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Національна безпека неможлива без 
особистої безпеки. Агенти ворога по-
селилися в домі кожного українсько-
го громадянина, який не переймаєть-
ся інформаційною гігієною. Змінювати 
свої погані звички — жити так, ніби то 
не Росія на нас напала, а інопланетяни 
з голлівудського фільму — більшість не 
хоче. Бо як обійтися без душевних ро-
сійських серіалів, які ментально ближ-
чі постсовковому поколінню, без росій-
ського репу, без всіляких шоу і сопливих 
житейських історій і рецептів, мета яких 
показати, що ворог має людське об-
личчя. Хоча, як кажуть у нас у Галичи-

ні, ліпше з мудрим згубити, ніж із дур-
ним знайти. З мудрими не цікаво, це як 
після “Бандитського Петербурга” диви-
тись “Сім самураїв”. Я недаремно напи-
сала “Сім самураїв”. Старий фільм гені-
ального Куросави демонструє, як треба 
боротися людям честі проти бандитів. 
Але хто в нас люди честі? Ті, кого жін-
ка ховає в гаражі від повістки на фронт, 
ті, хто їде на заробітки в країну агресо-
ра, бо там життя таке саме примітивне 
і звичне, як в Україні, тобто постсов-
кове, і не треба вчити мову, дотримува-
тись цивілізованих правил? Чи, може, 
ті, які втікають з України від коруп-
ції, вульгарності і неможливості реалі-
зувати себе? Чи просто ті, для яких рів 
із крокодилами, тобто приватна безпе-
ка — це багато грошей, які вирішують 
всі проблеми? Тепер дивіться, що з того 
вийшло. На війні за тих дядьків, які хо-
ваються від обов’язку захищати Бать-
ківщину, гинуть зовсім юні, вісімнад-
цятилітні. Посполиті встають із колін 
після того, як проїде похоронний кор-
теж і їм нема гадки, що той хлопчина з 
Пустомит чи Полтави міг би не загину-
ти, якби вони не відкупили своїх чоло-
віків і синів-тридцятиліток у військко-
маті, бо зрілий чоловік обережніший і 
досвідченіший. А коли здоров’я не до-
зволяє, то можна готуватись до само-
оборони, принаймні тренувати тіло і 
дух. Але ворог — це не росіяни, а іно-

планетяни, а з безвізом можна тепер 
втекти і в Європу. Вони всі, правда, ка-
жуть, що захищатимуть свою родину. 
Тобто просто втечуть, бо для них Бать-
ківщина там, де заробіток. Ті, хто не 
зможе втекти, загинуть. На це є також 
приповідка: чому дурний — бо бідний. 
Мати навчила їх любити лише себе, а не 
ближнього, не навчила любити Україну 
такою, яка вона є, а не такою, яку збудує 
для них влада. Школа не навчила кри-
тично і незалежно мислити. Дух інфан-
тилізму завадив стати дорослими. Куль-
тура, наука й освіта в Україні опущені 
нижче плінтуса, бо ЗМІ здатні імітува-
ти все і навіть видрукувати на принтері 
зразок для наслідування, імітацію лю-
дини — бездумного та безпечного спо-
живача, який живе у віртуальному світі з 
віртуальною війною. Навіщо справжнє, 
коли є імітація?

Заламувати руки і падати в розпач 
— це теж імітація, театр, ознака незрі-
лості. А ось рів з крокодилами довко-
ла свого розуму і серця — це реальність. 
Рів між чужорідним і ворожим, між 
якісним і неякісним, між честю і без-
честям може викопати кожен і отрима-
ти моральну втіху від того, що відтепер 
ніхто не зможе окупувати ні його тіло, 
ні душу. А коли таких людей стане ба-
гато, тоді й засудять тих, хто вкрав гро-
ші на державний рів із крокодилами, за 
законами воєнного часу. 

Приватний рів з крокодилами
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“Заводять якісь ганебні квоти не на мови 
нацменшин, а на українську мову!”— Я так думаю!2

Микола ГРИГОРЧУК,
доктор фізико-математичних наук

“Моголи! Моголи! 
Золотого Тамерлана онучата голі”.

Тарас Шевченко

Запитується в задачі, скіль-
ки ще можна купувати ковба-
су “Московську”, сир “Росій-
ський”, хліб “Бородінський”, 
“Білоруський”, “Арнаутку”, 
горілку “Московську”, “Фін-
ську”? Уже й Європа привідкри-
ла завісу, і президент на десято-
му небі від щастя: “I do it!”. А 
довкола “степи, лани мріють”. 
Скільки ще років Незалежності 
має минути, аби залізниця пере-
стала бути Південно-Західною 
— відтинком імперської заліз-
ниці, а кілометраж на ній вимі-
рювався б не від Москви, а від 
Києва? Залишмо їм 101-й кіло-
метр і відгородімось від них хо-
ча б 201-м. Доки комп’ютерне 
начиння буде російським, а роз-
кладка клавіатури без україн-
ських букв “і, І”, “ї, Ї” та “є, 
Є”? Нехай нацменшини шука-
ють по клавіатурах свої могут-
ні Э”, “ы, Ы”, “ъ, Ъ”, прихова-
ні під нашими буквами! Скільки 
можна робити реклами і шіль-
ди на магазинах російською? Це 
ми живемо у їхньому просторі, 
чи вони — у нашому? Чи, може, 
всі ми гоголята з роздвоєною ду-
шею? Хто підмінив мову нашим 
спортсменам, їхнім тренерам та 
коментаторам? Невже метри, 
секунди й кілограми, швидше, 
вище й сильніше не можуть бу-
ти українськими? 

І хоч би як оригінально зву-
чала назва київської вулиці 
“Крейсера “Аврори”, та чи не 
краще, якщо вже кораблями на-
зивати вулиці, назвати її “фре-
гата “Гетьмана Сагайдачного”, 
чи “Миколаївських суднобудів-
ників”? Давно столиці пора ма-
ти “проспект Ґонти і Залізняка”, 
або “Гайдамацький проспект”, 
як символ вічного прагнення на-
шого народу до волі, як нагаду-
вання визискувачам, що терпін-
ня вільного народу має межу. 
Звичайно, така назва у “карма-
ничів” може викликати недобрі 
асоціації. Але нам своє робить. 
На кондитерській фабриці “Ро-
шен”, що біля Центрального ав-
товокзалу Києва досі бовваніє, 
незачеплений декомунізацією, 
бюст Карлу Марксу. Він, мабуть, 
нагадує власнику, завдяки чому й 
кому можна було прихопити цей 
солодкий об’єкт. 

До якого часу будуть існува-
ти кіоски “Союзпєчать” та “Со-
юздрук” у яких рідко побачиш 
українськомовні газети, а ще 
рідше українськомовні журна-
ли? Журнал “Київ” у нашій сто-
лиці ви не знайдете у жодному 
такому кіоску. Натомість зустрі-
нете тут газети “Сєгодня”, “Вєс-
ті”, “Факты”, “Комсомольская 
правда в Украінє”, “Аргумєнти 
і факты”, “2000”, “Новоє врє-
мя”, які проштовхують “рузькій 
мір”, з наголосом на “сенсації”, 
аварії, вбивства, аморальщи-
ну, побутові скандали, приміти-
візм, тупість. Виявляється, усе 
українське — “не формат” і “не 
користується попитом у насе-
лення”. Українських газет у сьо-
годнішній Україні менше на-
віть, ніж було емігрантських 
українських газет у післявоєн-
ній Канаді. Натомість зустріне-
те “формат”: десятки глянцевих 
чужомовних кросвордів та пор-
ножурналів. Сільським пенсіо-

нерам в Західній Україні разом з 
пенсією обов’язково приносять 
додому і якусь російськомовну 
“газетьонку”, на кшталт кіро-
воградської: “Бабуся”. Така собі 
“хітрость” — “матрьошка”: на-
зва українська (для передплат-
ників), а начиння всередині геть 
чуже. І багато пенсіонерів зму-
шені купувати її, бо куди дітись, 
пенсію принесли прямо до ха-
ти. Таку б практику запровадити 
і для жителів Донецької і Луган-
ської областей і додавати їм до 
пенсії, наприклад, газету “Слово 

Просвіти” чи “Свободу”! А тих, 
хто не читають, “обробляти” му-
зикою, як це донедавна було 
на базарах, ринках, в автобусах 
міжміського сполучення, менш-
більш людних місцях Галичини, 
де щоденно ревів блатний шан-
сон з обов’язковим “Владімір-
скім централом”. 

У Києві, після 18 години, як-
що ви не встигли вдень купи-
ти щось з друкованого, — пиши 
пропало. Навіть у центрі куль-
турної колись столиці ви його не 

знайдете. Але ви легко зможете 
придбати сотні сортів пива, різ-
ні алкогольні і тютюнові виро-
би. Дійшло до того, що здавна 
відомий газетний кіоск біля Єв-
ропейської площі уже вщерть за-
повнений “табачнимі іздєліями”, 
а інший — біля готелю “Дніпро”, 
— давно зник. І як нещодавно 
з’ясувалося, ці “іздєлія” надхо-
дять з країни-агресора. Яка гань-

ба! Країна, що виготовляє ра-
кети, не може налагодити у себе 
виробництво своїх цигарок. Ко-
лись на Хрещатику жила культур-
на й наукова еліта України: поети, 
письменники, народні артисти, 
академіки. А сьогодні ті, що ар-
хів Народного артиста СССР та 
України Дмитра Гнатюка вики-
нули на смітник, ті, що усіма си-
лами намагаються витіснити ди-
вом уцілілі книжкові магазини з 
центра міста. Скільки зусиль ко-
штувало відстояти, наприклад, 
“Сяйво”. У “славних прадідів ве-

ликих” чи то з правнуками не 
склалося, чи еліта втратила від-
чуття висоти.

Маємо Вікіпедію. Але стіль-
ки в ній кальок з російської, ска-
лічених і помилкових статей, що 
все одно доводиться звертатись 
до іншомовних -педій, де є більш 
повна і точніша інформація. Хто 
продукує цю другосортність? Не-
хай статей буде менше, але їхня 
глибина повинна бути вищою, 
аби до них звертались, як до авто-
ритетного джерела.

Не контролює держава і 
радіо ефір. Якщо за радянщини в 
Західній Україні на довгих серед-
ніх і в УК-діапазонах було чути 
всі центрально-українські стан-
ції, то у часи Незалежності во-
ни кудись зникли, проте замість 
них добре чути румунську, угор-
ську, польську, словацьку та інші 
мови, а рідної — катма. “Культу-
ра”, “Промінь”, “1-ий” тут не-

доступні. Щось там трохи є на 
FM-станціях, і то, переважно, — 
“Ера”, що уміло баламутить го-
лови українцю і підточує мізки, 
як шашіль дерево. Небагато ча-
су треба, аби Закарпаття вкотре 
поділили сусідні країни. Донбас 
і Крим — цьому яскраві прикла-
ди. Українство перебувало там ні-
би в підпіллі, його просто кину-
ли, бо усі “карманичі” граються 
в “розбудову держави”, бавлять-
ся в закони, замість того, аби їх 
дотримуватись. Це, звичайно, 
нестерпно, що в державі Укра-

їна нема жодного телеканалу, 
який би цілодобово мовив укра-
їнською мовою. Нехай всі решта 
n-каналів говорять якою хочуть 
мовою до своєї аудиторії. Але 
українець у своїй державі пови-
нен мати хоч один свій канал. А 
то заводять якісь ганебні квоти не 
на мови нацменшин, а на україн-
ську мову! 

Донедавна 80% назв вулиць, 
площ, підприємств, усяких за-
кладів східно- і південноукраїн-
ських міст мали колонізаторське 
походження і нагадували грома-
дянам про недавнє їхнє минуле і 
про те, що нікуди вони від нього 
не втекли. Аби уявити, якою по-
каліченою і сплюндрованою була 
топоніміка України, досить звер-
нутися до “Атласу автомобіль-
них шляхів” видавництва “Кар-
тографія”, де подано назви усіх 
населених пунктів. Й нагадаймо 
в алфавітному порядку бодай де-
які назви населених пунктів, які 
понад двадцять років вживали 
в незалежній Україні: Артемів-
ка (5), Артемове, Більшовик (3), 
Ватутіне, Володимиро-Ульянов-
ка, Воровське, Воронцове, Воро-
шилівка, Галицинове, Голенище-
ве (2), Дзержинівка, Дзержинськ, 
Дзержинське, Дзержинський, Ен-
гельсове, Жданове, Жовтень (4), 
Жовтневе (60!), Іллічівка (4), Іл-
лічівськ, Іллічівське, Калініна, Ка-
лініне (4), Калінінське, Калінін-
ський, Карла Лібкнехта (2), Карла 
Маркса (3), Карло-Марксівське, 
Карло-Марксове, Кірове (21), Кі-
ровка (5), Кіровськ (2), Кіровське 
(4), Комінтерн (4), Комінтернов-
ське, Комінтернове, Комісарівка 
(5), Комсомолець, Комсомольськ 
(2), Комсомольське (13), Комсо-
мольський (3), Комуна (2), Ко-
мунарівка (5), Котовськ, Котов-
ське (4), Красне Знам’я, Красний 

Луч (3), Красний Октябрь (2), 
Красний Пахар, Красноармійськ, 
Красноармійське, Краснознамен-
ка, Краснознам’янка, Крупське 
(4), Куйбишеве (6), Куйбишев-
ка, Куйбишевське, Леніна (5), Ле-
ніна Друге, Леніне (6), Ленінівка 
(2), Ленінка (5), Леніно-Ульянов-
ка, Ленінське (17), Луб’янка (6), 
Луначарське (2), Максима Горь-
кого (3), Марксове, Менжин-
ське, Мічуріне, Новий Донбас, 
Новокотовськ, Новомосковськ, 
Новоросійське (2), Оборона Рад, 
Октябрське (8), Орджонікідзе 
(3), Пам’ять Ілліча, Пархомен-
ко, Первомаївка, Первомайськ 
(5), Первомайський (2), Радянське 
(10), Революційне, Рози Люксем-
бург (3), Свердлове (3), Свердлов-
ка (3), Свердловськ, Свердловське, 
Сєвєродонецьк, Скотарське, Со-
вєтське, Суворовське, Третій Ін-
тернаціонал, Ульяновка (4), Фрун-
зе (5), Фурманівка (2), Хрущова 
Микитівка, Чапаєве (4), Чапаєв-
ка (13), Червоні — Зірка (5), Зо-
ря (2), Перемога, Знамено, також 
Червоні — Агроном, Донець, Жов-
тень (3), Орач, Перекоп, Прапор 
(2), Чабан, Шахтар, Шлях, Чер-
воні Партизани, а ще Червоноар-
мійське (9), Червоногвардійське, 
Червонозаводське, Червонопарти-
занське, Червонопрапорне, Чер-
воноукраїнка… Чкалова, Чкалове 
(5), Чкаловка (2), Чкаловське, Чу-
мальово, Шлях Ілліча, Шлях Неза-
можника, Шмідтове, Щорс, Що-
рсівка (3), Щорсове (2), Щорськ, 
Южнокомунарівськ, Южноукра-
їнськ, Январське, Ясна Зірка.

А число назв, у яких змінені 
окремі букви (“и” на “і”, чи “о”, 
або “ї” на “є”) є набагато біль-
шим. Топоніміка Криму напо-
ловину усіяна подібними назва-
ми (вище не врахована). Подібна 
справа відбулася і з прізвища-
ми. Тут непочатий край роботи. 
Скільки українців мають пріз-
вища з закінченням на “-ов”: 
Іванов, Пєтров, Сідоров… Ці 
прі звища відповідають на запи-
тання: чий син? А отже, укра-
їнською повинні писатись: 
Івáнів, Петрів, Сидорів… А та-
кі, до прикладу, прізвища як Бі-
лінський, Кулініч, Сєчєвая мали 
б писатись: Білинський, Кули-
нич, Січова. Стосовно жіночих 
прізвищ, то колишня влада рад 
зробила їх однаковими з чоло-
вічими. До “золотого вересня”, 
наприклад, у Західній Україні, 
жіноче прізвище обов’язково за-
кінчувалось на “-а” і відповіда-
ло на запитання, чия вона? Якщо 
чоловік, для прикладу, Бойчук, то 
його дружина чи дочка — Бойчу-
кова, Бойчуківна. Після одружен-
ня ім’я жінки навіть вживали рід-
ко, бо згідно з давньою традицією 
(можливо, римською), воно ма-
ло відповідати чоловічому імені. 
Так про дружин Николи, Дмитра, 
Петра, Василя, Михайла, Федора, 
Івана казали: Николиха, Дмитри-
ха, Петриха, Василиха, Михайли-
ха, Федориха, Іваниха, відповід-
но. А вже чоловік звертався до 
дружини за її власним ім’ям.

1918-го Симон Петлюра за 
три дні перейменував усі вулиці 
Києва, що носили імперські на-
зви. За сім з половиною місяців 
уряд П. Скоропадського у важ-
ких умовах зробив майже стіль-
ки, скільки наші урядовці за всі 
роки незалежності. Кого вони, 

Вичавити з себе раба
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ці, нинішні, чекають, на що спо-
діваються? Здавалося б, прикла-
ди наших гетьманів, від статків 
яких і від них самих майже нічого 
і нікого не зосталося, мали б пе-
реконливо вчити, що без міцної 
власної держави все йде прахом. 
Однак “карманичі” Україною, 
осліплені туманом надбань, за-
бувають про це. Роками запряга-
ють воли і починають щось роби-
ти для держави лише під тиском 
вулиці або за вказівкою сильних 
правителів цього світу. Жителі 
Молдови перейменували містеч-
ко, де народився Г. Котовський, 
ще у 1989 році, а українці одно-
йменне місто в Одеській облас-
ті — аж у 2017 році (!), нині стало 
Подільським.

При перейменуваннях важ-
ливо повернути старі назви насе-
лених пунктів, оскільки вони, як 
мало що, передають зашифрова-
ні старі поняття й символи, які ді-
йшли до нас з правіків від пред-
ків. Мови, окремі слова та назви 
завдяки своїй стійкості дозволя-
ють заглянути в глибину історії 
народу, навіть далі, ніж це може 
зробити археологія. 

Не слід імена старих “ідо-
лів” замінювати на новітніх, бо 
настануть часи, коли імена но-
вітніх замінять на ще новіших. 
Тоді, як жартують в І-неті сто-
совно деяких пам’ятників, з ме-
тою економії коштів на бронзу, 
краще б голови “ідолів” стави-
ти на різьбу. Наприклад, навіщо 
було відрубувати передню пра-
ву ногу коню на пам’ятнику Що-
рсу, що на бульварі Шевченка? 
Як відомо з часів М. Коцюбин-
ського — “коні не винні!”. Ду-
же пристойний кінь (кращий, як 
під Сагайдачним на Подолі, чи 
під Хмельницьким на Софійській 
площі) і фігура вершника — нічо-
го собі так. Досить голову Щорса 
замінити, наприклад, на голо-
ву Петлюри або Скоропадського! 
Не подобатиметься ні Симон, ні 
Павло — забрали до музею-гліп-
тотеки і прикрутили голову іншої 
шанованої особистості. Мону-
мент, загалом, непоганий і добре 
вписується в довкілля. Майже 
кожна європейська столиця має 
кінні статуї. Нам би зробити кін-
ного Мазепу, що зависає над Дні-
пром не згірш, як Петро І над Не-
вою. Але це вже хіба що до сотого 
року Незалежності. Загалом, час 
настав робити уже прямостоячі 
пам’ятники, а то у нас ера сидя-
чих. По бронзовій книжці Риль-
ського у Голосіївському парку 
ковзають діти в усі боки, сіпають 
класика за носа, заважають кла-
сику дивитись у далечінь. Курба-
су на Прорізній хтось підпиляв 
ніжку стільця, на якому він ні-
би сидить. Ярослав Мудрий бі-
ля Золотих Воріт, здається, мріє 
встати з колін. Може, більш вда-
ло вийшло з Яковчуком та Ло-
бановським, до яких підсідають 
поруч відпочити, чи сфотогра-
фуватись на пам’ять. У гнобле-
ного віками народу й пам’ятники 
ще мають відсидіти своє.

Скільки часу повинно минути, 
аби кожен українець вичавив з се-
бе раба, навчився поважати себе, 
шанувати свого земляка і свій на-
род? Аби весь простір довкола себе 
заповнив своїми іменами та зберіг 
прадавні імена, почав виготовляти 
спершу для себе високоякісні ре-
чі, за які кожен міг бути певен, що 
українське — найкраще! Віритиме-
мо, що десятки тисяч жертв, по-
кладених у новітні часи на вівтар 
Незалежності, повернуть нашому 
народові колишню велич.

Максим МЕРКУЛОВ

Мені казали “прівєт”, 
мені казали “здравствуй”

І “давай до свіданья” 
казали мені.

І все це було б нормально, 
все б це було не страшно,

Якби це було у Пітєрі, 
або у Москві.

Але такими словами 
мене стрічає столиця

Жовтоблакитної країни...
Гурт “Мері”

На початку Незалежності 

українська у Києві була мовою-

привидом. Мовою шкіль-

них підручників, вуличних 

вивісок, теле- і радіопере-

дач. А ще — мовою для кух-

ні. Предметом для суто до-

машнього вжитку. На вулиці 

її було майже не чути, поо-

диноких українськомовних 

сприймали як іноземців чи 

іншопланетян. Ці люди на-

гадували диваків, які пішли 

на роботу в улюблених кім-

натних капцях. Одного дня 

таким диваком вирішив ста-

ти я, звичайний студент сто-

личного вишу. Спершу було 

ніяково, та я призвичаївся 

досить швидко, після чого 

зробив кілька цікавих від-

криттів.

Першим відкриттям для 

мене був той факт, що за укра-

їнську мову нікого не б’ють. Не 

переслідують, не висміюють, 

не виганяють з перукарні або 

крамниці, не вимагають пере-

йти на російську. Іноді можуть 

спитати, звідки ти приїхав. 

Але навіть це траплялося рід-

ко. Здебільшого городянам бу-

ло просто байдуже, говориш ти 

цитатами з нетлінної класики 

чи розповідаєш анекдоти ку-

медним суржиком — головне, 

що ти нікого не ображаєш. Іно-

ді зустрічав людей, які справ-

ді не розуміли по-нашому: всі 

вони були іноземці, майже всі 

— приїжджі з країн ближнього 

зарубіжжя. Упродовж кількох 

місяців я остаточно переконав-

ся, що приписувана більшос-

ті киян зневага і нелюбов до 

всього українського насправ-

ді є вигадкою, звичайнісінь-

ким недолугим міфом. Ідейні 

українофоби, ясна річ, теж час 

від часу виринали десь на обрії, 

проте їхню кількість навряд чи 

можна було назвати значною. 

Припускаю, що якби моя сту-

дентська молодість припала на 

буремні 90-ті роки минулого 

століття, мій мовний досвід міг 

виявитися не таким уже й без-

хмарним. Але це була середи-

на нульових, відшумів перший 

Майдан, люди були сповне-

ні надій і віри у майбутні змі-

ни, у неминуче відродження. 

Мова Тичини і Плужника по-

волі виходила з підпілля на Бо-

жий світ. 

Друге відкриття здивувало 

мене ще більше: я побачив, що 

українськомовних у місті на-

справді багато. Їх меншість, але 

ця меншість численна і досить 

помітна, її представником мо-

же виявитися будь-хто — і со-

лідний чоловік у діловому кос-

тюмі, і немолодий волоцюга, 

що просить у тебе на випивку, 

і добродушна бабця, яка продає 

домашню картоплю, і безтур-

ботна дотепна студентка з тату-

юванням на шиї, з їжакуватим 

волоссям, пофарбованим в усі 

кольори веселки. Понад те, є 

місця, де українська справді до-

мінує: від Києво-Могилянської 

академії і бібліотеки імені Вер-

надського до стихійних ринків 

і, даруйте, наливайок-гендели-

ків. На вулиці зустрічаєш укра-

їнськомовного перехожого, у 

супермаркеті — українськомов-

ного касира, у магазині — укра-

їнськомовного продавця. У 

поліклініці тебе приймає укра-

їнськомовний лікар, у трамваї 

тобі продає квиток українсько-

мовний кондуктор, у підзем-

ному переході хлопці співа-

ють українських пісень — від 

славнозвісної “Пісні про руш-

ник” Малишка до останніх хі-

тів “Океану Ельзи”. А одного 

зимового дня на станції метро 

“Позняки” до вагона заходить 

гурт веселих бабусь у кольоро-

вих хустинах. Бабусі вітають па-

сажирів зі святами, а потім лу-

нає бадьора колядка...

Третє відкриття загнало ме-

не у глухий кут, з якого я досі не 

можу вибратися. Охарактеризу-

вати його можна одним речен-

ням: що далі від центру, то біль-

ше української мови. Попри те, 

що саме в центрі розташова-

ні університети, музеї, театри, 

творчі спілки, українське слово 

тут можна почути набагато рід-

ше, ніж у якомусь загубленому 

на околиці мікрорайоні. Звісно, 

і в столичному середмісті є кіль-

ка місцин, які можна назвати 

винятками (парк Шевченка, 

Майдан Незалежності), од-

нак після показово іншомов-

ного Хрещатика гомінкий 

базар десь коло міської межі 

справляє враження інакшого 

всесвіту. Наче підземний по-

тяг за якихось двадцять хви-

лин привіз тебе з далеких 

чужинських земель до рідно-

го дому. Причина цього па-

радоксу мені невідома, але 

я знаю, що за п’ятнадцять-

двадцять років він точно піде 

у небуття.

Нам випало жити у диво-

вижний період. Історія зану-

рює Київ в українську мову, 

як священик занурює немов-

ля у хрещенську купіль. Дру-

гий Майдан лише підтвердив 

незворотність цього проце-

су — доленосного, тривалого, 

нелегкого... Через півтора-два 

десятиліття українськомовні 

громадяни становитимуть по-

ловину місцевого населення. А 

ще через півтора-два десятиліт-

тя мій допис остаточно втратить 

свою актуальність, так само як 

і в’їдливі гуморески Павла Гла-

зового. 

Я народився у російсько-

мовному місті. Тепер живу у 

двомовному. Київ, у якому я зу-

стріну свою старість, говорити-

ме українською. 

Київ 

Заговорив

Володимир ФЕРЕНЦ, 
м. Івано-Франківськ

В інформаційному просторі 

можна знайти чимало контравер-

сійних оцінок і суджень стосовно 

відомого вчинку Остапа Дроздо-

ва на телеканалі ZIK. Йдеться про 

його реалізовану вимогу до учас-

ника програми Юрія Романенка 

за демонстративне небажання ко-

ристуватись державною мовою з 

принципу: “Знаю, а не буду”.

Мене цікавить ця подія 

як прецедент реальної пря-

мої дії громадянина. Ми до-

сі чули, як гарантованого Кон-

ституцією права пріоритетно 

спілкуватися державною мо-

вою добиваються через пети-

ції, звернення, судову тягани-

ну і спроби покращити закон, 

але прецеденти реальної пря-

мої дії трапляються не часто. 

А громадянин не тільки має 

право вимагати від співгрома-

дянина спілкування держав-

ною мовою, а й зобов’язаний 

будь-якими засобами, зокрема 

й примусом, домагатися вико-

нання своєї вимоги. Бо статті 

Конституції діють передовсім 

через посередництво громадя-

нина, а вже потім через при-

мус закону. Примус закону мав 

би стосуватися актів публічної 

демонстративної непокори за-

гальногромадянському поряд-

ку спілкування, але комуні-

каційний примус як пряма дія 

громадянина є основою утвер-

дження мови держави. Будь-

який порядок утверджується 

примусом, і держава, яка має 

монополію на безумовне дома-

гання порядку примусом, бу-

де утверджувати державну мо-

ву лише тоді, коли це робитиме 

щодня і щогодини кожен по-

рядний громадянин. Спробуй-

те в Росії заговорити україн-

ською, і вам відразу ж зроблять 

зауваження. Українці чинити 

так бояться? Чи декому ніяко-

во або лячно почути у відповідь 

хамство? Нормальна мовна по-

ведінка для нас ще незвич-

на і тому, справді, дехто може 

сприйняти її як образливу чи 

зухвалу. Тим паче, що держа-

ва не здійснює пропаганду ві-

рної поведінки громадянина, 

і люди державні переважно не 

є взірцем для суспільства. Як 

на мене, марно звинувачувати 

в цьому державу, адже у влад-

ному середовищі вже сфор-

мувалося деформоване мов-

не середовище, яке неминуче 

приземлює до малоросійсько-

го мовного стандарту всіх по-

тенційних державників. Люди 

політики і влади ніколи не по-

збудуться мовного малоросій-

ства, бо вважають, що такими 

їх хоче бачити суспільство, під-

тримує як людей із народу. Сам 

народ повинен щось робити з 

явно згубною мовною ситуаці-

єю в державі. Тобто не весь на-

род як маса, а люди сумління 

і життєвої мудрості, люди пу-

блічні і впливові, від яких пев-

ним чином залежать інші. Адже 

інша людина перейде на твою 

мову спілкування лише в разі 

вигідної чи вимушеної потре-

би. Особисті прохання й агі-

тація за державну мову після 

доволі тривалого терміну дер-

жавності викликатимуть ли-

ше роздратування. Змусити ко-

гось перейти на державну мову 

може лише особистий приклад 

або вимога, підкріплена силою 

впливу. Сильна позиція укра-

їнця не має бути актом поо-

динокого побутового героїзму 

або жертви за українство. Так 

не повин но бути, але так буде 

майже завжди, поки акти гро-

мадянського примусу до мови 

держави будуть поодинокими. 

Мені прикро, що прецедент 

Остапа Дроздова не викликав 

хвилю схожої дії серед людей 

публічних, розумних і впливо-

вих. Складається враження, що 

саме таких людей або занадто 

мало, або вони все розуміють, 

але все ще бояться.

08.08.17р. 

Прецедент Остапа Дроздова
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4 Суспільство
“Ми повинні свято берегти нашу історію, 

пам’ятати тих, хто власним життям виборював 
нашу Незалежність”.

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото автора

Експозиція розповідає, що 
СРСР середини 80-х років ми-
нулого століття нагадував пере-
грітий двигун, який не тільки не 
здатен був прискорити рух впе-
ред, але навіть втриматися на 
досягнутих темпах. Водночас, у 
масовій психології “радянської 
людини” ще зберігався стійкий 
стереотип, який транслював 
СРСР як прогресивний, вічний 
і ніким не переможений полі-
тичний феномен. Він живився з 
двох джерел: з ідеологічної без-
альтернативності закритого сус-
пільства та залишкової кінетич-
ної енергії страху, народженої 
масовим терором 30—50-х ро-
ків ХХ-го століття. Цей стерео-
тип був своєрідним, можна ска-
зати, внутрішнім наглядачем, 
цензором, який блокував на під-
свідомому рівні ймовірність пу-
блічної опозиції до радянської 
дійсності переважної більшос-
ті людей. 

Вивести суспільство з цьо-
го стану масової апатії, своєрід-
ного духовного концтабору, мо-
гла лише публічно проголошена, 
буквально фізично зрима альтер-
натива комуністичній реальнос-
ті. До цього потрібно додати важ-
ливу деталь: альтернатива, що не 
була б одразу нещадно ліквідова-
на каральними органами СРСР.

Таке історичне завдання ви-
конав у 1987-1988 роках в Киє-
ві Український культурологічний 
клуб (УКК).

Основою клубу стали полі-
тичні в’язні, напередодні випу-
щені М. Горбачовим із радян-
ських концтаборів згідно з новою 
політикою перебудови, та сту-
дентська молодь.

Різка антирадянська тональ-
ність, задана активістами УКК, 
шокувала спочатку не лише каде-
бістів, а й більшість незвичних до 
подібних смислів киян. Але реак-
ція на них була різною: якщо ко-
муністичних холуїв це лякало, то 
у звичайних українців, після пер-
ших хвилин заніміння від неспо-
діванки, викликало ейфорію. 

Дошкульною політичною по-
разкою влади стала спроба дати 
відкритий, публічний бій УКК, 
перенісши локальні, з невели-
кою кількістю людей дискусії 
на шпальти масових партійних і 
державних ЗМІ. Аргументи ра-
дянської пропаганди виявили-
ся для широких мас населення, 
що вже встигли зануритися у ви-
кривальні статті московських 
товстих журналів, неперекон-
ливими. Українська колоніаль-
на адміністрація явно почала 
програвати змагання активістам 
УКК, а збагнувши це, вирішила 
змінити тактику дискусії на за-
мовчування, намагаючись загна-
ти УКК у глибоке підпілля. Було 
видано циркуляр про заборону 
надавати приміщення Клубу для 
дискусії. 

Після цього УКК переніс 
свою діяльність на приватну са-
дибу Дмитра Федоріва у старо-
давній частині Києва — на Подо-
лі, на вулиці Олегівській, 10.

Зміцнівши, УКК почав агі-
тацію за реформування тоталі-
тарної системи, за виключення з 
конституції параграфу про керів-
ну і спрямовуючу роль КПРС, до-
цільність переходу до багатопар-
тійної системи. І найважливіше, 
на майданчиках УКК розпоча-
лася агітація за наповнення ре-
альним змістом конституційного 
принципу про суверенітет респу-
бліки, що дуже швидко переріс у 
політичну боротьбу за державну 
незалежність.

На виставці представлено чи-
мало цікавих експонатів. Серед 
них світлини “Вечір пам’яті Ва-
силя Стуса у хаті Дмитра Фе-
доріва, Київ, 17 січня 1988 р.”; 
“Колядницький гурт (серед ко-
лядників член УКК Владислав 
Іщенко), січень 1988 р.”; “Пер-
ше публічне вшанування члена-
ми УКК пам’яті невинно убієн-
них українців, 1988 р., Биківня”; 
“17 липня 1988 року. Перші збо-
ри Київської філії УГС на лавках 

шкільного стадіону на Русанівці в 
Києві. В’ячеслав Чорновіл зачи-
тує декларацію принципів УГС”; 
“Члени УКК і “Громади” (в цен-
трі Ярослава Даниленко і Тарас 
Компаніченко) на Андріївсько-
му узвозі в День Києва, 1988 р.”; 
“Перше публічне поминання 
жертв Голодомору в Києві, панахи-
ду відправив о. Методій, 1989 р.”; 
“Панахиду в пам’ять жертв роз-
стріляних НКВС у Жовтневому па-
лаці відправив священник УАПЦ 
о. Юрій Бойко, Київ, 1988 р.”; 
“Установчі збори УКК на дачі Ар-
кадія Киреєва, серпень 1987 р.”

Офіційна реакція ра-
дянської преси на створен-
ня Українського культуроло-
гічного клубу представлена 
статтями: “Театр тіней”, “Пере-
будова по-плачиндинськи”, “Ка-
ким же быть клубу”, “На обочи-
не. Об УКК без лишних деталей”, 
“Ганьба провокаторам з УКК”. 
На противагу — публікації “Воз-
вращение из диссидентов” (Мо-
сковские новости”, 1988 р.), 
Олесь Шевченко “Перший по-
стріл Української революції” 
(“Літературна Україна”, 14 серп-
ня 2008), Інна Чернявська-Набо-
ка “Кузня депутатських кадрів” 
(“Народний депутат”, серпень 
2007), а також неформальні жур-
нали “Коло” і “Дзвін”), книж-
ки Сергія Набоки “Увага №0” та 
Євгена Сверстюка “На благосло-
венній землі Апостола” і “Шев-
ченко і час”.

Але, напевне, найціннішими 
є спогади учасників тих подій.

Євген Сверстюк:
“Чи не найуспішнішою акцією 

УКК було відзначення тисячоліт-
тя Хрещення Русі. Коли ми прочи-
тали в газетах, що православна 
церква відзначатиме цю дату в 
Москві, потім у Ленінграді і, наре-
шті, в Києві, нашому обуренню не 
було меж… На засіданні УКК було 
вирішено нашими скромними сила-
ми відзначити велику дату без офі-
ційного дозволу біля пам’ятника 

св. Володимирові, і то відзначити 
5 червня, що раніше ніж відзнача-
тимуть у Москві. Звичайно, про 
участь священиків (без дозволу?) 
не могло бути й мови. Якийсь чи-
новник з Комітету у справах релігії 
вже зранку бігав біля пам’ятника, 
допитувався, де куплено свічки, чи, 
бува не в церкві, попереджував, за-
бороняв. Але без жандарма він був 
безсилий. 

Сергій Набока приніс магні-
тофон. На стрічці був запис дзво-
нів. Хтось прочитав “Золотий го-
мін” Павла Тичини. Готуючи свою 
доповідь, я не сподівався, що вона 
буде мати такий резонанс у сві-
ті, різними мовами!... Резонанс у 
закордонній пресі був величезний. 
Нашому скромному нелегально-
му зібранню надали більшого зна-
чення, ніж офіційному церковно-
му торжеству, що дійшло до Києва 
пізніше, за кілька днів, і зібрало на 
Володимирській гірці тисячі свя-
щеннослужителів, яким уперше в 
житті було дозволено церковне об-
лачення на вулиці й офіційне відря-
дження до Києва…”

Василь Овсієнко:
“УКК набув широкого розголо-

су. До клубу потягнулися нові лю-
ди. Головою був обраний Аркадій 
Киреєв, згодом Сергій Набока, ак-
тивістами його стали Ігор Запо-
рожець, Тетяна й Анатолій Бит-
ченки, Євген Сверстюк, Віталій 
Шевченко, Петро Борсук, Яросла-
ва Данилейко, Тарас Компанічен-
ко, Василь Гурдзан, Клим Семенюк, 
Тарас Антонюк, Анатолій Лупиніс, 

Дмитро Корчинський, Логвин Ба-
бляк, Євген Чернишов, Надія Лев-
ченко, Олекса Миколишин та інші. 
Створили історичну секцію (Юрій 
Огульчанський), мовну (Владис-
лав Іщенко). Бували тут Михай-
лина Коцюбинська, В’ячеслав Чор-
новіл, Михайло і Богдан Горині. 
Політв’язні, які звільнялися, одра-
зу приходили до клубу. Так, Миколу 
Горбаля його дружина Ольга Сто-
котельна привела сюди в перші ж 
дні повернення до Києва. Третього 
дня після звільнення прийшов сюди 
і автор цих рядків…”

Олесь Шевченко:
“Для легалізації діяльності нам 

вдалося зареєструвати наш ста-
тут при відділі культури Поділь-
ського райвиконкому м. Києва. 
Проте, після того, як влада поба-
чила, що приборкати клуб під свій 
радянсько-партійний контроль не 
вдається, нам стали відмовляти 
в приміщеннях й поставили вимогу 
зареєструвати статут при Київ-
ському міськвиконкомі. А там уже 
чекали…

Вимоги міської влади до нашого 
статуту були щораз абсурднішими 
і, здавалося, на те й розраховани-
ми, щоб ми їх нарешті відкинули…

Наступного дня на чергових 
зборах, які відбулися (вже виму-
шено) під відкритим небом, чле-
ни клубу одностайно відхилили 
абсурдні вимоги й домовилися зби-
ратися окремими секціями на при-
ватних квартирах — відтепер ми 
стали “нелегітимними”, офіційно 
не визнаними”.

Вихід із духовного концтабору
У Музеї шістдесятництва відкрили виставку, присвячену 

30-річчю створення Українського культурологічного клубу, 
що став першою незалежною громадською організацією в 
Радянській Україні. 

Надія КИР’ЯН

Зміст книги — національ-
но-патріотичний, спрямований 
на збереження історичної прав-
ди, творення національно свідо-
мого суспільства. У передньому 
слові головний редактор Ярос-
лав Гелетій аналізує сучасну си-
туацію в Україні, досягнення та 
помилки за період незалежності, 
головні завдання, які нині стоять 
перед патріотами. У першому но-
мері альманаху, згадує автор, го-
ловним питанням було: коли роз-
квітне Україна? Тодішня складна 
ситуація, зубожіння народу, ко-
румпованість влади нині погли-
билася “трагедією військового 
конфлікту з путінською Моско-
вією”. А розквітне Україна тоді, 
вважає Ярослав Гелетій, коли го-
ловною ідеєю стане національна 
ідея, а нашим Президентом стане 
Націоналіст; історичний досвід 
свідчить, що кожна європейська 
держава утверджувалась у власній 
націоналістичній ідеології.

У вступному розділі надруко-
вано статтю Лариси Сітко “Слу-
га Божий — митрополит Андрей 
Шептицький” до 150-річчя від 
дня його народження, що відзна-
чали 2015 року; Левка Лук’яненка 
“Коли спекаємося московства”, 

де політик зауважує, що на-
ша інтелігенція все ще хитаєть-
ся між поняттями “братський 
слов’янський народ” та “хижий 
імперський агресор”. Це впли-
ває на зміст радіо- і телепередач, 
друкованих ЗМІ, дискусій в ін-
тернеті, а все разом — на свідо-
мість народу; Миколи Жулин-
ського до 200-річчя Шевченка; 
Наталії Гумницької “Завуальова-
на русифікація. Малоросійство 
владних еліт”, у якій авторка про-
понує замислитися над причина-
ми невтішної постмайданної ре-
альності. 

Другий розділ — “Із заку-
тин вічномерзлого крайсвіту”, — 
присвячено політичним в’язням, 
жертвам комуністичного безза-
коння, які відбували свої термі-
ни у Мінлагу (Республіка Ко-
мі), Інті, Казахстані. Серед них 

Орися Матешук зі Львівщини, 
Кузьма Громик з Полісся, Лео-
нід Рябченко та його батько Іван 
з Лубенщини, один з найкращих 
українських перекладачів Григо-
рій Кочур та його дружина Іри-
на Михайлівна, Ярослава Люд-
кевич, Анастасія Закидальська та 
інші. “Ми повинні свято берегти 
нашу історію, пам’ятати тих, хто 
власним життям виборював нашу 
ще таку залежну Незалежність”, 
— нагадує “Український вісник”.

Третій розділ — “У променях 
добра”. Тут вміщено філософ-
ські роздуми Олександра Кіцери 
“Чи слід любити ворогів”. Ця ві-
чна дилема нині надзвичайно ак-
туальна. “Молоді хлопці, що за-
раз боронять від проросійських 
терористів східні рубежі України, 
не зразу навчилися вбивати воро-
гів. Але, попри болісну психоло-

гічну “ломку”, таки навчилися”. 
Проаналізувавши висловлюван-
ня багатьох філософів, богосло-
вів, автор схиляється до дум-
ки, що “кожен християнин має 
обов’язок послуху насамперед 
Богу, а не королю, тим паче, як-
що накази короля суперечать Бо-
жому Закону”. Подібної ж дум-
ки свого часу дотримувався Іван 
Франко, про що писав у вірші 
“Паренетікон”: 

Оте, брати, ви добре розумійте,
Що ворог Божий, 

ворог правди й волі
Не варт любові вашої ніколи. 
У цьому ж розділі вміщено 

статті Василя Рудого “Іван Ви-
говський — політичний лідер 
української козацької держави”, 
Наталі Лісової “Пам’ятати, щоб 
жити”, Ольги Джус “Брати мину-
лого вогонь”, Наталі Гумницької 
“Українці Криму і Донбасу...”, 
Квітослави Куновської та Лесі 
Стефінів “Рідна мова українсько-
го школяра”, Лесі Храпливої-
Щур “Сценка на свято геро-
їнь”, Віктора і Юрія Зубрицьких 
“Воїн” (до 100-річчя з дня наро-
дження отця Української греко-
католицької церкви Севастіяна 
Зубрицького).

У інших розділах — “І в звуках 
пам’ять озоветься”, “А ми лиши-

лися людьми, а ми лишилися со-
бою”, “Миттєвості у вічність ли-
нуть”, “Гори, гори, не відгорай, 
свічадо” — цікава стаття Михайла 
Теліги “Як я став свідомим укра-
їнцем” (“...все почалося з бан-
дури: чари її мене не промину-
ли — вхопили мене і повели тією 
стежкою, на кінці якої бачу щас-
тя свого народу”); відомої просві-
тянки Ніни Вірченко (її життє-
ве кредо “Моє життя — Україна 
і математика”) “Я україночкою 
народилася”; статті Миколи Жу-
линського та Клавдії Бачинської 
про Уласа Самчука; спогади Га-
лини Гордасевич про В’ячеслава 
Чорновола та ще багато інших ак-
туальних матеріалів. 

Розділ “Ми вийшли з дитин-
ства” складають поезії. Поетич-
них патріотичних творів у збірни-
ку чимало — ними починається 
кожен розділ. Автори — відомі 
поети Василь Симоненко, Ва-
силь Стус, Віктор Баранов, Рос-
тислав Радишевський, Антоні-
на Листопад, а також поезії з-за 
колючого дроту: Зиновія Сердю-
ка, зокрема, присвячені Антоніні 
Ярол, референту ОУН з Рівнен-
щини (псевдо “Оксана”, “Квіт-
ка”), Орисі Матешук, Володими-
ра Косовського, Ірини Сеник та 
багатьох інших.

А ми лишилися людьми
Альманах “Український вісник”, незалежне політично-

просвітянське видання, засновано 2000 року. Ініціатором 
такого видання був В’ячеслав Чорновіл. Ідею підтримали 
“Просвіта”, “Меморіал”, українські громади багатьох країн 
світу. Російська агресія 1915 року зірвала випуск альмана-
ху, тому за 2015—2016 рік видано спарений номер. Надалі 
альманах має виходити щороку. 
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5Шпитальні нотатки “Вірю —  я знову піду у бій за Україну”.

Маргарита ДОВГАНЬ
Фото Сергія БОРИСОВСЬКОГО

Трубач і гранатометник
Розговорилися в черзі із старшою киян-

кою про наших внуків, правнуків, які сьо-
годні захищають Україну від підступної 
Московії. І раптом пані Галя, зі сльозою в 
голосі, каже мені: “У Київському шпиталі 
мого внука зараз рятують! Боже, як скалічи-
ли його бандити! Руки, ноги, живіт!” Вона 
назвала хлопця: Віктор Цимбалюк. І я піш-
ла до Віктора. У третю палату травматології. 

Пам’ятаєте “Марш запорізьких коза-
ків”? Цим маршем трубач Віктор Цимба-
люк не один раз підносив дух жителів Мо-
настирища на Шевченковій Черкащині, 
де тепер живе. А родом воїн з примісько-
го села, якому нарешті повернули історич-
ну назву — Панський міст.

Чому трубач? Тато грав на трубі в духо-
вому оркестрі. Одержавши у Каневі музич-
ну освіту, грав в оркестрі й син. 

А на війні — інша музика. Довелося 
оволодівати військовою справою. Солдат 
Цимбалюк став гранатометником у 72-ій 
механізованій бригаді. Втрапили 2 люто-
го цього року під ворожий обстріл. Міною 
вражені руки і нога, дісталося й внутріш-
нім органам. Вже понад 20 операцій пере-
ніс Віктор.

Під час нашої бесіди зайшли лікарі з 
помічниками і повільно, обережненько 
переклали Віктора на ліжко-каталку. По-
везли на чергову операцію. А Віктор мені 
встиг сказати: “Як руки відновляться і пра-
цюватимуть, я й далі гратиму на трубі. Ду-
же хочеться ще заграти “Марш запорізьких 
козаків”, а ще — “Прощання слов’янки”. 
Це музика перемоги добра над злом!”

І згадався мені Геродот
Ворожа куля прострелила хребет. Ней-

рохірургу Данчину (його солдати шану-
ють!) вдалося її витягти. Але 8-й місяць 
триває боротьба за здоров’я Миколи Іва-

нова, гірничого інженера, солдата, який на 
війні — з самого її початку.

Простяг хлопець руку за ягодами, а я 
побачила шов на всю її довжину…

— Це моє бойове хрещення. Ще 2014 
року під Хрящеватим ворожий град зали-
шив пам’ятку. 

Сиджу біля Миколи у першій палаті 
гнійної хірургії. Бесідуємо. А зір мій при-
кутий до смаглявого обличчя цього укра-
їнського воїна. Нагадує воно мені скуль-
птурні портрети греків античної доби, 
яких і у книгах, і по музеях надивилася.

— Ви грек?
— Я українець. Але від батьків чув, що є 

в мені грецька кров…
Хто сьогодні, як великий грек Геродот, 

який жив у наших краях і писав про Украї-
ну ще у V ст. до нашої ери, напише про ле-
гендарних героїв, які боронять її нині?!

Поцілувала те зболене тіло…
— Вибачайте, мушу задзвонити, аби 

мої речі мені переслали з передка.

“Лаконічно і з гумором” — подума-
лось. — Он як назвав передову юний сер-
жант, заступник командира БМП-2 Олек-
сандр Борисов. А хлопець, переговоривши 
з побратимами, продовжив свою сповідь:

— Я з Узина на Білоцерківщині, під 
Києвом. Містечко наше давнє. Зі школи 
пам’ятаю: ще за скіфських часів жило тут 
плем’я узинян, чи узинів. Наш знамени-
тий космонавт Попович — з Узина. При 
совку коло нас був грандіозний аеродром 
— дальньої авіації, та ще з ядерним озбро-
єнням — всьому світу погрожували ті со-
вки. Обламалося їм. І тепер обламається. 

До фронтової справи Олександр став 
навесні 2016 року. Контрактник. В бою 
вчився і стріляти, і командувати. Мину-
лої зими дістав уламкове поранення — мі-
на прилетіла.

— Це була мені перша наука, перевірка 
психіки. У Дніпрі залатали гарненько ліву 
ногу. Знову — на фронт. Одержав від Поро-
шенка медаль “Захиснику Вітчизни”. Пи-
шаюся. А ще маю грамоту від комбрига на 
честь Дня незалежності 2016 р.

Про бої говорити не хочу. А як словес-
но і музично “спілкувалися” з ворогом — 
розповім. Між нами відстань близько 70 м. 
Ця босота, негідники усе волають, надри-
ваються: “Укропи, укропи!!!”, а тоді вру-
бають свою “Выходила на берег Катюша”. 
Задовбали цією “Катюшею”. Тоді наш рот-
ний роздобув десь потужний гучномовець, 
вибрав слушний момент — і на повну си-
лу включив Гімн України! Заткнулися сє-
пари. Звісно, на якийсь час…

А у Київському шпиталі я нещодавно. 
30 травня під Авдіївкою, біля шахти Бутів-
ка, як завжди, почалася перестрілка. Заче-
пила мене великокаліберка. Ось тепер — 
безкінечні операції.

На моє запитання про характер пора-
нення Саша з дитячою відвертістю відки-
нув легку ковдру, оголивши своє юне тіло, 
зашите по всьому животу і з боків, вздовж і 
впоперек величезними швами. Я не витри-
мала, припала до нього і поцілувала це збо-
лене тіло між ранами його. Тої миті він був 
для мене Сином Божим…

А потім Саша показував мені в Інтер-
неті зображення смертоносних мін, якими 
ворог калічить наших дітей. З однієї такої 
“цяцьки” вилітає до 600 залізних оскол-
ків, які наскрізь пронизують, рвуть люд-
ську плоть…

Я — українець!
Він з села Дударків близько Бориспо-

ля на Київщині. Говорить зі мною на диво 
бездоганною українською. Не стримала-
ся — похвалила за гарну мову. А він у від-
повідь: я взагалі-то росіянин, з Уралу. Зди-
вована. Кажу йому: етнографічно Урал не 
російський, в орбіті цих гір різні народи 
живуть, інша справа — під російсько-ім-
перським ковпаком. А хлопець мені: пра-
вильно! Я — з чувашів. Мій тато — чуваш. 

Розчулена. Мій прекрасний друг-
чуваш вирвався з московської хижої паву-
тини і твердо став українцем, пройшовши 
Київський Майдан 2014 року! Так і сказав: 
“Відчув себе українцем, завжди і скрізь, 
з усіма почав говорити українською!” А 
хтось каже, що це важко, — заговорити 
українською. А він — заговорив! Знайом-
тесь: Сергій Кнутов — солдат-кулеметник 
другої роти першого батальйону 72-ї бри-
гади. От і познайомилися. Бесідували у 
скромній кав’ярні на території шпиталю. 
Сидять солдати по двоє, троє — чашка ка-
ви, бесіда.

Через півгодини зустрічаємося з ним 
перед кабінетом офтальмолога. Він тепер 
у щелепно-лицевій хірургії лікується. У 
грудні минулого року протитанковою гра-
натою розтрощило, рознесло щелепу, про-
било шию — оглух на одне вухо, ліве око 
не бачить… Пережив 8 складних опера-
цій. Прийшов на операцію до офтальмо-
лога. Говорили про різне. Між іншим роз-
повів і про рідне село, звідки мама і де він 
народився. Селу понад 800 років! Розпові-
дають, що монахи Києво-Печерської лав-
ри там селилися. Оскільки поблизу болото 
і повно очерету — стали з нього дудки ро-
бити і музикувати на них! От і стало село 
зватись Дударків.

Ще говорили про наступні опера-
ції. Створення фактично нової щелепи — 
складне питання для сучасної хірургії. 

Тим часом мого чуваша-українця ви-
кликали до кабінету… Наступного дня за-
телефонувала йому. І почула головне: “Ба-
чу!”

Літак Олександра Чураря
— Лихо сталося в селі Водяному на До-

неччині. На посту нас було двоє. Раптом 
ворог вдарив з великокаліберного кулеме-

ту. Бандитам закони не писані. Їм ніякий 
Мінськ не указ!

Відчув сильний поштовх, буквально 
розірвало плече і… все. Отямився аж у Хар-
кові, де витягли з шиї аж три шматки залі-
за. Слава Богу, мозок і судини не зачепило. 
Дізнався, що з поля бою мене винесли на-
парник і ще чотири хлопці з Правого сек-
тора. Дяка їм. 

Після Харкова лікуюся тут, у Києві. 
Плеча поки нема. Рука тримається на за-
лізних спицях. Тільки через півроку йти-
меться про протез. Зробити його беруться 
німці. Були у нас щойно. Забрали до себе 
на операції аж 14 хлопців!

…День Івана Купала. Все навколо таке 
розкішно-зелене, хоче жити, а ця дитина 
з сумним і розумним поглядом довірливо 
мені розповідає про пережиті смертоносні 
жахи. Вони донедавна йому снилися що-
ночі. Оце днів кілька як почав більш-менш 
висипатися…

Хто ж ти, 19-літній хлопче-козаче, яко-
му політичний бандит перервав нормаль-

не людське життя? П’ята дитина у молдов-
ській (по батьковій лінії) родині Чурарів, 
яка живе і працює на гостинній Херсон-
щині у містечку Чорнобаївка. Хоча та-
то-акордеоніст і прихилив до музики, але 
перемогло у житті інше захоплення. Бли-
зенько до хати — аеродром, льотна части-
на. Ще з дитинства задивлявся на злети-
посадки вертольотів, літаків. Тому й пішов 
вчитися до Харківської військової академії 
на інженера авіації. А тут — війна.

Нам затишно. Радо бесідую з цим сер-
йозним хлопчиною. Я навіть розфантазу-
валася: колись у небо підніметься ще не-
бачений, досконалий літак конструкції 
видатного українського інженера Олек-
сандра Чураря.

Родовід від Піддубного
Командира взводу 96 зенітно-ракет-

ної бригади Дениса Бугаїва скоро по тому, 
як прибув до війська, підвищили по служ-
бі. Став командиром з фізичної підготовки 
і спорту 156 зенітно-ракетного полку. Во-
льовий, сильний духом. Майстер з гирьо-
вого спорту. Дуже пишається Денис сво-
їм родоводом, в якому є ім’я знаменитого 
Піддубного. Денис відчуває, що це від пра-
діда колись йому, хлопчику, передався по-
сил займатися спортом. 2013 року на чем-
піонаті України став бронзовим призером.

Сьогодні Денис — у четвертій палаті 
травматології. Думками — зі своїми сол-
датами, яким тренує дух і тіло. Він з по-
братимами створив лігу учасників АТО з 
футболу. Дуже гарна річ для психологічної 
реабілітації після фронту. Є ще інші пла-
ни.  Денис вірить, що гирьовий спорт ста-
не згодом Олімпійським.

А ще і дня не минає, аби серце не леті-
ло до родини, до Золотоноші на Черкащи-
ну: там кохана дружина із донечкою Вік-
торією. А скоро ще прийде у світ Дитятко!

Воїн з Сєвєродонецька
Дуже приємне було знайомство з 

24-літнім Микитою Должковим.
У 19 років пішов до Армії. Колись хло-

пець учився на механіка. Робоча по духу 
людина. Болить хлопцеві Донбас, закрит-
тя заводів, розгубленість людей. 

А Авдіївка для сержанта-зенітника Ми-
кити особлива, пекельна згадка. Може, ту-
ди так стріляють, бо там коксохім? 

Ще 7 вересня першого року війни 
отримав наскрізне уламкове поранення. І 
на фронті, й у шпиталі Микита — старо-
жил. Тоді, давно, ніби поставили на ноги. 
Знов у бій. Аж раптом…  Права нога відмо-
вила. Знов операції. 

— Скільки лікарів біля мене працюва-
ло! Але їх не дуже бачив: то наркоз, то на 
животі лежу. Нещодавно зробили унікаль-
ну операцію: з лівої на праву ногу переса-
дили чотири сантиметри нерва! Медицина 
робить дива! Чекаю. Вірю — нога оживе, і 
я знову піду у бій за Україну.

Музика перемоги добра над злом

Денис БугаївВіктор Цимбалюк

Микита Должков Олександр Чурарь
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добре організовану партизанську армію”.

Валентин ЯБЛОНСЬКИЙ,
професор

Народившись 86 років тому у 
Вербні, за два кілометри від зна-
менитих Козацьких могил, я роз-
почав тут свій складний жит-
тєвий шлях і пройшов його за 
зміни п’яти політичних сис-
тем — Поверсальської Польщі, 
перших совітів, німецької оку-
пації, часів українських націо-
нально-визвольних змагань, по-
воєнної радянської влади з тим, 
щоб при подальшому формуван-
ні не втратити набутого, зберегти 
його і врешті віддати сповна свої 
знання, досвід та енергію утвер-
дженню Української державнос-
ті. Свої враження з побаченого, 
пережитого і не забутого ми (В. 
Яблонський та О. Яблонська) ви-
клали в монографії “Нескорена 
Волинь”, яку готуємо до видання. 
Спонукала нас взятися за перо 
складність проблеми, надто ве-
лика заполітизованість її у Поль-
щі і недостатня обізнаність з нею 
наших читачів (згідно з даними 
Центру Разумкова, лише 8% укра-
їнців добре поінформовані про ті 
події, близько 28% — “щось чули 
про них”, майже половина рес-
пондентів чесно зізнавалися, що 
не чули про цю трагедію взагалі 
нічого). Тому ми вирішили розпо-
вісти землякам дещо з їхньої істо-
рії. Ми не можемо спокійно реа-
гувати (чи взагалі не реагувати) на 
безпідставне звинувачення нас у 
геноциді стосовно поляків. Проте 
спростувати його можна лише на 
основі фактів, конкретних при-
кладів, наявної інформації і заці-
кавлення нею.

Зосереджуючись на сказано-
му вище, хотілося б, перш за все, 
підкреслити, що Волинь, як важ-
ливий форпост України, з най-
давніших часів брала на себе весь 
тягар першого удару воєнних і 
міжвоєнних протистоянь в захис-
ті свободи, честі і гідності свого 
народу, незалежності Батьківщи-
ни. Мужньо переживши стільки 
війн, нашесть, окупацій і зазіхань 
на свою землю, віру і мову, наш 
народ не поступився ні однією з 
цих своїх чеснот, і ми маємо по-
вне право сказати за Т. Шевчен-
ком: “у нас нема зерна неправди 
за собою”, ми ніколи не виявля-
ли зазіхань на чужу землю та бо-
ролися за свою — зі всіма тими, 
хто хотів її у нас забрати.

Дозволю собі нагадати, що 
в результаті Першої світової ві-
йни на уламках чотирьох імперій 
здобули незалежність сім євро-
пейських країн, а Україні не по-
таланило, нас не підтримали на 
Олімпі. Довелося продовжувати 
боротьбу. 

Аналіз причин поразки рево-
люції показав, що для перемо-
ги ворога недостатньо військової 
потуги, потрібна ще й ідеологія, 
здатна підняти людей на бороть-
бу. І в результаті таких роздумів 
розкидані по світу учасники на-
ціонально-визвольних змагань, 
зібравшись у 1929 р. у Відні на 
Великий збір, створили Органі-
зацію українських націоналіс-
тів (ОУН), метою якої визна-
чили відновлення Української 
Самостійної Соборної Держави 
(УССД) на всіх українських ет-
нічних землях. Головою ОУН об-
рали Є. Коновальця. Побачивши 
в українському національно-ви-
звольному русі конкурента своїй 
політиці, більшовики підступно 
вбивали одного за одним лідерів 
цього руху. Так, в 1926 р. вони під-
ло вбили в Парижі С. Петлюру, в 
1938 р. — Є. Коновальця, в 1950 р. 
— Шухевича, в 1959 р. — С. Бан-

деру, що завдавало значної шкоди 
українській справі.

Про смерть С. Петлюри: 
про те, що знищення Петлю-
ри було операцією радянських 
спецслужб, свідчив праців-
ник КДБ Петро Дєрябін, який 
1954 року перейшов на бік аме-
риканців і розповів про це під час 
виступу в Конгресі США. Похо-
ваний Петлюра на кладовищі 
Монпарнас у Парижі. 40 поль-
ських генералів в день похорону 
Симона Петлюри стали на коліна 
в костьолі у Варшаві. Оце справді 
честь офіцера, генерала.

А світ все відвертіше готував-
ся до війни Німеччини з СРСР. 
ОУН не мала своїх збройних фор-
мувань для участі у війні. Во-
на могла лише підтримати ту чи 
ту збройну силу. Можливий кон-
флікт між Німеччиною та Радян-
ською Росією здавався ОУН пре-
красною нагодою для створення 
власних збройних сил.

Спочатку ОУН мала певні на-
дії на Німеччину. І не випадково. 
В кінці тридцятих років у багатьох 
європейських газетах з’явилося 
повідомлення, що Німеччина 
прагне до створення незалеж-
ної Української держави, яка би 
об’єднала в національних рамках 
Радянську Україну та українців, 
що жили під юрисдикцією Поль-
щі та Чехословаччини. В Берліні 
було створено українське пред-
ставництво на чолі з активістом 
ОУН Сушком. 8 травня 1940 ро-
ку канцелярія Гітлера видала ін-
струкцію для комісарів східних 
районів, в якій зазначалося, що 
Україна має бути самостійною 
державою в союзі з Німеччиною. 
Готуючи війну проти СРСР, Гіт-
лер декларував намір виступити 
в ролі визволителя поневолених 
народів СРСР від більшовицько-
го панування. Коли у Гітлера ви-
зріло рішення йти війною проти 
СРСР, він припускав можливість 
відродження самостійної Україн-
ської держави.

З такими намірами ОУН уві-
йшла в Другу Світову війну. І про-
никнувши слідом за німецькими 
військами до Львова, ОУН, не га-
ючи часу і не проконсультував-
шись з німцями, відразу проголо-
сила 30 червня про відновлення 
Української Держави. Проте ці-
лі ОУН і гітлерівців були різними: 
українські націоналісти розціню-
вали напад Німеччини на СРСР, 
як можливість встановлення не-
залежної української держави, а 
німці вбачали в ОУН диверсійну 
силу для створення хаосу в радян-
ському тилу. Така поведінка ОУН 
не сподобалася німцям, і коли 
Бандера відмовився відклика-
ти Акт відновлення Української 
Держави, спочатку арештували 
його і членів українського уря-
ду, а 25 листопада 1941 р. гестапо 

видало таємний наказ про арешт 
усіх активістів руху Бандери.

Через місяць після проголо-
шення у Львові Акта відновлення 
Української держави — 30 лип-
ня 1941 р., Польський еміграцій-
ний уряд у Лондоні поновив пе-
рерване 17 вересня 1939 року (у 
зв’язку з війною) співробітни-
цтво з СРСР, підписавши Акт Сі-
корського-Майського, згідно з 
яким в надісланій з Москви теле-
грамі (цитуємо) “СРСР виступає 
за створення незалежної поль-
ської держави в кордонах націо-
нальної Польщі, включаючи дея-
кі міста і області, які нещодавно 
відійшли до СРСР”. Населення 
Західної України тепер виявило-
ся подвійної належності (як у тій 
пісні: “чи ти Ясь, чи ти нє, спо-
добався ти мнє”). Це виклика-
ло обурення у волинян, а керів-
ництво Союзу Війни Збройної 
у Варшаві, як господарі, почали 
надсилати на Волинь своїх еміса-
рів для організації збройних фор-
мувань і підпільних груп. Упро-
довж 1942—1943 р. на території 
Волині постало кілька десятків 
таких баз.

Німецько-радянський фронт 
швидко покинув терени Воли-
ні, а на окупованій території 
з’явилися дезертири Червоної ар-
мії, утікачі з німецького полону, 
безробітні, які спочатку просто 
шукали притулку у волинських 
лісах, тим більше було літо, а з ча-
сом виникла ідея про об’єднання 
в якісь групи. 

У кінці 1941 і протягом 1942 р. 
німці вирішили провести очист-
ку території рейху, застосовуючи 
масові арешти та знищення чле-
нів українських націоналістич-
них організацій. В лютому-берез-
ні 1942 р. у Бабиному Яру було 
розстріляно 621 члена ОУН(м), 
у липні 1942 р. було розгромле-
но київську референтуру ОУН(б), 
у жовтні-листопаді 1942 р. бу-
ло страчено 210 членів ОУН(б). 
Водночас німці стали все частіше 
проводити каральні акції серед 
українського населення за непо-
слух. Не можна було миритися з 

цим далі, треба було започаткову-
вати опір. 

Перші загони під назвою 
УПА—“Поліська Січ” створив з 
початку німецько-радянської ві-
йни отаман Тарас Бульба-Боро-
вець в Олевському районі на По-
ліссі. Керівництво бандерівської 
течії до середини 1942 р. негатив-
но ставилося до партизанських 
методів боротьби, проте ситуація 
вимагала дії і ОУН (б) вирішила 
об’єднати всі партизанські фор-
мування самостійницької орієн-
тації в єдину потужну повстан-
ську армію. Так, частина загонів 
Бульби-Боровця погодилися на 
об’єднання в рамках ОУН (б), 
незгідні створили окреме фор-
мування під назвою Армія УНР. 
Першим командиром УПА став 
військовий референт крайово-
го проводу ОУНСД ПЗУЗ Василь 
Івахів, однак 13 травня 1943 р. він 
загинув у бою з німецьким вій-
ськовим підрозділом біля с. Чер-
ниш Колківського р-ну (Волин-
ська обл.). Після цього обов’язки 
командира УПА взяв на себе про-
відник ОУНСД на ПЗУЗ Дмитро 
Клячківський (“Клим Савур”, 
“Охрім”). 

А на Холмщині, яка ввійшла 
1939 р. до складу Генеральної гу-
бернії, німці, заграючи з поль-
ською частиною населення краю, 
яка складала тут понад 65%, стали 
призначати старост, війтів, учи-
телів тощо винятково з поляків, 
спровокувавши цим польсько-
українське протистояння, яке по-
ступово переросло з поодиноких 
до масових виступів. 

На доповнення до цієї прово-
кації німці вирішили створити на 
Холмщині зразкову німецьку ко-
лонію “Гіммлерштадт”, заселену 
рейхсдойчами, фольксдойчами 
та голландцями, виселивши для 
цього 200 тис. поляків з чотирьох 
повітів Люблінського дистрик-
ту. Операція проводилася взимку. 
До її проведення залучили допо-
міжну українську поліцію. Тися-
чі поляків, виселених взимку зі 
своїх домів, перейшли в АК, всі 
свої образи та незадоволення во-
ни перенесли на українську по-
ліцію і розпочали відплатні акції 
проти українців. Польське під-
пілля на Грубешівщині знищило 
п’ять українських сіл і виклика-
ло численні людські жертви — 2 
тис. українців, ще тисячі перетво-
рилися на біженців. Маси україн-
ців потягнулися через ріку Захід-
ний Буг на Волинь, перенісши з 
собою іскру спротиву, що запали-
ла багаття волинської трагедії. 

Протистояння не припиня-
лися, 1943–1944 роки стали най-
страшнішим етапом знищення 
поляками цілих сіл Холмщини та 
Підляшшя – палали у вогні села, 

живцем горіла худоба і розпачли-
во плакали і стогнали люди, яких 
катували і вбивали.

Аж страшно наводити перелік 
спалених сіл:

† 19 березня Масловичі, Мі-
няни, Козодави, Тихобіж, Сліп-
че, Космів, Модринець, Жабче, 
Ощів і Хорощиці; 

† 21 березня Бересть, Вере-
шин, Витків; 

† 22 березня: Смолигів, Ста-
ре Село, Ліски, Костяшин, Ва-
силів Великий, Губенок, Річиця і 
Тучапи;

† 2–8 квітня: Новосілки, Кри-
лів, Потуржин, Василів Малий, 
Радостів, Жуличі, Вишнів, Кол-
дубиська, Телятин.

† напередодні Зелених Свят: 
Стенятин, Ратичів, Жерники, 
Посадів, Шлятин, Гопкіс, Зимно, 
Поледів і Пиняни. 

Не доведи Господи подібного 
більше ніколи.

Виникла непередбачувана си-
туація. Справа в тому, що при-
йнята Великим Збором програма 
ОУН проголошувала ворогом №1 
для України більшовиків. Про во-
роже ставлення до поляків не бу-
ло жодної мови, а тут все зміни-
лося. Ворогом №1 виявилися 
німці, ворогом №2 (а в даній си-
туації №1) стали поляки, а біль-
шовики перемістилися на третє 
місце, хоча все визначали обста-
вини. Залежно від ситуації ці во-
роги мінялися місцями, але всі 
вони були й іноді виступали всі 
три разом. 

ОУН(б)—УПА швидко роз-
росталася у велику, добре органі-
зовану партизанську армію, яка 
захопила контроль над значними 
частинами Волині і створила тут 
так звану Колківську республіку, 
для боротьби з якою нацисти за-
стосували всі види військової тех-
ніки — танки, панцерники, авіа-
цію. 

Не зупиняючись на окремих 
протистояннях, їм відведено в 
книзі належне місце, підкреслю 
— лише окремі з них. 

Безприкладним за рівнем ге-
роїзму та жертовності стали два 
бої УПА — у вересні 1943 року в 
Новому Загорові, в мурах старо-
винного Загорівського монас-
тиря, та 21—25 квітня 1944 року 
біля урочища Гурби. В першому 
бою здоровенні мури монасти-
ря прийняли під свій захист 44 
мужніх повстанців, які витри-
мали бій проти понад 1500 бій-
ців німецьких військ дві з поло-
виною доби. У нас немає іншого 
прикладу для порівняння з муж-
ністю та жертовністю цих во-
линяків (хіба що в наш час бій 
воїнів АТО за Донецький аеро-
порт). Вічна їм пам’ять, честь і 
слава!

Друга битва відбулася на пів-
дні Здолбунівського району, у 
якій понад 4 тисячі повстанців 
виступили проти “загороджу-
вального” загону військ НКВС 
загальною чисельністю майже 
30 тисяч з гарматами, танками й 
літаками. Безумовно, такий по-
тужний бій обійшовся велики-
ми жертвами з обох сторін, але 
це також приклад, якого не ви-
креслиш з історії України, з іс-
торії національно-визвольних 
змагань. 

УПА вело війну на три фрон-
ти, і якщо сумарно об’єднати по-
несені на них жертви, то тут голо-
ва йде обертом, бо це була справді 
Волинська трагедія, і цей народ 
вистояв і врешті проголосив не-
залежність своєї держави, за яку 
боролися і гинули лише впро-
довж останніх 100 років тисячі і 
тисячі Героїв України.

Донести всю правду…
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Цікавий і остаточно не роз-
шифрований ще один факт бо-
ротьби за Волинь, за Україну. Ми 
наче знаємо з літератури про ньо-
го все, але подумаймо, чи все. В 
червні 1942 року в поліські лі-
си до загону червоних партизан 
“Победители” закинули десан-
том розвідника-диверсанта Куз-
нєцова, який, як нам відомо з 
книги Медвєдєва “Это было под 
Ровно”, виконував замахи на ви-
сокопоставлених німецьких вій-
ськових керівників. Проте, чо-
му він на місці кожного вбивства 
“випадково губив” список діячів 
українського підпілля, певні до-
кументи про УПА, звідки у нього 
взялися ці документи, і чому він 
співпрацював з польськими роз-
відниками, а не червоними — ні-
де жодного слова не сказано. Є 
над чим задуматися. Попередній, 
навіть поверхневий аналіз пока-
зує, що головним завданням Куз-
нєцова була підривна діяльність 
проти УПА, а вбивства німецьких 
чинів служили всього-на-всього 
інструментом виконання цих за-
вдань. Керував програмою П. Су-
доплатов, той самий Судопла-
тов, що знищив Є. Коновальця і 
керував знищенням інших “во-
рогів” радянської системи. Важ-
ко докопатися до істини. Ніхто 
не підозрював, що вбивства Куз-
нєцовим німецьких військових у 
Рівному та Львові фактично були 
замаскованим інструментом бо-
ротьби з українським національ-
но-визвольним рухом. Прикро 
за понесені жертви. Серед роз-

стріляних людей у відповідь на 
ці атентати було багато достой-
них націоналістів, зокрема, пол-
ковник армії УНР Коваленко, со-
тник УНР Ружицький, редактор 
друкарні ОУН у Рівному Рибак, 
тут мученицьку смерть прийняли 
священики Української Автоке-
фальної Церкви о. В. Мисечко та 
о. С. Клубок. Всіх не перерахуєш.

Отже, Українська револю-
ція явилася у нас у різних проя-
вах і вимірах. У багатьох людей 
мимоволі виникає питання: ким 
були учасники української рево-
люції (а ким були учасники Май-
дану?) — українськими патріота-
ми, хоча на окупованій німцями 
території, у зв’язку з адміністра-
тивним безладом, як і у нас на 
Майдані, поряд з палкими патрі-
отами оберталося багато всіляких 
осіб, і чим займався кожен з них, 
важко сказати. А коли протисто-
яння набирало форми типової 
жакерії, селянської стихії, то тут 
взагалі важко дати однозначну 
оцінку. І не дивуйтеся такому різ-
номаніттю народного повстання, 
бо це не були військові операції 
із заздалегідь розробленою шта-
бом тактикою бою. Чи забули, 
скільки патріотів було винище-
но в польських, більшовицьких, 
німецьких тюрмах та концтабо-
рах, розстріляно каральними екс-
педиціями? Залишилися ті, кого 

просто не встигли знищити. То-
му кожен випадок треба розгля-
дати окремо. 

До речі, в складі командирів 
збройних формувань УПА було 
чимало колишніх офіцерів Чер-
воної армії, які героїчно бороли-
ся з німцями, по-різному з поля-
ками та більшовиками, а частина 
лише чекала наближення фрон-
ту, щоб змити свої гріхи кров’ю 
чи відзвітувати за виконане за-
вдання. 

На території Дубенщини ді-
яв мужній курінний УПА Чуба-
тий — високий, симпатичний, з 
кучерявим чубом з-попід шап-
ки, в киреї. Гроза для ворогів. А 
його рідний брат, мобілізований 
в 1940 р. до лав ЧА, був радян-
ським офіцером. Трагічний ви-
падок стався, коли брат захотів 
побачитися з братом; зустріли-
ся в батьківській хаті, обнялися, 
сіли за стіл, а із-за вікна обізвав-
ся кулемет. Офіцер ЧА впав на-
повал, а Чубатий через декілька 
днів приїхав у повному параді зі 
своїм ескадроном до Дубенсько-
го райвідділу міліції і здався. І 
вже полетіли голови вчорашніх 
соратників Чубатого, яких він 
видавав безбожно одного за дру-
гим. Страшно згадувати. Зустрі-
чаючись з ним випадково на ву-
лиці, відчував якийсь страх, бо  
тепер не знав, хто він насправді: 
герой чи зрадник? І закінчив він 
життя також не краще.

Українські національно-ви-
звольні змагання періоду Дру-
гої світової війни, самим фактом 

свого прояву та добутою славою 
згуртували тисячі українських па-
тріотів навколо національної ідеї, 
боротьби за Українську самостій-
ну соборну державу. Проте слід не 
забувати, що: 

— Волинська трагедія була 
епізодом Другої світової війни 
та української національно-ви-
звольної революції; 

— події Волинської трагедії 
відбувалися на етнічних україн-
ських землях, на які не мали пра-
ва ні поляки, ні німці, ні більшо-
вики; 

— метою волинського проти-
борства з польської сторони було 
повернути в лоно Польщі Kresy 
wscodnie, а метою ОУН — пере-
шкодити полякам у здійсненні 
цього загарбницького задуму;

— бойові дії української сто-
рони, зокрема ОУН і УПА, мали 
відплатний характер і тільки одну 
мету — звільнити територію Во-
лині від окупаційних сил;

— відплатні акції ОУН—УПА 
не поширювалися на традиційні 
польські території;

— український національно-
визвольний рух в жодному разі не 
був замахом на польську держав-
ність, якої в роки війни не існу-
вало, а був продовженням україн-
ської революції.

Далі буде.

Олесь ДЯК
Від упорядника
Ось чого не очікував, то це та-

кої бурхливої реакції на “мою” 
антологію, яку спокійно і тихо го-
тував до друку, ні на мить не заду-
муючись, що у фінансовому пла-
ні витрат, пов’язаних із виданням, 
залишуся сам на сам із цією про-
блемою. Хоча не зовсім так — ви-
давництво “Коло”, підписавшись 
виступити  партнером, відтермі-
нувало всі розрахунки не менше, 
ніж на півроку. І лауреат першої  
Всеукраїнської літературної пре-
мії патріотичної поезії імені Ка-
терини Мандрик -Куйбіди за 2016 
рік письменниця Любов Проць 
виявилась не байдужою — на-
скільки презентабельною (в пла-
ні поліграфії) мала би бути наша 
антологія. Відчувши смак успі-
ху, і Львівська обласна рада по-
обіцяла сприяння у програмі що-
річних закупівель на бібліотеки 
області. Але й не це мене най-
більше тішить, а те, що суспіль-
ство справді повірило у наші добрі 
наміри започаткувати літератур-
но-патріотичний рух, насамперед 
серед читацької молоді, і не тіль-
ки на словах. Підтвердження цьо-
му — велелюдні презентації в Га-
лицькому краї. А деякі депутати 
Львівської обласної ради від осві-
ти, і насамперед педагог Володи-
мир Вантух,   взялися за здійснен-
ня плану впровадження вивчення 
антології “Допоки надія, допоки 
мета…” у загальноосвітніх школах 
області. І це лише початок.

То чи не мала рації поетеса 
Світлана Антонишин, коли пи-
сала свій відгук на Антологію, пе-
редбачаючи, що “…продовження 
буде. Не може не бути!” ?

Микола ПЕТРЕНКО 
Урівноваження
Коли тобі випадає доля брати 

участь у спільному збірнику — то 
мимохідь в душі зачинає шкреб-
ти якась засторога: а чи потраплю 
в загальну тональність збірника, 
чи мої твори не програватимуть 
поряд із іншими, кращими, або 
ж навпаки — чи не буде твоїм су-
сідом якийсь аж геть далекий від 
твоїх творчих засад?

Можу відверто зізнатися: цьо-
го разу сумніватися немає жод-
них підстав.

А вони могли бути — надто вже 
неоднозначно ми тлумачимо вимі-
ри патріотичності, особливо в по-
етичних творах. І хоча мені рідне 
Мисикове: не питай, де та сучас-
ність — вона в тобі, так, у кожному 
із нас — але ж і проявляється різно.

Та ще на додачу: над часови-
ми вимірами виходу нашої спіль-
ної збірки — антології патріо-
тичної поезії за редакцією Олеся 
Дяка, — тяжіла густо-чорна при-
мара війни…

Радий засвідчити: мої застере-
ження відпали.

На диво збалансований рівень 
творів усіх представлених у збір-
нику авторів, і це при просторо-
му тематичному розмаїтті. Щось 
відрізняється як краще, дещо не в 
моєму плані — але єдність рівно-
великих величин для неуперед-
женого читача очевидна.

Але застереження у мене таки 
є — вони стосуються художньо-
го оформлення, того аж гнітюче 
домінуючого  чорного-червоного 
кольору обкладинки. Таки мали б 
світліше дивитися вперед, навіть 
з бліндажних амбразур.

Та й назва збірника таїть у со-
бі щось майже фатальне…

Петро ШКРАБ’ЮК
Подвійний чин поетеси з 
Козаківки
Вже в самій назві — Козаківка 

— закладені історія села і харак-
тер його мешканців. Величава тут 
і природа: гори, смереки, річка…
Неподалік — Болехів, де похова-
на піонерка жіночого руху Ната-
лія Кобринська.

Не випадково пооблизу Ко-
заківки діяла старшинська шко-
ла УПА.

Не випадково тут оселилися 
(і доживали віку) дві сестри Сте-
пана Бандери — Володимира та 
Оксана.

Не випадково тут народи-
лася одна з героїнь національ-
но-визвольного руху, речниця 
патріотичного чину і слова Кате-
рина Мандрик-Куйбіда.  Знову 
ж таки: етимологічно в прізвищі 
явно просвічує Січ, на якій да-
вали такі незвичні прізвиська, як 
Куйбіда чи Мандрик.

Так, Катерина Мандрик-Куй-
біда належить до тих творців, які 
не тільки маніфестували свою 
любов до України, а й пожертву-
вали їй своє життя.  Цінність та-
кої поезії особлива. Подвійна. Бо 

вона не просто декларативна, а 
омита кров’ю її творців; є взірцем 
єднання слова і вчинку.

Ось чому ми з таким хвилю-
ванням презентували в Козаків-
ці свою антологію патріотичної 
поезії під назвою “Допоки надія, 
допоки мета…” — і вже сучасної, 
яка теж виповнена тривогами та 
співпереживанням за долю Укра-
їни — і водночас вірою в її незни-
щенність, в її перемогу. Ми теж 
взоруємося на єднання слова і ре-
альної дії. 

Мені, зокрема, довелося дві-
чі побувати в Бахмуті Донецької 
області, в сусідній Костянтинівці, 
а також у Дніпрі, виступати перед 
воїнами й тутешніми мешканця-
ми, і це була незвичайна радість: я 
вкотре пересвідчився, що патріо-
тична поезія (коли вона щира, ви-
болена, високохудожня) завжди 
актуальна, завжди хвилює серця. 
Тим паче, коли вона не тільки прямо 
закликає “Любіть Україну” (В. Со-
сюра), а й говорить про це опосеред-
ковано — через любов до квітки, ро-
си чи близької людини…

Бо все те, що в різних формах і 
жанрах, зокрема в ліриці, відстоює 
національні й християнські ціннос-
ті, морально-етичні чесноти, є ви-
явом патріотизму. І, звісно,  нади-
хає на чин…

Світлана АНТОНИШИН
Продовження неодмінно буде!
Коли відверто, я завжди з де-

якою осторогою ставилася до 
різноманітних літературних ан-

тологій, як і до звичного поді-
лу лірики за жанрами і стиля-
ми. Вважаю, що тут усе набагато 
складніше й простіше водночас: 
є поезія і є непоезія. Промовисте 
підтвердження цьому — антоло-
гія патріотичної поезії: “Допоки 
надія, допоки мета”… Цей ошат-
ний томик якось відразу, легко й 
невимушено розвіяв мої уперед-
ження.

…Вісім авторів: п’ять членів 
журі і три лауреати першого кон-
курсу патріотичної поезії іме-
ні Катерини Мандрик-Куйбіди.  
Всі імена добре відомі — і не тіль-
ки в літературних колах. Кожна 
добірка, представлена в антоло-
гії (представлена, до речі, досить 
широко), заслуговує на окрему 
ґрунтовну розмову. І повірте, ко-
ли читала книгу, мене чомусь не 
цікавило: хто член журі, хто лау-
реат першої, а хто — третьої пре-
мії. Я просто насолоджувалася 
поезією, тим непроминальним 
Словом, коли, за Богданом Смо-
ляком (одним із членів журі), 
“крізь кожен шов у формі літер 
болить розчахнутий папір”.

“Розчахнутий папір”, зранене 
серце, оголений нерв сьогодення 
і “кричуща правда” історії… Так, 
у цій книзі немало документаль-
ного (“поезії факту” жодні епохи 
і жодні віяння літературної моди 
не відмінять): тут і Майдан, і ві-
йна на Сході, і голод 33-го… Але, 
на щастя, тут немає кон`юктурної  
риторики, порожнього оптиміз-
му і барабанного пафосу.

Це дуже різні — і за змістом, і 
за формою, і за настроєм, — тек-
сти, які безжально пронизують 
душу до осердя, до скрику, проте 
— не до відчаю! Тут — приклади 
і приклади — яскравих метафор, 
відточених афоризмів, вигадли-
вого звукопису та винахідливої 
версифікації. А головне, в цій по-
езії така межова щирість емоцій 
та непридумані долі людські, що 
іноді просто важко передихнути. 
Є в книзі місце і для жарту, для 
тихої усмішки крізь сльозу.

А там, де живе Всевишній,
Сказали мені Його близькі,
Що ангели все частіше
Чують в раю українську.
(Анатолій Марущак).
А в іншому вірші цього ж ав-

тора — вже зовсім “на розрив 
аорти”. Маю на увазі зворушли-
во-реалістичну баладу-монолог 
“ДНК”. Монолог вихованця ін-
тернату, який загинув на війні і 
разом з десятками інших поле-
глих бійців похований у брат-
ській могилі як безіменний воїн. 
Одного за одним друзів-побра-
тимів знаходять рідні — за теста-
ми ДНК — і ті …повертаються до-
дому. А хлопичину-сироту нікому 
шукати. У нього і за життя не бу-
ло Дому, тож повертатись йому 
нікуди. Проте:

Я від долі ніколи в світи не тікав,
Ми завжди були з нею на ти.
Україну — мій код, а точніш, ДНК
В карті пам’яті легко знайти…
Анатолій Марущак — лауреат 

третьої премії. Якщо це “третя”, 
то що казати про твори, відзначе-
ні “першою” і “другою” премія-
ми. А втім, чи варто щось казати. 
“Вартіше”, мабуть, просто  роз-
горнути книгу і прочитати. Тим 
більше, що організатори конкур-
су патріотичної поезії ім. Катери-
ни Мандрик-Куйбіди обіцяють 
за підсумками вже цьогорічного 
творчого змагання нову антоло-
гію.  Отже, продовження буде. Не 
може не бути!

Допоки надія, допоки мета…
Антологія патріотичної поезії. Упорядкування Олеся Дяка. — Львів, Дрогобич: Коло, 2017. — 232 с.
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“Писати для дітей — надзавдання 
для письменника”. 8 Про-читання

Петро СОРОКА

Книжкові полиці вгинаються 
від книжок, призначених для ді-
тей. Але в цьому морі рідко по-
дибуєш яку перлинку, там не 
знайдеш того, що називається 
повітрям дитячої літератури. Пи-
сати для дітей — надзавдання  для 
письменника. На жаль, це усві-
домлюють одиниці. В іменах це 
відбито так: Володимир Рутків-
ський, Галина Малик, Галина Па-
гутяк (маю на увазі передусім її 
“Королівство”), Ігор Калинець, 
Йосип Струцюк, Надія Гуме-
нюк… Серед них по-особливому 
виділяється Галина Кирпа, пере-
кладач і поетеса, упорядник чис-
ленних антологій і збірників, ім’я 
якої не зблідне, якщо постави-
ти його поряд з Елеонор Портер 
і Беатрікс Поттер. Здається, зо-
всім недавно вийшла друком її 
знакова книжка “Мій тато став 
зіркою” (про події на Майдані та 
про війну крізь призму дитячого 
сприйняття), яка  отримала дово-
лі широкий резонанс серед юних 
читачів (була неодноразово інс-
ценізована), і ось нова повість 
“Тринадцятий місяць у році”, 
ошатно видана тим же “Видавни-
цтвом Старого Лева” (м. Львів).

Книга читабельна, легка для 
сприйняття, світла і радісна, у яку 
входиш, як у теплі весняні води. 
Починається вона таким дотеп-

ним зачином, який потім роз-
просторюється на всю подальшу 
оповідь: “Сьогодні вранці я роз-
дивлялася в дзеркалі свій ніс і ні-
як не могла збагнути, для чого він 
мені здався. От, розумію, чайни-
кові ніс потрібен, щоб налива-
ти з нього окріп. У кицьки Мур-
ки ніс — брунатненький. Він у неї 
завжди нюхає їжу, щоб знати — 
стравна вона чи ні. Могутні кора-
блі своїм носом розтинають хви-
лі морів-океанів — я бачила їхні 
гострі носи в енциклопедії мо-
реплавства. А от мій ніс тільки й 
годиться, щоб узимку мерзнути, 
тоді по-снігурячому червоніти, а 
потім довго шмаркати. Ні, це та-
ки зовсім непотрібна деталь до 
мого портрета”.

Це книжка для дітей і дорос-
лих, читати її, як на мене, найкра-
ще вголос у колі сім’ї і тоді вра-
ження від неї буде незабутнє, а 
користь велика, бо це книжка па-
тріотична, та ще й із яскраво ви-
раженими виховною, естетичною 
і пізнавальною функціями. Все у 
ній дихає Україною, любов’ю до 
рідної мови, культури, звичаїв і 
усталеного віками побуту.

Головна героїня твору Катру-
ся Величко, розумниця і фанта-
зерка, яка любить думати про те, 
чого не буває і все ніби онімблює 
своїм щирим подивуванням, за-
хопленням і любов’ю. Народила-
ся вона у Києві, але до п’яти років 
живе на хуторі в дідуся і бабусі, 
яку називає Баболя. Там, на хуто-
рі, і відбувається її становлення. 
Здорове. Правильне. Цільне.

Пізніша зустріч із Києвом і 
суперечливим та часто відворот-
ним столичним оточенням уже 

не може суттєво позначитися на її 
поведінці й зіпсувати натуру, во-
на у штики зустрічає всі оті сур-
жикові покручі, мовні каліцтва і 
“какання”.

Ця книга — гімн хутору, хо-
ча хутірське життя позбавлене 
тут якоїсь вираженої ідилії і ро-
мантичного привнесення. “Хутір 
наш невеличкий — усього кіль-
ка кутків, — розповідає дівчинка. 
— Окрім крамнички, що майже в 
нас під боком, там нічого більше 
немає — навіть пошти і школи, це 
тому, що на хуторі живе дуже ма-
ло людей. А якщо казати про ді-
тей, то їх там усього жменька, та й 
ті ходять до школи в сусіднє село 
за два кілометри. Там у нас є хата. 
Невелика, але нам усім у ній ви-
стачає місця…”

Батьки Катрусі — письменни-
ки, і виростає дівчинка в оточен-
ні книг. У творі згадуються десят-
ки імен прочитаних дівчинкою 
книжок, і це добре, бо  виклика-
ють інтерес до ширшої лектури. 
Тут Шевченко і Сковорода, Леся 
Українка і Грінченко, Василь Си-
моненко та Іван Дзюба, Василь 
Стус і Ліна Костенко, Дефо і Ек-
зюпері, Едвард Лір і Стівенсон, 
Жуль Верн і Астрід Ліндгрен та ба-
гато інших. Тут світлими тінями 
зринають Робінзон Крузо, Кай і 
Герда, Чайка Джонатан Лівінгстон 
і Вінні-Пух, Карлсон і Пеппідов-
гапанчоха, ангели і жар-птиці… 

 Такі культурологічні акценти 
зовсім не переобтяжують книгу, 
навпаки, роблять її духовно та ін-
телектуально насиченою, інтри-
гуючою і цікавою.

Усе в книзі подано крізь при-
зму сприйняття десятирічної Ка-

трусі: життєві ситуації, події, інші 
герої. Відчувається, що авторка 
добре знає дитячу психологію і 
неабияк попрацювала над стиліс-
тикою, яка рясно оздоблена ось 
такими чудесними дитячими не-
ологізмами, яким справді несть 
числа: засонцилося-відсонцилося, 
кульбабега, ніхто-ніхтосенький, 
травознай, деревознай, квітознай, 
наконилася (накаталася на ко-
нику), море морезне, теревеники, 
вставайлики, нашомамкає… А ще 
тут є лікарня швидкої допомоги 
для квітів і дерев, тут насіння не 
сіють, а вкладають спати і чужий 
сон можна підгледіти краєм ока…

З-поміж діючих персона-
жів запам’ятовуються ті, що ма-
ють незвичні для нашого слуху 
імена: Картатик, кіт Крокосонь, 
Однонь, Сидя-Непосидя, Груш-
ка Марушка, Костик-хвостик, 
кульгавенький Сопко, Кіточ-
ка, Соснота, Нечира, Негрибо-
ча, Жовтина, Біличка, Чорніта, 
Лепестина, Шелестина... Та хіба 
всіх можна перелічити? 

А ось знахідки на рівні фра-
зи: “Бачиш? Це — портрет квіт-
ки смородини… А це — портрет 
мурашки, що живе в кульбабці”, 
“Серця у нас — близнята”, “Дід 
завжди пильнував, щоб криниця 
була закрита лядою. Надто — на 
ніч. Щоб туди, бува, не нападало 
зірок. Бо вони, ті зірки, люблять 
заглядати у криниці, а там так гли-
боко, що можна втопитися”, “Я 
навіть скажу так: якщо вам ніколи 
в житті не сідав на сандалі мете-
лик, ви нічого не знаєте про літо”, 
“У мене був повен рот сміху”…

Для дитини так же природ-
но усміхатися, як для сонця сві-

тити, для хмар — пливти небом, а 
для метелика  — махати крильця-
ми. Сміх — це добра прикмета то-
го, що дитина росте здорова і без 
особливих комплексів. Тому пи-
сати для  юних читачів треба до-
тепно, з іскринкою гумору, і Га-
лина Кирпа це добре розуміє. Але 
вона добивається не тільки то-
го, що її проза вигадливо-весела, 
освітлена зблисками дотепного 
гумору, радості життя, а й мудра 
і повчальна. Створюючи вабли-
вий і магнетично-притягальний 
світ, вона засвічує в ньому сонце 
усмішки, щоб усе зігріти її вну-
трішнім світлом.

Важливу стилістичну функ-
цію виконують у творі щоденни-
ки Катрусі й ті вірші, які вона лю-
бить складати. Вони по-дитячому 
невправні, але незмінно очудне-
ні, веселі й дотепні:

На хмарці сидів зайчик,
Під хмаркою — горобчик,
А на Землі у хаті
Сидів Костуся-хлопчик.
А ось фрагмент з дуже довгої 

(36 позицій!) “Нісенітної ботані-
ки”: “соснія листовидна”, “де-
ревія корчаста”, “опудалія зви-
чайна”, “зайція куцохвоста”, 
“черв’якія дощова”, “нитія тон-
ка”, “бульбія карапузна”, “куче-
ря ласкава”…

Усе у цій повістині оживле-
не, дієве, незвичне, персоніфіко-
ване, все зі світу дитинства-каз-
ки. Ось хоча б такі описи: “Отоді 
й з’явився у нас Шкрет. Того ве-
чора, як шурхотів дощ. Він мовби 
вчився вимовляти літеру “ш”. А 
оскільки в нього не дуже виходи-
ло, то трішки шепелявив. Я на той 
час уже всі шиплячі вимовляла”.

Повітря дитячої літератури

Надія МОРИКВАС, 
член НСПУ, Львів

З кінця дев’яностих в укра-
їнській літературі почався 
справжній бум сповідальної, 
зокрема і щоденникової прози. 
Люди вивільнилися, запрагну-
ли виговоритися. Знаю про це з 
власного досвіду — з відгуків на 
мій щоденник лірично-іроніч-
ної прози “Спокуса вічністю” 
(1998, 1999). На початку 2000-их 
виступив Петро Сорока зі сво-
їми денниками, прикметними 
споглядальними рефлексіями і 
філософськими роздумами ав-
тора. Згодом глобальна “мобі-
лізація” (маю на увазі мобіль-
ний зв’язок) і соцмережі цей 
процес трохи стримали. А те-
пер — вже новітня історія при-
кликала до життя нових “хро-
нікерів”. 

Саме в такому контексті 
можна розглядати “Щоден-
ник болю і тривоги”. Він де-
що споріднений з мемуарами 
П. Сороки, але є насамперед 
особистісно-громадянським, 
якщо можна так висловитися. 
Щоденник, як жанр, належить 
до мемуарної прози. Це стосу-
ється і записок Ольги Явор-
ської, які згодом можуть ста-
ти безцінними. Бо це — живі 
свідчення нашої драматичної 
доби, хроніка подій, які відби-
лися в серцях українців. Це ду-
же сучасна література, хоч ав-
торка не модерністка й віддає 
перевагу традиційному пись-
му. І це письмо — щире, нехи-

тре, психологічне, що харак-
терно взагалі для її прози.

“Щоденник я вела з дитин-
ства. Не можу відмовитися від 
нього й досі. Щоденник — це ві-
дображення пережитого й пе-
редуманого, відтворення журби 
і радості. Народжуються сло-
ва, які хочеться записати. У що-
денниках — печать людської долі 
і того часу, в якому вона 
живе. У них я переходжу 
незримі рубежі літ, ста-
рію, рятуюся від нудь-
ги, ділюся враженнями 
від почутого і прочита-
ного. Щоденник — мій 
споконвічний супутник” 
— Перший запис від 25 
жовтня 2013 р.

 “Щойно подивилася 
Новини. Кров і смерть”. 
Це одне джерело ін-
формації. А є ще листи 
і дзвінки друзів, роди-
чів. З Києва, з Майдану, 
зі Сходу.

13 грудня 2013 р. З 
листа Андрія Боб’юка:

“…Хочу поділити-
ся враженнями про ки-
ївський Євромайдан, де, 
незважаючи на свій вік 
і здоров’я, перебував з 
28 листопада до друго-
го грудня. Було нас там 
вісім вояків УПА. Я на 
власні очі бачив те по-
боїще і переконався, що 
наші українські юнаки в 

беркутівській формі страшніші 
за російських спецпризначенців, 
що залили кров’ю Чечню… Після 
того Янукович закликає до яко-
гось діалогу. З ким? З катами?.. 
Ми, повстанці, що бачили бага-
то жорстокості більшовиків, бу-
ли приголомшені цим побоїщем”.

21 січня 2014. Валерій Ратич 
телефоном з Майдану: 

“Не бійтеся. Я у самій гущі 
подій на Грушевського. Свистять 
кулі, розриваються шумові гар-
мати, але відчуття страху не-
має. По телевізору дивитися на-
багато страшніше”.

Щоденник охоплює пері-
од з 25 жовтня 2013 р. — до 31 
січня 2015 р. Найдраматичні-
ший час нашої новітньої історії. 
Свідчення сучасниці, яка спо-
стерегла і пережила трагічні по-
дії цього відтинку історії серцем 

— письменниці, жін-
ки, матері, учительки, 
що переймається доля-
ми своїх учнів. Це дуже 
широкий аспект, такий 
поглиблений кут зору, 
який відображає душев-
ний стан усього наро-
ду — кожного з нас. Бо 
ми, незалежно від то-
го, чи були, чи не були 
на Майдані і на війні — 
всі ми є учасниками цієї 
грандіозної епопеї про-
тистояння українського 
народу зі злом, ще однієї 
московсько-української 
війни.

Хроніка подій, ча-
сом з точністю до годи-
ни й хвилини, світлини 
хлопців, які загинули, 
спільні молитви, участь 
у похоронах героїв, яких 
привезли ховати в рідній 
землі, зустрічі, роздуми.

Під назвою “З на-
ми Бог” — доба 19 люто-
го 2014 р. записана пого-
динно.  “Київ у загравах 

пожеж. Жахлива ніч… Почалося 
пекло — зачистка Майдану... За-
телефонувала Люба Проць і пові-
домила, що отець Тарас Рисей із 
Самбора просить усіх засвітити 
Стрітенські свічки і молитися. Те-
лефоную рідним і знайомим. З Май-
дану чути молитву “З нами Бог”. 
Опісля — повстанські пісні та Гімн 
України. Небачена звитяга!”

— 00 год. 50 хв.
О третій годині ночі — вірш 

“Майдан” (Страхом Майдан не 
спинити,/ Гімн правди не замов-
кає…)

 “Майдан зачищено” — висві-
тилося зловісне в Інтернеті”. — 
6 год. 

“— Правий сектор пішов у 
наступ, — голос з Майдану. От-
же, не зачищено”.

— 6 год. 30 хв.
“Фантастика! Майдан ви-

стояв!”   — 7 год.
Валерій Ратич з Майдану:
“Майдан живе, і я живий ... 

загинуло 28 людей. У Будинку 
профспілок згоріло багато про-
тестувальників, сотні поране-
них. Олю, цей лет не зупинити, 
кожен із нас знає: треба втри-
мати Майдан”. — 10 год.

І останній запис цієї до-
би: люди з Тур’є, села, де живе 
Ольга, цілими сім’ями кинули-
ся перекривати дорогу, бо при-
йшла чутка, ніби до села їдуть 
два автобуси з “беркутівця-
ми”… — 22 год.

У цей тривожний час Ольга 
Яворська — весь час на зв’язку, 
контактує зі свого Тур’є зі всією 
Україною...

«Щоденник болю і тривоги» Ольги Яворської
(Львів, «Апріорі». 2016)
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“Я не пишу для критиків. Я пишу для людей”. 9Про-читання

Ірина ПЛАТОН 

Отож, про що цей роман? У 
ньому — шлях юнака, що дорос-
лішає, проходить своєрідний об-
ряд ініціації тривалістю в роки, 
щоби стати нарешті чоловіком. 
Поряд із пошуком себе — вража-
юче для молодого парубка само-
сприйняття, усвідомлення своєї 
ролі та призначення в житті: “По-
етом бути праг”. А головне — змі-
на авторського світогляду: “мета-
фізичного — на релігійний”. Процес 
непростий і тривалий. Присут-
ність розкаяння, визнання поми-
лок зводить цю книгу на рівень 
сповіді перед читачем і самим со-
бою. Не раз Павлюк вживає що-
до себе важке, болюче, дуже 
промовисте слово “грішний”. 
І цим зриває навіть гіпотетич-
ну можливість сховати себе 
справжнього під маскою. Од-
не слово: грішний! Такий, як 
кожен із нас. І, хоч як це па-
радоксально, але саме гріхов-
ність веде до Бога. 

Наскрізним є мотив гли-
бокого, неприборканого су-
му людини, що почувається 
в цьому світі тотально само-
тньою. І це не звичайна само-
тність особистості дорослої 
та зрілої, бо це почуття поро-
джене іншим, набагато боліс-
нішим, — самотністю  дити-
ни, хлопчика, якому не дано 
було пізнати того материн-
ського тепла, що його Бог дає 
іншим. Бачимо боротьбу пое-
та і того маленького хлопчи-
ка, що досі живе в ньому, з бо-
лем і тугою; звідчаєні, майже 
наосліп скоєні спроби знайти 
себе і своє місце; образ Мате-
рі, що став святинею та підка-
зував шлях у найважчі хвилини… 
Боротьба майже нерівна, пере-
можцем з якої Павлюк вийшов 
аж у сорок років.

Всі вірші об’єднано єдиним 
надважливим фактором: лірич-
ний герой — це не alter ego ав-
тора, а власне він сам. Живий, 
часом втомлений, часом розгу-
блений, але котрий не припи-
няє рух вперед і протистоїть будь-
яким обставинам. Нерідко події 
перериваються авторськими реф-
лексіями, роздумами про честь, 
гідність, право називатися люди-
ною і право називатися поетом.

У біології існує всім відомий 
закон: чим примітивніша істота, 
тим легше та безболісніше вона 
виживає. Життєва дорога Ігоря 
Зиновійовича не була ні легкою, 
ні безболісною — до неможли-
вості гостро тонка душа відчуває 
несправедливість цього світу. Але 
саме з такого болю витворюється 
душевна висота. 

При цьому роман по-
збавлений зайвої дидактики, 
нав’язування, осуду. Кожен “сам 
собі Бог чи відсутність Бога”, за 
іздриківським виразом. Пошук 
духовний поєднується з ман-
драми у вимірі фізичному. Пав-
люк описує прості, буденні речі, 
з яких і складається життя. Йо-
му не чужі слабкості. Говорячи 
про себе, поет каже про нас. Біль 
у кожного свій, але читач буде 
приголомшений тим, скільки ра-
зів знаходитиме у віршах Павлю-
ка себе. У збірці спостерігаємо, 
як розходяться розуміння щастя, 
віросповідання, політичні вподо-
бання, як рутина вичавлює з лю-
дини останню здатність творити і 

як, зрештою, втомлена душа шу-
кає порятунку в спирті та жіночих 
обіймах. Автор не дає відповідей 
на всі питання, та людина на це й 
не здатна в принципі. Але щора-
зу, за кожен свій вчинок він від-
повідає перед собою. Його душа 
не знає спокою і завжди рветься 
до чогось. До нас промовляє поет, 
“що зорі слухав”. І його хочеться 
чути.

Дійсно так: у своєму романі 
у віршах Ігор Зиновійович роз-
криває всю силу свого таланту. 
Образність, художність його сти-
лю — на найвищому рівні. Ко-

жен троп — несподіванка, подив, 
шок. Це поезія, яку хочеться чи-
тати із заплющеними очима. Бо 
все одно будеш бачити — і бачи-
ти більше, ніж в будь-якому ін-
шому стані. Емпіричне пізнання 
чи, скоріше, сприйняття Пав-
люком світу передається так, що 
майже на фізичному рівні від-
чуваєш запахи, смаки, дотики... 
Простота викладу не позбавле-
на грації, яка зачаровує. Зміст 
переважно домінує над формою 
— автор аж ніяк не потребує вже 
звичного сьогодні епатажу, май-
же істерійних спроб привернен-
ня до себе уваги через витворен-
ня диких, сумбурних, дивацьких 
форм, що характерно для бага-
тьох сучасних поетів. Весь без-
мір і багатство художніх засобів, 
якими сповнений “Паломник”, 
не спрямовано на те, щоб якнай-
більше вразити читача. Це при-
рода автора, щирий прояв йо-
го творчої, живої натури. Ігор 
Павлюк не бавиться словом — 
він переносить у слово життя, а 
життя — в слово. У цих віршах 
— межо ва, максимальна відвер-
тість звичайної людини, яка не 
цурається свого минулого і не-
змінно дивиться в майбутнє.

Безумовно, роман у віршах 
охоплює дуже важливий етап у 
житті автора: перехід від язич-
ництва до християнства. Про-
те незмінним залишається його 
вміння (і навіть потреба) знайти 
небуденне в звичному; суво-
рий і усталений світ поет напо-
внює фантастичними істотами 
(від русалок до домових), тому 
що у нього жива, мінлива фанта-
зія, гранично тонке світовідчут-

тя. Витончені душі завжди шука-
ють красу. Душа поета потребує 
її особливо. Коли Павлюк пише 
про речі суєтні, сірі, непривабли-
ві, то робить це неприземлено, не 
по-земному. Бачити світ інакше 
— сірим, важким, рутинним, — 
він не може. 

В усьому в нього вгадуєть-
ся бінарність і прагнення гармо-
нії. Проти рутини завжди є краса 
і новизна, даровані самою при-
родою. Проти самотності завжди 
є людина. Проти болю завжди є 
Бог. 

У всьому сум’ятті, пережито-
му автором, немає суцільно 
чорного чи білого кольору. 
Світ барвистий. А жива, не-
спокійна натура поета ми-
мохіть вловлює найтонші 
його відтінки, що й бачимо 
у збірці.

Окрема тема у цьому ві-
ршовому всесвіті — любов 
до України. Павлюк має її і 
проносить крізь десятиліт-
тя. Без зайвого пафосу, без 
штучної уваги до свого па-
тріотизму. Настільки тихо, 
що ці ідеї закладено радше 
між рядків, але чи не це ро-
бить їх справжніми? Якщо 
любити, то любити не на по-
зір. І з кожним рядком усві-
домлюєш силу саме цих не-
сказаних слів все глибше. Під 
час читання у мене сформу-
валося стійке відчуття духо-
вного визрівання поряд із 
автором; він немовби про-
водив мене  шляхом, яким 
пройшов сам, — і вчив розу-
міти важливі речі по-новому. 

Скажімо, що “поезія — то музика, 
написана словами”, “рай — це ко-
ли іще нема вини”, “глибина — та 
сама висота, / Покладена у соко-
виті трави”, і зрештою, “якщо є 
якийсь поділ — / То це на стальне й 
дитинне. / Ну а люди / Його нази-
вають / Добром і Злом”…

Є книги-виклики. Книги-
сповіді, -роздуми, -заклики, -са-
морефлексії... І є книги-помочі. 
Саме до таких я б віднесла “Па-
ломника”. Попри все печальне, 
болюче, пекуче, що переповнює 
збірку, скажу одне: для мене вона 
стала одкровенням. Таких світлих 
(так, з усім тим болем — світлих!) 
віршів я давно не читала. І вже, 
зізнаюся, навіть перестала віри-
ти, що хтось ще може так писати. 
Секрет такої рідкісної, природ-
ної, абсолютно нештучної здат-
ності Павлюка достукатися до 
людських душ, бути в цьому ор-
ганічно сприйнятим, мабуть, в 
його відчутті спорідненості з ни-
ми. Поет звертає свій поетичний 
талант у бік тих, кому він дійсно 
потрібен і з ким можна принай-
мні бачити у житті спільні засад-
ничі категорії. І все це вкладаєть-
ся у його коротких словах: “Я не 
пишу для критиків. Я пишу для 
людей”.

Тому — читайте “Паломни-
ка”! Ті, хто загубився. Ті, кому 
важко. І ті, кому бракує відпо-
відей. Тут — голос літописця як 
слово найвищої мудрості, духо-
вне і фізичне, язичництво як ар-
хетип, закладений у наших генах, 
і Бог як основа і дороговказ, світ 
як сукупність символів і проти-
лежностей, а головне — надія та 
невгасима любов до життя.  

Про душевне світло роману 
у віршах, написаного в темний час

Рецензія на роман-медитацію Ігоря Павлюка 
“Паломник” (журнал “Дзвін”, 2017, №1, С. 5—74)

“Найгучніші в нашій тиші 
яблука, бо вони раз по раз пада-
ють на покрівлю бджолиного по-
греба, промовляючи то “гуп”, то 
“луп”, і коли-не-коли навіть про-
бивають шифер…”

У книжці багато всяких “шу-
шу”, “гойдь-погойдь”, “хилю-
похилю”, “рип-порип”.

А ще з цієї книги діти дові-
даються багато цікавого і пізна-
вального. Наприклад, те, що ме-
телики ніколи не сплять і вміють 
моргати, що брехня руйнує друж-
бу, що час минає так тихо, як 
росте трава, а світ буває незро-
зумілим і складним, а люди су-
перечливими і різними: кажуть 
одне, а роблять інше, або — роб-
лять одне, а кажуть інше.

Незважаючи на те, що книж-
ка весела, оптимістична і жит-
тєрадісна, у ній багато смертей, 
але — що прикметно — смерть 
тут сприймається не як світо-
ва катастрофа, а цілком природ-
не і, на жаль, неминуче явище. 
Що вдіяти? Вмирають джмелі,  
трави, дерева, метелики, вми-
рають улюблені дідусь із бабу-
сею. Дитина вчиться сприймати 
відхід інших як невідворотність 
цього світу. Тоді, щоправда, 
з’являються в оповіді голов-
ної героїні зовсім інші, не ди-
тячі нотки-розмисли. Але вони 
не викликають якогось особли-
вого несприйняття чи запере-
чення, як-от, “Мені здається, 
що пам’яттю можна перемогти 
смуток і повернути радість. Бо-
дай трішки. Але як зробити так, 
щоб пам’ять нікуди не зника-
ла? Чи зумію я колись пояснити 
своїм дітям, ким були для мене 
Баболя й Дід? Тато казав, що ра-
дість треба берегти. Спершу я не 
розуміла: як її можна вберегти? 
Вона ж така нетривка. Навряд 
чи то можна зробити. Аж тепер 

зрозуміла: радість завжди жи-
ве в людині, її там навіть забага-
то. Вона живе в тих спогадах, від 
яких хочеться сміятися. Через те 
й не дає смуткові розростатися і 
не пускає в душу сльози”.

Цікаві розділи, присвячені 
Литві, куди їдуть на відпочинок 
Катрусині батьки-письменники. 
Тоді в лексиконі дівчинки-опові-
дачки з’являється багато незвич-
них слів, які вона ніби пробує на 
смак і перевіряє на запах та акус-
тику:

“—Ю-ра-те, — промовляють 
хвилі.

—Ю-ра-те, — промовляють 
дюни.

—Ю-ра-те, — промовляють 
сосни.

—Ю-ра-те, — кажемо ми, 
коли просимо в неї якусь 
книжку”.

Ця книжка дуже кольорис-
тична, строката, барвиста, але в 
ній владно домінує зелений ко-
лір. Колір життя, радості, світ-
ла і краси. Тож і книжка вийшла 
у зелених кольорах (заслужений 
респект художниці Наталі Пас-
тушенко!), і здається, що кожне 
слово перед тим, як його записа-
ти, авторка ретельно перевірила 
на наявність у його спектрі зеле-
ного відтінку.

Мені залишається сказати, 
що епіграфом до цієї книжки ав-
торка поставила таку промовис-
то-вагому сентенцію Турмуда Га-
угена: “Дитинство — єдине місце 
зустрічі дітей і дорослих”, а чудо-
ву передмову до неї написав Ва-
силь Шкляр, який так вправно 
переклав колись для дітей Ваг-
танга Ананяна, зокрема його 
“Бувальщини і казки гір”, а отже, 
добре розуміється на специфіці 
дитячої літератури і тонко відчу-
ває її повітря.

Петриківський Ліс

23 вересня 2014. Данило Ко-
ноненко телефоном з Криму:

“Тішуся, що отримуєте 
“Кримську світлицю”. Ми пере-
силаємо інформацію до Києва, 
але газети отримати не може-
мо. Так складно все, що не пере-
дати словами. Тиск високий, на-
стрій поганий, лежу в лікарні. Із 
шкіл повимітали все українське, 
не залишивши жодної української 
книжки…”

13 жовтня 2014 р. Микола 
Мамай із Луганщини:

“У нас зараз із людьми вели-
кий розбрат: одні — за Україну, 
другі — за Росію, треті — за Лу-
ганську народну республіку. Су-
перечки між сусідами, друзями, 
ріднею переростають у ворож-
нечу. Винною у всьому є Росія і її 
брехлива пропаганда. Кипить се-
ло, без війни йде війна між укра-
їнцями і малоросами”…

Щоденник Ольги Яворської 
— джерело інформації і вели-
чезної емоційної напруги. Є тут 
і хвилини затишшя, і час для 
роздумів.

18 жовтня 2014 р.
 “Перечитала матеріали На-

талії Павленко про життя і 
творчість німецького мислите-
ля, композитора і поета Фрідрі-
ха Ніцше. Жахливі речі! Геніаль-
ний розум межує зі страшним 
безумством. Оприлюднюється 
найінтимніше, найсокровенніше і 
…наймерзенніше (зокрема записи 
санітарів психіатричної лікарні 
у медичній книзі Фрідріха Ніцше)
Навіщо?!!!

“Возлюби ближнього сво-
го” — це, насамперед, означає: 
“Дай ближньому спокій!” (Фрі-
дріх Ніцше)”

13 листопада 2014 р. 
“Допоки світом правлять си-

ла і гроші, Божому світлу дуже 
важко досягнути землі”

Друга частина щоденника 
“Мозаїка буднів і свят” — хро-
ніка битв і поразок АТО та… лі-
тературних зустрічей.

Авторка не переймається 
тим, за якими критеріями бу-
дуть оцінювати її книжку. Це і 
хроніка-свідчення, і літератур-
ний щоденник, бо тут є розмис-
ли сучасної письменниці, яка 
перебуває в одному контексті з 
колегами, яка постійно кличе 
собі на підтримку безсмертний 
дух Шевченка і Лесі Україн-
ки, Стуса чи свого незабутньо-
го вчителя і морального автори-
тета Івана Гнатюка. 

Ми тут постійно впізнаємо 
творчий почерк Ольги Явор-
ської, письменниці-гуманіст-
ки, чи інакше — людинолюб-
ки, бо про кого вона не писала 
б — про згорьованих сільських 
жінок чи про героїв УПА — во-
на пише про них з величезною 
любов’ю і добротою, без за-
йвих “саморефлексій”. Лако-
нічно, точно — і скромно там, 
де йдеться про особу автора. 
Тим часом з кожного її поста 
— говорячи сучасною мовою, 
з кожного щоденникового за-
пису можна створити новелу, а 
то й роман.

Символічно, що щоденник 
Ольги Яворської вийшов услід 
за її романом про УПА “На чу-
жих вітрах” (“Апріорі”, 2015 р.) 
— ніби засвідчуючи спадкоєм-
ність боротьби українців різних 
поколінь за свою гідність і сво-
боду.



“СЛОВО ПРОСВІТИ”   ч. 33, 17—23 серпня  2017 р.

“Сергій Гальченко — невичерпна енциклопедія 
гуманітарно-культурних знань”. З роси й води!10

Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО, 
доктор історичних наук, лауреат 
Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка

Вперше зустрівся з ювіляром 
наприкінці 1970-х рр., коли йо-
го — молодого завідувача відді-
лу Центрального державного ар-
хіву-музею літератури і мистецтва 
УРСР, зібралися призначити за-
ступником директора з наукової 
роботи. Саме в цьому архіві-музеї 
він розпочав унікальну збираць-
ку діяльність і став істинно дер-
жавним колекціонером, адже за-
вдяки йому до музейних і архівних 
сховищ України з того часу надхо-
дять рідкісні, а часто й виняткові 
експонати українських письмен-
ників, художників, композиторів, 
співаків, архітекторів…

Характерно, що цю роботу 
Сергій Гальченко з перших кроків 
самостійно забезпечує блискучою 
дослідницькою оправою, науковим 
коментуванням і публіцистичним 
супроводом. Скажімо, ще в лип-
ні 1977 р. він опублікував у “Правді 
України” цікаву статтю до 75-річчя 
народної артистки СРСР Зої Гай-
дай, а в архіві-музеї влаштував ба-
гатющу документально-художню 
виставку. В ті часи напрочуд яскра-
во виявився і його талант у нала-
годженні контактів із видатними 
митцями — співаками Ларисою 
Руденко і Петром Білинником, ху-
дожниками Миколою Глущенком і 
Василем Касіяном, Михайлом Де-
регусом і Тетяною Яблонською, 
скульпторами Іваном Макогоном і 
Галиною Кальченко.

А рідкісний дар оповіда-
ча! Неодноразово я слухав диво-
вижні літературні розповіді Сер-
гія Гальченка в Культурному 
центрі України в Москві. Всі во-
ни зафіксовані в книгах про діяль-
ність Українського дому на Арба-
ті. Процитую коротко з нашого 
літопису про виступ ученого 14 
листопада 2012 р., присвячений 
100-річчю з дня народження Ан-
дрія Малишка:

“Чесно кажучи, не лише про 
Малишка йшла мова, оскільки на-
уковець, який має необмежений 
доступ до унікальних архівів, про-
сто не міг зупинитися на одній, так 
би мовити, заданій темі. Тому роз-
повідав про Андрія Малишка, Та-
раса Шевченка, Миколу Бажана, 
Павла Тичину, Платона Майборо-
ду, Володимира Сосюру, Макси-
ма Рильського та інших. Протягом 
двох годин ті, хто прийшли на цю 
незвичайну зустріч, почули невідо-
мі широкому загалу факти біогра-
фій письменників…

Самовіддана, багаторічна ро-
бота в архівах із документами ба-
гатьох діячів української культури 
дала можливість Сергію Гальченку 
здобути такі знання, яких не по-
черпнеш навіть із багатотомних 
академічних видань. Він сам є не-
вичерпна й, на жаль, не вивчена 
нами вповні енциклопедія гумані-
тарно-культурних знань, щасли-
вий Творець, адже досліджує ду-
ховні коди українських геніїв, які 
промовляють до нас із Вічності.

Сергій Гальченко мусить (саме 
мусить!) записати і опублікувати 
свої спогади про зустрічі з багать-
ма великими українцями, про до-
лю їхньої спадщини, ним розшу-
каної і переданої державі.

Майстерність усних розпові-
дей ювіляра заслуговує на біль-
шу увагу працівників українсько-
го радіо та телебачення. Адже це 
могли б бути авторські програми 
на кшталт “Сергій Гальченко роз-
повідає”. Вражає не тільки глиби-
на його знань, а й артистизм ви-
конавця: він майстерно передає 

діалоги, вміє відтворювати голоси 
письменників чи акторів. 

Нагадаю ще одну іпостась на-
ціонального унікуму. Дослідник 
і архівіст, енциклопедист і артист 
Сергій Гальченко вміє оживити, 
здавалося б, ординарний документ 
і побудувати на ньому цікаву публі-
кацію, радіо- чи телепередачу. Ось 
наприклад. Упорядковуючи архів 
Павла Тичини, він звернув увагу 
серед фольклорних записів на но-
ти і слова української народної піс-
ні “Ой ковалю, ковалику Марку”, 
записані Павлом Григоровичем у 
1938 р. від Андрія Малишка у по-
тязі з Гудермеса до Києва. Що ро-
бить Сергій Анастасійович? Він їде 
до Обухова, де в Малишковій хаті 
ще жила дружина поетового брата 
Сергія баба Галя. Ця на диво голо-
систа жінка знала згадану пісню і 
ще багато чого невідомого про пре-
красного співака Андрія Малишка 
або Дусю, як його називали в ро-
дині. Сергій Гальченко пише сце-
нарій, і з молодим телережисером 
Петром Молодідом знімають те-
лефільм “Пісня про рушничок”, у 
якому беруть участь і Галина Ма-
лишко (баба Галя), і Платон Май-
борода, і сам чарівно-молодий лі-
тературознавець…

До речі, видаю його давню 
мрію — озвучити (оживити!) піс-
ні, записані Тарасом Шевченком. 
Їх мали б наспівати саме люди із 
тих місцевостей, де вони були за-
писані. Але зусиль одного ентузі-
аста, звичайно, замало…

У 1990-х рр. Сергій Гальченко 
спільно з редакцією літературно-
драматичного мовлення створю-
ють на телебаченні цикл передач 
“Люди. Архіви. Долі…” Перша з 
них, телепрограма “Джерела ві-
чності”, була побудована на од-
ному документі — блокноті архі-
тектора Володимира Заболотного. 
У жовтні 1943 р. до ще не звільне-
ного від німецьких окупантів Ки-
єва їхав потяг, в одному з вагонів 
якого були автор проекту будинку 
Верховної Ради Володимир Забо-
лотний, композитор Борис Лято-
шинський, актор Гнат Юра, пись-
менники Максим Рильський, 
Володимир Сосюра, Петро Панч, 
Олександр Копиленко і академік 
Олександр Палладін. Перед Ні-
жином Володимир Заболотний 
запропонував сусідам-пасажи-
рам залишити в його блокноті свої 
подорожні враження, і в ньому 
з’явилися вірші, прозові шкіци, 
нотні записи. Режисер В’ячеслав 
Гребенников зняв за сценарієм 
Сергія Гальченка і з його ж май-
стерним акторським веденням 

півгодинний телефільм “Джерела 
вічності”. На жаль, архівіст Сергій 
Гальченко не подбав про авторські 
копії багатьох телепрограм, які, 
сподіваюся, збереглися у відеотеці 
Українського телебачення.

Незабутній Богдан Ступка з 
особливою теплотою розповідав 
мені, як у тих же 1990-х рр. неве-
лика творча група із п’яти осіб зня-
ла для телеканалу ICTV цикл теле-
програм: “За любов до України” 
(про В. Сосюру), “Божественні 
співи Павла Тичини”, “Чарівний 
гумор Остапа Вишні”, “Українська 
різдвяна поезія”, “Українська ве-
ликодня поезія”, “Українська ма-
ріологічна поезія” (автор сценаріїв 
і ведучий — С. Гальченко, актор — 
Б. Ступка, режисер — Л. Анічкін, 
оператор — Л. Солопай, продюсер 
— Т. Гулян). Церковні піснеспіви 
трьох останніх програм виконував 
хор Київської духовної академії і 
семінарії УПЦ КП під орудою свя-
щеника І. Михайлишина.

Ще кілька років тому на де-
яких телеканалах України мож-
на було побачити ці прекрасні до-
кументальні телепрограми. А з їх 
творців залишився з нами лише 
Сергій Гальченко, який готовий 
продовжувати цей цикл, агітуючи 
нових учасників (акторів, режисе-
рів), але поки що жоден телеканал 
не спокусився на цей проект. Не-
вже не до снаги допомогти йому?

Спектр діяльності українсько-
го патріота Сергія Гальченка міг 
би бути набагато ширшим і зна-
чно цікавішим для наших сучас-
ників та й для майбутніх поколінь.

Окремо про дивовижно-захоп-
люючі освітні програми Сергія 
Гальченка на телебаченні. У дале-
кі вже 1980-і рр. можна було часто 
побачити на телеекрані його уро-
ки з літератури в циклах “Шкіль-
ний екран” і “На допомогу шко-
лі”, де ведучий не лише блискуче 
розповідав про творчість Ю. Янов-
ського, О. Довженка, П. Тичини, 
А. Малишка, О. Гончара, а й де-
монстрував унікальні архівні до-
кументи чи рідкісні кінокадри, 
вів бесіди із своїми видатними су-
часниками Миколою Вінгранов-
ським, Платоном Майбородою. 
Нині жанр телеуроку, на жаль, за-
недбано. Здається, останнім найці-
кавішим був телеурок ювіляра про 
Тараса Шевченка, яким розпочи-
нався навчальний 2013/2014 рік, 
тобто напередодні 200-річчя Коб-
заря. В аудиторії, що носить ім’я 
Михайла Максимовича, Київсько-
го національного університету іме-
ні Тараса Шевченка впродовж ака-
демічної години (уроку) педагог за 

освітою Сергій Гальченко заворо-
жував присутніх розповіддю про 
Тараса Григоровича. Цей урок ди-
вилися (у дві зміни) у всіх школах 
і вишах України. Та й не тільки! 
За статистикою Міносвіти, шев-
ченківський урок Сергія Гальчен-
ка, проведений телекомпанією УТ 
при підтримці Благодійного фон-
ду “Велика родина”, перегляну-
ли 6,5 млн телеглядачів! Уявляєте, 
які можливості виховання патрі-
отів України ми втрачаємо?! Хай 
би стало доброю і розумною тра-
дицією розпочинати навчальний 
рік телеуроками про наших геніїв 
— Івана Франка, Лесю Українку та 
інших подвижників науки і культу-
ри. Адже Сергій Анастасійович по-
казав такий прекрасний і повчаль-
ний приклад.

Коли у 1982 р. Сергій Гальчен-
ко видав щоденник-повість Павла 
Тичини “Подорож з капелою К. 
Г. Стеценка” (спільно з І. Д. Блю-
до), стало ясно, що в Україні на-
родився талановитий текстолог. З 
часом з’явилася ціла бібліотека, 
підготовлена вченим. Об’єктом 
його досліджень стали тексти Г. 
Квітки-Основ’яненка, П. Мирно-
го, В. Винниченка, Г. Хоткевича, 
П. Тичини, В. Сосюри, О. Вишні, 
М. Івченка, М. Драй-Хмари, О. 
Гончара та інших майстрів слова.

Це стало можливим після то-
го, як у 1982 р. на пропозицію за-
ступника директора Інституту лі-
тератури ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР Миколи Жулинського мо-
лодий Сергій Гальченко перейшов 
в Інститут, де працює вже 35 ро-
ків, тобто півжиття. Це був, оче-
видно, найкращий кадровий ви-
бір Миколи Григоровича, і під 
його творчою орудою сформу-
вався видатний учений-літерату-
рознавець. В Інституті підготов-
лені і побачили світ монографії 
“Текстологія поетичних творів П. 
Г. Тичини” (1990), “Скарби літе-
ратурних архівів” (2012) та “Істо-
рія тексту. Джерелознавчі і тек-
стологічні аспекти творчості П. Г. 
Тичини, В. М. Сосюри і Остапа 
Вишні” (2014).

Ключове місце у науково-
му доробку Сергія Гальченка по-
сідає шевченкознавча тематика. 
Здається, це почалося всерйоз у 
1984 р., коли він віднайшов у Ро-
сійському державному архіві лі-
тератури і мистецтва чотири ав-
тографи поета, зокрема, віршів 
“Якби-то ти, Богдане п’яний…”, 
“Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19” 
та “Осія. Глава XIV. Подражаніє”.

Серед подальших унікальних 
знахідок ювіляра зупинюсь на тій, 
яка дуже допомогла мені в роботі 
над енциклопедією-хроноскопом 
“Шевченківська Москва”. Хоча 
встановив усі шевченкові марш-
рути по місту, всі храми та будин-
ки, які поет відвідав, не міг до-
кументально підтвердити шлях 
Шевченкової домовини, привезе-
ної в Москву з Петербурга 27 квіт-
ня 1861 р. Григорієм Честахівським 
і Олександром Лазаревським, з 
Миколаївського двірця до храму 
Тихона Амафунтського на Арба-
ті. Та невтомний Сергій Гальчен-
ко знайшов і таке свідчення серед 
шевченківських документів, що 
наприкінці 2006 р. повернулися в 
Україну з Української Вільної Ака-
демії Наук у США. Далі процитую 
з книги “Шевченківська Москва”:

“Чудо сталося так. У червні 
2007 р. в кабінеті Сергія Гальчен-

ка в Інституті літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН України в присут-
ності відомих учених, професорів 
Михайла Наєнка та Володими-
ра Панченка завів я розмову про 
московське перебування поетової 
домовини, і раптом, абсолютно 
несподівано, спокійно-врочистий 
Гальченко вручив мені запис Гри-
горія Честахівського, який наво-
джу повністю з мінімальним сти-
лістичним редагуванням:

“Учора увечері в 6-ть часів під-
няли ми з станції нашого дужого 
батька Тараса і повезли: по Цвіт-
ному, Страстному, Нікітському і 
Тверському бульварах і поставили 
його в маленькій церковці Св. Ти-
хона на Арбатськой площаді.

Люди, які йшли, мандрува-
ли за Кобзарем, більш усього бу-
ло студентів, небагацько охвице-
рів і чотири завзятих панночки. 
Вони шкварили пихтурою од са-
місінької станції аж до церковки 
Свят. Тихона. Як везли Кобзаря, 
то люду приставало все більше, 
все більше й більше”.

Отже, не тільки вказано шлях, 
яким везли домовину з прахом 
Шевченка, а й акцентовано, що її 
зустріч у Москві була багатолюд-
ною та гідною.

З початку цього століття Сергій 
Гальченко очолював Національ-
ний музей Тараса Шевченка, ви-
конував обов’язки заступника го-
лови редакційної колегії Повного 
зібрання творів Тараса Шевчен-
ка у 12-ти томах, а пізніше був чле-
ном редколегії “Шевченківської 
енциклопедії” в 6-ти томах. Обі-
ймаючи відповідальну посаду за-
ступника директора з наукової та 
видавничої роботи Інституту лі-
тератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, він опублікував з півсотні 
видань на шевченківську тематику 
зі своїми передмовами, післямова-
ми та коментарями. З них більше 
десяти видань текстів і мистецьких 
творів Тараса Шевченка, зокрема 
“Кобзаря”, Щоденника, двох по-
дорожніх альбомів малюнків. Але 
що найвагоміше зробив він у галузі 
шевченкознавства — видав факси-
мільні видання із розшифровками 
текстів рукописних збірок поезій 
“Три літа”, “Мала книжка” (“заха-
лявна”), “Більша книжка”, “Дру-
гий Кобзар”. Цю рідкісну серію 
доповнюють репринтні видання 
“Кобзаря” (1840), “Чигиринсько-
го Кобзаря”, “Гайдамаків” (1844), 
“Прижиттєві видання творів Т. Г. 
Шевченка” (1841—1861). 

Сергій Гальченко виступив 
упорядником і коментатором тек-
стів кількох масових видань Шев-
ченкових поезій, з його ініціативи 
вийшли в світ альбоми “Націо-
нальний музей Тараса Шевченка” 
та “Шевченко Т. Вибрана поезія. 
Живопис. Графіка” (українською 
та англійською мовами) та ін. Ни-
ні він активно переймається ви-
данням “Бібліотеки українського 
воїна”, де на першому місці сто-
їть “Кобзар” (із його передмовою 
“Вогненне слово Кобзаря”), адре-
сованим нинішнім героям-захис-
никам України.

Цей огром наукової та най-
відповідальнішої текстологічної 
роботи вражає, викликає щире 
захоплення. Тим більше, що без-
відмовний Сергій Анастасійович 
перебуває в самій гущі культурно-
го життя, щочетверга веде радіо-
програму з музеєзнавчої пробле-
матики, проводить творчі вечори 
видатних українських письмен-
ників і поетів, їздить по Україні з 
оповідями, виступає в пресі, дає 
сотні й тисячі наукових і дружніх 
консультацій і порад… 

З роси і води Вам, дорогий 
Сергію Анастасійовичу!

 Видатний дослідник джерел 
української духовності
Сергію Гальченку — 70
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“Не дивуйтесь, якщо завтра зійдуть побори 
за ваші вуха, за ніс, за душу, яка іще тепліє 
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Андрій КОНДРАТЮК

Сонечко на ґратах
На Володимирській гірці. Біля 

фунікулеру. Ліворуч. На схилі. Там 
така деревна гущавина заросла, 
укоренилася, вмоцювалася. Що 
рідкі сонячні промені тілько інко-
ли тоненькі крізь неї пробивають-
ся. У найспекотніші дні зі схилу 
прохолодою віє, заспокоює. 

Іще цієї весни схил був суціль-
но засмічений. Наші люди туди 
усіляковий непотріб скидали. 

І от сталося. Над схилом не-
очікувано виросли доволі висо-
ченькі ґрати із грубшого дроту. 
Замісто сміття униз рівніший ки-
лимок постелився. 

Коли прогулююсь, то кожно-
го разу за покликом манливості 
завертаю і в цей темний закуток. 
Сьогодні на світ зійшла ідеальна 
сонячна ясність. А біля окресле-
ного місця темно і волого. Ква-
дратиками ґрат поволі пересува-
ється червоний із чорненькими 
накрапами жучок. Пригледівся. 
Сонечко. Божа корівка. 

Одразу й ізгадалося. Як у сво-
єму ранньому дитинстві я був 
тяжко занедужав. День крізь день 
я лежав на полику коло вікна. І 
марудився. А дні стояли усе по-
хмурі. І крізь них не пробивалася 
надія на моє одужання. Й тривога 
сходила на нашу Матір. 

Аж то одного дня крізь мале ві-
конце сріберними зайчиками у ха-
ту увійшло Сонце. На вікні позір 
мій завважив маленького черво-
ного жучка із чорними накрапами. 
Раптом жучок розправив крильця, 
злетів і присів на моїй руці.

— Оньо жучок! — промовив 
кволо я.

Підійшли Мати. Посміхнулися:
— Не чіпай його. Це сонечко. 

Божа корівка. Вона приносить 
світло і добро. Ти одужаєш …

Від того дня я і почав одужу-
вати.

Середліття
За календарем — середліття. І 

в дооколі тихо, наче потайки зрух 
стався. Іще кілька днів тому роз-
гулювали невтримні вітри. І рап-
том — тиша.

Із Володимирської гірки спо-
стерігаю, завважую. Усі дерева 
доокола у спокій обернулися, за-
нурились. Наслуховують. Із під-
небесного простору нагадування. 
Що літо краснеє минає. Десь за 
горами, десь за долами уже осінь 
снується і свої привіти у нашу ду-
шу покладає.

Позір мій д’горі ік небесам 
спрямувався. Хмарки наче по-
нижчали у заспокоюванні своїм. 
Й ідея проростання уже невтрим-
но не струменить із піднебесного 
простору. Одна розкіш достиглос-
ті тілько сочиться. У задніпров-
ську долину переметнувся позір 
мій. На синім небосхилі ознаки 
осени сивою наміткою постели-
лися. Так рано. А не хочеться.

І ми біленькі
У саду. Поміж дорослими 

стовбуристими деревами і ма-
ленькі деревця засіли, примости-
лися. Навесні ці дерева ясно ви-
білили аж до гілля. Й маленькі 
деревця у світлому сонці лагідно 
осміхаються, промовляють своїм 
стувбуристим побратимам і ціло-
му світові: “Ми хоча й маленькі, 
але також біленькі…”

Сонце при дорозі
Якось на схилі ясного літньо-

го дня ми із сестриним онуком 
їхали, поверталися авто зі столи-
ці у свій західний край. І ось пе-
ред нами на однім згірку за обрій 

сідало, ховалося велике червоне 
Сонце, поклавшись аж на півтра-
си. І сказав, промовив тоді водій:

— А якось на Варшавській 
трасі за Ковелем таке ось Сонце 
було поклалося на цілу дорогу…

І сестрин онук також ізгадав. 
Як одного разу перед ним прямі-
сінько на дорозі був поклався ве-
ликий червоний Місяць, що ви-
ткнувся із-за обрію. 

Коти на плотах
Я давненько запримітив, зав-

важив. І це така вирізнювано 
осяйна картина. Коти на плотах. 

Іще наша хутірська чорно-бі-
ла ряба кішечка на схилі літнього 
дня полюбляла усідатися на дво-
ровім плотику і в тихім зачаєнім 
заворожінні наслуховувати еле-
гію хутірського вечоріння. 

Уже у селі мойого двора обхо-
дить аж п’ятеро різної масті су-
сідських котів. Інколи котрийсь 
і сторожує на порозі, коли мене 
вдома нема. До рук вони, звісно, 
не йдуть. Але золота нитка при-
ятелювання, єднання у просторі, 
бринить. Інколи зі свойого убо-
гого пожиточного щось і для них 
у двір виношу. Риб’ячі голови, 
тельбухи і кістки. За них вони по-
між собою і у бій стають. Перема-
гає, звісно, сильніший.

А іще полюбляють сі коти по-
ходжати по верхівках штахетин-
круглячків. Із однієї на другу гра-
ційно переступаючи, тішачись 
своїм досконалим жонглюван-
ням. А потім і усідаються на ого-
рожі у перепочинкові. 

А коли одного літнього ранку 
я їхав у маршрутці до міста, то в 
якомусь селі забачив дивну кар-
тину. На плотику рівним рядоч-
ком, одне проз одне, сиділи аж 
семеро котів. Зійшло і займалося 
велике червоне Сонце. Коти ві-
тали небесне світило. І у скісних 
життєдайних променях мружи-
лись у розкошуванні.

Білочка смакує зернятками
Коло дикої грушки на Деся-

тинному пагорбі повно зелених 
іще пооббиваних грушок.

— Це вітер позривав грушки? 
— запитую у перехожого чоловіка.

— А ні, — роз’яснює він. — Це 
білочка. Вона смакує тільки зер-
нятками. Прокушує грушку і діс-
тає зернятка. Тут їх розвелось ба-
гато. Ціла велика родина.

Малий біженець
Либонь, на Тернопільщині, за 

переповіданнями, сталося, діялося. 
Ув одне село зі Сходу України при-
билася жінка із хлопчиком малоліт-
нім. Їх там гостинно прийняли. 

На місці новім освоюються. 
Хлопчик сільською улицею про-
гулюється, шпацирує. А хтось і 
питається його:

— Із ким ти, хлопчику, приїхав?
А малий відповідає:
— С мамой.
— А де ж твій тато? — ізнов за-

питують.
— Унічтожаєт бендеровцев…— 

відповідає малий біженець.

Не там примостився
При доріжці до Десятинного 

пагорба старий стовбуристий ша-
тристий ясен розрісся. А коло ньо-
го і бересток примостився. Стовбу-
рець уже також грубенький, а гілля 
покальбучилось незугарно. Крізь 
густе ясеневе шатро на простір, на 
волю, ік сонцю пробитись не мо-
же. Не там примостився. Через ду-
мання моє перейшло. 

Чорний котик
Літній ранок. На Подільсько-

му узвозі. Із вікна тролейбуса. 
Рівним зеленим килимом схил 
постелився. Високо на пагор-
бі якийсь молодик свою спину ік 
Сонцю виставив. І суцільно чор-
ний котик від нього поволеньки 
униз килимком зеленим навстріч 
Сонцю прошкує.

Поклик отчої землі
Цвинтаря на нашому хуто-

рі не було. І коли котрий хуторя-
нин відходив в інші світи, то його 
спрямовували на цвинтар у те се-
ло, де спочивали кості його пред-
ків. Як упокоївся їздовий Кирило, 
син Дениса Довгого, і везли його 
підводою на Хотинь, то коні са-
мі, без керунку віжками поверта-
ли у тім напрямку — дорогу знали. 
Рід там увесь Довгих закорінений.

Як звичне, чоловіка і його 
благовірну дружину ховали на од-
ному цвинтарі. А інколи і поряд 
могили їхні виростали. Але бу-
вали, ставалися і винятки. Було. 

Давно колись зійшлися молодята 
із різних віддалених сіл, а родину 
свою умоцювали на Хуторі. А як 
зістарилися вони, то й про вічний 
спокій річ повели. Чоловік ка-
же: “Хочу похованим бути тільки 
у своєму селі”. А жінка навпрос-
тець йому: “Мої ж кості тільки у 
своєму селі повинні спочивати”. 
Невістка їхня мову тую слухала. 
Да й каже: “Добре. А якщо в од-
ночасся повмираєте, то треба бу-
де дві машини наймати, щоб по 
різних селах вас розвозити”. 

Гай-гай. Не дивина. Поклик 
отчої землі могутній.

Пахощі старої липи 
Ця шатриста, зболена, але 

стоїчна липа біля фундаменту Де-
сятинної церкви упевнено про-
шкує, наближається до свойо-
го чотирьохсотліття. Але сказав 
хтось, що вік її іще довщий. І ні-
би до Петра Могили вона уже зе-
леніла.

Зацвітає це дерево пізніше, 
коли інші липи уже відцвіли, і 
цвіт їхній метеликами осипається 
долі. Але які незвично лагідні па-
хощі випромінює у цвітінні стара 
липа. Подумалось. Через думан-
ня перейшло. Це пахощі із пере-
йдених часів, що їх уже не знає зі-
накшений світ.

Не пара
Давно колись удатний на сло-

во хуторянин Семен Лапка отаку 
бувальщину мені переповідав.

Як звичне, колишні люди май-
же не розлучалися. Як зійдуться, 

попаруються, то так і віку дожива-
ють. Хоча доля і різна бувала, випа-
дала. Як кому. Найчастіше страж-
дали од невдалого заміжжя жінки. 
Хоча траплялися і випадки.

Як оньо оженився Кузьма 
Пелехатий, узяв за себе Прісь-
ку Кошудлату, то й світ йому по-
тьмянів. Кузьма сердешний був 
трудяга із трудяг. А Пріська — 
вертихвістка. Мало що усю хатню 
роботу на Кузьму скинула, то ще 
й до гульок пристрасть у неї збун-
тувалась. Аби-но прочула, де яка 
забава чи гульки, ураз причепу-
риться — і побігла. Якби дівиця, 
а не молодиця уже. Ще й поїдом 
Кузьму переїдала.

Терпів, терпів сердега Кузьма, 
та й терпець йому урвався. Наду-
мав розвід узяти. До суду подав. 
Але суд тоді не завжди і розвід-
ного листа виписував. Треба мати 
переконливий доказ.

Кілька місяців очікував небо-
рака судного дня. За цей час усу-
ціль обріс густою щотиною. Отак 
і на суд заявився у старих робочих 

полотняних обладунках. А Прісь-
ка, як пава, принарядилася праз-
никово. Тернова хустка на ній 
барвами виграє.

Суд і питає Кузьму про при-
чину, що до розводу його спону-
кала. Устав Кузьма і каже:

— Бачить високий суд: який я, 
а яка вона. Що можу іще сказать…

Суд подивився і виписав 
Кузьмі розвідного листа.

По котромусь часові пристав 
Кузьма до тихої, лагідної, під-
старкуватої дівчини Катрі із ро-
ду Кирила Кожум’яки, що її чо-
мусь женихи обминали. У мирі та 
злагоді, при дітях переходили во-
ни свій довгий вік. А Пріська Ко-
шудлата так у самоті і зосталася.

Усе — від людини!
Уранці. При вході у підземний 

перехід до метро. Гасло вичитую: 
“Від людини залежить багато”. Мо-
лодик із одноразового користуван-
ня чашечки каву допиває. А ніби до 
себе, а ніби і до нього кажу, промов-
ляю: “Від людини залежить усе”.

— О! Усе — від людини! — ви-
гукнув молодик. 

Тицяє у мене пальцем. І де-
монстративно кидає під ноги ви-
користану чашечку. Хоча поряд і 
корзиночка для сміття стоїть.

Вранішні пасажири
Раним-раненько на Лісовий 

ринок зібрався, зрихтувався. Там 
усе дешевше. 

І ось уже в дорозі. У вагоні ме-
тро. Людей іще не густо. Але міс-
ця, щоб присісти, вільного нема. 

Усе люди молоді. Чоловіки й жін-
ки, хлопці та дівчата. Усі сидять. 
Тільки я один на чорну палицю 
свою зіперся. Й ніхто місця мені 
сидячого не запропонував. Упро-
довж двадцятихвилинної путі до 
ринку. Хтось читає, інший мобіл-
кою грається, котрийсь ніби очка 
заплющив, у думу занурився.

Як звичне, щоправда, не за-
вжди, але у громадськім тран-
спорті мені уже пропонують при-
сісти, зважаючи на мою видиму 
неміч. А цього ранку стався ви-
няток. Вранішні пасажири — во-
ни інакші, вирізнювані. Виснову-
вання потекло.

Знущальники
До якої тільки непередбачу-

ваної дивини доводиться звика-
ти упродовж останніх десятиліть 
нашому братові гречкосієві, не-
боракові. Од терпіння голодом до 
сімейної медицини. Щось із го-
ловою ураз сталося, то до невро-
патолога тільки через сімейно-
го лікаря тепера утрапити можна. 
А сімейного лікаря на місці не-
ма. Кажуть, він по сім’ях ходить. 
Мандрує. А один отакий сімей-
ний навпрошки зізнався: “Я вас 
про здоров’я ваше не запитую. 
Часу нема. У мене тепер час тіль-
ки на писанину. Писанини стіль-
ки додали”.

Про ціни годі й говорити. 
Колись, либонь, чи й не газета 
“Правда” малюночок була уміс-
тила. Як оден хранцуз учора був 
укупив отакенну рибину, а сьо-
годні за той самий гріш тільки 
печкура маленького. Так у нас по-
длук учорашнього, буває, що й на 
хвостик од печкура не вистачить. 

Годі й про тарифи згадувати. 
Як ні з сього, ні з того їх у кілька 
разів помножують. Не допитуй-
тесь розрахунків, але звикайте до 
нових уписувань. Не утруднюйте 
себе мудруванням, що таке руш-
никосушка, і чи сушить вона ва-
ші рушники. Уписали вам, то й 
сплачуйте. Мені один торгівець 
на Лук’янівському ринку ніби не-
вигадану історію переповідав. Як 
котромусь неборакові уписали 
аж сто кубометрів води за місяць. 
Він справуватися почав. А йому 
кажуть: “Ви лічильник маєте?” 
“Ні”, — одповів неборак. “Тоді 
ви стільки і використали води” , 
— завершили справунок. 

Щоправда, не сто, але шість 
кубометрів теплої води на особу 
і мені почали уписувать кожного 
місяця. До справунку я не вдав-
ся. Але зібрався і встановив лі-
чильники. Узаконити їх — це по-
ходеньки не одного дня. Та і цей 
рубіж подолано. Але — о, наївна 
людино! — не тішся полегшеним 
зітханням. Виявляється, що кож-
ного місяця треба у дві інстан-
ції телефонічно звітувати про 
показники лічильників. Інак-
ше уписуватимуть до сплати по-
колишньому. Тобто не за показ-
ником лічильника. Наказ є наказ. 
І я слухняно його виконую. Три-
маю слухавку біля вуха 45 хвилин, 
поки мене почули. Мої копійки 
Телекомові секунда в секунду ка-
пають. “Добре, — кажу. — А якщо 
я в лікарні перебуватиму і зателе-
фонувати не зможу?” “Уписува-
тимемо по-колишньому”, — ста-
нула тверда відповідь. 

Ще й сплатити усе — не про-
ста штука. За кожну з п’яти кви-
танцій комісійні зросли до 4 гри-
вень. Не дивуйтесь, якщо завтра 
зійдуть побори за ваші вуха, за 
ніс, за душу, яка іще тепліє у ва-
шому єстві.

А що говорить. Одне слово, 
здирники. Але й інше слово про-
ситься — знущальники. 

Із циклу «Спостереження»
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Коли в Белелую місцеві та немісцеві 
хруні у вигляді комуністів та комсомоль-
ців прийшли руйнувати церкву, яка бу-
ла пам’яткою по Озаркевичах, тоді вдарив 
церковний дзвін, з колгоспних полів при-
бігли жінки з сапами і кинулись на цю бан-
ду — розігнали її. Неймовірними зусилля-
ми церкву, яку хоч і закрили, ці ж хруні 
зробили музеєм атеїзму. 

Найстаршим в роду отця Івана Озар-
кевича був син Володимир (1853—1912), 
який 1879 р. одружився з Ольгою Рошкевич 
(1857—1935), дочкою пароха села Лолина, 
що на Долинщині, неподалік від містечка 
Велдіжа. Ставши священиком у Белелуї та 
послухавши дружини, він разом з нею вирі-
шує  суттєво допомагати Іванові Франку та 
його товаришам, вигнаним із суспільства. 

Як і всі в роду Озаркевичів, о. Володи-
мир брав активну участь в житті громади. 
Не сидів осторонь, коли йшли вибори до 
сейму та парламенту. Обстоював кандида-
туру народних обранців, брав участь в  по-
будові будинків “Просвіти” та організації 
читалень. Він помер 10 березня 1912 року 
і похований на цвинтарі в Березові Ниж-
ньому. З великої родини залишиться тільки 
внучка Марія (1922 р. н.), доля яку закине у 
Торонто, де й вона помре 31 січня 2006 ро-
ку, перед тим  давши кошти на вихід книж-
ки  бабциної сестри Михайлини Рошкевич 
(1859—1957)  “Таку вже Бог долю судив”, 
яку так хотів бачити друком Іван Франко. 
Троє синів Михайлини Рошкевич покла-
ли голови на вівтар незалежності україн-
ської держави, а найстарший син Іван Іва-
нець (1893—1946) був відомим  українським 
художником і першим головою  Львівської 
організації спілки художників України. 

Другою дитиною в родині о. Івана 
Озаркевича  була дочка Наталія, в нашій 
літературі відома як Наталія Кобринська. 
Саме про неї Євген Маланюк говорив, що 
в нашій літературі було дуже мало мужів на 
кшталт Івана Франка, зате їхню відсутність 
повністю компенсували українські жінки-
письменниці, серед яких одне з чільних 
місць належить Наталії Кобринській. 

Вона 1871 року вийшла заміж за випус-
кника Львівської духовної семінарії Тео-
філа Кобринського, який походив зі ста-
ровинного українського роду, що  зіграв 
велику роль у нашій культурі. Його дід 
Микола організував у Коломиї тривіальну 
школу, а відтак перейшов працювати в го-
ри, в село Яворів біля Косова, батьківщи-
ну відомих різьбярів Шкрібляків. Там він 
заснував першу тривіальну школу, навчив 
гуцулів садівництва, був пристрасним бор-
цем проти пияцтва, в процесах проти уря-
ду боровся за повернення гуцулам лісів.

Микола Кобринський за свою діяль-
ність вимушений був покинути Яворів і пе-
ренестись на роботу в Буковину, де працював 
у Чернівцях. Його син Микола, священик у 
селі Ціневі (тепер Ценева Рожнятівського 
району Івано-Франківської області), обіймав 
також посаду шкільного комісара Перегін-
ської округи. За час свого душпастирства М. 
Кобринський заснував 27 народних шкіл, 
склав збірник пісень і переказів Долинської 
округи, а також “Гуцульський словник”, 
якими у своїй роботі користувалися Є. Желе-
хівський та Я. Головацький. Помер він у Ці-
неві 1893 року. З його дочкою Євгенією був 
одружений о. Теодор (Богдар) Кирчів, вели-
кий приятель Івана Франка і автор народної 
пісні “Крилець, крилець, соколе дай!” 

Найстарший син Миколи Кобрин-
ського Іван Кобринський був священиком 
у селі Яворові, де працював народним учи-
телем його батько та де він заклав народну 
школу. Його поховали під престолом міс-
цевої церкви.

Ще один син Миколи Кобринського — 
Йосафат (1818—1901) був парохом села Ми-
шина біля Коломиї, де пристрасно боровся 
проти пияцтва серед гуцулів. Разом з Лукою 
Данкевичем і Теодором Білоусом він засну-
вав у Коломиї бурсу та читальню для бідних 
учнів Коломийської гімназії. На власні ко-
шти купував для них інвентар і книжки.

Йосафат Кобринський був ініціатором 
побудови в Коломиї Народного дому, де те-

пер міститься Музей народного мистецтва 
Гуцульщини і Покуття його імені. Він під-
тримував радикальну партію Івана Франка. 
Залишив помітний слід Й. Кобринський і в 
літературі. 1842 року в друкарні Ставропі-
гії видав “Буквар, новим способом уложе-
ний для домашньої науки”, і того ж 1842 ро-
ку в Львові, у згаданому видавництві, видав 
книжку “Спосіб борзо виучитися читати”, 
де вперше запропонував використати для 
навчання гражданський шрифт. 

Сином Йосафата Кобринського був Во-
лодимир (1858—1942), який після закін-
чення медичних студій у Віденському уні-
верситеті виїхав до Хорватії, де виконував 
обов’язки окружного і судового лікаря. 1891 
року він повернувся до Коломиї, де зайняв-
ся приватним лікуванням. 1910 року став за-
сновником Українського Лікарського Това-
риства (УЛТ). Деякий час В. Кобринський 
працював у Львові. Підтримував дружні 
стосунки з Іваном Франком, Лесею Укра-
їнкою, Володимиром Гнатюком, Михайлом 
Грушевським. Працював лікарем пансіона-
ту в Буркуті, де бувало багато діячів україн-
ської культури. Він лікував дружину Івана 
Франка Ольгу, його сестру Юлію Гаврилик. 

Трагічною була доля сина Володими-
ра Кобринського — Володимира. Він на-
родився 18 листопада 1888 року у с. Вирія у 
Хорватії, де тоді працював батько. Навчав-
ся в Академії мистецтв у Мюнхені, відтак — 
у Празі та Ленінграді (1926 року переїхав до 
СРСР з Чехословаччини). У 1937 році ви-
кладав у Харківському художньому інсти-
туті, був заарештований 30 вересня 1937 за 
підозрою у проведенні розвідницької діяль-
ності і як член “контрреволюційної, націо-
налістичної” Української військової органі-
зації. Рішенням НКВС СРСР і Прокурора 
СРСР 11 серпня 1937 р. засуджений до роз-
стрілу. Був розстріляний 2 листопада 1937 
року. Посмертно реабілітований.

Племінником Йосафата, Миколи Ко-
бринського і сином Івана Кобринського, 
пароха села Яворів біля Косова, був і чоло-
вік Наталії Кобринської Теофіл Кобрин-
ський (1848–1882), який у Снятині засну-
вав читальню для селян, а також диригував 
хором, був гарним проповідником. Він 
підтримував свою дружину у всіх її літера-
турних починаннях. 

У жовтні 1884 року о. Іван Озаркевич з ро-
диною виїхав у Болехів разом з дочкою Ната-
лією Кобринською після смерті її чоловіка.

У цьому домі знайшла притулок після 
смерті батька о. Михайла Рошкевича, Ми-
хайлина Рошкевич, сюди приїздила бага-
точисленна родина Окуневських, Озар-
кевичів і Кобринських. Тут був Олексій 
Торонський, автор підручників для гімна-
зій, етнограф і катехит у Дрогобицькій гім-
назії, вчитель Івана Франка. Тут гостював 

автор латинсько-українського словника, 
брат Ольги Кобилянської, Юліан Коби-
лянський. Бував брат Олени Кисілевської, 
редакторки журналу “Жіноча доля”, що 
виходив у Коломиї, В. Сіменович, що став 
редактором журналу “Америка” у США. 
Тут гостювала Ольга Кобилянська.

На жаль, не зуміли в Болехові достой-
но зберегти пам’ять про Наталію Кобрин-
ську та її рід. Тут 1903 року помер о. Іван 
Озаркевич, стараннями якого була збудо-
вана мурована церква Мироносиць у 1899 
році, 1904 року — мати, а 1920 року — й 
Наталія Кобринська. На її надмогильно-
му  пам’ятнику  слова: “Мене вже серце 
не болить”.  

Церква, яка будувалась при о. Івану 
Озаркевичу, стала православною москов-
ського патріархату… Приходство новий 
священик, ревний служитель московсько-
го патріархату, переробив  на церковний 
магазин і не забажав жити у ньому, оскіль-
ки вважав, що в такій хаті йому жити не-
пристойно і непрестижно. 

Молодшою сестрою Наталії Кобрин-
ської була Єроніма, заміжня за відомим вче-
ним-географом Григорієм Величком, зни-
щеним радянським режимом у 1935 році, 
коли переїхав в Радянську Україну. Вона бу-
ла збирачкою народних мистецьких виро-
бів і мала чималу колекцію ґерданів та інших 
жіночих прикрас з Покуття, які виставляла 
на виставках у Відні, Празі, Кракові, Льво-
ві, Коломиї, Чернівцях, Тернополі та інших 
містах і містечках. Переїхавши з батьком  до 
Болехова, збирала нові колекції прикрас і 
вишивок, частину з яких передала відомому 

етнографу Франтішеку Ржегоржу для чесь-
кого національного музею Наперстків. 

Наймолодшим з Озаркевичів, дітей о. 
Івана Озаркевича, був син Євген (1861—
1916) один з найвидатніших політичних та 
громадських діячів Галичини. Після закін-
чення медичного факультету Віденського 
університету, де був  членом студентсько-
го товариства “Січ”, а в 1884 році був об-
раний його головою, протягом трьох років 
проходив практику в клініках Відня, після 
чого працював повітовим лікарем у Боснії, 
а відтак повернувся в Галичину. 

У 1897 році Є. Озаркевич переїхав до 
Львова, відкрив приватну лікарську практику 
і активно долучився до громадсько-політич-
ного та наукового життя міста. Став ініціато-
ром відкриття у Львові  “Народної лічниці”, 
яка мала надавати безкоштовну лікарську до-
помогу бідним хворим. Був директором цьо-
го закладу. Він був дійсним членом наукового 
Товариства ім. Шевченка, з 1899 року — ре-
дактором “Лікарського збірника”, першим 
головою Українського лікарського товари-
ства та редактором його органу “Здоровлє”, 
який виходив з 1912 року до початку Першої 
світової війни. Як член редакції видавничо-
го органу “Просвіти” “Письмо з Просвіти”, 
не тільки редагував його, а й поміщав тут по-
пулярні статті на різні медичні теми, зокре-
ма, про бактерії, особисту і громадську гігіє-
ну. Видав низку медичних книг. 

Боровся за впровадження української 
мови в офіційних установах та громадських 
організаціях в часи полонізації українців.   З 
1915 року і до березня 1916 року став працю-
вати у відомому “Захисті для хворих” УСС, де 
з осені 1915 року  лікувався Іван Франко. Та-
кою була родина Лонгина Озаркевича, влас-
ника хати над річкою Верещицею у Городку. 
Який могутній матеріал для створення до-
стойного музею в цьому місті. Та на жаль…

4 червня 1889 року Лонгин Озаркевич  
одружиться  із Олесею Бажанською (1866 
– 1906), яка дебютувала як письменниця  
1887 року в жіночому альманасі “Перший 
вінок”,  виданого коштом і заходом Ната-
лії Кобринської. Альманах вийшов з дру-
карні Товариства ім. Т. Шевченка у Львові 
і містив твори 15 письменниць обох частин 
України, роздертої  тодішніми двома най-
могутнішими імперіями — Російською та 
Австро-Угорською. 

Вона була дочкою відомого громад-
ського діяча, композитора, етнографа 
Пор фирія Бажанського (1836—1920 р.). 
Він був одружений з  Олександрою Несто-
рович з роду Маркіяна Шашкевича. 

Проте в нашій культурі Порфирій Ба-
жанський залишиться  як збирач народної 
музики. Він зібрав  4100 різних народних ме-
лодій, які записав нотами і видав  збірни-
ком народних пісень у семи томах на почат-
ку позаминулого століття. Він також зібрав 
близько 250 мелодій  коляд, празничних та 

Дім над річкою

Городоцька гімназія та дім Озаркевичів

Дім Лонгина Озаркевича
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Щойно з друку
“Вихід у світ книги WIEŻE-ВЕЖІ — став визначною 
подією у культурному житті українського 
і польського народів”. 13
богородичних пісень і також зафіксував їх 
на нотному папері. Починаючи від 1874 ро-
ку він  почав видавати  різні наспіви церков-
ні в ірмологічних нотах для Служби Божої, а 
також тропарі, кондаки власного авторства. 
1885 року  він разом з А. Вахнянином був  ре-
дактором “Збірника руско-украінских квар-
тетів” під назвою “Кобзар”, який видали ви-
хованці  духовної семінарії у Львові.

Порфирій Бажанський писав твори 
для різного складу хорів, найчастіше на 
свої слова, але як композитор нинішньо-
му поколінню невідомий зовсім. Хоч би 
раз в Городку його твори проспівав у церк-
ві церковний хор, хоч би раз Львів вшану-
вав одним-єдиним концертом  з його тво-
рів. Хоч би раз…

Залишив свій слід Порфирій Бажан-
ський і в музиці до різних вистав, і написав 
декілька опер з народного життя.

Помітний слід Порфирій Бажанський 
залишив і на ниві бджільництва. У себе в се-
лі Сороках тримав чималу пасіку і випробо-
вував різні технології збільшення збору меду. 
Його перу над лежить “Календарик пасічни-
чий”, котрий вийшов 1879 року з друкарні 
Товариства ім. Т. Шевченка, а також книжка 
“Природа і життє пчіл”, що вийшла того ж 
року з друкарні Ставропігійського інституту. 

Після одруження Олеся Бажанська за-
мешкала з чоловіком у Львові, де Лонгин 
Озаркевич проходив практику в адвокатурі, 
як цього вимагав його фах. 1890 року  у по-
дружжя народилась дочка, яку назвали по-
двійним іменем Ольга-Оксана. Мала дитина 
аж ніяк не була перешкодою молодій мамі 
займатися громадською роботою.  2 люто-
го 1891 року на загальних зборах товариства 
“Руська Бесіда” під головуванням о. Порфи-
рія Бажанського було засновано товариство 
“Боян”, до якого поруч з такими авторитета-
ми, як В. Шухевич,  Ст. Федак, А. Вахнянин 
увійшла у керівні органи й Олеся Бажанська 
(виділові – голови секцій), а Б. Ганічак та Д. 
Січинський як заступники. 1891 року в чле-
ни “Бояна” було прийнято Соломію Кру-
шельницьку, якій акомпанує на концертах, 
присвячених Шевченку, Олеся Бажанська. 
1891 року її чоловік на вимогу української 
громадськості “рятувати Городок” дістав по-
саду адвоката в місті Городку, відкрив там 
власну адвокатську контору,  і вона разом з 
сім’єю переїжджає жити в це маленьке міс-
течко під Львовом. 

В липні 1891 року відбувся жіночий 
з’їзд з ініціативи Наталії Кобринської, 
на якому крім інших стояло питання про 
створення друкованого жіночого органу, 
який мала очолити Олеся Бажанська. В Го-
родку 10 січня 1893 року народжується до-
чка Наталія-Теофілія. Дитина не прожила 
й року, померла 15 серпня. Це був великий 
удар для молодої матері. Прибита горем, 
вона стала менш активною в громадсько-
му житті, проте час від часу бере участь в 
різних концертах, на яких виступає як пі-
аністка та акомпаніаторка різних співаків, 
зокрема Соломії Крушельницької. Висту-
пає на вечорах пам’яті Тараса Шевченка та  
Маркіяна Шашкевича, виконуючи  укра-
їнські народні пісні в обробці Миколи Ли-
сенка, а також твори Моцарта, Баха, Шо-
пена, Гріга та Брамса. 

21 лютого 1895 в Городку  народився син 
Іван, якого хрестив та миропомазав парох 
церкви Благовіщення в Городку  о. Юстин 
Сухаровський разом з парохом села Сілець 
на Станіславівщині  Володимиром Озарке-
вичем, чоловіком Ольги Рошкевич, яка з 
такої нагоди приїхала також у Городок. 

Городок завдяки Лонгину Озаркевичу 
став підльвівськими Афінами,  в якому час-
то збиралась місцева та дооколична укра-
їнська інтелігенція. Сюди приїздили часто 
гості зі Львова. Річка та розлогий став, по-
вний рибою, приваблював й Івана Фран-
ка. Сам Лонгин Озаркевич  був добре зна-
йомий з Іваном Франком ще з 1878 року, 
а в 1884 році мешкав з ним  у помешканні 
Василя Нагірного, відомого архітектора  та 
громадського діяча,  на вулиці Лінде. Тому 
й не дивно, що візити  Івана Франка в Горо-
док були частими, особливо у час виборної 
кампанії 1897 року. Він вів доволі активне 
листування з Озаркевичами в Городку, яке, 
на жаль, не дійшло до нас.

Далі буде.

Євген ҐОЛИБАРД

У цьому літературно-художньому видан-
ні представлено 110 творів, що через самовід-
дану працю двох талановитих особистостей 
— польського і українського поетів-патріо-
тів з Україною в їхніх гарячих серцях — по-
єднали українськомовних і польськомовних 
шанувальників поетичного слова.

Тяжкий хрест взяв на себе Павлич-
ко-перекладач. Адже філологи добре зна-
ють, як важко відтворити українською 
слов’яномисляче і латинопідтекстне розма-
їття польської лексики з її невгамовною па-
літрою фразеологізмів, неологізмів, багат-
ством ідіом та ідіоматичних конструкцій.

Тут потрібна не лише майстерність фор-
мального і змістовного потрактування ма-
теріалу, а й глибоке розуміння ментальної 
суті авторського оригіналу, провідної лінії 
думки автора. У цій відповідальній творчій 
роботі навіть у майстрів трапляються при-
крі моменти, коли ніяковіють з причини 
недостатнього знання української...

Величезний (як кажуть поляки, — мо-
зольний) труд Майстра увінчався успіхом. 
В роботі над книгою Дмитро Васильович 
багато разів виходив зі складних ситуа-
цій, що траплялись на шляху поетично-
го трансформування польської поетичної 
думки в українську форму.

Rycerzy, którzy zginą w krzyżowej wyprawie.
Winogrona rozpięte na murach katedry.
Moje krzepkie ramiona i nogi jak cedry.
Smukłe mnichy, grające w piłkę na murawie.

Niebo białe z różowym jak pstre 
przyodziewki.

Bluszcz na lutniach uwiy. 
Gęśli rozśpiewanie.

Zapach lata i bursztyn na wiosny kaftanie...
A moje trubadurskie, roztańczone śpiewki?

(Średniowiecze)

Хрестоносці, забиті в далекій виправі.
Виногрона розп’яті на мурах катедри.
Мої сильні рамена і ноги, мов кедри.
Монахи, що граються із м’ячем на мураві.

Біле небо з рожевим, як одяг святині.
Плющ повитий на лютнях. 

Розспівані гуслі.
Запах літа, янтар на весни одежині.
Мої співи в піснях трубадурів загуслі?

(Середньовіччя)
Часом поетична душа Павличка і його 

інтенції перемагають Павличка-перекла-
дача й тоді в українському трактуванні Я. 
Івашкевича з’являються нові грані, як от у 
вірші Melancholia:

Chodzę tam i z powrotem dziecinnym ogrodem,
Myślę sobie: malutkie, malutkie mam myśli.
Do mnie moi umarli, niekochani przyszli
I sinych mnie częstują cieni drzewnych chłodem.

Я туди і назад походжаю в городі,
Мої мислі маленькі, малесенькі мислі.
Мої предки притихли, в своїх смутках затислі,
Зверху наче веселі, та чорні насподі.
Попри те, що автор перекладу достоту 

своєрідно вживлює подекуди розхристані 
рядки польського оригіналу в чітку мело-
дику співаної поезії української, дует Іваш-
кевича-Павличка звучить по-особливому 
гармонійно, коли тема Батьківщини вихо-
дить на перший план (наприклад, Przypo-
mnienie — Спогад):

Myślę sobie: wraz z nocą sen przyjdzie 
zwyczajny

I skrzydłem mnie otoczy kochanym, brat życia,
Przypomnienienie powróci do swego ukrycia
I jutro się obudzę bez wspomnień Ukrainy.

Я думаю не раз, що сон прилине знов,
І покладе мене на крил своїх пір’їни,
І я збуджусь без тих пригадок з України — 
Вони повернуться у свій таємний схов.
Але найлегшого поетичного лету, з до-

сконалим використанням багатства укра-

їнського слова, текст Д. Павличка набу-
ває в разі повної синхронності з ритмом 
Я. Івашкевича (XV зі збірки Lato 1932 — 
Літо 1932):

Obłoki boją się i cieszą
I wszystkie kołem lecą w dal,
A słońce girlandami wiesza
Na drzewach wczesnej wiosny żal.

O zmroku fiolet z nieba spływa,
Powraca z wolna szklisty chłód,
Noc schodzi czarna i szczęśliwa
Na pozbierane lustra wód.

Бояться й тішаться облоки,
І всі летять, мов коло в даль.
І стелить сонце златооке
На зелен-чай весни печаль.

А смерку фіолетна нива
Надносить склисті холоди.
Ніч сходить чорна і щаслива
На люстра темної води.
Тут для нас цілком очевидно, що поль-

ський оригінал провокує перекладача на 
словотворення, а це вже рідна неологізмо-
ва стихія Д. Павличка, котрий, як здаєть-
ся, полюбляє алюзійні і оптимістично-по-
етичні провокації, коли вони стимулюють 
метафоричне збагачення вірша.

Але все-таки відчувається, що перекла-
дач більшою мірою тяжіє до словництва 
без викрутасів, навіть якщо йдеться про ві-
дому сентенцію, яка під його пером може 
нині сприйматись буквально (Piosenka dla 
zmarłej — Пісенька для померлої):

Bo sens nie w szarpaniu
Ani jest w radosci,
Ale w cierplowości
I wielkim czekaniu.

Бо сенс не в протестах
Не в радощів піні,
А тільки в чеканні
Та в тяжкім терпінні.
До творчого дуету двох поетів-побра-

тимів долучився член-кореспондент НАН 
України, відомий дослідник польської лі-
тератури і перекладач, завідувач кафедри 
полоністики Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, професор 
Ростислав Радишевський, котрий написав 
велику, багату на цікаві порівняння, аналі-
тичну передмову до WIEŻE-ВЕЖІ. 

Зокрема у цьому дослідженні про-
фесор Р. Радишевський підкреслює му-
зичність і малярськість творчості поета: 
“Слово і музика становлять у Ярослава 
Івашкевича таку нерозривну єдність, що 
багато його віршів, як визнав Чеслав Мі-
лош, просто неможливо перекласти іно-
земною мовою.

...Малярськість (українські та “есха-
тологічні” пейзажі) і музикальність ніби 
відтворюють просторово-часову двови-
мірність поезій Івашкевича, завдяки якій 
поет міг вільно подорожувати від бароко 
до модернізму й зі Сходу на Захід, опиня-
ючись при цьому в одній сакральній точ-
ці — Україні”.

Під час Другої світової війни особливо, 
по-родинному щемно, зазвучали поетичні 
струни Я. Івашкевича:

Та у повітрі інше вже звучання чути,
І нові пахощі у яснім небі плинуть,
Й слова-зітхання, слова п’янкі, розкуті:
Для нас ти ще не вмерла, мати Україно!
Р. Радишевський виділяє з творчос-

ті поета характерні рядки, вказуючи на 
родинну близькість, українськість поезії 
Івашкевича, самого автора та його душі, 
в якій поет проніс через все життя образ 
України, яку називав своєю Батьківщи-
ною:

У нас єдина з тобою матір,
Пісня та ж і сльоза нас вели у світи.
...Ти не думай тоді, не кажи вслух,
Що я матері син — України.
Що козацький мій лик, що козацький мій дух,
Що вкраїнські мої глибини.
У перекладі Д. Павличка деякі поезії Я. 

Івашкевича набувають виразної імпресіо-
ністичної наповненості сонячним світлом, 
яке огортає читача спокоєм і життєстверд-
ним настроєм (Sierpień — Серпень): 

На деревах світло хворе
все в куріпках картоплисько
почалися метеори
близько близько

пані осінь прийде знову
знов щемлива мов остання
та не вияснить ні слова 
ні зірниці ні ридання

лиш дивитися як з поля
йдуть дими на пасовисько
твоя доля моя доля
близько близько

змиє все сльота осіння
листя злине на колиску
забуття і просвітління
близько близько
Понад 360-сторінкова книга WIEŻE-

ВЕЖІ закінчується цікавою післямовою 
Дмитра Павличка “Україна в поезії Ярос-
лава Івашкевича”. 

Цей короткий, а водночас глибокий 
думкою, сердечний і грізний, як сам Д. 
Павличко, біографічно-літературознавчий 
нарис робить честь видатному поету і пе-
рекладачеві, уяскравлюючи ще одну грань 
його багатожанрової творчості.

Тяжка, велична і шляхетна 
праця Дмитра Павличка

Вихід у світ книги WIEŻE-ВЕЖІ — двомовної польсько-української анто-
логії віршів одного з найвидатніших польських митців ХХ століття Ярослава 
Івашкевича (1894–1980) у перекладі Дмитра Павличка — став визначною 
подією у культурному житті обох народів. 
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“Кожна картина — це гімн Україні, це молитва 
за її долю”.Палітра14

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото автора

З Музеєм гетьманства Вале-
рія Франчука єднають роки твор-
чої дружби. Тут він представляв 
персональну виставку, присвяче-
ну пам’яті жертв Голодомору (одну 
з картин художник тоді подарував 
музею) та дві виставки, пов’язаних з 
історичним минулим України. 

“Про художника Валерія 
Франчука можна сказати, що 
він — Літописець України, адже 
все його життя пов’язане з до-
лею народу. Цикли творів, при-
свячених історії козацької доби, 
пам’яті жертв Голодомору, тяжкій 
праці ліквідаторів Чорнобиля, не 
дають забути пройденої дороги 
життя України. Кожна картина — 
як придорожній хрест, біля якого 
потрібно спинитися, подумати, 
помолитися і піти далі.

Валерій Франчук не тільки 
художник, але й глибокодуховна 
Людина, яка своєю вірою у Твор-
ця і Спасителя хоче врятувати 
цей світ і кожну людину окремо. 
Цикл картин на біблійні сюжети 
повертає людей до першооснови, 
до осмислення існування Бога і 
Людини, Віри і Буття, — і все це 
для того, щоби впевнено йти об-
раною дорогою. Його можна по-
рівняти із середньовічним Коб-
зарем, що йде дорогами України 
і у своїх полотнах мовою фарб і 
кольорів “співає” поезію Тараса 
Шевченка і народні пісні.

Про нього можна сказати, що 
він — Чоловік-однолюб, навіки за-
коханий в Україну й у диво її зем-
лі. У своїх пейзажах він освідчуєть-
ся у коханні осіннім туманам, які 
огортають і пестять рідний край, 
лісовому джерельцю, яке омиває, 
очищає і живить його єдину Бать-
ківщину. Кожна картина Валерія 
Франчука — це гімн Україні, це 
молитва за її долю. Все своє твор-
че життя він присвячує Воскресін-
ню України. Саме ця дорога обрала 
його…”, — зазначила мистецтво-
знавець Олена Шовкова.

Всі експоновані картини при-
свячені малій батьківщині митця 
— Поділлю. “Це рай, який живе в 
моєму серці, це моє найбільше ба-
гатство. Я намагався втілити у цих 
роботах свої враження і пережи-
вання. “Незайманий рай” — це ті 
деревця, пагорби, краєвиди, яких 
ще не торкнулася людська цивілі-
зація”, — зізнається митець. 

Одне з центральних місць 
в експозиції належить картині 
“Розмова з мамою”, присвяченій 
найріднішій людині у житті кож-
ного. Створюючи цю роботу, ми-
тець згадував ті часи, коли мама 
проводжали його на автобус до 
Києва, про задушевні розмови, 
які вони тоді вели. 

Картина “Літо, прощай…” — да-
нина пам’яті відомого українсько-
го поета, перекладача та публіциста 
Юрія Ряста (Каверіна). А епіграфом 
до неї стали слова Ю. Ка ве ріна “Ти 
протираєш вікно рукою, Ніби маха-
єш літу прощай…”

У центрі виставки роботи, на 
яких зображено другу половину 
літа — “Вранішнє”, “Гомін нив”, 
“Горицвіт”. Справа та зліва осінні 
пейзажі — “І небо невмите”, “Вже 
трави скошені”, “Край озерний”, 
“Розлігся бурштиновий гай”, 
“Доли золотокосі” та інші.

Якщо Валерій Франчук має у 
своєму мистецькому доробку по-
над 170 персональних виставок, 
то виставка живопису молодої ху-
дожниці з Києва Катерини Ка-
лин “В обіймах рідної землі” — 
перша в її творчій біографії. 

Катерина з дитинства захо-
плювалася живописом. Після за-

кінчення школи спочатку здобула 
юридичну освіту, а потім навчала-
ся у Київській приватній акаде-
мії мистецтв під керівництвом ху-
дожника Віктора Семеняка. Ще 
одне захоплення молодої мистки-
ні — фотографії. Її світлини нео-
дноразово займали призові місця 
у різноманітних фотоконкурсах.

Спогади про свої подорожі ма-
льовничими місцями Києва Кате-
рина втілила в картинах “Маріїн-
ські втіхи” та “Нічне Марево”, а 
Львову присвятила полотно “Ви-
сокий замок”. Після поїздки до 
Карпат створила картини “Та-
ємничий замок”, “Закарпатська 
пісня” і триптих “Нічна варта”. 
Краєвиди центральної України 
зображено у творах “Водограй” 
та “День на Дніпрі”. Видатному 
українському письменнику Васи-
лю Стусу присвячено полотно “У 
цьому полі синьому, як льон”. По-
шуки істини відобразилися в кар-
тині “Спаситель”. Та найбільше 
художниця любить малювати кві-
ти. Їх можна побачити на живо-
писних роботах “Ейфорія літа”, 
“Біла півонія”, “В Крижанівсько-
му”, “Квітка Душа”, “Зимовий 
ранок у Києві”, “Теплий дощ”, 
“Світло буття”. 

У день відкриття виставки Ка-
терини Калин провели майстер-
класи для юних киян, які мріють 
стати відомими живописцями.

Також у Музеї гетьманства 
працює виставка “Таємниця фа-
раонів”, що є частиною відомої в 
багатьох країнах експозиції “Іс-
торія життя Тутанхамона”. Тут 
представлені сучасні копії дав-
ньоєгипетських скульптур і мис-
тецьких пам’яток, пов’язаних 
із життям фараона Тутанхамо-
на (саркофаг і трон Тутанхамона, 
його портретна маска, погруд-
дя цариці Нефертіті, скульптур-
ні зображення єгипетських мі-
фологічних божеств — Осіріса, 
Ісіди, Гора, Сета тощо). Експози-
цію прикрашають папіруси з на-

несеними сюжетними малюн-
ками (реконструкції портретних 
зображень фараонів, краєвиди 
найвідоміших давньоєгипетських 
храмів, фрагменти міфологічних 
скульптурних композицій). Усі 
експонати виставки виготовили в 
Арабській Республіці Єгипет.

Експозиція викликала неаби-
який інтерес у школярів і студен-
тів, які вивчають всесвітню істо-
рію, яскравою сторінкою якої є 
історія Давньоєгипетської держа-
ви, а також усіх відвідувачів, що 
цікавляться культурою стародав-
ніх цивілізацій.

Після Музею гетьманства ви-
ставка “Таємниці фараонів” про-
довжить свою подорож містами 
України.

Від сучасних краєвидів до стародавнього Єгипту
У Музеї гетьманства за підтримки Всеукраїнського то-

вариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка відкрили 174-ту 
персональну виставку народного художника України, лау-
реата Шевченківської премії та премії ім. В. Стуса Валерія 
Франчука “Незайманий рай”. На ній митець представив 21 
пейзаж, створений протягом останніх років. Більшість робіт 
експонуються вперше. 

Валерій Франчук

Катерина Калин

Виставка “Таємниці фараонів”

Валентина ЄФРЕМОВА, 
мистецтвознавець, заслужений 
працівник культури України, лау-
реат премії ім. П. Білецького 

Через гостросюжетні пла-
кати Валерія Вітера “А ми ди-
вились і мовчали…”, “Росій-
ська гуманітарна допомога” та 
“UkrainianART” можна прослід-
кувати новітню історію України. 
Плакати змінюються ліричними 
пейзажами, створеними на пле-
нерах у Седневі, Києві, Закарпат-
ті, Криму. Твори художника екс-
понувалися у провідних галереях 
світу: у Канаді, Швеції, Франції, 
Фінляндії, на Кубі. Валерій неод-
норазово ставав переможцем у 
численних конкурсах плаката, 
але головною нагородою вважає 
премію ім. Г. Нарбута. Україна 
знає митця і як соліста відомого 
ансамблю “Кобза”.

Для заслуженого художника 
України Петра Зікунова старто-
вим майданчиком став Київський 
державний художній інститут, де 

він опановував мистецтво жи-
вопису. Вчителі О. Сиротенко, 
К. Трохименко, А. Пламениць-
кий прищепили йому бачення 
світу через художні образи. На 
виставці представлено пейзажі 
“Рось”, “Світлий день”, “Херсо-
нес”, “Соколине”.

Семен Равський вже багато 
років працює головним худож-
ником Музею історії Києва. Рав-
ський здебільшого відомий як 
проектувальник, але цього ра-
зу митець представив свої пейза-
жі. Поряд — серія створених ним 
портретів.

Валерій Губенко відкрився 
шанувальникам образотворчо-
го мистецтва глибоким філософ-

ським мисленням у графічних 
творах “Плин часу”, “Слава Ба-
хусу”, “Блукаючі душі”, “Кож-
ному світить своє сонце”. В уяві 
художника знакові теми пере-
творюються на панорамні бага-
топланові дійства. І недаремно, 
бо Губенко все своє життя при-
святив художньому проектуван-
ню, де володіння виставковим 
простором має колосальне зна-
чення.

 Приємно здивував своїми 
скульптурами завідувач реставра-
ційних майстерень музею Дмитро 
Віленов. Фахівець з художньої 
реставрації, досконало володіє 
багатьма мистецькими техніка-
ми, але душу зігрівають кераміка, 

станкова скульптура та живопис. 
Ось і вирують життєдайною енер-
гією його виразні художні тво-
ри “Косяк риб південних морів”, 
“Яки. Тянь-Шань”, “В’єтнамка з 
буйволом” або “Саджання рису”.

Виставку присвячено п’ятій 
річниці розташування Музею іс-
торії Києва у новому приміщенні, 
сімдесятиріччю цього музейного 
закладу та 26-й річниці Незалеж-
ності України. 

У виставковій залі Музею історії Києва працює виставка 
робіт відразу п’яти відомих українських художників. 
Експозиція складається з різних видів образотворчого 
мистецтва: живопису, графіки, скульптури, плаката та 
художнього проектування. 

Виставка п’яти митців



ч. 33, 17—23 серпня  2017 р.   “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“Бо його тверді слова відповідали рішучим діям 
і вчинкам”. Поетичний автограф 15

***
Він відпливав далеко від берега, а вона спостерігала за ним,
було пообіддя, й сині хмари тривожно купчились над водою,
коли він на тиждень їздив у справах — ставав для неї чужим —
річка звивалась вужем між очеретів, ржавіла, ставала рудою;

у руках він тримав червоні троянди, коли повертався назад —
чайка розривала криком простір над плесом, льодяно-зелена
хвиля раз у раз накочувалася на берег, гасила любовний чад, —
коли він хворів, вона сиділа біля його ліжка — німа, буденна;

минуле згасло назавжди в його високочолій голові й думках,
він нагадував їй беззахисний переліг, геть знищений плугом,
вона знала запах його тіла і смак його цілунку на своїх губах
попри те, що третій рік поспіль називала його просто другом;

вона дивилась на нього в несміливому жахливому світлі дня,
як стежила за зап’ястком, де плоть озивалася пульсом рваним,
але почуття вже давно йшли на спад, вже холод душу пойняв —
вона гаразд пам’ятала його вельми стриманим, невблаганним;

він ніби зображав смерть, притаманну одночасно ночі й дню,
так іноді спекотне літо намагається наздогнати холодну зиму,
вона дивилась на річку й не побачила, як він востаннє пірнув
і вже не виплив зо дна, де крик чайки над узбережжям линув.

***
Час, на жаль, не лікує ран — він узагалі не лікує, а просто бере і знищує
усе, що скніло без любові, немов тепле насіння, що вранці проросло на
пагорбах дальніх, де чорні зграї птахів над деревами зробилися вищими,
але так бракує ознак, за якими можна нарешті це визначити, як балона

повітряного ємність, як шанець із дощовою водою чи ж горло грішника,
зірване словами молитви — плоть сухостою годує, як кров, цупка глина
і пташиний голос пахне небом, синім пружним простором і горішником,
глибоке джерело неземної журби тримає в серці простоволоса людина;

що отримаєш від життя в підсумку — лисиці біжать од голоду й повені —
це ж зубожіння води, серць і зерна, плаский риб’ячий плавник вітрила
бовваніє бозна-де — очі сльозами, наче сади восени плодами, наповнені,
убитий солдат — пташина між прибережним камінням гніздо собі звила;

опісля сну повільно приходиш до тями; дме крижаний вітер; зараз пів
на четверту ранку, одежа висить на стільці, у їдальні — крапає з крана;
голову сушать думки — і вірш не має можливості позбутися зайвих слів,
бродячий собака лиже чоло, де площина серць і душ — така нездоланна;

гра світла, високий щебет птахів — і щемкий запах готельного номера,
дуже важко дотримуватися у чомусь послідовності, де бажання жити
поступово заступають сни про шепіт зерна, про стиск цупкого коміра
сорочки; у сараях сплять старі човни, тінями річкових чайок закриті;

мерхла постать людини на тлі завмерлої річки дедалі стає тьмянішою,
як сіра чайка з надсадним ячанням у горлі — хвилі не втратять блиску,
у когось серце повільно наповнюється тим криком, а згодом — тишею,
і літак над пагорбами, даленіючи, поступово перетворюється на риску;

може, ополудні чоловік у чорному костюмі на терасі готелю дивиться
надто уважно на річку і пагорби, на потяг, який швидко суне зі схилу,
ніби мляве сонце освітлює кощаве лице, горбуватий ніс, голені вилиці
очі, сховані під капелюхом, і усмішку, витиснуту на губах крізь силу;

і потяті самотнім блиском — метушаться зграї сірих чайок над хвилями,
кров що є сили пульсує в набряклих жилах уже майже без звуку, тільки
(залежно від почуття власної гідності) — блукають пагорбами похилими
хмарин довготелесі постаті; пахне глейким бузом — і сон долає повіки;

він дуже схожий на втомленого подорожнього, який удень розмірковує
про війну, дар дерева, порт, де навколо раптом стає так тихо, як у вусі;
темні будинки на узвишші — наче пташині гнізда місцини світанкової;
хляпає парусина човнів, мов бродіння соків у тяжкому, як сон, галуззі.

***
З випередженням на кілька тижнів озивалася кров у колисці плоті,
все життя йому здавалось трагічним осяганням людських взаємин,
він тримав газету догори дриґом, відчуваючи, як слина суха у роті
вже перетворювалась на камінь, а до вух линув пташиний лемент;

чайка, відбиваючись в темнім річковім потоці, — сумувала за літом,
так по людському житті — залишається фото з жінкою і чоловіком,

ржавіння виноградних лоз, старе вітрило, сильно напнуте вітром,
пустельне узбережжя, осінній простір, розірваний чаїним криком;

його єство нагадувало спорожнілу дзвіницю, яку оминали й досі,
він давно опинився між днем і ніччю — в пекучих обіймах страсті,
хоча колись мав за плечима і шлюб, і розлучення прикрий досвід,
коли з дружиною був у цирку, захоплено дивлячись на гімнастів;

перегодом вона ще чула його хрипкий голос, упереміш із люттю,
та їй судилося зіграти в його житті надто важливу роль, осягнути
те, що дарує можливість не помилитись, що стає життєвою суттю,
він гойдався у гамаку, геть пойнятий шаленим чорториєм осмути;

під старим деревом вона накрила на стіл, і вони пообідали мовчки,
поводилась, ніби його колишня дружина, але як дбайлива хазяйка,
він відчував, як приторкався до шиї цупкий комір нової сорочки
і ясно чув, як десь далеко на річці гудів пароплав і квилила чайка.

RIGOR*
Звук обірваного в телефонній слухавці голосу триває так довго, 

ніби зимова пора,
оголене, як тіло, мовчання, завмирає в гортані, щоб потім зрости, 
зрушити кревні передчуття, які вже поєднались із безсиллям єства, 

так засмагла, наче шкіра, кора
іззовні кориться силі, всім деревам край поля колись передрікши 

імена безіменні;

це вже стає вагомим підсумком від самого народження і всього 
прожитого взагалі,

висить туман над поверхнею поля, як біль невтишний 
і солодкий присмак гіркоти,

повітря пахне мокрою шерстю овець, що пасуться на схилах, 
припадаючи до землі,

хрипить гучна мідь крику чайки понад хвилями моря, 
й мляве сонце яріє навпроти;

навідліг обновлюються рахунки прожитого життя, 
сухостій обгортає холодна мла,

душа перебуває у смузі відчуження, ніби міцна кам’яна основа 
мертвого узбережжя,

життя людське — це шал, біль і неточний переклад, 
що рве навпіл горла живі слова,

так кожен плід прагне визріти вчасно, поки сад цілком 
не охопила осіння пожежа;

чи відшукають слова бодай колись своїх вмерлих батьків, 
чи здолають серця журу,

і стирається в пам’яті місцевість, де колись народились 
і де перев’язано пуповину,

удень на веранді старій чоловік сказав жінці: послухай, я теж, 
певно, скоро помру,

і не треба сприймати всерйоз мою смерть, не вини мою душу — 
грішну й безвинну;

пустельні околиці, грубозерниста тяжкість урочистого мідного 
слова, камінь, вода,

день скрижанів у покрику самотньої сірокрилої чайки, 
як порядок слів в лексиконі,

хтось винен у цьому мовчанні, хтось без вини завинив, 
тягне холодом з моря, руда

посохла трава, намоклий пісок; діти мертвих батьків між собою 
не рідні, не кровні.

***
Весняна вода розмивала покинуті в заростях пташині гнізда,
чоловік простував польовою дорогою повз старий елеватор —
жінка помітила, що небо хмарилося саме перед його приїздом, —
і не знала, чи сумувати за минулим і давно втраченим варто;

виднокіл був розірваний навпіл і оповитий сном чорнозему,
фрагменти життя виринали у згадках, їхня цуплена схожість,
в густих чагарях жваві пташки обдзьобували тишу щоденну,
в тім краю все корилось сірій воді, навіть денця відер порожніх;

тож він зупинився на межі селища й поля, біля кущів глоду
та рваної річки, поглянув на небо і далекі черепичні покрівлі,
він втратив колись сім’ю, родовід і навідліг зненавидів воду,
тепер відчував, як минуле боліло, повзало мурахами по шкірі;

як із потовщених жил тече кров, як хижо пручається м’якоть,
так тіло, вмируще і тлінне, не здатне любити, пам’яттю скуте,
виправдання життя — це, як кістка, цупка й порожниста мряка,
білий човен біля берега помахом весел розбивав лід спокути;

він пішов через міст — і схилялись над плесом гілки вузлуваті, —
бачив ясно постать свою на воді, що пливла мідним відбитком,
йому здавалось, що моторошний світ непорушно стояв на варті,
а його відбиття було цікаве лише блискучим зляканим рибкам —

це подібність до того, що пішло назавжди, що перетворилось
на сухе суцвіття печалі, на свідоцтво розлуки в надсіченій вені —
він закурив і дивився на річку, де дика качка розправила крила, —
такий щирий і надто безпорадний у своїй самоті сокровенній.

***
Так схвильовано говорити про речі, які розумієш лиш
наодинці з кров’ю, що в жилах перетворюється на ржу,
вже брунькується в горлі співочому справжній вірш,
так жахно мовчати, як мертвим лягати у землю чужу;

а батько, що ні разу не оглянувшись, полем собі пішов,
і його ноги по щиколотки вгрузали в борозни озимини,
наче на губах обережно вибивалася тепла смаглява кров,
найбільша вина полягає в тому, що не відчуваєш вини;

іще якусь часину я просто стояв і дивився йому услід,
і намокало неквапом поле, як злежале військове сукно,
птахи долали мідь світла у небі, вмерзаючи в синій лід,
так добре пам’ятаєш те, що було не тепер, а давно-давно;

о, нехай увіч проростає трава і роки попеліють вщент,
нехай пам’ять, як земля, зберігає сон благодатний зерна —
і гучний відголос оленя, сполоханого з лігвища, й ще
присмак у роті журний поминальний гіркого вина;

тьмяні поржавілі рейки, складені в стоси штабелі шпал,
чорний, колючий, уже пронизаний сутінками чагарник,
вибач, я тебе колись загубив, але й досі не відшукав,
як почутий між гілками надсадний пташиний крик.

***
Старе кримське подвір’я десь високо в поснулих горах,
яке жвавою ртуттю вщерть заповнили білі і чорні вівці, —
крізь сон було чутно, як в колодязі тихо вода говорить,
підкорившись, наче влітку нічні мотилі москітній сітці;
і поступово тьмянів розмитий обрис гірського потоку —
ніч прислухалась уважно до кожного покрику й кроку;

напередодні анексії вона дорікала йому щодо від’їзду,
він запам’ятав, як завмер у дворі і як капелюх мокнув
під весняним дощем, який тіло вчувало, як біль порізу,
вона повідомила, що вже посіяла ранній кріп і моркву
і що має щиру надію, що він таки знайде у собі покору,
але за нею він бачив дорогу, що пнулася стрімко вгору;

можливо, обмеженість її поглядів його надто вражала,
хоч ні разу не пошкодував, що колись одружився з нею,
те кохання складало його особистий світ, за душу брало,
наче рваний марлевий бинт, наскрізь просочений ржею,
а зерно, що зріло в нім дотепер, почало таки проростати,
мов життя, що завжди визначається фінішем або стартом;

він стояв у дверях, натягаючи на плечі пальто, спочинку
тоді чекало все його єство й одну відповідь на питання,
коли виходив надвір — рипнули двері, впустивши жінку,
тяжкі потоки зливи розмивали обриси всесвіту і кохання,
цілісний і як чоловік, і як особистість — він все пробачив,
та не міг чути, як дружина, зачинившись в кімнаті, плаче;

бо його тверді слова відповідали рішучим діям і вчинкам,
і здавалося, що на голих гілках мерехтіло розлоге листя,
пахло свіжим вапном, рясний дощ на калюжах бринькав
та поводився так переконливо, ніби наново жити вчився,
сон змагав диких пташок, що звили гнізда на битій цеглі,
поперемінно проводячи вбогий час то в полі, то в церкві;

в долині, повитій темрявою, бовванів сільський цвинтар,
де навіки полягли спочити скошені програною війною,
віночок із сухих трав почепив на двері Біблійний митар,
що вчора пив на веранді запарену каву, зможений млою,
і самотня заблудла вівця біліла, мов зотліле старе вітрило,
між кущів глоду, а прощання ставало тяжким розривом,

чітко визначаючи марність крихкого людського щастя,
що йому, наче повітря, просто було життєво необхідне,
він мав невтоленну жадобу любові, як святого причастя,
на самоті спостерігав, як ніжний ранок у долах бліднув,
коли дорогою додому зі служби визначав досить точно,
де глід червонів під льодом, де ржавіла вода проточна.
______________________________
RIGOR *(англ.) — задубіння.
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Микола ТАБОРИТ

Відзнака має тривалу істо-
рію. Ще 2009 р. Міністерство 
охорони здоров’я, дотримую-
чись основоположних засад за-
снування Державної нагороди, 
заснувало в Україні відомчу зао-
хочувальну відзнаку “Хрест Пан-
телеймона Цілителя”. Її вручали 
тим, хто має видатні особисті за-
слуги та сприяє розвитку галузі 
охорони здоров’я, медичної на-
уки, в благодійній, гуманістич-
ній та громадській діяльності, а 
також за інші здобутки в цари-
ні охорони фізичного та духо-
вного здоров’я населення. Наго-
роду погодили та благословили 
предстоятелі трьох найбільших 
християнських Церков Украї-
ни — УПЦ КП, УГКЦ та УПЦ 
МП. За час існування відзна-
ки нею було нагороджено біль-
ше двадцяти видатних вчених, 
лікарів, громадських діячів та 
благодійників, представників 
духовенства. Серед кавалерів Ор-
дена такі визначні особистості, як 
М. М. Амосов (посмертно), 
О. О. Шалімов (посмертно), 
О. М. Лук’янова, Л. А. Пиріг 
(доктор медичних наук, просвітя-
нин), Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України Філа-
рет, Блаженнійший Митрополит 
Київський і всієї України Воло-
димир, Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженній-
ший Любомир (Гузар) та ін.

— Цього року престижна на-
города набула вищого рівня, — 
сказав екс-міністр Міністерства 
охорони здоров’я України, а ни-
ні завідувач кафедри управлін-
ня охорони суспільного здоров’я 
Національної академії держав-
ного управління при Президен-
тові України, доктор медичних 
наук Василь Князевич. — Свого 
часу ми задумували її як найвищу 
державну відзнаку для медиків. 
Через низку причин не вдалося 
реалізувати цю ідею. Але ми не 
зупинилися, ставлячи собі за ме-
ту відновлення в нашому суспіль-
стві засад милосердя, гуманізму, 
любові до ближнього та недужо-

го, із 2017 року започатковується 
громадська відзнака за професіо-
налізм та милосердя “Орден Свя-
того Пантелеймона”. Крім того, 
кожному вручатимуть по 100 тис. 
грн.

Цьогоріч відзнаку присуджу-
вали у таких номінаціях: “Кра-
щий лікар”, “Кращий медик”, 
“Новатор охорони здоров’я”, 
“Міжнародне співробітництво у 
галузі охорони здоров’я”, “Слу-
жіння суспільству”. Цьому пере-
дувала копітка і прозора робота з 
визначення переможців. Створе-
но сайт, на якому можна заздале-
гідь ознайомитися з процедурою 
пошуку кандидатів та визначення 
переможців. Це було так: у кож-
ній області, великому місті Укра-
їни створено експертні ради, які 
відбирають 125 кандидатів. З них 
Національна експертна комісія 
з поданих кандидатур відібра-
ла 25 найдостойніших і найавто-
ритетніших. Останнє слово бу-
ло за Поважною радою, до якої 
входять шановані і знані в Укра-
їні та за її межами люди, наші мо-
ральні авторитети. Це, зокрема, 
перший Президент України Ле-
онід Кравчук, президент НАМУ 
Віталій Цимбалюк, Народна ар-
тистка України Ада Роговцева, 
екс-міністр закордонних справ 
Володимир Огризко, Святійший 
патріарх Філарет, Блаженнійший 
Святослав та ін. У кожній із 5 но-

мінацій Рада відібрала одного пе-
реможця, тобто, орденом Свя-
того Пантелеймона цього року 
нагородили 5 осіб. Ці імена му-
сить знати вся Україна.

У номінації “Кращий лікар” 
кавалером ордена Святого Пан-
телеймона став Михайло Кашта-
льян, доктор медичних наук, за-
відувач кафедри загальної хірургії 
та військової медицини Одесько-
го національного медичного уні-
верситету. З перших днів ро-
сійсько-української війни він 
організовував розгортання вій-
ськових шпиталів у зоні воєнних 
дій на сході країни. Першим у по-
льових умовах запропонував ви-
користання ендоскопічної апа-
ратури. Особисто прооперував і 
врятував життя сотням бійців.

У номінації “Кращий медик” 
— Мирослава Савчак, фельдшер 
пункту екстреної медичної допо-
моги “Чижики” Пустомитівсько-
го району Львівської області. По-
над чверть віку вона працювала 
медичною сестрою, нині — сіль-
ський фельдшер. 2015 року взяла 
відпустку і добровольцем поїха-
ла працювати в “Першу медичну 
роту” Нацгвардії України. Пізні-
ше її мобілізували, службу про-
ходила в батальйоні ім. генерала 
Кульчицького.

У номінації “Новатор охоро-
ни здоров’я” — Сергій Слєсарен-
ко, доктор медичних наук, керів-

ник Дніпропетровського центру 
термічної травми і пластичної хі-
рургії. За 30 з лишком років опе-
рував пацієнтів з множинними 
опіковими травмами. За час бо-
йових дій на східному фронті че-
рез його відділення пройшло по-
над 400 бійців із численними 
опіковими травмами різного сту-
пеня.

У номінації “Міжнарод-
не співробітництво в охороні 
здоров’я” — Хубертус фон Фосс, 
німецький педіатр і благодійник, 
керівник Мюнхенського дитячо-
го реабілітаційного центру. За йо-
го сприяння в Україні створено 
понад 100 реабілітаційних цен-
трів для дітей з ураженнями нер-
вової системи, у яких пройшли 
лікування та реабілітацію кіль-
ка десятків тисяч дітей. За часів 
української незалежності за йо-
го допомогою і безпосередньою 
участю було реалізовано медичні 
проекти, загальна вартість яких 
становить 25 млрд євро.

У номінації “Служіння сус-
пільству” — Ігор Зінич (посмерт-
но), санітарний інструктор 80-ї 
окремої десантно-штурмової бри-
гади, кіборг, провів у Донецькому 
аеропорту рекордні 34 дні. У під-
валах терміналу облаштував ме-
дичний пункт, витягував пора-
нених із позицій і надавав першу 

допомогу. Під час оборони аеро-
порту був поранений, але відмо-
вився від ротації. Загинув 20 січ-
ня 2015 р. під завалами в новому 
терміналі.

Церемонія “медичного Оска-
ра” — вручення і вшанування 
кавалерів ордена Святого Пан-
телеймона і сімнадцяти “посвя-
чених номінантів в Орден” відбу-
лася на високому рівні. У цікавій 
і насиченій концертній програ-
мі взяв участь голова Київської 
“Просвіти” Кирило Стецен-
ко, який полонив учасників це-
ремонії своєю віртуозною грою 
на скрипці. Він передав вітання 
і поздоровлення учасникам і пе-
реможцям від голови Товариства 
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка 
Павла Мовчана. Не почула при-
вітання українська медична еліта 
лише від очільника українсько-
го Уряду Володимира Гройсма-
на. Хоча, як зізнався Василь Кня-
зевич, напередодні він особисто 
йому телефонував і запрошував 
на церемонію. Що ж, це, можли-
во, свідчить про ставлення і тур-
боту влади до проблем охорони 
здоров’я української нації, її — 
саме так — подвижників у медич-
ній галузі, героїв у білих халатах, 
найгуманніших, найталановиті-
ших із професіоналів, наймило-
сердніших…

За професіоналізм і милосердя
У День Святого великомученика і цілителя Пантелеймо-

на, 9 серпня, в Національній філармонії України відбулася 
урочиста церемонія нагородження і вшанування новообра-
них кавалерів “Ордена Святого Пантелеймона” — цього, 
за словами президента НАМУ, академіка, просвітянина 
Віталія Цимбалюка, медичного Оскару — найпрестижні-
шої неурядової, громадської відзнаки за професіоналізм і 
милосердя. Вона має професійно-фахову спрямованість і 
присуджується за гуманістичну й шляхетну діяльність у га-
лузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість 
і духовний розвиток українського народу та держави зага-
лом, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я на-
ших громадян, а також виховує повагу один до одного, на-
дихає на нові звершення.


