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кількість громадян України за кордоном ся�
гає 8 мільйонів (тільки в Росії наших мігран�
тів налічується близько 3 мільйонів). При�
наймні, згідно з доповіддю Світового Банку
за 2012 рік, навчаються та працюють за межа�
ми України понад 6,5 мільйонів українців.
Україна стала п’ятою державою в світі за кіль�
кістю тих, хто шукає кращого життя за кордо�
ном (більше виїхало тільки з Мексики, Індії,
Росії та Китаю). Участь українців у глобаль�
них світових міграційних процесах вражаюча
— близько 10 % від загальної чисельності міг�
рантів у світі, яких налічується 80 мільйонів.
У виступах учасників слухань наголошувало�
ся: щороку з України за кордон виїздять 50
тисяч фахівців із вищою освітою й 20 тисяч
студентів; прагнуть виїхати за кордон 80 %
молоді й 40 % людей середнього віку. За роки
незалежності Україна набула статусу країни�
донора трудових та інтелектуальних ресурсів. 

Хто й чому зацікавлений у приховуванні
масштабів зовнішньої міграції українців та її
справжніх причин? Доки не буде правдивої
відповіді, доти не розв’яжуть складного куль�
турно�соціального, економічно�політичного
комплексу першопричин української мігра�
ції жодні часткові рекомендації слухань щодо
заходів, спрямованих на “ефективне регулю�
вання трудових міграцій громадян України”. А
це зокрема: ухвалення закону “Про зовнішню
трудову міграцію”, Концепції державної полі�
тики у сфері трудової міграції, Національної
програми збільшення кількості робочих місць на
вітчизняних підприємствах, установах і зак�
ладах усіх форм власності; розробка Державної
програми сприяння зворотній міграції та реін�
теграції трудових мігрантів, Державної прог�
рами залучення інвестицій трудових мігрантів
в українську економіку… Як запопасти заро�
бітчанські мільярди — ось що найбільше тур�
бує владу. За даними Світового Банку, щоро�
ку українці, які працюють за кордоном, пе�
реказують своїм родинам в Україну понад 7
млрд доларів, що в кілька разів перевищує
обсяг прямих іноземних інвестицій у націо�
нальну економіку. За підрахунками фахових
комісій Світового Конгресу Українців, вне�

сок мігрантів і емігрантів в економіку Украї�
ни сягає 23 % її сукупного внутрішнього про�
дукту. Але в рейтингу розвитку людського
потенціалу (за Програмою розвитку ООН)
Україна посідає 85 місце у світі за такими по�
казниками: ВВП на душу населення, середня
тривалість життя, рівень освіченості. Озлид�
ніння людей у потенційно багатій країні —
наслідок свавілля корумпованої влади й не�
дієздатності державного управління.

Та фінансовий показник заробітчанства
знецінюється на тлі неокупних моральних
втрат: зруйновані сім’ї й покинуті напризво�
ляще діти, відрив од рідного середовища. За�
галом міграційні процеси мають глибокі не�
гативні наслідки морально�психологічного й
соціального характерів. Найстрашніше те,
що міграція руйнує соціокультурне середо�
вище будь�якої країни: втративши власну
культуру, мігрант не творить і чужої. Покида�
ючи свою країну, мігранти звільняють соці�

альну нішу для чужинців і тим самим стають
агентами розповсюдження глобальної мігра�
ції, яка є новітньою технологією визиску лю�
дей. Адже експлуатувати чужинців значно
легше, бо вони безправні, покірні, а в корін�
ної людності може прокинутися національна
гідність і воля.

Однозначно, масова трудова еміграція
українців та відповідна за чисельністю імміг�
рація чужинців становлять серйозну загрозу
для національної безпеки Української держа�
ви. Сьогодні глобальні виклики ставлять пе�
ред нами головний життєвий вибір: “Україна
— без українців?” чи “Українці — для Украї�
ни?”. Українці зобов’язані зберегти себе для
України в ім’я повноцінного розвитку влас�
ного суспільства й власної країни! 

На підтвердження цієї суспільної стурбо�
ваності пропонуємо увазі читачів коментар
учасника парламентських слухань, громад�
ського експерта з міграційних питань, голо�

ви ВГО “Українська Взаємодопомога”, куль�
турософа Олександра ШОКАЛА:

— Виступаю вже на третіх парламент�
ських слуханнях з проблематики українсько�
го перебування за кордоном, а саме проблем
українських мігрантів. Цього разу скажу про
гіркий багаторічний досвід наших громад�
ських ініціатив щодо залучення людських ре�
сурсів української трудової міграції в куль�
турно�соціально�економічний розвиток Ук�
раїни. Спільно з об’єднаннями трудових міг�
рантів за кордоном послідовно 10 років пос�
піль вносимо свої пропозиції щодо їхнього
розв’язання на державному рівні.

Наприкінці 2007 року Міжнародна гро�
мадська організація українців “Четверта Хви�
ля” та її фундаторська структура в Україні
Всеукраїнська громадська організація “Укра�
їнська Взаємодопомога” зініціювали й про�
вели разом з УВКР Перший Економічний
форум українців світу. Ми залучили до робо�
ти форуму фахівців�практиків з різних сфер
(аграрної, промислової, управлінської, нау�
кової) й розробили проект програми цілісно�
го культурно�соціально�економічного роз�
витку нашого суспільства на базі Національ�
ної стратегії стійкого поступу України зі скла�
довою — Стратегією взаємодії України з укра�
їнцями за кордоном. І вже на цій стратегічній
основі мала б бути запроваджена комплексна
соціально�економічна Державна програма
“Повернення на Батьківщину українських тру�
дових мігрантів”. Так держава змогла б забез�
печити відновлення цілісності й культурно�
соціального�економічний саморозвиток ук�
раїнського суспільства. Таку стратегію успіш�
но здійснює Казахстан: за 12 років дії Закону
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3 липня 2013 р. у кінозалі Верховної Ради України (вул. Банкова, 6–8) від�
булися парламентські слухання “Українська трудова міграція: стан, пробле�
ми та шляхи їх вирішення”. У слуханнях узяли участь усього кілька народних
депутатів України, представники центральних органів виконавчої влади, між�
народних та громадських організацій з України й закордону. Учасники слу�
хань отримали проект Рекомендацій, де зазначено, що “об’єктивною причи�
ною для пошуку роботи за кордоном є недостатньо високий рівень заробітної
плати в Україні”, що “можливості розвитку зовнішніх трудових міграцій гро�
мадян України пов’язані також зі світовими процесами глобалізації та інтег�
рацією України до світового ринку праці”. Тут же подано результати модуль�
ного вибіркового обстеження трудової міграції, проведеного  2012 року Дер�
жавною службою статистики України разом з Інститутом демографії та соці�
альних досліджень НАН України за сприяння Європейського Союзу, Міжна�
родного бюро праці та Міжнародної організації з міграції, згідно з яким “кіль�
кість громадян, які у період з 1 січня 2010 року до 17 червня 2012 року пра�
цювали або шукали роботу за кордоном, становила 1,2 млн. осіб…”. 

Заходи з нагоди 362�ї річниці Берестецької битви, що відбулися в селі Пляшева на території знаменитих “Козацьких могил”, зібрали тисячі
людей із різних куточків України, а також зарубіжжя. Фото Євгена Цимбалюка, Рівненська обл.



5

ч. 27, 11—17 липня 2013 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

Абетка відомих імен
“Своєчасність програмних перспектив у
краєзнавстві зумовлюється новими викликами на
тлі глобалізаційних процесів”.

Ч
лени Президії правління
затвердили структуру збір�
ника “Краєзнавча Шев�

ченкіана України”, який має по�
бачити світ із нагоди 200�ліття Ве�
ликого Кобзаря. Також було ухва�
лено провести черговий Пленум
правління Спілки у Києві 12 лип�
ня 2013 року — в день народження
першого голови НСКУ, академіка
Петра Тимофійовича Тронька.

Під час роботи Пленуму пе�
редбачається покладання квітів
на могилу П. Т. Тронька, вручен�
ня Премії його імені, започатко�
ваної цьогоріч Спілкою, а також
розгляд питань щодо організації
роботи наукового інституту кра�
єзнавства.

Про все це спілкуємося з док�
тором історичних наук, професо�
ром, член�кореспондентом Націо�
нальної академії наук України,
заступником директора з науко�
вої роботи, завідувачем відділу іс�
торії України XIX—початку ХХ ст.
Інституту історії України НАН
України, головою Національної
спілки краєзнавців України Олек�
сандром Петровичем Реєнтом.

— Олександре Петровичу, не�
щодавно стало відомо, що Спілка
виступила з ініціативою розробки
та затвердження Державної
програми розвитку краєзнавства
на період до 2025 року. Чим зумов�
лена поява такої програми саме
зараз?

— Справді, проект, розробле�
ний нами, нині вивчає Мініс�
терство культури України. Споді�
ваємося, що Державна програма
розвитку краєзнавства на період
до 2025 року буде затверджена
цьогоріч. Своєчасність програм�
них перспектив у краєзнавстві зу�
мовлюється новими суспільно��
політичними викликами на тлі
глобалізаційних процесів у світі.
Основні тенденції розвитку та
суспільнозначима роль краєз�
навства виявляють необхідність
повноцінного використання його
широкого потенціалу. Мета
Програми — подальший розви�
ток краєзнавства як галузі науко�
вих знань та розгортання краєз�
навчого руху — невід’ємної скла�
дової сучасного громадянського
суспільства.

Ми зобов’язані розробити га�
лузеві напрями у краєзнавстві: іс�
торичний, природничий, геогра�
фічний, етнографічний, культур�
но�мистецький, освітянський,
пам’яткознавчий, музейниць�
кий, бібліотечний, туристичний,
екологічний. Також необхідно
поширювати й зміцнювати нав�
чально�методичну базу краєз�
навства у системі національної
освіти, популяризувати краєз�
навчі дослідження та залучати
широкі кола громадськості до
збереження історико�культурної
спадщини України.

— На Президії правління гово�
рили зокрема про початок функціо�
нування науково�методичного ка�
бінету з краєзнавства, який стане
першим етапом до створення інс�
титуту краєзнавства. Розка�
жіть детальніше, яку науково�
дослідну діяльність ініціює і під�
тримує НСКУ?

— 12 липня ми відкриваємо
науково�методичний кабінет із
краєзнавства, для якого з початку
року формується бібліотека кра�
єзнавчої літератури. На часі роз�
робка концепції інституціональ�
ного розвитку галузі й започатку�
вання Науково�дослідного інсти�
туту краєзнавства як науково�ме�
тодичного та координаційного
центру краєзнавчих досліджень в
Україні. Саме такий інститут, на
чолі якого були б науковці�члени
НСКУ, мав би розробити пер�
спективний план проведення
міжнародних, всеукраїнських і
регіональних науково�практич�
них конференцій, круглих столів,

читань із краєзнавчої проблема�
тики, проводити навчально�ме�
тодичні наради, науково�мето�
дичну роботу з викладачами та
вчителями навчальних дисциплін
із проблем краєзнавства, готува�
ти методичні розробки, підруч�
ники та посібники з краєзнавс�
тва, навчальні курси для загаль�
ноосвітніх і вищих навчальних
закладів.

До речі, у червні поновлено
роботу Міжвідомчої ради з краєз�
навства при Президії НАН Украї�
ни, у її складі 33 особи: представ�
ники урядових кіл, Державної ар�
хівної служби України, ректори
провідних університетів і керів�
ники регіональних організацій
НСКУ, розробляється програма
співпраці Ради з науковими інс�
титуціями.

Сьогодні ми продовжуємо
підготовку універсального нав�
чального підручника “Основи
краєзнавства” для студентів ви�
щих навчальних закладів усіх спе�
ціальностей, підтримуємо секцію
“Історичне краєзнавство” МАН
України та відзначаємо кращі ро�
боти дипломами НСКУ, в міру
можливості сприяємо відкриттю
у вищих навчальних закладах на
гуманітарних факультетах кафедр
краєзнавства. У перспективі ж
повинні створити на базі провід�
них вищих навчальних закладів
державної форми власності нау�
ково�методичні центри краєз�
навства, розглянути питання про
підготовку та захист бакалавр�
ських, дипломних, магістерських
і дисертаційних досліджень із
проблем краєзнавства, передба�
чити в програмах із підвищення
кваліфікації вчителів, викладачів,
державних службовців і праців�
ників закладів культури навчаль�
ний курс із краєзнавства. Тож ідей
і перспективних проектів маємо
чимало, головне — розуміння і
підтримка держави.

— Наступного року Україна
відзначатиме ювілей Тараса Григо�
ровича Шевченка. У чому унікаль�
ність проекту “Краєзнавча Шев�
ченкіана України”?

— Готуючись до відзначення
200�річного ювілею від дня на�
родження Т. Г. Шевченка, з ме�
тою розширення знань про Укра�
їну, історію і сучасність її регіо�
нів, Національна спілка краєз�
навців України започатковує
проект “Краєзнавча Шевченкіа�
на України”.

Підсумком проекту має стати
створення ілюстрованої публі�
цистично�документальної книги
“Краєзнавча Шевченкіана Украї�
ни”. У цій фундаментальній пра�
ці за безпосередньої участі регіо�
нальних організацій НСКУ
спільно з науковцями, музейни�
ками, шевченкознавцями, бібліо�
текарями та краєзнавцями перед�
бачається висвітлити історичні
місця перебування Т. Г. Шевчен�
ка в Україні та традиції вшану�
вання і увічнення пам’яті Вели�
кого Кобзаря в усіх регіонах дер�
жави.

У книзі на основі викорис�
тання широкого комплексу дже�
рел (архівних документів, науко�
вої літератури, матеріалів періо�
дичної преси і творів мистецтва)
має бути висвітлена історія тво�
рення народної Шевченкіани,
охарактеризовані форми і худож�
ньо�мистецькі засоби вшануван�
ня пам’яті Т. Г. Шевченка та по�
пуляризації його творчої спадщи�
ни в тому чи тому регіоні. Видан�
ня складатиметься із самостійних
тематичних частин, які предста�
вить АР Крим, кожна область і
міста Київ і Севастополь. Публі�
цистично�документальні нариси
супроводжуватимуться ілюстра�
тивно�довідковим матеріалом.
Робота над проектом уже розпо�
чалася. До 1 жовтня обласні кра�
єзнавчі організації повинні здати

свої напрацювання до редакцій�
ної колегії.

Викладений у книзі і запро�
понований широкій громад�
ськості, зокрема й зарубіжній,
краєзнавчий матеріал про само�
бутність шевченківських тради�
цій у регіонах України сприятиме
розширенню знань громадян і
гостей України про нашу державу
і роботу, яка здійснюється, з уша�
нування пам’яті Т. Г. Шевченка та
популяризації його духовної
спадщини.

— Як Спілка дбає про спадщину
і вшановує пам’ять академіка
Петра Тронька?

— Спадщина Петра Тимофі�
йовича масштабна і цінна для
нас. Він — неперевершений літо�
писець краєзнавчого руху. Чого
варта, скажімо, лише одна його
монографія про історичне краєз�
навство на межі тисячоліть. А за�

галом у доробку Петра Тимофі�
йовича понад 600 друкованих
праць, серед яких 17 монографій.
Краєзнавці й надалі ведуть актив�
ну роботу в ініційованій ним
Державній програмі з підготовки
науково�документальної серії
книг “Реабілітовані історією”,
працюють над багатотомним ви�
данням “Звід пам’яток історії й
культури України”. З його подачі
і під його керівництвом розгор�
нуто довгострокову програму від�
творення видатних пам’яток Ук�
раїни. Разом з письменником О.
Гончаром та архітектором О. Си�
линим він підняв громадськість
на масштабну роботу з повернен�
ня із небуття національних свя�
тинь. Зобов’язані ми також вирі�
шити питання організаційної та
науково�методичної роботи з
підготовки енциклопедичного
видання “Історія міст і сіл Украї�
ни”, про яке дуже вболівав акаде�
мік П. Т. Тронько.

Президія правління НСКУ
спільно з дирекцією Інституту іс�
торії України НАНУ розробили
пропозиції до керівництва дер�
жави щодо присвоєння імені
Петра Тронька Національному
музею народної архітектури і по�
буту України в Пироговому, фун�
датором якого він був, Спілка іні�
ціює створення меморіальних
музеїв, виготовлення меморіаль�
них дощок і присвоєння його
імені вулицям у Києві й на малій
батьківщині вченого — на Хар�
ківщині.

Також наша Спілка заснувала
щорічну краєзнавчу премію імені
академіка Петра Тронька за ваго�
мий внесок у справу вивчення,
дослідження і популяризації істо�
рико�культурних і природних ба�
гатств рідного краю.

— На Президії правління було
визначено імена цьогорічних лауре�
атів премії імені академіка Петра
Тронька. Наша газета виходить 11

липня, а лауреати будуть названі
12�го, тож чи не могли б Ви розпо�
вісти, хто отримає премію?

— Загальноукраїнська Премія
імені академіка Петра Тронька
Національної спілки краєзнавців
України присуджується у чоти�
рьох номінаціях. Цього року пре�
мію вручатимемо вперше. Тому
маємо по кілька лауреатів у кож�
ній номінації.

У першій — “За висвітлення
науково�краєзнавчої та громад�
ської діяльності академіка Петра
Тронька” премію присуджено
посмертно Юрію Данилюку
(1958—2005) — одному з ініціато�
рів відновлення діяльності Спіл�
ки краєзнавців, автору понад 300
наукових праць краєзнавчої те�
матики та проблем політичних
репресій 1920—1980�х рр. в УРСР.
Також у цій номінації премію от�
римають Марія Вощевська — дос�
лідниця історії рідного села Гали�
ця на Чернігівщині та Дмитро
Мохорук — відомий колекціонер
і автор багатьох художньо�краєз�
навчих творів з Івано�Франків�
щини.

У другій номінації “За науко�
во�організаційну та просвітниць�
ку діяльність в краєзнавстві” Пре�
зидія правління визначила лауре�
атами члена правління НСКУ Ва�
силя Устименка (м. Київ) — авто�
ра, співавтора, упорядника понад
20�ти книжок краєзнавчого ха�
рактеру і Віктора Прокопчука —
директора Наукової бібліотеки,
професора Кам’янець�Поділь�
ського національного універси�
тету ім. Івана Огієнка, доктора іс�
торичних наук, члена правління
НСКУ.

Третя номінація — “За внесок
у музейну та пам’яткоохоронну
справу” — Віра Комзюк (Волин�
ська обл.) — завідувач Літератур�
но�меморіального музею Лесі Ук�
раїнки, Наталія Пушкар (Волин�
ська обл.) — головний хранитель
Волинського краєзнавчого музею,
Наталія Булаєвська (Київська
обл.) — член правління НСКУ,
заступник голови правління Київ�
ської обласної організації Україн�
ського товариства охорони па�
м’яток історії та культури, Заслу�
жений працівник культури Украї�
ни, автор понад 100 публікацій,
присвячених краєзнавчій та
пам’яткоохоронній роботі.

І нарешті у четвертій номіна�
ції “За видання краєзнавчої літе�
ратури: монографій, нарисів,
описів, путівників, довідників,
окремих публікацій, циклів ста�
тей тощо” премію ім. Петра
Тронька присуджено Станіславу
Аржевітіну — члену правління
НСКУ, творцю музею�скансену
“Старе село” в с. Колочава на За�
карпатті, автору трьох книг з іс�
торії краю, Валерію Мельнику —
автору десятків книг, кількох со�
тень краєзнавчих та природничих
публікацій, присвячених Волині,
та авторському колективу праці
“Криві Коліна крізь терни і роки.
В історії села — історія України”
(Черкаська обл.): доктору еконо�
мічних наук Володимиру Мовча�
ну, поету Івану Нерубайському та
краєзнавцю, колишньому дирек�
тору школи Василю Олійнику.

Усім нагородженим присвою�
ється звання “Лауреат Премії
імені академіка Петра Тронька” з
врученням Диплома, почесного
знака і грошової премії у розмірі
500 грн за кожну номінацію. Пле�
нум правління, де буде вручено пре�
мію, відбудеться 12 липня об 11 го�
дині в конференц�залі Інституту
історії України НАНУ (вул. Гру�
шевського, 4, 2 поверх). Щиро зап�
рошую всіх читачів “Слова Просві�
ти” відвідати цю важливу для ук�
раїнського краєзнавства подію.

Спілкувався Євген БУКЕТ
Фото Олександра ЛИТВИНЕНКА

ООООллллееееккккссссааааннннддддрррр    РРРРЕЕЕЕЄЄЄЄННННТТТТ::::     
«Краєзнавство — невід’ємна
складова сучасності»

В умовах державотворення України початку XXI ст. надзвичайно актуальними є питання
культурного й духовного розвитку. Краєзнавчий рух в Україні, де авангардна роль належить
творчій професійній організації — Національній спілці краєзнавців України, об’єднує дослід�
ників рідного краю, які опікуються збереженням національних святинь, пам’яток історії та
культури, розвивають музейництво й колекціонування, проводять активну просвітницьку ді�
яльність, підтримують розвиток духовної культури України, сприяють збереженню націо�
нальних традицій і народної творчості, повертають із небуття імена видатних співвітчизни�
ків, відкривають маловідомі сторінки історії, здійснюють велику патріотичну роботу, вихову�
ючи почуття національної гідності, любові до рідного краю, поваги до народних традицій.

Нещодавно в с. Світязь Шацького р�ну Волинської обл. відбулося розширене засідання
Президії правління Національної спілки краєзнавців України за участю голів правлінь регіо�
нальних організацій НСКУ.
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 27, 11—17 липня 2013 р. 

На суд совісті “Рано чи пізно буковинці стануть під вікнами тих,
що ось уже рік ґвалтують життя родини”.

C�8

Любов ГОЛОТА

— Віро Микитівно,  що стало�
ся рік тому з Вашим чоловіком?

— …12 липня на самого свято�
го Петра о 16�45 (стурбована, що
чоловік не телефонує і запізню�
ється з роботи) я набрала номер
його мобільного. “Віро, у мене
повний кабінет міліції”, — встиг
сказати Сашко, і у нього вирвали
телефон. Я схопила таксі й пом�
чала на Фастівську, 20, до госпі�
талю інвалідів війни, де впродовж
24 років працює мій чоловік —
ще рік тому завідувач хірургічно�
го відділення. На 5�му поверсі
вхід до кабінету та ординатор�
ської був узятий на ключ. По той
бік лунали голоси оперативників.
Я легенько постукала у двері,
попросила впустити. “Женщина,
уйдите!” — озвалися звідти...

Десь за півтори години мені
вдалося потрапити до кабінету
разом із черговим лікарем. “Нє
положено”, — мене почали вип�
роваджувати, але я не вийшла.
Весь обшук і всі зйомки відбува�
лися на моїх очах. Мене навіть за�
фільмували у числі присутніх.
Парубок, що представився зам�
начальника УБОЗу, заявив Саш�
кові: “Я тєбя, очкарік, урою на 10
лєт. Мать могіли нє найдьот”. На
моє: “Що ви собі дозволяєте?”
він чемно відповів: “А ты, б…,
только улыбайся, подруга”.

У маленькому кабінеті було
спочатку 7 оперативників, які об�
шукали все і, нічого підозрілого
не знайшовши, гуртом побігли до
операційної зали, оглянули при�
міщення, а потім спустилися на
подвір’я, обшукали автомобіль і
заявили, що ми мусимо прямува�
ти до Першотравневої прокура�
тури (уже під конвоєм). За нами
рушила оперативна машина з
працівниками прокуратури і
УБОЗу. На півдорозі нас зупини�
ли і так ми простояли на шляху
приблизно півгодини. Потім, от�
римавши якусь вказівку по теле�
фону, убозівець наказав поверта�
тися знову до госпіталю. “Оче�
видно, хлопці щось загубили”, —
подумала я.

Ми знову піднялися на 5 по�
верх. Ординаторська була відчи�
нена, там працювали черговий
лікар та медсестра. 

— Ми змушені вчинити дооб�
шук.

— Прошу, — сказав чоловік і
попросив цигарку. Поки він ку�
рив у ординаторській, з його ка�
бінету донеслося: “Ось тут, за ша�
фою”. Там оперативники “вия�
вили” 100 євро, скручених у тру�
бочку. Я лише встигла вигукнути:
“Сашко, не візьми у руки, щоб не
залишилося відбитків”.

— Хлопці, це ваші гроші, —
ще не підозрюючи, що його че�
кає, сказав мій чоловік. — Наві�
що мені кидати гроші під шафу?!
До речі, для такого маневру у
нього не було жодної можливос�
ті, бо убозівець, який прибув для
арешту, не відступав ні на крок і

не відводив очей від “підозрюва�
ного Олександра Воронюка”.

— А свідки, адвокат були?
— Так звані поняті — один не�

певного вигляду старший чоло�
вік, речі якого чомусь возив у
своєму джипі працівник проку�
ратури, та юний студентик. Опе�
ративники їх самі привели. Мені
вдалося зателефонувати адвокату,
який приїхав незабаром. Поспіл�
кувавшись із тим, хто затримував
чоловіка, адвокат сказав: “Якщо
не хочеш іти у СІЗО, де 40 чолові�
ків у одній камері і одна параша
навиду у всіх, бери на себе ці сто
євро і тебе відпустять додому,
обійдешся штрафом”. — “Але ж я
їх не брав!” — заперечив Сашко.
“Тоді тобі зараз підкинуть іще 300
чи 1000 євро і ти абсолютно нічо�
го не доведеш”, — сумно напро�
рочив адвокат.

— Віро Микитівно, згадайте,
як усе було далі. Вибачте, але це
нагадує погано зрежисований сері�
ал…

— Після процедури допиту
чоловіка залишили у прокуратурі
для подальшого конвоювання у
ІТТ. Я ж, боячись повертатися
додому, пішла на роботу. Ніч
минула і як рік, і як мить — із на�
маганням вибудувати в єдиний
сюжет факти, уривки фраз, дета�
лі, іноді з якимись зовсім сторон�
німи асоціаціями (як ось плащ і
парасоля бомжа�понятого, яку
він доставав із багажника джипа
оперативників), і ранок я зустріла
із переконанням, що це зловмис�
не непорозуміння, але в прокура�
турі все виведуть на чисту воду.

Я не знала, що тієї ночі мого
чоловіка до 3�ї години возили по
місту у чорному БМВ і пропону�
вали погодитися, що він узяв 300
євро, як було зазначено у наперед
виготовленій постанові про зат�
римання: “Вимагав і отримав ха�
бар, користуючись службовим
становищем”, — ідеться у поста�
нові, яка вмить перевернула все
наше життя.

— Ваша велика родина, зокре�
ма старі батьки, вже була поін�
формована про те, що трапилося?
Як це сприйняли Ваші друзі і рідні?

— …Не наважилась сповіщати
про “новину” дітям. Уявила їхню
першу реакцію, голубі очі, спов�
нені жаху і сліз. Не сказала нічого
батькам — ні Сашковим, ні своїй
мамі. Думала, що розповім  тоді,
коли розберуться. Не розібрали�
ся,  чоловік перебував під ареш�
том. Наступної ночі старша дочка
Леся з зятем Андрієм прибули з
Києва якимсь прохідним через
Чернівці автобусом. Їй телефону�
вали друзі, щоб заспокоїти, під�
тримати і так повідомили, що
сталося з татом. Татом, який
увесь наш сімейний час з голо�
вою прожив у своїй професії, не
знаючи, що таке спокійні вихідні
чи повна відпустка, зриваючись
удосвіта телефонувати на роботу і
питати про температури, тиск,
колір сечі в катетері, яка пляма на
перев’язці, чи оправлявся хворий

і скільки разів… Ми всі ці роки
теж прожили в госпітальному ре�
жимі, заочно знаючи багатьох
нестандартних хворих — дідуся,
що у 90 років чудово переніс дві
операції, чи важкохвору маму сі�
мейства держслужбовців, яке її
допровадило до відділення і по�
кинуло просто у коридорі…

Мого чоловіка знають прак�
тично всі інваліди війни області і
ніхто з них не зможе сказати, що
когось він не почув, не надав до�
помогу або ж у когось щось вима�
гав. До слова, оперативники під
час слідства були з допитом у
кожного пацієнта з лікованих
Олександром Воронюком за остан�
ні роки. І жоден не скаржився на
його роботу. Автором “сигналу” —
провокатором, який написав заяву,
що мій чоловік вимагав у нього 300
євро за госпіталізацію його знайо�
мої (зовсім не родички, в жодному
коліні), — виявився рецидивіст із
п’ятьма ходками у колонію.

Пацієнтка, про яку нібито
клопотав цей “добродій”, заявила,
що ні сном, ні духом не знає про ха/
бар, а тим більше нікого не уповно/
важувала його пропонувати. Ос/
новне ж, мій чоловік за посадовою
інструкцією не має повноважень
здійснювати госпіталізацію (це
функціональні обов’язки винятково
начальника госпіталю).

—  Нагадаю читачам, що все
це відбувалося на свято, для орга�
нізації якого і Ви, як журналістка,
зробили чимало. Як і для інших чер�
нівецьких свят…

— …У Чернівцях гарно, як ні�
коли, відзначали традиційний
Петрівський ярмарок. Усі вулиці
прибрані у святкові намети, сто�
ли з наїдками�напоями, різнома�
нітним ярмарковим товаром з
усієї України. Грають музики,
танці, співи, припрошення, рек�
лами, люди справді веселі і у свя�
тошному одязі. Припрошують і
мене то до одного, то до іншого
гурту: подивіться, пані Віро, що у
нас новенького… А я іду кам’яни�
ми ногами на адресу — Головна,
24 до Управління внутрішніх
справ з передачею для Сашка —
білизною, бритвою, милом,
їжею, зібраною поспіхом. Пере�
дачу у мене не приймають: потрі�
бен дозвіл прокурора. Прокурора
нема — він на святі. Музика гух�
кає у кожній клітинці мого тіла,
дехто уже чув новину і не наважу�
ється щось питати.

Зателефонувала художниця
Тамара Покотило: “Вірочко, ми,
всі художники, збіглися до вис�
тавкової зали писати листа на
підтримку Сашка…” Співробіт�
ники госпіталю пишуть свою зая�
ву, пацієнти свою, письменники
свою, Інтернет кипить щирими
відгуками на нашу підтримку…

— Так, Національна спілка
письменників теж виступала на
Ваш захист…

— “Ця вся Ваша громадська
думка не має жодного значення”,
— каже мені місцеве світило з�
поміж юристів… “П’ять днів мак�

симум пошумлять і забудуть, у
людей з’являться свіжі новини”,
— резюмував уголос один із пред�
ставників влади.

— Таке ось ставлення до під�
тримки громадою  й довіри авто�
ритетних людей. Віро Микитівно,
я знаю, що й Вас не обійшли добре
“закамуфльовані” наїзди — висе�
лення редакції “Буковинського ві�
ча” з приміщення, інспіровані судо�
ві позови. Втім, кожен “наїзд” на
Вашого чоловіка — висококваліфі�
кованого лікаря, інтелігентну лю�
дину, справжнього буковинця, був
прицільним ударом по Вашому іме�
ні.  Що було з Вашою родиною далі,
після арешту О. Воронюка?

— Тим часом у кабінеті Сашка
втретє роблять обшук (дивним
чином підійшов ключ від замка
його колеги). Але — цього разу,
на мою вимогу, понятими були
працівники госпіталю. Підкину�
ти нічого не вдалося. Крім нак�
лепницького звинувачення було
багато принижень… Мені здаєть�
ся, що це сон. Що ось прокинуся
і насправді нічого такого не було.
Ніхто не волочив мого чоловіка у
кайданах по судових коридорах,
ніхто не гримав на мене і не виш�
товхував із судової зали, не тряс�
лися губенята у молодшої доньки
Ксені, яка здобуває освіту медика
і вперше за чотири роки засумні�
валася, чи не краще бути перу�
каркою.

— Я Вам не раджу переходити
у групу, де навчається Ксенія Во�
ронюк, бо її батько під ковпаком,
— сказав студентам викладач
БДМУ.

До чоловіка час від часу під�
ходять “спеціальні друзі” — пос�
півчувати і полякати, що ситуація
безвихідна.

Увесь цей період з 12 липня
2012 року нам телефонують, до
нас приходять, нам пишуть друзі,
знайомі, знайомі знайомих і зов�
сім далекі й невідомі нам люди.
Розраджують, втішають, підказу�
ють, просять не впадати у відчай,
не бажати помсти, не мозолити
мізки питанням “чому”?..

— Найпечальніше, Віро Мики�
тівно, що аж занадто чітко прог�
лядається відповідь на питання
“За що?” За те, що очолюєте не�
залежну газету, що на виборах не
підтримували висуванців від вла�
ди… Врешті, за те, що маєте
людську гідність.

Замість коментаря хай проз�
вучать думки, які висловили ті,
кому є за що поважати подружжя
Олександра Воронюка і Віри Ки�
тайгородської. Протягом року,
коли суди в Чернівцях усе тяг�
нуться, вони виснували свої
оцінки: 

Письменник. — Хочеш, назву
тобі сотню прізвищ української ін�
телігенції, репресованої в різні часи
і різними режимами, різними ме�
тодами. Безперечно, це репресії…

Юрист. — Це — елементарне

прибирання інакомислячих, або ж
звільнення для продажу посади сво/
їм людям. Нині немає статті для
політв’язнів, нині це звучить “ко/
рупція”, вісім із дев’яти криміналь/
них справ сьогодні не вбивства, не
торгівля людьми, не продаж землі,
а розправа з неугодними. 

Журналіст. — Не ставте дур/
них питань, у нас не європейське
судочинство… Вороги Олександра
Воронюка і Віри Китайгородської
— кваліфікованих, професійних,
порядних — просто кайфують,
спостерігаючи, як їх муштрують
каральні служби. Ніщо так не ті/
шить ідеологічних супротивників,
як душевні рани. 

Психіатр. — Це медичний діаг/
ноз — переслідування і вдоволення
хворобливого гонору. Але ще й ком/
плекс неповноцінності карателя,
для якого нестерпна духовна ви/
щість жертви. 

Від автора. Що ж, можливо,
всі, хто тут висловився, у чомусь
мають рацію, у чомусь — помиля�
ються. Спілкуючись з Вірою Ки�
тайгородською, приблизно раз на
місяць, уже й себе відчуваю жер�
твою, коли питаю: “Ну що? Як
там?” І розумію, що мимоволі за�
била дванадцять цвяхів у розпе�
чену рану колеги. Утім, і ми, дру�
зі і знайомі Віри Китайгород�
ської, цей рік — під прицілом бу�
ковинської Феміди, якій байдужа
громадська думка. 

Суди переносяться, Олек�
сандр Воронюк карається наки�
нутими на нього веригами звину�
вачень, але так само затято пра�
цює, рятуючи літніх людей, які
барвистих європапірців у руках
не тримали, але їхня вдячність
вільно  конвертується у просвіт�
лену сльозу, в теплий доторк руки
в сподівання на продовжену до�
рогу життя, де добрий лікар — на�
че ласка Божа…

Думається й про таке. Пись�
менниця і редактор Віра Китайго�
родська в Чернівцях — не “одна
з…”, а, на мою думку — така одна.
Буковинка до останньої крапели�
ни крові. У кожному краї таких
людей треба берегти, бо саме їхні
знання, любов, служіння традиці�
ям і майбутньому вже сьогодні ін�
вестуються в неповторну ауру
міста Ольги Кобилянської,  Воло�
димира Івасюка, Назарія Яремчу�
ка, в долі тисяч людей дивовижно
родинного міста, де, за словами
В. Китайгородської, усі знають, у
кого який ґудзик на жакеті і які
шнурки на черевиках… Від себе
додам: і якими нитками, і ким
“шиється” та чи інша справа. Тож
очільникам міста й області варто
пам’ятати: рано чи пізно буко�
винці вийдуть і стануть під вікна�
ми тих, що ось уже рік ґвалтують
життя родини Олександра Воро�
нюка і Віри Китайгородської, їх�
ніх старих батьків і дочок. Бо хіба
тільки святих апостолів Петра й
Павла нам кликати на допомогу?

Ґвалт по�чернівецьки
Ось уже рік живу з відчуттям вини: моя колега, талановита поетеса і редактор газети

“Буковинське віче”, просвітянка і авторка “Слова Просвіти” Віра Китайгородська не має
жодного спокійного дня, а я нічого не роблю для того, щоб та несправедлива і приниз�
лива ситуація, в яку вкинуто її родину, обернулася на правду і спокій. Найлегше сказа�
ти собі: “А що я можу зробити?” і чекати, що наш, найсправедливіший у світі суд, вирі�
шить усе сам. Не вирішує — чи то задумані кимось хитросплетіння важко розплутати, чи
й справді справа лікаря Олександра Воронюка — неабиякий важіль тиску на редактора
незалежної в судженнях газети “Буковинське віче”, про яку не скажеш, що вона на побі�
геньках у місцевої влади.

Як журналіст  із сорокарічним стажем, я прибічник прямої мови. Тож пропоную чита�
чам “Слова Просвіти” інтерв’ю з Вірою Китайгородською.
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 27, 11—17 липня 2013 р. 

Суспільство “Нелегальні мігранти — це люди, приречені на
безправне, залежне становище”.

Республіки Казахстан “Про мігра�
цію населення” та Державної прог�
рами “Повернення оролманів (ре�
патріантів)” на батьківщину повер�
нулося 5 млн казахів. А українці де�
далі частіше повертаються додому з
заробітків вантажем “200”. Отже,
наші громадські ініціативи щодо
розробки й запровадження Націо�
нальної стратегії стійкого поступу
України та супутніх програм не
знайшли підтримки у владі. Чесні
люди пояснили: “Ви пропонуєте сис�
тему управління, а їм не потрібна сис�
тема, їх задовольняє ручний режим…” 

Для підтримки системного роз�
витку українського люду за кордо�
ном у єдиному українському куль�
турно�інформаційному просторі
ми зініціювали запровадження
Державної програми “Культурно9ін�
формаційне забезпечення українців
за кордоном”. Та вся наша ініціати�
ва обмежилася тим, що на базі
МГОУ “Четверта Хвиля” почала ді�
яти на громадських засадах без
жодної фінансової підтримки Ук�
раїнська світова інформаційна мере�
жа (УСІМ). Так самотужки забезпе�
чили обмін інформацією в усіх сфе�
рах життя між Україною й україн�
ськими громадами за кордоном, а
також зв’язок із закордонними ук�

раїнськими ЗМІ. Ми домагалися
також підтримки з боку України
українських інформаційних ініціа�
тив за кордоном, зокрема телека�
налу UA TV та “Незалежного укра�
їнського радіо” в США. Відповідь у
представників влади була одна:
“Державними програмами не перед�
бачено”. А свою національну стра�
тегічну інформаційну політику ус�
пішно провадять за кордоном наші
сусіди Росія й Польща, конкурую�
чи з найпотужнішими державами.
А українська присутність у світово�
му інформаційному просторі нага�
дує надувного човна серед могутніх
іноземних флотилій.

Пропонували ми створити при
дипломатичних установах України
за кордоном систему інформацій�
но�консультативної допомоги ук�
раїнським трудовим мігрантам у
країнах їхнього перебування. Одна�
че наштовхнулись на формальну
перешкоду: неможливо облаштува�
ти інформаційно/консультативні
пункти для українців на території
українських дипломатичних установ. 

Так ні наші громадські ініціативи
й старання, ні ухвали й резолюції
форумів, рекомендації парламент�
ських слухань не дали жаданих ре�

зультатів у розв’язанні проблем укра�
їнської трудової міграції та еміграції. 

Поки що всі українці лишають�
ся в безправному статусі заробіт�
чан, незалежно від того, трудяться
вони в себе вдома чи за кордоном
та хто роботодавець — держава чи
приватний власник. 

Нині найбільше українців
(20 %) прагнуть виїхати в Німеччи�
ну. Чому такою жаданою для укра�
їнських емігрантів є ця країна? Бо в
Німеччині справедливий суспіль�
ний лад. І в Україні українці хочуть
жити, як німці в Німеччині. А чому
не жити, коли українці такі ж ста�
ранні, як і німці. Та поки що німці
дивуються, чому наші люди стара�
ються в їхній країні: “Що у вас за
держава, яка випустила у світ та�
ких безцінних людей?”.

Отже, причина і всі проблеми
української трудової міграції та
еміграції — в самій Україні. Тож ма�
ло що дадуть усі часткові, регуля�
тивні заходи навздогін цим нерегу�
льованим, деструктивним проце�
сам. Необхідно почати з внутріш�
ньої, системної ліквідації в Україні
соціально�економічних причин
масової трудової міграції українців.
Це корінна проблема національної

безпеки України. Передаю настій�
ливу вимогу наших старанних і ус�
пішних людей із закордону: “Ми
прагнемо, щоб нас почули в Україні
ті, від кого залежать наші долі”.

Маючи кожного третього укра�
їнця за кордоном, Україна заради
власного порятунку зобов’язана
запровадити геополітично обґрун�
товану стратегію саморозвитку ук�
раїнського суспільства. Весь ком�
плекс проблем масової трудової
міграції та соціально�економічних
причин, що їх породили, можна
подолати тільки на чіткій ідеоло�
гічній засаді ґрунтовно розробле�
них і послідовно впроваджених На�

ціональної стратегії стійкого посту�
пу України й Стратегії взаємодії
України з українцями за кордоном.
А на їхній основі можливо буде ре�
алізувати комплексну соціально�
економічну Державну програму
“Повернення на Батьківщину ук�
раїнських трудових мігрантів”.
Складовою цієї програми повинен
стати захист внутрішнього ринку
праці України від дешевої інозем�
ної робочої сили, а також підви�
щення ціни праці на внутрішньому
ринку й утвердження соціальної
справедливості в суспільстві. Тіль�
ки на цій стратегічній правовій за�
саді можна подолати демографічну
кризу та відновити духовно�інте�
лектуальний і фізично�генетичний
ресурс, соціальну структуру й еко�
номічно�політичну міць україн�
ської нації — Української держави. 

Суттю нової національної пара�
дигми має стати ідеологема “Укра�
їнці — для України!”.

Отоді ми не на заробітчанські
мільярди сподіватимемось, а пок�
ладатимемось на свою самостійну
силу — на збірну силу цілого сус�
пільства. Тоді Україна матиме не
тільки економічну привабливість, а
й потужну перспективу соціокуль�
турного саморозвитку корінного
люду. 

Наш кор.

Віктор ГІРЖОВ,
відповідальний секретар Україн�
ського Конгресу Росії, співголо�
ва громадського об’єднання “Ук�
раїнці Москви”

Закордонне українство можна
умовно поділити на дві основні
категорії: системну (інтегровану)
діаспору та трудову міграцію.
Розглядаючи українську громаду
в Росії саме в цьому аспекті, слід
зазначити, що тут перебуває най�
більша кількість етнічних україн�
ців і сюди приїздить найбільше
трудових мігрантів. Водночас тут
існує найбільше проблем.

Кількість українських трудових
мігрантів у Росії варіюється від 1,5
до 2 млн осіб. Основні сфери зайня�
тості: будівництво, транспорт, ви�
добувна галузь. Спостерігається
незначна інтелектуальна міграція
(наукові дослідження, журналісти�
ка, викладацька діяльність, навчан�
ня тощо). За гендерними показни�
ками в Росії переважають чоловіки�
мігранти. Найбільша концентрація
українських заробітчан спостеріга�
ється в Московському регіоні
(Москва і ближнє Підмосков’я). 

Розмір коштів, перерахованих
в Україну мігрантами 2012 року,
становив $7,5 млрд. Понад 70 %
переказів здійснювалося з семи
країн. Лідером за обсягами грошо�
вих потоків в Україну залишилася
Росія ($2,3 млрд, що на 18,2 %
більше порівняно з 2011 роком). 

Звичною ситуацією для тру�
дових мігрантів у РФ є порушен�
ня прав людини: ненормований
робочий день, недотримання тех�
ніки безпеки, виконання небез�

печних для здоров’я робіт,
пов’язаних із ризиком для життя
й здоров’я, несвоєчасна та непов�
на виплата заробітної плати, по�
гане харчування. Мігрантам заг�
рожує небезпека опинитися у
принизливих умовах існування,
бути депортованими або стати
жертвами торгівлі людьми (а то й
просто жертвами). Медична до�
помога нелегальним мігрантам,
як правило, надається неофіцій�
но і тільки на платній основі.

Російська влада неоднозначно
ставиться до проблем трудової
міграції. Парадокс полягає в тому,
що, маючи дефіцит трудових ре�
сурсів через несприятливу демог�
рафічну ситуацію, Росія прово�
дить дедалі жорсткішу міграційну
політику: за вказівкою президен�
та Путіна 2015 року у РФ мають
ввести візовий режим і дозволити
перетин кордону лише на основі
закордонних паспортів. Сьогодні
готується закон про заборону ви�
користання національних посвід�
чень водія у галузі російських па�
сажироперевезень (необхідно от�
римати російські посвідчення),
що вдарить по українських міг�
рантах. Введено також обов’язко�
ве отримання сертифікатів на
знання російської мови при
оформленні дозволів на роботу у
сфері обслуговування й ЖКГ.

Окремі депутати Держдуми
пропонують запровадити так зва�
ні “міграційні векселі” — при пе�
ретині кордону людина повинна
залишити депозит у $1000 — тоб�
то розмір витрат на її можливу де�
портацію у випадку порушення
міграційного законодавства. На
мій погляд, це робиться з метою
поповнення бюджету. Для порів�
няння: торік з Росії було депорто�
вано всього 35 000 нелегальних
мігрантів, а в’їхало за цей час… 18
млн осіб!

У Росії існує заборона на дея�
кі види діяльності для мігрантів
(зокрема в сфері торгівлі), а для
роботодавців, які використову�
ють приїжджих без оформленого
дозволу на роботу, встановлено
штраф у розмірі 800 000 рублів
(близько 26 000 дол.). 

Із метою виявлення нелегалів
проводяться рейди ФМС, УБОЗ і

ОМОН. У Москві та в інших ве�
ликих містах почали використо�
вувати козачі патрулі та рейди
поліції спільно з народними дру�
жинниками (подекуди за участю
представників етнічних об’єд�
нань). Проявляють власну ініціа�
тиву й молодіжні націоналістичні
рухи, які називають себе “міськи�
ми санітарами”, наприклад, такі,
як “Світла Русь”, “Щит Мос�
кви”: активісти останньої 29 чер�
вня ц. р. влаштували бійку з при�
їжджими на північному заході
столиці — всі були в масках. Міс�
цева влада незаконно заселяє міг�
рантів до підвалів — інші намага�
ються незаконно перевіряти їхні
документи і виселяти звідти. На
ґрунті ксенофобії, національної
неприязні в регіонах РФ почасті�
шали міжетнічні конфлікти…
Ось такі нинішні реалії мігрант�
ського життя в Росії.

Нещодавно глава ФМС Росії
Костянтин Ромодановський зая�
вив, що на кожного трудового
мігранта, зокрема й нелегально�
го, заведена особова справа, де
містяться всі дані про людину.
Між Росією й Україною укладена
двостороння угода про 90�денне
перебування громадян на обох
територіях без реєстрації. Це по�
ложення часто порушують ліній�
ні працівники поліції через не�
компетентність або бажання до�
даткового заробітку.

Ставлення російського насе�
лення до приїжджих (особливо з
Середньої Азії) загалом негатив�
не. Наприклад, за даними остан�
ніх соцдосліджень, 65 % москви�
чів ставлять на перше місце серед
міських проблем питання мігра�
ції. Навіть корки на дорогах —
традиційна біда столичного мега�
полісу — відійшли на другий
план. Має місце невдоволення
тим фактом, що приїжджі нібито
створюють конкурентне середо�
вище на ринку праці, загострю�
ють криміногенну обстановку, за�
возять до Росії наркотики й чис�
ленні хвороби. “Панаєхалі тут…”
— так москвичі висловлюють
своє ставлення до приїжджих. 

Популістські гасла, спрямо�
вані на боротьбу з гастарбайтера�
ми, активно використовують ра�

дикальні націоналістичні органі�
зації та окремі політики РФ (зок�
рема Жириновський, Затулін). 

Проте охочих виконувати
низькокваліфіковану та низько�
оплачувану роботу серед росіян
мало. Роботодавці широко вико�
ристовують працю приїжджих
(особливо нелегальних мігран�
тів), адже останнім можна менше
платити і не опікуватись їхнім на�
лежним соціальним забезпечен�
ням. Нелегальні мігранти — це
люди, приречені на безправне, за�
лежне становище, пригнічений
стан і неминучу маргіналізацію
незалежно від етнічної належнос�
ті. Їхнє виживання — це тактика
обману держави перебування і
ними, і їхніми роботодавцями. 

Росія не може не бути зацікав�
лена в українцях�мігрантах близь�
кої поведінкової культури, мента�
літету, мови. Це Костянтин Ромо�
дановський підтвердив у своєму
виступі під час російсько�україн�
ської конференції в Москві 25
червня. Разом із тим, він застеріг,
що з Росії одночасно може бути
депортовано близько 700 тис. ук�
раїнських мігрантів, які перебува�
ють тут нелегально. Звичайно, це
пов’язано з наміром України під�
писати асоціацію з ЄС на віль�
нюському саміті у листопаді ц. р.

Основний напрямок, на який
слід звернути увагу, — це інформа�
ційно�консультативна та юридич�
на допомога приїжджим з України. 

У Росії немає жодного україн�
ськомовного друкованого видан�
ня! У Російській Федерації, зок�
рема в Москві, немає жодної ук�
раїнської школи, жодного україн�
ського класу (хоч за даними пере�
пису 2010 р. в столиці мешкає 254
000 етнічних українців!). Це теж
великий мінус, адже представни�
ки діаспори могли б навчати своїх
дітей української мови й культу�
ри, а діти мігрантів були б разом із
батьками під час їхнього тимчасо�
вого перебування в Росії.

Діяльність етнічних об’єд�
нань, поява українських шкіл,
курсів української мови, існуван�
ня діаспорних ЗМІ — це важли�
вий не лише культурний, а й полі�
тичний фактор. В українських
громадських організаціях РФ бра�

кує коштів на таку роботу. Але нам
потрібна не лише фінансова під�
тримка, а й моральна. Хотілось
би, щоб парламентарі, українська
влада приїжджали до Росії і зустрі�
чалися з українською діаспорою
— нам є що сказати один одному.

Для того, щоб робітник з Ук�
раїни міг нормально існувати й
працювати в Російській Федера�
ції, потрібні:

Перше — чітка державна міг�
раційна політика (і держави�до�
нора, і держави�реципієнта), яка
б забезпечила різними способами
соціальні гарантії для мігрантів.
Отже, потрібні відповідні закони
в Україні й Росії та двосторонні
міждержавні угоди з регулювання
міграційної політики (прозора
процедура отримання легального
статусу мігрантами, їхній право�
вий захист, медичне та пенсійне
забезпечення тощо).

Друге — доступність інфор�
мації з найважливіших практич�
них питань перебування Україн�
ців у Росії (необхідно здійснюва�
ти фінансову та матеріальну під�
тримку загальноросійських діас�
порних ЗМІ з боку України, ство�
рювати юридично�консультатив�
ні пункти в регіонах). 

І третє — громадянська відпо�
відальність та активна позиція на�
ціонально�культурних об’єднань,
які вже 20 років існують в Росії і
довели свою життєздатність, нез�
важаючи на власні проблеми та
залежність від непростих україн�
сько�російських відносин.

Проблеми, пов’язані з діаспо�
рою та трудовою міграцією, для
України й світового українства
завжди залишатимуться актуаль�
ними. Це повинні чітко усвідом�
лювати всі учасники цих проце�
сів і робити все необхідне з огля�
ду на віддалену перспективу. Тут
можлива формула співпраці:
“Україна допомагає діаспорі —
діаспора підтримує Україну”.

Що стосується активної рееміг�
рації, то вона стане можливою за
умови створення в Україні нових
робочих місць та належних соці�
альних умов, а також набуття Укра�
їною іміджу сучасної європейської
цивілізованої країни, де людина
стане об’єктом і суб’єктом держав�
ницької роботи, а не виконуватиме
роль простого гвинтика бюрокра�
тичного державного механізму. 

Українці — для України!

ФМС, УБОЗ і ОМОН проти мігрантів

Закінчення. 
Початок на стор. 1
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ч. 27, 11—17 липня 2013 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

Мова єдина
“Утвердити на Луганщині провідне становище
української мови, відповідне до її державного
статусу”.

Першим масовим заходом,
який провело новообране Прав�
ління Луганського обласного
просвітянського об’єднання, ста�
ла чергова націєзахисна акція з
проблем захисту державної мови у
краї та викриття корупційних дій
місцевих чиновників, закладених
в ухвалених обласною радою
програмах “мовного” змісту. Яск�
равим прикладом корумпованості
схем обласних депутатів є гриф
“не підлягає обговоренню” (!!!) на
прийнятій цими депутатами
“Програмі розвитку української
та російської мов у Луганській об�
ласті на 2011—2014 роки”. 

27 червня просвітяни Луган�
щини спільно зі Всеукраїнською
молодіжною ГО “Студентське
братство” за підтримки Міжна�
родного фонду “Відродження”
провели круглий стіл “Дотри�
мання антикорупційних стандар�
тів у мовній політиці Луганщини:
моніторинг і шляхи вдосконален�
ня”. Участь у заході взяла низка
громадських організацій, зокре�
ма обласні структури МО “Об’єд�
нання Українських Націоналістів
(державників)”, ОУН, Всеукраїн�
ського педагогічного товариства
імені Григорія Ващенка, “Моло�
дої Просвіти”, Луганська обласна
жіноча правозахисна організація

“Чайка” та обласне Братство ша�
нувальників творчості Тараса
Шевченка. 

Ведучий круглого столу, пред�
ставник Інформаційно�аналітич�
ного центру “Логос” та експерт
антикорупційного проекту Все�
українського “Студентського
братства”, громадський діяч зі
Львова Олег Яценко наголосив
на корупційних ризиках, на які
наражаються розробники прог�
рам і проектів, зокрема таких, що
спрямовані на підтримку й роз�
виток української мови та мов
національних меншин в Україні.
Він зауважив щодо небезпеки,
яка полягає в наданні надмірних
дискреційних (пов’язаних із роз�
порядженням бюджетними кош�
тами без конкурсних
процедур) повнова�
жень певним профіль�
ним органам. Олег
Яценко згадав про час�
то практиковане под�
війне фінансування
одного й того ж заходу
за різними програма�
ми, наслідком чого так
само стає неконтро�
льоване “освоєння”
(по суті, розкрадання)
коштів. Гість зі Львова
навів кілька прикладів

успішної боротьби представників
громадськості з цим негативним
явищем на теренах Львівщини
(винні в нецільовому викорис�
танні коштів чиновники втрача�
ли свої посади).

Голова Луганського ОО
“Просвіти” Володимир Семистя�
га особливо зауважив на необхід�
ності розмежування програм,
спрямованих на підтримку укра�
їнської та інших, особливо росій�
ської, мов. Адже докорінно різ�
няться проблеми розвитку дер�
жавної мови, що фактично впро�
довж усіх років незалежності пе�
ребуває тут на другорядному ста�
новищі, та російської, яка безроз�
дільно домінує. Тому необхідно
вдосконалити Регіональну цільо�
ву програму розвитку й функціо�
нування української та російської
мов у Луганській області на
2011—2014 роки відповідно до ви�
мог наказу Міністерства економі�
ки України від 4 грудня 2006 року
№ 367 “Про затвердження Мето�
дичних рекомендацій щодо по�
рядку розроблення реґіональних

цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання”.

Доповідач навів численні
факти виділення “мовних” кош�
тів на різноманітні концертно�
розважальні заходи, причому це
стосується і української, і росій�
ської мов. Показовими є слова
одного з відомих депутатів�регіо�
налів, який в інтерв’ю “Україн�
ській правді” висловився за те,
щоб державною мовою в Україні
був суржик. Це вказує на рівень
культури та політичної й правової
грамотності таких депутатів, що
на теренах Луганщини й вилило�
ся у вищезгадану “мовну” прог�
раму.

Представник “Студентського
братства” в Луганській області
Максим Данильченко запропо�
нував здійснити заходи громад�
ського лобіювання через звер�
нення до облдержадміністрації та
обласної ради, в яких окреслити
способи усунення корупційних
ризиків і шляхи приведення регіо�
нальної мовної політики у відпо�
відність до чинного законодавс�

тва України. 
Доктор географічних

наук, член Правління Лу�
ганського обласного
просвітянського об’єд�
нання Юрій Кисельов
поставив проблемне пи�
тання — чи не краще в
сучасних умовах зосере�
дити зусилля не на тиску
на чинну владу, що за
суттю є ворожою укра�
їнству, а на поваленні цієї
антидержавницької вла�
ди?! Учасники круглого

столу зауважили, що представни�
ки органів місцевого самовряду�
вання від опозиції нерідко також
не витримують перевірки на неп�
ричетність до корупційних дій.
Тому такий моніторинг є, безу�
мовно, бажаним.

Вирішили, що для уникнення
корупційних ризиків будь�яка об�
ласна мовна програма має врахо�
вувати такі вимоги чинного укра�
їнського законодавства: визначен�
ня проблеми, на розв’язання якої
вона спрямована; чітке обґрунту�
вання шляхів і засобів розв’язання
цієї проблеми; прописування усіх
груп результативних показників;
обмеження надмірних дискрецій�
них повноважень.

Ухвалили рішення про ство�
рення обласного громадського
контрольно�моніторингового ко�
мітету щодо використання “мов�
них” коштів та відновлення (на
громадських засадах) діяльності
топонімічної комісії за участю
провідних науковців Луганщини
— істориків, філологів, геогра�
фів, які діятимуть у тісній спів�
праці зі “Студентським братс�
твом”.

Представники патріотичної
громадськості, просвітяни краю
сподіваються, що круглий стіл
започаткує розроблення й реалі�
зацію нагальних проектів і прог�
рам, покликаних утвердити на
Луганщині провідне становище
української мови, відповідне до її
державного статусу.

Прес9центр Луганського об9
ласного об’єднання ВУТ “Просві9

та” імені Тараса Шевченка 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

3 липня минув рік від початку

Мовного майдану. Цього дня,

незважаючи на дощову погоду, на

сходах Українського дому зібра�

лись активісти Української Пат�

ріотичної Альтернативи та “Про�

світи”, щоб нагадати вже не вла�

ді, а опозиціонерам у Верховній

Раді про виконання, а радше не�

виконання обіцянок, узятих ни�

ми напередодні минулорічних

виборів — зокрема в мовному пи�

танні. Фактично тоді в розпал

мовного протистояння лідер нині

об’єднаної опозиції заявив про

“перемогу” і закликав згорнути

Мовний майдан!

Проте люди не розходилися і,

як виявилося, не дарма. “Пере�

мога” опозиції виявилася пірро�

вою… Опозиція “проспала”

закон Ківалова�Колесні�

ченка, ухвалення якого з ус�

піхом використали у перед�

виборних технологіях і

провладні, і опозиційні

кандидати!

Здобувши омріяні місця

в парламенті, опозиціонери

попри численні обіцянки

“забули” про “Засади дер�

жавної мовної політики”

одіозних авторів, а зайня�

лися, на їхню думку, важли�

вішими “державними” пи�

таннями. Не порушували

вони мовного питання і під

час акцій “Повстань, Украї�

но!”. Не хвилює ні “помір�

ковану” об’єднану опози�

цію, ні “радикальнішу” на

словах “Свободу”, що в мі�

ністерському кріслі сидить від�

вертий українофоб і провідник

ідей антиукраїнського “руського

міра” Табачник… Міністр, який

зросійщує українськомовні шко�

ли і виші на 22�у році української

Незалежності… незважаючи на

всю “ультрареволюційну” рито�

рику… Ось чому в річницю Мов�

ного майдану його учасники

вийшли з гаслом “Мовний май�

дан” вітає парламентську опози�

цію з першою річницею! Дякує�

мо за “виконання” передвибор�

ної обіцянки скасувати “Закон

про мови”! та портретом Героя

України Олекси Гірника, який

самоспалився на Тарасовій горі у

Каневі 1978 року, протестуючи

проти політики зросійщення ук�

раїнців…

Є нинішнім “опозиціоне�

рам” з кого брати приклад реаль�

ної, а не демагогічної боротьби

за права української нації. Це і

дисиденти радянських часів

Олекса Тихий та Василь Стус,

які віддали життя за мовні й на�

ціональні права народу… Це Ге�

рой України Степан Бандера як

символ боротьби для тих же сво�

бодівців… Було б тільки бажання

й воля!

Випробовування на політичну щирість…

Просвітяни Луганщини 
проти корупції й другорядності
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«Просвіта» “Товариство української мови” було початком
політичного відродження українців”.

Сьогодні діяльність Львів�

ської обласної “Просвіти” —

плідна творча праця 30 районних

і міських організацій із розгалу�

женою мережею первинних осе�

редків, що є в структурі організа�

цій. Усе це — єдиний моноліт,

який сьогодні просто зобов’яза�

ний діяти. Наша праця нині не

менш важлива, ніж 25 років тому,

на світанку відновленої “Просві�

ти”. Тоді ми боролися за проголо�

шення незалежності, а сьогодні

— за її збереження, очищення від

корупціонерів, українофобів та

утвердження основ української

державності — мови, історичної

пам’яті, духовних традицій. 

Оновлена “Просвіта” у своїй

діяльності керується принципом,

проголошеним 145 років тому на

установчих зборах: “Через просвіт�

ництво до національного самоусві�

домлення та Самостійності Украї�

ни”. Тобто формування великого

національного “Я”, яке обґрунту�

вав на початку ХХ ст. М. Міхнов�

ський у “Самостійній Україні”.

Працюємо спільно з пред�

ставниками громадських органі�

зацій у громадському об’єднанні

“Українська альтернатива”, ство�

реному 1999 року, яке перебувало

в офісі “Просвіти” (вул. Друкар�

ська, 6). З досвіду знаємо, що зав�

жди, коли громадські організації

діяли спільно, — досягали ре�

зультату. Це і відновлення мемо�

ріального комплексу Січовим

Стрільцям на горі Маківка, будів�

ництво пам’ятників С. Бандері,

В. Чорноволу, відкриття Музею

національно�визвольних зма�

гань, відновлення Свята героїв та

багато інших справ.

Серед найважливішого нині

— урочисті заходи у Львові з наго�

ди 25�ї річниці відновлення Все�

українського товариства “Просві�

та” ім. Тараса Шевченка. Святку�

вання розпочали ювілейним засі�

данням Ради товариства, покла�

данням квітів до пам’ятників

“Просвіті”, Т. Г. Шевченку та

урочистою академією в Палаці

мистецтв.

Просвітяни області відзначи�

ли 25�річчя відновлення “Прос�

віти”, актова зала Палацу мис�

тецтв була переповнена. Урочис�

ту академію відкрив голова Львів�

ського обласного об’єднання то�

вариства Ярослав Пітко, який на�

голосив: “Саме “Просвіта”, від�

новлена 13 червня 1988 року як

“Товариство української мови”,

була початком політичного від�

родження українців, боротьби за

проголошення незалежності Ук�

раїни. З “Просвіти” вийшли по�

літичні діячі, зокрема депутати

Верховної Ради України, біль�

шість з яких, на жаль, швидко за�

були про це”.

Із привітаннями до присутніх

звернувся почесний голова това�

риства — Герой України, пись�

менник Роман Іваничук. Він на�

гадав,  як 25 років тому зібралася

велика громада, аби відновити

“Товариство української мови”.

“Ми не мали де зібратися, тому

прийшли до пам’ятника Івану

Франку, де на листівці, за спри�

янням українофоба, секретаря

комуністичної партії у Львові

Адама Мартинюка було напи�

сано “собрание украинского

Василь КУЧЕРУК,
канд. іст. наук, просвітянин

145 років тому, вслід за чесь�
кою “Матицею люду” та краків�
ським “Товариством приятелів
освіти люду” виникло українське
товариство “Просвіта” в Галичи�
ні. Потребу такого товариства
обґрунтував П. Куліш, перебува�
ючи у Львові: “Воно могло б роз�
виватися в конституційній Авс�
трії і поширити свій вплив на
розвиток українства в самодер�
жавній деспотичній Росії у пер�
спективі”.

Пропозиція П. Куліша знай�
шла підтримку в середовищі на�
родовців, речником яких був гре�
ко�католицький священик о.
Степан Качала, на чий заклик
відгукнулася народовецька мо�
лодь, що на початку 1868 р. утво�
рила організаційний комітет. До
складу його ввійшли професори
гімназії й учительської семінарії
Анатоль Вахнянин, Юліян Ро�
манчук, Омелян Партицький,
Олександр Борковський, уряд�
ники Корнило Сушкевич, Ми�
хайло Коссак, студенти Андрій
Січинський, Олександр Огонов�
ський.

У березні 1868 р. було створе�
но статут майбутнього Товарис�
тва, а 2 вересня австрійське мініс�
терство освіти розпорядженням
№ 3491 прийняло до відома ста�
тут і дозволило заснувати Това�
риство.

8 грудня 1868 р. у Львові від�
бувся установчий збір Товариства
у залі польської міщанської
стрільниці по вул. Курковій (те�
пер за цією адресою відкрито Му�
зей національно�визвольних зма�
гань), бо рідні “москвофіли” (ду�
же схожі на сучасних “рускоязич�
них” хохлів), що розпоряджалися
тоді Народним домом, відмовили
у наданні приміщення для зборів
“Просвіти”. Звертаючись до зас�
новників Товариства, переважно
молодих людей — студентів, уря�

довців, вчителів, журналістів, па�
рох о. Й. Заячківський с. Лопян�
ки, що біля м. Долини, сказав:
“Так, ви знаєте і нарід того свідо�
мий, що ваша нинішня наука оп�
лачується по найбільшій части
тим мізерним грошем, на котрий
нарід криваво працює. А як доро�
битеся того куска хліба, щоби вас
Бог охороняв від тої сьогочасної
чуми, від огидного космополітиз�
му, котрий є погибеллю всякій
народности, — то держіться сво�
його народу…”. До керівного ор�
гану Товариства або виділу було
обрано професорів академічної
гімназії Олександра Борковсько�
го, Омеляна Огоновського та
Юліяна Романчука, професора
учительської семінарії Омеляна
Партицького, студента універси�
тету Івана Комарницького, уряд�
ників Михайла Коссака та Кор�
нила Сушкевича, докторанта
прав Максима Михайляка, ху�
дожника і письменника Корнила
Устияновича.

Із самого початку своєї діяль�
ності Товариство відчувало гос�
тру потребу власного приміщен�
ня. Виділ Товариства розмістився
у приватному будинку його голо�
ви Анатоля Вахнянина, а засідан�
ня відбувалися у трохи більшому
помешканні заступника голови
д�ра К. Сушкевича. 1871 р. ди�
ректор академічної гімназії о. Ва�
силь Ільницький надав Товарис�
тву кімнатку в приміщенні гімна�
зії, що в Народному домі. Але
кімнатка була мала, тому засідан�
ня відбувалися в квартирі голови
Юліяна Лаврівського. Від 1 січня
1873 р. народовське товариство
“Руська бесіда”, що займало в
Народному домі три кімнати, од�
ну з них безкоштовно і тимчасово

передало “Просвіті”.
Але галицькі “каца�
пи” (так називали в
Галичині москвофі�
лів), які очолювали
“Совет” Народного
дому у Львові, доби�
лися через суд відсе�
лення з нього нена�

висної їм “Руської бесіди” разом
із “Просвітою” 1 серпня 1873 р. У
серпні цього ж року “Руська бесі�
да” і “Просвіта” найняли спільне
приміщення і перебували в ньому
до 1876 р. Але воно було тісне і
тому “Просвіта” орендувала за
800 корон у рік окреме примі�
щення з трьох кімнат у будинку
на розі вулиць Вірменської і Кра�
ківської.

За пропозицією д�ра Костя
Левицького головний виділ
“Просвіти” вирішив придбати
палац князів Любомирських,
який тоді було виставлено на
продаж. 1 квітня 1895 р. “Просві�

та” заволоділа цим будинком і
вигідно в ньому розмістилася вже
з 1 жовтня. За гроші переважно
галицького селянина та міщани�
на, а також внесок д�ра К. Ле�
вицького, було нарешті придбано
будинок. Кияни привітали “Про�
світу” з цією купівлею, передав�
ши через професора М. Грушев�
ського 3000 корон.

“Просвіта” стала першим ук�
раїнським Товариством, котре
спромоглося придбати власний
будинок, тому й прихистила в се�
бе всі інші українські товариства,
які того потребували. Перший
поверх зайняла “Руська бесіда”, в

одній кімнаті розмістився
“Клуб русинок”, посели�
лися товариства “Боян” і
“Ватра”. На другому по�
версі у двох кімнатах роз�
ташувалося НТШ з біблі�
отекою та музеєм. Тут та�
кож до 1905 р. перебувало
товариство “Дністер”,
Крайовий Союз Ревізій�
ний та інші менші фінан�
сові, культурні та профе�
сійні товариства. Три кім�

нати в новому будинку займала
бібліотека “Просвіти”, а з 1886 р.
тут засновано і український націо�
нальний музей.

І так тривало до 1939 року. Во�
сени того року “Просвіту” лікві�
дували “визволителі зі Сходу”,
почалися репресії проти членів
“Просвіти”, багатьох знищено в
катівнях енкаведистів, вислано
вглиб імперії, а будинок викорис�
тано для створення етнографіч�
ного музею.

Будинок “Просвіти” — цінна
культурно�історична і архітек�
турна пам’ятка Львова. Адже 30
червня 1941 року тут проголоше�
но Акт відновлення Української
держави новоствореним україн�
ським урядом на чолі з Я. Стець�
ком.

Сьогодні приміщення першо�
го поверху колишнього будинку
“Просвіти” переобладнано під
ресторан “Копальня кави”.

Голова Ради Галицького ра�
йонного об’єднання м. Львова
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
п. Степан Горечий звернувся з
листом у львівську міську раду, до
її голови А. Садового та секретаря
львівської МР В. Павлюка з про�
тестом щодо перетворення прос�
вітянського будинку на чергову

ЧЧЧЧеееерррреееезззз     ппппррррооооссссввввііііттттннннииииццццттттввввоооо    ————    
ддддоооо    ннннааааццццііііооооннннааааллллььььннннооооггггоооо    

ссссааааммммооооууууссссввввііііддддооооммммллллеееенннннннняяяя
Редакція “Слова Просвіти” звернулася до голови

львівських просвітян Ярослава Пітка із запитанням,
як їм працюється напередодні 145�річчя від ство�
рення Товариства. Нам розповіли про проблеми, які
нині є загальноукраїнськими.

Сумний ювілей із присмаком запашної кави
у майбутньому ресторані «Копальня кави»
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ч. 27, 11—17 липня 2013 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

«Просвіта»
“Головне призначення “Просвіти” не в галасливому
мітингуванні, а в повсякденній роботі на благо
України”.

общества не состоится”. Але во�

но відбулося. Було створено То�

вариство української мови, а по�

тім ця хвиля охопила всі населені

пункти Галичини. Згодом владі

не було куди дітися і вона зареєс�

трувала нас і визнала юридичною

організацією”, — сказав Роман

Іваничук. На завершення він

закликав усіх бути на варті нашої

незалежності.

Із привітанням від Львівської

обласної ради звернувся голова

бюджетної комісії — Ярослав

Качмарик, який наголосив на

важливій ролі “Просвіти”: “У нас

в області є дві чудові програми:

Програма мікропроектів, через

яку ми відновлюємо будинки

“Просвіти” в селах, і Програма

розвитку української мови, укра�

їнської культури та історичної

свідомості громадян України на

території Львівської області. Тож

об’єднавши зусилля, маємо збу�

дувати українську державу, щоб

нами пишалися ті, хто святкува�

тиме 50�ліття і 100�ліття віднов�

леної “Просвіти”.

Урочисту академію продов�

жив святковий концерт, у якому

взяли участь заслужений артист

України З. Гучок та просвітянські

колективи: заслужений хор “Ра�

дуниця”, заслужена капела бан�

дуристів “Червона калина”, лау�

реат конкурсів бардівської пісні

З. Медюх та заслужений хор

“Просвіта” Народного дому м.

Червонограда.

Наш кор.

львівську кнайпу, в той час, як
просвітянські організації Львова
туляться в підвальних і напівпід�
вальних приміщеннях. Та навіщо
львів’янам “Просвіта”?! У космо�
політичній Україні Львів слави�
тиметься не як духовна столиця
української держави та своїми ус�
піхами на просвітянській ниві, а
одурманюючим запахом і непере�
вершеним смаком кави, доступ�
ної лиш сучасним скоробагать�
кам.

Від редакції.
На адресу С. Горечого надій�

шли відповіді з Управління охо�
рони історичного середовища та
з Департаменту економічної по�
літики Львівської міської ради
такого змісту: “Нежитлові примі�
щення підвалу та першого поверху
будинку/пам’ятки за адресою пл.
Ринок, 10 пристосовані ТзОВ “На�
уково/технічна книга” під ресто�
ран на підставі погодженої в Дер�
жавній службі з питань національ�
ної культурної спадщини (цен�
тральний орган виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщи�
ни) проектної документації, опра�
цьованої ТзОВ “Нарольський і пар�
тнери”. Дирекція Музею етногра�
фії та художнього промислу НАН
України надала згоду ТзОВ “Нау�
ково/технічна книга” на проведен�
ня робіт з реставрації та присто�
сування вказаних приміщень під
заклад ресторанного господарс�
тва. На даний час об’єкт зданий в
експлуатацію відповідно до чинно�
го законодавства”.

Із юридичної точки зору, на�
певно, все це справді законно. А
от з боку моральності, культури,
національної пам’яті, зв’язку по�
колінь та й просто справедливос�
ті — логіка розміщення ресторан�
ного закладу в колишньому Домі
“Просвіти” викликає багато за�
питань, над якими варто замис�
литися найвищому керівництву
Львова, старовинного міста висо�
кої духовності і добра. 

Сергій ДОВГАЛЬ,
голова Дніпропетровського об�
ласного об’єднання ВУТ “Прос�
віта” ім. Т. Г. Шевченка

Криворізька міська організа�
ція “Просвіти” на Дніпропетров�
щині — одна з найпотужніших. 

Міцні у Кривому Розі й прос�
вітянські традиції, закладені ще
на початку минулого століття. У
місті вшановують тих, хто торував
непростий шлях до наближення
жаданої миті проголошення неза�
лежної української держави. Як�
от самобутній поет Михайло
Пронченко. Саме з його ініціати�
ви у місті під час Другої світової
війни виникли українське видав�
ництво та газета “Дзвін”, побачи�
ли світ “Мала історія України”,
збірник пісень “Тризуб”… Але ні�
мецьким зайдам така активність
патріотів не сподобалася. І на по�
чатку 1942 року Михайла Прон�
ченка разом із багатьма просвітя�
нами розстріляли.

Як данина цим славним тра�

диціям — у Кривому Розі вже по�
над два десятиліття виходить лі�
тературно�публіцистичний жур�
нал “Кур’єр Кривбасу” під ору�
дою письменника і підприємця
Григорія Гусейнова, автора непе�
ресічного роману “Зерна господ�
ні”. Одним із напрямків діяль�
ності просвітян за останній пері�
од стали творчі вечори знамени�
того земляка та інших активістів:
Любові Баранової, Валерія Кар�
ча, Володимира Стецюка, Василя
Головачука.

Кожна з семи районних орга�
нізацій “Просвіти” міста має прі�
оритетні напрямки діяльності.
Так, у Довгинцівській, якою керує
Лілія Семеняченко, акцентують
на роботі зі школами. І тут ваго�
мим підґрунтям стала література
видавничого центру “Просвіта”.

Колишня голова міської
“Просвіти” Людмила Зубко ці�
леспрямовано та плідно працює з
молодими літературними талан�
тами.

Масові заходи просвітяни

міста традиційно про�
водять біля пам’ятни�
ків Тарасу Шевченку та
жертвам Голодомору. 

А ще криворізькі
просвітяни відроджу�
ють урочища Дубова
Балка, у якій  Олек�
сандр Поль виявив
поклади залізної руди,
що й визначило долю
міста як великого гір�
ничовидобувного цен�
тру на багато десяти�
літь. Від колишньої Ду�
бової Балки залишився тільки
спогад, бо гірничі виробки її зни�
щили. Але не можна знищити
пам’ять та історію. Саме просві�
тяни на місці Дубової Балки, за�
харащеної відходами гірничоруд�
ного виробництва, заклали уні�
кальний дендропарк. А Олек�
сандр Мельник і Микола Бабен�
ко чимало публікувались у періо�
диці, відроджуючи історію уні�
кального урочища.

Уже п’ятий рік криворізьку

“Просвіту” очолює відомий жур�
наліст Микола Крамаренко, який
згуртував однодумців, небайду�
жих до долі міста. Звіт Миколи
Крамаренка про зроблене за ці
роки вражає. І це можливо тільки
тоді, коли є команда справжніх
патріотів, для яких головне приз�
начення “Просвіти” не в галас�
ливому мітингуванні, а в повсяк�
денній роботі на благо України.
Головою знову обрали Миколу
Крамаренка.

Криворізька команда патріотів

Микола Крамаренко

Голові Верховної Ради України
В.В. Рибаку,

народним депутатам України,
Прем’єр4міністру України 

М. Я. Азарову,
всім громадянам України

Сьогодні у світі загальновизна�
но, що освіта визначає соціальний
та економічний розвиток будь�якої
країни, а тому розвинені суспільс�
тва вкладають в освіту 10—15 %
ВНП. Сучасне постіндустріальне
суспільство (суспільство знань)
кожної держави залежить від рівня
розвитку науки як продуктивної си�
ли та національної системи освіти.
Водночас із 2011—2013 рр. спосте�
рігаються тривожні антиукраїнські
тенденції у змісті державних нор�
мативно�правових актів України
щодо освіти. А тому учасники Все�
українських науково�практичних
конференцій на тему “Українське
національно�патріотичне вихован�
ня: реалії, тенденції, перспективи”,
що відбувались у різних регіонах
України, вважають за необхідне
констатувати факти системного
знищення української освіти:

— ухвалена на ІІІ з’їзді освітян
Національна стратегія розвитку ос�
віти на період до 2021 року (Указ
Президента України від 25.06.2013
року №344/2013) свідчить про від�
сутність послідовності й наступності
в реалізації державницького підходу
в Національній доктрині розвитку
освіти (Указ Президента України від
17.04.2002 року № 347/2002). Проте
всупереч одноголосно ухваленій ре�
золюції ІІІ Всеукраїнського з’їзду
працівників освіти з “Національної
стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року”, затвердженої
Указом Президента України
№ 344/2013 від 25.06.2013 року, зня�
то заходи із “розроблення та реалі�
зації Концепції національного вихо�
вання” та “ключовий напрям дер�
жавної освітньої політики — побудо�
ва ефективної системи національ�
ного виховання дітей та молоді”, що
слід розцінювати як замах на основи
державності України.

— проект Концепції Загально�
державної цільової соціальної
програми патріотичного виховання
громадян на 2013—2017 роки (рі�
шення Колегії МОНмолодьспорту
України, протокол № 6/1�21 від
31.05.2012 року), а також Концеп�
ція громадянської освіти та вихо�
вання в Україні (оприлюднена
29.12.2012 року на офіційному
веб�сайті Міністерства освіти і нау�
ки, молоді та спорту України) спря�
мовані на виховання в Україні кос�
мополітів, а не українських патріо�

тів. У них відсутнє поняття вихован�
ня любові до української держави,
української мови, української літе�
ратури, української культури, пле�
кання знань про історію України;

— з нормативно�правових ос�
вітніх актів України, що стосуються
виховання молоді, зникло словос�
получення “український народ”, за�
мість нього введено термін “насе�
лення України”;

— державний стандарт базової
і повної загальної середньої освіти
(Постанова Кабінету Міністрів Ук�
раїни № 1392 від 23.11.2011 року)
позбавлений українознавчого зміс�
ту, неприпустимим у ньому є об’єд�
нання вивчення української мови з
мовами національних меншин, а
також вивчення історії України в
контексті світової історії, що поз�
бавляє можливості впливу на фор�
мування української нації;

— у Концепції літературної осві�
ти (Наказ Міністерства освіти і нау�
ки України від 26. 01. 2011 № 58) ви�
ховні акценти зміщені, навіть небез�
печні, оскільки підводять до усві�
домлення української мови та літе�
ратури як другорядних, закріплюю�
чи колоніальний статус України та
фіксуючи травми радянського ми�
нулого у свідомості нових поколінь;

— не сприяє утвердженню Кон�
ституційних норм і проект Концеп�
ції мовної освіти, розроблений та
рекомендований до обговорення
Міністерством освіти і науки Украї�
ни, у якому чітко не сформульова�
но його мету, а підмінено поняттям
“мета вивчення мов”, що нівелює
місце української мови як держав�
ної. Не відповідає Конституції Ук�
раїни пропоноване “Концепцією
мовної освіти” визначення росій�
ської мови як “мови міжнаціональ�
ного спілкування”, що підсилює ан�
тиукраїнське спрямування проекту
Концепції мовної освіти; 

— із нового 2013—2014 нав�
чального року набирає чинності
розпорядження Міністерства осві�
ти і науки України про обов’язкове
вивчення в школах другої іноземної
мови, якою може бути російська
або інша мова національних мен�
шин. Прирівнювання російської мо�
ви до “другої іноземної мови” супе�
речить Конституції України, де вона
є мовою нацменшин і дає додатко�
ві необмежені можливості для ут�
вердження в Україні російської мо�
ви як другої державної й закріплює
її панівне становище;

— лист Міністерства освіти і на�
уки України “Щодо деяких питань
підготовки до нового навчального
року” (від 17.05.2013 р. № 1/9�326)
містить вимогу про обов’язкове
подання батьками заяв про мову
навчання при вступі до навчальних
закладів, а також, як це сформу�
льовано в частині третій ст. 20 За�
кону України “Про засади держав�
ної мовної політики”, “у разі потре�
би, у будь�який час протягом нав�
чання”. Така процедура є абсур�
дною з погляду організації нав�
чально�виховного процесу. 

У зв’язку з вищезазначеним не�
обхідно:

1. Забезпечити реалізацію Кон�
ституції України у сфері освіти
(зокрема статті 11), Національної
доктрини розвитку освіти як най�
важливішої ланки виховання свідо�
мих громадян України та унемож�
ливити розробку і впровадження
антиукраїнських нормативно�пра�
вових актів.

2. Провести відкриті діалоги з
обговорення пропозицій щодо ре�
алізації Національної стратегії роз�
витку освіти до вересня 2013 року,
а не в місячний термін (липень), ко�
ли освітяни у відпустках.

3. На конкурсній основі розро�
бити державний проект розбудови
української національної школи
Майбутнього.

4. Розробити український націо�
нальний курикулум, який визнача�
тиме зміст загальної середньої ос�
віти (державні стандарти).

5. Запровадити на каналах те�
лебачення регулярні освітні прог�
рами державною мовою.

6. Ухвалити Закон України “Про
українське національно�патріотич�
не виховання” та Державну прог�
раму українського національно�
патріотичного виховання підроста�
ючих поколінь із відповідним дер�
жавним фінансуванням.

7. Розробити та виконувати
державну програму підтримки шкіл
української діаспори.

Від імені багатотисячної грома�
ди освітян, учасників Всеукраїн�
ських науково�практичних конфе�
ренцій на тему: “Українське націо�
нально�патріотичне виховання: ре�
алії, тенденції, перспективи”

Творча група у складі:
О. М. Безмищенко, заступ�

ник директора Української гімназії
Сімферопольської міської ради; 

О. І. Вишневський, професор
Дрогобицького державного педа�
гогічного університету ім. І. Фран�

ка, кандидат педагогічних наук; 
П. Р. Власенко, голова Сім�

феропольського міського об’єд�
нання  “Просвіти”; 

Л. О. Доненко, вчитель україн�
ської літератури Українського гума�

нітарного ліцею Київського націо�
нального університету ім. Т. Шев�

ченка, заслужений учитель України;
Н. Г. Калашник, голова Науково�ек�

спертної ради Міжнародного освіт�
нього фонду ім. Ярослава Мудрого,

доктор педагогічних наук, професор;
А. Й. Ковальський, професор,
заслужений працівник лісового

господарства України; 
М. П. Корпанюк, директор

Центру Сковородинознавства Пе�
реяслав�Хмельницького держав�
ного педагогічного університету

ім. Г. Сковороди, доктор філологіч�
них наук, професор, академік Ака�

демії наук вищої освіти України; 
А. І. Литвин, заслужений учи�

тель України; 
Г. В. Лопушанська, директор

гімназії № 56 м. Львова, заслуже�
ний працівник освіти України; 

З. І. Мамчур4Калинець, про�
ректор з науково�педагогічної ро�

боти Львівського національного
університету ім. І. Франка, канди�

дат біологічних наук, доцент; 
В. Г. Постовий, провідний науко�

вий співробітник лабораторії сімей�
ного виховання Інституту проблем

виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук, професор, зас�
лужений працівник освіти України; 

Н. І. Руденко, директор Україн�
ської гімназії Сімферопольської

міської ради, заслужений праців�
ник освіти України, заслужений

працівник АР Крим, член комітету
з державних премій України в га�

лузі освіти; 
Ю. Д. Руденко, професор ка�

федри теорії та історії педагогіки
Національного педагогічного уні�

верситету ім. М. Драгоманова,
доктор педагогічних наук, академік
Академії наук вищої освіти України;
В. В. Стрілько, президент Міжна�

родного освітнього фонду ім.
Ярослава Мудрого, кандидат пе�

дагогічних наук; 
І. П. Ющук, член Центрально�

го правління ВУТ “Просвіта” ім. Т.
Шевченка, професор, заслужений

діяч науки і техніки України, відмін�
ник освіти України

Українське національно�патріотичне виховання:
реалії, тенденції, перспективи
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Президент Польщі Броніслав Коморов-
ський 14 липня вшанує жертв Волинської 
трагедії в Луцьку.

Але, попри сподівання польських чинов-
ників, президент України Віктор Янукович 
не братиме участі у заходах у Луцьку. “Під 
час цих урочистостей українську державу 
на відповідному рівні представлятиме хтось 
інший”, — заявив Б. Коморовський на прес-
конференції 3 липня.

14 липня в Луцьку відбудуться заходи з на-
годи 70-річчя Волинської трагедії. Католицьку 
службу має правити львівський архієпископ Ри-
мо-Католицької Церкви Мєчислав Мокшицький.

Церемонією в Луцьку вшанують поляків, 
убитих українцями під час Волинської траге-
дії. Також планується вшанувати українців, 
які рятували поляків. Не повідомляється, чи 
ушанують українців, убитих поляками, і по-
ляків, які рятували українців.

Під час зустрічі у Луцьку Коморовський та 
представники української влади говорити-
муть про встановлення в Україні монумента 
жертвам Волинської трагедії.

Перед цим, 11 липня, Коморовський має 
вшанувати “польські жертви злочину ОУН—
УПА 1943—45 років”, відкривши пам’ятник у 
районі Жолібож у Варшаві.

Коморовський високо оцінив спільну де-
кларацію УГКЦ і Римо-Католицької Церкви, 
підписану до 70-річчя Волинської трагедії.

Нагадаємо, у Сеймі (нижній палаті поль-
ського парламенту) тривають узгодження тек-
сту резолюції з приводу 70-річчя Волинської 

трагедії. Планується, що вона буде названа 
“етнічною чисткою з ознаками геноциду”.

У червні 2013 року Сенат (верхня палата 
польського парламенту) підтримав резолю-
цію до 70-річчя Волинської трагедії, де події 
1943 року визначаються як “етнічна чистка 
українськими націоналістами польського на-
селення з ознаками геноциду”.

Перед тим польські ЗМІ повідомили, що 
польський меморіал у Биківні відкрито без офі-
ційних погоджень з українською владою, але за 
домовленістю на рівні президентів обох країн.

У вересні 2012 року президент Коморов-
ський зазначив, що польській владі простіше 
домовитися з історичних питань з Янукови-
чем, ніж із попередньою владою.

У червні 2011 року планувалося, що пре-
зиденти Янукович і Коморовський спільно 
візьмуть участь у відкритті меморіальних 
комплексів у Волинській області (убитим по-
лякам) і Люблінському воєводстві (убитим 
українцям). Цього досі не відбулося.

Інформація із сайтів zik.ua та volynpost.com

2 Гаряча тема “Волинська трагедія — 
частка нашої національної трагедії”.

Валентин ЯБЛОНСЬКИЙ,
професор, м. Київ

А тепер подумаймо, чому так 

сталося? Чому поляки впродовж 

70 років друкували звинувачення 

на нашу адресу, а ми, вважаючи їх 

абсурдними, не змогли це спрос-

тувати? Чи не було знавців істо-

рії, кваліфікованих юристів, зре-

штою — жертв Волинської траге-

дії? Чи, може, нам не дорога свя-

та правда про ці події? Чому ми 

боїмося своєї правди? Адже го-

ловною причиною “перемоги” в 

сеймі польської правди було на-

ше мовчання, наша мовчазна зго-

да з усіма звинуваченнями, неза-

лежно від їхньої правдивості. 

У радянські часи на цю тему 

наклали табу, не можна було зга-

дувати утисків авторитарного ре-

жиму передвоєнної Польщі, на-

сильницької полонізації Воли-

ні, пацифікації, “Берези Кар-

тузької”, руйнування україн-

ських шкіл і церков, відплатних 

акцій волиняків, щоб це часом 

не сприйняли за прояви україн-

ського націоналізму чи, не дай 

Боже, — за геройство бандерів-

ців. Справді, це було так. Такі бу-

ли часи. Але чому сьогодні гро-

мадяни України так мало зна-

ють про Волинську трагедію, про 

її причини, коли ж ми скажемо, 

врешті, своїм людям усю правду?

Ситуація склалася дивним чи-

ном так, що ми нині можемо ли-

ше просити у поляків примирен-

ня і взаємного вибачення за все, 

що тоді сталося на Волині. Бо та-

ка форма більш ніж влаштовує їх, 

бо вони начебто краще знають іс-

торію цієї трагедії, що відбувалася 

на нашій землі. А може, і нам тре-

ба нагадати ту історію, яку від нас 

заховали, яку ми не змогли відсто-

яти, яку принесли в ім’я  прими-

рення. Що ж це за історія, і що ми 

в ній забули і з чим згодні?

Вважаймо, що ми забули, що 

Ризький мирний договір 1921 

року закріпив приєднання Захід-

ної України до Польщі всупереч 

волі українського визвольно-

го руху тих часів; як забули і рі-

шення ради амбасадорів, згідно 

з яким Польща мала забезпечити 

культурну автономію новопри-

єднаним територіям — але цьо-

го не сталося, бо Нова Польська 

держава, надто за часів правлін-

ня Ю. Пілсудського, набравши 

форми авторитаризму, розгля-

дала Галичину та Волинь як дав-

ні польські землі, тож намагала-

ся збільшити тут свій вплив. Не 

дивлячись на обмеженість зе-

мельних ресурсів Волині, сюди 

переселили на пільгових умовах, 

на відібрані у місцевих українців 

землі, близько 200 тисяч поль-

ських ветеранів війни і просто 

селян, так званих осадників; ми 

чомусь також забули, що поль-

ський уряд здійснював у 1920-х 

роках політику насильниць-

кої полонізації Волині, внаслі-

док чого з наявних 1918 року 360 

українських шкіл залишилося 

1938-го лише 11, а з чинних  1919 

року на Холмщині 389 церков за-

лишилася лише 51; а ліквідова-

ні українські громадські органі-

зації, читальні, “Просвіти” — їх 

також не можна скидати з рахун-

ку; проте ми не забули страшної 

пацифікації, коли у 800 україн-

ських селах каральні військові 

підрозділи чинили на свій роз-

суд репресії проти соціально ак-

тивного українського населення: 

пограбували і знищили 212 коо-

перативних крамниць, 69 куль-

турно-освітніх установ, 12 шкіл, 

реквізували майно 1357 грома-

дян, били палицями, нагаями і 

прикладами 1357 дорослих чоло-

віків і жінок, 93 дітей від 6 до 16 

літ, зґвалтували понад 50 дівчат і 

жінок — хіба це можна було за-

бути, тим більше, що ці дані на-

водилися у зверненні до Ліги на-

цій. А концентраційний табір 

“Береза Картузька”, крізь який 

пройшли десятки тисяч україн-

ців, а мережі модерних на той 

час казематів, у яких було зака-

товано 8073, вбито 734, засудже-

но до страти 257 осіб; як не мож-

на забути і розстріляних у Кар-

патах на Верецькому перевалі 

600 учасників боротьби за Кар-

патську Україну. Список цих ми-

тарств, більшість із яких мали ха-

рактер злочину, чималий. Наре-

шті, чомусь випали з цього мар-

тирологу тисячі українців, що 

служили до війни в польсько-

му війську і потрапили в німець-

кий чи радянський полон і за-

кінчили свій життєвий шлях чи 

то в Катині під Смолєнськом, чи 

в німецьких таборах. Отже, є що 

класти на нашу шальку терезів. 

Ми сьогодні наполягаємо на то-

му, щоб польська сторона знала 

це все достеменно. Але ще біль-

ше наполягаємо, щоб це знали 

наші українці. На жаль, наша не-

залежна більшість, мабуть, цього 

не знає, якщо вона погодилася 

на такі звинувачення польським 

сеймом нашої честі і гідності.

До війни практично не було 

суттєвих конфліктів на Волині 

між українцями та поляками. У 

нашій хаті часто бували дирек-

тор сільської польської школи, 

вчителі, пили чай, грали в пре-

феранс. 1938 року з’явився у 

нас учитель української (точні-

ше, руської) мови. І на його по-

яснення на одній із таких вечі-

рок, чому він досі не одруже-

ний, вчителька-полька сказа-

ла: “Спішіть, бо через пару ро-

ків тут не буде жодного україн-

ця, жодної українки”. Цю фра-

зу в нашій хаті потім довго зга-

дували. Отже, виношувався за-

дум про виселення українців 

з їхніх корінних земель. Та до-

ля іноді влаштовує несподіва-

ні кульбіти. У жовтні 1939 ро-

ку, вже при перших совітах, уся 

наша школа була свідком виве-

зення оцих польських учителів 

до Сибіру. То були перші кро-

ки більшовицької цивілізації. 

А вже через півроку мамино-

го молодшого брата — студента 

Львівського університету — за-

арештували і як учасника “про-

цесу 59” засудили разом із това-

ришами до розстрілу. Вся наша 

родина готувалася до вивезен-

ня в Сибір. Із листів вивезених 

до Сибіру поляків ми вже зна-

ли, що кожна родина повинна 

спорудити собі там землянку, 

потрібно мати валянки і т. ін. 

Ми знали, що скоро доведеть-

ся і нам освоювати Сибір. Та не 

встигли більшовики реалізува-

ти свою сибірську програму, як 

і не встигли розстріляти бать-

ка — не доїхав “чорний ворон” 

до нашого двору — енкаведис-

там довелося самим утікати, бо 

німці вже наступали.

У сусідньому від нас селі — 

Пляшеві, на Козацьких моги-

лах, із часу спорудження тут у 

1910—1914 рр. своєрідного пан-

теону козацької слави, щоро-

ку широко відзначали річни-

цю Берестецької битви. Батько 

там був одним із організаторів і 

проповідників, але щоразу йо-

му доводилося в поліції пояс-

нювати про причини порушен-

ня заборони на такі відпусти, і 

я це добре пам’ятаю; пам’ятаю 

також, як комендант поліції 

складав у батьковому кабінеті 

протокол про недозволене ви-

конання церковним хором “Бо-

же Великий, Єдиний”. 

Я досі пам’ятаю розповідь на-

шого сусіда (а мені тоді було 10 ро-

ків), як його під час пацифікації 

били шомполами по голих п’ятах 

у Берестецькій поліції, після чого 

він не міг навіть дійти додому.

Моїм товаришем у дубен-

ській середній школі після війни 

був поляк Юзьо, з ним ми жили 

разом на одній квартирі у Льво-

ві вже як студенти і цю дружбу 

зберігали десятки років, так що 

не слід шукати причини того-

часних протиріч в етнічних ко-

ріннях. Більше того, коли на ви-

могу крайового проводу ОУН 

поляки залишали Волинь (хо-

ча АК забороняла їм це робити, 

щоб не втратити Волинь), сестра 

рівненського коменданта поль-

ської поліції, виїжджаючи з Во-

лині, заїхала по дорозі до нас і 

переночувала в нашій хаті. Та-

ких прикладів чимало. Потрібно 

лише об’єктивно їх оцінити. Тут 

головну роль відіграє особистіс-

ний чинник, яка ти людина. Вже 

працюючи в інституті і беру-

чи участь у міжнародних науко-

вих форумах у низці країн, я по-

знайомився з групою польських 

професорів, у нас зав’язалася 

тісна дружба, яку я ціную досі. 

Наша історія, навіть історія 

короткого періоду Волинської 

трагедії, багата на важкі спомини. 

Я і мої земляки-волиняки з ди-

тинства пам’ятаємо все, що тво-

рилося на нашій благословенній 

землі впродовж п’яти політич-

них укладів — довоєнної Польщі, 

перших совітів, німецької окупа-

ції, повоєнного СРСР і в наш час. 

Закінчення 
на стор. 4

Чому, чому, чому?
Польський сейм ухвалив заяву, яка не лише містить ознаки ксенофобії та шовінізму 

щодо українців, а й визнав дії українців як “етнічні чистки поляків з ознаками геноциду”, 
осквернивши цим пам’ять загиблих у цій домовій війні і поляків, і українців. 

Цей факт наша спільнота сприйняла по-різному, на заході України — з глибокою три-
вогою та обуренням. Але поки що це все. На більше ми не спромоглися. Ситуація складна, 
але вона не може залишатися такою, бо йдеться про нашу честь і гідність, про імідж Украї-
ни в світі. Необхідно зробити все, що лише можна, щоб повернути колесо “на круги своя”. 
І тут першу скрипку повинна зіграти влада, українська влада! Втім, депутати-регіонали й 
комуністи звернулися до Сейму Польщі із проханням “визнати Волинську різанину ОУН-УПА 
геноцидом щодо польського населення...”
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“Українцям нав’язують вину за злочини, 
яких вони не вчиняли”. Гаряча тема 3

Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ, 
заступник голови Української рес-
публіканської партії

Знаково, що звинувачення на 
адресу українця були оприлюдне-
ні за тиждень до сумновідомого го-
лосування 20 червня у польському 
Сенаті за Заяву щодо засудження 
Волинських подій 1943 р. і звину-
вачення на адресу УПА за етнічні 
чистки поляків, що межують із ге-
ноцидом. 

Першими розтиражували зви-
нувачення Асошіейтед Прес (АП) 
росіяни. Уже того ж 14 червня у ро-
сійських ЗМІ з’явилась інформа-
ція про “українського нациста”. 
Наступного дня цю дезу підхопи-
ли російськомовні видання в Укра-
їні. “Рука Москви” присутня і тут 
(недарма проросійські організації 
в Україні віднедавна активно роз-
кручують тему “волинської різні”).

Аскольд Лозинський, голова 
представництва Світового Кон-
гресу Українців при ООН висло-
вив сум, що така поважна і давня 
установа, як АП, у гонитві за сен-
сацією не перевірила матеріалів 
справи і допустила значні історич-
ні неточності. Звинувачення, вва-
жає п. Лозинський, побудовані на 
чутках, узятих у “передбачуваних” 
свідків, свідчення яких не доступ-
ні для вивчення і правдивість яких 
не тільки сумнівна, але вони є аб-
солютно неважливими, оскільки 
тут немає конкретних рис обви-
нуваченого. А Український Легі-
он Самооборони ніколи не був під 
підозрою. Діяльність же дивізії СС 
“Галичина” впродовж сімдесяти 
років неодноразово ретельно до-
сліджували різні комісії і в резуль-
таті вона визнана невинною у вій-
ськових злочинах. 

Син Михайла Каркоця Андрій 
повідомляє, що “вже через чотири 
дні після масованого наклепу АП, 
здається, в США почався судовий 
процес”. Каркоць-молодший засу-
джує необґрунтовані й неправди-
ві звинувачення щодо “масакри” 
з боку УЛС невинних мешкан-
ців. Він стверджує, що 2004 р. його 
батько відвідував Острозький уні-
верситет і був нагороджений По-
чесною грамотою за відданість і зу-
силля, спрямовані на збереження 
і захист української нації, культу-
ри та історії. Андрій Каркоць наїв-
но сподівається на офіційну скар-
гу за наклеп проти американського 
громадянина українського похо-
дження від МЗС чи уряду України 
до Держдепартаменту США. 

Михайло Каркоць опублікував 
в Україні книгу спогадів під назвою 
“Від Вороніжа до Українського Ле-
гіону Самооборони” (Рівне, 2002). 
“Автор спогадів, — зазначаєть-
ся в анотації до видання, — актив-
ний учасник подій Другої світової 
війни. Після приєднання Захід-
ної України до Радянського Сою-
зу в 1939 р., він, як член ОУН, вті-
кає на зайняту німцями Холмщи-
ну, де потрапив до німецької армії, 
з якою пройшов майже до Вороне-
жа. Проте надивившись на став-
лення німців до населення на оку-
пованих територіях, бере відпуст-
ку в командира частини для від-
відин родини на Волині й біль-
ше не повертається. На Волині він 
вступає до партизанських відділів, 
сформованих ОУН(м). Унаслідок 
непримиренної позиції ОУН(б) 
більшість партизанських з’єднань 
мельниківців були оточені банде-

рівцями, роззброєні та насильно 
влиті в УПА. Решту мельниківців 
активно переслідувало СБ ОУН(б). 
Щоб уникнути знищення і захис-
тити українське населення від на-
падів польських та радянських 
партизанів, уцілілі мельниківці 
уклали з німцями угоду про ство-
рення Українського Легіону Само-
оборони або Волинського легіону, 
який повинен був мати українське 
командування. 1945 р. Волинський 
легіон був приєднаний до 1-ї УД 
УНА (дивізія “Галичина”)”.

Звісно, у спогадах М. Каркоця 
не згадується про події, на яких на-
голошує Асошіейтед Прес. Оскіль-
ки у США матеріали цих спогадів 
були оприлюднені ще 1995 року і 
досі перебувають у вільному, зо-
крема електронному, доступі, АП, 
для об’єктивності, мало б висвіт-
лити і позицію “обвинуваченого”. 
А так матеріал в АП скидається на 
замовний, як кажуть журналісти, 
— “джинсу”.

Скажімо, Агентство АП уже 
у самій назві статті говорить про 
командира “нацистського” під-
розділу. Звідси М. Каркоць, яко-
му присвячено весь матеріал і що 
є головним месиджем для читача, 
постає “нацистом”. І на цьому 
неодноразово акцентується. Про-
те термін “нацист” має чітке ви-
значення — і про це не можуть не 
знати журналісти з АП. Нацист 
— це член Націонал-соціалістич-
ної робітничої партії Німеччини. 
Так, на Нюрнберзькому Трибу-
налі керівний склад нацистської 
партії було визнано злочинцями. 
Але Михайло Каркоць ніколи не 
був членом НСРПН, ще до війни 
він вступив в ОУН і дотепер зали-
шається членом Організації укра-
їнських націоналістів.

У матеріалі АП постійно під-
креслюється етнічне походження 
Михайла Каркоця. Хоча, як пра-
вило, в американській журналіс-
тиці не прийнято наголошувати 
на національності тої чи тої осо-
би. Та у цьому випадку читачеві хо-
чуть прищепити асоціацію, що са-
ме українець був нацистом, а отже, 
злочинцем. А звідси недалеко до 
висновку, що така вся українська 
нація. І Україна, мовляв, взагалі 
винна у розв’язуванні Другої сві-
тової війни і має спокутувати за це.

І це не припущення! Адже за 
останні роки у злочинах нацизму 
не звинуватили жодного німця. Чи 
італійця. Жоден громадянин Сло-
ваччини, Болгарії, Румунії, Угор-
щини чи Хорватії, а це держави-са-
теліти нацистської Німеччини, не 
постав перед судом за нацистські 
злочини. Натомість звинувачених 
у пособництві нацистам україн-
ців уже цілий список. 2006 року по-
збавлений громадянства США і ви-
сланий в Україну Орест Галан (по-
дальша доля невідома). 2007 ро-
ку позбавлений громадянства Ка-
нади Володимир Катрюк (2010 ро-

ку йому через суд повернули грома-
дянство). Найбільше настраждався 
Іван Дем’янюк зі США. Його двічі 
(1986, 2004) позбавляли американ-
ського громадянства; в Ізраїлі засу-
дили (1988) до смертної кари, а че-
рез 5 років скасували вирок; 2011-
го засудили в Німеччині на 5 років 
позбавлення волі, а 2012-го вмер на 
руках німецьких медиків. На почат-
ку 2011 року ухвалено рішення про 
депортацію зі США Івана Калимо-
на (позбавлено громадянства 2007), 
зараз триває процес апеляції. Під 
час суду над Дем’янюком німецька 
прокуратура заявила, що зацікави-
лася ще двома українцями — Оси-
пом Фирищаком (США) і Алек-
сом Нагорним (ФРН). І ось тепер 
— Михайло Каркоць.

Таким чином українцям 
нав’язують вину за злочини, яких 
вони не вчиняли. Німеччина, во-
чевидь, у змові з колишніми про-
тивниками США, Ізраїлем, Росією 
хочуть перекласти власну відпові-
дальність за злочини під час ІІ сві-
тової війни на Україну. У Німеччи-
ні навіть вийшов фільм під назвою 
“Наші матері, наші батьки”, в яко-
му показано, як нацисти рятують 
єврейську дівчинку від жорстоких 
українських поліцаїв (дія розгорта-
ється в окупованому німцями ро-
сійському Смоленську, де побиття 
та арешти проводять поліцаї з жов-
то-блакитними стрічками на ру-
ці, озброєні палицями, тоді як сол-
дати СС просто стоять осторонь і 
дивляться на процес). Мовчить АП 
і про те, що у ФРН до об’єднан-
ня двох Німеччин ще в 60-х 
роках була амністія для всіх осіб, 
які так чи інакше могли бути при-
четними до скоєння злочинів під 
час війни. Але амністію дали тіль-
ки громадянам ФРН. Нацистські 
злочинці в Німеччині, таким чи-
ном, уникнули покарання. У Ні-
мецькій Демократичній Республі-
ці нацистські злочинці отримували 
від 4 до 6 років ув’язнення. Потім, 
після об’єднання Німеччини, вони 
були амністовані й визнані жерт-
вами сталінізму і їм ще надали ма-
теріальну допомогу. А от у лютому 
2012 року Міжнародний суд ООН 
в Гаазі взагалі позбавив Німеччину 
необхідності платити компенсації 
за злочини нацистів.

На жаль, сприяє такому про-
цесу оббілювання справжніх на-
цистських злочинців і стаття про 
М. Каркоця в Асошіейтед Прес. 

Як таке поважне видання, як 
АП, у своїх звинуваченнях проти 
М. Каркоця могло опиратись на 
доказову базу, достовірність якої 
не витримує жодної критики? Чо-
го варті абстрактні свідчення двох 
мешканців колись спаленого села 
Підгайці, якщо тоді один із них був 
9-річним хлопчиком, а інший на-
родився лише через рік після зга-
даних подій?! Або опертя на мате-
ріали допитів колишніх співдиві-
зійників (один із них помер у тюр-

мі), зізнання яких були отримані, 
звісно, під час тортур (інакше не 
практикувалося) радянськими чи 
польськими спецслужбами. Чи за-
являти, що вбивства мирних меш-
канців вчинив загін М. Каркоця 
лише на тій підставі, що начебто 
в розпорядженні АП є документи 
(не оприлюднюють!) про дислока-
цію згаданого загону в тому районі. 
Абсурд, та й годі! Доцільніше було 
б дослідити вірогіднішу версію, що 
вбивство мирного польського на-
селення справа рук перевдягнутих 
в українських вояків радянських 
(читай — російських) партизан. 
Документів, що підтверджують та-
кі замасковані злочини, більш ніж 
достатньо.

А твердження Агентства про 
участь Українського Легіону Са-
мооборони у придушенні Вар-
шавського повстання просто не-
порядне. Достеменно відомими є 
факти, що, навпаки, керівництво 
Легіону відмовилося від караль-
ної операції проти польських по-
встанців. Тоді німці розстріляли 
командира Легіону М. Солтиса. А 
новий командир П. Дяченко під 
загрозою смерті з частиною заго-
ну (200 осіб) прибув до Варшави 
вже після закінчення повстання. 
Також кожен професійний істо-
рик знає, і це досліджували бага-
то міжнародних комісій, що диві-
зія СС “Галичина” не брала участі 
у придушенні варшав’ян. АП, до 
речі, постійно плутається у твер-
дженнях: М. Каркоць “душив” 
поляків у складі Легіону чи Ди-
візії. Не завадило б журналістам 
поцікавитись, що УЛС, де од-
ним із командирів був М. Кар-
коць, влився в дивізію СС “Гали-
чина” лише через рік після Вар-
шавського повстання. Вже ду-
же хотілося журналістам розкру-
тити абревіатуру “СС” (між ін-
шим, дивізійники її розшифрову-
ють не інакше як “Січові Стріль-
ці”). Але хто насправді допомагав 
німцям придушувати Варшавське 
повстання, то це Російская Осво-
бодітєльная Національная Армія 
(РОНА) під командуванням го-
лови Російської націонал-соціа-
лістичної робітничої партії Бро-
ніслава Камінського. Самого Ка-
мінського за звірства над поля-
ками навіть німці змушені були 
стратити. Чому б поважному ви-
данню Асошіейтед Прес не роз-
слідувати злочини росіян із РО-
НА, які, до речі, чинили свої роз-
прави над цивільним населенням 
під прапором, що сьогодні в РФ є 
державним?

Єдине, мабуть, що відпові-
дає дійсності із закидів на адре-
су М. Каркоця, то це факт при-
ховування ним від американ-
ців (перед отримання громадян-
ства) членства в ОУН та служби 
в Дивізії “Галичина”. Але так ро-
били тисячі українців, що про-

сили політичного притулку, аби 
не стати репатріантами та не по-
трапити в лабети радянських ка-
ральних органів, де їх чекала ві-
рна смерть. Аскольд Лозинський 
наводить приклад свого бать-
ка: коли у США 1951 року ста-
ло відомо про його причетність 
до українських націоналістів, 
його разом з іншими виявлени-
ми оунівцями на кілька місяців 
ув’язнили на острові Еліс. І ли-
ше початок холодної війни між 
СРСР і США врятував україн-
ців від видачі Радянському Сою-
зу. Бо до того існувала між цими 
державами, на вимогу СРСР, чіт-
ка домовленість щодо взаємно-
го визнання ОУН і дивізійників 
ворожими організаціями. Уна-
слідок такої домовленості багато 
українців таки повернули силою 
з Америки в СРСР, де їх стра-
тили. Лише згодом, за словами 
п. Лозинського, США зрозуміли, 
що СРСР під керівництвом Ста-
ліна відповідальний за знищен-
ня більшої кількості людей, ніж 
нацисти. Чому ж тепер у США 
забули цей логічний висновок?

Ну і вже зовсім цинічним є 
у статті коментар одного з дія-
чів Центру Візенталя, що є про-
відним мисливцем за нацистами. 
Звісно, аби безапеляційно припе-
чатати: Каркоць-нацист. А може, 
краще б цей мисливець не давав 
оцінки українцям, а прискіпли-
віше подивився на діяльність під 
час війни представників своєї на-
ції. Наприклад, чому б не відшу-
кати когось із 2500 членів єврей-
ської “Cлужби порядку”, яка охо-
роняла варшавське гетто і допо-
магала німецьким нацистам зни-
щувати місцевих євреїв. Ось де 
справді сенсаційний матеріал для 
розслідування АП! 

Аби надати статті показної пе-
реконливості, журналісти з АП (до 
речі, серед них — єврей і поль-
ка) начебто посилаються на ар-
хівні матеріали з польського на-
ціонального архіву в Кракові, ме-
моріального музею голокосту в 
США, державного інституту на-
ціональної пам’яті у Варшаві, бі-
бліотеки Конгресу США. Наго-
лошується і на тому, що 94-річ-
ний п. Каркоць ще в доброму 
здоров’ї. Отож його можна і тре-
ба судити — на кожному кроці 
акцентує АП. Адже він “спалю-
вав села з жінками і дітьми”, “там 
були гори трупів вбитих мешкан-
ців” — додають натуралізму в АП. 
І ніби між іншим згадують, що їм 
навіть точно невідомо, де наро-
дився Михайло Каркоць: у Луць-
ку чи Городку. Водночас цікаво, 
що в українській історіографії се-
ред командирів Українського Ле-
гіону Самооборони взагалі згаду-
ється інше прізвище — не Кар-
коць, а Карковець. А опубліко-
вані спогади підписані не Карко-
цем, а Каркоцем-Вовком. Чи це 
одна і та ж особа?

Зрозуміло, що вся ця публіка-
ція в АП із журналістським псев-
дорозслідуванням має брутальну 
і далекоглядну мету — на прикла-
ді сфальшованої версії військової 
біо графії українця Михайла Кар-
коця не тільки дискредитувати всю 
українську націю в очах світової 
спільноти, а й пересварити україн-
ців з поляками і тим самим забло-
кувати укладання Угоди про Асо-
ціацію між Україною та Європей-
ським Союзом. 

Звинувачення американського українця Михайла 
Каркоця — чергова спроба дискредитації українства

14 червня ц. р. американське Агентство Associated 
Press опублікувало резонансний матеріал під назвою “Ко-
мандувач колишнім нацистським підрозділом живе у США”. 
Ідеться про громадянина США з 1949 р., українця з Волині 
Михайла Каркоця 1919 року народження.

Агентство звинувачує п. Каркоця у причетності до вбивств 
цивільного польського населення сіл Підгайці та Холонів на 
Волині 1943 року (на той час він був командиром Українсько-
го Легіону Самооборони), а також у придушенні Варшавсько-
го повстання 1944 року (тоді був офіцером дивізії СС “Гали-
чина”). Михайлу Каркоцю інкримінують і приховування цієї 
інформації від американської імміграційної служби.
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Прикро лише, що наша родин-
на, сільська, місцева історія не стала 
сторінкою загальнонаціональної, що 
її зведено до побутової мізерії, осо-
бистих вражень, а то й просто опові-
дань, переказів. І в результаті народ, 
що дав світові когорту геніїв, світо-
чів освіти, науки, культури, героїв не 
однієї війни, справжніх лицарів, пе-
ред якими світ не раз схиляв голову, 
в очах чужинців виявився якимось 
батраком та ще й різуном, який ни-
ні може розраховувати (а то й ні) ли-
ше на прощення недоведених гріхів і 
примирення.

Така, бачте, історія. Волинська 
трагедія — частка нашої національ-
ної трагедії. Нині дії польських екс-
тремістів формують негативний 
імідж України у світі, завдають шко-
ди євроінтеграційним прагненням 
українців. Яка ідея була закладена в 
це протистояння, його причини та 
мета? В основі цієї війни була бо-
ротьба за Волинь, за українську зем-
лю, і відбувалася вона на українській 
землі, яка ще з часів Київської Русі 
була законною частиною нашої дер-
жави. Українці не претендували на 
чужі землі, а лише на ті, на яких вони 
жили споконвіку. 

Волинська трагедія була части-
ною Другої світової війни, зі своїми 
правилами та способами її веден-
ня. Вона ввібрала в себе незаверше-
ні події визвольних змагань, що роз-
почалися з Першої світової війни, з 
розпаду імперій, але для одних на-
родів розпад імперій завершився 
здобуттям незалежності, а для Укра-
їни — зміною однієї окупації іншою. 
На мапі Європи з’являлися Україн-
ська Народна Республіка, Західноу-
країнська Народна Республіка, Кар-
патська Україна, але всі вони вияви-
лися недовговічними, їхні терито-
рії стали надбанням сусідів, і укра-
їнське питання так і залишилося не-
вирішеним. Друга світова війна дала 
новий поштовх для вирішення на-
родами своїх сокровенних питань. 
І коли 30 червня 1941 року ОУН 
проголосила у Львові відродження 
Української держави, а Німеччина, 
не сприйнявши цієї акції, ув’язнила 
до концентраційного табору провід 
проголошеної держави, то 20 лип-
ня 1941 р. еміграційний польський 
уряд у Лондоні, боячись втратити 
час, уклав із Москвою угоду “Про 
союз з СРСР у війні” (Пакт Сікор-
ського-Майського), “підтвердив-
ши цим право поляків на Волинь”. 
Населення Західної України, таким 
чином, знов набувало громадянства 
Польської держави. 

У грудні 1941—лютому 1942 ро-
ку на Холмщині (у Володавському, 
Грубешівському, Омашівському та 
Холмському повітах) сталися перші 
напади польського підпілля на укра-
їнське населення. Пригадую, 1938 
року диякон нашого села висвятив-
ся у священики і отримав парафію на 
Холмщині, а 1942 року він разом зі 
своїми парафіянами згорів у церкві. 
Вічна йому пам’ять.

Наче в унісон цим подіям нім-
ці замінили українську адміністра-
цію на Волині польською, перекину-
ли сюди з Холмщини польську полі-
цію і вже разом із нею стали напада-
ти на села для збирання продоволь-
чого податку. Як проходило це зби-
рання, немає потреби нагадувати, 
закономірно, воно викликало акції 
протесту. Тому в липні 1942 р. відбу-
лися перші виступи українського на-
селення проти поляків у сільських 
адміністраціях та у створених нім-
цями лісництвах. У листопаді 1942 р. 
з’явилися перші жертви серед поль-
ського мирного населення (с. Обір-
ки Луцького повіту). Хто був ініціа-
тором цих виступів, якою була їхня 
мета — розібратися важко. Спочат-
ку вони були скеровані проти тих по-
ляків, які співпрацювали з німцями, 
а згодом це набрало характеру домо-
вої війни. 24—25 грудня 1942 р. поль-
ський загін напав на село Пересело-
вичі і так наче поперемінно одні на 
одних. 

Крайовий провід ОУН(Б) на 
ПЗУЗ у цій ситуації поклав усю 
відповідальність за загострення 
міжнаціональних відносин на по-
ляків. У відозві-ультиматумі кра-
йового проводу до польського на-
селення від 18 травня 1943 р. за-
значалося: “У теперішній час наша 
адміністрація полишила свої пости, 
щоб німці не мали доступу до наших 
сіл і не могли б нас нищити, як це бу-
ло досі. Ви першими добровільно зго-
лосилися зайняти її місце і допома-
гаєте німцям проводити їхню бан-
дитську роботу… Але пам’ятайте, 
якщо польська громадськість не 
вплине на тих, котрі пішли в адмі-
ністрацію, поліцію та інші устано-
ви з тим, щоб вони їх полишили, то 
гнів українського народу виллєть-
ся на тих поляків, які мешкають на 
українських землях”. 

Друга конференція ОУН(Б) засу-
дила шовіністичні настрої серед по-
ляків і заявила про необхідність по-
ліпшення українсько-польських від-
носин на базі незалежності держав. 

Не можна забувати про лист Ми-
трополита Андрея Шептицького до ри-
мо-католицького єпископа Твардов-
ського з пропозицією видати спільне 
звернення ієрархів до вірян обох цер-
ков із вимогою припинити кровопро-
лиття. Та вірний державній польській 
політиці Твардовський відмовився під-
тримати таку ініціативу, мовляв, церк-

ва не втручається в 
політику.

Не дали ба-
жаних результа-
тів і звернення 
ОУН до керівни-
цтва Польсько-
го еміграційно-
го уряду. Укра-
їнський націо-
нально-визволь-
ний рух на Во-
лині розглядав-
ся ним як замах 
на польську дер-
жавність, тоді як 

українці розглядали його як бороть-
бу за свою незалежність.

Клубок протиріч і непорозумінь 
зростав. 

Є дані, що з переходом у лі-
си української поліції разом із ни-
ми сюди проникли й агенти німець-
ких спецслужб, а також замасковані 
енкаведисти, що не могло не позна-
читися на діях ще не зміцнілої УПА. 
Апогею українсько-польське про-
тистояння сягнуло влітку 1943 р. До 
кінця 1943 р. вся Волинь стала міс-
цем тисяч трагедій. 

Не слід забувати, що не всі, на-
віть у Крайовому проводі ОУН(Б) 
на Волині і Поліссі, а також у Цен-
тральному проводі ОУН поділяли 
думку про необхідність “очищення 
повстанської території від польської 
присутності”. Керівник ОУН(Б) на 
той момент Микола Лебідь виступив 
проти деполонізації Волині, але гору 
взяла позиція волинського крайово-
го проводу на чолі з Дмитром Кляч-
ківським.

Розгорілася справжня війна, в 
якій загинуло багато невинних лю-
дей. 

21—25 серпня 1943 р. ІІІ Надзви-
чайний Великий Збір ОУН(Б) при-
значив Головою проводу ОУН(Б) Ро-
мана Шухевича.

У жовтні 1943 р. в комюніке ОУН 
було засуджено українсько-поль-
ський конфлікт на Волині, а 27 жовтня 
1943 р. вийшов Наказ № 1/43 ОУН, 
який заборонив антипольські дії.

Таким чином, польсько-україн-
ське протистояння на Волині закін-
чилося. Як і чим воно завершилося 
— ми добре знаємо, але кожний це 
трактує по-своєму. 

Нині ми живемо іншим життям, 
на інших засадах будується співро-
бітництво з іншими країнами і без 
нього немислиме наше існування як 
держави. Проте це спілкування не 
повинно базуватися на історичних 
поступках, вже дуже багато було по-
ступок нашою історією, нашою те-
риторією, нашими правами. 

Волинська трагедія — закономір-
ний наслідок історичних і політич-
них помилок, допущених у 1917—
1945 рр. окупаційними режимами, це 
була лише вершина айсберга, осно-
вне підґрунтя якого залишилося під 
водою в льодовій глибі, в подіях ми-
нулих років.

У ці липневі дні скорботи по 
жертвах Волинської трагедії ми, без-
умовно, стоїмо на позиціях взаємо-
вибачення і примирення. Ми не за-
являємо претензій до поляків, навіть 
до тих екстремістів, ми маємо пра-
во пред’явити претензії лише до сво-
їх інтелектуалів, керманичів держав-
них і громадських організацій — як 
вони, маючи такий багатий пласт іс-
торичних подій і фактів, не змогли 
розставити всі крапки над “і” й до-
вести алогічність зроблених на нашу 
адресу, адресу національно-визволь-
ного руху, звинувачень і в результаті 
принизити Україну.

Валентин ЯБЛОНСЬКИЙ

Тільки чудом Ірина Крашкова залишилася живою: 
земляки допомогли їй дістатися до райлікарні, де їй зро-
били операцію, надали необхідну допомогу. Нині матір 
десятирічного сина транспортували в Миколаїв, де її че-
кає складна операція — в Ірини відкриті проломи чере-
па, інші складні ушкодження. Завдяки місцевим журна-
лістам справа набула всеукраїнського розголосу. Мешкан-
ці Врадіївки, які ставлять на карб місцевим “правоохорон-
цям” чимало кривавих злочинів, як-то катування затрима-
них, смерть підозрюваних після застосування недозволе-
них методів дізнання, залякування населення і т. ін., уже 
29 червня вийшли з протестами під будівлю райвідділу мі-
ліції, вимагаючи арешту міліціонерів, справедливого слід-
ства й покари винних.

Оскільки співробітники МВС районного й обласно-
го рівнів усіляко хотіли “полегшити” долю врадіївських 
гвалтівників, мешканці Врадіївки повстали проти мілі-
ції і частково розгромили будівлю — побили вікна й двері 
(зараз їх притягають до відповідальності і дізнань як свід-
ків), але саме цей акт непокори привернув увагу всіх укра-
їнських ЗМІ, і надав події немісцевого значення. На під-
тримку врадіївців виступили громадські й політичні орга-
нізації, відбулися акції протестів у Львові, Донецьку, Іва-
но-Франківську та інших містах. 7 липня з Врадіївки по-
чався народний хід на столицю — 18 липня активісти при-
будуть у Київ, аби вручити представникам влади свої ви-
моги про відставку міністра МВС Захарченка та переатес-
тацію особового складу міліції за участю громадськості. 

Ці дії нарешті примусили владу рахуватися з думкою 
населення: за особистим розпорядженням Віктора Януко-
вича у райцентрі працює слідча комісія Міністерства вну-
трішніх справ та Генеральної прокуратури України, що дає 
сподівання — інтереси Ірини Крашкової будуть захище-
ні, а міліціонери-ґвалтівники покарані. Таким чином вла-
да локалізує народні виступи, а може, й зведе їх до істо-
рії, у якій офіцерів-негідників покарали офіцери-справед-
ливці, уникнувши відповідальності за стан роботи МВС, 
за міліцію, яка користується аж одним відсотком (!!!) дові-
ри населення. Нині тільки наївний першокласник не знає, 
що міліція — від опорних пунктів до найвищих столичних 
коридорів — пов’язана корупцією, хабарництвом, збиран-
ням данини з місцевого люду і бізнесменів, показушністю, 
коли нерозкриті справи вішаються на невинних… У краї-
ні діє ціла система МВС, яка, по суті, небезпечна для дер-
жави і її громадян.

На думку екс-міністра внутрішніх справ, а нині нарде-
па від УДАРу Геннадія Москаля, висловлену в інтерв’ю од-
ній із київських газет, “Врадіївський райвідділ — не фено-
мен, таке може статися в будь-якому райцентрі, бо у суціль-
но інфікованому організмі не може бути здорового органу”.

…Не вірю, що кожен із нас, хто бачив на телеекрані за-
мордоване обличчя Ірини Крашкової, а перед тим пока-
лічене тіло Оксани Макар (теж відома миколаївська істо-
рія), а ще фото десятків мертвих понівечених тіл (жертви 
нерозкритих злочинів) чи розстріляне Лозинським тіло кі-
ровоградця Олійника (пам’ятаю, як один із нардепів про-
понував нагородити колегу Лозинського медаллю!) почу-
вається захищеним громадянином чи вірить у те, що між 
владою й суспільством існує необхідна емоційна рівнова-
га, запорукою якої є законність і порядок. Натомість знає-
мо: у будь-який момент кожен із нас може стати об’єктом 
маніпулювання і переслідувань, якщо видасться незруч-
ним для влади.

…“Моя міліція мене береже!” — гордо виголосив по-
ет, а інший його підтримав, створивши зворушливого дя-
дю-Стьопу міліціонера. Сьогодні це з жанру пафосної по-
езії перетворилося на жанр сатири.

Очевидно, не випадково, з ранку до вечора в телеефі-
рі — міліцейсько-бандитські серіали, які нікого ні в чому 
не переконують, хіба що підказують початкуючим злодіям 
і бандитам хитрі ходи в обхід закону…

Незахищене, відкрите для насильства населення не го-
тове до обговорення однієї з найпекучіших українських 
проблем, бо, загнане в кут, скоріше вхопиться за дрючка й 
вила, аніж слухатиме цитати з ООНівської декларації прав 
людини. Як сказав у своєму виступі на TVi Cергій Голова-
тий: “Щоб людина не була змушена вдаватися до повстан-
ня як останнього засобу порятунку проти свавілля та гні-
ту, треба, щоб права людини були захищені верховенством 
права. У Врадіївці або взагалі в Україні є верховенство пра-
ва? Немає”. 

Отже, — скільки Врадіївок в Україні? Чому повстання 
стає крайньою необхідністю, останнім шансом на захист 
себе і своїх близьких?!.

Любов ГОЛОТА

Врадіївка. 
Скільки їх в Україні?

27 червня опівночі у райцентрі Врадіївка на 
Миколаївщині працівники місцевої міліції Євген 
Дрижак і Дмитро Поліщук разом із таксистом Сер-
гієм Рабіненком зґвалтували 29-річну жінку і намі-
рялися її вбити.

Закінчення

Чому, чому, чому?Чому, чому, чому?
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“Київська Церква — матір для Церкви 

Московської та інших, що згодом постали 
на землях Київської держави”.Духовний простір

До Пастви та всього 
українського народу
З нагоди 1025-ліття 
хрещення Київської 
Руси-України
Дорогі брати і сестри! 
Шановні співгромадяни!
З милості Божої зібравшись 

27 червня 2013 р. у Золотоверхо-

му Києві, в рік, коли відзначаємо 

1025-ліття Хрещення Київської 

Руси-України, Помісний Собор 

Української Православної Церк-

ви Київського Патріархату най-

перше закликає всіх до молитви 

про мир і єдність для Церкви і для 

українського народу.

Хрещення Руси-України — 

виняткова подія, що визначи-

ла історичну долю нашого наро-

ду. Як Таїнство Хрещення онов-

лює людину, очищає від гріхів та 

відроджує до вічного життя, так і 

хрещення княжої Київської дер-

жави оновило її, збагатило чис-

ленними духовними скарбами, 

відвернуло предків наших від 

злочестя і служіння неправдивим 

богам, а навернуло до служіння 

єдиному істинному Богові.

І. Християнство проповіду-

валося в наших історичних зем-

лях ще від апостольських часів. 

“Святий Апостол Андрій Перво-

званний — перший архиєпископ 

Константинопольський, Патрі-

арх Вселенський і апостол Русь-

кий. На Київських горах стояли 

ноги його і очі його Русь бачили, 

а вуста благословляли, і насін-

ня віри він у нас насадив. Воісти-

ну Свята Русь обрана серед інших 

східних народів, бо в ній пропо-

відував Апостол”, — проголошує 

постанова Собору, що відбувався 

у Києві під головуванням святи-

теля Іова (Борецького) 1621 ро-

ку, в час важкої боротьби за право 

українців бути православними.

Християнином був прослав-

лений нинішнім Собором у лику 

святих Київський князь Оскольд, 

у час правління якого, за істо-

ричними свідченнями, відбуло-

ся перше хрещення. У своєму по-

сланні святитель Фотій, патріарх 

Константинопольський (у 858—

867 та 877—886 роках), пише: 

“Не лише болгари звернулися до 

Христа (це сталося 865 року), а й 

руси. Вони підняли руку на Ро-

мейську імперію, але тепер і во-

ни змінили еллінську й безбожну 

віру, у якій раніше перебували, на 

чисте життя у Христі. І в них за-

палала така спрага віри й наснага 

на праведне життя, що вони при-

йняли пастиря і з великим сум-

лінням приступають до Христо-

вих таїнств”.

Християнкою стала дружина 

великого Київського князя Іго-

ря, рівноапостольна Ольга, яка 

і сама багато зробила для розпо-

всюдження віри християнської, і 

онука свого, Володимира, вихо-

вала так, що після тривалих роз-

думів він не лише сам охрестив-

ся, а й державу свою зробив хрис-

тиянською.

Тому Хрещення Руси-Укра-

їни за рівноапостольного кня-

зя Володимира, 1025-ліття якого 

всі ми цього року відзначаємо, є 

не початком розповсюдження ві-

ри христової в наших землях, а 

ключовою подією в її утверджен-

ні. З Києва, з берегів Дніпра через 

проповідь та хрещення віра хрис-

тиянська православна пішла по 

всіх навколишніх землях великої 

держави Руської — на північ до 

земель Новгородських, на захід у 

Галицькі та Волинські землі та на 

схід — до Приволзького краю.

Відтак Київ є не лише дав-

ньою столицею княжої держави, 

а й духовною матір’ю у хрещенні 

всіх міст Руси. Київська Церква 

— матір для Церкви Московської 

та інших, що згодом постали на 

землях Київської держави. А Ки-

ївський архіпастирський престол 

і кафедральна Велика Церква Со-

фії, Премудрості Божої, довер-

шена святим благовірним князем 

Ярославом Мудрим — єдиний іс-

торичний духовний центр для єд-

нання всіх вірних дітей Київської 

Церкви.

Тому Помісний Собор під-

креслює історичну правду, яку 

ніхто не може змінити, не по-

винен забувати або намагатися 

спотворити — світло Христової 

віри розійшлося саме з Києва по 

всій Русі!

Щоби звеличити себе, а зна-

чення Києва применшити, Мос-

ковський Патріархат цього року 

вирішив розпочати власне свят-

кування 1025-ліття з російської 

столиці, щоби продовжити йо-

го в Києві ніби як у другорядно-

му місці та підкреслити, що ні-

бито весь історичний спадок Ру-

си належить Московському пре-

столові.

Так перекручували історію 

вже не раз. У XVII столітті в 

Московії іноземцям розповіда-

ли, нібито за князя Володими-

ра спочатку був охрещений Ки-

їв, а потім відразу — Москва, і у 

Москві був утверджений митро-

поличий престол. З XVI століття 

там же говорили, що нібито го-

ловний убір московських царів 

— золота шапка азіатського по-

ходження, ймовірно подарова-

на московському князю татар-

ським ханом за віддану службу, 

як про це пишуть російські іс-

торики — насправді є подарун-

ком візантійського імперато-

ра Костянтина Мономаха його 

онукові, київському князю Во-

лодимиру Мономаху, від якого 

потім “перейшла” у Московію. 

Збудоване для московських ца-

рів за наказом Івана Грозного і 

відтворене для Романових місце 

в Успенському соборі в Кремлі 

також називали “Мономаховим 

троном”, який нібито був пода-

рований з Візантії як символ пе-

редачі влади. І таких прикладів 

московської неправди можна 

наводити десятки.

Відзначаючи все це, Поміс-

ний Собор стверджує — Київська 

Церква є Церквою-Матір’ю для 

Московської, а претензії 

останньої духовно панува-

ти в Києві та Україні, пере-

писуючи під себе історію, 

приречені на поразку, як і 

всяка неправда.

Святкування ж 1025-літ-

тя Хрещення Київської Ру-

си покликане нагадати і 

утвердити історичну прав-

ду, до вивчення і розумін-

ня якої ми закликаємо і ві-

руючих, і весь український 

народ.

ІІ. Ще одна важлива 

для українського суспіль-

ства і держави мета, яку 

Собор відзначає у цього-

річному святкуванні — на-

гадати всім про історич-

ний вибір нашого народу на ко-

ристь християнської європей-

ської цивілізації.

Зараз Україна стоїть на роз-

доріжжі, обираючи своє май-

бутнє, визначаючи, у якому на-

прямку має відбуватися її роз-

виток. Святі князі Оскольд, 

Володимир, Ярослав Мудрий, 

свята княгиня Ольга понад 1000 

років тому ясно вказали нам 

цей напрямок — до християн-

ської Європи.

Ми не просимося бути при-

йнятими до Європи, адже понад 

тисячу років є її невід’ємною 

частиною, — нині, як народ, у 

переважній більшості, ми праг-

немо сучасного оновлення на-

шої країни на європейських і 

християнських засадах. Нам са-

мим багато треба для цього зро-

бити, але і Європа не має права 

відмовляти Україні в Історично-

му праві бути визнаною її рівно-

правною частиною,

Хочемо наголосити: як не 

все у духовному, суспільному, 

державному житті України мо-

же бути схвалене Церквою, так 

не все, що є у сучасній Європі, 

повинно прийматися за зразок 

для зміни.

Європейська цивілізація та-

кож переживає духовну кризу. 

Войовничий секуляризм веде на-

ступ на Церкву і християнство, 

на традиційні духовні та моральні 

цінності. Яскравим виявом цьо-

го наступу є пропаганда содомії 

та узаконення в окремих країнах 

під іменем “шлюбу” протипри-

родного блудного одностатевого 

співжиття.

Але наявність цих проблем 

має сприйматися нами як заклик 

до єднання зусиль з християнами 

Європи у боротьби за євангель-

ську мораль, традиційні христи-

янські сімейні цінності, а не як 

привід відмовлятися від європей-

ського майбутнього України. 

ІІІ. Завершуючи це Послан-

ня, хочемо підкреслити: ніяких 

проблем ми, як Церква і як на-

род, не зможемо вирішити, ні-

які труднощі не зможемо подо-

лати без допомоги Божої. Тому 

відродження церковного жит-

тя, оновлення у суспільстві та 

державі ми повинні починати 

з власного духовного оновлен-

ня, з очищення від гріхів, подо-

лання спокус. Саме завдяки та-

кому особистому духовному від-

родженню наші предки, святі 

князі Київські, змогли збудува-

ти велику та шановану сусідами 

державу.

Слова князя Київського Во-

лодимира Мономаха нехай на-

гадають нам про цей християн-

ський обов’язок набувати чес-

ноти, а гріх — викорінювати: 

“Усього ж паче — убогих не за-

бувайте, але, наскільки є змога, 

по силі годуйте і подавайте си-

роті, і за вдовицю вступітесь са-

мі, а не давайте сильним погуби-

ти людину. Ні правого, ні вин-

ного не вбивайте і не повелівай-

те вбити його; якщо хто буде до-

стоїн навіть смерті, то не погу-

бляйте ніякої душі християн-

ської” — повчає князь.

“Якщо вам Бог зм’якшить 

серце, — наставляє князь Воло-

димир нащадків, — то сльози свої 

пролийте за гріхи свої, кажучи: 

“Як ото блудницю, і розбійника, і 

митаря Ти помилував єси, Госпо-

ди, так і нас, грішних, помилуй”. 

І в церкві се дійте, і спати лягаю-

чи. Не пропустіте ж ні одної ночі. 

Якщо ви при силі, хоч раз покло-

нітесь до землі, а коли вам стане 

немічно — то тричі. І сього не за-

бувайте, не лінуйтеся, бо тим ніч-

ним поклоном і співом молит-

ви чоловік перемагає диявола, — 

і що за день людина согрішить, то 

сим ізбавляється від гріха. Навіть 

і на коні їздячи, коли не буде у вас 

ні з ким діла і якщо інших моли-

тов не вмієте ви мовити, то “Гос-

поди, помилуй”, благайте безпе-

рестану потай, — бо ця молитва є 

краща від усіх. Молітеся краще, 

ніж думати нісенітницю, їздячи”.

Помісний Собор від іме-

ні Київського Патріархату, сер-

дечно вітає зі святом 1025-ліття 

Хрещення Київської Руси все-

українську православну паству, 

православних українців у діа-

спорі, всіх християн України і 

весь український народ, а та-

кож сусідні з нами народи, які 

від Київської Церкви прийняли 

проповідь Євангелія і дар Свя-

того Хрещення. Нехай це свя-

то послужить нашому духовно-

му оновленню, нагадає про на-

ше правдиве історичне корін-

ня та допоможе утвердити пра-

вильний вибір для майбутнього.

Разом зі святим рівноапос-

тольним князем Володимиром 

проголошуємо: “Русь свята! Бе-

режи віру Православну, в якій 

твоє утвердження!”

Закликаємо на всіх вас, на 

державу і український народ Бо-

же благословення!

Від імені Помісного Собору 
Української Православної Церкви 

Київського Патріархату
Філарет 

Патріарх Київський і всієї 
Руси-України

27 червня 2013 року

«З КИЄВА — по всій РУСІ»
Послання Помісного собору Української 
Православної Церкви Київського Патріархату

Євген ЦИМБАЛЮК, 
Рівненська обл.

У Дубні Антон Мельник, 
лікар за професією і дослід-
ник українських цінностей за 
покликанням душі, презенту-
вав книгу “Чудотворні джере-
ла України”. Це результат його 
туристичних і паломницьких 
відвідин семи десятків відо-
мих в Україні джерел. Осмис-
люючи їхнє значення, автор 
подає чимало легенд, перека-
зів, бувальщин, пов’язаних із 
цими животворними місцями. 
Одне з таких місць — купаль-

ня Святої Праведної Анни в 
селі Онишківці на Дубенщині, 
де температура кременевої во-
ди влітку та взимку однакова 
(плюс 4 градуси) і куди задля 
зцілення приїздять тисячі па-
ломників. 

— Паломництво — духо-
вна переміна людини й особли-
ва зустріч із Богом, — каже ав-
тор книги, — через прощу до 
святинь людина знайомиться з 
християнством, пізнає його суть 
і з’єднується з Христом. При 
цьому чудотворні джерела слугу-
ють людині своєрідним натхнен-
ником для помислів та діянь.

Витоки 70 цілющих 
джерел — в одній книзі 
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7“Просвіта”“Держава мусить дбати про політику формування 
своєї національної пам’яті”.

Микола ЦИМБАЛЮК

Доктор філософських наук, за-
ступник директора, керівник Відді-
лення релігієзнавства Інституту фі-
лософії Анатолій Колодний на правах 
господаря і ведучого одразу оголо-
сив теми, винесені на обговорення. 
Це “Антиукраїнський світогляд — 
фундамент розбудови “Русского мі-
ра” в Україні”, “Історичне підґрун-
тя неоімперських ідеологем”, “Рус-
скій мір” як реалізація великої ро-
сійської політики”, “Православний 
сталінізм” як явище у межах су-
часного російського православ’я”, 
“Царя православного” на царство: 
Росія імперська — Росія самодер-
жавна”, “Євразійство як цивіліза-
ційна альтернатива стратегічного 
вибору України: pro et contra” та ін. 

А далі, щоб не бути багатослів-
ним щодо того, як Московська 
церква, РПЦ, готується до святку-
вання 1025-річчя, виклав на стіл 
стоси книжок. Він придбав їх того 
ж ранку в церковній лавці і на роз-
кладках Києво-Печерської лаври, 
яка, як відомо, перебуває в руках 
УПЦ МП. Ось лише кілька назв: 
“Святая Русь”, “Русская нация”, 
“Миссия России”, “Современная 
российская цивилизация”, “Крым 
в контексте русского мира” і т. ін. 
Зміст книжок напряму перегуку-
ється з великодержавно-неоімпер-
ськими ідеями “Русского міра”, які 
наступально-фанатично пропагу-
ють Російська православна церква 
в особі її очільника Кіріла і її укра-
їнська філія — УПЦ.

— Річ у тім, — зазначив у своє-
му виступі доктор філософських на-
ук Павло Павленко, — що резиден-
ти “русского міра” давно вже пра-
цюють у наших освітніх закладах, 
у різних товариствах, несучи й про-
пагуючи серед українців цю ідею. 
Не кажучи про те, що русскоміров-
ська (читати: неоімперська) кон-
цепція успішно вживлюється ві-
рним УПЦ МП. 

Часи змінюються, але не мі-
няється природа Москви, її полі-
тика. Щодо “Русского міра”, то 
це ще один шанс для Росії знову 
прив’язати Україну до себе. І як-
що не повністю — територіально, 
як це було до 1917 р. в межах Ро-
сійської імперії, а пізніше — Со-
вєтського Союзу, то бодай на пра-
вах свого васала. 

Учасники круглого столу резон-
но запитували: якщо росіянином є 
той, хто любить Росію, то чому ж 
тоді так негативно сприймає Мо-
сква і представники п’ятої коло-
ни в Україні українця, який любить 
Україну? Чому і хто проводить па-
ралелі між українським патріотиз-
мом і німецьким націонал-соціаліз-
мом, який є віддзеркаленням росій-
ського соціалізму Лєніна-Сталіна? 
Чому росіянинові можна говори-
ти рідною мовою і пишатися своєю 
російськістю, а українцеві — зась?! 

Отже, патріотична, незалеж-
на, демократична Україна Росії не-
потрібна, бо вона противиться ко-
лонізації, манкуртизації, нищенню 
рідної мови, національної культури, 
освіти, оборони, економіки тощо. 

“Русскій мір”, говорили учас-
ники заходу, є політичним проек-
том не лише з реставрації росій-
ської імперії, а й тоталітаризації ро-
сійського православ’я на колишніх 
імперських теренах. І низку кроків 
з реалізації цього проекту на укра-
їнській землі вже зроблено. Ниніш-
нє керівництво України попри від-
верте антиукраїнське спрямування 
проповідей “Русского міра” не тіль-
ки не протистоїть цьому, а навіть 
підтримує. Це засвідчує, наскіль-
ки неукраїнськими є наші державні 
структури, переважна частина ви-
щих (та й на місцях!) службовців.

Ще одна проблема стає серйоз-
ним викликом у глобалізованому 

світі. Україна уникає питання: “Чи 
є українська національна ідея дер-
жавною ідеєю незалежної Україн-
ської держави?”. Ця невизначеність 
украй негативно позначається на 
політичному і соціально-економіч-
ному житті України. 

Голова ВУТ “Просвіта” ім. 
Т. Г. Шевченка Павло Мовчан ре-
зонно зауважив, що більшість 
порушуваних на круглому столі 
проблем в Україні є проблемою 
одного державного органу — Ра-
ди нацбезпеки України. 

— …не кажучи вже про ін-
ші державні структури, — про-
довжив Павло Михайлович, — 
які повинні опікуватися захис-
том національних інтересів Укра-
їни. Те, що ми так гостро підходи-
мо до теми “Русского міра” і йо-
го войовничої політики в Україні, 
свідчить, що в цьому проекті Пу-
тіна-Кіріла немає складової — за-
гальновизнаних моральних кри-
теріїв. І взагалі присутності мо-
ралі у самій церковній інститу-
ції, за якою стоїть московський 
патріарх Кіріл, не видно. Церк-
ва, яка була і є інструментом дер-
жавної російської політики, яка 
перетворилася на залізну верти-
каль, прагне будь-що втягнути в 
цю схему й Україну. Тому не ви-
падково ми згадуємо Кіріла. Це 
не лише ідеолог, а й реалізатор 
цього проекту. У журналі “Новий 
мір”, який приділяє багато місця 
українському письменству, Юрій 
Кублановський у своїх роздумах 
про російське православіє наво-
дить колосальну цитату Серафіма 
із 1917 р., коли він звертається до 
всіх мирян: “Долг и обязанность 
каждого православного гражда-
нина Русской земли всемирно и 
любовно поддержать достойней-
ших российских людей, вошед-
ших в состав нового Временного 
правительства”. Це слова люди-
ни, яка була канонізована, ніби 
дотримувалася моральних і цер-
ковних приписів… 

Подібну запобігливість, не-
хтування моральними принципа-
ми виявила 1917-го й частина на-
ших співгромадян із числа “єпар-
хіального с’єзда духовєнства і мі-
рян Таврічєской губєрніі”. Тому 

не дивно, що й сьогодні одесь-
кий Агафангел апелює до Путіна 
і просить: “Пріідітє!”.

Отже, російська церква часів 
1917 р., за формулою філософа Ро-
занова, “злиняла” і завалилася від-
разу, бо історично не була церквою. 
Одне з видань влучно охарактери-
зувало сутність російської ідеоло-
гії — “гремучая смесь церковного, 
великороссийского патриотизма и 
наворованного в крупнейших раз-
мерах народного имущества”. На 
цьому тримається ідеологія й “Рус-
ского міра”.

Один із найґрунтовніших до-
слідників православ’я, доктор філо-
софських наук Олександр Саган ви-
клав справжню “біографію” “Рус-
ского міра”. У російській доктрині 
вона чітко окреслена. Корені цього 
концепту від початку розпаду соц-
системи, коли церкви соцтабору 
вийшли з-під тотального ідеологіч-
ного підпорядкування своїх держав 
і відокремилися, повернулися до 
свого призначення. Винятком ста-
ла російська православна церква, 
чи руська, як вона себе тепер нази-
ває, яка не змогла відійти від держа-
ви. Разом зі своєю державою РПЦ 
почала шукати власне ідеологічне 
коріння, або основу, ту платформу, 
на якій вона стоятиме. Платфор-
ма, яка була до царизму і яку церква 
активно розвивала, формулювала-
ся так: “Великорусская народность 
несет цивилизацию отсталым наро-
дам Русской империи”. 

Тепер вона вже не працює. Хо-
ча їм дуже хотілося показати се-
бе цивілізаторським ядром. Совєт-
ська концепція “єдиного совєтско-
го народа” теж не працює. На по-
чатку 1990-х були спроби створи-
ти слов’янську єдність, яка активно 
розкручувалася. Але події в Югос-
лавії показали, що насправді ніякої 
слов’янської єдності немає, крім ін-
тересів великої відроджуваної Ро-
сійської імперії. І от з’являється 
проект “Русского міра”. 

Що він собою становить? Якщо 
взяти загальнофілософську форму-
лу, це одна із версій давньої форму-
ли “самодежавие, православие, на-
родность”. Але в ХХІ столітті першу 
складову переставили, тобто “пра-
вославие, народность, самодержа-

вие”. І це трактується як православ-
на віра, російська мова і культура, 
спільна історія і погляди на суспіль-
ний розвиток. 

— Чому великоруська ідея при-
душення всього національного на-
стільки живуча? — резонно запиту-
вав Олександр Назарович. — При-
чиною, на мій погляд, є те, що в 
самому “Третьому Римі”, як на-
зивають вони інколи себе, росія-
ни втрачають свою слов’янсько-
православну ідентичність, загаль-
ний рівень моралі й культури теж 
швидко понижується і це викликає 
закономірне бажання самозбере-
ження. Цей інстинкт починає пра-
цювати на придушення і втягнен-
ня церквою слов’янських народів. 

Ідея “Русского міра” — це осно-
ва ментальності з одного боку, а з 
другого, — підвалина, претенду-
вання Москвою на месіанство у 
світі, на єдино правильну ідеоло-
гію. Його мета спрямована не ли-
ше на знищення української й бі-
лоруської культур, а й решти наці-
ональних культур народів і держав, 
що волею історичної долі опинили-
ся в сфері московських геополітич-
них інтересів.

Чому не спрацювали інші кон-
цепції? Адже крім “слов’янської на-
родності” була чудова концепція за 
совєтських часів — “колиски брат-
ніх народів”. У нас, як сказав Олек-
сандр Саган, “є цілий академік То-
лочко, який викохав цю колиску і 
яку він активно пропагує”. Річ у тім, 
що “колиска” уже не працює в плані 
масштабності, рятування величезної 
Російської імперії як слов’янської і 
православної. За нинішніх умов ідеї 
трьох братніх народів замало. Бо 
скільки, власне, можна “потягнути” 
тих емігрантів з України, Білорусі чи 
Кубані? Цей пошук і породив велику 
ідею “Русского міра”.

Від 2007 р. її відпрацьовували 
на громадських організаціях. Орга-
нізовувалися всесвітні форуми, бу-
ла створена навіть громадська ор-
ганізація “Русскій мір”. І два роки 
поспіль вона була на рівні держав-
ного фінансування, на всеросій-
ські зльоти залучалися представни-
ки діаспори різних країн. Тут, влас-
не, і відпрацьовувалися основні ідеї 
“Русского міра”. 

Російська церква до них на той 
час не була готова, бо боялася бра-
ти буквально русскоміровську фор-
мулу і переносити її на амвон. У 
російській пресі була навіть пев-
на ідео логічна дискусія між Алєк-
сієм ІІ і Кірілом щодо того, чи по-
трібна церкві ось така ідеологія. Ко-
ли патріархом стає Кіріл, він фак-
тично реалізував маленьку модель 
“Русского міра”: багатомільярд-
ну церковно-державну концепцію 
приєднання до себе РПЦ за кордо-
ном. Чотири роки працювала цер-
ковно-державна машина — розвід-
ники, контррозвідники, підконтр-
ольні ЗМІ, — щоб план втілити в 
життя. Тепер ця практика перене-
сена на незалежні держави. Тож не 
варто дивуватися, що, відзначив-
ши ювілей християнства, Москва, 
припнувши Київ, щодвадцять ро-
ків, а тепер ще й плюс п’ять, свят-
кує “своє” прийняття християнства 
(Володимирове хрещення було 14 
серпня, це в церковному календарі 
зазначено), хоча воно насамперед 
присвячено “Русскому міру”.

Завідувач відділу гуманітарної 
політики Національного інститу-
ту стратегічних досліджень Сер-
гій Здіо рук цілком обґрунтовано 
припустив, що в новому сплеску 
українсько-польських відносин 
щодо подій Волинської трагедії 
1943—1944 рр. та її вплив на іс-
торичну пам’ять українського та 
польського народу не обійшло-
ся без “Русского міра”. “Це один 
із аспектів його діяльності, вони 
інспірували новий виток. Хоча в 
поляків і своїх шовіністів виста-
чає”, — стверджував він. 

Гуманітарна експансія Росії че-
рез проект “Русскій мір” дедалі 
більше набуває обертів на постра-
дянському просторі. Перешко-
джання входженню України в Єв-
ропейське співтовариство, нама-
гання будь-що втягнути її до Мит-
ного союзу, надати російській мові 
в Україні статусу другої державної 
— кілька наочних ілюстрацій реа-
лізації русскоміровських планів.

Тільки на програму “Рус-
ский язык для зарубежных соо-
течественников” Москва виділи-
ла 85 млн. доларів. Безпосередньо 
на програму “Русскій мір” 2009—
2011 рр. було виділено 33 млн дол., 
а на 2012—2014 рр. — 46 млн пря-
мих інвестицій. Додаймо ще й ко-
шти наших вірних — УПЦ МП, і 
тоді стане зрозумілою сила лише 
частини фінансово-організацій-
них важелів, якими підважують 
українську незалежність.

Як свідчать дослідження нау-
ковців, що взяли участь у кругло-
му столі в Інституті філософії НАН 
України, “Русскій мір” — це дуже 
серйозна і фундаментальна, націле-
на у далеку перспективу спланова-
на акція, підтримувана і розробле-
на безпосередньо державою і спец-
службами РФ, що активно впрова-
джується на наших теренах. В Укра-
їні русскоміровські ідеї мають ба-
гато прихильників-ренегатів, на-
віть серед вищих державних очіль-
ників. Ця діяльність щедро фінан-
сується і дедалі глибше проникає 
в суспільно-політичне й економіч-
не життя нашої держави. Держава 
мусить дбати про політику форму-
вання своєї національної пам’яті, 
оскільки саме наука, освіта, культу-
ра є головними чинниками форму-
вання національної пам’яті.

Тому пропозиція голови ВУТ 
“Просвіта” Павла Мовчана зверну-
тися з цього приводу до Ради націо-
нальної безпеки України отримала 
одностайне розуміння і схвалення. 

Громадськість не мовчить. 
Слово за Радою нацбезпеки, до 
якої апелюють учасники круглого 
столу. Звернення підписали відо-
мі й авторитетні діячі науки, цер-
ков і громадських організацій.

1025-річчя хрещення Руси в 
концепції «Русского міра»

1025-річчю хрещення Київської Русі було присвячено круглий стіл в аспекті “Русскій 
мір” як неоімперський російсько-православний проект”, який організували Українська 
асоціація релігієзнавців і Товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Учені провідних нау-
ково-дослідних академічних установ — Інституту філософії ім. Г. Сковороди, Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Національного інституту 
стратегічних досліджень, представники УАПЦ, УГКЦ і просвітяни заслухали низку цікавих 
виступів і обговорили надзвичайно актуальні проблеми.
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Георгій ЛУК’ЯНЧУК
Фото автора

7 липня численна делегація 
українських патріотичних сил, се-
ред яких активісти Української па-
тріотичної альтернативи та Товари-
ства “Просвіта”, під керівництвом 
голови Спілки офіцерів України Єв-
гена Лупакова відвідали село Ша-
повалівку, що під Конотопом. Са-
ме під цим селом та сусідньою Со-
снівкою 7—9 липня 1659 року відбу-
лася знаменита Конотопська бит-
ва, в якій українські козаки під про-
водом видатного гетьмана України 
Івана Виговського з допомогою кін-
ноти союзників — кримських татар 
ущент розбили багатотисячне вій-
сько московських окупантів. 

Разом із нашою делегацією 
вшанували подвиг захисників Віт-
чизни біля пам’ятника славній 
перемозі української зброї, який 
встановлено за часів президентства 
Віктора Ющенка перед в’їздом у 

Шаповалівку, делегації партій “За 
Україну” на чолі з В’ячеславом Ки-
риленком, ВО “Свобода” та УДАР.

На мітингу біля пам’ятника 
гетьману Виговському в Шапова-
лівці промовці закликали до збе-
реження й широкого поширен-
ня пам’яті про славну перемо-
гу українського війська над во-
рогами України, до захисту неза-
лежності нашої держави і проти-
дії новітнім окупантам, за якими 
стоїть так званий “русскій мір”.

Відвідавши музей Конотоп-
ської битви та вшанувавши поле-
глих у бою захисників України бі-
ля пам’ятного хреста, наша деле-
гація відвідала місцеву школу, де 
передала бібліотечку з кількох де-
сятків книг патріотичного спря-
мування до бібліотеки.

Згодом по дорозі до Києва акти-
вісти УПА та “Просвіти” відвідали  
відновлені за часів Ющенка Мемо-
ріальний комплекс “Батуринська 
фортеця” та Палац Розумовського.

КонотопКонотоп——20132013

Світлана ЧОРНА 
Фото автора 

Козацька звитяга покликала 
сотні людей до села Шаповалів-
ка на Сумщині, де відбулися уро-
чистості з нагоди 354-річчя пере-
моги у Конотопській битві вій-
ська Івана Виговського над сто-
тисячною загарбницькою армі-
єю князя Трубецького. Учасни-
ки заходу — представники полі-
тичних партій, громадських ор-
ганізацій, патріотична молодь 
— провели мітинг біля монумен-
та козацької слави, який, як і ка-
пличка, що стоїть на місці ви-
рішального бою, поблизу річ-
ки Соснівка, входить до Націо-
нального історико-меморіаль-
ного комплексу, відкритого 2009 
року. П’ять козацьких шабель, 
що пронизують кам’яну бри-
лу в основі пам’ятника, симво-
лізують славу і силу української 
зброї, яку підняли полки Вигов-
ського на захист рідної землі. 

Нема нічого ціннішого за 
свободу
16 вересня 1658 року геть-

ман, мріючи назавжди відірвати-
ся від Москви, підписує Гадяць-
кий договір про утворення но-
вого державно-федеративного 
союзу у складі України, Литви і 
Польщі. Велике князівство русь-
ке (така нова назва у документах 
козацької держави) мало б влас-
ний уряд, судовий трибунал, 
скарбницю, армію, свою моне-
ту, православній церкві повер-
талися храми, а унія скасовува-
лася, Києво-Могилянська коле-
гія отримувала статус академії з 
правами як у Краківської, а ко-

легій, гімназій і різних україн-
ських шкіл дозволялося засно-
вувати “скільки їх треба буде”. 
Московський цар злякався, що 
втратить Україну, і запропону-
вав Виговському звання й посаду 
київського воєводи, а старшині 
— нові землі й усілякі свободи. А 
коли той відмовся — спрямував 
в Україну велику армію. В істо-
ричних джерелах наводяться різ-
ні дані щодо чисельності загарб-
ницьких московських військ, які 
1659 року взяли в облогу Коно-
топ: від 30 до 200 тисяч. Більше 
двох місяців ніжинський пол-
ковник Григорій Гуляницький із 
п’ятьма тисячами козаків свого 
й чернігівського полків стримує 
московську навалу. Коли запе-
клі штурми, підкопи з мінами, 
безперервні гарматні обстріли 
не увінчалися успіхом, розлюче-
ний московський князь посилає 
частину своїх військ до Борзни. 
Місто “штурмом взяли й висі-
кли та випалили”, а козацьких 
жінок і дітей вислали у вірні ца-
реві міста. Тоді вперше в україн-
сько-російських відносинах бу-
ло застосовано виселення укра-
їнців з рідних домівок як засіб 
залякування й тиску на населен-
ня з метою коритися владі Мо-
скви. Трагічна доля очікувала 
й Ніжин. Із Пустинно-Тригор-
ського монастиря, за свідчен-
ням ігумена, “дзвони й усі цер-
ковні та навчальні книги побра-
ли й до Москви повезли”. Поді-
бне чинилося повсюдно. 

“…наче міцний вихор 
чи сильна злива з темної 
хмари”
Так описує наступ війська 

Виговського на царські пози-
ції козацький літописець Са-
мійло Величко. До Конотопа 
гетьман привів свої полки (16 
тисяч), кілька тисяч найманих 
вояків — сербів, поляків, нім-
ців, польську корогву Андрія 
Висоцького і орду Махмет-Гі-
рея. Перемогти значно чисель-
ніших московитів українсько-
му гетьманові допоміг не ли-
ше військовий талант, хитрий 
маневр, а й чітке бачення май-
бутніх шляхів розвитку Украї-
ни. Альтернативи європейсько-
му вектору він не бачив, бо дав-
но зневірився в обіцянках Мо-
скви, яка постійно порушувала 
Переяславські угоди й поводи-
лася на українських землях де-
далі агресивніше й нахабніше. 

Виговський виманив мос-
ковське військо до багнистої 
річки Соснівки за 15 верст від 
Конотопа. Спочатку з невели-
ким загоном вдарив у Трубець-
кого, а потім вдав, нібито тікає. 
Коли московити погналися за 
козацько-татарським загоном, 
гетьман привів ворогів до засід-
ки, де сховалися його основні 
сили. Потопаючи у багнюці річ-
ки, яку заздалегідь загатили ко-
заки, загарбники втратили по-
над 30 тисяч своїх вояків, а у по-
лон потрапили двадцять князів, 
серед яких Пожарський, Львов, 
Куракін, Скуратов.

Блискуча перемога дава-
ла шанс гетьманові Виговсько-
му повторити походи Сагайдач-
ного й Дорошенка на Москву, 
яку “охопив жах”, про що пи-
сав російський історик Солов-
йов, й звільнити українські зем-
лі від панування північного сусі-
да. Утім, йому довелося поверну-
ти свої сили на Гадяч, проти на-
казного гетьмана Павла Апосто-
ла. Не зрозумівши політики пе-
реможця Конотопської битви, 
його державотворчих устрем-
лінь, супроти Виговського пішли 
Іван Сірко й Іван Богун, антиу-
рядове повстання, підтримане 
Безпалим, який воював у скла-
ді московського війська під Ко-
нотопом, іншими представники 
козацької старшини, закінчуєть-
ся громадянською війною і вели-
кою Руїною.

Конотопська битва розвія-
ла не лише міф про бажання двох 
народів жити в одних кордонах і 
говорити однією мовою, а й по-
казала, що єдність, одностайність 
національної еліти у захисті дер-
жавних інтересів — неодмінна 
умова політичної стабільності й 
розквіту країни. 

Є боротьба за долю 
України
Усі, хто приїхав 7 липня до 

Конотопа, від місця вирішаль-
ного бою з національними пра-
порами й гучним “слава, слава, 
слава” пройшли маршем до се-
ла Шаповалівка, де встановле-
но пам’ятник славному гетьма-

ну. Під пильним поглядом Ви-
говського відбувся ще один мі-
тинг, біля каплички в пам’ять 
усіх загиблих воїнів, молебень 
за їхніми душами. А потім у му-
зеї Конотопської битви — урок 
історії, який провела вчитель-
ка української мови й літерату-
ри Ольга Бачан зі своїми учени-
цями. Музей міститься у двох 
маленьких кімнатках сільського 
будинку культури, поряд із бі-
бліотекою. В експозиції — пор-
трети гетьманів, стенд, присвя-
чений Виговському, схема бою. 
Працює музей на громадських 
засадах і відчиняє свої две-
рі тільки тоді, коли приїжджа-
ють гості. Ситуація може змі-
нитися, якщо заклад стане філі-
єю районного краєзнавчого му-
зею. Роботи для істориків і кра-
єзнавців у Шаповалівці й на-
вколишніх селах, де йшли ло-
кальні бої, чимало. Ольга Пе-
трівна пригадує розповіді сво-
го батька, який чув від діда про 
могили козаків, поляків і їхніх 
супротивників. Наразі на тери-
торії меморіального комплексу 
не облаштовано жодного з по-
ховань учасників Конотопської 
битви, бо де вони, достеменно 
невідомо. Учителька вважає, що 
поховали загиблих за козаць-
ким звичаєм на узвишші, наче 
на могилі, неподалік від їхньо-
го села. Свої версії є і у місцево-
го краєзнавця Олега Корнієнка, 
але всі вони потребують науко-
вого підтвердження. 

Ще довго у центрі села зі 
сцени лунала козацька музика. 
Люд, здебільшого приїжджий, 
довго не розходився. Літній чо-
ловік у вишиванці, що назвався 
Василем із Сум, водою з плас-
тикової пляшки поливав чор-
нобривці біля пам’ятника Ви-
говському, що похилися під па-
лючим сонцем, хлопці й дівча-
та, розсівшись навколо сце-
ни, співали про “шаблю, ша-
белинку” й козацьку славу. Ко-
жен із них, не задумуючись про 
те, продовжує боротьбу за во-
лю України, бо береже у своєму 
серці прагнення до свободи й 
незалежності, за які чотири ти-
сячі козаків віддали під Коно-
топом свої життя. 

Перемога в ім’я державності
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Микола ЦИМБАЛЮК 
Фото Олександра ЛИТВИНЕНКА

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ, поет і 
критик, лауреат Національної премії імені 
Т. Г. Шевченка:

— Книжка “Жіночий апокриф” у пев-
ному сенсі випадає з правил. Щось мені не 
пригадується, щоб у серії Шевченківсько-
го комітету був представлений автор у двох 
іпостасях — як поет і прозаїк. Оця дивна 
двоіпостасність обернулася, і це дуже важ-
ливо, двоєдиністю, а значить — цілісністю. 
Це означає, що поет і прозаїк Люба Голота 
черпала енергію з одного джерела. Є прямі 
перегуки текстів, аж до повторення окре-
мих деталей. Так-от, джерело, з якого во-
на черпає, — це степ. Нагадаю, що перша 
книжка її називалася “Народжена в сте-
пах”. А степ це не тільки географія. Степ — 
це українська історія, степ — це українська 
ментальність. А в тлумаченні Любові Голо-
ти степ ще й осереддя земної тверді. “Жі-
ночий апокриф” починається з творення 
степосвіту, можна сказати: світостепу. Са-
ме з цього починається її поетичний блок. 

І ще один цікавий момент: є й інший у 
неї степ. І цей степ персоналізований. Це 
степ реліктового дитинства. Юрій Буряк 
сказав, що це степ першої радості й пер-
шого болю, він як доля, як даність, як ро-
довий код, як знаки душі внутрішні. Зре-
штою, степ як побут, який вона уміє воз-
нести на вищий щабель поетичного сприй-
няття, про що свідчать такі вірші, як “Гре-
чана каша сама себе хвалить”, “Сотворити 
борщ восени” та інші. 

Можна говорити про, скажімо, люди-
ну гір у Дочинця, про її психологію, мен-
тальність. І можна говорити про людину 
степу у творчості Любові Голоти. А зага-

лом — про філософію степу. Поетичний 
еквівалент цієї філософії — це тяжіння до 
ліро-епічного, фольклорного, до вільно-
го дихання дум наших, до замовлянь, го-
лосінь, заклять… Узагалі-то ця поетика, 
— а Любов Голота часто випадає з сила-
бо-тоніки, — навертає свідомість до пое-
тів, з якими пов’язана молодість не тіль-
ки її покоління: Аполлінера, Елюара, Па-

бло Неруди, Незвала, Ружевича. Цей ряд 
можна продовжити. 

Степовіада Любові Голоти — це й жі-
ноча психологія, це й високий лад мовлен-
ня, майже втрачений нашою поезією, коли 
йдеться про інтимну лірику. 

Прозовий блок книжки “Жіночий апо-
криф” не менш цікавий і по-філософськи 
глибокий. Крім вдалої назви роман “Епі-
зодична пам’ять” має водночас і вдалий 
експозиційний хід, який дозволив пись-
менниці максимально розкріпачити пись-
мо, зміщуватися в часі, тасувати персона-
лії, міняти оптику зору й таке інше. Цей 
твір можна сприймати з різних ракур-
сів. Скажімо, як історію села Любимівки 
і її мешканців; як родинну хроніку: бать-
ко, мати, брат, сестра…; як біографію ду-
ші героїні — від маленької дівчинки до зрі-
лої жінки, збагаченої досвідом, обтяженої 
втратами і т. ін. 

Бачимо село в різночассі, ще з не втра-
ченою родовою пам’яттю, обрядовістю, 
звичаєвістю, і бачимо його в здичавінні, в 
занепаді, на старечих тремтячих ногах Ма-
русі. Маруся — це не єдиний колоритний 
персонаж цього роману. Мене найбільше 
вразив розділ “Власний час”. По-моєму, 
це епіцентр твору, прощання з умираю-
чою матір’ю, ревізія її і свого життя, на-
пливи відчаю і розкаяння, перепади колі-
зій і багато іншого, все це навертає свідо-
мість до рефлексій. Не тільки зворушує, 
а й змушує думати, навертає до формули 
Достоєвського, відомої всім: “Бог і Диявол 
б’ються, а місце битви — серця людей”. 
Про диявольське в романі сказано ніби по-
біжно: імені нелюда, який розтоптує кир-
зовими чобітьми на бруківці маленьких 
цуценят, не названо. Але епізод цей бук-
вально врізається в пам’ять. 

Оповідання, вміщені у цій книжці, ме-
ні запали в душу ще з періодики, насам-
перед “Перепливти Лету”. Це оповідання 
про поєднання чи непоєднання душ людей 
різних поверхів, про те, як молода дружи-
на знаного вченого так і не змогла пересту-
пити непереступну межу і стати своєю в ат-
мосфері професорського дому… 

У Голоти є знаковий рядок: “Пора гли-
бокого зору настала”. Тож залишається 
підсумувати, що пора “глибокого зору” 
триває. Дай Боже, щоб тривала вона ба-
гато-багато років. “Жіночий апокриф” — 
книга, яку можна без перебільшення зара-
хувати до етапних книг автора. 

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ, критик, 
поет, прозаїк, головний редактор журналу 
“Всесвіт”, автор передмови до книжки Лю-
бові Голоти:

— Для мене ця книжка незвична і див-
на. І коли я працював у дуже екстремаль-
ному часі над якимись рефлексіями до пе-
редмови, весь час  перебував у полоні оці-
єї дивності. Бо я сприймаю і поезію, і про-
зу, представлену в цій книжці — “Жіночий 
апокриф”, як дуже характерологічну. Що 
маю на увазі? 

Насамперед це калейдоскоп характе-
рів, дуже тонко, точно і влучно підміче-
них. Тут є щось від театру, від різних ви-
став, перед нами з’являються різні маски, 
і за кожною з них стоїть не просто поза, а 
за тим стоїть досвід, за тим стоїть життя, за 

тим стоїть людина… І ось у цьому дивному 
поєднанні маски як людськості є якась за-
гадка, яку досі не можу для себе пояснити 
і розгадати у цій творчості. Вона епічна, з 
епічним почином. Водночас мені дуже хо-
тілося відійти від сприйняття цієї творчос-
ті як традиційної. 

Так, це зовсім не традиційна творчість, 
яка може бути цікавою сьогодні. Вона ці-
кава різним поколінням, бо там є те, що 
потребує постійної рефлексії, постійно-
го відчитування, осмислення, що постій-
но провокує думку. Оцей провокативний 
компонент у позитивному сенсі, це ознака 
мистецтва, яке має дуже велику магістраль 
і яке існує не тут і тепер, а яке ставить пе-
ред людиною дуже складні запитання і 
провокує до постановки запитань у собі. 
Перша метафора, перший образ, до яко-
го я хотів би звернутися — образ дзеркала. 
Він є центральним і загалом у цій книжці, 
і в романі “Епізодична пам’ять” зокрема.

Коли я писав передмову, то на дум-
ку одразу сплив образ дзеркал, дзер-
кал як надтріснутих душ. Узагалі дзерка-
ло дуже специфічний об’єкт, чи суб’єкт. 
Він відрефлектовує людину і слугує за-
собом самопізнання. Того засобу пізнан-
ня, від якого людина тікає, якого боїть-
ся, від якого хоче сховати найпотаємні-
ше. Водночас тут виникає образ дзерка-
ла-лабіринту, у якому є щось архаїчне, 
як і в будь-якому лабіринті, де все роз-
вивається не лінійно. Там є загадка, свій 
Мінотавр, своя трагедія і свій сміх. Своя 
смерть і своє відродження. 

Перейду до другого поняття, поняття 
сакруму в творчості. Того священного, яке 
народжується в профанному, а профан-
не стає священним і сакральним. І водно-
час воно не здобуває якоїсь неосяжності, і 
це сакральне стає людським. Людина є са-
кральною, бо вона має щось божествен-
не в собі, але вона мусить це зрозуміти че-
рез самопізнання. І творчість Любові Голо-
ти (не вдаватимуся до якихось психоаналі-
тичних, навіть психологічних рефлексій) 
дуже, наскрізь психологічна річ. “Жіночий 
апокриф” унаочнює мою думку. 

Тут є глибинний психологізм, харак-
терний для української літератури ХХ сто-
ліття. Одразу спадає на думку творчість 

Тютюнника, але в Голоти є щось і від ма-
гічного реалізму, хоча не хочу порівнюва-
ти і робити якісь типологічні зіставлення, 
вивищувати щось за рахунок іншого. Зре-
штою, це самодостатня річ і вона існує са-
модостатньо, і сподіваюся — існуватиме. 
Між іншим, мені завжди дуже цікаво пра-
цювати з текстом, породженим гібридною 
ідентичністю, прошу вибачити за таке по-
няття. 

Крім усього іншого Любов Голота — 
дивовижний журналіст. А журналіст має 
дуже гостре око. І коли письменником є 
журналіст у своїй природі, в одній зі сво-
їх іпостасей, то тоді з’являється текст над-
звичайно цікавий, у якому помічається 
щось, що проходить повз нас у повсяк-
денні в журналістській оптиці. Там щось 
є недомовлене, подібне до того, як ця не-
домовленість є в міфі, бо в поезії Любо-
ві Голоти вона архетипова, дуже епічна, і 
водночас вона дуже жіночна. Оцінюючи 
“Жіночний апокриф”, можна вдатися до 
якихось стереотипних потрактувань, зно-
ву говорити про чергову спробу сакраліза-
ції, про українську літературу і про митця, 
який є пророком.

Але мені здається, що тут закладена 
внутрішня іронія і самоіронія, породжені 
великою гіркотою і досвідом. Вона знімає 
претензійність, бо за нею стоїть життя. Це 
погляд жінки, в якому концентрується ве-
личезний досвід. Згадаймо фрагмент із од-
ного вірша, який я дуже люблю. Він при-
свячений Галині Стефановій, “Мій нена-
писаний роман”. “А самотні Жінки Вели-
кого Міста…”.

Ця книжка чимось нагадує глину. Гли-
ну в сакральному, первісному розумін-
ні, глину, з якої народжується людина. І 
ця людина — жінка. Цього разу. І ще один 
фрагмент з іншого вірша, щоб показати 
різні маски. “Коридором дзеркал бреду, я 
твоя Катерина...”

Для творчості Любові Голоти прита-
манна ось ця фігура іншування, пізнання 
себе через іншого і потреба, зрештою, ек-
зистенційна, гносеологічна потреба в ін-
шому, як у дзеркалі, отже, — в собі. Вірш 
“Хай!”: Хай!// Це не я.// Це SMS на екрані 
твого мобільника...” Це дуже сучасна пое-
зія. І мене вражає такий діапазон майстер-
ності — від архаїчного мислення, якоїсь 
відьмацької теми, де жінка справді пред-
ставлена як жінка-відьма, жінка-віщунка, 
жінка сильна, бо за нею стоїть природа, за 
нею — стихія, за нею — незвіданий світ ма-
гії. А водночас є жінка міста, жінка зі сво-
їм болем, зі своєю трагедією, яка покину-
та, жінка розчарована, жінка без чолові-
ка, самотня, яка змушена бути чоловіком 
або замикатися, чекати. І водночас є жін-
ка, яка творить світ. І ось цей космогоніч-
ний жіночий мотив зачаровує, і він пока-
зує дивовижну вітальність у цій дивній, ха-
рактерологічній і дуже жіночій поезії Лю-
бові Голоти. 

Мені здається, що з романом “Епізо-
дична пам’ять” відбулося в українській 
літературі щось дуже знакове і надзви-
чайно цікаве. Бо формула епізодичної 
пам’яті — це формула епізодичної лю-
дини. Код епізодичної пам’яті шукають 
у різних літературах. В Умберто Еко ме-
ні спав на думку “Таємниче полум’я ца-
риці Лоани”. Там інша пам’ять, вибір-
кова. Але дуже точну формулу в україн-
ській літературі знайшла Любов Голота. 

Степовіада 
Любові Голоти

Презентація нової книги лауреата Національної премії імені 
Т. Г. Шевченка, головного редактора “Слова Просвіти” Любо-
ві ГОЛОТИ “Жіночий апокриф”, що вийшла в серії “Бібліотека 
Шевченківського комітету”, зібрала у київській книгарні “Є” 
чимало щирих прихильників її творчості.

Зустріч провів Юрій БУРЯК, директор видавництва “Україн-
ський письменник”. 

На презентації виступили читачі, письменники, літературні 
критики. Ось фрагменти деяких виступів.

Автограф-сесія авторки книжки "Жіночий апокриф"

Володимир Базилевський

Дмитро Дроздовський
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І згаданий роман, з’явившись в україн-
ській літературі на читацькому ринку, од-
разу здобув Шевченківську премію ціл-
ком заслужено.

Мені здається, що це був епізод, коли 
Шевченківська премія нарешті знайшла, 
точніше, здобула адекватну оцінку для се-
бе. Не цей роман був оцінений, а Шевчен-
ківська премія, яка нерідко за нинішніх 
умов існує на межі девальвації. Шевчен-
ківська премія нарешті здобула те, за що 
нагородила твір, який вартує, який гідний 
найвищої оцінки. 

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, лау-
реат Національної премії імені Т. Г. Шев-
ченка, письменник, виконавчий директор 
Ліги українських меценатів, із початку 
виступу повернувся до першої книжки 
Голоти — “Народжена в степах”. Він як 
літературний критик  теж належав до ті-
єї, тоді ще молодої, письменницької ге-
нерації, що й Любов Голота. Тоді він був 
на журналістських хлібах у “Літератур-
ній Україні” й виступав як літературний 
критик. 

— А критик шукає свого героя, — роз-
повідав Михайло Федотович, — і я його 
знайшов в особі Голоти; написав тоді стат-
тю “Чи легко бути жінкою”. Мені видало-
ся, що голос Голоти (а він був дуже своєрід-
ним) глибокий і сильний. Не знаю, як точ-
но відповідав автопортрет у назві тої книж-
ки, але “народжена в степах” — це точний 
духовний автопортрет. 

Тоді в літературу прийшла, ні, — уві-
рвалася поетеса, яка існує в однині, і це 
видалося мені голосом цілого покоління. 
Уже потім, коли я писав, — а мені доводи-
лося писати сотні літературно-критичних 
статей, оглядів, — дедалі більше пересвід-
чувався у правильності свого першого вра-
ження від її творчості. 

Такі письменники, як вона, мені імпо-
нують. Вона видається мені тією, яка аку-
мулює твою думку, твою правду, твої на-
строї, твоє розуміння, вона суголосна. І 
тому, коли про все це молоде, — а це було 
справді якесь посполите рушення поко-
ління, що прийшло наприкінці 1970-х, — 
я писав: “Хай збудеться в мені моє ім’я”, 
то не кривив душею. 

Із тих пір авторка цікавила його як 
неординарна й талановита творча ін-
дивідуальність. Слабошпицький розу-
міє, що в неї є творчі перерви, твор-
чі депресії; коли їй не пишеться, зна-
чить, вона не переконана, що вистре-
лить, що з-під її пера вийде щось вар-
тісне.  “У англійців розрізняють люди-
ну, яка просто пише книги, — резюму-
вав Михайло Федотович, — і письмен-
ника. А у нас всі, хто щось написав, на-
зиваються письменниками”. 

— Я знаю, що таке пекло — газета, — 
поділився з учасниками презентації Сла-
бошпицький, — я сам пройшов усі ці ко-
ла. І тільки тих вона робить сильнішими, 
кого вона не знищила (а знищила вона 
99,9 %). Це розп’яті на хресті, і тільки ко-
ли з’явилася “Епізодична пам’ять”, я вко-
тре подумки оцінив стійкість і силу “жін-
ки, народженої в степах”. 

…Колись Леонід Леонов сказав коло-
сальну річ, що справді видатний твір — це 
відкриття за змістом і винахід за формою. 
Тому “Епізодична пам’ять” — це твір ін-
дивідуальний за змістом, але, безперечно, 
винахід за літературною формою. У нас та-
ких романів, напевно, ще не було.

Надія КИР’ЯН

Суб’єктивна антологія Володими-
ра Базилевського — унікальне видання. 
Упорядник дібрав 45 українських пое-
тів, зокрема й української діаспори, на 
власний розсуд, із власним коментарем. 
Задум створення книги автор аргумен-
тує так: “Тривала недоступність текстів 
у їхній повноті й неспотвореності, до-
гми часу, стереотипи оцінок, ним поро-
джених, інерція сприйняття, як і багато 
іншого, призвели до таких викривлень і 
зміщень наголосів, що другорядне посі-
ло роль головного, а головне обтиналося 
до лінійності стовпа…

Нам бракує суб’єктивних антологій. 
Не в сенсі заданості, обумовленої при-
належністю до тієї чи іншої групи, на-
пряму тощо. А міченої знаком свого по-
гляду. Доказової аргументації. Простоти 
і ясності. Чим більше суб’єктивних під-
ходів, тим об’єктивнішою постане за-
гальна картина”.

Те, що проект вдався, підтверджує ба-
гато позитивних, схвальних відгуків від 
читачів “Слова Просвіти”, де його апро-
бовано. Володимиру Базилевському за-
манулося “зібрати під одним дахом” пое-
тів ХХ століття, що належать до різнома-
нітних літературних течій, із різними по-
глядами, долями тощо. Одні репресовані 
за радянської влади, інші якось присто-
сувалися і вижили за рахунок мистець-
ких втрат, інші шукали і знайшли приту-
лок на чужині, однак усе життя тужили за 
втраченою Батьківщиною.

“Не забуваймо: українська поезія ХХ 
століття вийшла з пекла, — пише упо-
рядник. — Це стосується й більшості по-
етів еміґраційних, яким хоч і пощастило 
вислизнути з нього, але з незагойними 
опіками. Два рукави однієї ріки зблизи-
лися, та не стали єдиною течією. Ціліс-
ністю. Осмисленим явищем. З прикріс-

тю мусимо визнати: навіть поети в Укра-
їні поверхово обізнані з творчістю поетів 
діаспори. Зупинилося на півдорозі й пе-
реосмислення підрадянської поезії”.

Отже, у новій антології ми знайде-
мо і поетів, прізвища яких відомі усім зі 
шкільної лави: Павла Тичину, Максима 
Рильського, Володимира Сосюру, Мико-
лу Бажана, Андрія Малишка, і модерніс-
тів початку століття Миколу Вороного, 
Миколу Філянського, Грицька Чуприн-
ку, Олександра Олеся, і довго замовчу-
ваних Богдана-Ігоря Антонича, Володи-
мира Свідзінського, Олену Телігу, і “емі-
грантів” Ігоря Качуровського, Євгена 
Маланюка, Олега Ольжича, Оксану Ля-
туринську, Наталю Лівицьку-Холодну, 

Леоніда Полтаву, і “шіст-
десятників” чи близьких 
до них Василя Симонен-
ка, Миколу Вінгранов-
ського, Миколу Холодно-
го, Василя Стуса…

При цьому, — заува-
жує упорядник антоло-
гії, — пильнішу його ува-
гу привернули напівзабу-
ті та обійдені увагою по-
ети. “Тому кількість ряд-
ків, присвячених тому 
чи іншому автору, не мо-
же бути критерієм оцінки 
його доробку”. 

Однією з причин, що 
спонукала Володимира 
Базилевського до ство-
рення цієї цінної книж-
ки, був “страх, виклика-
ний нахрапистою і бру-
тальною деукраїнізацією 
України. Страх, що наш 
різнобарвний поетичний 
квітник припаде пилом 
забуття уже в найближчо-
му часі”.

Сподіваюся, що квіт-
ник пилом забуття все ж 
не припаде, однак тре-
ба докладати всіх мож-
ливих сил для його збе-
реження, оскільки наші 
духовні скарби постій-
но загрожені. Це підтвер-

джує і книжка “Білі кімнат-
ні рослини” Василя Голобо-
родька, поета надзвичайно 
своєрідного, що, мов “Ікар 
на метеликових крильцях” 
прагне до сонця, до світло-
го життя у красивому, майже 
казковому світі, створеному 
фольклорними надбання-
ми рідного народу. Але у йо-
го “Летюче віконце” у “Зе-
лен день”, “Соловейків те-
ремок” та в “Слова у виши-
ваних сорочках” дисонан-
сом вривається минуле й су-
часне загрозливе буття, яке 
фізично або духовно нищи-
ло і нищить героїв згаданої 
вище антології та їхніх од-
нодумців, при цьому пое-
ти — це не тільки ті, хто пи-
ше і видає книжки, а й пое-
ти в душі, яких значно біль-
ше, ніж ми можемо уявити. 
І в нього народжується воіс-
тину страшний вірш:

Убивці поетів
Убивці поетів,

кати поетів 
відгукуються на імена поетів, 
діти убивць поетів, 
діти катів поетів
відгукуються на імена поетів — 
коли б ви вигукнули у теперішній 
людський натовп на Хрещатику 
ім’я убитого чи закатованого поета, 
то хтось би обов’язково зауважив те ім’я, 
і то був би або вбивця чи кат поета, 
або хтось із дітей вбивці чи ката поета.
В убивць поетів, 
у катів поетів 
імена поетів,
у дітей убивць поетів, 
у дітей катів поетів 
імена поетів.

Загалом же це вірші доброго й красиво-
го поета, який за всіх нелегких обставин (у 
радянські часи його виключали з універси-
тету за проукраїнські погляди, довгий час 
творчість замовчувалася, пережив особис-
ті трагедії тощо) зумів залишитися собою, 
проторувати власний шлях, що стверджує 
красу й гармонію людини і Всесвіту, збе-
регти в душі заповіт матері, героїні його 
чудового вірша “Білі кімнатні рослини”, 
типової представниці жінки з українсько-
го села, яка виняньчує, оповиває любов’ю 
усе навколо — і чоловіка, і дітей, і домаш-
ніх тварин та птицю, і рослини. Якщо на-
віть: “і листя на тих рослинах біле, // як 
пагони на пророслій у погребі картоплі, // 
але мати їх однаково любить — // я дивлю-
ся, малий, як вона пирскає на них воду з 
рота, // як лагідно обмиває біле листя фі-
куса // та розправляє сплутані білі стебла”. 
І це був материн урок любові на все життя.

Дуже гарну передмову “Той, хто знає 
мову води, землі, рослин і дерев, птахів 
і звірів…” до збірки Василя Голобородь-
ка написав Павло Мовчан. Після її про-
читання зрозумілішим стає і внутрішній 
світ поета, і його життєві колізії, і мораль-
ні імперативи: “Як добре, що зо дна в йо-
го єстві б’ють золоті ключі рідного сло-
ва, що він чує своє рідне з-поза окупацій-
ної вати, якою обтулили український про-
стір окупанти, він чує і зчитує з надовкіл-
ля національні першозмісти, бо наділений 
Всевишнім особливим обдаруванням зна-
ти і розуміти мову води, мову дерев, мову 
птахів, мову комах, мову вітрів, мову вели-
кого Українського Космосу. Його творчий 
досвід неперевершений, бо щирий, від-
вертий, нелукавий, непідробний, унікаль-
ний, з власною мовою, інтонацією, з єди-
но можливим засобом оповідного жанру”.

Обидві книжки прекрасно оформлені і 
прикрасять бібліотеку сучасного інтелек-
туала-естета і просто поціновувача поезії, 
красного письменства. 

Б.-І. Антонич: «Туди, мов 
стріли, шлю слова…»

У серії “Бібліотека “Слова Просвіти” 2013 року вийшли нові 
книжки: “Стріла. Суб’єктивна антологія. Українські поети ХХ сто-
ліття” (упорядкування та коментар Володимира Базилевського, 
письменника, критика, перекладача, лауреата багатьох літера-
турних премій) та “Білі кімнатні рослини” Василя Голобородька, 
лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка (видавництво 
“Український письменник”).
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Уляна ВОЛІКОВСЬКА

За словами куратора проекту Олени 

Живкової, Музей Ханенків уже вкотре 

стає місцем зустрічі глядача з найкра-

щими творами європейського мисте-

цтва. Завдяки співпраці з Національ-

ною галереєю старовинного мистецтва 

у Палаццо Барберіні (м. Рим) у попе-

редні роки Музей презентував вистав-

ки венеційського скла та італійської 

майоліки. “А цього разу ми обрали три 

шедеври із музеїв Італії, які відобража-

ють долю італійської культурної спад-

щини у Європі. Найцікавіше — гобе-

лен, який показує, як італійський об-

разотворчий геній вплинув на решту 

Європи, як він її змінив. У цьому творі 

поєдналися вікова майстерність фла-

мандських ткачів із творчістю Рафаеля, 

за ескізами якого вони працювали”. 

Як відомо, тема кохання Венери та 

Адоніса була однією з найулюбленіших 

у творчості Тиціана. Вважається, що ху-

дожник за своєю манерою близький 

до Джорджоне, який звертав-

ся у своїх роботах до міфоло-

гії. Експоноване полотно “Ве-

нера та Адоніс” із колекції На-

ціональної галереї у Палаццо 

Барберіні вважається однією з 

останніх версій, створених уже 

зрілим Тиціаном. На лоні при-

роди розгортається драматична карти-

на, яка попереджає про загибель Адо-

ніса під час полювання. Похмурі небе-

са, маленький амур, що дрімає під де-

ревом, перевернута ваза, — усе симво-

лізує майбутню трагедію. І намаган-

ня стурбованої Венери зупинити юна-

ка тут марні…

Вівтарна картина Гвідо Рені “Ісус 

Христос” — із Музею старовинних 

скарбів Святої Оселі (м. Лорето). Вва-

жається, що цей шедевр є лише фраг-

ментом більш розгорнутої картини. 

Образ Ісуса Христа міг бути частиною 

композиції “Вручення ключів апосто-

лу Петру” або твору  “Noli me Tangere” 

(явлення Христа Марії Магдалині).

Особливо вражає масштабністю і 

філігранністю гобелен “Дивний вилов 

риби” за ескізами Рафаеля для Сик-

стинської капели. Витканий із шовку, 

вовни, золотих та срібних ниток, він 

випромінює сяйво і приковує погляд. 

В основу твору покладено оповідь із 

Євангелія. Це історія про те, як апос-

толи після невдалої риболовлі фантас-

тичним чином наповнили сіті завдя-

ки Ісусові, який ступив на човен. Ви-

шуканою оздобою величного кили-

ма є барокове обрамлення, на якому 

зображено сім християнських чеснот 

— Помірність, Справедливість, Ві-

ру, Милосердя, Надію, Розсудливість, 

Хоробрість.

“Україна як європейська країна 

зберігає величезний скарб європей-

ського класичного мистецтва, яким 

може обмінюватися з іншими дер-

жавами. Тому у рамках цього проек-

ту плануємо зробити виставку із Жи-

томирського краєзнавчого музею (ко-

лекція баронів Шедуар). Це практич-

но незнані твори, які ми донесемо до 

глядача”, — каже про творчі плани 

Олена Вікторівна.

Мистецтво, що підіймає 
людину над буденністю

Італія, батьківщина художнього мистецтва Ренесансу, дала світові безліч талановитих імен, серед 
яких Джотто ді Бондоне, Донателло, Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тиціан та 
ін. Творчість італійських художників вважається взірцем, вона просякнута ідеалами гуманізму, гармо-
нійністю, чуттєвістю та драматизмом. Днями в Музеї Ханенків глядачі мали змогу ознайомитися із най-
кращими зразками класичного мистецтва з музеїв Італії. Це друга виставка у рамках проекту “Євро-
пейський вимір”, на якій представлено картини “Венера та Адоніс” Тиціана, “Ісус Христос” Гвідо Рені 
та гобелен “Дивний вилов риби” за картоном Рафаеля. 

Вівтарна картина Гвідо Рені 
“Ісус Христос”

Гобелен “Дивний вилов риби” 
за ескізами Рафаеля для Сикстинської капели


