських ча�
сів працює в ГУМі. Богдан
Сильвестрович із Лари�
сою, Остапом сіли за окре�
мий столик, але невдовзі
до них приєднався Олег
Табаков із дружиною Ма�
риною Зудіною. Упродовж
усього вечора я сидів із
Всеволодом Окпишем нав�
проти них і мав можливість
спостерігати за двома Ку�
мирами, двома великими
життєлюбами. Вони — не�
перевершені в застільній
бесіді: невимушеній, весе�
лій, з анекдотами, всіляки�
ми історіями з артистично�
го й не тільки минулого.

Табаков відразу зая�
вив, що він українець на
чверть — його бабуся була
“хохлушкою”. Ступка в ту ж
мить виправив — українкою! У ди�
тинстві Табаков жив із бабусею в
комунальній квартирі й запам’ятав,
як ночами вона вставала й підходи�

ла до вікна на звуки мото�
ра чорної “марусі”, яка
раз по раз забирала меш�
канців їхнього будинку.
Малий Олег нічого не ро�
зумів, але щоразу бабуся
молилася, і в тій молитві
були й прізвища сусідів, і
повне їхнє виправдання
перед Богом… Олег Пав�
лович захоплююче розпо�
відав цю та інші історії, а
Богдан Сильвестрович
уважно, з інтересом слу�
хав. О, він уміє слухати!
Табаков цим даром воло�
діє, здається, менше. 

Та коли Ступка смачно
проспівав йому сюжет
опери Юлія Мейтуса “Рі�
хард Зорге”, що за радян�
ських часів йшла у Львові,

Олег Павлович був повністю підко�
рений. І ось уже вдвох вони всер�
йоз обговорювали спорудження на
Красній площі висотних пам’ятни�
ків Кумирам — Ступці й Табакову.
Потім удвох співали українську на�
родну пісню про Дорошенка й Са�
гайдачного, які, до речі, разом
штурмували Москву на Покрову
1618 року. 

Я все це слухав, солодко заз�
дрячи самому собі, бо випала рід�
кісно�щаслива нагода почути те,
що ніхто ніколи не чув у виконанні
цього славетного дуету, який вже
ніколи не повториться.

Час від часу до нашого столу
підходили шановані гості, щоб при�
вітати Кумирів: Володимир Войно�
вич, Зінаїда Кирієнко, Ірина Роза�
нова, Альона Бабенко, Сергій Ма�
ковецький… Я подякував йому за
те, що він першим встав, аби вша�
нувати Ступку, а Сергій Васильович
відповів… українською: “А як же
інакше!” Маковецький сказав Бог�
дану Сильвестровичу багато доб�
рих і щирих слів. Запам’яталося: “Я
Вас люблю… Ви необхідні нам, Ук�
раїні… Хай Боженько дасть Вам
здоров’я…”

Ступці було комфортно, тепло,
щасливо, і ми виходили з “Їдальні
№ 57” останніми — вже близько
опівночі. Побачивши Богдана
Сильвестровича, охоронець на ви�
ході захоплено видихнув: “О! Тарас
Бульба!”

Наступного дня — 20 листопа�
да — актор висловив свої вражен�
ня від церемонії вручення “Куми�
ра”. До речі, сказав, що йому не
сподобалася акустика, бо в залі
ніхто професійно не відслідковував
звучання мікрофонів або й просто
вчасно не подавав їх. Але художня
частина була прекрасною, особли�
во припав йому до душі епізод із
дочками Тев’є�молочника… “При�
ємно було… Тим більше, що вручи�
ли грошову премію. Ще трохи до�
дам і можу їхати на операцію в Ні�
меччину… Гарно все пройшло й
після офіційної частини. Цікаве
спілкування з Олегом Табаковим,
він розповідав свою біографію, а
потім раптом зупинявся й говорив:
“А для чего я это все говорю?”

Жартували, говорили й про сер�
йозні речі…” 

На моє прохання Ступка довго
розповідав на диктофон про свої
дитячі та юнацькі роки, навчання в
театральній студії, творчу роботу в
Театрі імені Марії Заньковецької.
Усе це необхідно було для згаданої
біографічної книги… 

Богдан Сильвестрович, Лариса
Семенівна й Остап Богданович
від’їжджали додому пізно ввечері
потягом № 1. Ступка пропустив
дружину й сина вперед, а мене
попросив затриматися на початку
перону — вирішив покурити. У цей
час до нас наблизилася з валізою…
Ада Роговцева! Скільки радості бу�
ло! Тим більше, що їхали вони в од�
ному вагоні. 

Через кілька годин після повер�
нення до Києва Богдан Сильвес�
трович уже був у Феофанії, а 22
листопада розпочався новий курс
лікування. Коли поцікавився його
самопочуттям, Ступка відповів:
“Прийняв на груди крапельницю,
грамів двісті. Все нормально”. У ту
ж мить запитав, чи… започаткова�
но будівництво пам’ятників народ�
ним кумирам — Табакову та Ступці
на Красній площі, навпроти ГУМу,
де їм вручали премії.

Я попросив дозволу на кілька
хвилин розмови по книзі. Найперше
поставив два питання, які випадко�
во пропустив під час наших москов�
ських бесід. Перше: “Ступка — це
епоха?” Богдан Сильвестрович від�
повів миттєво: “Боже сохрани!”
Друге питання: “А Данченко?” Заду�
мавшись на півсекунди, сказав
упевнено: “Епоха!” І додав: “Дан�
ченко змінив історію українського
театру, розпочав її новий етап”.

27 листопада, в неділю, почав
розмову зі Ступкою із питання: “Як
Ви себе почуваєте?” — “Почуваю,
як каже Голда”, — відповів Богдан
Сильвестрович. Саме так — “як ка�
же”, а не “як казала”. Голда ніколи
не залишала Тев’є…

Був упевнений, що Ступка від�
почиває в Кончі�Заспі, але він пра�
цював у театрі. На моє здивування
зауважив, що зранку була репети�
ція “Попелюшки”, яку ставлять до
новорічних свят і шкільних канікул.
Особливо радісно було почути, що
в театрі готують спектаклі за Чехо�
вим (“Жона є жона”) і Франком
(“Перехресні стежки”). Нагадав ар�
тисту, що того дня — 27�го — мину�
ло рівно три місяці з часу його 70�
річчя. “Так і життя пролітає”, — зіт�
хнув з явним оптимізмом Майстер.

Грудень 2011 року виявився об�
надійливим! Досить сказати, що

Чистий серцем 
Пам’яті Богдана Ступки

Лауреати премії “Кумир”: Сергій Маковецький, Олег Табаков, Альона Бабенко, 
Богдан Ступка, Ірина Розанова. Москва. 19 листопада 2011 року. 

Фото Ассоль Овсянникової

Богдан Ступка та Еліна Бистрицька, яка вручила Майстрові премію “Кумир”
у номінації “За високе служіння мистецтву”. Москва. 19 листопада 2011 роJ

ку. Фото Ассоль Овсянникової

Богдан Ступка з дружиною Ларисою Семенівною
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Постать
“Не чули, як Ступка читав Драчеві “Крила”? Жаль!
Відчуваєш, як у тебе виростають обнадійливі крила
й хочеться жити і творити”.

6—8 грудня взагалі не міг додзво�
нитися до Ступки, він був настільки
зайнятий на роботі(!), що навіть ви�
микав телефон. Здається, вперше
за півроку я не говорив із ним що�
дня. Коли ввечері 8 грудня все�та�
ки вдалося вийти на зв’язок, Бог�
дан Сильвестрович пояснив: “У нас
атестація проходить…” Я нагадав,
що ми домовилися про розповідь
на диктофон щодо життя його
батьків — Марії Григорівни й Силь�
вестра Дмитровича — в Куликові
ще до їхнього знайомства й одру�
ження. Ступка відповів: “Я з поне�
ділка лягаю в Феофанію. Там у ме�
не буде більше часу… Тоді й розка�
жу…” Жодних сумнівів в одужанні
мого великого друга, здається, не
залишалося. 

Наступного дня Богдан Силь�
вестрович розповів, що 6 грудня
Посол Російської Федерації в Укра�
їні Михайло Зурабов вручив йому
російський орден. На врученні в
Театрі ім. І. Франка був Олег Таба�
ков. Саме того дня МХАТівці пока�
зували на франківській сцені “Чай�
ку”, що вже давно є візитівкою те�
атру. Вистава Ступці не сподоба�
лася: “Я в житті на сцені всяке ба�
чив, а такого ще не бачив… Навіщо
робити з Чехова посміховисько?!”
Художній керівник поспішав того
вечора на перегляд вистави фран�
ківців “Бульвар злочинів” Еріка�Ем�
мануеля Шмітта, бо, на його думку,
вона була затягнута. “Що, і справді
так довго йде?” — “Ох і довго, дов�
го, треба скорочувати. Піду подив�
люся, що можна зробити…” Богдан
Сильвестрович однаково вимогли�

вий і до своїх, і до чужих. Але мене
вразив тоді крик його душі, зболе�
ної довготривалим каліченням че�
ховської драматургії, тим більше на
великих сценах. 

13 і 14 грудня Богдану Сильвес�
тровичу провели обстеження у Фео�
фанії, констатували деяку стабілі�
зацію у розвитку хвороби. 13 груд�
ня сказав дослівно: “Сьогодні про�
ходив обстеження. Лікарі мовчать.
Але ніби там не прогресує й не ре�
гресує”. Настрій був так собі. 14
грудня після мого дзвінка: “Я на
обстеженні, Володю”. — “Тримає�
тесь?” — “Ну, а що робити?” 15
грудня почався новий курс лікуван�
ня. Після обіду зателефонував йо�
му й запитав, чи може він записати
на диктофон розповідь про моло�
дих маму й батька. “Ні, зараз не
зможу, бо займаюсь цією холєрою,
давай зробимо це в суботу чи неді�
лю”. — “Якою холєрою?” — “Та лі�
кують же знову…” Справді, Богдан
Сильвестрович приїхав додому на
суботу й неділю. Ввечері прочитав
деякі фрагменти з його тексту, за�
писаного на диктофон ще 9 верес�
ня. Богдан Сильвестрович слухав

уважно й резюмував, що розшиф�
ровка адекватна: “Супер!” Мені так
тепло на душі стало.

22 грудня приїхав до Києва на
засідання Комітету з Національної
премії імені Тараса Шевченка й по�
бачив Ступку бадьорим, усміхне�
ним і життєрадісним. На засіданні
Богдана Сильвестровича не було,
бо в театрі приймали новий спек�
такль “Попелюшка”. Опісля при�
йшов до театру разом із Богданом
Козаком і Олегом Вергелісом. Ху�
дожній керівник ще був у залі з ар�
тистами — красивий, статечний. 

Розповідав:
— Цього року ми підготували

прем’єру мюзиклу “Попелюшка”.
Оригінальну музику на сюжет відо�
мого кіносценарію Євгена Шварца
написало подружжя композиторів
Вікторія Васалатій і Юрій Кондра�
тюк. Прем’єру гратимуть лише мо�
лоді актори. Я так і сказав: “Нехай
вийдуть молоді франківці. Треба
дати їм шанс. Зимові канікули дов�
гі й усім вистачить часу пограти на
сцені”. Ще для малечі покажемо
вистави минулого сезону, які дуже
тепло сприймають глядачі: 1 січня
— “Новорічну Одіссею”, а 6 січня —
“Бременських музикантів”.

Зайшли до Ступчиного кабінету,
говорили про те, що на Шевченків�
ську премію не представлено жод�
ної театральної вистави й фільму.
Ступка вбачав у тому відсутність
системного підходу до виявлення й
аналізу прем’єрних вистав у мас�
штабі всієї України. Він не сумні�
вався, що нові шедеври в театрі
з’явилися, але залишилися не від�

значеними у всеукраїнському теат�
ральному просторі. З цим не мож�
на було не погодитися. 

Коли залишилися вдвох, я пере�
дав Богдану Сильвестровичу листа
від Бориса Поюровського, якого
Майстер глибоко поважає і до його
думки дослухається. 

“Дорогой Богдан, рад возмож�
ности передать привет и наилуч�
шие пожелания… Поздравляю с
выходом в свет замечательной
книги, которую сделали В. Е. Мель�
ниченко и А. А. Овсянникова! 

Знаю, что в Киеве достойно от�
метили Ваш юбилей и присвоили
почетное звание Героя Украины…” 

Прочитавши листа, Ступка повів
мене показувати Камерну сцену,
яку збирався відкривати в січні—
лютому 2012�го. Він ще думав тоді,
яким саме спектаклем…

— Нам треба зробити підлогу в
залі похилою, аби публіка комфор�
тно дивилася вистави. Зараз го�
ловне завдання — репертуар, який
повинен складатися мінімум із
шести нових постановок. Бо на Ка�
мерній сцені необхідно грати міні�
мум шість нових вистав. Якщо все

буде добре, можливо, у лютому
проведемо новосілля. Чекали на
цю подію довгі 23 роки! Є у нас різ�
ні плани: “Не говоріть, панове, про
любов”, в основі якої поезії Марії
Матіос, Лариси Петрової, Олени
Теліги; “Натусь” Володимира Вин�
ниченка; “Я — спадкоємець” Еду�
ардо де Філіппо. Можливо, “замах�
немося” на чеховську “Чайку”. Хо�
чу, щоб на Камерній сцені звучали
новели Василя Стефаника. 

У залі Камерної сцени ми домо�
вилися, що раз на квартал франків�
ці показуватимуть свої вистави в
Національному культурному центрі
України в Москві. У зв’язку з тим,
що наша сцена для великих спек�
таклів не пристосована, відкриття
Камерної франківської сцени в Ки�
єві стало справжнім театральним
святом і в українській Москві.

Ввечері 25 грудня розпитав
Ступку про дитинство його мами й
нагадав йому, що моя також наро�
дилася 1912 року, в грудні. “Твоя
мама була молодшою від моєї”. —
“На цілих чотири місяці… Вона по�
мерла на 77�му році життя…” — “А
моя прожила 95 років…” — “Дай
Бог і Вам прожити стільки ж…” —
“О�о�о!” — “А чому не успадкувати
такий приклад?” — “Якби Господь
почув твої слова…”

26 грудня Ступка завершив тре�
тій курс лікування.

Гарну передноворічну новину
приніс день 27 грудня, коли ЗМІ
повідомили, що Богдану Ступці пе�
редано в довічне користування бу�
диночок у Кончі�Заспі. Привітав ар�
тиста, сказав, що цей крок робить
честь керівництву держави. Поду�
малося, що мої десятирічної дав�
нини нагадування в пресі про дару�
нок Генріху Сенкевичу маєтку від
Польщі з нагоди 25�річчя його літе�
ратурної діяльності таки не були
марними. Хоча наш український
жест у бік артиста світової ваги є
вимучено�запізнілий, а тому не та�
кий шляхетно�щирий.

19 грудня разом із Богданом
Ступкою відзначили день народ�
ження Андрія Сердюка в ресторані
“Липський”. З нами були Георгій
Пивоваров і Леонід Школьник, які
багато допомагали Богдану Силь�
вестровичу впродовж нелегкого
для нього року! Ступці в ресторані
сподобалося. Пили його улюблене
червоне чилійське вино, і страву
він замовив, яку любить, — бараня�
чі реберця. З холодних закусок
посмакував домашньою ковбасою і
малосольними огірочками. Із яв�
ним задоволенням випив каву. Ба�
гато палив, за що отримав заува�
ження від Президента Академії ме�
дичних наук Андрія Сердюка. Зача�
рував увесь обслуговуючий персо�
нал: від швейцара і гардеробника
до офіціантів. За своєю звичкою
усім роздавав “на чай”. З анекдо�
тів, які розказував, запам’ятався
один:

— Президенти Медвєдєв і Яну�
кович йдуть поруч по червоній до�
ріжці вздовж виструнченого почес�
ного караулу, а президент Лука�
шенко, спостерігаючи за ними по
телевізору, говорить засмучено:
“Ніяк не можу зрозуміти, хто з них
великорос, а хто малорос!”

Після ресторану кілька годин
провів із артистом у театрі наодин�
ці. Знову й знову розпитував його
про маму й батька, про життя у
Львові…

Того вечора я попросив Богдана
Сильвестровича прочитати його
улюблену новорічну баладу “Кри�
ла” Івана Драча, у якій Новий рік,
розносячи людям подарунки, не�
сподівано виділив дядькові Кири�
лу… крила. 

Не чули, як Ступка читав Драче�
ві “Крила”? Жаль! Відчуваєш, як у
тебе виростають обнадійливі кри�
ла й хочеться жити і творити…

Далі буде.

Рідні люди Богдана Ступки: дружина Лариса, син Остап, невістка Ірина,
внучка Устина

Валерій РОМАНЬКО,
член НСПУ, голова правління
Донецької обласної краєзнавчої
організації

У рамках року М. М. Петрен�
ка у навчальних закладах, бібліо�
теках відбуваються вечори, зус�
трічі з науковцями і краєзнавця�
ми, літературно�краєзнавчі чи�
тання, присвячені поету. Активну
участь у популяризації творчої
спадщини М. Петренка беруть
краєзнавці й письменники, педа�
гоги й науковці, серед них Віктор
Скрипник, Віктор Антоненко,
Оксана Бабенко, Тетяна Лисак,
Валентина Соловар, Олександр
Рогов, Олександр Тарасенко, На�
талія Рамазанова, Володимир Пі�
вень, Олена Барабанова, Валерій
Романько та інші.

Визначною подією стало від�
криття Пам’ятного знака на місці ко�
лишньої садиби, де народився укра�
їнський поет�романтик М. М. Пет�
ренко. До його ювілею місцева
типографія “Друкарський двір”
випустила спеціальні буклети та
книгу “Блакитне небо Михайла
Петренка”, куди ввійшли твори
нашого земляка й статті, йому
присвячені. У двох числах журна�
лу “ЛітЕра” подано доволі об’єм�
ний матеріал про М. Петренка
(аналіз життя і творчості та спеці�
альний урок, присвячений пое�
тові, автор В. Романько). Ювілею
Петренка присвячений і ІХ тра�
диційний літературно�мистець�
кий конкурс “Місто моє, ти для
мене єдине”; кращі твори, подані
на конкурс, увійшли до одной�
менної збірки.

7 вересня 2012 року урочисто
відкрито пам’ятний знак на місці
майбутнього пам’ятника поету�
земляку й оновлено меморіальну
дошку на будинку центральної
міської бібліотеки. А у Донбась�
кому державному педагогічному
університеті відбулася літератур�
но�краєзнавча конференція “Пос�
тать Михайла Петренка у куль�
турному просторі рідного краю”.
На пленарному засіданні з допо�
відями виступили науковці
ДДПУ. На засіданні “круглого
столу” виступили гості конфе�

ренції: науковці, краєзнавці,
письменники з різних куточків
Донеччини та Луганщини. А по�
тім була поїздка до пам’ятних
петренківських місць: пам’ятний
камінь на місці колишньої сади�
би батьків М. Петренка, нова ме�
моріальна дошка та пам’ятний
знак на місці майбутнього
пам’ятника поетові�земляку,
Кімната пам’яті М. Петренка у
педагогічному ліцеї. Увечері
учасників конференції порадува�
ли українським романсом артис�
ти Донецької філармонії.

Для увічнення пам’яті поета�
земляка Михайла Петренка у
Слов’янську зроблено чимало,
але ще є над чим працювати. Ме�
ні хочеться, щоб пам’ятник Ми�
хайлу Петренку встановили у
центрі нашого міста біля будинку
міської бібліотеки. Розпочина�
ється прийом робіт на конкурс.
Активних пропагандистів життя і
творчості М. М. Петренка, нау�
ковців і краєзнавців, а також ук�
раїнських поетів, які продовжу�
ють традиції нашого земляка,
варто б відзначати всеукраїн�
ською літературно�мистецькою
премією ім. Михайла Петренка.
Але це вимагає відповідних кош�
тів і часу. На жаль, до нинішнього
ювілею ми не змогли цього зро�
бити. Можливо, це буде за п’ять
років, коли громадськість святку�
ватиме 200�річчя від дня народ�
ження поета. У планах поїздка до
Лебедина — відвідини будинку,
де мешкав поет, його могили. 

Робота зі вшанування пам’яті
Михайла Петренка у Слов’янську
триває. Заключним акордом Року
Петренка стане підсумкова кон�
ференція до дня смерті поета —
25 грудня, коли оглянемо зробле�
не й визначимо плани на пер�
спективу.

Приємно, що ювілейні захо�
ди, розуміючи важливість спра�
ви, ми проводимо разом: міська
влада, депутатський корпус, крає�
знавці та письменники, керів�
ництво й викладачі та студенти
Донбаського державного педаго�
гічного університету. 

Вшанували пам’ять
поета3земляка

2012 рік на Донеччині ого�
лошено роком Михайла Мико�
лайовича Петренка (1817—
1862), автора відомих пісень
“Дивлюсь я на небо…”, “Взяв
би я бандуру”. Громадськість
краю разом із владними
структурами широко відзна�
чає 195 років від дня народ�
ження та 150 років від дня
смерті відомого поета�земля�
ка. Особливо велика робота
проводиться у Слов’янську,
де народився та провів ди�
тинство Михайло Петренко.
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Палітра “Сьогодні його пензлю належить близько чотирьох
із половиною тисяч полотен”.

Уляна ВОЛІКОВСЬКА
Фото Олександра ЛИТВИНЕНКА

Саме так скромно характе�

ризує свою творчість художник

Богдан Задорожний. Картини

митця, виконані у вітражній тех�

ніці, мають яскраву колористи�

ку і вишукані образи та симво�

ли, які з одного боку фантастич�

ні, а з іншого — взяті з реально�

го українського життя. Теплі

пейзажі, насичені натюрморти,

дивовижні “вазони”, міфічні іс�

тоти синтезують у собі сакраль�

ну енергетику і дух сучасності. У

цьому можна було переконати�

ся, завітавши днями до галереї

“АВС�арт”. 

— Ми демонструємо роботи

тих авторів, які підтримують

ідею вітаїзму: від Розстріляного

відродження 30�х років, ця есте�

тична ідея працювала і в шістде�

сятників, її висвітлювали аван�

гардисти 1990�х, вона працює й

зараз. Творчість Богдана Задо�

рожного суголосна цій ідеї, тому

сезон у стінах нашої галереї ми

відкриваємо його творчістю. Ті

образи рідної землі, які вже ста�

ли архетипами, світлом у нашій

пам’яті, дерево, поле, хатина, —

все таке просте, рідне, близьке.

А все це свідчення, що у нас на

основі архетипів створюється

щось нове, коли беруть за осно�

ву глибинні наші зразки, і вони

трансформуються через сучасну

ментальність художника певни�

ми засобами. Отут витворюється

мистецтво, якому немає анало�

гів у світі, — каже арт�директор

галереї Алла Маричевська.

Творчість Богдана Задорожно�

го — це новий світогляд, що вик�

ристалізувався на базі доробку йо�

го батька Івана�Валентина Задо�

рожного, роботи якого створені

на основі народної орнаментики й

стилістики. А Богдан Задорож�

ний, звертаючись до традиційних

джерел, через абстрактне бачення

по�сучасному подає традиційне.

Просто колір і настрій…

Микола ЦИМБАЛЮК
Фото Олександра ЛИТВИНЕНКА

Максим Волошин, директор
галереї, яка втретє організовує
виставку Марчука, стверджує, що
представлений цикл справді від�
різняється від усього того, що до
цього зробив Іван Степанович.
Він постійно мандрує за кордо�
ном, відвідуючи найгучніші мис�
тецькі ярмарки, найвідоміші му�
зеї, найкращі галереї, артсалони,
але нічого подібного досі не ба�
чив. “Це абстракція, — каже він,
— але унікальна, змістовно багата
і неповторна, така, яку ви більше
ніде не знайдете. Гадаю, його но�
вий цикл мусить бути зрозумілим
усім, хто хоче бачити справжнє
сучасне мистецтво”. 

Відвідувачі реагували по�різ�
ному. Хтось був розгублений,
хтось — глибоко�замислений,
дехто просто зачарований. Одно�
манітної реакції гостей на побаче�
не не було. Але всіх об’єднувало
відчуття, що у цих роботах є якась
містика. Це як п’ятий вимір. 

Хтось із художників зауважив:
якби він не знав, що роботи нале�
жать Іванові Марчуку, то подумав
би, що їхній автор — молодий ху�
дожник�бунтар, який хоче пока�
зати світові щось нове й оригі�
нальне, прагнучи створити щось
надзвичайне�незвичайне, яке до
нього ще ніде ніхто не показував. 

Іван Марчук ніколи не був ху�
дожником одновимірним, легко
прочитуваним, обмеженим рам�
ками забронзовілої традиції. Усе
життя він у постійному творчому
пошуку. І в новому циклі укотре
це доводить. Коли хтось із журна�
лістів, прискіпливо розглядаючи
химерний, на перший погляд,
політ калейдоскопічно�барвис�
тих ліній, комбінації фігур запи�
тав у Марчука, чи бачить він якісь

конкретні образи у кожному ви�
падку, художник відповів: “Що
знайдете, те й візьмете”. І додав:
“Тут треба відкинути пошуки ма�
теріального світу”. 

Іншим разом він напівжарто�
ма�напівсерйозно сказав, що йо�
му, як малому Тарасу, захотілося
зазирнути туди, за видноколо, за
ті Геркулесові стовпи, що небо
підпирають. Для великого твор�
чого духу людини немає нічого
неможливого. Тоді якась сила (чи
сила творчої уяви?) підняла його
над землею, та так високо, що,
проламавши головою небо, поба�
чив під собою картину фантас�
тичну, неземної краси безмежжя
космічного простору. А раз угле�
дівши, не зміг не перенести її на
полотно. Щоб потім показати
людям тут, на землі, в умовах три�
вимірності, змушений був порі�
зати її, бо ні в майстерню, ні в га�
лерею не вміщалася. Коли ж вис�
тавивши тут уперше частково,
обмотали ними стіни, то впевни�
лися: це дуже гарно. І тепер, коли
дивишся, не хочеш шукати пев�
ного образу, змісту, філософії.
“Як заходжу сюди, — щиро зіз�
нався Марчук, — і вдивляюсь у
полотна, чую всемогуття акордів
Баха”. Важко це передати слова�
ми, але, направду, “Погляд у без�
межність” треба дивитися інши�
ми очима. 

Цей цикл Івана Марчука —
його десята іпостась. Перед цим у
нього був дуже абстрактний, тех�
нічний цикл “Аудиторія виходить
із берегів”. Там було близько 500
робіт. Як і в десятому, кожне по�
лотно окремої назви не має. По�
передній — “Голос моєї душі”,
що має глибоке філософське на�
вантаження, він назвав домінан�
тою для всіх наступних. “Голос…”
— то як стовбур, від якого відга�
лужуються всі інші гілочки�мар�

чуки. “Погляд…” став десятою
гілкою. Але це така гілка, що мо�
же мати ще відгалуження, і не од�
не. Як то є у живого дерева, що
росте і розвивається. Щодо сти�
лістики ці напрями�відгалуження
художник не може виокремити,
якось визначити. “Нехай вони
самі по собі існують, — каже він.
— Їх не можна вбгати в самостій�
ний контекст, бо дійсність — роз�
мита. Як і безмежність, фантазія
не має меж”. 

Незважаючи на свої 76, ми�
тець не втомлюється експери�
ментувати. До речі, його єдиного
з українських митців обрано до
“Золотої гільдії” Міжнародної
академії сучасного мистецтва в
Римі. “Я розробляю стільки но�
вацій, — розповідає Марчук, —
але на жодній не зупиняюся. Бо
пейзаж — одна технологія, кольо�
рові прелюдії — інша технологія,
нова експресія — ще інша техно�
логія, виходимо ми з берегів —
теж. І то все новації, які ніхто до
мене не винайшов і ніхто цього
не повторить…” 

Його копіюють, як і будь�я�
кого геніального митця, на по�
лотнах якого можна заробити не�
малу копійку, яку в гонитві за
псевдоіміджем викладають ско�
робагатьки�дилетанти. Подейку�
ють, що навіть один із нинішніх
міністрів, який звик продавати
всіх і вся, має студію, де штампу�
ють копії картин відомих худож�
ників. У Києві, на Андріївському,
теж продають, але то далекі копії
мистецтва. До того ж, перекона�
ний Іван Марчук, його не можна
скопіювати: “Можна зробити мо�
тив, який буде подібний до мого,
його можна повторити, але не
більше”.

Свої мистецькі пошуки він
мотивує спраглістю душі, жадо�
бою творити прекрасне. Саме во�
ни привели до появи на полотнах
його незбагненного, загадкового,
цікавого світу. А ще — неймовір�
на, фантастична працьовитість.
“Я ненаситний, — постійно пов�
торює він. — Працюю 365 днів на
рік. Лягаю спати — думаю, встаю
— думаю, ходжу, сиджу, а творча
уява тче своє полотно: весь час
хочу створити щось нове, здиву�
вати себе, а потім людей”. Робоче
місце художника не лише за
мольбертом: обдумує свої карти�
ни, робить ескізи, замальовки на�
віть у літаку під час перельотів чи
то в Нью�Йорк, чи то в Європу,
чи куди�інде. Сотні ескізів за пе�
реліт. Щоб усе те реалізувати, йо�
му треба було б мати цілу когорту
учнів. Знайти ж їх для нього пи�
тання, певно, з багатьох причин
непросте. Тому із сотні задумів він
втілює в життя лічені одиниці. 

Сьогодні його пензлю нале�
жить близько чотирьох із полови�
ною тисяч полотен! Немає жод�
ного континенту, від Австралії до
Америки, крім Арктики й Антар�
ктиди, де б він не був присутнім у
найвідоміших музеях чи найба�
гатших приватних збірках. Ніхто
достеменно не знає справжньої
вартості його картин, хоча мис�
тецтвознавці стверджують, що
деякі можуть сягати до мільйона
доларів. Нині свої твори він не
продає. “Я не маю з ким розмов�
ляти, — віджартовується Іван
Степанович, — бо живу один. У
мене нікого нема. Картини — це
дітвора моя. Позбудуся їх — не
матиму на кого дивитися. Бо
майже всі розлетілися по світу. У
Нью�Йорку в мене тільки 100

картин, тут — 100. Працюю в Ки�
єві — душа болить, їду туди —
плачу. Вони підказують, як жити
й що робити”.

За мінорністю цих слів багато
невисловленого. Своє життя він
поділяє на три періоди: перший,
найдовший, який порівнює з
пеклом, — існування в неволі за
совєтів; другий — 12�річне пере�
бування в еміграції; і третій — на
волі (“це я вернувся в цей дурдом
на волю”). “Тут воля є, я її маю,
— з гіркотою каже Іван Степано�
вич, — я ні від кого не залежний,
але жити тут справді соромно”.
Його можна зрозуміти. І причина
не лише в досі не здійсненій мрії
передати Україні свій творчий
доробок у музей Марчука. Його
багаторічні сподівання й митарс�
тва звели нанівець благородні ду�
ші поривання. Від української
влади, для якої особисто�прагма�
тичні інтереси разом із ідеями
“Русского міра” над усе, годі спо�
діватися розуміння й готовності
зберегти для нащадків і просла�
вити українське мистецтво на
весь світ, як то роблять зі своїм,
наприклад, французи, італійці,
іспанці, росіяни. 

“Мене зараз тут, на нашій, не
своїй землі, ігнорують, — без об�
рази чи розпачу каже Іван Мар�
чук. — Потім, коли мене не ста�
не, буде як із Шевченком. Стіль�
ки хліба я дам людям. Хіба що
хтось швиденько вивезе мої кар�
тини звідси і розсіє по світу…” За�
лишається лише сподіватися: як
усі його десять живописних цик�
лів являли нам і світу щоразу но�
вого Марчука в новій іпостасі,
так само являть колись його нам
у найголовнішій — українця ве�
ликої душі.

Щоразу новий Марчук
Київська галерея “Мистецька збірка” представила

найновіший цикл робіт культового художника, лауреата
Шевченківської премії Івана Марчука “Погляд у безмеж�
ність”. Унікальність експозиції в тому, що, по�перше, усі
32 полотна виконані, за словами автора, в стилі абстракт�
ного сюрреалізму. Ні технікою, ні композицією, ні коло�
ристичним вирішенням вони не повторюють його попе�
редніх робіт. По�друге, об’єднані однією ідеєю, одним
баченням, картини не мають окремих назв, бо становлять
єдине ціле. Вони дотикаються одна до одної так, що ство�
рюють ефект розмотаного сувою довжелезного барвис�
того полотна. Ним засновано всі стіни двох залів, а зустрі�
чає “Погляд у безмежність” кожного відвідувача одразу
за порогом, у вузенькому коридорчику. Цим створюється
ефект якоїсь містичності й нереальності. Мимоволі з’яв�
ляється відчуття: це справді одна картина, що безкінечна
в просторі, пливе, пульсує й звучить як мелодія. 
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Вернісажі
“Великий скульптурний салон можна вважати траJ

диційним художнім проектом, який віддзеркалює
еволюцію різноманітних напрямів і технік”.

Уляна ВОЛІКОВСЬКА
Фото автора

Великий скульптурний салон
можна вважати традиційним ху�
дожнім проектом, який віддзер�
калює еволюцію різноманітних
напрямів і технік у сучасній
скульптурі, об’єднуючи відомих
українських і зарубіжних митців у
Мистецькому Арсеналі. Якщо
попередній салон був зосередже�
ний на класичній пластиці, то
цього року роботи українських
авторів репрезентують сучасне
скульптурне бачення, втілене в
об’ємних формах, на перетині
об’єкта та інсталяції, перформан�
су, поєднанні із медійними еле�
ментами тощо.

— Простір і масштаби Мис�
тецького Арсеналу дають змогу
зосередити увагу на спеціальних
проектах, диференціювати тен�
денції, які є в сучасній пластиці:
від традиційної до сучасної
скульптури, яка відійшла від кла�
сичних форм і розвивається як
мистецтво об’ємне, де з’являєть�
ся багато синтетичних елементів,
— розповів куратор проекту
Олександр Соловйов.

Уперше тут можна побачити
виставку британського митця
Цадока Бен�Девіда. Він створив
тривимірну інсталяцію, масшта�
би якої вражають. Перша компо�
зиція “Еволюція та теорія” скла�
дається із 250 чорних скульптур,
вирізаних із алюмінію. Ці образи
зійшли на пісок з ілюстрацій нау�
кових часописів і підручників
ХІХ століття. А поміж ними блу�
кають символічні фігури люди�
ноподібних мавп. Пісок — також

невипадковий символ скороми�
нущості, плинності, навіть ілю�
зорності. Митець розкриває віч�
ну проблему “людина і природа”
на тлі наукового глобалізму. Інс�
таляція “Чорне поле” викликає
подвійні, протилежні емоції і є
своєрідним міфічним полем, над
яким відчувається подих фатуму.
Кожен тут побачить щось своє.
Це поле створене митцем на ос�
нові ілюстрацій енциклопедій
вікторіанських часів, монастир�
ських книг, медичних трактатів.
Пласкі скульптурні мініатюри
(металеві рослини) з одного боку
чорні, а з іншого — кольорові. Це
наче дві сторони людського бут�
тя, сторони добра і зла, надії і

розчарування. Автор
ніби стирає кордони
між світами живого і
мертвого, вічного і
тлінного. А завер�
шує дивовижну ком�
позицію інсталяція
“Чорні квіти”. Кож�
на з філігранно вирі�
заних квіток має
тінь. Ці квіти — тон�
ка метафора люд�
ського існування та
життєвого досвіду
кожної людини. 

Розмаїття технік,
використання різно�
манітних матеріалів:
порцеляни, дерева,

металу, каміння; а скільки тем і
образів у цих скульптурах�симво�
лах — просто дивуєшся! У суцвіт�
ті площин ромбоподібної “Рози
вітрів” Олексія Золотарьова наче
перетнулися чотири сторони сві�
ту. А ось синкретична, динамічна
“дереволюдина” Миколи Ма�
лишка, яка складається з дев’яти
образів, відображає різноманітні
людські стани. Зовсім поруч
фольклорний мотив — дерев’яна
“Масляна” Валерія Пирогова,
тут у розпалі гуляння… У кутку
однієї із зал розгублено причаїли�
ся бронзові “Адам і Єва” Володи�
мира Кочмара з ошелешеними
виразами обличчя та розведени�
ми руками, а поруч виструнчили�
ся “Головоногі” Костянтина Си�
ницького, тримаючи в руках го�
лови�маски. Мало не на початку

виставки велетенська натураліс�
тична металева жінка Віктора
Сидоренка жертовно простягає
руки вперед, а в одній із зал нас
зустрічає металева “Бабця з крав�
чучкою” Ганни Кисельової, яка
викликає усмішку. Дивлячись на
“краплі роси” Катерини Бучаць�
кої, схожі на тарілки НЛО, та
лискучі “костюми” Володимира
Бовкуна, шукаєш асоціацій із
космосом. Роботи із ланцюгів
Дмитра Іва з циклу “Заціпенін�
ня” викликають захоплення,
особливо “Ланцюговий пес”. За
характером, напевно, це близь�
кий родич міфічного Цербера.
Микита Зігура представив проект
“Наглядачі”, в основі якого —
образи незрозумілого світу, який
люди називали богами. А проект
“Післясьогодні” Єгора Зігури —
своєрідний роздум, присвячений
темі людини в сучасному урба�
ністичному світі. Аж ніяк не
можна оминути увагою скульпту�

ру, яка символізує дитя�
чі мрії. Це розмальоване
лошатко “Надія”: на
ньому барвиста веселка,
на яку можуть вилізти
малі бешкетники, веле�
тенські квіти, сонечко і
хмаринка, які вміють
розмовляти… 

Словом, у представ�
лених творах понад со�
рока провідних україн�
ських скульпторів втіле�
не земне й потойбічне,
очевидне й парадок�
сальне, суворе й жартів�
ливе, доросле й дитяче…
Варто лише дати волю
фантазії!

Від архаїки до авангарду

Микола ТАБОРИТ

Сам іменинник за кілька днів
перед тим повернувся з поїздки
на малу батьківщину — село Зе�
лена, що на Хмельниччині. Така
нагода нечасто випадає: столич�
ний мегаполіс диктує свій ритм
життя. І щоразу із втішеною й
водночас роз’ятреною душею він
повертається в Київ. А ще — з но�
вими думками, образами, задума�
ми, ідеями. Після мандрівки до
родинного гнізда, душевних роз�
мов зі старенькою мамою і сусі�
дами, не встигши переступити
поріг, він спрагло квапиться сісти
за мольберт. 

Ось і на цій виставці він пред�
ставив дві найсвіжіші роботи, на
яких ще й фарба не висохла: “Ти�
хі доли” й “Висне туман”. Ці пей�
зажі рідної сторони жодним чи�
ном не дисонували з квітковими
композиціями, навпаки, допов�
нювали і розширювали головну
тему вернісажу — любов до жит�
тя, закоханість у прекрасне і

вдячність тій, кому зобов’язані
ми своїм існуванням на грішній
землі. 

Валерій Франчук завжди був
неперевершеним майстром жи�
вого, одухотвореного пейзажу. Ну
хто, скажіть, не бачив “туман�
них” пейзажів у інших художни�
ків? У нього ж “Висне туман” —
то не дерева з шапками кудлатих
хмаринок у верховітті, не проб�
лиски водних дзеркалець серед
трави, то живі люди, далекі й
близькі, похилені в глибокій за�
думі прожитих літ. То доля всієї
знедоленої сільської України. Але
не песимізмом і зневірою віє від
них, у тому сумі й печалі нуртує
сила і віра в життя…

Картини Валерія Франчука —
то багата й виразна художня мо�
ва, що пульсує глибоко філософ�
ською думкою. Автор досягає та�
кого ефекту не лише сюжетом,
малюнком, колористичним вирі�
шенням чи світлотіньовою грою.
Таїна його робіт лежить в іншій
площині, яку глядач зазвичай на�

зиває енергетикою полотна. Ху�
дожник Тимофій Андрійович Ля�
щук, якого Валерій Олександро�
вич надзвичайно шанує як одно�
го із найулюбленіших своїх учи�
телів, привітавши іменинника,
як ілюстрацію до франчукового
оптимізму згадав його картину на
тему Голодомору “А вони ще спі�
вають”: 

— Жіночки сидять, змарнілі,
почорнілі від горя обличчя, скор�
ботно схилені голови, може, з го�
лоду завтра помруть, але — співа�
ють. Оптимізм — не лише харак�
терна риса українського народу,
це частка душі кожного з нас, хто
не зрікся свого українського пра�
батьківського кореня, і сутність
творчості Франчука. 

Але не про горе і лихо велося
на вернісажі. Бо що можна відчу�
вати, коли звідусіль струменить
енергія, а погляд вбирає красу
розкішних, у франчуковій манері
виписаних ніжних лілей, яскра�
во�привабливих маків, сонцепо�
дібних соняхів тощо. Художник
має особливу пристрасть до кві�
тів, особливо любить, зізнається,
малювати традиційно наші, укра�
їнські: мальви, чорнобривці, що

так щемливо на�
гадують нам про
рідні обійстя.
“Хоча будь�яка квітка, букет,
композиція, якщо вмієш розкри�
ти її душу, показати справжню
живу красу, не може бути не
прекрасною”, — переконує він. 

На кожній його виставці що�
разу новий мотив, витонченість
барв, якась особлива глибина
думки, — сказала одна із гостей.
— Це те мистецтво, яке справді є
прекрасним, але осягаєш його не
одразу, бо воно — багатогранне,
багатопочуттєве. Його роботи
знаходять вдячний відгук не тіль�
ки у старшого покоління, а й у
молодих. А нині це найвибагливі�
ші поціновувачі.

Співак, композитор, лауреат
Міжнародної літературно�мис�
тецької премії імені Григорія Ско�
вороди Петро Приступов, який
нині живе і працює в Німеччині,
також завітав на вернісаж. Він усе
життя віддав, як каже, “Саду бо�
жественних пісень” Григорія
Сковороди. І саме мандрівний фі�
лософ познайомив його з Валері�
єм Франчуком. Було це на одній
із виставок у Києві, де художник

представляв Сковородинівський
цикл. Приступов був вражений
співзвучністю мотивів франчуко�
вих полотен зі сковородинів�
ськими поезіями. Перейнятися
духом іншого часового виміру,
зобразити його іншими художні�
ми засобами — це підвладно та�
лантові справді яскравому, непов�
торному, непересічному. Про це
говорив і київський художник
Олександр Смолін, який із коле�
гою працює над Сковородинів�
ським проектом (В. Франчук до�
поміг їм із шрифтовим вирішен�
ням, навіть не бачачи їхньої робо�
ти).

На вернісажі енергію краси,
добра й любові випромінювали
не лише картини Валерія Фран�
чука. Вона розквітчувала люд�
ські обличчя, розігрівала їх душі,
переливалася в почуття щирої
любові і шани художницькому
таланту Франчука. А народний
артист України, майстер бель�
канто Ігор Борко підсилив її,
проспівавши імениннику “Мно�
гая літа”! 

Любов серед квітів
Того вечора Будинок актора був пере�

повнений квітами. Вони тішили розмаїт�
тям барв і композицій очі численних гостей
з усіх чотирьох стін виставкової зали, жи�
вими букетами червоно�гарячих троянд
лежали на піаніно, на столиках, перелива�
лися веселковими кольорами осінніх
айстр у руках щирих шанувальників талан�
ту художника. Так уже не вперше, з ініціа�
тиви керівництва Будинку актора, відзна�
чають художнім вернісажем день народ�
ження лауреата Шевченківської премії Ва�
лерія ФРАНЧУКА.

Валерій Франчук і його вчитель Тимофій Лящук



Захистимо мову —
збережемо Україну

Від Національної спілки письменників
України сказав слово Вадим ПЕПА.

— Найбільша надія на молодь, тому що
ми, старші, пройшли такі випробування,
що, може, й не наважимося на те, на що зав�
жди зважується молодь. Хочу сказати про
глибші речі, про які у ЗМІ говорять мало. 

Український етнос на цій землі спо�
конвіку. Наш народ і його мова розвивали�
ся саме тут. Те, що українська мова існує з
ХV століття, як пишуть у підручниках, —
це нонсенс. Трипільська культура — голов�
ний квіт української сутності, нашої тепе�
рішньої духовності й хрещена мати всіх
слов’янських народів. Про це добре напи�
сано в книжці Івана Ющука, яку видав ВЦ
“Просвіта”. Там він стверджує: “Україн�
ська мова розвивалася тисячоліттями”.

Мабуть, ми потерпаємо через те, що в
українців немає агресивного начала, дуже
м’яке й поетичне сприйняття навколиш�
нього світу. 

Треба звертатися до вищих навчальних
закладів, до Академії наук. Наша еліта по�
винна утверджувати справжні наукові по�
няття, руйнувати старі комуністичні ім�
перські міфи. Тоді легше захищати нашу
мову. Про це треба сказати й на Форумі. 

Підготувала Надія КИР’ЯН
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Події, факти, коментарі “Чи буде якась реакція на відкрите ведення 
антидержавної пропаганди у виборчій кампанії?”

Петро АНТОНЕНКО 

Ми вже писали про одну з виборчих тех�
нологій, коли, за оновленим виборчим зако�
ном, право мати представників у окружних
комісіях отримали десятки декоративних,
“диванних” партій. А все тому, що до жереб�
кування в члени комісій були допущені не ли�
ше ті 22 партії, які балотуються по загально�
державному округу, тобто йдуть на вибори
своїми списками, а й ті, які висунули бодай
одного кандидата по округу. У результаті та�
кого жеребкування право включити своїх
представників у всі 225 окружних комісій от�
римали партії, суть яких уже в назвах: “Русь�
кий блок”, “Русь єдина”, “Руська єдність”. 

Якщо хтось ще сумнівається, що за партії
йдуть на вибори і навіть рахуватимуть голоси
в комісіях, досить подивитися їхні виборчі
програми. Зараз вони, згідно із законом,
друкуються в пресі. Тож у руслі демократії і
свободи слова маємо відкриту пропаганду
того, що заборонене Конституцією України і
нашими законами. 

Ось виборча програма партії “Руський
блок”. Уже в назві — політичне шулерське
пересмикування. Зрозуміло, що йдеться про
блок російський, тому українською мало б
бути “Російський блок”, а “руський” вжито,
щоб провести паралель із Київською Руссю.
Але ось деякі положення програми партії,
що, між іншим, виставила членів окружних
комісій аж у 223 ОВК з 225�ти. 

“Стратегічний пріоритет — зближення з
дружніми державами, з котрими у нас

спільні традиції, історія, культура, духов�
ність, і одна країна, яка простягається від
Карпат до Камчатки, від Криму до Кольсько�
го півострова. Ми — єдине ціле, нерозділь�
на спільнота слов’янських народів, переві�
рена віками. Поза єдністю з Росією — немає
майбутнього!” 

Уже цього досить, щоб не допустити на
вибори й узагалі заборонити цю партію. Ад�
же в програмі ідеться про намір створити
“єдину країну” від Карпат до Камчатки, тобто
про ліквідацію нашої державності, зміну її те�
риторії, навіть у варіанті якогось “розширен�
ня”, а якщо говорити прямо — входження в
сусідню державу. Уже цей заклик, це поло�
ження — поза межами нашої Конституції і за�
конів. 

Далі у виборчій програмі партії положен�
ня про “входження в Митний союз із Росій�
ською Федерацією”, входження в Євразій�
ський союз.

А ось наступні положення: 
“Державна російська мова — воля корін'

ного народу, запорука рівноправної інтегра'
ції в Євразійський простір”;

“Перехід до спільної валюти”;
“Безстрокове перебування в Криму і Се'

вастополі Чорноморського Флоту”; 
“Конституційне право на друге грома'

дянство”;
“Відмова від реалізації антиправослав'

них проектів, таких, як “єдина помісна укра'
їнська церква”.

А тепер свіжа новина з нашого владно�
го Олімпу. Розпорядженням № 672�р від 12
вересня 2012 року Кабінет Міністрів Украї�
ни рекомендував Службі безпеки за учас�
тю Міністерства внутрішніх справ, Мініс�
терства оборони, МНС, Держтелерадіо то�
що своєчасно виявляти та припиняти роз�
повсюдження матеріалів із закликами до
посягання на територіальну цілісність і не�
доторканість України, які пропагують і роз�
палюють расову, національну чи релігійну
нетерпимість. 

Між іншим, поширення подібних агітацій�
них матеріалів у будь�якій формі заборонено
не лише Конституцією і законами України, а
й Законом “Про вибори народних депутатів
України”. Як може Центральна виборча комі�
сія допускати такі партії до виборів — питан�
ня до самої ЦВК. А до перелічених солідних
правоохоронних органів питання — чи буде
якась реакція на відкрите ведення антидер�
жавної пропаганди у виборчій кампанії? Чи
це розпорядження Кабміну трактуватиметь�
ся і використовуватиметься для подальшого
наступу на демократію? 

Виборча кампанія в імперію? 

Марія ВИШНЕВСЬКА, 
м. Чернівці

Привітати Патріарха до Чернівців при�
їхали всі священики Київського Патріар�
хату Буковини, а також духовенство з
Молдови та Румунії. Розпочався візит
Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси�України Філарета в Чернівецько�Бу�
ковинську єпархію у п’ятницю ввечері.
Цього дня Його Святість відвідав храм Різ�
два Пресвятої Богородиці в передмісті
Чернівців (мікрорайон Рогізна), по вулиці
Возз’єднання, 28. 

Храм Різдва Пресвятої Богородиці на�
лежить до тих перших, церковна громада
яких 10 травня 1992 р. зібралася й виріши�
ла вийти з підпорядкування УПЦ МП і пе�
рейшла в підпорядкування до єпископа
Чернівецького і Буковинського Данила
(Ковальчука), а вже 21 червня 1992 р. в
храмі відслужили першу літургію україн�
ською мовою. 

У програмі нинішнього візиту Святій�
шого Патріарха Київського і всієї Руси�
України Філарета урочиста подія — освя�
чення нового дерев’яного двоярусного
іконостасу храму Різдва Пресвятої Богоро�
диці, над яким працював відомий різьбяр
по дереву Андрій Щепановський, поєд�
навши різні стильові елементи, застосову�
ючи каркасно�модульну побудову. При ви�
готовленні іконостасу використовували
дуб, липу та клен.

У своєму вітальному слові протоієрей
Петро Лукинюк наголосив на тому, що “як
слуги старозавітного патріарха Якова копа�
ли нові криниці і відновлювали давні, так і
в Чернівецько�Буковинській єпархії буду�
ють не лише нові храми, а й відновлюють,
прикрашають і розписують старовинні”.

— Привід візиту Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси�України Філарета
— освячення Свято�Преображенського
жіночого монастиря в селі Васловівці Зас�
тавнівського району, який ми збудували на
садибі митрополита Євгена Гакмана, —
розповів митрополит Чернівецький і Бу�
ковинський Данило. І це не випадково, ад�
же з його іменем пов’язаний родовід ду�
ховного життя на Буковині. Євген Гакман
обстоював загальнобуковинські інтереси.
Надзвичайно велика заслуга Євгена Гак�
мана в тому, що завдяки його зусиллям бу�
ла створена Буковинсько�Далматинська
митрополія, яка мала статус окремої по�
місної церкви. Серед архітектурних
пам’яток Буковини, які залишив нам мит�
рополит, особливо виокремлюється рези�
денція митрополитів Буковини і Долмації.
Вона і сьогодні вражає красою і величчю.
Стараннями митрополита були побудовані
церковний Дім, що на вулиці О. Кобилян�
ської (у ньому тепер РАЦС), будинок, у

якому розташувався “релігійний фонд”
(нині приміщення краєзнавчого музею),
будинок для священиків по вул. Коцю�
бинського (навпроти резиденції, тепер це
житловий будинок). 

Єпископ активно сприяв запроваджен�
ню і викладанню української та румунської
мов. Проводив роботу у справі заснування
Чернівецького університету, але до його
відкриття 1875 р. не дожив. Навіть на смер�
тному одрі владика думав про свою паству.
Частину коштів заповів на будівництво па�
рафіяльної церкви в рідних Васловівцях.
Владика Данило згадав історію заснування
цього монастиря на садибі першого митро�
полита Буковини Євгена Гакмана та двад�
цятилітній шлях становлення цього монас�
тиря, який будується стараннями священ�
нослужителів носіїв Духа Святого. 

У монастирі за цей час збудовано під�
земну й наземну церкву, дзвіницю та брат�
ський корпус із келіями для монахів, але
вони потребують оздоблювальних робіт,

тому запрошуємо всіх небайдужих допо�
могти в цій святій справі. 

— Цей монастир — другий у списку мо�
настирів УПЦ КП на Буковині, — зазна�
чив митрополит Чернівецький і Буковин�
ський Данило. — Перший — чоловічий
монастир у селі Шипинці Кіцманського
району. У власності Свято�Преображен�
ського жіночого монастиря — близько 40
соток землі. У триповерховому будинку
монастиря 12 кімнат для черниць. Поки
що у монастирі зголосилася жити лише од�
на черниця. За словами митрополита Да�
нила, коли жінок, охочих стати черниця�
ми, у монастирі буде більше, вони зможуть
займатися шиттям і вишиванням риз (одяг
для священиків).

Крім того, в програмі візиту Патріарха
— відзначення 150�річчя першого входу в
церкву Святої Параскеви Сербської, де
сьогодні знаходиться чернівецька єпархія.

Побачити Патріарха Київського і всієї
Руси�України Філарета прийшло кілька со�

тень буковинців. Із ними Його Святість
зустрівся на площі Філармонії у Чернівцях.
Він благословив хлопця, який готується
йти на службу до українського війська та
молодят на щасливе подружнє життя.

Із площі Філармонії дорогою, встеле�
ною квітами і барвінком, Патріарх Київ�
ський і всієї Руси�України Філарет разом із
духовенством і вірянами попрямував на
святкове всеношне богослужіння у храмі
Святої Параскеви Сербської з нагоди 150�ї
річниці освячення храму. 

Окрім Свято�Преображенського жіно�
чого монастиря Святійший Патріарх Київ�
ський і всієї Руси�України Філарет освятив
церкву Святого Володимира, що по вулиці
Воробкевича в Чернівцях.

— Ми запросили Патріарха в цю цер�
кву тому, що її найпершою почали будува�
ти на Буковині з часу незалежності Украї�
ни, будівництво тривало 20 років. Сьогод�
ні у храмі святого Володимира змінили
іконостас на новий ручної роботи, — роз�
повів владика Данило. Після завершення
освячення відбулася прес�конференція
Патріарха Філарета для центральних і бу�
ковинських ЗМІ.

На запитання журналістів, чи йшлося
під час його зустрічі з президентом Украї�
ни про звільнення від покарання або по�
милування українських політв’язнів —
Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, Філарет
відповів: “Говорив я з президентом Януко�
вичем і про ув’язнених Тимошенко і Лу�
ценка. Ми не втручаємося у судові справи,
але просили у президента про їхнє поми�
лування для того, щоб заспокоївся народ і
не було поділу нації та внутрішніх потря�
сінь”. За словами Патріарха, він мав мож�
ливість “нагадати президентові Януковичу
та його оточенню, що вони теж християни
і їх колись теж чекатиме Суд Божий”. 

Патріарх зазначив, що останнім часом
розмовляв із В. Януковичем “на важливі
теми захисту суспільної моралі в Україні”.

Не оминули журналісти й виборчої те�
ми.  З цього приводу Патріарх Філарет на
прес�конференції у Чернівцях зазначив:

— Хоча Київський Патріархат УПЦ сьо�
годні є найбільшою церквою, наш принцип
— невтручання в політику. Оскільки вибори
— політичний процес, наша церква не зай�
мається агітацією за ту чи ту політичну пар�
тію. Саме тому ми даємо загальні установ�
ки, за яких кандидатів потрібно голосувати.
Йдеться не про партію, а про кандидатів
будь�яких партій, за яких рекомендуємо го�
лосувати вірянам нашого Патріархату. На�
самперед ми говоримо: голосуйте за ті пар�
тії й тих кандидатів, які захищають україн�
ську мову. Якщо кандидати цього не роб�
лять, це означає, що вони проти української
держави й не хочуть її захищати, тому про�
симо за таких не голосувати.

Первосвятительський 
візит Патріарха Філарета 

На запрошення Високопреосвященнійшого митрополита Чернівець�
кого та Буковинського Данила 14—16 вересня 2012 р. Чернівецько�Бу�
ковинську єпархію з Первосвятительським візитом відвідав Предстоя�
тель, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси�України Філарет.

Українцеві
28 жовтня ти маєш нагоду
Гідну долю обрати Вітчизні своїй,
І родині своїй, і своєму народу,
Ради них у цей день помилитись не смій!

Анатолій КИЧИНСЬКИЙ,
м. Херсон

ВИБОРИ: ЩОДЕННИК 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Закінчення. Початок на стор. 1

Патріарха Філарета разом з архієреями гостинно зустрічав настоятель о. Петро Лукинюк
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Суспільство“Україна має відчувати відповідальність за Європу,
Європа — за майбутнє України”.

16 вересня, у день 12�ї річниці

зникнення Георгія Ґонґадзе, у

Львові знову, як і в минулі роки,

зібралися біля пам’ятника

Т. Шевченку (у Києві — на Май�

дані Незалежності), щоб вшану�

вати пам’ять його та ще 61 журна�

ліста, які загинули в Україні за

останнє двадцятиріччя.

Учасники акції наголосили,

що вбивство Ґонґадзе змінило

обличчя країни, але так і зали�

шається нерозкритим. Сьогодні

засуджено лише безпосередніх

виконавців убивства, а їхній ва�

тажок перебуває під судом і на�

зиває серед винних прізвища

тих, про кого ми і так знаємо з

плівок Мельниченка. Та всі во�

ни й досі на волі. Усі живуть, не

ховаючись і навіть не сором�

лячись. 

На думку учасників акції, ці

12 років можна сміливо назвати

роками політичного цинізму,

який має не лише моральний, а

й прикладний аспект. Сьогодні

ми спостерігаємо, як затиска�

ється через правоохоронні орга�

ни та суди вільне слово, як охо�

ронці народних депутатів і Пре�

зидента б’ють журналістів, як

відбираються ліцензії та зника�

ють з ефіру неугодні владі ЗМІ.

Усе це — наслідки досі нероз�

критого вбивства Георгія Ґон�

ґадзе. І в цьому провина не лише

політиків, а й суспільства, яке не

бажає впливати належним чи�

ном на них.

Після хвилини мовчання

учасники колоною зі свічками

пройшли до Дерева пам’яті Геор�

гія Ґонґадзе на проспекті Свобо�

ди та встановили свічки біля його

портрета.

Акції зі вшанування пам’яті Ге�
оргія Ґонґадзе та всіх загиблих
журналістів відбулися у Києві,
Львові, Дніпропетровську, Рівно�
му, Дрогобичі, Тернополі, Білій
Церкві. У Коломиї в храмі Святого
архістратига Михаїла (УГКЦ)
відправили панахиду за журналіс�
тами, які загинули за роки неза�
лежної України, та молебень біля
фігури Матері Божої (бульвар Ле�
сі Українки).

Заходи відбувалися без партій�
ної та організаційної символіки.

Павлина МОВЧАН

Ц ілком вірогідно, що таким
чином пан Бузек, як по�
стійний критик чинної

влади в Україні, компенсував не�
можливість відвідин Качанівської
колонії, натомість склавши вра�
ження про стан справ після спіл�
кування з неупередженим сту�
дентством.

Водночас тематика обох подій
була дотичною: дев’ята Ялтинська
зустріч названа “Україна і світ: до�
лаючи завтрашні виклики разом”.
Пан Бузек прочитав лекцію, чи
радше розпочав дискусію на тему
“Європейський Союз та Україна:
якої Європи ми хочемо?”.

Прикметно, що обидві назви
зміщують центр уваги до питання
участі та відповідальності України
в майбутньому регіону та світу.
Інша важлива теза про спадкоєм�
ність спільних європейських цін�
ностей в Україні також пролунала
на обох заходах. 

Того ж дня в Ялті Комісар ЄС із
питань розширення та європей�
ської політики сусідства Штефан
Фюле заявив, що в XXI сторіччі
протиріч між інтересами країни та
її цінностями не може бути, і в по�
літиці ставлення до цих речей як до
різнополюсних неприйнятне.

Природно, що головною цін�
ністю Штефан Фюле назвав де�
мократію та розвиток громадян�
ського суспільства. На думку єв�
рокомісара, світова спільнота має
підтримувати протестні рухи в
суспільстві як запоруку дотри�
мання рівності й поваги до прав
людини. Фюле також відзначив,
що громадські інститути стають
дедалі впливовішими навіть у

країнах, де цей процес раніше був
пригальмований через відсутність
політичного чи економічного
розвитку. Ця теза дуже влучно ре�
зонувала з напрямом лекції Єжи
Бузека та загалом із його політич�
ним портретом.

Єжи Бузек відомий не тільки
критичним ставленням до кримі�
нальних справ проти колишніх
урядовців в Україні. Насамперед
це потужний національний полі�
тик Польщі, який стояв біля ви�
токів профспілкового руху опору
“Солідарність”. У 1980�ті рр.
“Солідарність” об’єднувала по�
над 400 тисяч членів профспілок і
мала підтримку 10 мільйонів по�
ляків (тобто 25 % населення).

Цілком справедливим є твер�
дження, що саме завдяки цьому
руху опору Польща нині демокра�
тична європейська держава, віль�
на від болісного соцтаборового ба�
гажу, який досі нав’язують Україні.
Це також Прем’єр�міністр Поль�
щі, ініціатор масштабних транс�
формацій у сфері охорони здо�
ров’я, освіти, місцевого самовря�
дування, адміністративної та про�
мислової реформ, які в підсумку
дозволили Польщі вступити до
НАТО та ЄС. Це Президент Євро�
пейського парламенту, обраний
такою більшістю голосів, якої не
було з 1979 року. Зрештою, це один
із найбільших єврооптимістів
Центральної Європи, та й Європи
загалом, і політик, що за будь�
яких обставин підтримував праг�
нення України до євроінтеграції.

Тому під час лекції Єжи Бузек
заявив, що Європа не уявляє по�
дальшого розвитку без України.
Україна належить до Європи, це
наш спільний регіон і ми всі від�

повідальні за його безпеку та бла�
гополуччя. Україна має відчувати
відповідальність за Європу, Євро�
па — за майбутнє України.

“Тому я впевнений, що ЄС
розвиватиметься. І крок назад у
наших відносинах зараз не озна�
чає, що ми не можемо зробити
крок уперед завтра. Я розумію,
що саме це потрібно українцям”,
— заявив він.

Власне, з цього і розпочав
розмову Єжи Бузек — з того, що
він розуміє нас, українців. Адже
відвідував Україну не раз і не дві�
чі. Він побував у Західній Україні,
в Східних і Центральних регіонах
і має загальне враження про укра�
їнський народ. І головне, що він
хотів би сказати українцям на
21�шу річницю незалежності на�
шої держави: “Не сприймайте не�
залежність як щось звичне і на�
лежне. Особливо молодь, особли�
во ті, що народилися після 1991
року. Демократія, свобода — це
відповідальність. Кожен із вас не�
се відповідальність”.

Українська молодь не має з
чим порівнювати, вважає, що не�
залежність існувала завжди й іс�
нуватиме вічно. Проте це безвід�
повідальна й оманлива думка.
Колись майбутньому Президенту
Європейського парламенту здава�
лося, що не буде кінця і краю
СРСР. Це оптимістичний при�
клад, але він стосується не лише
імперій.

“Я сказав своїм колегам (єв�
родепутатам. — Авт.): якщо зник�
ли Рим і Спарта, які шанси в
ЄС?”, — усміхається Бузек. Тут
головна думка не тимчасовість
Європейського Союзу, а те, що
державність, незалежність, доб�
робут вимагають зусиль, свідомо�
го ставлення — не лише влади, а й

насамперед, суспільства. Єжи Бу�
зек ще раз звертається до прикла�
дів із радянського минулого, від�
повідаючи на скептичне запитан�
ня про економічну кризу в ЄС як
перешкоду до вступу України.
Криза в Іспанії чи Греції не зава�
жає цим країнам мати середній
рівень життя, вищий, ніж у “без�
кризовій” Польщі. Сучасний стан
Бузек називає радше кризою до�
віри та цінностей у Європі. Проте
він упевнений, як і голова Євро�
ради Херман ван Ромпей, що,
незважаючи на прогнози деяких
аналітиків, за 2—3 роки наслідки
фінансового й економічного спа�
ду вдасться подолати. 

“Вони просто не розуміють,
що таке криза”, — говорить лектор
і розповідає історію з власного
життя, коли за часів радянського
“застою” був шалений дефіцит
продуктів. Він раз на рік вистою�
вав довгу чергу, аби купити ма�
ленькій доньці апельсин: раз на
рік (бо це було розкішшю) один
апельсин, — бо більше не давали
“в одні руки”. Але коли він прино�
сив цього апельсина додому, то
чув: “Що це?”. Рік — це довгий час
для дитини, і вона вже встигала за�
бути, що таке апельсин.

Деяким політикам ЄС вида�
ється, напевно, що Україна через
“дефіцит демократії” забула, що
таке європейські цінності. ЄС
потребує доказів “більшої євро�
пейськості” України в цей час
взаємної кризи довіри. 

Для Єжи Бузека криза — на�
самперед нагода для рішучих дій,
змін, трансформаційної політи�
ки. Саме так було в посткомуніс�
тичній Польщі, де реформи до�
зволили оживити не лише полі�
тичне, а й економічне життя. Він
упевнений, що Україна має бути в

ЄС. Крапка. У своєму виступі він
окреслює головну вимогу до Ук�
раїни на цьому шляху, “більшу
поєднуваність” з нормами Євро�
союзу в судовій сфері, законо�
давстві, боротьбі з корупцією,
місцевим самоврядуванням і роз�
витком громадянського суспільс�
тва. Він переконаний, що ці ви�
моги досяжні. Саме від україн�
ського суспільства залежить, чи
скористаємося ми цією кризовою
ситуацією як важелем для демок�
ратичних зрушень, чи дозволимо
їй стати поштовхом.

Не останнім чинником у не�
змінно прихильному ставленні
Єжи Бузека до європейських спо�
дівань України є те, що він пра�
вий політик, представник сильної
польської нації в європейській
родині націй, прихильник друж�
ніх стосунків між українським і
польським народами.

Одне з питань студентів було
присвячено національній ідентич�
ності. Чи потрібно українцям ста�
ти більш українськими перш ніж
стати європейцями? Що порадить
пан Бузек як представник нації,
що завжди мала чітке уявлення
про свою ідентичність? Це було
одне з небагатьох питань, на які
Єжи Бузек не відповів через брак
часу. І в цьому також прихована
відповідь — на відміну від числен�
них теорій, самовизначення не
завжди відбувається через “іншо�
го”, якщо немає внутрішнього ро�
зуміння, власного бачення. Але
після лекції, спілкуючись зі сту�
дентами, пан Бузек уже поль�
ською, а не англійською, відповів
на інше питання: що йому подоба�
ється в Україні й українцях?
“Спонтанність (сміх). І глибоке
почуття патріотизму, національної
гордості. Я бачу, як зростає це по�
чуття в Україні, зростає повага до
своєї мови, традицій”. 

І це, на думку Єжи Бузека,
свідчення розвитку суспільства в
Україні загалом, наближення до
Європейської спільноти.

* * *
На особистій сторінці політи�

ка в заголовок винесено цитату,
що якнайкраще підсумовує вра�
ження від його зустрічі зі студен�
тами та головну думку, яку пан
Бузек намагався донести своїм
слухачам: “Немає “нас” чи “вас”.
Скажімо голосно і чітко: ця Євро�
па належить нам усім”. 

Майбутнє Європи ми визна�
чаємо щодня своїми вчинками,
своїм вибором. І відповідальність
за майбутнє нашої країни, нашо�
го регіону, нашого світу ми поді�
ляємо разом.

Наша Європа

Вечір пам’яті Ґонґадзе у Львові

14 вересня 2012 року в
Національній Києво�Моги�
лянській академії відбула�
ся лекція екс�Президента
Європарламенту Єжи Бу�
зека. Хоча в ці дні в Ліва�
дійському палаці прохо�
дили міжнародні зустрічі
Yalta European Strategy—
2012, політик заявив, що
відверта бесіда з молоддю
для нього важливіша, ніж
запрошення взяти участь у
саміті. 
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ч. 38, 20—26 вересня 2012 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“Просвітяни східних і південних теренів переконані:
сьогодні смертельно загрожена не лише україн'
ська мова, а й уся система національної освіти”. Події, факти, коментарі

Коли на черговій сесії Новомиргородської міської
ради розглядали питання про регіональну мову, ре�
зультат виявився несподіваним для самих же регіо�
налів. Після нетривалих дебатів депутати ухвалили
звернення, у якому зазначено: “Спираючись на 10�ту
статтю Конституції України, заявляємо, що єдиною
державною мовою в нашій країні є і буде українська,
а на території Новомиргородської міської ради не ді�
ятиме законопроект “Про засади державної мовної
політики” (Колесніченка—Ківалова). Депутати на�
правили аналогічне звернення до Кіровоградської
обласної ради й прийняли окрему ухвалу про веден�
ня діловодства у Новомиргороді українською мовою. 

Цікаво, що ці рішення всі депутати, присутні на
сесії — і регіонали, і комуністи — підтримали одно�
голосно.

— Коли постало це питання, — розповідає голо�
ва міста Яків Немировський, — я відразу попросив
депутатів звернути увагу, чи є у нас випадки утисків
російської чи якоїсь іншої мови, усі згодилися, що
немає. Тому й ухвалили таке рішення, а те, що регіо�
нали голосували, то, мабуть, чим ближче депутат до
людей, тим більше совісті… 

На вулиці Микитенка —
меморіальна дошка

Мешканці вулиці імені Івана Микитенка, що в мік�
рорайоні Масляниківка міста Кіровограда, цієї осені
планували відзначати 25�річчя своєї вулиці. З ініціа�
тиви низових ланок місцевого самоврядування:
квартальних, райради, депутатів місцевих рад такі
свята проходять барвисто, щедро, з піснями, танця�
ми, українськими стравами, беруть у них участь і
старі, й малі. Але цьогорічне свято видалося незви�
чайним. 

Адже 2012 року Україна відзначає 115�річчя
письменника, фактично одного із засновників укра�
їнської письменницької спілки, тож на свято запро�
сили сина Івана Микитенка, Олега Івановича, який
багато зробив для увічнення пам’яті свого непере�
січного батька. Приїхали внук Юрій та правнук Тарас.
Було урочисто відкрито меморіальну дошку. Усе це
стало можливим за фінансової підтримки депутата
міської ради Вадима Дриги, який не вперше сприяє
ініціативам своїх виборців.

Підготувала Світлана ОРЕЛ,
м. Кіровоград

Від приходу до влади у нашій
державі українофобської кліки Яну�
к о в и ч а — А з а р о в а — Таб а ч н и к а
особливо загострилася проблема
функціонування в Україні мережі
загальноосвітніх комунальних нав�
чальних закладів. Цього року ця
проблема, а особливо питання
збереження українськомовних
шкіл у східних і південних областях
держави досягла апогею своєї кри�
тичності. Тому просвітяни й широка
громадськість Луганщини, Донеч�
чини й інших областей ведуть за�
пеклу й небезуспішну боротьбу з
безвідповідальним чиновництвом
за недопущення закриття загаль�
ноосвітніх шкіл. Крім обласних
об’єднань просвітянського това�
риства у боротьбі беруть вагому
участь активісти правозахисних
громадських організацій, Україн�
ського козацтва, громадського
об’єднання “Луганці”, Союзу украї�
нок України, незалежних профспі�
лок, Об’єднання українських націо�
налістів (державників) та інших
громадських організацій, а також
політичних партій національно�
державницького спрямування.

Питання функціонування мере�
жі загальноосвітніх навчальних
закладів Луганщини, особливо ук�
раїнськомовних шкіл, голова об�
ласного просвітянського об’єднан�
ня Володимир Семистяга неодно�
разово порушував перед керівниц�
твом області на засіданнях Гро�
мадської ради при облдержадмі�
ністрації й громадськістю.

Днями у луганському Україн�
сько�канадському центрі “Відрод�
ження” з ініціативи Правління Луган�
ського обласного об’єднання
“Просвіти” проведено презентацію

надзвичайно доречної та вчасної
книги “Як зберегти школу у власній
громаді: керівництво до дії”, яка є
практичним посібником із правової
самоосвіти для педагогів і широкого
кола небайдужої громадськості.

Видання створив колектив авто�
рів, які зібрали необхідні теоретичні
та практичні матеріали щодо право�
вого регулювання ліквідації загаль�
ноосвітніх навчальних закладів і пре�
вентивних заходів задля зниження
ризику закриття школи, правових та
громадських дій у ситуації неправо�
мірної ліквідації закладу.

Усі ці питання обговорювалися
у просвітянській залі центру “Від�
родження” за участю науковців:
доктора педагогічних наук, профе�
сора, завідувача кафедри держав�
ної служби й управління навчаль�

ними й соціальними закладами Єв�
гена Хрикова, голови Луганського
обласного об’єднання ВУТ “Прос�
віта”, доцента кафедри історії Ук�
раїни базового просвітянського
Луганського національного універ�
ситету імені Тараса Шевченка Во�
лодимира Семистяги, а також
представників громадськості — го�
лови батьківського комітету ЗОШ
№15 І—ІІ ступенів м. Красний Луч
Олени Альохіної, голови Стаханов�
ського міського об’єднання “Прос�
віти” Ніни Гейко, директорів шкіл
міст Рубіжне, Свердловськ, Ново�
айдарського, Слов’яносербського,
Старобільського районів тощо.

Ведучими просвітянського за�
ходу були представники тренер�
ської команди громадської органі�
зації “Східноукраїнський центр

громадських ініціа�
тив” Оксана Дрєпіна
й Вадим Сабінін, які
розкрили цей освіт�
ній проект для ак�
тивних у громад�
ському житті педа�
гогів, молоді та
мешканців малих
громад.

Гр о м а д с ь к и й
просвітній захід за�
вершився презен�
тацією понад
100 унікальних ви�
дань із галузі укра�
їнського мистецтва,
етнографії (зокрема
національного кос�
тюма, рушників то�

що), надісланих просвітянам Лу�
ганщини Союзом українок у США з
бібліотеки С. і Д. Стахових. 

Стараннями просвітянського
об’єднання Луганщини захід набув
висвітлення на обласному держав�
ному радіо не лише у випуску но�
вин, а й у спеціальній передачі,
створеній спільно Правлінням об�
ласного об’єднання “Просвіти” з
обласною державною телерадіо�
компанією.

Наступного дня з ініціативи
знову�таки луганських просвітян і
на запрошення голови Донецького
обласного просвітянського об’єд�
нання подібний резонансний захід
відбувся в Донецькому прес�клубі.
Участь у ньому взяли директори
шкіл і вчителі з усього Придінцево�
Приазовського краю. Під час зу�

стрічі акцентували на проблемах,
які близькі загальноосвітнім шко�
лам краю, та можливих шляхах їх�
нього розв’язання.

За тиждень такий захід просві�
тяни Луганщини спільно із Східно�
українським центром громадських
ініціатив проведуть у колись укра�
їнській, а тепер — усуціль зросій�
щеній столиці Слобожанщини Хар�
кові (приміщення прес�центру
“Статус кво”).

Луганське обласне об’єднання
“Просвіти” та Східноукраїнський
центр громадських ініціатив до 10
жовтня приймають заявки від ініціа�
тивних груп загальноосвітніх нав�
чальних закладів, яким загрожує
закриття, на участь у тренінгу, при�
свяченому організації громадських
кампаній зі збереження шкіл.

Просвітяни східних і південних
теренів переконані: сьогодні
смертельно загрожена не лише ук�
раїнська мова, а й уся система на�
ціональної освіти, що є підмурів�
ком самого існування вітчизняної
державності. Водночас вони впев�
нені: подолати чорну смугу в новіт�
ній історії нашої Батьківщини мож�
ливо лише спільними зусиллями
“Просвіти” й широких кіл громад�
ськості, свідчення цього — прос�
вітницькі акції на кшталт тих, що
проводять луганці у співпраці зі
Східноукраїнським центром гро�
мадських ініціатив.

Прес!центр Луганського 
обласного об’єднання ВУТ 

“Просвіта” ім. Тараса Шевченка

На підтримку й захист рідної школи

У Новомиргороді 
діє тільки 10+та стаття

Юрій КИСЕЛЬОВ,
член Правління Луганського 
обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” 
імені Тараса Шевченка

У приміщенні львівського Україн�
ського Католицького університету від�
булася традиційна щорічна церемонія
нагородження відзнакою та премією
“Світло справедливості”, яку заснував
однойменний фонд, створений україн�
кою з Канади Анастасією Шкільник у
пам’ять про її батька, учасника націо�
нально�визвольної боротьби україн�
ського народу Михайла Шкільника. На�
города присуджувалася втретє. Її пер�
шим лауреатом став один із визначних
учасників шістдесятницького руху, філо�
соф і публіцист Євген Сверстюк. Мину�
лого року відзнаку здобув голова Мед�
жлісу кримськотатарського народу Мус�
тафа Джемільов. Цього року премію
“Світло справедливості” присуджено го�
лові Луганської обласної жіночої право�
захисної організації “Чайка” просвітянці
Ларисі Заливній. 

Визначала володаря відзнаки авто�
ритетна комісія у складі ректора Укра�
їнського Католицького університету, ві�
домого духовно�освітнього діяча, док�
тора теології владики Бориса Ґудзяка,
одного з проректорів УКУ, знаного
учасника дисидентського руху Мирос�
лава Мариновича, засновниці фонду
Анастасії Шкільник, а також лауреатів
минулих років.

Урочиста церемонія розпочалася зі
вступної промови Анастасії Шкільник,
після чого продемонстрували фільм
про історію заснування премії її фонду.
Присутні ознайомилися з принципами й
критеріями присудження нагороди,
якими, крім українського патріотизму, є
багаторічна участь у боротьбі за вста�
новлення справедливості, конкретна
допомога якнайбільшій кількості пок�
ривджених і знедолених людей, дотри�
мання християнських засад у всіх сфе�
рах діяльності. 

Слово надали представниці Фонду
Михайла Шкільника в Чикаґо (США)
Марті Коломиєць, яка понад десять ро�
ків співпрацює з організацією “Чайка”.

Пані Марта висвітлила найяскравіші
сторінки життєпису цьогорічної лауре�
атки, виразно окреслила особисті
якості луганської правозахисниці, її до�
сягнення в обороні прав і свобод гро�
мадян, найвизначнішою з яких є під�
тримка Великого луганського шахтар�
ського пікету 1998 року, в ході якого
гірники вимагали від облдержадмініс�
трації, на той час очолюваної сумноз�
вісним Єфремовим, виплати довготер�
мінової заборгованості із зарплатні. Й
чиновники лише тоді пішли на поступки
трудівникам, коли один із них — Олек�
сандр Михалевич — здійснив самоспа�
лення. Постійною й багатогранною є
правова допомога Лариси Заливної лу�
ганцям і співвітчизникам з усієї України
і в подальші роки. Квінтесенцією духов�

ного світу нашої землячки прозвучали
слова пані Марти: “Лариса Заливна
завжди усміхнена, ніколи не нарікає,
починає ранок із молитви”. З цим пого�
диться кожен, хто знає пані Ларису.

Добре слово про правозахисницю
сказали Борис Ґудзяк і Мирослав Мари�
нович, які пообіцяли пані Ларисі та її лу�
ганським побратимам відвідати найсхід�
ніший обласний центр України.

Наступною частиною церемонії був
показ відеофільму про незвичайну лу�
ганчанку, в основі якого кадри з Вели�
кого шахтарського пікету. Усі присутні
в актовій залі УКУ львів’яни й гості сто�
лиці Галичини (серед яких були колиш�
ні й нинішні луганці�просвітяни — под�
ружжя учасників національно�визволь�
ної боротьби ОУН Володимира й Марії
Куків, громадська активістка Людмила
Гроховська, колишній голова Луган�
ського міського просвітянського
об’єднання журналіст Василь Янкович,
парох парохії “Царя Христа” УГКЦ
м. Луганськ отець Михайло Ющишин,
науковець і громадський діяч Юрій Ки�
сельов) змогли переконатися у ваго�
мих заслугах Лариси Заливної на ниві
правозахисту й розбудови Церкви
(крім усього, пані Лариса є старшою
сестрою парохії “Царя Христа”). 

Справжньою окрасою урочистої
події став імпровізований концерт,
який у камерній обстановці актової за�
ли дала народна артистка України Ма�
рія Бурмака, виконавши під гітару низ�
ку українських ліричних і патріотичних
пісень.

Церемонія нагородження премією
“Світло справедливості” — яскравий
приклад високої піднесеності національ�
ного та християнського українського ду�
ху. Для всіх присутніх у залі гасло “Бог і
Україна!” — не порожні слова, а щоден�
ний дороговказ, який спонукає до корис�
ної справи в ім’я рідного народу та Укра�
їнської держави. 

Світло справедливості
Лариси Заливної

Лариса Заливна із врученою їй відзнакою
“Світло справедливості”
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СТРІЛА Суб’єктивна антологія

Упорядник і автор 
літературно#критичних розвідок
лауреат Національної премії 
ім. Т. Шевченка 
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

…високий дух
літання вільного давно потух.

Т. Осьмачка

В ін — з поетів затемнених,
відчужених і самотніх. За�
гадковий, як і його прізвище

— Осьмачка, що прив’язане до за�
гадкового числа 8. Чи не в ньому
слід шукати розгадку долі й харак�
теру? У кожному разі, відразу ж
спадають на думку сакралізація
числа в архаїчних культурах, міфо�
поетичних традиціях, математич�
ний символізм піфагорійців, філо�
софія і містика числа. Це тим
більш виправдано, що має прямий
стосунок до творчості. Число і сло�
во, математика і поезія зіставляли�
ся не раз і дискусії з цього приводу
спорадично виникають і зараз.

Основою намагань предста�
вити поезію як точний жанр стала
математична естетика Піфагора
— секрет краси криється у число�
вих співвідношеннях. Математи�
ці поезії приділяли увагу Маллар�
ме, Валері, Хлєбников.Тут же ма�
ємо ще й прізвище поета з еле�
ментом числового коду. Та й гра�
фічне зображення цифри 8 схи�
ляє до міркувань про знак безкі�
нечності й фатальної замкнутості
в одночассі. Ще осьмак — старо�
винна монета. Це теж якоюсь мі�
рою має стосунок до нього, якщо
зважити на глибину відчуття ним
дідизни, затоптаної часом і новіт�
ньою лихою історією. У госпо�
дарстві Осьмачки, як у лісі: висо�
кі дерева і дрімучі хащі. Щоб ви�
братися на сонячну галяву, треба
крізь ті зарості продиратися. 

А щоб Осьмачка став зрозумі�
лішим, починати треба не з його
віршів, а з поеми “Поет” і терпля�
че подолати всі 628 октав. Цей твір
— із найбільших здобутків україн�
ської літератури у жанрі поеми.
Хто не прочитав “Поета”, у того
неминуче складеться неповне чи й
хибне уявлення про Осьмачку —
знаю це з власного досвіду. У “Біб�
ліотеці поета” поема представлена,
певна річ, окремими розділами і —
не найкращими. Це в ній Осьмач�
ка скаже про високий дух літання.
Явить глибоке знання селянського
життя, побуту, психології. Приго�
ломшить потужністю уяви, сюрре�
алістичними кадрами. Проспіває
гімн книзі, думці, посилатиметься
на Шеллі й  Байрона:

І Шеллі дзвонить 
віршами�громами: 

“Єдине все, 
що в нас і що над нами”. 

Окремі фрагменти наверта�
ють до Данте, свідчать про те, як
уважно студіював Осьмачка “Бо�
жественну комедію”. Розгалужу�
ватиметься сюжет, з’являться
внутрішні монологи, а з ними й
непрозір’я, таке характерне для
нього, Осьмачки. Він сам про це
знав, тому й виніс як мотто до од�
нієї з поезій англійську фразу —
may soul is dark, мій дух (душа)
темний. У “Поеті” поет явить не
тільки могуть уяви і зображуваль�
ності, а й версифікаційну культу�
ру, якої часто бракує його віршам.

Підрадянські книги Осьмач�
ки: “Круча”, “Скитські вогні”,
“Клекіт” — контрастні й багато�
слівні. Він часто “забалакує” те�
му, плутається у напливах чуттів,
ледве даючи їм раду. Та навіть у
незграбних, невідгранених вір�
шах присутній той Осьмаччин
дух, який збережеться й надалі,
зміцніє в блуканнях поета по Єв�
ропі, і тільки в Америці, під впли�
вом прогресуючої хвороби втра�
тить колорит, піде на спад.

Осьмачка, безперечно, люди�
на з вкрай розхитаною психікою.
Це прочитується при уважному
прочитанні першої ж книжки, з
якої поет відбере до свого вибра�
ного всього три вірші. Уже там
відбилася його схильність до барв
нічних — похмурих і зловісних, до
їх нарощування і концентрації.
Як, до слова, і до вселенськості,
епічності, “уїтменізму”, надто у
вільних віршах. Тут, як і в книжках
наступних, окремі пасажі виви�
щуються до пророцтва, нагадують
завивання юродивих з їхніми не�
ясними прозріннями, погрозами,
накликаннями грядущих бід.

“Звір бенкетує! Болить душа”
— підсумує поет один з віршів. А
в іншому мовби кине виклик
Сальвадору Далі: чотирма рядка�
ми накидає моторошну картину,
що виростає до символу XX сто�
ліття:

А ярами вовки грали,
над кривавою рікою
білі зуби полоскали
віковою глибиною.
Про такі характери, як Ось�

мачка, кажуть: їм щось поробле�
но. Поет був би приречений на
самоту й неприкаяність навіть за

нормальних умов. Його тяжкий
життєвий досвід: переслідування,
арешти, перебування у психлі�
карнях, — тільки прискорили
дозрівання того, що вже дістало�
ся у спадок. Ю. Шевельов, розпо�
відаючи про дивацтва поета, з
яким він запізнався уже в Європі,
зайняв нейтральну позицію. Хоча
й не оскаржував його належності
до геніїв захмареного розуму —
Гельдерліна, Норвіда, Ніцше.

“Один я на світі, мов Юда в
гаю на вірьовці!” — це вже в
“Кручі”. Мотив самоти стане по�
тім хронічним.

Зорі плинули на хмарах,
курів сніг з небес; 
ішли люди всі у парі,
а я ждав тебе. 
Про кого цей вірш — про дів�

чину? Україну? “…там я ждав тебе
віками і сам скам’янів”. Образи
Осьмачки несподівані і яскраві:
“Половецькі орди їхали степами,
ловили списами зорі вечорами”.
Сонце “заюшило кров’ю молоди�
цю”. А що ж молодиця? “Не з
відрами стала вона під вербою,
дитину вмивала гострою водою”.
Вода гостра, сади жовтоглинні,
степ сизохребетний, річка хутко�

Тодось ОСЬМАЧКА
(1895—1962)

Дух вільного літання 

Війна

Туга стінами стояла на могилах, 
як тумани перед світом;
мати сива там до сина говорила… 
бо пололи разом жито:

“Чом, сину, зажурився,
ніби вечір похилився
аж од хмари, аж до лану
на могили та церкви,
на яри…
в ріку криваву,
що полоще черепи і кістяки,
наче криги, биті, ламані шматки?”

“Мила ненько, біла вишне!
Снився сон мені, як диво:
мов ти жито жати вийшла,
як у гай на буйну ниву.
Не одну годину жала
золоту пашню у полі, 
силу снопів нав’язала
й поколола ноги голі. 
На сніп сіла спочивати, 
а шуліка десь із яру 
впав на груди тобі, мати! —
ніби камінь з гори вдарив… 
Вирвав серце тобі тепле

й до криниці, що під лісом, 
поніс яром, далі — степом… 
На високім сів горісі, 
що на цямрину схилився. 
Наче зорі вночі в кручу, 
кров котилась у криницю —
у безодню неминучу. 
Як загавкали ж лисиці 
у тумані вранці яром, 
то шуліка у криницю
кинув серце твоє, мамо!
На шляхах середохресних 
до стовпа я був прикутий,
ти ж кривавила десь верстви, 
вся обірвана, роззута; 
повертала груди рвані
все на північ, а не в вирій 
і кричала у нестямі: 
“Верніть серце моє, звірі!”

Туга рядна вистилала у степу, 
а ніч полами змітала 
повні зорі в рядна чорні —
пашню миту, золоту. 
Син та мати над степами 
і над зорями в рядні
коло місяця стояли,
ніби в кадобі на дні.
А ярами вовки грали,
над кривавою рікою —
білі зуби полоскали
віковою глибиною. 

1921

Під Київ старий…

Під Київ старий незглибимая ніч 
Прийшла непомітно степами —
І тисячі в воду запалених свіч 
Поділ перекинув стовпами.

І знизу безодня й безодня вгорі 
Із синього холоду ночі 
Жене над водою вогні в куширі 
І жаб’ячим криком скрегоче.

Стихія небесна, стихія земна
Злилися в гармонію дивну.
Та місця між ними мені вже нема
Так само, як в людському плину…

Шукаю вночі я, шукаю і вдень 
У місті великому серця, 

Але обіймаю над кручею пень,
Коли дві безодні зіллється;

Мов дурень, тоді я радію в собі 
І очі на схід повертаю: 
Чи в сонце не впали, як тіні слабі, 
Холодні безодні без краю…

Дівчата зичливі чи навіть відьми, 
Благаю хоч крихітку — серця, 
Аби не зустріти на сході пітьми, 
Коли дві безодні зіллється;

Аби моє змучене горем єство 
Взяло собі землю, і небо, 
І зорі, й вогні, і жабине гніздо 
Із рік та озерного степу!

Незмінність

Прозорого серця висока погода
сьогодні пустила над світом плисти
тонесенькі хмари, відбивши їх в водах
баварських озер, мов з латаття листи.

Налиті живицею сосни рожеві 
малої гіллячки не рушать ніде, 
бо тиша у лоно щасливому дневі
від Альпів далеких незримо іде.

І кожного дерева стовбур порою
дзвенить, мов струна, 

що зачула смичок,
коли відривається тільки вагою 
і падає вниз крізь гілляки сучок.

І жодного птаха з прив’ялого зілля 
не чути чогось в нерухомім бору, 
і навіть на луках тримає неділя 
урочисту тишу, мов гори, стару.

І тільки з�за лісу із палої брості
кричать у баварів уперто півні, 
які віщували і щастя і гості 
в далекій черкаській моїй стороні.

А що вони значать тепер в блуканині? 
Вже певно не те, що співанням раніш, 
коли і кімнати не маю я нині 
без свідків чужих прочитати хоч вірш.

Не те тут говорить і сміх для привіту,
й душа у молитви вже, певно, не та, 

і тільки на тлі безконечного світу 
та сама й незмінна моя самота.

У таборі 

З вікна видніють із�під снігу дахи
і з цегли свіжі виводи,
з їх лине дим, неначе чорні птахи 
або мов гуки череди.

В кімнаті душно, і в повітрі висне 
накурений тягучий чад, 
і хлопці, лежні, голосно навмисне 
говорять про масних дівчат.

А я біля розпеченої груби
схиляюся до ніг своїх,
та ще й кажу, шепочучи крізь зуби:
“Коли я вирвуся від них?”

Я вдома був, мов раб у Сіракузах, 
і Відень був мені не друг, 
і тільки давня українська муза
гляділа здалеку мій дух.

Але тепер вже до чиєї хати
її покличу я у кут,
де не чекають дикі меценати
на збольшевичений свій суд?

Бо від розмов і димного наркозу, 
як від зміїного жала, 
зів’яв, страждаючи, у мене розум 
і глухне в обводі чола.

І я вже і не знаю: чи за скелі 
хилити голову вітрам, 
чи освіжити думи невеселі 
водою з першого відра?

Але, моя царице превелика, 
не покидай мене хоч ти 
і в дерев’яних навіть черевиках 
наважся стежку перейти.

Я жду тебе у лісі, і у місті,
і в селах, де шумлять сади,
з одним бажанням: як завжди, без вісті,
ох, музо рідная, прийди!

Дзвонар

Ох, недоле моя чорнопера, 
відведи від моєї душі 
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ХХ століття Українські поети 

нога — у кого ще, крім Осьмачки,
знайдемо такі першої свіжості
епітети? І цей самоспопеляючий
нурт чуттів. Цю безперервну ро�
боту заведеної як годинниковий
механізм свідомості?

Осьмачку важко сплутати з ін�
шими. Він так вивертає фразу, що
наслідувати його неможливо. Йо�
го прозовий, розхитаний, арит�
мічний рядок зберігає свою са�
мість навіть тоді, коли у вірші вчу�
вається пряме відлуння Пушкіна
чи Єсєніна. Цей поет м’язистий
своєю окоренкуватою незграбніс�
тю. Без Осьмаччиних “аномалій”
не було б і самого Осьмачки.

У його ранніх, близьких до
билинних казань та дум імпрові�
заціях, чуємо вільний подих сте�
пу — колиски України. Він уміє
сказати так, як до нього — ніхто.
І навіть благословити безум, як
благословляв свою епілепсію
Достоєвський. “Благословення
єсть безумство�хаос, що дасть
нам солодко ридать, коли до нас
літа впадуть снігами і пережитим
завихрять!”

Його кафкіанство — спогля�
дання жука, що потрапив на рей�
ки, і синтез із цього приводу мо�
же розглядатися як сюрреаліс�
тичний виверт і як знак божевіл�
ля. Між тим і тим — межа хистка.
Осьмачка у деяких своїх злетах як
вулканічна лава. Його стихійна
сила, породжена “гоголівською”
уявою, такого напору, що він не
може її дисциплінувати, спряму�
вати в єдине русло, підкорити лі�
тературним умовностям. Так сила

стає слабістю: нагромадженням
словесної маси, захаращенням
світлиці зайвим мотлохом, скир�
туванням соломи невправним
скиртувальником, коли вона роз�
сувається на всі боки.

І там же — дивні прозріння:
І на печі над сухарем
Чадний гасник поволі тух,
І в мене горе вже старе
Уважнішало, ніби друг. 
Тонко й свіжо. Невипадково

ачей Маланюк запідозрював в
Осьмачки симптоми ще й “хво�
роби” геніальності.

Коли б виникла потреба виді�
лити трьох найвідвертіших укра�
їнських поетів, то ось вони: Свід�
зінський, Плужник, Осьмачка.
Але якщо перші два — діаманти,
то третій — алмаз, який потребує
шліфування й огранення. Хоча —
знову ж таки — саме у цій невід�
шліфованості сила поета. Як тіль�
ки він стає простішим, прозірні�
шим, тут же й втрачає щось таке,
що властиве тільки йому. Стає не
по собі, коли читаєш про “репану
шкуру” з батька, яку хтось “поче�
пив угорі на дрючках”.

Душогубця не бачить мій зір,
Тільки знаю: в юрбі він вирує:
Знаю — там 

приховався той звір,
Бо для кого ж то шкура парує?
Далі — навертання до дитин�

ства, що з “мужицької випало
миски” і дивна репліка: чому укра�
їнці буцімто не люблять дітей з ко�
лиски та чому місяць “сіяв на батіг,
коли був я маленький” — поси�
лання на гіркий власний досвід.

Похмурий “Дезертир”, де
вовк на прохання козака розри�
ває йому груди, гризе ребра, а по�
тім, виконуючи волю загиблого,
несе його кістки з чужини до
Дніпра:

Впівночі вовк, як вогнеліт,
З кістками до Дніпра летів,
Зриваючи холодний піт
І тумани страшних снігів.
А вітер плакав на слідах,
Що зорі й сонце світять нам
Лише на рідних берегах,
Про що відомо і вовкам.
Слух на печерне, первісне, мі�

фологічне в Осьмачки був бездо�
ганний. І дивно читати потім у
“Китицях часу” його інтимну лі�
рику: стільки в ній справдешньо�
го, беззахисного, того ж потужно
стихійного, недекорованого, не�
зашореного, незалітературеного.
І не Сосюрина одноплощин�
ність, а кохання з демонічним
присмаком. Відомо: послання
звернені до черниці, в яку зако�
хався поет. Про цю нещасливу
пристрасть яскраво розповів у
книзі “Поет з пекла”, присвяче�
ній Осьмачці, М. Слабошпиць�
кий. Цей фрагмент із життєпису
тільки підкреслює безмежну оди�
нокість поета. Підозріливого, ко�
лючого в спілкуванні. Гнаного ще
й внутрішньою, незрозумілою
для інших силою.

Душе ж моя темна, 
чого ти тут в горах

живитись не хочеш терпінням,
а молишся нишком, 

щоб доля сувора
серця поєднала з камінням?

Чи, може, боїшся, 
що лусне напруга

в таких необдуманих герцях
і камінь вхоплю я, 

мов щирого друга,
й навіки притисну до серця? 
Скільки відчаю в цих рядках.
Дивна річ, але певна відчуже�

ність між поетом і його читачем
лишається й зараз, мовби Ось�
мачка запрограмований на са�
мотність і по смерті.

Він важко надається до збли�
ження — такий осібний його пси�
хічний досвід і так по�своєму він
той досвід: висловлює. Осьмачка,
як і Н. Лівицька�Холодна, вика�
зав ніч душі. Але в неї — переваж�
но короткі, констатуючі вірші, а в
Осьмачки — громади слів, які
проте епізодично вибухають фе�
йєрверком картинності.

“Немає волі на землі!” — ви�
гукне поет, потрапивши на Захід,
і гірко зітхне: “і тут зійшлися
“комсомоли” в руїни обертати
дух”. А в поезії “В Альпах” скаже
так, як це вміє тільки він:

А я між небом зоряним, 
одягнений в кожух,

і між землею сам надворі,
мов здавлений, 

у палітурках двох лежу
нігде не читаних історій
з бажанням, щоб 

жадана діва без розмов,
а під гітарний тільки туркіт
взяла мене 

поцілувала й потім знов
поклала тихо в палітурки.
Осьмачка знав правду своєї

щирості, врятованої “могутнім,

нелукавим словом”. Перебіль�
шення? Самовозвеличення чи
акт самооборони? Реакція на свої
сумніви, на гризоти свідомості:
“я низам чужий, чужий цілком,
але й твоїй чужий вершині?” Це
звертання до гірського орла.

Осьмачка — то втілення круг�
лосирітства. Його внутрішня са�
моізоляція була непробивна. То�
му в цих рядках немає й крапель�
ки пози: “Із Батьківщини рідної
втікач, ще й емігрант між втікача�
ми”. “Втікач між втікачами” —
такою могла бути б і назва цієї
статті про нього.

Мандельштам, знемагаючи
під тяжею зачиненості в глибин�
ці, волав з надривом: “Читателя!
советчика! врача! На лестнице
колючей разговора б!” Просив й
Осьмачка. Але задовольнявся мі�
німумом. “Сило Божа, дай душі
моїй простору і єдиного з душею
слухача!”

Психічна напруга, боріння й
моріння духу, озонові діри свідо�
мості, оголеність травмованої сві�
том душі, плутана мова, що не зав�
жди узгоджується з граматикою, —
це він, Тодось Осьмачка, мандро�
ваний сирота, Агасфер української
поезії, який не мав жодних ілюзій
щодо майбутнього людства:

І чи мені вітати, 
гей, часи летючі,

Коли великий хаос 
будиться в віках,

Коли і небо висить 
у космічній кручі

Вже на останніх 
змучених зірках?
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кожну діву, що любить озера 

і дзеркала, мов води в глуші,

бо вона відчуватиме й шкуру 

у фрізера, що робить і зиск 

і на нігтях жарінь манікюру, 

гарячішу за сонячний блиск.

Бо вона на кожнісінький дотик

його пальців, голодних на гріх,

розтулятиме радісно ротик

у лукаво�схвильований сміх.

І якщо він над нею, хиткою,

враз нахилить обличчя бліде,

то придавлені груди косою

і вона йому теж підведе.

І накрутить він їй, мов купчисі,

повно в пахощах кучерів знов,

щоб на чорнім золоченім плисі 

аж по перса шуміла любов.

І нещасний уже ти навіки, 

коли любка твоя молода 

задивляється в плеса та в ріки 

і в дзеркала такі, мов вода…

Куди й день заглядає понурий, 

а вночі зоряниці рясні, 

і рожеві, мов жар, манікюри, 

і блискучі, мов зорі, персні.

І тобі залишиться благати, 

мій поете, лише дзвонаря, 

щоб у дзвони, неначе з гармати, 

калатав, доки зійде зоря.

Щоб у серці твоїм він пожежу 

погасив без води і сльоти, 

взявши стежку у Бога найлегшу 

для зідхань та плачу й самоти.

Бо її погасити вже, звісно, 

не подужають жодні моря, 

що лунатимуть голосно й грізно 

із дзвіниці вночі в дзвонаря.

Бо і в його краплинки на віях 

осяватимуть душу до дна: 

що і вічність і сон — це стихія

від віків нерозлучна й одна!

Україна

Шляхи мої неміряні, 

гори мої неважені,

звірі мої не наджені,

води мої не ношені,

риба у їх не ціджена,

птахи мої не злякані,

діти мої не лічені,

щастя моє не злежане…

Оце така я в тебе матінка,

в руці Господній

Україна синєнебая!

Поет 
(Уривок)

“Немов на озері без берегів 

прозорий лід дзвінкий і нерухомий

на горній тиші висохлих віків

і на завмерлім, ніби вічність, громі

прозорий мармур без кінця й країв

пливе десь у безодні невідомій;

на нього дивиться крізь сльози люд

і небом називає брилу тут.

І скільки ока скинути тим долом

у діри урни спущено з небес, 

під вінця вхоплені перловим колом, 

аби не випали в безодню десь;

над кожною по три колумни голо

стоять, мов білі стовбури берез

і їх не обвіває вітер�вихор,

ані крило пташине летом тихо.

Над кожну урну, що блищить, мов рот,

на трьох колумнах білих, мармурових, 

держиться важко пара сковород 

на повзнях срібних довгих ланцюгових, 

і днами сходяться без перешкод 

в діяметрах, напевно, трьохметрових: 

і урни всі, і сковороди ті 

з прозорого рубіну вибиті.

Вогонь горить з кожнісінької штуки 

і нижчу сковороду так пече, 

що найстрашніші спричиняє муки 

тому, хто з верхньої не утече; 

коли ж, неначе лист в осінні гуки 

затріпотить розпачливим плачем, 

то із сковороди скакає дико, 

то гине у повітрі з смертним криком.

А вслід йому тоді протяжний гук 

до неба нагло схоплювався вгору, 

і, вдарившися в піднебесний лук 

блакитного, бездонного простору, 

стихає, там серед таємних мук 

комусь невисловленого докору:

“О, горе нам: перемагає тлум, — 

згасає зірка знов серед колумн!”

І урні затуляло вічну пащу:

сковорода бо вже від тягару

звільнялася, і нижчу — товщу й важчу —

на повзнях опускала на діру,

сама ж, уверх зійшовши на добрящу

колумни частку, зупиняла рух; 

і погасав вогонь навіки в урні,

Немов під снігом нагідки безжурні.

І геть, куди не глянь, то голий люд

лежить на сковородах ниць по небі

без стогону, без руху і без пут,

у заклятій страшній якійсь потребі;

вогні під ними гострі жала пнуть,

немов пекельна хвиля в вічнім склепі,

а обігнувши сковородам гін,

розходяться безсліддям білих пін.

І біля кожного станка такого

з людини череп… дужка золота,

до ланцюга прикута золотого,

який крізь порожнечу виліта

до сонця, що горить серед страшного

простору, ніби голова кота,

а з неї вуса — ланцюги блискучі

шумлять на небо, мов дощі із тучі.

А з черепа, що в ньому повно книг, 

ув урну пильно заглядає Карло, 

коли вогонь хоч трохи там затих, 

скидає ще нових туди попарно 

з десяток фоліянтів дорогих 

і, зворушивши кочергою гарно,

спирається на неї і зорить, 

як мудрощі й поезія горить.

Бо на тортурах то сковородиних 

поети, що блукали на землі, 

шукаючи і правди, і людини, 

і мріям тиші творчої ріллі.

І, марний час проклявши блуканини, 

заносили в труну свої жалі 

тоді, коли приплакали вже лиха 

пектися досхочу на власних книгах.

Що ось тепер вгорі на небесах 

їх нищать табуни кордуплів лютих, 

які були колись по городах

і грішми і неправдою зіпсутих,

за критиків писак, що в вічний прах

наважилися істину зіпхнути, — 

і хтось призволив там кордуплів цих

робити муку і вогонь із книг.

А встане ніч на землю — вогку груду —

і заблищать на небесах зірки,

і степ замре від трактору і люду,

і випливуть із туманів церкви,

і сич гукне з дзвіниці лунко гудом

в далекий ліс, де сонні сплять галки, —

то хто посміє проказати в горі, 

що то горять поети, а не зорі.

І що сами не покидають мук 

на висічених долею рубінах, 

щоб небо не погасло, ніби гук 

сича на дальньої дзвіниці стінах,

який турбує, мов жага розлук, 

надією, що квітне на руїнах: 

що люди без небесних тих вогнів 

обернуться в лютіших різунів.

Якби з’явився деспот войовничий 

і взяв бібліотекарів на паль, 

а книги всі і справи видавничі 

геть повивозив у степи на спал, 

і друкарів проклятих може й тричі 

попік, немов себе Сарданапал —

то теж погасло б небо над землею 

навіки із катівнею своєю.

Де блиск потужний широчінь січе 

на мармуровій замкненій підкові,

як на поверхні моря, що тече 

вогненне у безодні загадкові; 

і скрізь катівське сяєво речей, 

мов з блискавок одбитки випадкові, 

горять, шматуючи, стражденним зір, 

які блищать далеко потом шкір.

І, захищаючись від блиску муки,

без руху жодного вклякають ниць…

а небо мчить, неначе через луки,

розбурхана вітрами зграя птиць,

без волі, з таємничої принуки,

як зірвані кінці од блискавиць;

за ним, не сподіваючися зради,

летить земля бескеттями западин”. 
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Музика“Я мала найвище щастя, коли співала 
світові українські пісні”. 

Мирослава ЗАЙКО, 
членкиня НВМС, м. Заліщики

Про жодну оперну співачку не�
має стільки високопрофесійних
захоплених рецензій світових му�
зикознавців, скільки відгуків і спо�
гадів є про Соломію.

ХІХ—ХХ століття — епоха опер.
Міська молодь черпала духовне,
творче натхнення та ідеї з оперних
сюжетів, у театрах. А сільська мо�
лодь — в аматорських самодіяльних
театральних виставах на толоках, у
стодолах. Просвітницького значен�
ня набували українські ювілейні кон�
цертні шевченкіани та інші ювілеї.

Соломія з дитинства відчувала
й розуміла свою просвітницьку мі�
сію. Вчилася співати у батька�свя�
щеника (сольфеджіо), у сільсько�
му хорі, в тернопільському хорі
“Українська бесіда”.

У підавстрійській Галичині було
поширене з просвітницькою метою
хорове мистецтво. Вивчаючи рідну і
світову історію, літературу, Соломія
здобула такі знання, що в консер�
ваторії її звільнили від загальних
предметів, і цей час вона присвячу�
вала вдосконаленню оперного й
народного співу. Під час навчання у
Львівській консерваторії співачка
була учасницею академічного хору
та добровільного хору “Боян” під
орудою Д. Січинського, О. Нижан�

ківського. Вона — частий гість про�
світницьких концертів. Разом з ін�
шими студентами ставила на сцені
консерваторії українські опери: “Ку�
пало” А. Вахнянина, “Запорожець
за Дунаєм” Гулака�Артемовського,
“Різдвяна ніч” М. Лисенка, викону�
вала головні партії.

Вона часто зазначала: “Я хоті�
ла довести галицьким песиміс�
там, що українська душа здібна
осягнути вершини артистизму і
тим потягнути за собою інших”.

Всупереч міщанським звича�
ям, Соломія на позичені батьком
гроші їде до Мілана навчатися спі�
ву, бо “одними здібностями вер�
шин не осягнеш”, треба докласти
великої самозреченої праці.

Отримавши приватним спосо�
бом вокально�сценічну освіту в іта�
лійському Мілані, гастролюючи за
контрактами, виступаючи у най�
престижніших залах Європи, Аме�
рики з великими тріумфами, буду�

чи примадонною Варшавської та
Санкт�Петербурзької опер, Кру�
шельницька не втрачала зв’язків зі
своєю рідною підавстрійською Га�
личиною. Цікавиться політичним
станом свого поневоленого краю,
допомагає коштами радикальній
партії І. Франка, М. Павлика,
Л. Мартовича, допомагає родині
виплатити борги, організовує мо�
лодшій на 15 років сестрі Ганні во�
кальну науку в Мілані та платні кон�
трактові виступи в операх.

Часто приїздить Соломія в рідне
село Біла, бере участь у щорічних
Шевченківських академіях у Львові,
гастролює із сольними концертами у
Тернополі, Чернівцях, Станіславі
(Івано�Франківську) і в повітових міс�
тах Галичини. Своїми концертами
пробуджує і підтримує національний
дух населення. Співає пісні, романси
М. Лисенка, Д. Січинського, М. Вер�
бицького, В. Матюка та інші на слова
українських поетів. Бере до реперту�

ару ідейно�змістовні, драматично�
ліричні пісні, героїчні балади.

Навіть у побутових піснях вона
знаходить глибокий підтекст, вміє
його виразити мистецькими засо�
бами: чиста інтонація, виразна
дикція, відповідна міміка, глибока
щирість та ін.

Мріяла після одеських гаст�
ролей співати в Києві, познайо�
митися з українською громад�
ськістю і з Лисенком, але київ�

ський губернатор не допустив до
столиці “галицьку русинку” ніби�
то з тієї причини, що київська
опера саме була на реставрації.

М. Лисенко писав до Соломії:
“Чому поляки та інші народи щас�
ливіші від нас, українців? Коли Ук�
раїна буде мати щастя бачити й
чути художню перлину русько�ук�
раїнської нації?”

М. Павлик писав зі Львова до
Драгоманова в Софію: “…окрім
величезного артистичного талан�
ту вона у найвищій мірі здатна да�
вати культурні цінності… Вона є
величезна психічна сила, … яка
може впливати на духовний роз�
виток суспільства…”

Кожний свій камерний концерт
із серії “Пісні різних націй” світова
співачка завершувала українськи�
ми піснями, якими Крушельницька
заявляла народам світу про поне�
волену Україну, і європейці й аме�
риканці інтуїтивно відчували їхній
глибокий зміст і музичну красу.

Крушельницька зізнавалася:
“Я мала найвище щастя, коли спі�
вала світові українські пісні. А коли
сестра вислала мені із Заліщик на�
родний стрій, то я разом із піснями
могла показати світові ще й наш
український вишиваний стрій!
Своїми тріумфами на світових сце�
нах я зобов’язана рідному україн�
ському пісенному народові”. 

Місія Соломії Крушельницької

Ліліана ХОМИШИН,
м. Донецьк

Хор імені Лисенка заснував
1996 року великий українець, му�
зиколог, композитор, оперний спі�
вак, уродженець міста Долини, що
на Івано�Франківщині, Мирослав
Антонович. Хлопець ще з дитинс�
тва був залюблений у музику, са�
ме тому вивчав музичні науки й
спів у Львові та виступав у різних
операх. Закінчив навчання в Ут�
рехтському університеті й захис�
тив дисертацію під керівництвом
професора доктора А. Смейерса.
Із�під пера М. Антоновича вийшли
роботи про східно� та західноєв�
ропейську музику. У міжнародних
музичних виданнях публікувалися
його статті. Він також читав лекції
на конгресах музикознавців в Ут�
рехті, Оксфорді, Зальцбурзі, Нью�
Йорку. Був диригентом хорів, у
яких співав. Любов до України, її
культури й милозвучних пісень пе�
реповнювала його. Саме тому під
час навчання в Утрехтському уні�
верситеті, коли в Голландії припи�
нила свою діяльність Українська
католицька духовна семінарія,
доктор Мирослав Антонович вирі�
шив створити хор винятково з гол�
ландців�чоловіків, який співав би
на богослужіннях українською мо�
вою у візантійському обряді. Звід�
си й назва “Візантійський хор”.
Мета його створення — відкрити
голландцям красу східного обряду
та культуру українського народу.
28 лютого 1951 року відбулася
перша репетиція, а вже через 2 мі�
сяці хор відспівав у каплиці шпита�
лю св. Антонія в Утрехті першу
Службу Божу. Звістка про хор
швидко поширилася в Голландії та
за її межами. Він підкорював своїм
співом публіку Західної Європи,
США, Канади. Хоч би де хор гол�
ландських козаків (так ще назива�
ють цей колектив) виступав — йо�
го зустрічали з відкритим серцем.
Під керівництвом Мирослава Ан�
тоновича хор дав понад 3000 кон�
цертів, а 1990 року співаки впер�
ше відвідали Україну — Батьків�
щину засновника. 

Через шість років М. Антонович
зібрав уже мішаний колектив співа�
ків, аби спільно з Візантійським хо�
ром виконати один концерт на ко�
ристь Міжнародного фонду сім’ї
Лисенків у Києві. Концерт відбувся
у травні 1997 року у церкві св. Яко�
ба в Утрехті і мав надзвичайний ус�

піх. Саме тому цей тимчасовий спі�
вочий колектив перетворили на
постійний хор і назвали його “Хор
імені Лисенка”. 

Хор імені Лисенка підтримує
та розповсюджує українську куль�
туру. Усі 40 співаків — чоловіків і
жінок — корінні голландці. Миро�
слав Антонович та Паул Гаккеннес
протягом десятиліття були худож�
німи керівниками хору. За роки іс�
нування колектив відвідав багато
країн світу та тричі виступав в Ук�
раїні. Репертуар хору постійно
оновлюється. 2006 року М. Анто�
нович відійшов у вічність. Через
кілька місяців новим керівником
стала Ірина Горванко, уродженка
Івано�Франківська, — віддана ук�
раїнській музиці людина, яка
1993 року закінчила музичний фа�
культет Прикарпатського націо�
нального університету ім. В. Сте�
фаника. Після переїзду до Нідер�
ландів вона закінчила Брабантську
консерваторію в місті Тілсбург за
спеціальністю хоровий диригент.
За її керівництва хор ім. Лисенка
збагатився новими піснями. А ще

2008 року, коли хор побував у рід�
ному місті Мирослава Антоновича
Долині, виступивши разом із нас�
тоятелем Гошівського монастиря
отцем Дам’яном та покійним от�
цем Тарасом у Гошеві, вони зго�
дом спільно записали компакт�
диск літургії св. Івана Златоустого.
Після візиту в Долину місцеву му�
зичну школу перейменували на
школу ім. Мирослава Антоновича.
Вихованці цього закладу завжди
гідно виступають на концертах,
конкурсах. Серед учнів і випускни�
ків багато лауреатів і відомих ви�
конавців. Хор у різний спосіб до�
помагає цій музичній школі, опіку�
ється нею та захоплюється її тала�
новитими вихованцями. Крім того,
2010 року в Долині створено
“Фонд імені Мирослава Антонови�
ча”, мета якого — благодійна ді�
яльність.

Минулого року у зв’язку з пе�
реїздом пані Горванко до США но�
вим диригентом співочого колек�
тиву з Голландії стала Анна Азерні�
кова, що народилася у Москві. Во�
на вчилася хорового диригування

в Московській консерваторії. Анна
живе в Нідерландах із 1998 року. У
консерваторії Свелінка в Амстер�
дамі вчилася співу, навчання за�
кінчила 2003 року. Як солістка, во�
на виступає і в Голландії, і за кор�
доном. Нині Анна, крім керівниц�
тва голландським хором ім. Ли�
сенка, постійний диригент чолові�
чого хору Хасселту та Російського
камерного хору.

Уже понад 30 років імпресаріо
Візантійського хору є Володимир
Луців — видатний український
концертний співак�тенор, банду�
рист, культурно�громадський діяч,
виконавець дум та автор статей
про бандуру. Він уродженець Над�
вірної Івано�Франківської області,
нині громадянин Великобританії.
Під час відзначення 100�річчя з
дня смерті Т. Шевченка (1961 р.),
В. Луців у Голландії знайомиться з
диригентом Візантійського хору
Мирославом Антоновичем. Відто�
ді Луців організовує численні гас�
тролі цього голландського хору в
країнах Європи і світу. 

Саме з ініціативи Володимира
Луціва хор ім. Лисенка гастролю�
вав по Україні. Цього року візит
голландського хору в нашу країну
пов’язаний із відзначенням 95�ї
річниці від дня народження маес�
тро Мирослава Антоновича. Тур�
не під назвою “З Україною в сер�
ці” відбулося, щоб показати

відданість красі та мелодійності
української музики та пісні. А ще
хоровий колектив мріяв побувати
у Центральній та Східній Україні. 

Разом з голландським хором
ім. Лисенка гастролював Україною
не менш відомий в Європі та нашій
країні молодий цимбаліст Михай�
ло Захарія, що вражає шануваль�
ників віртуозною грою на цимба�
лах. У 5 років Михайло здобув пер�
шу премію на обласному конкурсі
“Юні віртуози”: тоді й розпочалася
його творча кар’єра. Зараз він —
лауреат Міжнародного гуцуль�
ського фестивалю, стипендіат
Всеукраїнського конкурсу “Нові
імена України”, лауреат першої
премії Міжнародного конкурсу мо�
лодих виконавців у м. Кишинів
(Молдова), багаторазовий лауре�
ат Міжнародного конкурсу цимба�
лістів у Чехії, переможець міжна�
родних конкурсів у Будапешті
(Угорщина), Тревізо (Італія).

Голландський хор ім. Лисенка
разом із цимбалістом�віртуозом
Михайлом Захарією гастролював
містами України з 7 до 16 вересня.
8 вересня колектив виступив у рід�
ному місті Мирослава Антоновича
— Долині, відвідав Вінницю, Чер�
каси, Кривий Ріг. Хор завершив
своє турне у Донецьку. Побували
на цих концертах усі охочі, адже ві�
домий колектив виступав безкош�
товно. 

Українські гастролі голландського хору

Михайло СЛОБОДЯН,
член ВУТ “Просвіта” 
імені Т. Шевченка
Фото Ігоря ЗВАРИЧА

У селі Ліски на Коломийщині
відбувся літературно�мистець�
кий фестиваль імені Квітки Цісик,
ініціатор дійства член НСПУ, про�
світянин Ярослав Ясінський.

фестиваль зібрав понад сто
учасників, завітали митці з різ�
них куточків України. Виступи�
ли відомі громадські діячі й ак�
тивісти: голова ОО НСПУ Євген
Баран, Христина Стебельська,
народний депутат України, го�
лова Всеукраїнського комітету
захисту української мови Олесь
Доній, голова Коломийської

“Просвіти” Василь Глаголюк та
інші. 

Прозвучали пісні з репертуа�
ру Квітки Цісик. У поетичному
турнірі взяли участь Олег Лишега
з Києва, Олесь Дяк та Олександр
Гордон зі Львова, Василь Карпюк
та Ярослав Ткачівський з Івано�
Франківська, Мирослав Лазарук
із Чернівців, Іван Війтенко з су�
сіднього села Коршів та інші.

На фестивалі вшанували па�
м’ять трьох місцевих просвітите�
лів: священика Івана Ісаїва, вчите�
ля Миколи Цісика і директора шко�
ли Онисима Кочія, яким Я. Ясін�
ський раніше встановив пам’ятний
знак у вигляді скелі, а останньому
ще й присвячено меморіальну
дошку на приміщенні школи. 

Турнір пісні та поезії

Голландський хоровий колектив, відомий на весь
світ своєю творчістю, відвідав із концертною програ�
мою нашу країну. Його репертуар — пронизливі літур�
гійні та народні твори, які залишають глибокий слід у
серцях слухачів. 

Відзначаємо 140�річний ювілей славетної світової оперної
співачки Соломії Крушельницької.

Тернопільська громадськість та Обласний фонд Соломії
Крушельницької за народні кошти спорудили конкурсний мис�
тецький пам’ятник Соломії Крушельницькій на весь зріст.
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Арт�калейдоскоп 
“Просвітницько'мистецький “Мазепа'фест” 
не лише відродиться з попелу, а й стане найпрес'
тижнішим істинно українським фестивалем”.

Сергій ГОРИЦВІТ 

Упродовж дев’яти літ “Мазепа�фест” у
Полтаві радував українську спільноту своєю
високою духовною тональністю та сучасним
українським мистецтвом. Десятий, знаковий
рок�фестиваль не відбудеться… Що втратила
Полтава, а разом із нею і вся Україна? Яким
задумував і плекав фестиваль його ініціатор і
незмінний директор, депутат Верховної Ради,
голова обласної організації товариства
“Просвіта” Микола Кульчинський?

Основне завдання фестивалю — вшану�
вання пам’яті гетьмана Івана Мазепи і козаків,
які трагічно загинули в Полтавській битві за
волю України, а також популяризація кращих
зразків українського
мистецтва. “Ідея була
підказана діяльністю
“Просвіти” і Народного
руху України, — розпо�
відає Микола Кульчин�
ський. — Починаючи з
1988 року, ми у Полтаві
постійно відзначали
трагічну подію україн�
ської історії — полтав�
ську катастрофу. Влада
завжди помпезно від�
значала в імперському
стилі “праздник рус�
ской виктории”. Нас це
принижувало, і 1988 ро�
ку ми не допустили та�
кого святкування. У
Полтаву тоді мала прибути так звана “Спілка
російської молоді” (півтори тисячі осіб). Та
патріотичні сили Полтавщини заблокували
все, що можна заблокувати. Унаслідок цього
приїхали тільки 40 осіб. Гучно відзначати ім�
перські перемоги й катастрофи для України
ми, звісно, не дозволили. І далі проводили за�

ходи на кшталт ланцюга
пам’яті “Від ката Петра
до ката Сталіна”.

А 2003 року на Спі�
вочому полі імені Мару�
сі Чурай стартував “Ма�
зепа�фест” як рок�фес�
тиваль. Виступали відо�
мі гурти: “Плач Єремії”,
“Кому вниз”, “Гайдамаки”, “Вася Клаб”,
“Сад”, цікаві полтавські ансамблі. Наступні
фестивалі тривали вже по два�три дні. Коли
програму поповнив день кобзарства, то свято
набуло формату етно�рок�фестивалю. Усіх
вразив концерт за участю 90 бандуристів, коб�
зарів і лірників з усієї України. 2007 року кон�

церти кобзарства й ав�
торської пісні відбува�
лися у Полтавському
академічному обласно�
му українському музич�
но�драматичному театрі
імені М. В. Гоголя. Нас�
тупного року вирішили
провести дні народної
музики. 

Згодом на фестивалі
стали постійними дні
українського кіно. Пол�
тавці переглядали “Мо�
литву за гетьмана Мазе�
пу”, “Пропалу грамоту”
та багато інших фільмів
Михайла і Юрія Іллєн�
ків, також “Голод�33” і

“Владика Андрей” Олеся Янчука. У рамках
гетьманської мистецької імпрези Івано�Фран�
ківський академічний обласний український
музично�драматичний театр імені І. Франка
презентував полтавському глядачеві виставу
“Солодка Даруся” за однойменним романом
сучасної письменниці Марії Матіос. Маючи

вже у творчому арсеналі
дні кіно, анімації, теат�
ру, народного мистец�
тва, бардівської пісні й
рок�концерти, організа�
тори “Мазепа�фесту”
мріяли провести ще й
фестиваль хорової му�
зики імені Кошиця.
Ідея ця народилася, ко�
ли 2009 року на вечорі
української героїчної
пісні виступав чолові�
чий хор “Чумаки” і со�
лісти Національної опе�

ри брати Петро й Павло Приймаки. 
Та багатьом добрим намірам і задумкам

поки що не судилося збутися. Цьогорічний,
ювілейний (десятий) “Мазепа�фест” не від�
бувся, бо на його проведення забракло кош�
тів. А такий масштабний захід потребує як мі�
німум 350 тисяч гривень. Місцева влада, не
зацікавлена у популяризації Івана Мазепи,
від будь�якої підтримки фестивалю відмови�
лася, спонсорів теж не виявилося. На думку
Миколи Кульчинського, нинішній владі не
потрібна розумна країна, вона не зацікавлена
у вихованні патріотів, їй потрібне затуркане
“совєцьке” бидло. Можновладці бояться на�
віть самої назви фестивалю, цураються всього
українського, бо в моді нині “двуязичіє”.

Здавалося, що врятувати фестиваль мали б
опозиційні партії, які нині витрачають шалені
кошти на виборчу кампанію. Чому б їм колек�
тивно не влаштувати полтавцям свято мистец�
тва, а собі PR�кампанію? Так ні, не прочитаєте
ви в їхніх нинішніх передвиборних програмах,
як вони збираються рятувати культуру, яка
ледь�ледь жевріє, бо все ще фінансується за за�
лишковим принципом.

Все ж віримо, що просвітницько�мис�
тецький “Мазепа�фест” не лише відродиться
з попелу, як птиця Фенікс, а й стане найпрес�
тижнішим істинно українським фестивалем.
Адже прихильників його надихає наш справ�
жній національний герой — незламний, муд�
рий, щиросердний та безмежно відданий на�
роду Іван Мазепа.

Микола Кульчинський

Олеся ТОМЕНКО,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри
культури та соціально�гуманітарних 
дисциплін Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури

У Музеї книги і друкарства України, що в
Києво�Печерській лаврі, відбулися одразу дві
цікаві події: відкриття виставки “Сценогра�
фія Богдана Поліщука” та презентація сьомо�
го числа Незалежного театрального журналу
“Коза”. Обидві події театральні, ініційовані
Богданом Поліщуком, молодим талановитим
художником театру, видавцем, кура�
тором, книжковим графіком і дизай�
нером, поетом. Щойно закінчивши
Національну академію образотворчо�
го мистецтва й архітектури, Богдан
Поліщук уже має за плечима вагомий
доробок. Він розробив і втілив кос�
тюми та декорації до вже поставле�
них вистав “Лісова пісня” у Львів�
ському академічному театрі імені Ле�
ся Курбаса (режисер А. Приходько)
та “Райськеє діло” за мотивами пое�
зій Івана Малковича у Національно�
му академічному драматичному теат�
рі ім. І. Франка (режисер А. Приходь�
ко), про які захоплено говорила Ва�
лентина Григорівна Бочковська, ди�
ректор Музею книги і друкарства,
відкриваючи виставку.

Саме колоритні, насичені україн�
ськими етнографічними елементами
костюми, віднайдені старовинні ви�
шивки, рушники, запаски створюють
особливу атмосферу дійства. Обмежений
простір у виставі “Лісова пісня” художник зу�
мів розширити костюмами, традиційними
українськими килимками, що слугували єди�
ною декорацією, оскільки звичної для нас
сцени в театрі не було — всюди сиділи гляда�
чі. Проте художник не лише аскетичний при�

хильник традиції. Він легко, з гумором осу�
часнює акторів: Лукаша бачимо як сучасного
хлопця, Богдан Бенюк звичайнісінько іде со�
бі на рибалку у джинсах. Хоча поруч відбува�
ється автентичне дійство. Особливо Богдано�
ві вдаються головні убори: намітки, хустки,
вінки, шапки, вибагливо закручені й вивер�
шені, вони наче грають разом з акторами. Він
використовує в своїх розробках елементи
костюмів різних областей України та вдало
поєднує їх зі сценічним образом акторів. 

Якщо Вам бракуватиме різдвяного нас�
трою та чогось невловимо українського, смі�

ливо вирушайте до театру ім. І. Франка на
виставу “Райськеє діло”, прем’єра якої відбу�
лася наприкінці червня цього року. Розкішні
декорації, вражаючі костюми ваблять гляда�
чів, візуалізують українські архетипи. Свого
часу у розмові з Миколою Жулинським Бог�
дан Ступка поділився враженнями від репе�

тицій: “Це треба бачити… Спектакль такий
український… Національний! Українське
слово, українські обряди, звичаї, танці, піс�
ні”.

А ще Богдан Поліщук — активний учас�
ник різноманітних виставок і фестивалів: був
він і на “Гоголь FESTі, мав виставки в галереї
О. Замостян, презентував арт�буки на Львів�
ському форумі видавців.

Усіх присутніх запросили на презентацію
сьомого числа театрального журналу “Коза”.
Творча група (а це Богдан Поліщук, Олена
Рачковська, Олександра Сльозко, Юлія Полі�

щук, Олена Мишанська, Євгенія
Гринь) кардинально змінила концеп�
цію журналу. Унікальність цього ви�
дання полягає в тому, що це єдиний в
Україні рукописний журнал. Усі тек�
сти стосуються театру. Інтерв’ю з ре�
жисерами провідних українських і за�
рубіжних театрів, критичні статті,
аналіз останніх театральних подій,
анонси, міжнародні театральні зв’яз�
ки, майстер�класи, фестивалі, істо�
ричні екскурси, видатні постаті укра�
їнської сцени та навіть рецепти від
знаних театралів, — усі ці матеріали
роздобувають самі ініціатори видан�
ня. Окрім того, вони ще й самі пи�
шуть тексти, оформляють, ілюстру�
ють, редагують, видають та презенту�
ють. І якщо у попередніх числах ви
лише насолоджувались незвичною
мистецькою формою журналу, то те�
пер можете ще й почути живі голоси
Наталки Пархоменко (актриси театру

ім. Леся Курбаса), Мирона Кіпріяна (голов�
ного художника театру ім. М. Заньковецької),
Олега Вергеліса (театрального критика), Анд�
рія Приходька (режисера театру ім. І. Франка)
та послухати їхні відверті думки про сьогоден�
ня театру впереміш із автентичною музикою
гурту “Курбаси”. 

Райські починання Богдана Поліщука

Ярослав СТЕХ

Із 8 до 9 вересня 2012 р. на
польсько�українському кордоні
“Нижанковичі—Мальховичі”, що
біля Перемишля вдруге відбувся
фестиваль “Європейські дні доб�
росусідства Кордон 480”. За гар�
ної погоди і доброго настрою ук�
раїнці і поляки мали змогу зустрі�
тися і взаємно зблизитися, плека�
ти справжнє невимушене єднан�
ня, яке потрібне нашим народам.
У минулорічних днях добросу�
сідства взяло участь близько 7 ти�
сяч осіб, а нині тут побувало по�
над 10 тисяч українців і поляків.
Крім розвитку суспільно�громад�
ського і зміцнення добросусід�
ських взаємин, на зустрічі йшлося
й про сприяння та наближення
вступу України в структури Євро�
пейського Союзу. Власне, досвід
європейської інтеграції Польщі
сьогодні дуже цінний для Украї�
ни, народ якої прагне поєднатися
з Європою. На жаль, корупційна
сучасна влада на чолі з Президен�
том Януковичем маніпулює сус�
пільством, дестабілізує взаємини
на міжнародній арені. Злочинний
мовний закон принижує україн�
ську державу, сьогоднішні реалії
української політики не дають
підстав говорити про її відвертий
демократичний розвиток. Утиски
свободи слова, наростання кри�
зових явищ у судовій системі,
економіці, політичні пересліду�
вання опозиції не можуть гаран�
тувати Україні об’єктивного трак�
тування з боку ЄС. Тільки цього�
річні жовтневі вибори до ВР Ук�
раїни можуть дати надію позбути�
ся тих злочинних сил, які нині
при владі. 

Унікальне Нижанківське�
Мальховицьке свято Дружби на
кордоні було урочисто відкрито о
10�й ранку 8 вересня ц. р. По обох
боках кордону при дорозі були
розміщені крамнички з продукта�
ми і сувенірами. Можна було по�
куштувати смаколики польсько�
української кухні, взяти участь в
ярмарках, забавах, велосипедних
перегонах до Соліни біля Дрого�
бича та різних молодіжних і дитя�
чих іграх і розвагах. Неперевер�
шені враження залишили по собі
концерти польських і українських
колективів і зірок естради Івана
Поповича, Мар’яна Шуневича та
Євгена Федорчинка, Гарцерсько�
го духового оркестру з Перемиш�
ля, гурту Козак�Систем, “Гайда�
маки”, польсько�українська дис�
котека.

Другого дня вже о 10�й ранку
знову зібралось чимало людей,
але найбільше було присутніх
після полудня. О 14�й годині від�
булася екуменічна спільна мо�
литва, проведена духівниками
обох віросповідань, лунали теплі
промови християнського єднан�
ня від світських діячів. А потім
сцену заповнили численні мис�
тецькі колективи. Кульмінацій�
ним був виступ колективу Русла�
ни: по обидва боки кордону мо�
лодь танцювала і веселилася. На
мою думку, така імпреза — міст
єднання, цінність, якої в органі�
заторських заходах не вдасться
перерахувати на матеріальні
кошти. Такі дружні зустрічі нас
гуртують, дають снагу долати
труднощі, а найголовніше — все�
ляють надію і сподівання на циві�
лізаційне спілкування європей�
ських народів.

Де єднання,
там і перемога

Полтава вже 
без «Мазепа+фесту»

Олена Рачковська та Богдан Поліщук



Надія КИР’ЯН
Фото автора

Д иректор музею Тетяна Вікторівна
Сосновська, правнучка поета, роз�
повіла, як виникла ця традиція. Ко�

ли її колеги вперше відвідали село, де є
сільський краєзнавчий музей і хатина, від�
будована на місці помешкання родини по�
ета, до музею втрапити не змогли: на не�
впорядкованому подвір’ї паслися гуси,
огорожі не було, а в штаті музею — лише
один непрофесійний музейний працівник
і охоронець. Після неодноразових клопо�
тань і звернень київських колег до місцевої
влади справа зрушилася з місця. Нині там
п’ятеро музейних працівників, подвір’я
чисте і затишне, хатина�музей Павла
Тичини постійно працює, а в сільському
історико�меморіальному музеї, який по�
руч, поет на чільному місці.

Київські музейники також створили
кілька проектів для місцевих школярів: до�
помогли оформити у школі картинну гале�
рею з творів їхнього геніального земляка,
який гарно малював, мав чудові музичні
здібності, допомогли розширити уявлення
дітей про Павла Григоровича; започатку�
вали традицію написання листів рідним і
друзям про важливі культурні заходи в
житті поетових земляків (так звані “Тичи�
нівські листи”); влаштували урочисті кон�
церти пам’яті геніального українського та
європейського поета ХХ століття. 

Цього року ініціативу працівників му�
зею�квартири підтримали Міністерство
культури України, Державна агенція про�
моції культури України, які фінансово за�

безпечили поїздку в Піски гос�
тей із Києва. Сприяли прове�
денню заходів і представники
Чернігівської обласної держав�
ної адміністрації.

У місцевій церкві відправи�
ли молебень, після чого у сіль�
ському будинку культури зібра�
лося багато односельців. Керів�

ник управління мовної політики Мініс�
терства освіти України Тетяна Григорівна
Гайдар зачитала послання міністра культу�
ри Михайла Кулиняка, який зазначив, що
творчість Павла Тичини всесвітньо відо�
мий письменник Василь Барка вважав од�
ним із найвищих досягнень ук�
раїнської словесності. Тичина
підніс на небувалу висоту красу
й велич рідного слова. Він збага�
тив українську мову понад 1500
неологізмами, які внесені до су�
часних словників. Навчив відчу�
вати в поезії музику та мислити
образами, говорив до Всесвіту
словами рідної української зем�
лі. Павло Тичина увійшов в істо�
рію нашої культури як поет�но�
ватор, перекладач, богослов, на�
уковець, музикант, художник.
Велич таланту та глибина інте�
лекту — віддзеркалення його
внутрішнього світу. 

Його корені саме тут, у ма�
льовничому селі Піски. Батько
Павла Григоровича Григорій Ти�
мофійович служив дяком у цер�
кві, був високоосвіченою люди�
ною. Марія Василівна, його ма�
ма, родом із цього села. 

Народна пісня, українські традиції, ви�
сокодуховне родинне середовище сформу�
вало у майбутнього поета особливе сприй�
няття світу. “Є зірки, що з’являються на
обрії, є зірки, що, з’явившись на обрії, ні�
коли не згасають, є люди, які назавжди за�
лишають слід і пам’ять про себе. Таким на�

завжди залишиться для світу Павло Григо�
рович Тичина”, — говориться в листі мі�
ністра культури. 

Сергій Гальченко, заступник директора
Інституту літератури НАН України, приві�
тав земляків поета: “Це не тільки сумний
день, а й день радості, бо ми не забуваємо
світлу постать Павла Григоровича, своїми
діями увічнюємо його пам’ять. Я вчора
прочитав і підписав до друку чергову
книжку поетичних перекладів Павла Ти�
чини, яка вийде цього року, скомпонував
нове видання, де будуть представлені ран�
ні оповідання поета, його богословські
твори тощо”.

Відомий грузинський і український
поет, перекладач творів Тичини Рауль Чі�
лачава розповів, що народився і виріс у
Грузії, а вже 45 років живе в Україні. При�
їхав до Києва через два тижні по смерті
Павла Тичини. В гуртожитку, де жили сту�
денти�філологи та журналісти, говорили
про Тичину, яким ще раніше цікавився.

Тут, в Україні, уперше долучився до його
поезій. 1971 року, коли відзначали 80�річ�
чя Павла Григоровича, вперше надруку�
вав добірку його віршів грузинською мо�
вою. 1979 року вийшли “Сонячні кларне�
ти” в перекладах Рауля Чілачави грузин�
ською мовою з передмовою академіка Ле�
оніда Новиченка. Потім — двомовна
книжка “Арфами, арфами”. А ще вклю�
чав поезії Тичини до кількох антологій,
які видавав. Рауль Чілачава наголосив на
зв’язках Тичини з Грузією: “Він був уо�
собленням аркодужного перевисання до
народів. Мав тісні зв’язки з багатьма літе�
ратурами, перекладав, писав про пись�
менників різних країн. Грузія посідала
особливе місце в серці Павла Григорови�
ча. Про це свідчить його дружба з Галакті�
оном Табідзе, Костянтином Гамсахурді�
єю, Симоном Чіковані.

Я мав щастя працювати в особистому
архіві Павла Григоровича, бачив там чис�

ленні переклади з грузинської. 
Багато хто, напевно, знає

вірш “Давид Гурамішвілі читає
Григорію Сковороді “Витязя в
тигровій шкурі”. Давид Гура�
мішвілі прожив в Україні 60 ро�
ків, тут творив і помер на Пол�
тавщині, його могила була за�
гублена, і саме завдяки Павлові
Григоровичу, його настановам,
які давав досліднику Д. Косари�
ку, цю могилу відновили. Павло
Тичина дуже знаний і шанова�
ний у Грузії поет”, — зазначив
Рауль Чілачава. Мешканці Піс�
ків, можливо, уперше в його ви�
конанні слухали українською й
грузинською мовами знамени�
тий вірш “О панно Інно”.

Із великою концертною
програмою виступила Націо�
нальна заслужена капела банду�
ристів імені Георгія Майбороди.

(Художній керівник — народний артист
України Віктор Скоромний, диригент —
заслужений артист України Андрій Коза�
чок). Прозвучали також класичні твори у
виконанні скрипальки Мирослави Кото�
рович і піаніста Леоніда Шаповалова.

Гості відвідали музей Павла Тичини,
залишили записи у книзі відгуків. 

16 Незабутні
“Павло Тичина збагатив українську мову 

понад 1500 неологізмами, які внесені 
до сучасних словників”.
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Його зірка не згасне

Кімната поета у Пісківському історико'
меморіальному музеї Павла Тичини

За ініціативою працівників літературно�меморіального му�
зею�квартири Павла Тичини, що в Києві, у його рідному селі
Пісках Бобровицького району на Чернігівщині вже вп’яте у ве�
ресневі дні проводять День пам’яті поета, коли його душа віді�
йшла у вічність. 


