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Шановний Павле Михайловичу!
Міністерство культури України в ме жах 

своєї компетенції розглянуло лист членів 
Всеукраїнської координаційної ради гро-
мадських організацій захисту державної 
мови від 04.10.2017 №27 щодо утверджен-
ня українськомовного середовища в реалі-
ях сьогодення та інформує.

Насамперед дозвольте подякувати всім 
учасникам Всеукраїнської координаційної 
ради громадських організацій захисту дер-
жавної мови та безпосередньо Всеукраїн-
ському товариству “Просвіта” ім. Тараса 
Шевченка за багаторічну діяльність, спрямо-
вану на зміцнення статусу української мови.

Мінкультури поділяє Вашу стурбова-
ність станом української мови у суспільстві 
та необхідністю впровадження дієвих меха-
нізмів для зміцнення її державного статусу.

Враховуючи необхідність вжиття невід-
кладних системних заходів для відновлен-
ня вживання української мови в усіх сферах 
суспільного життя держави, існує потреба 
в оновленні мовного законодавства Украї-
ни задля зміцнення національної єдності та 
консолідації українського суспільства.

Принагідно інформуємо, що у Верхо-
вній Раді України на базі законопроекту 
№5670 зареєстрований узгоджений зако-
нопроект “Про забезпечення функціону-
вання української мови як державної” за 
№ 5670-д.

Одним із основних пріоритетів Мініс-
терства культури України на 2017—2020 
роки визначено зміцнення позицій дер-
жавної мови в культурному та інформацій-
ному просторі.

У зв’язку з цим, на сьогодні розроблено 
проект Стратегії популяризації української 
мови шляхом взаємодії державних органів 
виконавчої влади з інститутами громадян-
ського суспільства, через ухвалення відпо-
відних управлінських рішень та проведен-
ня системних заходів.

Слід зауважити, що 5 вересня 2017 ро-
ку Верховна Рада України 255-ма голоса-
ми ухвалила новий Закон України “Про 
освіту”, включно зі статтею 7, яка регулює 
питання мови освіти. Вперше за історію 
Незалежності України на законодавчо-
му рівні розширюються обсяги навчання 
українською мовою у державних та кому-
нальних навчальних закладах, де навчання 
ведеться мовами нацменшин.

Ухвалені зміни відповідають Консти-
туції України і рішенню Конституційно-
го суду від 14 грудня 1999 року у справі про 
офіційне тлумачення положень статті 10 
Конституції України щодо застосування 
державної мови органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування 
та використання її у навчальному процесі 
в навчальних закладах України.

Разом із тим, забезпечення вивчення мов 
національних меншин у національно-куль-
турних товариствах виходить за межі повно-
важень Міністерства освіти і науки України 
і належить до сфери компетенції Міністер-
ства культури України. Враховуючи те, що 
Міністерство культури України наразі здій-
снює роботу щодо розробки та оновлення 
законодавства у сфері міжнаціональних від-
носин та прав національних меншин, пи-
тання щодо забезпечення державою можли-
вості вивчати мови національних меншин у 
національно-культурних товариствах буде 
враховане при підготовці відповідних нор-
мативно-правових актів, зокрема нової ре-
дакції Закону України “Про національні 
меншини в Україні”, підготовку якої запла-
новано завершити 2018 року.

Насамкінець інформуємо, що 31 жов-
тня 2017 року в Міністерстві культури Укра-
їни відбулась зустріч Першого заступника 
Міністра культури України з представника-
ми делегації Європейської комісії за демо-
кратію через право (Венеціанська комісія), 
на якій розглядалось питання щодо забезпе-
чення прав національних меншин відповід-
но до статті 7 Закону України “Про освіту”.

Міністерство культури України по-
вністю підтримує редакцію статті 7 Закону 
України “Про освіту”.

Таким чином, оновлення мовного за-
конодавства України та інші необхідні за-
ходи сприятимуть комплексному вирі-
шенню питання утвердження української 
мови як державної у всіх сферах суспіль-
ного життя.

З повагою
Ю. А. РИБАЧУК,

заступник Міністра

Всеукраїнське товариство 
“Просвіта” імені Тараса Шевченка
У Міністерстві розглянуто лист Комі-

тету з питань науки і освіти Верховної Ра-
ди України стосовно вашого звернення 
щодо вжиття заходів з метою утвердження 
української мови у сфері освіти.

Повідомляємо, що Міністерство спри-
яє функціонуванню української мови як 
державної в навчальних закладах.

Так, з метою виконання в повному обся-
зі мовного законодавства України в частині 

застосування державної мови в освітній га-
лузі місцевим органам управління освітою, 
навчальним закладам надіслано відповід-
ний лист (№ 1/9-542 від 07.10.2016).

Звертаємо вашу увагу, що в статті 7 Зако-
ну України “Про освіту”, ухваленого Верхо-
вною Радою України 05.09.2017, зазначено, 
що “держава гарантує кожному громадяни-
нові України право на здобуття формальної 
освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної 
середньої, професійної (професійно-тех-
нічної), фахової передвищої та вищої), а та-
кож позашкільної та післядипломної освіти 
державною мовою в державних і комуналь-
них закладах освіти; “особам, які належать 
до національних меншин України, гаранту-
ється право на навчання в комунальних за-
кладах освіти для здобуття дошкільної та по-
чаткової освіти, поряд із державною мовою, 
мовою відповідної національної меншини. 
Це право реалізується шляхом створення, 
відповідно до законодавства, окремих кла-
сів (груп) з навчанням мовою відповідної 
національної меншини поряд із державною 
мовою і не поширюється на класи (групи) з 
навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних наро-
дів України, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття до-
шкільної і загальної середньої освіти, поряд із 
державною мовою, мовою відповідного ко-
рінного народу. Це право реалізується шля-
хом створення, відповідно до законодавства, 
окремих класів (груп) з навчанням мовою від-

повідного корінного народу України поряд із 
державною мовою і не поширюється на класи 
(групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних на-
родів, національних меншин України, га-
рантується право на вивчення мови відпо-
відних корінного народу чи національної 
меншини в комунальних закладах загаль-
ної середньої освіти або через національні 
культурні товариства”.

Інформуємо, що Міністерством ство-
рюється робоча група з розроблення плану 
дій стосовно запровадження статті 7 Зако-
ну України “Про освіту”.

З повагою
Павло ХОБЗЕЙ,

заступник Міністра

Шановна Громадо!
На Ваше звернення, що надійшло на 

адресу депутатської фракції ПАРТІЇ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА” у Верховній Ра-
ді України восьмого скликання стосовно 
низки пропозицій, а також підтримки про-
ектів законів за реєстраційними номера-
ми 5670-д “Про Забезпечення функціону-
вання української мови як державної” від 
09.06.2017 року, а також 3491-д “Про осві-
ту” від 04.04.2016 року, повідомляємо:

Насамперед дякуємо Вам за чітку гро-
мадянську позицію та небайдужість до сус-
пільно-політичних процесів, що відбува-
ються в Україні.

Стосовно викладених Вами зауважень, то 
вони надані народним депутатам України — 
членам фракції, котрі входять до складу про-
фільного Комітету Верховної Ради України 
для подальшого розгляду та опрацювання.

Стосовно законопроекту за реєстр. № 
3491-д “Про освіту”, то 5 вересня 2017 ро-
ку його було ухвалено як Закон України 
та повернуто з підписом від Президента 
України 26 вересня 2017 року.

З повагою — 
ПАВЕЛКО А. В.

заступник Голови фракції

«Просвіто», відповідаємо на ваше звернення

18 листопада 2017 року в Будинку вчителя (м. Київ,  
вул. Володимирська, 57) відбудеться Х з’їзд громад-
ської організації “Всеукраїнське товариство “Про-
світа” імені Тараса Шевченка”.

Початок роботи об 11 годині ранку.
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«Просвіта» сьогодні “Наша мова — це свято, яке завжди з нами”.

Хмельницький
Тиждень особливої шани до

рідної  української  державної мо�
ви відбувається в Народному До�
мі “Просвіти”.

Це вже добра традиція від
1996 року, коли ВУТ “Просвіта”
ініціювало відзначення цього
дня, а Президент підписав Указ!

Щорічно, протягом тижня
“Просвіта” проводить різні  заходи.

Цьогоріч   це були тематичні
відеолекторії “Спочатку було сло�
во…”, проведені в НАДПСУ імені
Богдана Хмельницького та  ГУ НП
у Хмельницькій області з перегля�
дом просвітницької програми
“Свою Україну любіть” за участю
професора Миколи Тимошика та
священика з Канади  отця Богдана. 

Родзинка відзначення цього
особливого Дня  — аудіоурок “Го�
вори українською правильно”,
який відбувся 9 листопада в Го�
ловному управлінні  національ�

ної поліції в Донецькій області.
В основі уроку — аудіоматері�

али, озвучені головою Хмель�
ницького міського Товариства
української мови ім. Т. Шевченка
“Просвіта” Зоєю Діденко в раді�
опрограмах ТРК “Місто”.

У Народному Домі “Просвіти”
учні СЗОШ № 15 імені Олексан�
дра Співачука, НВО № 5 імені
Сергія Єфремова, НВК № 10, гім�
назії № 1 імені Володимира Кра�
сицького мали щасливу нагоду
слухати з телеекрана Петра Яцика,
засновника Міжнародного кон�
курсу знавців української мови. 

Наступного тижня відбудеть�
ся методичне об’єднання вчите�
лів української мови та літерату�
ри навчальних закладів обласно�
го центру, де буде представлено
репринтне видання Івана Огієнка
“Наука про рідномовні обов`яз�
ки”, бо наша мова — це свято,
яке завжди з нами.

Власкор. 

9 листопада — День української  писемності  та  мови
Відзначати День української

писемності та мови в Переяслав�
Хмельницькому педагогічному
університеті вже стало доброю
традицією. Цього дня в конфе�
ренц�залі імені Василя Сухом�
линського зібралися студенти,
викладачі, поети, прозаїки — всі,
кому небайдужа доля рідної мо�
ви.  На початку свята до присут�
ніх звернувся доктор філологіч�
них наук, професор, директор на�
уково�навчального Центру Ско�
вородинознавства Микола Кор�
панюк. Він наголосив, що мова та
писемність — невід’ємна частина
душі кожного народу, для утво�

рення якої треба пройти довгий
та складний шлях.  

Приємною несподіванкою
для присутніх стала презентація
нової книжки доктора педагогіч�
них наук, професора Ганни Ток�
мань “Уявні діалоги: слово про на�
уковців”.  Кожний з розділів кни�
ги має свою специфіку. У першо�
му розділі, який присвячений фі�
лософам, досліджено праці Мар�
тіна Гайдеггера, Габріеля Марсе�
ля, Альбера Камю, у яких мисли�
телі�екзистенціалісти виступили
інтерпретаторами художнього
тексту. Другий розділ книги міс�
тить роздуми над працями полі�

тологів та культурологів. У ньому
— гостра публіцистична думка
вітчизняних письменників, які
були водночас науковцями, про
вибір  українських інтелігентів.
Слово про літературознавців
присвячено колегам з минулого  і
сучасного у третьому розділі. Дві
статті сфокусовано на постаті
Юрія Бойка�Блохина, видатного
діяча української науки і культу�
ри з діаспори: детально розгляну�
то праці вченого про поетів
Празької школи і прозаїків Роз�
стріляного відродження. 

Завершує книгу розділ зі сло�
вом про педагогів�філологів, їхня
когорта — найчисельніша: автор�
ка намагалася щонайширше уза�
гальнити і проблематику, і здо�
бутки методики навчання україн�
ської і зарубіжної літератури  на
сучасному етапі розвитку пред�
метної дидактики.

— Постаті і тексти науков�
ців, роздуми, монографії, гідно ре�
презентують вітчизняну і зару�
біжну гуманітаристику, а також
містять духовні цінності, які нас�
нажують українську людину в її
справедливій визвольній боротьбі
та поступі в розбудові суверенної
держави. Дякую героям моєї
книжки, живим і мертвим, за
щасливу працю спілкування, —
сказала авторка видання на за�
вершення виступу. 

Ольга НАУМЕНКО

День української писемності і
мови — одне з найважливіших
свят для просвітян. Встановлене
воно 1997 року теж з ініціативи
“Просвіти”. В Івано�Франків�
ській обласній “Просвіті” вже
стало традицією приймати цього
дня до своїх лав найдостойніших,
національно свідомих, автори�
тетних людей. Цього року ними
стали п’ятнадцять студентів істо�
ричного факультету Прикарпат�
ського національного універси�
тету ім. В. Стефаника. Вони уро�
чисто читали Клятву просвітяни�
на, цілували просвітянське зна�
мено і отримували просвітянське
посвідчення, яке вручав голова
обласної “Просвіти” Степан
Волковецький, перед тим звер�
нувшись з привітальним словом
до всіх учасників заходу. А ці сту�
денти вже себе активно прояви�
ли. До відзначення 75�ї річниці
створення УПА переглядали те�
матичні фільми та організовували
тематичний концерт у меморі�
альному комплексі “Дем’янів
Лаз”.

Святкову доповідь на заході
виголосив професор Прикарпат�
ського університету, просві�
тянин Микола Лесюк.

На святі української пи�
семності та мови відбулось
представлення “Медіа�сту�
дії” (школи журналістики)
“Простір” під егідою ЮНЕС�
КО, єдиного в Україні про�
екту. Його вихованці пока�
зали, як вдало і красиво вмі�
ють висловлювати свою
думку, виступати перед ауди�
торією, поширювати інфор�
мацію в усіх можливих фор�
мах: газетах, журналах, те�
лерадіо, Інтернеті і ще бага�
то чого іншого, пов’язаного
з нашою мовою.

Леся Кирилович, голова
Калуського райміськоб’єд�
нання “Просвіти”, для ут�
вердження української мо�

ви на районному телебаченні ве�
де просвітянські читання у теле�
програмі “Отчий світильник”.

Фрагмент із цієї програми бу�
ло показано на мультимедійному
проекторі, і сама вона  також вис�
тупила з читанням уривку з Шев�
ченківського твору. Серед попу�
ляризаторів українського слова
виступила тут випускниця Малої
академії наук (секції журналісти�
ки) Мар’яна Гнат.

Присутніх познайомили з
творчістю цьогорічного лауреата
Національної премії ім. Олени
Теліги, редактором Всеукраїн�
ського дитячого журналу “Дзві�
ночок” Лесею Пилип’юк. До на�
городження її представляли дер�
жавне дитяче видавництво “Ве�
селка” та Гадяцька райдержадмі�
ністрація Полтавської області за
редакційно�видавничу діяльність
і дитячу книжку “Котик зорі ра�
хував”. Журнал “Дзвіночок” за
підсумками минулого року став
переможцем видань для дітей та
юнацтва. Нагороду вручав пер�
ший заступник голови Держком�
телерадіо Богдан Червак. Леся
Пилип’юк цього року теж отри�

мала медаль “За заслуги перед
Прикарпаттям”. До Дня україн�
ської писемності і мови вийшло з
друку три томи поезій лікаря�
невропатолога Світлани Велич�
ко. Кілька з них, присвячених
мові, вона прочитала.

А ще до свята зі своїми худож�
німи номерами долучилися сту�
денти та викладачі музичного
училища ім. Д. Січинського, учні
музичних шкіл №1 та №2, хор
хлопчиків та юнаків “Вівчарик”,
які без фонограм захопливо ви�
конували українські твори “Стою
я в лісі самотою”, “Ой на горі на
Маківці”, “Запливай же рожень�
ко весела”, “Карпати кличуть”,
“Давно те минуло”, “Якби я вмі�
ла вишивать”, “Глибока крини�
ця”, “Два потоки з Чорногори”
та інші.

Свято затягнулося, бо в свято
мови хотілося всім і говорити, і
співати, і звеличувати нашу дер�
жавну мову, над якою знущають�
ся зайди вже віки, та й і нині про�
довжують виганяти її з рідної ха�
ти.

Михайлина БОДНАР, 
завідувач культурно�масовою

роботою,  м. Івано�Франківськ

Київ
11 листопада у  Національно�

му музеї історії України відбулася
друга зустріч Мандрівного диску�
сійного клубу “КИЇВСЬКЕ КО�
ЛО”, яке організувала та провела
Київська “Просвіта” спільно з
працівниками музею та громад�
ським проектом “LIKБЕЗ. Істо�
ричний фронт”. Метою інтелек�
туальної вечірки, присвяченої
Дню української писемності і мо�
ви, стало висвітлення питання:
“Якою мовою говорив Нестор з
киянами?”. 

Захопливий експертний ана�
ліз теми здійснили доктори філо�
логії Павло Гриценко та Галина
Наєнко, музично�історичний ас�
пект розкрили Олексій Кабанов і
Ганна Куземська, а узагальнення
проблематики забезпечив канди�
дат історичних наук Сергій Га�
лушко. Дискусію розпочав мо�
вознавець і перекладач, заступ�
ник голови Координаційної ради

з питань застосування україн�
ської мови в усіх сферах суспіль�
ного життя при Міністерстві
культури України Тарас Марусик,
який спрямував розмову в напря�
мі практики управління мовною
політикою з боку держави і ролі в
цьому процесі громадськості. 

В обговоренні взяли участь ві�
домі мовознавці Гриць Халимо�
ненко та Михайло Наєнко, не�
байдужі представники громад�
ськості. Подія привернула увагу
численної аудиторії — серед зна�
кових особистостей гостей були
відомі літератори Василь Шкляр,
Павло Мовчан, Любов Голота й
легендарна акторка Галина Яб�
лонська. Програма зацікавила
студентство і молодь — захопливі
історичні квести, український
музичний епос і гарячі танці у ви�
конанні кобзарів Тараса Силен�
ка, Василя Лютого, Олексія Ка�
банова і Кирила Стеценка, який
був модератором вечірки.

Влас. інф.

Переяслав�Хмельницький

Івано�Франківськ

Дитячо�юнацький хор “Вівчарик”
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«Просвіта» сьогодні“Розумні діти — наша стратегічна зброя, справжня
українська еліта”.

Михайло СЛАБОШПИЦЬ�
КИЙ: “Діти — це наша стратегіч�
на зброя”

— Мені випала честь од імені
організаторів конкурсу привітати
вас із Днем української писем�
ності і мови та з початком XVIII
мовного марафону. Коли світлої
пам’яті Петро Яцик задумував
цей захід, він свято вірив: мовний
турнір не може не вплинути на
мовну ситуацію в Україні і сприя�
тиме соціальному престижеві
державної мови в Українській
державі. Ось  уже 18�й рік ми що�
разу даємо старт конкурсу в ін�
шій області. У травні в столично�
му театрі ім. І. Франка Київщина
передала  естафету Хмельниччи�
ні, чиї школярі і студенти щоразу
показують у нашому змаганні
добрі знання з української. Отож
Хмельниччина давно заслужила
на честь подати сигнал усій Укра�
їні: “Конкурс оголошується від�
критим!”

Щороку, під час закриття
кожного конкурсу, я бачу на сце�
ні в театрі ім. Франка десятки ро�
зумних дитячих облич. Це, ма�
буть, найкраще з усього, що є в
Україні. Розумні діти — наша
стратегічна зброя, справжня ук�
раїнська еліта. Наш конкурс не�
випадково міжнародний. Він від�
бувається на всіх паралелях і ме�
ридіанах, де живуть українці. На�
віть у Росії торік він усе�таки від�
бувся в автономній республіці
Башкортостан. Раніше в Росії він
відбувався у 5�7 містах, але нині
через відомі обставини конкурс
імені Яцика там задушено. Вис�
тояв він тільки в Башкортостані. 

Я радий, що приїхав сюди з
Павлом Юхимовичем Грицен�
ком, директором Інституту укра�
їнської мови НАНУ, незмінним
головою журі нашого конкурсу й
одним із архітекторів. Очолюване
ним журі зібрало непідкупних і
принципових людей. Корупція
тут не пройде. У нас не перемага�
ють “по знайомству”. Нагадую
всім учасникам, що переможці та
призери конкурсу на загальнона�
ціональному рівні одержують не
тільки дипломи й цінні подарун�
ки, а й серйозні грошові премії.
Так заповідав Петро Яцик. І наші
меценати виконують його запо�
віт.

Свого часу міністр освіти і на�
уки Василь Кремень особисто їз�
див відкривати конкурс у різні
міста України. Кремень також ві�
тав переможців і під час закриття
марафону в столичному театрі
ім. Франка. Нині ж ми не маємо
хоча б маленького клерка з Мі�
носвіти. Схоже, що там  наш кон�
курс кваліфікують як щось тре�
тьорядне чи навіть десятирядне.
Гадаю, що ми силами громад�
ськості тиснутимемо на Міносві�
ти, вимагаючи від нього визначи�
тися і в національних пріорите�
тах.

Павло ГРИЦЕНКО: “Наш
важливий політичний і моральний
аргумент”

— Нагадаю, невипадково саме
цього дня — 9 листопада — розпо�
чинається наш конкурс, адже це
день народження рівноапостоль�

ного Нестора Літописця. І саме
цього дня ми святкуємо День ук�
раїнської писемності і мови. 20
років тому на пропозицію ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка пре�
зидент України підписав про це
відповідний указ. І так з’явилося
важливе національне свято.   

Сьогодні ми маємо гордитися
не тільки розпросторенням укра�
їнської мови в усіх світах, не тіль�
ки тим, що українська мова поп�
ри всі випробування твердо сто�
їть тут, на своїх національних
первнях, а ще й тому, що першо�
початки української мови йдуть
углиб століть. Наші далекі предки
не тільки тримали гриднів, три�
мали кінноту, будували храми та
оборонні вежі, а й тримали вели�
чезні за нашими сьогоднішніми
мірками інститути людей, які пе�
реписували і перекладали свя�
щенні книги і загальноосвітні
книги. Українська мова — це мо�
ва великої писемної культури, ве�
ликої європейської нації, і ми ма�
ємо всі підстави пишатися цим
незаперечним фактом.

Цей конкурс — улюблене ді�
тище Петра Яцика. Він його заду�
мав, спостерігаючи ненормальну
мовну ситуацію в Україні. Він ще
встиг побувати на урочистостях із
приводу закриття першого мов�
ного марафону. Гадаю, він тоді
почувався щасливим, бо на влас�
ні очі побачив, що справа зруши�
ла з місця. Нині долаємо тяжку
спадщину кількох століть жор�
стокої русифікації, що і призвело
до ненормальної ситуації з укра�
їнською мовою. 

Беручи участь у роботі журі
конкурсу, я завжди зі щемом
сприймаю слова дітей особливо з
наших понівечених територій, із
Донеччини і Луганщини, які мрі�
ють про мир, але не просто про
мир, а про мир на українській
землі і з українською мовою. Аль�
тернативи українськості Україн�
ської держави, альтернативи по�
ширенню української мови в Ук�
раїнській державі немає й бути не
може.

18�й рік поспіль в Україні від�
бувається цей безпрецедентний
мовний марафон, на якому сфо�
кусовано увагу не тільки освітян�
ської громадськості, а й широких
кіл, бо до конкурсу причетні не
тільки самі учасники й організа�
тори, а й меценати, батьки шко�
лярів і студентів, представники
ЗМІ, зрештою, всі національно
свідомі люди. Принципово важ�
ливо, що конкурс відбувається і
поза межами України. Це наш
важливий політичний і мораль�
ний козир, аргумент на користь
українства. 

Прес6центр Ліги меценатів

Хмельниччина дала старт XVIII�му…
9 листопада, у День укра�

їнської писемності і мови, у
Хмельницькому, за активної
участі міської “Просвіти”, бу�
ло дано старт XVIII Міжнарод�
ному конкурсу з української
мови, організаторами якого є
Міністерство освіти і науки
України та Ліга українських
меценатів. Пропонуємо Ва�
шій увазі виступи на відкритті
конкурсу виконавчого дирек�
тора Ліги українських меце�
натів, голови  координаційної
ради конкурсу Михайла Сла�
бошпицького та директора
Інституту української мови
НАНУ, голови журі конкурсу
Павла Гриценка. На відкритті конкурсу

Юні артисти на відкритті конкурсу, м. Сколе на Львівщині

Буковина
Напередодні свята прос�

вітяни Буковини побували у
багатьох  установах, зокрема
і державних, і організаціях
Чернівців та районів області
із запрошеннями долучитися
до великого дійства — поша�
нівку рідної мови, в якій
“мечі і струни, правда і терни
— від київського князя Ярос�
лава до нашої стрімкої бис�
трини”. І ось цей день настав.
Триєдине дійство, в якому Знан�
ня, Духовність, Почуття розпоча�
лося написанням диктанту Націо�
нальної єдності. Яке то щастя, що
на наш заклик відгукнулося бага�
то справжніх українців, і Божа
благодать завитала у навчальних
закладах, зокрема і з румунською
мовою навчання, коли поруч юні
й дорослі — діти та їхні наставни�
ки “над столиком схилились
низько, диктант із текстом укра�
їнським писали, щоб рідне не
згубить”… А ще буковинська
“Просвіта” започаткувала де�
монстрацію володіння словом і
письмом у Народному домі, і від�
нині така акція відбуватиметься
щороку під гаслом “Мова — моя
сподвижницькая слава”. Нам
справді вдалося влаштувати свято
єднання, адже до нашої ініціати�
ви долучилися представники ін�
ших громадських організацій об�
ласті: товариство “Репресованих і
політв’язнів”, “Ветеранська ор�
ганізація”, обласна організація
“Союз українок”, духовенство
краю, а також депутати Черні�
вецької обласної, Заставнівської
міської рад, фахівці облдержадмі�
ністрації, обласних бібліотеки та
клінічної  лікарні, викладачі і сту�
денти Чернівецького НУ ім. Ю.
Федьковича, Інституту вдоскона�
лення вчителів, журналісти, учні
шкіл та приватні підприємці. А з
тривогами й сумнівами допомог�
ли нам впоратися подарунки�
буклети “Нас єднає мова” із афо�
ризмами про код нації — від
Вижницького видавництва ТОВ
“Карпати�Моравія”.

Диктант Олександра Авра�
менка “Наша пісня” нас об’єд�
нав, ми виконали великий
обов’язок перед країною і перед
собою — “тест на долю, Щоб ук�
раїнство в ній жило”. 

Друга частина потужного зі�
брання перенесла нас до Пам’ят�
ної стели “Літописцям Руси�Ук�
раїни” — найзмістовнішого сим�
волу нашого краю, де зібралося
велелюддя Буковини. Традиційно
перше слово — організатору, го�
лові Чернівецького ОО ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка —
Остапові Савчуку, який привітав
поважне товариство з Днем укра�
їнської писемності і мови та по�
просив священнослужителів бла�
гословити  день вшанування не�
забутності тих, хто дав волю укра�
їнському слову. І вже у спільній
молитві ми просили Всевишньо�
го миру Україні, долі — нам, її ді�
тям, процвітання — золотій ко�
лисці — мові. А чоловіча хорова
капела “Дзвін” Чернівецького
національного університету
ім. Ю. Федьковича, під керівниц�
твом Л. Равлюка проникливо та

велично виконує  духовно�прос�
вітницький гімн “Боже великий,
єдиний”. 

Письменник, літературозна�
вець, почесний голова Буковин�
ської “Просвіти” Віктор Косячен�
ко, за наполяганням якого було
відкрито Пам’ятну стелу, розповів
про ідею  спорудження цього зна�
ку, який підносить національний
дух буковинців ось уже чверть
століття (освячено у 1992 р.). “Це
символ вдячності подвижникам
українського письма усіх віків і
заклик до подальшого захисту
мови та розвою творчості еліти
усіх поколінь”, — потвердив Вік�
тор Трохимович.

Церемонія покладання живих
квітів — урочиста й тривожна, як
пам’ять світочам, хто мову свою
“у народний вінець, як в оправу
ввели” — від поважної громад�
ськості краю, виконавчої і пред�
ставницької гілок влади та міськ�
ради, інтелігенції, студентства,
юних буковинців — просвітян.

А в Палаці “Академічний”
відбулося урочисте пошануван�
ня, вручення почесних грамот і
подарунків (люб’язно надало ви�
давництва БукРек)  найактивні�
шим просвітянам краю – від го�
лови та відповідального секрета�
ря крайової “Просвіти” —
О. Савчука та М. Пелех. А далі —
наукові тлумачення мови, пое�
тичні читання, мелодика  лірич�
них пісень переплелися барвис�
тим українським віночком, зак�
вітчаним золотоколоссям рідного
слова (Ірина Івасюта — кандидат
філологічних наук, доцент ЧНУ;
Богдан Мельничук — професор
ЧНУ, Юлія Коваль — учениця
Глибоцької гімназії; Марина
Приймак — учениця Замостян�
ської ЗОШ, Вижницький район;
Володимир Крижанівський, во�
лодар гран�прі читців Буковини),
тендітними маками народного
співу (фольклорно�етнографіч�
ний колектив “Берегиня” Замос�
тянського БК, тріо бандуристок
ЧНУ (“Молода Просвіта”), під
керівництвом Інни Мокроус, во�
кальний ансамбль “Буковиноч�
ка” (Ярина Вишпінська), патріо�
тичними мотивами�посвятами
загиблим під час Революції гід�
ності та в зоні АТО (Святослава
Дерда — переможниця пісенних
всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, Іван Дерда — голова
“Молодої Просвіти”, заслужений
артист України,  чоловіча капела
ЧНУ “Дзвін”, Любомир Равлюк,
керівник капели, автор і викона�
вець пісні “Рідна мова”),  соко�
витою калиною дитячих дзвіноч�
ків  (хор хлопчиків Чернівецької
школи №5, керівник О. Кушнір). 

І на завершення — багатого�
лосся головної державної пісні  —
“Ще не вмерла України… ” — ні
сила, ні воля, ні мова, бо жити�
муть у гармонії в віках.

Нехай це триєдине дійство
додасть нам  упевненості в зав�
трашньому дні, натхнення, опти�
мізму й наполегливості гідно нес�
ти в тисячоліття естафету вшану�
вання рідної мови.

Світлана МАСЛОВСЬКА, 
заступник голови Чернівець�

кого обласного об’єднання ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка
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«Просвіта» сьогодні “Любов до рідної землі, як любов до матері, живе у
грудях”.

Лариса ТКАЧ,
член ради Рівненської міської
“Просвіти” ім. Т. Г. Шевченка

Уже стало традицією до  ві�
ночка знакових державних свят,
зокрема Дня міста Рівного, уплі�
тати День однієї з найстарших,
найдієвіших та найпрогресивні�
ших громадських організацій Ук�
раїни “Просвіти”! Цей день що�
року збирає активних просвітян
та містян у парку Просвіти, який
два десятиліття тому заснували на
пустирі поруч із двома школами
саме з легкої руки просвітян.
Цьогоріч “День Просвіти” був
особливим, адже відбувався на�
передодні 100�річчя від часу зас�
нування Рівненської “Просвіти”
ім. Т. Г. Шевченка. Дзвінка укра�
їнська пісня, шум молодих дерев і
щирий дитячий сміх створювали
неймовірну атмосферу свята. Іні�
ціаторкою цієї справи стала зас�
тупник начальника управління
освіти міськвиконкому, заслуже�
ний працівник освіти України
Катерина Сичик, яка успішно ке�
рує  Рівненським міським  об’єд�
нанням товариства “Просвіта”
ім.  Т. Г. Шевченка з 2003 року.
Вона й розпочала це свято в пар�
ку. Як завжди, проникливо і щи�
ро сказала про головне. “Хоч би
скільки гарних патріотичних слів
ми говорили про Україну, якщо
вони не йдуть із людського серця,
то це — порожні звуки. Любов до
рідної землі, як любов до матері,
живе у грудях. Вона або є, або її
немає… Іншого не дано”. 

Програма свята була цікава і
різнобічна. Зокрема почули му�
зичний твір “Діва Марія” у вико�
нанні колективу “Фавор” ЗОШ
№13 та “Пісню про Україну”, яку
виконала учениця ЗОШ №28
Вікторія Сварицевич. Співали
українських пісень учні ЗОШ
№1, 16. Потім усі разом з присут�
німи на святі дітлахами провели
руханку під мікс пісень Свято�
слава Вакарчука. Рівненський
композитор, просвітянин  Андрій
Пастушенко прийшов на свято з
власними піснями “Напливає ту�
ман” і “Очей небеса”. Їх викона�
ла лауреат Всеукраїнських кон�
курсів естрадної пісні Оксана
Ушакова. Святкового настрою
додала чудовим виконанням пі�
сень “Два кольори” та “Де ти те�
пер?” член Національної музич�
ної спілки Іванна Сапожникова.
А народний аматорський колек�
тив просвітян “Червона калина”
з села Карпилівка Рівненського
району так запалив народними
танцями і піснями, що глядачі
підтанцьовували і підспівували.
Завершилося дійство традицій�
ним частуванням усіх присутніх
смачним козацьким кулешем. 

По�особливому організовува�
лася робота 2017 року. Товариство
взяло участь у загальноміському
конкурсі проектів “Рівне — місто
унікальних подій”, представив�
ши проект “Сім подій”, присвя�
чений 100�річчю з часу заснуван�
ня рівненської “Просвіти” (ініці�
атори проекту — Катерина Сичик
та Галина Коломис). 

Перша подія — організація
екскурсії до Свято�Покровського
собору “Дорога до храму” у бе�

резні�квітні 2017 року, понад 600
учнів загальноосвітніх закладів
міста стали учасниками події.

Друга подія проекту — прове�
дення рівнезнавчої раптівки
“Рівне малює”. 200 представни�
ків учнівської та студентської мо�
лоді взяли участь у заході. Ство�
рено панно “Рівневзори”. Кращі
малюнки з краєвидами міста буде
використано для створення про�
світницького календаря на 2018
рік.

Третя подія — “Рівне читає”,
проведена 22 травня 2017 року, —
охопила близько 200 дітей та мо�
лоді. Цього дня у навчальних зак�
ладах міста, в усіх його мікрора�
йонах і навіть у тролейбусах зву�
чало Шевченкове слово. Це ще
раз засвідчило актуальність
“Кобзаря”.

Четверта подія відбулася в
червні 2017 року — це спортивно�
патріотичний вишкіл�таборуван�
ня “Рівне�Гурби�Пересопниця”. 

П’ята подія — рівнезнавча
раптівка “Рівне співає”, присвя�
чена Дню незалежності України.

Шоста подія — мости духов�
ності “Рівне�Зарваниця”.

Сьома подія — патріотичне
дійство, присвячене 75�річчю з
Дня створення УПА.

У “Просвіту” люди приходять
не на один день, це робота на ці�
ле життя, це доля — бути просві�
тянином. І саме такими є рівнен�
ські просвітяни. 

Нещодавно в музеї “Просві�
ти” Рівненщини для вшанування
зібралися поважні рівняни, які у
80—90�х роках минулого століття
своїми переконаннями, безком�
промісністю, чесністю, сміливіс�
тю змінювали хід нашої історії,
утверджуючи державність та ук�
раїнську мову. Вони піднімали
народ на боротьбу за вільну, суве�
ренну, соборну, демократичну
Українську Державу. Були актив�
ними учасниками мирної націо�
нально�визвольної революції пе�
ріоду 1989—1991 рр.,  відроджува�
ли “Просвіту” на Рівненщині.  

Вшанування видатних просві�
тян розпочали учні ЗОШ №1 та
член Ради “Просвіти” Мирослава
Жовтан. Зі словами вдячності від
імені усіх просвітян міста вітала
гостей у музеї�світлиці голова
Рівненського міського об’єднан�
ня товариства “Просвіта” імені
Т.  Шевченка Катерина Сичик.
Вона зробила невеликий екскурс
у минуле завдяки  історичним фо�

то, окремі з яких датовані 1917 ро�
ком. Про події, ближчі до сього�
дення, розповіла відеопрезентація. 

— Кожен  з вас знає історію
“Просвіти” по�своєму: через ук�
раїнську книжку, пісню, вишитий
рушник, через піднятий всупереч
владі український прапор, заспі�
ваний гімн України, а через це —
переслідування і навіть звільнен�
ня з роботи. Але любов до рідної
землі і рідного слова, бажання
зробити долю України щасливою
об’єднує однодумців  попри всі
часи, родинні й професійні спра�
ви, — наголосила очільниця рів�
ненських просвітян.

Серед поважних гостей�прос�
вітян були люди, чиї імена добре
відомі рівнянам: Іван Дем’янюк,
Юрій Велігурський, Роман
Омельчук, Євгенія Гладунова,
Мирослава Косарєва, Микола
Вельгус, Іван Кур’яник, Свято�
слав Мельничук, Ірина Міськова,
Вероніка Велігурська (вона ви�
шила і подарувала музеєві прапор
“Просвіти”), Валерій Войтович,
Михайло Борейко (завдяки його
активній праці перевидано понад
40 цінних видань книг), Степан
Бабій, Ярослав Поліщук, Тетяна
Редюк, Тетяна Піяр, Микола Па�
нащук, Людмила Матюшенко,
Ірина Мізюк, Богдан Столярчук,
Андрій Пастушенко, Петро Не�
вірковець, Олексій Заворотній та
Тетяна Грещук, яка  10 років очо�
лювала  міський осередок. Кожен
з цих особистостей записаний на
скрижалях просвітянської долі. 

Кульмінацією заходу стало
вручення посвідчення Почесного
просвітянина за відродження ді�
яльності Рівненської “Просвіти”
ім. Т. Шевченка.

Почесний просвітянин Іван
Дем’янюк подякував організато�
рам заходу і зауважив, що “Прос�
віта” має відігравати головну
роль у збереженні нашої історії. 

З цього приводу на свято
Покрови Пресвятої Богородиці у
Рівному урочисто відкрили па�
м’ятний знак�фігуру Просвіти.
Цей образ, авторство якого дос�
теменно невідоме, відтворив рів�
ненський скульптор Олексій
Огонь. Образ небесний і земний
водночас. Крила за спиною сим�
волізують високу духовність на�
роду, талановитість його людей і
святість національної ідеї. Жінка
несе смолоскип як символ світла
і освіти. Адже просвітяни вчили
читати і писати, відкривали біблі�

отеки та школи. Фігура крилатої
жінки�берегині утвердилась у
Рівному на хвилі національного
піднесення наприкінці 80�х років
минулого століття. Цей образ
став емблемою на просвітян�
ських грамотах, подяках, книж�
ках.  Рівненська “Просвіта” ви�
ховала багато людей, які стояли
біля витоків Української Пов�
станської Армії. Звідси виникла
ідея в рік 100�річчя “Просвіти” та
75�річчя УПА відкрити пам’ят�
ний знак, — ділиться думками го�
лова осередку Катерина Сичик.
Це наша шана просвітянам, які
віддавали життя за утвердження
державності, української мови,
звичаїв, обрядів українського на�
роду. Просвітяни сподіваються,
що фігура крилатої жінки�Прос�
віти не просто прикрашатиме
міський парк культури та відпо�
чинку ім. Т. Г. Шевченка, а й на�
гадуватиме рівнянам про прос�
вітницькі цінності.

Нинішній рік був насиченим
різноманітними подіями для чле�
нів міського об’єднання товарис�
тва “Просвіта”, серед них і юві�
лей — сто років з часу його засну�
вання. З цієї нагоди в День укра�
їнської писемності та мови в
міському Будинку культури орга�
нізували святкування. Урочис�
те дійство зібрало просвітян різ�
них поколінь. Сторічний ювілей
наша “Просвіта” зустрічає зі здо�
бутками, це відзначив і міський
голова Рівного Володимир Хом�
ко, який завітав привітати прос�
вітян. І чи не найголовніший се�
ред них — це утвердження рідної
мови у всіх сферах нашого життя.

— У 70�х роках, коли я закін�
чував школу, в Рівному важко бу�
ло почути українську мову, —
розповів міський голова. — В інс�
титуті було три викладачі, які
викладали українською, це також
був подвиг. Але за останні три�
дцять років все змінилось. Ми
маємо повністю українське місто.
І це все відбулося без будь�якого
примусу. У цьому чимала заслуга
“Просвіти”.

Об’єднання товариства “Про�
світа” за вагому допомогу місь�
кого голови у різноманітних
просвітянських починаннях
присвоїло Володимиру Хомку
звання Почесного члена “Прос�
віти”. Цього дня крім мера зван�
ня, почесні грамоти, подяки от�
римали активні члени міської
“Просвіти”, які стояли біля ви�
токів її відродження і ті, що зараз
присвячують своє життя просві�
тянській роботі.

— За роки незалежності у Рів�
ному ми справді побудували на�
ціональну школу, саме тому сьо�
годні серед нагороджених було
багато освітян, — наголосила го�
лова Рівненського міського
об’єднання товариства “Просві�
та” ім. Т. Шевченка Катерина
Сичик . — Бо одне із завдань, яке
ставила перед собою сучасна
“Просвіта”, це якраз побудова
української національної школи.
Все російськомовне у нашому
місті відійшло в минуле, але нам
не треба втрачати пильність. Од�
ним із завдань на сучасному етапі
є те, що ми маємо показати
справжню Україну українцям зі
сходу.

Для просвітян підготували
святковий концерт, який розпо�
чали бандуристки з тріо “Любис�
ток”. Порадували своїми вірша�
ми та співом вихованці ДНЗ
№ 22. Заспівала для просвітян і
співачка�волонтерка Христина
Панасюк. Бурхливі оплески зір�
вав скрипаль Любомир Пасту�
шенко. А пісні у виконанні на�
родного хору “Верес” під керів�
ництвом Петра Невірковця  не
залишили нікого байдужим.

Усю діяльність міської
“Просвіти” організовують і ске�
ровують активні члени ради:
Михайло Борейко, Євгенія Гла�
дунова, Мирослава Жовтан,
Людмила Грекул, Галина Коло�
мис, Мирослава Косарєва, Лілія
Овдійчук, Лариса Ткач, Марія
Вербець, Наталія Корнійчук,
Наталія Савчук, Тетяна Сергіюк,
Андрій Пастушенко, Святослав
Мельничук.

З нагоди  100�річчя міської
“Просвіти” незабаром вийдуть із
друку книга�збірка про діяльність
рівненських просвітян “На скри�
жалях просвітянської долі” та ка�
лендар на 2018 рік “Рівненські
рівневзори” за дитячими малюн�
ками краєвидів міста. 

Відсвяткувавши 100�ліття,
рівненські просвітяни складають
нові плани. На часі — омолод�
ження просвітянських спільнот.
А міське товариство “Просвіта”
ім. Т. Г. Шевченка буде ідейним
та інтелектуальним  громадським
провідником суспільного життя,
утверджуючи українство в євро�
пейському та світовому просторі,
із Заходу до Сходу, з Півночі до
Півдня. 

Українець — це на все життя
До 100�річчя з часу створення Рівненської “Просвіти”

Нинішній і наступний роки — особливі для просвітян Рівненщини: 2017 року міська
організація святкує сторіччя, а наступного — 150�річчя Всеукраїнського товариства
“Просвіта”. Рівненські просвітяни мали з цього приводу великі плани, які упродовж ро�
ку  здійснювали. Зокрема провели багато просвітянсько�освітянських заходів.
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5«Просвіта» сьогодні“Мова є основою розбудови держави і основним 
чинником об’єднання України”.

Київ
Біля пам’ятника Андрієві Ма-

лишку, на проспекті Андрія Ма-
лишка, 10 листопада зібралися йо-
го друзі й шанувальники, серед 
яких чимало його давніх колег — 
письменників, музикантів, а та-
кож юних киян, які  ростуть з йо-
го віршами і піснями. Уродженець 
Київщини відомий українцям як 
автор улюбленої “Пісні про руш-
ник”, а також поет, журналіст, пе-
рекладач, літературний критик. На 
вшанування його пам’яті гостей 
запросила прозаїк і поетеса Вален-
тина Козак, яка зберігає про нього 
багато яскравих спогадів. 

Щирим і відвертим було сло-
во українського поета Дмитра 
Павличка. Звертаючись до мо-
лоді, він розповів, як важко бу-
ло жити і творити людині з укра-
їнським серцем у часи радянської 
влади, коли українське слово пе-
ребувало під підозрою. Він роз-
повів про один із таких випадків, 
коли після якогось офіційного 
заходу у Львові, де Малишко до-
рікнув львів’янам за брак укра-
їнської мови на вулицях міста, 
Дмитра Павличка потім обурено 
запитували керівники компар-
тійних органів: як він міг допус-
тити такі висловлювання, адже 
Малишко, виявляється, націона-
ліст! На що Павличко спокійно 
відповів: “Насамперед Малишко 
— український поет...”

Вшанувати пам’ять поета при-
їхав голова НСПУ М. Сидоржев-
ський, декан факультету укра-
їнської філології та літературної 
творчості імені Андрія Малишка 
Національного педагогічного уні-
верситету ім. М. П. Драгоманова 
Анатолій Висоцький, завідувач 
кафедри української літератури 
цього ж університету Володи-
мир Погребенник, а також відо-
мі науковці, літератори, компо-
зитори.

Івано-Франківщина
Гарна новина надійшла з Ка-

луша (Івано-Франківщина) від 
просвітянина Василя Паращука. 
Він поділився радістю і гордістю 

калуської “Просвіти”: двоє чле-
нів організації удостоїлися цього-
річ державних нагород. 

Голова молодих просвітян се-
ла Голині на Івано-Франківщині, 
заступник Калуської обласної ор-
ганізації “Просвіти” від 2000 року, 
письменниця, волонтерка, заслу-
жений учитель України, краєзна-
вець Оксана Тебешевська наго-
роджена орденом Княгині Ольги. 
Три останні роки вона активно 
допомагала українським воїнам, 
дбаючи не лише про матеріаль-
ну, а й про духовну допомогу для 
них — збирала і відправляла в АТО 
книги і свої, й інших авторів.

А раніше голова Калуської 
міської організації “Просвіти” у 
2013—2017 рр., фольклорист, іс-
торик, автор патріотичних, фоль-
клорних книг — зокрема, “Му-
дрість Бойківщини”, “Антологія 
мудрості України і світу”, Ігор 
Котик був нагороджений медал-
лю “Будівничий України”.

Хмельниччина
Просвітяни Кам’янця-Поді-

льсь кого готуються до важли-
вої зустрічі: 16 листопада відра-
зу два письменники завітають у 
Кам’янець-Подільський із презен-
тацією своїх нових видань. Дмитро 
Калинчук (Вовнянко) та Павло 
Правий (Бондаренко), які приїз-
дять на запрошення голови міської 
“Просвіти” Славка Полятинчука і 
уродженого кам’янчанина Сергія 
Пантюка, зустрінуться зі студент-
ством і старшими просвітянами у 
приміщенні історичного факульте-
ту Кам’янець-Подільського націо-
нального університету.

А цими днями жваво обгово-
рюють ще одну подію, презен-
товану кам’янчанам “Просві-
тою”, — концерт і спілкування 
після нього з Тарасом Житин-
ським, потужним бардом і ком-
позитором, лауреатом “Червоної 
Рути-1991” в Запоріжжі. Зустріч-
концерт відбулася 10 листопада у 
залі Картинної галереї.

Підготувала  
Ольга ЖМУДОВСЬКА

Добрі новиниЛьвівське обласне об’єднання 
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка 
організовувало заходи — “Тиж-
день української мови і писемнос-
ті”.

9 листопада у День україн-
ської писемності та мови у Льво-
ві відбулася молодіжна акція під 
гаслом “Мова — держави основа”, 
організована Львівською облас-
ною “Просвітою”, в якій узяли 
участь студенти вищих навчаль-
них закладів Львова.

Молодіжна колона з плака-
тами пройшла вулицями Льво-
ва до центральної площі міста 
біля Ратуші, де відбувся флеш-
моб і літературно-музичне дій-
ство у виконанні авторських 
творів про українську мову 
учасників.

На відкритті акції голо-
ва Львівського ОО “Просвіти” 
Ярослав Пітко наголосив: молодь 
вийшла на акцію із закликами за-
безпечити розвиток і утверджен-
ня української мови як держав-
ної, а також застерегти політиків 
від спекулювання мовним пи-
танням, і зрозуміти, що мова є 
основою розбудови держави і 
основним чинником об’єднання 
України. 

12 листопада 2017  р.  Львівське 
ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шев-
ченка нагородило понад 70 лау-
ретів Міжнародного дитячо-мис-
тецького конкурсу “Тарасовими 
стежками” у залах Львівського іс-
торичного музею.

У конкурсі взяла участь мо-
лодь України, Польщі, Сло-
ваччини, Аргентини, Бразилії, 
Італії віком від 5 до 19 років у 
трьох вікових групах та трьох 
тематичних номінаціях. Окре-
му категорію становили учні та 
студенти мистецьких навчаль-
них закладів.

Конкурс “Тарасовими стеж-
ками” впродовж 15 років об’єд-
нує учнівсько-студентську мо-
лодь довкола ідей та доробку 
геніального українця Т. Шев-
ченка та є найбільшим мистець-
ким конкурсом в Україні. Цей 
конкурс дає можливість молоді 
усвідомити актуальність та гли-

бину заповітів Кобзаря та за-
лучити до творчості”, — сказав 
Ярослав Пітко.

І побажав молодим творцям 
бути гідним настанов Т. Шев-
ченка, невпинно працювати 
на радість батькам і на гордість 
Україні та вручив нагороди. У 
нагородженні взяла участь ав-
тор та куратор конкурсу худож-
ниця Ярина Юрик, а також пе-
реможцям вручили авторські 
книги письменниці Ніна Бічуя 
та Марія Людкевич.

Прес-центр Львівського 
об’єднання ВУТ “Просвіта” 

 ім. Т. Шевченка

Чергове видання Полтавсько-
го обласного об’єднання Всеу-
країнського товариства  “Про-
світа” імені Тараса Шевченка з 
серії “Просвітницька книгозбір-
ня” презентували у обласній уні-
версальній бібліотеці ім. Котля-
ревського. Ініціатор  створення, 
упорядник та автор передмови  
книги  “Симон  Петлюра  і Укра-
їнська революція 1917—1921 рр.”  
Микола  Кульчинський — очіль-
ник “Просвіти” на Полтавщині, 
український  дисидент, політик,  
депутат ВР України попередніх 
скликань. Він упродовж трьох мі-
сяців опікувався цим видавничим 
проектом. А благодійну фінан-
сову  допомогу надала україн-
ська діаспора США, зокрема, ро-
дина  Боднаруків — пані Віра та 
пан Богдан, котрі очолюють То-
вариство української мови в Чи-
каго і  ось уже протягом 27 років 
фінансово допомагають “Про-
світі”. Наклад видання — вісім-
сот примірників. Утім, невдовзі  
аудиторія книги зросте завдяки 
всесвітній павутині. Полтавські 
просвітяни планують  розмістити 
її електронну версію на тематич-
ному громадському сайті http://
petlura.poltava.ua/, присвяченому 
Симону  Петлюрі — уродженцю 

Полтави, видатному   державно-
му, військовому  та політичному 
діячеві, публіцисту, літературно-
му і театральному критику,  Го-
ловному отаману військ Укра-
їнської  Народної Республіки 
(УНР), голові Директорії  УНР. 

На зібрання завітали біблі-
отекарі, викладачі, вчителі. Але 
передусім  молодь: поспілкува-
тися з упорядником, придбати 
видання прийшли здебільшого 
школярі старших класів та сту-
денти обласного центру. У за-
лі навіть забракло вільних місць. 
Як зауважив Микола Кульчин-

ський, видання спрямоване на-
самперед на молодіжну аудито-
рію.  “Треба, щоб ці знання про 
Україну, про Петлюру, про диси-
дентський рух, про наших мучени-
ків, про нашу Гетьманщину стали 
органічною часткою нашої сві-
домості”, — звернувся до юна-
цтва  Микола Кульчинський.

За його словами, “Просвіта” 
оприлюднила статті, листи, до-
кументи з підписом Симона Пет-
люри, спогади учасників збройної 
боротьби України проти росій-
ських загарбників у 1917—1920 рр.  
Кожне слово, кожен рядок у кни-
зі “Симон  Петлюра і Українська 
революція 1917—1921 рр.” дихає 
вогнем потужної думки Головно-
го Отамана, яка на століття ви-
передила свій час. Микола Куль-
чинський, презентуючи видання, 
наголошував на необхідності вста-
новлення у Полтаві пам’ятника 
Симону Петлюрі: “Кожен канди-
дат у депутати, на міського голову 
повинен прописувати у своїй перед-
виборній програмі, що буде вста-
новлено пам’ятник видатному сину 
українського народу”.

Прес-центр  Полтавського об-
ласного  об’єднання ВУТ   

“Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Львів молодий

Полтавська «Просвіта» видала і презентувала книгу 
«Симон Петлюра і Українська революція 1917—1921 рр.»

11 листопада 2017 р. відійшов 
у вічність просвітянин Сергій Во-
лодимирович ПРОКОПЕНКО. 
Народився 7 листопада 1966 р.  

в с. Новоселиця Попільнянсько-
го району Житомирської облас-
ті. 1992 року закінчив історич-
ний факультет Педагогічного 
університету ім. М. Драгомано-
ва. Після університету працював 
у школі, в державній адміністра-
ції Мінського району м. Києва, у 
Вишгородському історико-куль-
турному заповіднику. Обирався 
депутатом Вишгородської місь-
кої ради Київської області двох 
скликань у 2002 та 2010 роках. 
Понад усе любив Україну. Пропа-
гував Шевченкове слово. С. Про-

копенко — один із організаторів 
Вишгородського райоб’єднання 
“Просвіти”, активний учасник 
і організатор національно-про-
світницьких заходів Централь-
ного правління ВУТ “Просвіта”  
ім. Тараса Шевченка.

Товариство “Просвіта” глибо-
ко переживає цю велику втрату. 
Сумуємо за Сергієм — хай земля 
йому буде пухом. Царство небес-
не і вічна пам’ять. 

Центральне правління  
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Втратили побратима
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6 “Для них гасло “Воля або смерть”  
було честю і чином”.Український родовід

Михайло СОПІВНИК

Продовження,  
Поч. у ч. 45 за 2017 р.

Моїм рідним присвячую  
 у рік 75-ліття УПА

* * * 
7 липня 1941 року, в день Свя-

того Івана Хрестителя, Блищанка 
святкувала проголошення Само-
стійності України 30 червня 1941 р.  
у Львові, а уже 11 липня відбули-
ся урочистості в Заліщиках. 

Іван Михайлович Рибцуник 
розказував, що зразу після про-
голошення Акту в усіх селах Га-
личини пройшли вибори, на яких 
обрали керівників села — війта і 
сотника, а вже на початку липня 
у повітових містах відбулися ві-
ча-фестини, де кожне село своєю 
сотнею пройшло у колонах перед 
повітовим урядом.

“На чолі колони сотні йшли 
прапороносець, яким у сотні на-
шого села був я, війт і сотник. 
Совіти повтікали, але залиши-
ли своїх шпигунів і сексотів, ко-
трі зробили фотознімки урочис-
тостей святкування відновлення 
державності України. Така фото-
графія і послужила пізніше дока-
зом на мій арешт 1944 року при 
поверненні совітів”, — згадує 
Іван Рибцуник.

25 травня 1944 року зранку 
в Блищанці заарештували чле-
нів ОУН: Івана Рибцуника, Том-
ка Богачевського, Томка  Лазару-
ка, Теклю Дорош (станичну). Це 
були перші патріоти-мученики, 
ув’язнені совітським комуністич-
ним режимом. 

“Протримали мене в Залі-
щицькій тюрмі-катівні з трав-
ня 1944 р. до лютого 1945 ро-
ку. Щоденні допити, тортури, 
приниження і жахливі умови не 
розв’язали мені язика. Крім фо-
тографії, де йду з прапором попе-
реду сотні, у них нічого не було. 
Нічого вони від мене не добили-
ся. Тому так довго тримали. Я мо-
лився щоденно до Господа, щоб 
дав мені сили витримати їхні зну-
щання. І витримав. Зате і дали 
мені 10 років тюрми строгого ре-
жиму і 5 років висилки, які відбу-
вав: тюрму у Воркуті, а висилку в 
Молотовській області, “За зраду 
Батьківщини”. 

Якої? Народився я 1913 ро-
ку при австрійській владі, з 1918 
до 1920 року була українська вла-
да. З 1920 до 1939 року була поль-
ська влада. У вересні 1939 року 
прийшли совіти, які протрима-
лись до липня 1941 року. З лип-
ня 1941 до квітня 1944 року жили 
під німцями. З любов’ю до Укра-
їни я ріс, виховувався і залишив-
ся до сьогодні, за усіх змін влади. 
Мені минуло 80 років. Усе жит-
тя я був вірним сином України, 
за яку боровся з польським, со-
вітським, німецьким режимами. 
То скажіть, люди добрі, яку і коли 
батьківщину я зраджував?”

У період 1989—90-х років Іван 
Михайлович був одним із го-
ловних організаторів створен-
ня у нашому селі Народного руху 
України, відновлення “Просві-
ти”. 

Уся родина Івана Михайло-
вича потерпіла від комуністичної 
влади. 1948 року його батька Ми-
хайла Дмитровича вивезли у Си-
бір на заслання. Матері Тодосці 
з маленькою внучкою Ганнусею 
вдалося втекти під час вивезення. 
Ганнусю вона передала до дідуся 
Михайла Федорчука, а сама пе-
реховувалась до смерті. Ганнуси-
ної мами Тетяни вже не було. Во-
на відбувала тюремний термін 10 

років і 5 висилки за статтею “За 
зраду Батьківщини” у Нориль-
ських таборах.

* * * 
Арештували Тетяну Михай-

лівну 1946 року за доносом міс-
цевих сексотів про її участь у 
“пособничестве бандёрам”. Тре-
ба сказати, що в цей час стано-
вище повстанців ставало чимраз 
скрутнішим. У селі були завер-
бовані сексоти, які вистежува-
ли і здавали своїх односельців. 
У Блищанку  були заслані каде-
бістські агенти Васілій Жуков і 
Алєксєй Тарадонов. Їх залишили 
ще 1944 року на лікування, звіль-
нивши від фронту. Вони прижи-
лися. Жуков одружився з Ганною 
Рибцуник, донькою Григорія 
(у селі її кликали Дольченою), 
сім’ю якого у вересні 1946 року 
серед перших п’яти сімей вивез-
ли на Урал. Мабуть, із допомо-
гою зятя, щоб не заважали “жіть 
прівольно”. 

За сприяння Тарадонова про-
валили три криївки в урочи-
щі Ярмівка. Тарадонов, зали-
цяючись до донечки Варвари 
Піхликової (моєї родички), яка 
була зв’язковою в  УПА, висте-
жив її відлучення з села до кри-
ївки. Через неї він познайомився 
зі ще двома дівчатами, її подруж-
ками, які теж мали зв’язок із кри-
ївками. Ці криївки провалили і 
знищили енкаведисти.

Служба безпеки УПА визнала 
дівчат винними у розкритті кри-
ївок і загибелі партизанів. Їх за-
судили на смертну кару, згідно 
з військовим законом, і страти-
ли вночі у сільському клубі після 
прилюдного винесення вироку.

Цей похорон я добре пам’я-
таю. Все село проводжало їх в 
останню дорогу. Дитяча пам’ять 
добре увібрала таку велику гро-
маду людей, а ще випадок, коли 
тітка Варвара упала у яму на тру-
ну донечки.

Пригоди  цього дня для мене 
не закінчились. Ми з мамою Ма-

рією перейшли жити на обійстя 
вітчима Михайла. Він жив один, 
а на господарство потрібна бу-
ла господиня. Михайло Микола-
йович засватав маму Марію, і ми 
влились у його родину. Жили ми 
до цього з бабусею Ганною по ма-
мі і з її молодшим сином Петром 
Ткачиком (1930 р.) в її хаті. 
Петро в травні 1945 року пі-
шов добровольцем в УПА до 
куреня “Бистрого”, який до-
бирав кущовиків у курінь, 
що розташувався  у Мишків-
ському лісі. Про бій у цьому 
лісі в Літописі УПА зазначе-
но: “5 травня 1945 року у пер-
ший день Великодних свят 
відбувся переможний бій по-
встанців біля с. Мишків.

“Бистрому”  для оста-
точного укомплектування 
куреня не вистачало ще 12 
стрільців. Він звернувся до 
станичних найближчих сіл 
(наше село підходить впри-
тул до Мишківського лісу. — 
Авт.) і наступного дня до лісу 
прийшло 60 стрільців само-
оборонних кущових відділів. 
Кожен вважав, що воювати 
у загоні прославленого “Би-
строго” почесно. Але їх бу-
ло явно забагато. “Бистрий” 
вишикував кущовиків і звер-
нувся до них з такими слова-
ми: “Що таке УПА, хто туди 
іде і хто не повертається? Ще 
раз подумайте добре. Мож-
ливо, у когось є старі бать-
ки, хворі, боїться, раджу по-
вернутись додому. Хто думає, що 
у курені його чекатимуть цікаві 
мандрівки, — помиляється. Де-
зертирів у нас немає. А хто само-
вільно покине відділ, того дома 
знайде наша Служба безпеки”.

Після промови дав коман-
ду дванадцяти добровольцям ви-
йти вперед, решті стояти на міс-
ці. Петра як малолітнього (мав 15 
років) відправили додому.

За наказом СБ УПА знищи-
ли Васілія Жукова. У Дольчиної 
Ганни залишилась гарна донечка 

Маруся, яка стала добрим ліка-
рем у селі.

* * *
Про свій арешт і перебуван-

ня на каторзі Тетяна Михайлівна 
розповідала уже після повернен-
ня в Україну 1959 року. Ось її гір-
ка розповідь.

“Приїхали в село енкаведис-
ти, зайшли у нашу хату і кажуть 
до батька Михайла: “Ми забере-
мо вашу донечку до Заліщик. Де-
що треба вияснити і відпустим 
додому”.

Доречно сказати, що напере-
додні арешту Тетяни з їхньої ха-
ти пішов в УПА молодий хлопець 
Василь із Гуцульщини, який на-
йнявся на роботу у їх господар-
ство. В один із днів він сказав 
Тетяні: “Пані Тетяно, хочу звідо-
мити, що маю іти від Вас. Не то-
му, що мені погано у Вас. Не всі 
наймити обідають разом з госпо-
дарями, як я. Але маю обов’язок 
і слово честі,  яке я дав хлопцям 
з лісу. Тож красно дякую Вам, мої 
добрі, за хліб і сіль. Бувайте здо-
рові”.

Отак ще один повстанець 
вийшов із хати вітчима Михай-
ла. Яка доля партизана УПА Ва-
силя — невідомо, але можна здо-
гадуватися, адже рідко хто уцілів 
у тій круговерті, що панувала тоді 
в Західній Україні: “Як Ви умира-
ли, Вам дзвони не грали, ніхто не 
заплакав за Вами…” 

Треба згадувати по совісті і 
з душею оцих безіменних геро-
їв, що ішли добровільно на ві-
рну смерть за волю України. Для 
них гасло “Воля або смерть” бу-
ло честю і чином. А слова прися-
ги “Здобудеш Українську держа-
ву або загинеш у боротьбі за неї!” 

були ідеєю і метою їх боротьби, — 
пам’ятайте, нащадки !

* * * 
Забираючи Тетяну із хати, по-

радили нічого не брати з собою — 
ні харчів, ні одягу — це ненадов-
го… яке розтягнулось на 15 років.

“Михайле, братику мій. Вони 
мене тільки вивезли на підводі за 
село, як почали бити пужалном 
батога по ногах, плечах і куди хо-
тіли, а щоб не чули люди, як кри-
чатиму, затискали рота долонею. 

Били всю дорогу. Поки приїха-
ли у Заліщики (17 км), то я бу-
ла уся синьо-чорна від побоїв. А 
Заліщицька тюрма-катівня — то 
окрема розмова. То була катівня, 
якої світ не знав”.

Нестор Мизак у своїй книзі 
“За тебе, свята Україно” описує 
всі жахи цієї тюрми-катівні, че-
рез яку пройшли тисячі заліщан. 
Однозначні свідчення тих, хто 
вижив: таких мук і жахів, які вони 
перетерпіли у цій катівні, не було 
більше ніде.

“Сталінські опричники засто-
совували у тюрмі найвитончені-
ші методи катувань, які мало хто 
витримував. Трупи закатованих 
жертв постійно ховали або згодо-
вували їх свиноматкам, яких ви-
рощували для власного столу. У 
Заліщицькій слідчій тюрмі кати 
замордували близько 50 заліщан-
ців”. (Н. Мизик).

Серед них і мешканці нашого 
села:  Антоніну Гошовську (1902 
р. н.) закатували 6 квітня 1945 р.  
Замордували матір трьох малоліт-
ніх дітей, яких вивезли у Сибір. 
Ось як про це розповідає старша 
донька Антоніни Ольга: “Наш та-
то Лев Гошовський був патріотом 
і керівником хору “Просвіти”. 
Його не минула б більшовиць-
ка каторга, якби він передчас-
но не помер напередодні 1939 р.  
Батькових братів Миколу та Пи-
липа 1940 року арештувала служ-
ба НКВС. Пилипа розстріляли у 
Львівській тюрмі, Миколу — у 
Чортківській.

У лютому 1945 року арешту-
вали мою матір Антоніну і двох 
її сестер: Павліну, яка була ста-
ничною ОУН, і зв’язкову підпіл-
ля Леонію. Маму допитували і за-
катували у Заліщицькій тюрмі, а 
сестер завезли у концтабори.

21 жовтня 1947 року до на-
шої оселі нагрянула нова біда. 
Усіх трьох нас, малолітніх, вивез-

ли до Сибіру як родину бан-
дерівців. Дуже важко було 
виживати. Я пішла на шахту, 
щоб якось прогодувати бра-
тів. Після звільнення ми по-
їхали у Норильськ до сестри 
Леонії, яка уже відбула свій 
строк. Потім купили хату у 
с. Кам’янка Підволочисько-
го району Тернопільської  об-
ласті, куди переїхали жити.

Із сестер залишилась тіль-
ки я. Брат Богдан помер у 
Норильську, а Роман живе в 
Іркутській області Росії”. 

* * * 
Замордували Богдана 

Олещука, симпатика ОУН—
УПА, учителя нашої Блища-
нецької школи. На подвір’ї 
його матері Цілуньки об-
лавники знайшли криїв-
ку. Оточили і зав’язався бій. 
Партизани не здавалися. 
Криївку закидали гранатами. 
Двоє хлопців, які були в ній, 
загинули. На жаль, імена чи 
псевдо їхні невідомі. Ціцелію 
Олещук вивезли в Сибір, а 
молодший син Тарас вирвав-
ся з оточення, по ньому від-
крили стрілянину, він добіг 

до лісу і пішов у партизани. Тарас 
Олещук — учасник двох відомих 
боїв із москалями на нашому те-
рені — на хуторі Теклівка і в Пі-
щаному кар’єрі.

* * * 
Замордували в Заліщицькій 

тюрмі Василя Киверигу, симпа-
тика ОУН, заарештованого за 
сина  Андрія (1928 р. н.), псевдо 
“Марко”, члена ОУН і повстан-
ця, який загинув при облаві. Про 
це я вже розповідав…

Повстанська родина

Тарас Федорчук — стрілець УСС  
(Чехословаччина, 1939 р.)

Сім’я Рибцуників на засланні на Уралі (1957 р.)
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“Прагнення до Волі українського народу  
були і є споконвічні”. 7Український родовід

* * * 
“Найважчі були нічні допи-

ти, — розказує далі Тетяна Ми-
хайлівна. — У підвалі було так ба-
гато людей, що не було місця де 
лежати. Якщо когось викликали 
на допити, його місце на нарах 
чи долівці займав інший. В од-
ну із ночей із допиту повернулася 
вся побита Калинка Остапів з су-
сіднього села Мишків, зв’язкова 
УПА і член ОУН, а мене виклика-
ли на допит.

Кімнати слідчих були над під-
валом, де нас утримували. Звідти 
було чути стогін, крики в’язнів, 
яких допитували, і грубу москов-
ську лайку слідчих.

Це було для нас такою му-
кою і психологічною обробкою, 
тяжчою  за самі допити. Бо ко-
жен думав, що через якийсь час і 
з ним це буде. При кожнім скре-
готі ключа у дверях всі напруже-
но чекали, кого викличуть… І так 
із ночі в ніч. До цього звикнути не 
можна. Ми були немиті, з корос-
тою і вошима, з розчуханою до 
крові і ран шкірою, голодні і що-
денно биті. Калинка лягла на моє 
місце на нарах.

Мені затискали пальці двери-
ма і засовували під нігті шпильки, 
били постійно по голові, а коли 
втратила свідомість, викинули у 
підвал на цементну долівку та об-
лили холодною водою. Це у них 
була відпрацьована техніка. 

Прийшовши до тями після та-
кої купелі, я на колінах доповзла 
до нар, де лежала Калинка і, щоб 
її не будити, поклала свою побиту 
голову, яка дуже боліла і була га-
ряча, їй на груди. Мені стало лег-
ше, бо Калинка була така холод-
на. Так і просиділа до світанку, 
поки не об’явили “підйом”.  Ка-
линка залишилась лежати і тоді 
я зрозуміла, що клала голову вже 
на мертву Калинку, тому вона бу-
ла такою холодною”.

Загинула Калина Данилів-
на Остапів 9 березня 1946 р. Міс-
це поховання її невідоме. У каме-
рі була поговірка, казала Тетяна, 
що її вкинули у громадський сор-
тир при Ратуші. Трупи закато-
ваних кидали у криниці при ав-
стрійських казармах, закопували 
по всіх пустирях Заліщиків. 

Після суду Тетяну Михайлів-
ну відправили у табори Нориль-
ська. 

“Доїхали у товарних вагонах 
до Красноярська. Везли нас як 
худобу. Потім баржею по Єні-
сею до порту Дудінка за Поляр-
ним колом. На баржу погрузи-
ли три тисячі в’язнів і поспішно 
пливли, щоб встигнути до за-
мерзання Єнісею.  Навігація на 
Єнісеї лише два місяці, а ре-
шта 10 місяців, особливо північ-
на частина, під кригою. З пор-
ту Дудінка вузькоколійкою (70 
км) довезли до Норильська. Був 
уже вересень, падав сніг. Холод 
нестерпний. Ми зодягнені хто в 
що, бо вивозили нас з України 
літом. Везли нас у спеціальних 
залізних вагонах, де були печі-
буржуйки. У мене на буржуй-
ці згоріли чоботи, які я сушила. 
Плачучи, майже босою, я ступи-
ла на норильську землю. Бог по-
слав мені доброго чоловіка з ка-
торжан, який приймав нас, він 
віддав мені своє взуття, сказав-
ши, що собі раду дасть.

Норильськ будували тися-
чі в’язнів. Я спочатку працюва-
ла на цементному заводі, носи-
ла мішки з цементом (50 кг) на 
плечах по трапу на погрузку. Як-
що в’язень падав з трапу, то йо-
го ніхто не жалів, а клопотались 
про вантаж. За перевиконання 
норми скорочували термін стро-

ку. Доводилося носити і по два 
мішки (100 кг). Де брались си-
ли, сама не знаю, але була віра в 
повернення  додому, до малень-
кої донечки і воля — щоб скорі-
ше це сталося. Коли ніздрі в но-
сі уже були забиті цементом так, 
що неможливо було дихати, ме-
не перевели в деревообробний 
цех на циркулярку. Жіночці, яка 
працювала до мене на ній, від-
тяло руку. Вона упала на цирку-
лярку від втоми і голоду. В кінці 
строку я працювала муляром-
штукатуром. Оздоблювала при-
міщення у новобудовах для ла-
герного начальства. 1953 року 
сталася подія, яка набула вели-
кого розголосу, коли застрай-
кували в 5-й зоні чоловіки за 
вбивство в’язня охороною. Їх 
підтримали майже всі табори, а 
це понад 48 тисяч в’язнів. Вла-
да жорстоко покарала страйку-
ючих 5-ї зони, розстрілявши 67 
в’язнів. Було багато поранених. 
Найстрашніша доля була у 8-му 
каторжному таборі, який про-
тримався два місяці, вивісивши 
на воротях лозунг — “Свобо-
да або смерть”. На них пустили 
бронетранспортери, які з круп-
нокаліберних кулеметів роз-
стріляли більше 500 осіб. Наш 
жіночий табір № 6 підтримав 
страйкувальників, оголосивши 
голодівку. 300 в’язнів (зміна) за-
йшли в шахту на Ведмежій го-
рі, в якій стався обвал, може, і 
штучно влаштований, і ніхто їх 
не рятував із шахти. Так і зали-
шилися там навічно. 

Термін мені скоротили — на 
2 роки, хоч я не вірила в це до 
останнього дня, і ми з чоловіком 
Іваном вийшли з тюрми разом 
1954 року. До цього ми списались 
і домовились виїхати на поселен-
ня в м. Кизил Молотовської (ни-
ні Пермська) області, де був на 
висилці батько Івана — Михайло 
Дмитрович Рибцуник”.

* * * 
Через рік до них поїхав на від-

відини наш батько Михайло Фе-
дорчук і відвіз до них їхню до-
нечку Ганнусю, з якою росли і 
виховувались разом її дідусем 
Михайлом (моїм вітчимом) і мо-
єю мамою Марією. Ми уже були 
в 6-му класі, а сестричка Марій-
ка, яка народилась у шлюбі ві-
тчима і мами 1947 року, уже була 
в 1-му класі.

Із заслання Рибцуники повер-
нулись у с. Блищанку 1959 року. 
Вітчим Федорчук віддає (перепи-

сує) їм нашу хату, а мама з вітчи-
мом починають 1958 року будува-
ти нову хату. На зиму  1958—59 рр.  
батьки уже поселились у комо-
рі недобудованої хати, в якої уже 
були вимурувані  стіни і дах. Це 
призвело до того, що вітчим за-
студився і захворів. 

У новій хаті вітчиму-батьку 
Михайлу не довелося довго жи-
ти. У травні 1961 року він помер 
на 71-му році свого страдниць-
кого життя. Я в цей час склав ви-
пускні  іспити за 10-й клас, який 
закінчував у Чернівецькій вечір-
ній школі № 1, займаючись  од-
ночасно в художньо-ремісничо-
му училищі на останньому курсі. 
На іспиті з української мови на-
писав твір на вільну тему про ві-
тчима-батька Михайла і його 
життєвий шлях. Звичайно, що 
про всі стосунки до ОУН—УПА  
його і родини я не писав, бо ще 
раз загриміли б усі на Сибір. 
Учителька української мови і лі-
тератури Марія Йосипівна була 
нашою класною керівничкою і 
оповідала, що твір читали в учи-
тельській і плакали. Що я там та-
кого натворив, то уже всього не 
пам’ятаю. Пам’ятаю тільки, що 
писав і плакав. 

Після повернення Рибцуни-
ків у рідну оселю їхня донечка 
Ганнуся вступила в Івано-Фран-
ківський (тоді ще Станіслав-
ський) інститут на історичний 
факультет. Одружилася з нашим 
односельцем і однофамільцем 
Миколою  Федорчуком, і наро-
дила донечку Марусю. Вчителю-
вала в сусідньому селі Мишків. 
Не склалось подружнє життя з 
Миколою і після розлучення ви-
йшла заміж за нашого односель-
ця Дмитра Горішного, який меш-
кав  і працював у Червонограді 
Львівської області. Обоє вчите-
лювали в місцевій школі. Були 
великими подвижниками в місті, 
просвітянами-рухівцями, обира-
лись  депутатами районної ради, 
співали в хорі “Просвіти”. Та-
кі навантаження далися взнаки. 
Ганнусю розбив параліч, Дмитро 
вийшов на пенсію, і вони повер-
нулись у рідне село.

Ганнуся майже не ходила, але 
мова і можливість писати повер-
нулись до неї. Вона відновила і 
очолила просвітянську роботу. 
Залучила учнів і вчителів нашої 
школи до праці на просвітян-
ській ниві, зробила постановку 
драми Івана Франка “Украдене 
щастя”. Яка то була радість у ті 
90-ті роки уже Незалежної Укра-
їни для всієї громади села. Про 
її  натхненну працю писала ра-
йонова газета “Колос” та облас-
на газета “Свобода”. “Та не дов-
го сонце гріло”… (Т. Шевченко). 
2004 року Ганна Горішна зроби-
ла опис-альбом із фотографіями 
про наше село Блищанку і його 
людей і відійшла у вічність. Цар-
ство їй небесне!

* * * 
Тетяна Михайлівна після по-

вернення із заслання працюва-
ла у рільничій бригаді колгоспу  
ім. Ф. Дзержинського до пенсії. 
Іван Михайлович спочатку очо-
лював колгоспу будівельну бри-
гаду, а потім був завідувачем гос-
подарства при голові колгоспну 
Євгену Йосиповичу Басюрсько-
му, єдиному за весь колгоспний 
період з 1948 р. вихідцю з нашо-
го села, якому доручили керів-
ництво колгоспом. До цього бу-
ли тільки “пришельці”, та і після 
нього теж. Селяни довічно пови-
нні йому дякувати за збудовані 

гравійні дороги у селі. Він з’єднав 
село в трьох напрямках через села 
Ставки, Бедриківці, Дуплиська з 
районним центром Заліщики. 

При Є. Басюрському був за-
кладений великий фруктовий 
сад, пасіка, оштукатурені фер-
мерські будівлі, відновлений ста-
вок, колгосп став мільйонером.  
Це був гарний ґазда і умілий ке-
рівник, який старався для благоу-
строю села і добробуту односель-
ців. Подяка і Царство небесне 
тобі, Євгене. 

* * * 
Подальша доля родини вітчи-

ма Михайла була дуже сумною для 
нас усіх. Спочатку помер в 1997 р. 
Дмитро Грішний, який встиг під-
готувати до видання збірку сво-
їх поезій “Калинове гроно”, яку 
я видав у Києві 1995 року. Він — 
чи не єдиний поет у нашому селі, 
який має свої видання.

У 1998 р. Іван Михайлович на 
85-му році відійшов у вічність. 
Після батька спочила у Бозі йо-
го донечка Ганна Іванівна Горіш-
на (Рибцуник). 

Тетяна Михайлівна доживала 
одна. Приїжджаючи в село, я зу-
пинявся у неї, на обійсті, де ми-
нуло моє дитинство, і ми довгими 
вечорами до пізньої ночі нагово-
рювались про все.

“Найважче було ховати рід-
ну дитину, — говорила мені Тетя-
на. — Все, що було пережите, ві-
дійшло на другий план і зійшло в 
зневіру, що то все було зі мною, з 
рідними. Як помру, щоб приїхав 
провести мене в останню доро-
гу. Бо з рідних залишилась тільки 
внучка Маруся, її діти, мої прав-
нуки Оксана, Іванко і ти”. 

Склалось так, що через хво-
робу не зміг приїхати в село на 
проводи Тетяни Михайлівни. За 
що прошу в моєї сестрички Тетя-
ни прощення і молю Господа за її 
Царство Небесне. Думаю, що во-
ни, мої рідні, заслужили своїм не-
легким земним життям вічного, 
благого Царства Небесного і Ві-
чну Пам’ять.

Складаю Вам велику подяку і 
низький уклін цією повістю про 
Ваше  життя, Ваші молоді роки, 
які були віддані служінню рідній 
Україні, за Вашу боротьбу і віру  у 
здобуття Незалежної  України. Ва-
ша боротьба не пропала даремно. 

Уже 26-ті роковини Незалеж-
ної України відсвяткували ми 
у своїй Державі Україна, за яку 
боролися і віддали життя тися-
чі українців, належних до ОУН—
УПА. Яких нарешті визнала 
Україна на державному рівні як 
борців за Україну.

Боротьба за Україну, за її дер-
жавність триває і сьогодні. На по-
лях і дорогах Донеччини, де сто-
ять зі зброєю в руках в окопах і 
на блокпостах діти і внуки по-
встанців, у війні з нашим спо-
конвічним ворогом Московією, 
захищаючи Україну від москов-
сько-ординської навали, яка хоче 
знову нас поневолити. 

Не вийде у вас нічого, оку-
панти-господа! Українська зброя 
в надійних руках українських па-
тріотів, продовжувачів героїчної 
боротьби і чину героїв УПА, яка 
у середині ХХ століття показа-
ла всьому світу, що прагнення до 
Волі українського народу були і є 
споконвічні. 

Спинити це прагнення не 
вдавалось нікому. Бо це — воля і 
дух нації, і вони непереможні. 

Слава Україні! Слава героям!
Слава УПА!

Вересень—жовтень 2017 р.
м. Київ

Іван Рибцуник з дружиною Тетяною після повернення  
в Україну

Василь Федорчук (ліворуч) і Тарас Лазорук члени ОУН з 1938 року
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Духовний простір
“Пройшовши через горнило різних віросповідань,

ікона нарешті знову об’явилася в тих, кому її
передав у спадщину святий київський князь”.

Йосип СТРУЦЮК,
м. Луцьк

Дещо з історії
Перед нами зображення пре


чистої Діви, обернутої на три
чверті вправо. З гравюри остан

ньої чверті ХІХ століття видно,
що ікона оздоблена рослинним
орнаментом. Одначе ми знаємо:
таке виконання характерне для
пізнішого часу, для XVII століття.
Образ Богородиці нанесено на
кипарисові дошки, що відповідає
ранішому виконанню. Отже,
можна здогадуватися, що ікона
помітно перемальована. Можли

во, для цього були якісь підстави.

1594 року холмський єпископ
Діонісій Збруйський прийняв
унію. Відтак тим, хто цього не
сприйняв на Холмщині (а їх було
більше), доступ до ікони був за

критий. Згодом, у червні 1651 ро

ку, холмська святиня опинилася
під Берестечком у ворожому ко

закам таборі. Її проносив поміж
рядами польського війська вже
католицький єпископ Яків Суша.
Стояла вона біля королівського
шатра, часто під дощем. До того
ж Яків Суша стверджує, що біля
Жидичина фірманка з церковним
майном провалилася під лід. Не

щасному фірману нічого не зали

шалося, як звести руки до неба і
просити в Богородиці порятунку.
І трапилося диво: все церковне
майно (й ікона з Холма) спливло.
А фірман, котрий понад три го

дини після того простояв на мо

розі, навіть не чхнув.

А опісля ще було підземелля і
каплиця королівського двору. Аж
до 29 квітня 1652 року. Тоді чудот

ворну ікону повернули до Холма.

Вочевидь, реставрація була
необхідною. І її було здійснено,
бо іконою зацікавився сам Папа
Климент ХІІІ.

Варто згадати, що не обій

шлося без злочинства. Монголо

татари зірвали золоті шати, кот

рими була прикрашена святиня.
Сліди у вигляді золотих цвяшків і
проколів і нині помітні на кипа

рисових дошках. І все ж втішимо

ся тим, що ординці її не знищи

ли, а таке траплялося нерідко.
Іноді від самих християн. І като

ликів, і православних. І з боку на

ших сусідів із Заходу, і зі Сходу.
Що нищили, а що просто викра

дали. Згадаймо знамениту Виш

городську ікону, котра невдовзі
стала Владімірською. Та й слав�
нозвісна Ченстоховська перед
тим мала православну прописку в
українському Белзі. Прощаючись
із Україною, вона осінила своєю
увагою с. Турковичі на Холмщині
і залишилася назавжди в народ�
ній пам’яті зі скорботними шра�
мами на лиці. Невтішна доля на�
сильного відлучення від правос�
лав’я мала спіткати і чудотворну з
Холма, якби не відданість своїй
вірі русинів�українців із�за Бугу.

Понад п’ять століть ікона бу�

ла з православними. Тільки після
введення унії разом із Холмським
собором перейшла у власність
уніатів. У часи польсько�козаць�
ких війн з наказу короля Яна Ка�
зімєжа була насильно забрана до
королівського обозу. Згідно зі
Зборівською угодою, Холмський
собор та інші святині повернули
православним. Водночас уніят�
ське духовенство Холма виріши�
ло вивезти святиню до найближ�
чого села і заховати в коморі між
снопами і мішками з зерном. 

Тільки після приїзду до Холма
Київського митрополита Силь�
вестра Косіва чудотворний образ
все�таки повернули православ�
ним. Але не надовго. Як почалася
війна, король вислав до Холма
комісарів, котрі віроломно під
час богослужіння захопили образ
і вивезли спочатку до Люблина, а
згодом до Варшави. 

Після того ікона була ще кіль�
ка разів у військовому обозі. І
тільки після невдалої битви з ко�
заками під Жванцем король від�
дав ікону холмським уніатам. І аж
1875 року Холмський собор і йо�
го чудотворна були повернуті ра�
зом із народом Забужжя в лоно
православної церкви. 

У час Першої світової війни
уже з православними опинилася
вона аж у Москві. Коли ж у Києві
1918 року було проголошено
УНР, до складу якої входила і
Холмщина, чудотворну перевез�
ли до Києва і помістили у церкві
Флорівського жіночого монасти�
ря на Подолі. А як комуністи за�
крили монастир 1933�го, ікону
потайки зберігали в приватних
оселях. Мабуть, саме тоді наро�
дилися рядки, печально�попу�
лярні для холмщаків:

О, вернися, Божа Мати,
До нас в тяжкий час
І пречистим омофором
Покрий вірних нас.
О, народе православний,
Марію благай:
“Поверни нас, Божа Мати,
У наш рідний край!”
Скільки то було радості, коли,

пройшовши через горнило різних
віросповідань, ікона нарешті знову
об’явилася в тих, кому її передав у
спадщину святий київський князь,
і повернулася в той храм, який во�
на уподобала з сивої давнини. З ве�
ресня 1943 року образ Діви Марії з
немовлям урочисто вніс у кафед�
ральний собор архієпископ Іларі�
он (в миру Іван Огієнко).

Друга світова війна дійшла і
до святині українського народу і
закутала її в таємничі шати понад
півстоліття. 

Дещо з автобіографії. 
І не тільки
Якщо з центру мого рідного

села Стрільці піти у напрямку лі�
су, то обов’язково підніметеся на
горб. З того горба у погожу днину,
попри відстань у 30 кілометрів,
видно бані Пречистенського со�

бору на Даниловій горі. Мій дід, і
прадід, і пра�пра�пра... всі вони
на Пречисту запрягали коней і
їхали до Холма. Так було навіть
після того, коли у моїх Стрільцях
у глибокі княжі часи побудували
дерев’яну церкву, а коло неї —
дзвіницю. Так було відтоді, як
хреститель неосяжної Руси пода�
рував Царгородську святиню За�
бужанській землі, ікона — при�
наймні так вірили — зцілювала
людей од недуг, одгороджувала од
бід, простеляла перед молодими
рушники на щастя...

Моя мати (тоді ще молода і
гарна), коли верталася з пре�
стольного празника, кинула оком
на статечного жовніра, котрому
дуже пасувала військова форма, і
той жовнір уже не міг дочекатися,
коли в казармі зніме мундир і на
радість не лишень батькам повер�
неться додому й одружиться з
чорноволосою сільською красу�
нею. Бог дасть їм дітей. Вироста�
тимуть вони серед католицького
засилля і ґвалту вірними вірі
предків, котрі тут жили ще за
князя Менджака — першого зас�
новника нашої легендарної ан�
тичної держави.

Про це добре пам’ятали й во�
яки холмської самооборони, кот�
рих організували на битву пол�
ковник УНР Яків Гальчевський�
Войнаровський і мій односелець
Юрій Лукащук�Стрілецький. Їх
усіх на доблесну звитягу за рідну
землю благословив Іван Огієнко
рідним словом, котрим він блис�

куче перетлумачив Святе письмо.
Горіли українські села на Холм�

щині, і їхні криваві спалахи від�
бивалися на православних банях
Пречистенського собору, а Діва
Марія з немовлям на правиці уже
лаштувалася в дорогу. Треба ж бу�
ло (вже вкотре) знову зникнути з
міста так, аби цього не помітили
вороги православ’я. І вона зник�
ла. На цілих 55 років.

Де ти згасла, зоре ясна,
З Холмської гори?
Ще студентом я якось запитав

у свого давнього приятеля отця
Олексія Вислоцького: “А де ж во�
на може бути?” Він озирнувся на
всі боки в рідній хаті і, переко�
навшись, що нас ніхто не почує,
відповів: “У Люблині. Замурова�
на в стіні”. — “Хтось хоч знає, де
та стіна знаходиться?” — “Кому
треба, той і знає”, — відповів свя�
щеник. 

Ішли роки. Сатанинський ре�
жим розвалювався. Навіть недав�
ні безбожники почали хреститися
і ховати партійні білети в перед�
чутті приходу нової доби. У Києві
на Софійському майдані вирува�
ли синьо�жовті знамена, а в Луць�
ку за допомогою крана важкою
залізною довбнею відбивали лису
голову від гранітного тулуба тому,
хто упродовж десятиліть був од�
ним із найвойовничіших бого�
борців. Відбивали по�варварськи.
В абсолюті копіюючи тих, хто та�
ким же чином зносив церковні
бані з піднебесся. І ніхто з тих, хто
не лише оберемки квітів, а й обе�

ремки завірянь підносив до під�
ніжжя його ідольської подоби, не
заступився, а мені тоді згадалися
ті 16—20�літні сільські хлопці,
котрі далекого вже 1942�го чи 45�
го навіть без зброї у скрадливих
сутінках ішли у волинські ліси,
аби заступити своїми грудьми ук�
раїнську землю від коричневої і
червоної орди. Їхні завзяття і від�
даність і після смерті не могли
умерти. Бо не могли згинути ті
вічні ідеали пошани до рідної
землі. Імперія ж гулагів трималася
на прогнилих і брехливих опорах
— і розвалилася.

Вигнанці з�за Бугу організу�
валися в Товариство. Клич пред�
ків волав їх на знайомі цвинтарі і
на святу Данилову гору. 

Якось пішла мова про чудо�
творну. І я висловив припущен�
ня, проінтерпретовані мені ко�
лись отцем Олексієм. Дуже мила і
немолода вже жінка тільки усміх�
нулася. А згодом шепнула мені:
“Якщо хочете знати, то я скажу
вам, де вона...” Таких слів я ніко�
ли вже не сподівався почути, але
не вірити землячці не міг.

І ще про дещо 
не менш важливе
І ось я, припсований атеїс�

тичною пропагандою, стою перед
святинею. Стою так, як мій бать�
ко, дід, прадід і пра�пра�пра... Як
сотні й тисячі тих, хто осяяний
безсмертною вірою Назаретян�
ського Месії, котра несе людям
очищення од гріха.

Мила господиня розповідає.
Часом збивається, бо хвилюється:

— Коли наближався фронт до
Бугу — багато хто з колишніх
емігрантів з Радянського Союзу,
зокрема й владика Іларіон, поча�
ли поспішно виїжджати на Захід.
Їх можна було зрозуміти: вони
краще від нас знали, що таке ра�
дянська влада і на що вона здат�
на. Тим, хто їхав на Захід, не до
ікони було. Та й саму ікону не ба�
жано було перевозити в като�
лицький чи протестантський світ.
Зі священнослужителів у Холмі
залишилися хіба що мій батько
митрофорний протоієрей Гаври�
ло Коробчук і архіпресвітер Іван
Левчук. Вони довго радилися і
вирішили: попри те, що наших
людей переселяють в атеїстичний
світ — ікону теж треба туди вести.
Тим більше, що вона вже там бу�
ла і її все�таки вдалося приховати
від пильного ока комуністичних
безбожників.

Не стримуюсь й питаю у Надії
Гаврилівни Горлицької:

— Як це було?
— Я не можу докладно відпо�

вісти, бо була молода тоді й мен�
ше заглиблювалася в релігію. Ін�
ші розповідали, що її од примі�
щення в приміщення переносили
на руках, як оберемок дров.
Можливо, ікону по дошках роз�
бирали — не знаю. Казали, що
ховали у вогких підвалах. Ми ж
привезли ікону до Луцька в груд�
ні 1945�го.

— І запропонували в якусь
церкву?

— Ні в якому разі. Заховали в
хаті. А як наставало свято Пре�
чистої Богородиці, прибирали
рушниками і виставляли в хаті на
видному місці, молячись за Укра�
їну, за покинуту нами Холмщину,
за людей невинно замордованих
там, зокрема за нашого брата свя�
щеника Лева, котрий мучениць�
кою смертю загинув у селі Ласків. 

— Про смерть вашого брата,
Надіє Гаврилівно, здається, вся

За переказами, ікону написав євангеліст Лука. Якщо так, то перед нами чи не най�
правдоподобніший образ Богоматері. А ікону з Царгорода привезла молода княгиня Ан�
на, котра щойно стала під вінець з князем, якого небавом величатимуть і Великим, і Свя�
тим. 1001 року, об’їхавши свої західні креси, князь побудував пишний Богородицький
собор у Холмі. Це за переказами. А за літописом — 1223 року місто Холм на холмі�па�
горбі заснував князь Данило. Є згадка і про церкву: “Прикрасив (Данило) камінням до�
рогим, бісером і золотом також ікони, які він приніс із Києва, і образ Спаса і пресвятої
Богородиці, що їх йому сестра Федора дала з (київського) монастиря святого Федо�
ра...” Напевне, йдеться про ікони з Вотчого монастиря св. Федора, відіслані з Києва до
Холма. Серед них, як стверджують дослідники, зустрічаємо й ікону Божої Матері. 

Ти не згасла, зоре ясна
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Духовний простір
“Пройшовши через горнило різних віросповідань,

ікона нарешті знову об’явилася в тих, кому її
передав у спадщину святий київський князь”.

Йосип СТРУЦЮК,
м. Луцьк

Дещо з історії
Перед нами зображення пре


чистої Діви, обернутої на три
чверті вправо. З гравюри остан

ньої чверті ХІХ століття видно,
що ікона оздоблена рослинним
орнаментом. Одначе ми знаємо:
таке виконання характерне для
пізнішого часу, для XVII століття.
Образ Богородиці нанесено на
кипарисові дошки, що відповідає
ранішому виконанню. Отже,
можна здогадуватися, що ікона
помітно перемальована. Можли

во, для цього були якісь підстави.

1594 року холмський єпископ
Діонісій Збруйський прийняв
унію. Відтак тим, хто цього не
сприйняв на Холмщині (а їх було
більше), доступ до ікони був за

критий. Згодом, у червні 1651 ро

ку, холмська святиня опинилася
під Берестечком у ворожому ко

закам таборі. Її проносив поміж
рядами польського війська вже
католицький єпископ Яків Суша.
Стояла вона біля королівського
шатра, часто під дощем. До того
ж Яків Суша стверджує, що біля
Жидичина фірманка з церковним
майном провалилася під лід. Не

щасному фірману нічого не зали

шалося, як звести руки до неба і
просити в Богородиці порятунку.
І трапилося диво: все церковне
майно (й ікона з Холма) спливло.
А фірман, котрий понад три го

дини після того простояв на мо

розі, навіть не чхнув.

А опісля ще було підземелля і
каплиця королівського двору. Аж
до 29 квітня 1652 року. Тоді чудот

ворну ікону повернули до Холма.

Вочевидь, реставрація була
необхідною. І її було здійснено,
бо іконою зацікавився сам Папа
Климент ХІІІ.

Варто згадати, що не обій

шлося без злочинства. Монголо

татари зірвали золоті шати, кот

рими була прикрашена святиня.
Сліди у вигляді золотих цвяшків і
проколів і нині помітні на кипа

рисових дошках. І все ж втішимо

ся тим, що ординці її не знищи

ли, а таке траплялося нерідко.
Іноді від самих християн. І като

ликів, і православних. І з боку на

ших сусідів із Заходу, і зі Сходу.
Що нищили, а що просто викра

дали. Згадаймо знамениту Виш

городську ікону, котра невдовзі
стала Владімірською. Та й слав�
нозвісна Ченстоховська перед
тим мала православну прописку в
українському Белзі. Прощаючись
із Україною, вона осінила своєю
увагою с. Турковичі на Холмщині
і залишилася назавжди в народ�
ній пам’яті зі скорботними шра�
мами на лиці. Невтішна доля на�
сильного відлучення від правос�
лав’я мала спіткати і чудотворну з
Холма, якби не відданість своїй
вірі русинів�українців із�за Бугу.

Понад п’ять століть ікона бу�

ла з православними. Тільки після
введення унії разом із Холмським
собором перейшла у власність
уніатів. У часи польсько�козаць�
ких війн з наказу короля Яна Ка�
зімєжа була насильно забрана до
королівського обозу. Згідно зі
Зборівською угодою, Холмський
собор та інші святині повернули
православним. Водночас уніят�
ське духовенство Холма виріши�
ло вивезти святиню до найближ�
чого села і заховати в коморі між
снопами і мішками з зерном. 

Тільки після приїзду до Холма
Київського митрополита Силь�
вестра Косіва чудотворний образ
все�таки повернули православ�
ним. Але не надовго. Як почалася
війна, король вислав до Холма
комісарів, котрі віроломно під
час богослужіння захопили образ
і вивезли спочатку до Люблина, а
згодом до Варшави. 

Після того ікона була ще кіль�
ка разів у військовому обозі. І
тільки після невдалої битви з ко�
заками під Жванцем король від�
дав ікону холмським уніатам. І аж
1875 року Холмський собор і йо�
го чудотворна були повернуті ра�
зом із народом Забужжя в лоно
православної церкви. 

У час Першої світової війни
уже з православними опинилася
вона аж у Москві. Коли ж у Києві
1918 року було проголошено
УНР, до складу якої входила і
Холмщина, чудотворну перевез�
ли до Києва і помістили у церкві
Флорівського жіночого монасти�
ря на Подолі. А як комуністи за�
крили монастир 1933�го, ікону
потайки зберігали в приватних
оселях. Мабуть, саме тоді наро�
дилися рядки, печально�попу�
лярні для холмщаків:

О, вернися, Божа Мати,
До нас в тяжкий час
І пречистим омофором
Покрий вірних нас.
О, народе православний,
Марію благай:
“Поверни нас, Божа Мати,
У наш рідний край!”
Скільки то було радості, коли,

пройшовши через горнило різних
віросповідань, ікона нарешті знову
об’явилася в тих, кому її передав у
спадщину святий київський князь,
і повернулася в той храм, який во�
на уподобала з сивої давнини. З ве�
ресня 1943 року образ Діви Марії з
немовлям урочисто вніс у кафед�
ральний собор архієпископ Іларі�
он (в миру Іван Огієнко).

Друга світова війна дійшла і
до святині українського народу і
закутала її в таємничі шати понад
півстоліття. 

Дещо з автобіографії. 
І не тільки
Якщо з центру мого рідного

села Стрільці піти у напрямку лі�
су, то обов’язково підніметеся на
горб. З того горба у погожу днину,
попри відстань у 30 кілометрів,
видно бані Пречистенського со�

бору на Даниловій горі. Мій дід, і
прадід, і пра�пра�пра... всі вони
на Пречисту запрягали коней і
їхали до Холма. Так було навіть
після того, коли у моїх Стрільцях
у глибокі княжі часи побудували
дерев’яну церкву, а коло неї —
дзвіницю. Так було відтоді, як
хреститель неосяжної Руси пода�
рував Царгородську святиню За�
бужанській землі, ікона — при�
наймні так вірили — зцілювала
людей од недуг, одгороджувала од
бід, простеляла перед молодими
рушники на щастя...

Моя мати (тоді ще молода і
гарна), коли верталася з пре�
стольного празника, кинула оком
на статечного жовніра, котрому
дуже пасувала військова форма, і
той жовнір уже не міг дочекатися,
коли в казармі зніме мундир і на
радість не лишень батькам повер�
неться додому й одружиться з
чорноволосою сільською красу�
нею. Бог дасть їм дітей. Вироста�
тимуть вони серед католицького
засилля і ґвалту вірними вірі
предків, котрі тут жили ще за
князя Менджака — першого зас�
новника нашої легендарної ан�
тичної держави.

Про це добре пам’ятали й во�
яки холмської самооборони, кот�
рих організували на битву пол�
ковник УНР Яків Гальчевський�
Войнаровський і мій односелець
Юрій Лукащук�Стрілецький. Їх
усіх на доблесну звитягу за рідну
землю благословив Іван Огієнко
рідним словом, котрим він блис�

куче перетлумачив Святе письмо.
Горіли українські села на Холм�

щині, і їхні криваві спалахи від�
бивалися на православних банях
Пречистенського собору, а Діва
Марія з немовлям на правиці уже
лаштувалася в дорогу. Треба ж бу�
ло (вже вкотре) знову зникнути з
міста так, аби цього не помітили
вороги православ’я. І вона зник�
ла. На цілих 55 років.

Де ти згасла, зоре ясна,
З Холмської гори?
Ще студентом я якось запитав

у свого давнього приятеля отця
Олексія Вислоцького: “А де ж во�
на може бути?” Він озирнувся на
всі боки в рідній хаті і, переко�
навшись, що нас ніхто не почує,
відповів: “У Люблині. Замурова�
на в стіні”. — “Хтось хоч знає, де
та стіна знаходиться?” — “Кому
треба, той і знає”, — відповів свя�
щеник. 

Ішли роки. Сатанинський ре�
жим розвалювався. Навіть недав�
ні безбожники почали хреститися
і ховати партійні білети в перед�
чутті приходу нової доби. У Києві
на Софійському майдані вирува�
ли синьо�жовті знамена, а в Луць�
ку за допомогою крана важкою
залізною довбнею відбивали лису
голову від гранітного тулуба тому,
хто упродовж десятиліть був од�
ним із найвойовничіших бого�
борців. Відбивали по�варварськи.
В абсолюті копіюючи тих, хто та�
ким же чином зносив церковні
бані з піднебесся. І ніхто з тих, хто
не лише оберемки квітів, а й обе�

ремки завірянь підносив до під�
ніжжя його ідольської подоби, не
заступився, а мені тоді згадалися
ті 16—20�літні сільські хлопці,
котрі далекого вже 1942�го чи 45�
го навіть без зброї у скрадливих
сутінках ішли у волинські ліси,
аби заступити своїми грудьми ук�
раїнську землю від коричневої і
червоної орди. Їхні завзяття і від�
даність і після смерті не могли
умерти. Бо не могли згинути ті
вічні ідеали пошани до рідної
землі. Імперія ж гулагів трималася
на прогнилих і брехливих опорах
— і розвалилася.

Вигнанці з�за Бугу організу�
валися в Товариство. Клич пред�
ків волав їх на знайомі цвинтарі і
на святу Данилову гору. 

Якось пішла мова про чудо�
творну. І я висловив припущен�
ня, проінтерпретовані мені ко�
лись отцем Олексієм. Дуже мила і
немолода вже жінка тільки усміх�
нулася. А згодом шепнула мені:
“Якщо хочете знати, то я скажу
вам, де вона...” Таких слів я ніко�
ли вже не сподівався почути, але
не вірити землячці не міг.

І ще про дещо 
не менш важливе
І ось я, припсований атеїс�

тичною пропагандою, стою перед
святинею. Стою так, як мій бать�
ко, дід, прадід і пра�пра�пра... Як
сотні й тисячі тих, хто осяяний
безсмертною вірою Назаретян�
ського Месії, котра несе людям
очищення од гріха.

Мила господиня розповідає.
Часом збивається, бо хвилюється:

— Коли наближався фронт до
Бугу — багато хто з колишніх
емігрантів з Радянського Союзу,
зокрема й владика Іларіон, поча�
ли поспішно виїжджати на Захід.
Їх можна було зрозуміти: вони
краще від нас знали, що таке ра�
дянська влада і на що вона здат�
на. Тим, хто їхав на Захід, не до
ікони було. Та й саму ікону не ба�
жано було перевозити в като�
лицький чи протестантський світ.
Зі священнослужителів у Холмі
залишилися хіба що мій батько
митрофорний протоієрей Гаври�
ло Коробчук і архіпресвітер Іван
Левчук. Вони довго радилися і
вирішили: попри те, що наших
людей переселяють в атеїстичний
світ — ікону теж треба туди вести.
Тим більше, що вона вже там бу�
ла і її все�таки вдалося приховати
від пильного ока комуністичних
безбожників.

Не стримуюсь й питаю у Надії
Гаврилівни Горлицької:

— Як це було?
— Я не можу докладно відпо�

вісти, бо була молода тоді й мен�
ше заглиблювалася в релігію. Ін�
ші розповідали, що її од примі�
щення в приміщення переносили
на руках, як оберемок дров.
Можливо, ікону по дошках роз�
бирали — не знаю. Казали, що
ховали у вогких підвалах. Ми ж
привезли ікону до Луцька в груд�
ні 1945�го.

— І запропонували в якусь
церкву?

— Ні в якому разі. Заховали в
хаті. А як наставало свято Пре�
чистої Богородиці, прибирали
рушниками і виставляли в хаті на
видному місці, молячись за Укра�
їну, за покинуту нами Холмщину,
за людей невинно замордованих
там, зокрема за нашого брата свя�
щеника Лева, котрий мучениць�
кою смертю загинув у селі Ласків. 

— Про смерть вашого брата,
Надіє Гаврилівно, здається, вся

За переказами, ікону написав євангеліст Лука. Якщо так, то перед нами чи не най�
правдоподобніший образ Богоматері. А ікону з Царгорода привезла молода княгиня Ан�
на, котра щойно стала під вінець з князем, якого небавом величатимуть і Великим, і Свя�
тим. 1001 року, об’їхавши свої західні креси, князь побудував пишний Богородицький
собор у Холмі. Це за переказами. А за літописом — 1223 року місто Холм на холмі�па�
горбі заснував князь Данило. Є згадка і про церкву: “Прикрасив (Данило) камінням до�
рогим, бісером і золотом також ікони, які він приніс із Києва, і образ Спаса і пресвятої
Богородиці, що їх йому сестра Федора дала з (київського) монастиря святого Федо�
ра...” Напевне, йдеться про ікони з Вотчого монастиря св. Федора, відіслані з Києва до
Холма. Серед них, як стверджують дослідники, зустрічаємо й ікону Божої Матері. 

Ти не згасла, зоре ясна
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Духовний простір“Таким, хто перетривав до кінця, приготовлено у
небі вінець”.

Холмщина знає. Його живцем
четвертували і кинули до ями. То�
го дня було знищено дотла весь
Ласків і в ньому замордовано до
трьохсот людей.

— А взагалі цього дня, 10 бе�
резня 1944 року, знищили ще кіль�
канадцять сіл. Важко собі уявити,
що люди, які це вчинили, коли�
небудь осіняли себе хрестом. Ко�
ли наших людей виселили за Буг,
нам у Холмі стало нестерпно,
траплялося так, що у наші вікна і у
вікно церкви летіло каміння, а під
стіною на вулиці Любельській,
там, де нещодавно стояв пам’ят�
ник польському й радянському
воякам, розстрілювали україн�
ських патріотів. Казали, що десь
до двох сотень розстріляли.

— Хто? 
— Мабуть, ті ж вояки, яких

було зображено у пам’ятнику.
Тільки з радянського боку це бу�
ли енкаведисти.

— Відомо, що ваш батько,
отець Гаврило, через свої переко�
нання мав велику повагу серед
парафіян.

— Були непоодинокі звернен�
ня до нього командирів загонів
УПА про відправлення панахид
за загиблими героями національ�
ного опору. І він не відмовлявся.
Мабуть, потрібно було мати не�
абияку мужність, аби на таке зва�
житися у такий драматичний час.

— А як отця Гаврила зустріла
радянська Україна?

— Відразу після переїзду до
Луцька він був призначений
настоятелем Феодосіївського
храму і своїми промовами й
зверненнями до парафіян одразу
звернув на себе увагу не лише
порядних людей. Уповноваже�
ний у справах релігії хотів поз�
бутися надто незалежного нас�
тоятеля, прилучивши його
парафію до кафедрального со�
бору. Залишившись без роботи,
батько деякий час вимушений
був працювати аж у Кіровоград�
ській області, а з січня сорок
дев’ятого призначений благо�
чинним у колишню гетьманську
столицю — місто Чигирин. Тут
йому було дозволено спорудити
храм на Богдановій горі. Потім
була ще Шевченкова Звениго�
родка. Як бачите, не дозволяли
немолодому вже священику за�
сиджуватися на місці.

— Коли ви переїхали до Луць�
ка (а нам відомо, що нова поль�
ська влада для збору відвела вам
усього�на�всього два дні), чи не
цікавилися тут іконою?

— Ще й як! Вони не без чиєїсь
інформації здогадувалися, що
ікона може бути в Коробчуків. А
якщо не в нас, то ми принаймні
повинні знати, де чудотворна мо�
же бути. Пригадую, що регента
Луцького собору Ганжука поси�
лали аж за океан до владики Іла�
ріона. А коли цей “турист” по�
вернувся додому, то насів на ме�
не: “Скажіть мені по секрету, як
добре Вам знайомому, де може
знаходитися ікона? Нею заціка�
вився луцький владика”. “Ска�
жіть владиці, — відповіла я, — що
не відаю”. А ще перед тим ми,
сестри, їздили до Почаєва і нам
сказали: “До себе ми її не візьме�
мо, бо комуністи відразу відда�
дуть полякам. Радимо вам захова�
ти вдома”. І ми заховали.

— Кажуть, що агенти з�за Бу�
гу не раз приїжджали на Волинь і
розшукували чудотворну.

— Принаймні до Феодосіїв�
ської церкви, де правив мій батько,
з цією метою навідувалися не раз.

— Я чув, що й по селах ниш�
порили. 

— Напевне, на це мали згоду
від наших властей.

— Надіє Гаврилівно, вихо�
дить, ікона весь час переховува�
лася у вас?

— Коли стало небезпечно, ми
перевезли її аж в Станіславську
область, в надійні руки. Але ті на�
дійні руки, як відомо вам, трохи
припсували її.

— Ви маєте на увазі самоді�
яльного маляра, котрий поновив
її так, що важко впізнати? Я ду�
маю, що пан Анатолій Квасюк як
чудовий фахівець добереться і до
первинного шару. Правда, пане
Анатолію?

А. К.: — Ікона має три наша�
рування. Роботи буде чимало.
Але коли доберемося до першого
шару, то перед нами відкриється
таємниця найдавніших віків і,
можливо, воістину справжній об�
раз діви Марії.

— Коли цього сподіватися?
— Постараємося до знаменито�

го празника Пречистої Богородиці.
— І ще насамкінець. Де Ви,

Надіє Гаврилівно, хочете, аби ця
святиня зберігалася?

Н. Г.: — До неї молилося не
одне покоління наших предків.
Хай моляться і далі всі, хто вірує в
Бога і Україну. В Луцьку, я гадаю,
найпристойніше місце нашій
святині — в Троїцькому соборі.
Це на свята. Але зберігатися вона
мусить у музеї.

— Дякую Вам, наша мудра бе�
регине. Хай Діва Марія і її небес�
ний Син бережуть Вас од напасті,
як берегли їхні образи Ви в час
лихоліття.

Р. S. Поведінка Діви Марії у
знаменитій битві під Берестеч�
ком розбудила в мені загострені
емоції, кинула навіть у патріо�
тичний гнів. Чому Вона не допо�
могла нам тоді? З відстані часу
можемо засвідчити, що перемога
нам ой як потрібна була тоді! Я
законстатував: 

Даль на триста миль пахне 
порохом — 

за довіру Хміль платить дорого.
Чорні хмарища, чорні з олова
на козацькі впали голови.
В’ються ворони, ситі ворони,
гей, над горами, трупів горами.
Три біди іде за бідою, 
а четверта аж за ордою.
І розпитують біди ворона, 
чи далеко ще йти до Зборова?
Біди сходяться з�під Замостя,
кісточками шлях собі 

мостять...
Що ж то коїться, що ж то 

робиться,
чудотворна Богородице?
Богоматере лихотворная,
доокіл гримить біда чорная.
І вже жалю ти не матимеш
над побитими над схизматами?
І невже разом з єзуїтами
кров’ю й слізьми їх ти поїтимеш?
Богоматере, Богородице, 
так не робиться, ой не робиться!
І бужанами, і дулібами
були з хлібом ми і в безхліб’ї ми.
Захищалися не фортецями — 
в полі чистому берестечками.
Поламали вже Холми й Києви
стріли Куремси і Батиєви.
З печенігами і ятвягами 
полоснулися ми відвагами.
На своїй землі з негараздами
хочем буть тепер самі ґаздами.
Виявляється, що з нашими

негараздами ой як нелегко нам
стати на своїй землі ґаздами. До�
поможи нам хоч на сей раз, Пре�
чистая Мати.

2000 р.

Петро ГНИДА,
м. Львів

Народжений 1897 року у
львівській інтелігентній родині,
після закінчення Академічної
гімназії Роман�Мар’ян вступає на
теологічний факультет Львівсько�
го університету. Після висвячення
молодого, енергійного і сповне�
ного найсвятіших планів отця Ро�
мана призначають на парафію се�
ла Борусів під Бібркою. Пробув�
ши тут недовго, він переїжджає
ще далі, на Тернопільщину, у село
Бишків, де близько десятка літ
віддано служить Богу і громаді. У
Бишках, з ініціативи отця�пароха
відновлено релігійне й національ�
не життя. Із колишніх русинів на�
магається він зробити, завдяки
просвіті й вихованню, справжніх
українців. А коли на підрадян�
ській Україні вибухнув Голодо�
мор, отець створює у селі комітет
допомоги голодуючим українцям. 

Саме тут, на Тернопільщині,
зав’язуються тісні стосунки свя�
щеника з Організацією україн�
ських націоналістів. Відбувши
кілька організаційних конферен�
цій, він пише, що переконався,
що тільки ОУН, завдяки своїй
всенародності та охопленню усе�
національних ідеалів, спроможна
повести за собою народ. 

У червні 1934 року нарешті
о. Роман�Мар’ян Берест стає свя�
щеником села Полоничі (тепер
це Буський район Львівської об�
ласті). Приїхавши у село, отець
застає у ньому розстрій культур�
ного життя. У селі, де на тисячу
населення припадало до чоти�
риста поляків, розстрій україн�
ського життя був аж надто оче�
видний. Не було тут ані читальні,
ані відділів різних культурних то�
вариств, як от “Луг”, “Сокіл”, а
“Просвіта”, за словами отця, дія�
ла “десять літ на папері”. І уже з
перших днів новий парох почи�
нає суцільне відродження націо�
нально�релігійного життя у селі.
Так, його заходами переобрано
новий склад відділу “Просвіти”,
де (як свідчать про це та інше ар�
хівні дані фонду Товариства
“Просвіта” ЦДІАУ у Львові) він
став заступником голови. Зго�
дом, потай від поляків, почалося
будівництво читальні. 

Цікава також історія храму
архистратига Михаїла у селі По�
лоничі. Старий храм, за словами
старожилів, згорів 1895 року, на�
томість сучасне приміщення цер�

кви було подароване полонича�
нам із села Новосілки, у котрій
ще правив Маркіян Шашкевич.

Активна діяльність отця Бе�
реста одразу ж викликала реак�
цію польських кіл. “Найбільше
шкодив мені, — пише отець у
своїх записках, — війт і писар”.
Потім почалися реальні погрози
розправи у випадку продовження
активної національної і релігій�
ної діяльності. А поліцай із сусід�
нього Задвір’я прямо сказав по�
лякам: можете робити з ним, що
захочете, я нічого не буду ані ба�
чити, ані чути. Та о. Роман не
тільки не злякався погроз, котрі
лунали на його адресу, а ще й від�
повідав, що той, хто хоче з ним
поквитатись, може зустріти його
на вузькій стежині, котра веде від
залізничної станції с. Задвір’я до
Полонич. 

Коли врешті у селі постала
читальня, то заходами священика
з’явилась у ній чимала бібліотека,
а також невеличкий театр, де міс�
цева молодь брала участь у п’єсах
відомих українських драматургів.

Небракувало також отцю Ро�
ману Бересту недоброзичливців і
серед своїх. Намагались звинува�
чувати отця у справі зі збором
коштів на фонд “Просвіти” чи то
ще якихось, на їх розсуд, огріхах. 

Як прийшли “перші совіти”,
то в селі спочатку стали з’явля�
тись червоні агітатори, що, зба�
ламучуючи народ, на всі тони
розмальовували чудове життя у
Країні Рад. З’явився і в Полони�
чах такий. Зібрав людей під
“Просвітою” й став розповідати
казочки. Каже, все у нас є, нічого
не бракує, промисловість працює
на вищому рівні. Народ, що уже
трохи знав, яке то щасливе життя
там, за Збручом, підсміюючись
собі у кулак, почав ставити цьому
лектору каверзні запитання. От
один дотепник і питає: а холєра є
у вас теж? Той, вочевидь, не схо�
пивши суть галичанського сло�
вечка й іронії, тут же, із запопад�
ливістю, у тон попередній промо�
ві, став відповідатм: є! є!, мовляв,
у нас усе є! Чим викликав шале�
ний регіт юрби.

Голова та секретар новосфор�
мованої ради, котрі й раніше бу�
ли у неприязних стосунках зі свя�
щеником, одразу ж поставили
його поза законом. Так почалося
нове гоніння та нашу церкву й
зокрема на священика Береста.
Доля не помилувала й кривдни�
ків отця. 

Переїхавши до Полонич,
о. Роман продовжував свої сто�
сунки з підпільною Організаці�
єю українських націоналістів. І у
такому ж дусі виховував дітей.
Згодом це гроно, виплекане
ним, стало клітиною ОУН в селі
й у 1944—49 роках геройськи по�
лягло на полі слави. Цього було
досить, аби поквитатися з нез�
ламним священиком. Як наслі�
док — арешт. Уже ув’язненим він
продовжував виконувати свою
духовну місію, надаючи усю не�
обхідну допомогу своїм співка�
мерникам. 

На волі залишилась родина от�
ця — дружина Ірина, вишукана
красуня з відомої інтелігентної
львівської родини, яка пішла за
своїм чоловіком по віддалених і
занедбаних галицьких селах, та
троє їхніх дітей — син і двоє дочок.
Згодом і їх спіткала доля виселен�
ців та скитальців по “необ’ятних
просторах великої імперії”.

Отець Роман�Мар’ян Берест
проходив у т. зв. “Процесі 59�х”,
де окрім нього серед засуджених
був і, зокрема, Дмитро Клячків�
ський, уродженець Збаража, піз�
ніше славний керівник УПА на
Волині. Вирок був однозначний
— розстріл. У квітні 1941 року,
коли засуджених везли на роз�
стріл, отцеві вдалося кинути за�
писку на клаптику паперу на ву�
лицю. Вітер заніс його на чиєсь
обійстя. Там було написано:
“Нас п’ятдесять, їдемо на
смерть, священик Берест”. (Ос�
тання інформація, на жаль, не
пригадую видання, опублікована
Ігорем Калинцем або ж Юліаном
Редьком).

Так закінчилося земне життя
одного з багатьох українських
священиків, та й не тільки свя�
щеників, а кожного свідомого
свого чину громадянина, здатно�
го, у міру власних переконань та
сили духу, до кінця пронести свій
нелегкий хрест, випити чашу тер�
пінь, не скривившись, навіть ко�
ли було дуже гірко й нестерпно.
Таким, хто перетривав до кінця,
приготовлено у небі вінець. Такі
спонукають нас бути незламними
й мудрими, своїми прикладами
заохочують до наслідування роз�
початих ними діл, котрі вимага�
ють продовження, навіть якщо
для цього доведеться віддати все
своє життя.

На початку дев’яностих отця
Романа�Мар’яна Береста реабілі�
товано. Хоча останків його не ви�
явлено й досі, родині повернуто
окуляри священика та частину
приватного архіву.

Життя і смерть отця Романа Береста
Історія життя і смерті отця Романа�Мар’яна Береста

належить до тих багатьох величних і трагічних історій,
котрі відбувались до і після приходу більшовицької вла�
ди в Західну Україну. Трагічна доля українського греко�
католицького духовенста, знищеного безбожним кому�
ністичним режимом, вражає своєю масовістю і стійкіс�
тю, котру виявило духовенство до невідворотності долі
і своєї особистої, і загалом долі нашої церкви та цілого
народу. Знищений іще за нетривкий час т. зв. “перших
совітів”, отцю не довелося побачити цілковитої (хоча і
дочасної) руйнації церковного та національного життя
краю. Не став він ані свідком сумновідомого собору
1946 року, котрим начебто греко�католицька церква
об’єднувалася з московським провославієм, не гнали
його у холодних телятниках у найвіддаленіші краї Со�
вєтської імперії, і ще багато інших жахіть радянської
дійсності судилось йому уникнути. А проте смерть його
1941 року, як і багатьох інших, можна цілком уважати за
первомучиництво, за котрим, особливо вже з приходом
“других совітів”, почалася ера гоніння на греко�като�
лицтво, рівно ж як поява цілої плеяди новомучеників за
віру та національні ідеали.
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Суспільство
“Не країна винна, а ті, хто владарюють і дають

приклад”.

Олена БОНДАРЕНКО

Я почала захищати мою маму.
Від АТ “Державний ощадний
банк України”, по�простому —
Ощадбанк. 

Аби не переповідати двічі аж
геть не “мімішну” історію, про�
поную увазі шановного  читацтва
мого листа до пана Пишного
Андрія Григоровича, Голови
правління Ощадбанку. Фейсбук.
Вільний доступ.

“23 жовтня 2017 р. 14.32
Шановний пане Андрію! 
Не маю жодної певності, що

отримаю бодай якісь ознаки реагу�
вання. Але спробую.

Мене звати Олена Бондаренко.
Була народним депутатом 3�6
скликань. Статків�маєтків не
маю, живу як усі українці, спілку�
юся з чиновниками “з цього боку ві�
конечка”. Моя мама Ольга Олек�
сандрівна Бондаренко — по�
літв’язень із 13�річним “ста�
жем”, учасниця повстання в Кен�
гірі. Зараз їй 91 рік, і 3 жовтня їй
зробили операцію на оці, крім того,
вона практично нічого не чує. 9
жовтня мама пішла до відділення
Ощадбанку на Дніпровській набе�
режній отримувати пенсійну кар�
тку. (У вересні співробітники від�
ділення сказали їй, що термін дії
картки завершився, і вона зможе
отримати нову разом із черговою
пенсією, тобто починаючи від 8
жовтня.) Повернулася приголом�
шена: керівниця відправила її до ін�
шого відділення — на Червонот�
кацьку, 35.

Тоді до відділення на Дніпров�
ській набережній пішла я. Керівни�
ця, яка назвалася О. Л., пояснила
мені, що маму відфутболили на
Червоноткацьку, бо “вона не виг�
лядає на 91 рік і не заперечувала”
(вочевидь, тому, що нічого не роз�
чула). Зрештою, пообіцяла, що ма�
мину картку передадуть через
кілька днів до відділення на Дніп�
ровській набережній, 3, вирахував�
ши за послугу з пенсії 20 грн, і вона
особисто одразу зателефонує мені,
коли картка “прийде”. 

Дзвінка я так і не дочекалася.
Мама 20 жовтня 2017 р., за моєї
відсутності, вирушила самотуж�
ки знову до відділення, де їй співро�
бітник на прізвище К., який наз�
вався “провідним економістом”,
сказав, що ніхто картку передава�
ти не буде, і щоб вона таки їхала
на Червоноткацьку, 35. 

Банк “переміг”: 91�річна глуха
й напівсліпа жінка поїхала туди.
Провела там понад 2 години, щоб
почути, що її картки… немає.

Не хочу ділитися своїми емоці�
ями. Лише додам, що моя мама пе�
ребуває у стресі. Якщо з нею щось
станеться… втім, здається, такі
дрібниці, як людське життя і здо�
ров’я, у нинішньому чиновничому
середовищі нікого не хвилюють. 

Отже, чекаю на Вашу реакцію.
Не надсилаю офіційного звернення,
добре знаючи з досвіду депутат�
ської роботи, як чиновництво вміє
“відписуватися”. Нехай це буде

тестом на Вашу особисту поряд�
ність і (даруйте за непопулярний
нині термін) людяність.

Залишаю за собою право свого
листа оприлюднити.

З повагою,
Олена Бондаренко”. 
Щоб було зрозуміліше: пішки

з відділення на Дніпровській на�
бережній, 3  до зупинки мар�
шрутки, доїхати маршруткою,
потім пішки  — і ви на Червонот�
кацькій, 35. Для молодшої люди�
ни — можливо, заввиграшки.
Для 90�літньої — якось не теє… 

Виправдання: вона “не вигля�
дає на 91 рік”. Тобто, цілком мо�
же чалапати, куди пошлють, зав�
виграшки, треба тільки уточнити
свій вік. Років  30? 40? А як вам
фраза у відповідь на мою — шко�
дую, зайву — про мамині табірні
13 років: “Моя бабуся — Герой
Радянського Союзу. По соцтру�
ду”?..  

Але холєра — я таки направду
застановилася. За часів  депутат�
ства отримувала безліч пустих,
лукавих і безсоромних відписок
— але ж то були “кучмісти”,
“януковичі”, — що з них узяти!
Тепер же, як написано на голов�
ній сторінці  Ощадбанку: “У бе�
резні 2014 року після Революції Гід�
ності до Ощадбанку прийшла ко�
манда на чолі з Андрієм Пишним”.
Свої, тобто, з гідністю! 

І стало  мені порожньо, сум�
но, безнадійно. 

Утім, розуміючи, що саме на
ці безнадію, покірний відчай і
сумні лінощі й розраховано, все
ж офіційну скаргу  на ім’я Голови
правління  почала готувати. Про
що й повідомила друзям і подру�
гам у мережі. 

Посипалися коментарі.
М’яко кажучи, різні.  

О 16.04 на мій пост відреагу�
вав п. Пишний (чи його помічни�
ки): “Пані Олено. В ситуації роз�
беремось. Приношу вибачення Вам
та Вашій мамі”.

За 30 хвилин  вигулькнув іще
один пост від імені Ощадбанку —
пана Сергія Г.: “…Приношу виба�
чення від імені Банку за ситуацію.
Будь ласка, напишіть мені в осо�
бисті повідомлення Ваш контак�
тний номер телефону для зв’язку.
Оперативно проаналізуємо ситуа�
цію та надамо Вам зворотний
зв’язок по ситуації”.

А друзі тим часом від душі
вправлялись у  епітетах, навіть
пропонували… вдатися до “реп�
ресій”. Дехто притьмом кинувся
втаємничувати пана Г. у власні
проблеми, яких, зрозуміло, вагон
і візочок, і він став обіцяти розіб�
ратись у кожному випадку окре�
мо… Я почувалася захисницею
прав знедолених.

Однак із конституційними
правами моєї мами, систематич�
но та з особливим цинізмом зне�
долюваної за різних часів і влад,
— із місця не зрушило.  

24 жовтня о 10.48  я написала
у ФБ: “Осучаснилися”.

Подякувала  всім, хто відгук�
нувся. Втішилася, що тема таки
пролунала — бодай у Фейсбуці —
бо вона болюча. Нерідко — тра�
гічна для стареньких, які покірно
ходять від  одних дверей до ін�
ших, чекають “через тиждень”,
“через місяць”, а водночас… очі�
кують смерті як завершення при�
нижень, що   нині набули  фан�
тастичного розмаху.

Розповіла про нову мамину
вилазку до відділення ОБ на
Дніпровській набережній, 3 —
куди її “нагнали” з Червонот�
кацької, 35. “Провідний еконо�
міст” (той самий, який скерував
маму на Червоноткацьку) видав
їй нову картку. А вона ВИЯВИ�
ЛАСЯ ЗАБЛОКОВАНОЮ. На
питання, що мамі з нею робити,
знизав плечима: “Приходьте зав�
тра”.  

До пана С. Г. (скорочено):
“…сьогодні вранці у відділення ми
прийшли вдвох. “Провідний еконо�
міст” повідомив, що тепер БУ�
ДУТЬ ВИПУСКАТИ НОВУ КАР�
ТКУ, треба прийти через тиж�
день. Пояснити, що відбувається,
він не зміг. На питання, чому від�
правив стару жінку, глуху, після
операції, даруйте, де дідько добри�
день каже, — заявив, що “вона
сказала, що займатиметься донь�
ка”, хоча мама заперечила такий
факт. На питання, чому збрехали,
що вона забула пін�код, і тому кар�
тка заблокована — теж не відпо�
вів. Нарешті вийшла керівниця…
Знову повернулася до теми “моло�
дості”: “Вона молодо виглядає на
фото” — себто, в обличчя чи пас�
портні дані вона навіть не дивила�
ся?.. Нарешті звалили все на банк,
що на Червоноткацькій, 35: мов�
ляв, це вони заблокували нову ма�
мину картку, чому — вони не зна�
ють, і всі питання — до них… Зви�
чайно, жодної картки мама не
отримала. Тепер у мами: 

— немає пенсії; 
— немає пенсійної картки; 
— немає певності, що коли�не�

будь буде і те, й інше; 
— немає надії на те, що Украї�

на буде такою, за яку віддавали
життя її друзі; 

— вона не розуміє, чому за цих
людців мали гинути герої Кенгіру і
герої Небесної Сотні…”

P. S. Напередодні увечері за�
телефонувала пані Л. з відділення
на Червоноткацькій. Якісною ро�
сійською вона пообіцяла, що
картку виготовлять і передадуть.

Про те, що її не лише виготови�
ли, а вже й заблокували — нічи�
чирк…  

О 13.04 замельдувався п. Сер�
гій Г. Вибачився за непорозумін�
ня, (скорочено): “…картка буде
доставлена у зручне для Вашої ма�
ми відділення…

— із співробітниками відділення
буде проведена відповідна робота…

— не помиляється той, хто ні�
чого не робить.

Спасибі Вам за те, що деталь�
но описали ситуацію. Для нас
важливо отримувати зворотний
зв’язок — це допомагає удоскона�
люватись…”   

Я: “Пане Сергію, це — відпис�
ка. Якщо Ви вважаєте хамство,
зневагу, знущання зі старих людей
— непорозумінням, то як можна
“вдосконалюватися”?.. Мені зда�
ється, що… на такі речі, як зневі�
ра, беззахисність, розпач, самот�
ність старих людей, яких можна і,
виявляється, треба — штурхати,
кричати на них, просто не мати
за людей, — у нашій країні просто
не зважають”.

Щодо країни — каюся, це я
дарма, з відчаю. Бо не країна вин�
на, а ті, хто владарюють і дають
приклад… 

Скаргу панові А. Пишному  я
підготувала — офіційну (згідно з
вимогами чинного законодавс�
тва). Негайно припинити пору�
шення конституційних прав. Не�
гайно відреагувати  та повідомити
про результати.

Перепрошую  ґречно, що за�
багато літер. Маю вже якось ви�
добутися з цієї халепи, а вона —
халепа — має вже нарешті   видо�
бутися з мене.

Отже, 26 жовтня зателефону�
вала Н. В. з відділення на Черво�
ноткацькій, 35 (я так розумію, що
воно ієрархічно “головніше” за
“будинок з химерами” на Дніп�
ровській набережній, 3, тому весь
час фігурує.) Вибачилася. Сказа�
ла, що привезуть картку мамі до�
дому. Потім зателефонував  О. М.
— вочевидь, начальник Н. В. Ви�
бачився. Сказав, що розуміє, як
ніхто, бо в нього 91�річний ді�
дусь: “Гарантую, що в разі, якщо
сьогодні до кінця дня не привезуть
картку, я сам її привезу”. Увечері
Н. В. зі співробітницею привезли
картку. На той  момент я саме
викликала мамі “швидку” — тиск
бив усі рекорди. Картку активу�
вали за допомогою якогось пор�
тативного пристрою (котрий дов�
го не хотів спрацьовувати). Рясно
вибачалися. Ґречно спілкували�
ся. Залишили візитку.

Потім приїхала “швидка” і
“відремонтувала” мамі тиск.

Словом, “хепі енд”. Щасливе
завершення (?) тобто. 

Уклінна дяка всім, хто до та�
кого “енду” долучився. Найпер�
ше — друзям і подругам у соцме�
режі, котрі  створили атмосферу,
в якій чиновники  заворушилися.

Звичайно — Фейсбуку. Бо як
би ще ми з вами привернули ува�
гу великого та дрібонького  на�
чальства до проблеми “дуже ма�
леньких” українця  чи українки?   

А може, ще й особисто Цу�
кербергові, засновникові мережі
Фейсбук, подякувати? Він (чи
його помічники) мабуть, відгук�
нувся  б —  адже сучасний, на від�
міну від наших дольодовикових…  

Але чому “щасливе завершен�
ня” — зі знаком запитання?

Бо коли стало відомо, що ма�
мі треба знову по якусь холеру
йти на Дніпровську набережну, 3,
мама (вперше за моєї пам’яті!!!)
плакала як дитина, примовляю�
чи: “Оленочко, я не можу, я не пі�
ду, я не маю сил…” Люди з ма�
ленького банківського відділення
виявилися потужнішими  за кен�
гірські танки…

Ще чому? Бо проблема, ніби
вирішившись у окремому ви�
падку, нікуди не поділася. Щоб
чогось домогтися, “маленькі”
українці повинні мати, даруйте,
якийсь “козир” у рукаві, бодай
“бабусю — Героя Радянського
Союзу по соцтруду”. Бо тим, хто
може пред’явити лише похилу
спину й мозолі, — зась. На  сво�
їх (точніше, не своїх) місцях ли�
шається  чимало  некомпетен�
тних, безвідповідальних, неви�
хованих  людей, які застигли у
бойовій стійці перед  генетично
заляканими, безпорадними баб�
цями й дідусями, тітками й
дядьками.

Залишилася цілою відшліфо�
вана система чиновничих стосун�
ків зі “споживачами  послуг”, яка
ґрунтується на відмазках, відмов�
ках, відписках, пристосуванстві
та круговій поруці. 

Залишилося, зрештою, наше
рабське, жалюгідне радянське
“якось невдобно”, коли йдеться
про власні права та законні інте�
реси. Нічого дивного, самостій�
ників (у сенсі також глибоко осо�
бистої, персональної  самостій�
ності) з нас вибивали і вибивають
усім, чим втраплять — Сибіром,
Голодомором, кулями на Майда�
ні, мінами у Донбасі, мертвотною
байдужістю… На щастя, лишило�
ся чимало спроможних дати від�
січ і домогтися свого. Це обнаді�
ює.

І все ж… Якщо в тому цілому
горопашному Ощадбанку  знай�
шлося  бодай кілька людей, котрі
відреагували (й то публічно), і
відповіли, й зателефонували, і
приїхали, й перепросилися…   

Може, справді щось “осучас�
нюватиметься”, “вдосконалюва�
тиметься”, йтиме на краще — бо�
дай поволі? Як гадаєте?

Післяслово. Скаргу панові
А. Пишному, Голові правління АТ
“Державний Ощадний банк”, я
не надіслала. Може, ще напишу
листа. Чи “Слово Просвіти” на�
дішлю з публікацією. А раптом
прочитають?..

«Цукерберг проти Ощадбанку»,
або Новітній досвід правового  самозахисту

Вимагати від чиновника сумлінного виконання його обов’язків не годиться. Тобі, мі�
зерному прохачеві, повинно бути “невдобно” відволікати поважну персону від процесу
“думання про доленосне”. Настільки “невдобно”, що коли тебе посилають куди�небудь
чи й невідь�куди, ти, зазвичай, сумирно дякуєш і з полегкістю рушаєш.

Ця вавка — з радянських часів. Коли таксистові казали зупинитися за два квартали,
бо “вам незручно буде там розвертатися”. 

Ще  — нафталінова гордість, як  відомо, “у совєтскіх особєнная”: “Я за себе ніколи не
прошу (не вимагаю, не скаржусь, — потрібне лишити), тільки за інших!”  Коли ти не мо�
жеш заступитися за себе та найближчих — ти за інших вступишся?..  

Прикладом, як захищати себе, була і є для мене мама. Це допомогло їй вижити в ра�
дянських таборах і стати разом з іншими жінками проти танків у Кенгірі 1954�го. 
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“Досягти злиття КП й МП буде ще складніше,  
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Про мою спину
Ще покійні Мама постій-

но мене осмикували: “Не квап-
ся ставити хрест на людині, не 
поспішай розвішувати ярлики”. 
Оце пригадалися ті мудрі слова — 
зателефонував однополчанин Де-
нис (кілька місяців прослужили 
разом на одному ВОПі*). 

Російськомовний, не украї-
нець. Ну, точнісінька тобі копія 
отого кіношного одесита, зігра-
ного Бернесом, — зі стрічки “Два 
бійці”: невгамовний веселун і 
жартівник, балакучий що біда, 
щедрий на вигадки й розіграші. 
Ще й такої ж, як і в фільмового 
Аркаші Дзюбіна, професії — зва-
рювальник. Причому — найви-
щого класу! Я бачив у телефоні 
його зварені зі сталі скульптури 
— шедеври!!!

Його було мобілізовано у 5-ту 
хвилю. Від повістки не ховався, 
але й у захваті не був. Мали з ним 
довгі бесіди. Чесні.  Відверто зі-
знався, що співчуває тим, хто за-
гинув 2 травня в Будинку проф-
спілок. Того дня, згадував, був 
готовий бігти їм на допомогу…

Я, після тієї розмови, подум-
ки визначився: в разі чого цьому 
спину не підставляти. 

І от його дзвінок (уже рік, як 
він дембельнувся, а я  — на кілька 
місяців пізніше).

Довгенько гомоніли про наше 
армійське життя-буття. Про пса 
Дембеля, який моторошно “під-
співував”, коли мій співрозмов-
ник грав футуристичний “джаз” 
на подарованому волонтера-
ми баяні. Про неймовірний наш 
футбол на любовно сотвореному 
майданчику між бліндажами. Ба-
гато чого пригадалося…

Коли це раптом він видав: “А 
знаєш, Петровичу, я ж недавно 
на пєрєдок ходіл запісиваться… 
В “Правий сєктор”… Нє взялі по-
ка…”

Хтозна, може, скоро й зустрі-
немося. Десь на передку — якщо 
х..ло своїм “Заходом-2017” попре 
на нас повномасштабно. І, пев-
но, я вже перегляну свої висно-
вки щодо цього однополчанина й 
своєї спини…

Венеційський капець
Ех, якби ж мій напарник хо-

ча би не був шульгою!.. Його ліва 
зовсім оніміла — тож залишатися 
Максимові на ВОПі стало абсо-
лютно неможливо. Однією рукою 
ні з автоматом не впораєшся на 
варті, ні на кухні — з ополоником 
та сокирою. Доповів я ротному, і 
вже наступного дня заїхав до нас, 
десь ополудні — вже спекотному 
тут, на Донбасі, всередині трав-
ня — начмед батальйону. Ми до-
помогли “однорукому” Максові 
швиденько закидати в заплічник 
усе необхідне, провели до старез-
ного РАФіка. 

Молодняк наш (а більшість 
нашого відділення мені у діти го-
дяться) такий раритет, певно, ні-
коли й не бачили зблизька. Та і я 
востаннє їздив на таких маршрут-
ках по Дніпропетровську ще на 
початку 1990-х…

Сів мій Максим у ту наскрізь 
проіржавілу розвалюху. Як загри-
міло те диво без глушника, як за-
вищало незмащеними підшипни-
ками!!! Мабуть, у сусідньому селі 
(де, як мінімум, кожен другий — 
сепар) точно кинулися телефону-
вати “на той бік” — попереджати 
своїх ефесбешних кураторів, що 
на позиціях “карателів” почалися 
якісь танкові маневри…

— Вибачте, хлопці… — Мак-

сим був похмурий, та не лише від 
болю — щиро соромився, що по-
кидає наше відділення, в якому і 
без того некомплект.

Спершу відвезли Макса до 
Красноармійського шпиталю. 
Звідти, разом із важкопоране-
ними, — літаком! — до Дніпра. 
Один із хлопців, майже ввесь 
обгорілий, так стогнав усю до-
рогу, що Максим, котрий сидів 
поруч і допомагав медикам три-
мати “походну” крапельницю, 
сам ледь не вмер “від розриву 
серця”…

Далі важких, просто на дні-
провському летовищі, перенесли 

до іншого літака. І той помчав 
їх до Італії, до якихось європей-
ських світил, що безкоштовно лі-
кували вкраїнських поранених 
атошників…

Зв’язок із Максимом увірвав-
ся. Увечері я додзвонився до його 
дружини. Марина приголомши-
ла:

— Макс уже у Венеції!
Вона говорила з ним ув обід, 

але зв’язок був геть поганим…
Кілька раз перепитав: невже 

справді у Венеції? А тоді згадав 
напарникові слова про “борт на 
Італію”. І прийняв те на віру. Так і 
ротному доповів…

Ротний також тричі мене пе-
репитував… А тоді ще й комбат 
мені телефонував (видно, перед 
доповіддю комбригу хотів пере-
свідчитися, чи ротному, бува, не 
причулося):

— Що, аж у Венеції?! Ну, це 
капець!..

Мене, звісно, трохи потерза-
ли — як такого важкого пацієнта 
“до останнього” тримав на ВО-
Пі?! А за кілька день — дзвінок 
від Марини.

— Петровичу, вибач! Я все на-
плутала — Максим у Вінниці, а не 
у Венеції! — сповістила майже ра-
дісним голосом. — Там хороший 
шпиталь, і годують добре. Ще, 
може, й додому відпустять — на 
кілька діб після виписки.

Ох, як же мені було незруч-
но переказувати оце все ротному! 
Підставив Сашка нашого…

Макс більш-менш вичухав-
ся; а коли його рука запрацюва-
ла майже “на повну потужність”, 
добився, щоб його повернули “до 
своїх хлопців”, хоча нас уже пе-
ревели на нову позицію. Він при-
віз гостинців  — “оце із Вінниці, 
і оце”. Хвалився, що й жінці з ді-
тьми також багато чого накупив. 
За що, звісно ж, миттєво отримав 
від нас новий “позивний” — Ве-
неційський купець! 

Правда, комбат, заїжджаю-
чи до нас із перевірками, уперто 
вимовляв у другому слові цього 
“позивного” замість “у” — “а”…

Що складніше
Заїхали в гості сусіди-айдарів-

ці. З бувалого в бувальцях джипа 
вийшло п’ятеро: троє бороданів, 
хлопчина з оселедцем й дядько з 
густою русявою чуприною. Стали 
в коло, пішла балачка, вітерець 
напнув нам за спини сиве тютю-
нове вітрило. Один із бороданів 
світить виразними синьо-зеле-
ними очима. Питаю: “Певно, до 
війни ви були якимось гуманіта-

рієм — геть не схожі на того, хто 
з касти воїнів. Швидше — з кас-
ти жреців”. Овва! У самісіньке 
яблучко!

— ...Так, я священик, — спер-
шу зашарівся, а по паузі відповів 
він.

Розговорилися ближче. Його 
ім’я — Вахтанг, бо, як і в покійно-
го Гіві Гонгадзе, батько грузин, а 
мама — українка. Служить в УПЦ 
МП, має парафію в одному з не-
величких храмів Харкова.

— Так, моїх колег тут рідко зу-
стрінеш... — перехопив мій зди-
вований погляд співрозмовник, 
трохи почервонів і опустив очі.

Вахтанг служив ув “Айдарі” 
ще 2014-го, а зараз просто приї-
хав провідати своїх друзів. 

— Слава Богу, під час моїх 
чергувань не сталося нічого ТА-
КОГО, що заборонено робити 
священику, — випередив моє за-
питання Вахтанг. 

Із його розповіді, “непра-
вильність” “москальського по-
па” не лише в тому, що він пі-
шов до добробату (і аж ніяк не 
капеланом). Владика не раз від-
правляв Вахтанга за демократич-
ні погляди “на заслання” до най-
бідніших парафій. І тамтешні 
бабусі, котрі, як удавка, трима-
ють за горло священика ледь не в 
кожній церкві, нашіптували йо-
му: “Отче, робіть все, як ми вам 
скажемо, і у вас все буде гаразд 
— і копієчка назбирається, й усе 
інше”. А як ні, підлякували, бу-
демо скаржитися на вас влади-
ці. “Та я тому й тут, серед вас, бо 
інші бабусі, такі, як ви, вже на-
скаржилися на мене”, — сміявся 
Вахтанг у відповідь.

Вахтанг вважає, що саме че-
рез таких от бабусь, котрі свого 
часу голосували ясно за кого, ми 
й маємо нині криваву колотнечу 
на сході...

Гомоніли й про те, як досяг-
ти в Україні миру. І як би цьому 

прислужилося об’єднання наших 
церков ув одну. Але обидва визна-
ли, що досягти злиття КП й МП, 
а також інших, мабуть, буде ще 
складніше, ніж перемогти в цій 
клятій війні...

600 тисяч
Людей на нашому ВОПі не 

вистачає, тому заступаємо на 
варту із напарником Максимом 
у режимі “на добу через добу”. 
Звісно, не досипаємо, але Макс 
невблаганний: не спати обом! Бо, 
буває, деякі хлопці домовляють-
ся між собою: спершу один трохи 
покимарить, потім другий…

Я й досі не розку-
сив: чи то таке в Макса 
завзяття до служби, чи 
просто страх. Хтозна… 

Може, й справді, 
перше. Колись мій су-
ворий напарник працю-
вав в охороні величез-
ного супермаркета, тож 
вміє тримати граничну 
пильність протягом ба-
гатьох годин.

Можливо, друга 
причина. Бо ДРГешки** 
сепарські, як вічно на-
гадує нам комбат, дово-
лі регулярно лазять десь 
біля нас. Он у сусідів-
ВСУшників, по той бік 
найближчого до нас се-
ла, після такого “візи-
ту ввічливості” — кілька 
200-х і 300-х, а одного 

нашого хлопця ті забрали із со-
бою, як “язика”…

По правді сказати, Макси-
мові справді є чого боятися і 
будь за що виживати. Є для ко-
го жити: жінка ось тільки наро-
дила. Це вже четверте його дитя. 
По одному синочку було від пер-
шої й другої жінок, а оце від тре-
тьої дружини — вже двійко, доця 
й синочок. Ще й удочерив доньку 
Марини від її першого, невдало-
го шлюбу. Тож малечі у Макса — 
аж п’ятеро…

— Петровичу, я тобі чесно 
скажу: мене в армію затягли сил-
ком, я страх як опирався, — якось 
зізнався мені напарник. — До ме-
не навіть із міліцією приїжджали, 
коли вручали повістку. А в мене ж 
Маринка ходила вагітна, ось тіль-
ки народить — і за законом не ма-
ли вже права мобілізувати. Але у 
військкоматі сказали: “Ну, ще ж 
не народила — значить, вперьод!”

Всі чоловіки у відпустку до-
дому як приїжджають, то розсла-
бляються, відпочивають, а Мак-
сим усі ці деньки знай сокирою 
махає — нарубує дрів Марині то-
пити. Бо газ до їхньої хати одріза-
ли за борги ще попередніх госпо-
дарів.

Із Дніпра Максим із Мари-
ною виїхали нещодавно. За ко-
муналку, коли жили у квартирі (у 
доволі престижному районі, май-
же в центрі), тягли з них шалені 
гроші. От і зважилися на таке, для 
рідних геть не зрозуміле рішення 
— в село!

Максим — непитущий, ро-
ботящий. Гарний і надзвичайно 
сильний молодий чоловік. З ра-
дістю почав нове життя: все в йо-
го вмілих руках просто горіло! І 
город посадили з Мариною, і за-
недбаному садку дали лад. І хату 
відремонтував власноруч (не дар-
ма ж свого часу далі він довгень-
ко підробляв будівельником!). 
Хоч ні з ким з місцевих не загри-

зався, а навпаки — усіляко ста-
рався подружитись, практично 
зразу, як тільки засяяло догляну-
тістю Максимове подвір’я, сусі-
ди почали йому дружно й запекло 
заздрити.

Та все одно, говорив Мак-
сим, задоволений, що переїхали. 
Згадуючи його історії, розказа-
ні довгими безсонними ночами, 
здогадуюся чому. Як це незрід-
ка трапляється з сином поваж-
них батьків, в юності зв’язався із 
босяцькою “кумпанією”: шере-
ху — на весь мікрорайон! Урешті 
після одного з “подвигів” загри-
міли за грати до “малолітки” усі, 
крім Максима й ще одного паца-
на. Отоді і призадумався. І, щоб 
назавжди звільнитися від непри-
ємних важких спогадів, гайнув 
рішуче на село…

— Знаєш, Петровичу, а я ж 
колись у людину стріляв, із са-
мострілу — був такий гріх по мо-
лодості… — наче на сповіді, та з 
певним острахом признався ме-
ні якось Максим. Переживав, чи 
не викличе в інтелігентика-гума-
нітарія якусь відразу чи ще щось 
подібне. А мені ж, навпаки, спо-
кійніше стало: раптом щось тра-
питься, хоч хтось у нашій парі 
стрельне без зайвих вагань…

Ми доповнюємо один одного, 
як в отих анекдотах про сліпого й 
глухого. Максим бачить у темря-
ві, як кіт, а я маю гарний слух (це, 
певно, родинне: дід мій зоргані-
зував колись зі своїх синів справ-
жній ансамбль народних інстру-
ментів; ходили по свадьбах, грали 
у сільському клубі — певно, пере-
пало щось від діда й моїм вухам). І 
скільки через це кумедних ситуа-
цій! Підгукує — пошепки — мене 
Макс на свій край посту:

— Петровичу, може, хоч ти 
розбереш, що воно там за фігура? 
(Напарник не хоче до пори світи-
ти ліхтариком, аби не викрити се-
бе). 

А я хоч нічогісінько й не роз-
беру в тому густому чорнилі ночі, 
та впізнаю тихе гарчання нашо-
го чотирилапого помічника, пса 
Дембеля. Не злісне, як на чужаків 
чи ще за якоїсь тривоги. З усміш-
кою простую на звук (Максим 
ззаду аж кипить від люті за таку 
мою “необачність”). Підходжу 
до “їжаків” із соснових стовбур-
ців, обтягнутих “колючкою”, на-
свічую на ту “фігуру”. А то ж наш 
Дембель сердиться й витанцьо-
вує навколо… їжака! Ну, тут ми 
вже разом тихесенько сміємося з 
Дембеля, що взяв у полон отако-
го небезпечного “нарушителя”…

А ще десь вичитав мій Мак-
сим, що за полеглого в АТО дер-
жава заплатить його родині “аж!” 
600 тисяч.

— От якщо уб’ють мене тут, та 
дадуть за мене ті гроші, Маринка 
зможе якийсь бізнес відкрити, та 
хоч заживе по-нормальному… — 
ділиться напарник зі мною свої-
ми міркуваннями.

Вдивляюся в його завжди не-
зворушне обличчя: жартує чи й 
справді всерйоз отаке надумав?

І так мені боляче стало за оті 
його “600 тисяч”! Ушестеро тра-
гічніше за відомі “100 тисяч” 
Карпенка-Карого прозвучало во-
но для мене… Та де там ушестеро 
– в безмежну кількість разів бо-
лючіше!..
______________

*  Взводний опорний пункт.
**  Диверсійно-розвідувальні групи.
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“Все наше життя ми прожили з Україною в серці”.Пам’ять12
Арсен ЗІНЧЕНКО,
доктор історичних наук,  
професор

2 жовтня 2017 року відійшов у 
вічність Петро Матула — відомий 
громадський діяч української 
громади в США, учасник орга-
нізації будівництва пам’ятника 
Митрополитові Василеві Липків-
ському у Саут Бавнд-Бруці, пу-
бліцист і пропагандист життя і 
творчості визначного українсько-
го духовного просвітника. Цей 
матеріал, підготований до соро-
ковин його упокоєння, є не ли-
ше пошануванням його пам’яті, 
а й світлою згадкою про Митро-
полита, розстріляного 27 листо-
пада 1937 р. 

Петро Матула народився 1928 
року у селі Лисича Балка Катери-
нопільського району Черкаської 
області. Усі його рідні були ко-
рінними селянами. Батько, Му-
сій Германович, деякий час перед 
утечею з Лисичої Балки (1932), 
працював у сільській раді “кни-
говодом” (бухгалтером). Мати, 
Килина Тарасівна, була гарною 
господинею, виховувала двох ді-
точок: Петруся і його старшу се-
стричку Тосю. 

Напередодні арешту бать-
ко втік із села й опинився у Кра-
маторську, на Донбасі. Там ула-
штувався книговодом на заводі 
ім. Сталіна. Петро Матула згаду-
вав, що “через декілька місяців 
ми (мама, сестра і я) приєдналися 
до нього. У Лисичій Балці ми вже 
зазнали голодомору, але дякуючи 
мішкові зерна, що його мій дідусь 
закопав на стоянці корови (яку 
забрали від нас до колгоспу ще 
раніше), ми вижили”. 

Здобуттю освіти Петрові Ма-
тулі перешкоджали різні події: 
перші чотири класи десятиріч-
ної школи він успішно закінчив, 
а п’ятий перервала війна. Про ра-
дянські “методи” перевихован-
ня промовисто свідчить ще один 
спогад. “Пригадую, як одного ра-
зу зібрали нас, дітей із декількох 
шкіл, у місцевому театрі і там нас 
повчали: як тільки побачите, що 
ваші батьки чи дідусі й бабуні пи-
шуть чи говорять такі символи, 
як ХВ чи БОГ, ви повинні їх не-
гайно заявити в міліцію, бо то во-
ни комунікуються з білогвардій-
цями і кажуть “Хотим Войны, 
Белые Отряды Готовы”. Решту 
середньої освіти хлопець отри-

мав в українській школі у Німеч-
чині, в яку вступив після “воєн-
ної перерви” у 1945 р. і закінчив 
у 1949 р. 

1943 року родина Матул виру-
шила самотужки на Захід: їм по-
щастило потрапити у товарний 
вагон потягу. Таким чином во-
ни потрапили до Брецлау в Поль-
щі (тепер Вроцлав). Хлопцеві то-
ді було 15 років. Їх долучили до 
т. зв. “остарбайтерів”, до праці 
на фабриці Круппа. Коли ж на-
прикінці 1944 року наблизив-
ся фронт, батьки вирішили руха-
тися далі на Захід. Таким чином 
Матули дійшли до Баварії. Спо-
чатку жили в якійсь клуні, бать-
ки ходили по людях просити їс-
ти, а невдовзі їх розібрали місцеві 
“бауери” (фермери) для роботи в 
господарствах. Жили в різних ба-
уерів аж до капітуляції Німеччи-
ни в травні 1945 року.

Родина Матул опинилась в 
окупаційній зоні американців. 
По всіх окупаційних зонах Захід-
ної Німеччини була мережа укра-
їнських таборів. У них українці 
влаштували організоване життя: 
були церкви, школи, театри, ви-
голошувалися наукові доповіді, 
були спортивні й молодіжні ор-
ганізації, був Пласт і т. ін. Табір, 
у якому перебували Матули, був 
у місті Ваґнера, Байройті. Шко-
лу цього табору визнало німецьке 
міністерство освіти. У тій школі 
Петро Матула закінчив середню 
освіту в 1949 році. 

Велику частину мешканців 
українських таборів американ-
ці й англійці передали совітській 
адміністрації і їх вивезли в СССР. 
Матулам удалося засвідчити, що 
вони начебто з Галичини й не 
потрапити в ту страшну пастку. 
У Західній Німеччині сім’я Ма-
тул пробула 6 років, а наприкінці 
1949 р. дістала дозвіл їхати в Аме-
рику. 

Ще 1947 року Петро Матула 
познайомився з гарною україн-
кою Олею, з якою згодом одру-
жився. Пані Ольга Матула бага-
то років присвятила благодійній 
діяльності Сестринства Св. Оль-
ги при УПЦ Св. Андрія, що у Ва-
шингтоні. 

Постійним місцем перебуван-
ня в США для родини став штат 
Нью-Джерсі. Спочатку Петро 

Матула знайшов місце у рестора-
ні, де мив посуд, наступна робота 
— миття автомобілів на бензоза-
правці, далі — у цеху, де виробляли 
якісь металеві деталі, там він пра-
цював на токарному станку, як на 
фабриці Круппа  в Німеччині.

Кількома місяцями згодом 
пан Петро вступив до інженерно-
го коледжу. Після його закінчен-
ня 50 років він пропрацював ін-
женером. Спочатку на фірмі, яка 
будувала “хмародери” і “великі 
мости”. А вечорами впродовж чо-
тирьох років ходив до школи здо-
бувати ступінь магістра. 1966 ро-
ку родина переїхала на околицю 
Вашингтона, де Петро Мусійович 
почав працювати у дослідній ла-
бораторії морського флоту Аме-
рики. Після тривалої праці в ній 
2002 року пішов на пенсію.

Своїх дітей подружжя Матул 
виховали українськими патріота-
ми. “Все наше життя ми прожили 
з Україною в серці, — наголошу-
вав пан Петро. — Вся наша діяль-
ність була спрямована на користь 
України. Але ми заколихали се-
бе в одну наївну нереальність: 
ми були переконані, що як тіль-
ки з України зняти пута, все на-
селення України, принаймні всі 
українці, зразу стануть принци-
повими, національно свідоми-
ми, українськомовними Україн-
цями!”. 

Порівнюючи американський 
та український способи життя, 
Петро Матула зауважив прикмет-
ну відмінність: “Я колись був 
вийшов із таким підсумком: ін-
дивідуально американці можуть 
бути наївними, але гуртом вони 
створили собі державу, якій за-
здрить світ; індивідуально укра-
їнці є мудрими, а ось гуртом не 

зуміли вибороти собі державу з 
життям у добробуті”. Петро Ма-
тула був серед тих американських 
українців, які бачили сенс свого 
життя в організації спільнодіяння 
української громади.

Йому належить чільна роль в 
організації такого спільнодіян-
ня у справі побудови пам’ятника 
видатному українському про-
світникові, педагогові, істо-
рикові, духовному очільнико-
ві Української Автокефальної 
Православної Церкви Митро-
политові Василеві Липківському 
(1864—1937).

Петро Матула був не просто 
учасником, а осередковим ор-
ганізатором цієї великої спра-
ви від початку й до кінця. Як 
свідок подій виклав їх у доку-
ментованій книжці під назвою 
“Історія пам’ятника Митропо-
литові Василеві Липківсько-
му” (Вашингтон, 2009). Він від-
значає, що ідея спорудження 
пам’ятника завдячує виданню 
о. Петром Маєвським і Брат-
ством ім. Митрополита Василя 
Липківського “Проповідей на 
неділі і свята: Слово Христове 
до українського народу” (1969 
р.), які відкрили велич духу Ми-
трополита та його діянь у тво-
ренні УАПЦ 1920-х років.

Петро Матула брав актив-
ну участь в одній з українських 
молодіжних організацій США 
— Об’єднанні демократичної 
української молоді (ОДУМ) від 
початку її заснування 1950 року. 
Разом із двома активними ОДУ-
Мівцями інженером Олексієм 
Шевченком та докторами Юрі-
єм Криволапом й Анатолієм Ли-
сим вони й стали пропагувати 
необхідність монументального 
від значення пам’яті Митропо-
лита. П. Матула з документаль-
ною точністю зафіксував по-
слідовність створення Комітету 
Пам’ятника (16 лютого 1976 р.), 
одержання благословення на спо-
рудження пам’ятника від тодіш-
нього Митрополита УПЦ у США 
Мстислава (Скрипника), органі-
зацію просвітницької діяльності 
Комітету задля пропаганди діянь 
і спадщини Митрополита Василя 
Липківського. Чималий внесок у 
цьому належить самому Петрові 
Матулі. Його перша стаття стала 

своєрідною програмою у втіленні 
в життя задуманої справи — “До-
рожімо Своїм Рідним — плекай-
мо пам’ять про Великого Ми-
трополита України бл. П. Василя 
Липківського”. “У послідуючих 
дописах я продовжував впрова-
джувати Митр. Липківського, 
представляючи його погляди на 
різні теми на основі його пропо-
відей, напр., про якість українця, 
про відродження України, про 
кобзарів. У дописі про ОДУМ і 
пам’ятник Митр. В. Липківсько-
му я знову представив Митропо-
лита цитатами з його пропові-
дей”, — писав П. Матула.

Ці публікації сприяли ство-
ренню інформаційної основи для 
ширшого і глибшого ознайом-
лення української громадськос-
ті зі спадщиною Митрополита, 
а відтак — формуванню громад-
ської думки й організаційних під-
став для збирання пожертв на 
майбутній пам’ятник. Не обхо-
дилося без перешкод і незгод що-
до вибору місця для пам’ятника, 
вибору виконавців моделі, скуль-
птурного й архітектурного обра-
зу пам’ятника. Петро Матула не 
раз вживав заходів “дипломатич-
ного маневрування” для подо-
лання розбіжностей та особис-
тих амбіцій. Це йому вдавалося 
розв’язувати успішно завдяки то-
му, що він не тільки виявляв по-
слідовність і наполегливість у 
просуванні масштабного задуму, 
а й умів тактовно відступати не-
наче в тінь, аби не заважати рухо-
ві вперед.

Важливу роль Петро Матула ві-
діграв у справі залучення до розро-
блення моделі пам’ятника відомо-
го скульптора Петра Капшученка 
(кінець 1981 р.), в організації не-
простих перемовин із  митцем у ко-
ригуванні проекту й розробленні 
архітектури постаменту. Зрештою, 
23 жовтня 1983 р., в річницю Пер-
шого Собору Церкви Митрополи-
та Василя Липківського, відбулося 
посвячення пам’ятника на мемо-
ріальному українському цвинтарі 
у Саут Бавнд-Бруці. Головну допо-
відь на цій події виголосив Петро 
Матула. 

Зважаючи на сказане, Петро 
Матула заслуговує на найбільшу 
вдячність, теплий спомин і Вічну 
Пам’ять.

Зі світлою згадкою про Петра Матулу

Сергій ПІДДУБНИЙ,
м. Голованівськ,
Кіровоградська обл. 

Караташ Володимир Михай-
лович, 1926 р.н., “активний член 
Організації українських націо-
налістів-бандерівців, — зазна-
чалося в кримінальній справі, 
— завербований Андрієм Ко-
валем у квітні 1943 року, псевдо 
“Глек”; відвідував таємні зібран-
ня членів ОУН, розповсюджу-
вав серед молоді антирадянські 
націоналістичні листівки, заго-
товляв для загону Української 
повстанської армії під керів-
ництвом “Сталевого” зброю — 
2 карабіни, гвинтівку, автомат 
ППД і продукти — 15 кілограмів 
хліба та 2 кг сала, мав на озбро-
єнні наган, вивчав військову 
справу і готував себе для зброй-
ної боротьби з радвладою”.

Засуджений 7.04.1945 р. 
особливою нарадою НКВС 
СРСР до 8 років ув’язнення 
у виправно-трудових табо-
рах. Удруге за створення анти-
радянської націоналістичної 
повстанської організації (ви-
готовляв саморобні ручні гра-
нати, створював запаси вибу-
хових речовин з метою підняти 
в таборі збройне повстання) 
засуджений 5.02.1953 трибу-
налом Біломорського військо-
вого округу до розстрілу. Вер-
ховною Радою СРСР 5.07.1953 
міру покарання замінено на 25 
років ув’язнення у виправно-
трудових таборах. З-під варти 
звільнений 26.04.1956. Реабі-
літований 20.09.1989 Кірово-
градською облпрокуратурою. 
1960 року в Америці вийшла 
книга “В концтаборах СРСР”. 
На сторінці 340 книги є запис 

про те, що  1952 року на шах-
ті №7 у Воркуті викрили гру-
пу, яка виготовила близько 
500 саморобних гранат вели-
кої розривної сили. Керівни-
ком тієї групи був українець 
з Одещини Караташ. Це про 
відважного вояка ОУН-УПА 
Володимира Караташа, двічі 
засудженого до смертної кари 
за організацію і участь у конц-
таборних антирадянських по-
встаннях.

1958 ро ку В. Караташ всту-
пив до Одеського державного 
університету на факультет іно-
земної мови. 1963-го з дипломом 
учителя англійської мови при-
їхав у рідний Голованівський ра-
йон. Близько 25 років працював 
учителем у Побузькому. Навчав 
дітей англійської мови. Разом з 
дружиною Ганною Лук’янівною 
(дівоче прізвище Людкевич), та-

кож політв’язнем, (по-
знайомилися в радян-
ських таборах) виростили 
двох дітей — сина і до-
чку. Письменник, автор 
книг-споминів “Обереж-
но, гранати”, “Прометеї 
Заполяр’я” та “На бари-
кадах Кенгіра”. Кавалер 
ордена “За мужність”, 
лауреат літературної 
премії ім. Є. Маланю-
ка (2008 р.), літератур-
но-мистецької премії 
ім. С. Шеврякова. 

Я не раз писав про 
Володимира Карата-
ша у своїх статтях та 
книгах, пишався його 
дружбою. Такі особис-
тості формують та це-
ментують націю. Сла-
ва та вічна пам’ять цій 
Людині.

На 92-му році життя помер Володимир Караташ
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13Пам’ять“Його слово, його пісня наснажуватимуть  
ще не одне покоління”.

Олег ОЛЕКСЮК,
голова Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка 

Минає 40 днів, як відійшов у засві-
ти наш побратим по перу, відомий укра-
їнський письменник, журналіст, непо-
хитний борець за відродження історичної 
правди, утвердження української мови в 
усіх галузях суспільства, голова Велико-
олександрівського РО ВУТ “Просвіта”  
ім. Т. Шевченка, поет Анатолій Миколайо-
вич АНАСТАСЬЄВ. Світла пам’ять просві-
тянину з широкою степовою душею.

Народився  Анатолій Миколайович 21 
квітня 1940 року у селі Кірове Берислав-
ського району на Херсонщині. По закін-
ченні Борозенської середньої школи у Ве-
ликоолександрівському районі працював 
молотобійцем у сільській кузні. Відслужив-
ши в армії, працював обліковцем у радгоспі 
“Більшовицький наступ”, пізніше — мето-
дистом Великоолександрівського  район-
ного  Будинку культури. Заочно навчав-
ся у Київському державному університеті 
ім. Т. Шевченка на факультеті журналісти-
ки та працював літературним працівником, 
а пізніше і завідувачем відділу Великоолек-
сандрівської  районної газети. Його газет-
ні публікації завжди були щирими, відвер-
тими та гострими. А з роками набували ще 
й філософського забарвлення. Він не ко-
рився ні владі, ні пихатим чиновникам, ні 
викликам долі, а тому здобув на Херсон-
щині славу принципової людини. Він бо-
ровся з неробами і шанував людей праці, 
хліборобів-степовиків. Працюючи корес-
пондентом обласної газети “Наддніпрян-

ська правда”, своїми публікаціями закли-
кав чиновництво поважати людську працю, 
шанувати творчих особистостей. Протя-
гом тривалого часу обіймав посаду голов-
ного редактора Великоолександрівської 
районної газети “Голос трудівника”. Со-
тні написаних статей на шпальтах район-
ки та обласних газет Херсонщини свідчать 
про неймовірне працелюбство і величезний 
творчий дар Анатолія Миколайовича.

З роками становлення незалежності 
України як соборної суверенної держави 
відбувалося і становлення Анатолія Анас-
тасьєва як поета, пропагандиста україн-
ської ідеї, відродження історичної пам’яті 

багатостраждального українського наро-
ду, утвердження національної духовності. 
З 1992 року Анатолій Анастасьєв — засно-
вник та постійний голова Великоолек-
сандрівського районного об’єднання Все-
українського товариства “Просвіта” імені 
Тараса Шевченка. Його  численні виступи 
на обласному радіо, телебаченні, публіка-
ції в пресі на підтримку просвітянських ак-
цій сприяли розширенню кола прибічни-
ків “Просвіти” на Херсонщині.

1991 року у Сімферопольському ви-
давництві “Таврія” вийшла друком пер-
ша поетична збірка Анатолія Анастасьє-
ва “Косовиця”. 2007 року у Херсонській 
філії видавничого центру “Просвіта” по-
бачила світ книга поезій Анатолія Анас-
тасьєва “Осінній дисонанс”, а 2008 року 
відразу дві книжки — “Подорожник” та 
“Потоки”. Того ж 2008 року у Київському 
видавництві “Євшан-зілля” побачила світ  
збірка гумору та сатири “В яблучко”. Збір-
ка нарисів “Борозенське — це з-під леме-
ша…” вийшла друком у Херсонській філії 
ВЦ “Просвіта” 2008 року. Ювілейна збір-
ка поезій та пісень “В обіймах степу” була 
презентована шанувальникам українсько-
го слова Херсонською філією ВЦ “Просві-
та” 2010 року, а збірка публіцистики “Чаша 
терпіння” побачила світ у Херсонській фі-
лії ВЦ “Просвіта” 2011 року.

 Не оминав Анатолій Миколайович і 
дитячу аудиторію. 2008 року у Херсонській 
філії видавничого центру “Просвіта” була 
надрукована збірка віршів для дітей “В ча-

рівному світі дитинства”, а 2009-го збірка 
пісень Анатолія Анастасьєва та Володими-
ра Лепешка “Збудуться мрії твої” була пре-
зентована юним шанувальникам україн-
ської пісні у Херсонській філії видавничого 
центру “Просвіта”. 2010 року на радість ша-
нувальникам української пісні у Херсон-
ській філії видавничого центру “Просві-
та” вийшла друком збірка пісень Анатолія 
Анастасьєва “Звідси починається Вітчиз-
на”, а вже 2011-го тут же  збірка патріотич-
них пісень на слова Анатолія Анастасьєва 
“Запалення серця”.

Поет не стояв осторонь і буремних ре-
волюційних подій. Прикутий хворобою до 
ліжка, 2014-го він друкує у Херсонській фі-
лії видавничого центру “Просвіта” свою 
збірку “Територія гідності”, в якій кожне 
слово несе у собі надію і перестороги, біль 
і сумніви багатостраждальної української 
нації. Книга набула неабиякого розголосу.

Витруджене змучене серце великого па-
тріотє1а соборної України, голови Велико-
олександрівського районного об’єднання 
ВУТ “Просвіта”, правдивого журналіста, 
українського поета Анатолія Анастасьєва зу-
пинилося 9 жовтня 2017 року.  Він пішов у 
засвіти. Але його слово, його пісня житимуть 
у наших душах і наснажуватимуть ще не од-
не покоління патріотів залишатися гідними 
продовжувачами традицій матірної “Про-
світи”. Дай нам Бог сили з добром і любов’ю 
розбудовувати соборну європейську державу 
Україна, на вівтар незалежності якої покла-
ло свої голови не одне покоління просвітян.

Степовик з вірою в ідеали національної єдності

Пам’яті Тараса Денисенка 
Клубок у горлі глевчаком.
Як гірко, часе! 
Ще пам’ятаю хлопчаком 
тебе, Тарасе. 
Ти був своїм серед птахів,
бо знав про крила.
Чому ж гостріше всіх страхів
ця звістка вбила? 
Як застромивсь осінній день
в студений холод.
Немов тепер для всіх легень 
кисневий голод.
Та коні вирвалися вчвал 
з терпкого поля — 
за той Високий Перевал,
де сяйво й воля. 
Хоч порожнеча вперепліт
стиска, як полоз,
скільком безмовним з гущі літ
зіткав ти голос!
І твій талант невзабудьки 
пече ятрано. 
За краєм неба ждуть батьки. 
Та як же рано! 
Такий ти, хлопче, молодий, 
хоч сивоскронний. 
Та вклякнув листопад рудий,
бо безборонний.
Гукнути б кризі, постривай! —
та ... біль і зам’ять.
Прощай, Тарасе. Прощавай. 
І вічна пам’ять.

Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ, 
9 листопада 2017 року

Від редакції. Просвітяни глибоко сумують 
з приводу відходу в інші світи відомого кіно-
актора, сценариста, режисера Тараса Дени-
сенка (7 листопада 2017 року в Києві). Серед 
багатьох десятків ролей, які він зіграв, особли-
во пам’ятні образи Тараса Шевченка у просві-
тянському фільмі “Тарас Шевченко. Заповіт” 
та “Поет і княжна”. (Режисер Станіслав Кли-
менко). Мир душі і вічна пам’ять, Тарасе!

Микола ПЕТРЕНКО,
м. Львів 

Я розшукав поміж давніми рукописа-
ми цю невеличку посвяту, писану більш як 
півстоліття тому.

...Воно стоїть у моєму кабінеті, на ша-
фовій полиці, поряд з мудрими та сердеч-
ними книгами. Таке собі маленьке чорне 
горнятко, зготовлене начеб для кави: ну от 
геть маленьке, я вже вимірював — не більше 
як на тридцять грам. Тобто, якщо вже й до 
кави, то лишень для здатного смакувати, не 
просто господаря, а гурмана. Ледь плеска-
те, ручка вища за вінця. Поміж цілого сто-
су книг — воно й саме як книга, бо ладне 
розповісти багато про що. Починаючи з то-
го, що йому вже понад дві тисячі років. І що 
кави в ті часи не пили, як свідчать усі каво-
дослідники: кава з’явилася на наших тере-
нах кілька століть тому. А якщо воно не для 
кави — то для якого питва, таке дрібненьке? 
Для чогось ритуального? Для вина? Міцні-
ших за вино напоїв на той час також не іс-
нувало, хіба що певного вистою медовуха.

Я й сам ще нічого не пив із цього гор-
нятка:  якась забобонна сила не дозволя-
ла мені користуватися ним для частування. 
Ану ж як воно наділене якоюсь потаємною 
силою, на кшталт речей із єгипетських пі-
рамід, смертоносну загадку яких  і донині 
не годні розтлумачити мудрі дослідники.

А з’явилося воно в мене як дарунок саме 
тоді, коли ми вирішили і насправді почасту-
ватися кавою. Було то так: у нас на телебачен-
ні йшов мистецький журнал, і одна зі сторі-
нок у ньому була археологічна. Молода гарна 
жінка — невдовзі вона стане доктором наук, 
професором, ще й директором найповажні-
шої у Львові Наукової бібліотеки імені Василя 
Стефаника — так от, Лариса Крушельницька 
розповідала про проваджувані нею розкоп-
ки давнього городища на Дністровому березі 
поблизу Жидачева — і натрапили там на ма-
су прецікавих речей, які колись належали на-
шим далеким предкам. Поміж іншого — ще 
й скарби, і то чималі — так, начеб їх приховав 
якийсь із нинішніх олігархів, це у відповідно-
му перерахунку на ті часи.

Так-от, відразу після передачі до Лариси 
мало що не з обіймами підходить телережи-
сер Борис Бобинський: виявляється, вони 
обоє пов’язані спільною долею, обоє лиши-
лися сиротами, обох запроторили у напівтю-
ремний сиротинець для дітей ворогів народу 
— коли їхніх батьків наприкінці грудня 1933 
року було заарештовано пильними харків-
ськими чекістами як націоналістичних ре-

зидентів, агентів польської і ще якоїсь там 
контррозвідки. Нещодавно перед тим оби-
дві родини повірили сталінській пропаган-
ді, приїхали зі Львова розбудовувати нарешті 
вільну Українську Державу, — а знайшли со-
бі кінець на соловецьких обширах від катів-
ської кулі. Борисів батько відомий і знаний 
поет Василь Бобинський, Ларисин батько, 
теж письменник Іван, ще й не сам, а із бать-
ком та братом. Також письменники…

Чотирирічний Борис і на рік молодша 
Лариса  також потрапили майже що за ґра-
ти: у спеціальний дитячий будинок для ді-
тей ворогів народу. 

Борис надовго. А от за  Ларису розпоча-
лася справжня боротьба: її мати, відома піа-
ністка, таки передчувала щось недобре, во-
на не поїхала до Харкова разом із родиною, 
бо мала ще й добрий привід: саме гастролю-
вала Європою. То вона підняла мало не всю 
тогочасну європейську пресу на відвоювання 
репресованої донечки. Знайшла хід навіть до 
дружини впливового тоді Максима Горького. 

Кілька місяців нот, протестів, статей, 
маніфестацій — доки зморене, обгризене 
вошами дівчатко таки змогло пригорнути-
ся до матері.

Ну, а тут уже доля дівчинки різко змі-
нилася на кращу — хіба що гнітило сиріт-
ство, відсутність  будь-яких певніших звіс-
ток про долю батька, — адже не хотілося 
вірити, що вся засуджена до найвищої мі-
ри  покарання родина за примарну про-
вину перед імперськими можновладцями 
знайде свою загибель від катівської кулі 
під Сандармохом… 

Потім була війна, мати із донькою ева-
куювалася на захід. Ми з Ларисою могли 
навіть зустрітися — адже були майже по-
ряд у таборах для переміщених осіб у аме-
риканській окупаційній зоні…

Забігаючи наперед, скажу: ми з Ларисою 
і надалі підтримували тісні стосунки. Уже в 
недавні роки вона стала авторкою двох зна-
кових книг — глибоко чуттєвих досліджень 
про історію родини, власну історію — “Руба-
ли ліс” і “Звірятка у моєму житті”. Маю оби-

дві з розлогими дарчими написами. Ось ви-
тяг із одного: “Миколі Петренку, який своєю 
Казкою, що пливла у небо, дав мені приклад, 
як можна рятуватися від чорних буднів…”

 А тоді ми таки вибралися на каву. І як 
пам’ятку про нашу передачу  молодий ар-
хеолог і подарувала мені це маленьке гор-
нятко: якщо, Миколо, погодишся із нього  
випити, то воно твоє!..

От із того часу і стоїть воно в мене на 
книжковій полиці, в сусідстві з книгами, 
мудрими та щемливими, — бо саме поміж 
ліричних томиків відібраних мною для пе-
речитування улюблених авторів. І Лариси-
ні дві книги там. Таке от маленьке горнят-
ко, плескатеньке, з височеньким вушком, 
вмістом ледь більше як тридцять грам — 
що із нього могли пити десь більше як дві 
тисячі років тому, я й понині дивуюся.

Я ж нині маю випити поминальну…
Та згадати ще цього вірша: 

“С вєщамі!..”
Ларисі Крушельницькій

Ще літ тобі жменька від роду,
На крильцях несуть журавлі… —
А ти уже “ворог народу”.
Вже чуєш: “С вєщамі!.. Пошлі!..”

“Вєщей” в тебе — Господи: стрічка,
Ще лялька, і м’ячик… І все…
Гуде за вікном п’ятирічка,
І голод засіки трясе.

І ти уже — гляньте! — за дротом,
У царстві смердючих параш:
Господь  перекошеним ротом
Шепоче гіркий Отченаш.

Ти виживеш — зболено, гірко,
Для світла, любові, життя, — 
Маленька із мороку зірка,
Жахної епохи дитя…

13. 11. 17 р.

Чорне горнятко
Такі повідомлення завжди не-

сподівані. Хоча часом і передбачу-
вані, як і цього разу: роки, страж-
денне дитинство…

Померла Лариса Крушельницька, 
на вісімдесят дев’ятому році життя.

Пам’яті Лариси Крушельницької
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Поетичний автограф
“Є Держава Україна,

Є її Небесна сотня
І нові її герої”.

* * * 
Якщо цей світ колись загине, —
Вогонь безжальний все поглине, —
Навіщо, яблуне, цвітеш,
Такі рясні плоди даєш?
Мовчиш, не маєш що сказати?..
А що сказати може мати,
Якій народжувати час?
Допоки Всесвіт цей не згас,
Їй набиратись сили треба,
Триматися землі і неба,
Холодну зиму перебути
І знову розквіту сягнути,
Щоб кожна гілочка яскріла
Заманливо, рожево�біло
Та дочекатися плодів
І вже подумати тоді,
Подумати про час трагічний...
Та вірить хтось, що світ цей вічний:
Так нині є, так має бути,
І вірить хтось в своє майбутнє:
Знов надійде година рання,
Настане час для квітування.

* * * 
Думки хвилюють нас бентежні: 
Що означає вічний рух,
Хто ми у Всесвіті безмежнім, 
Проста матерія чи дух?

Чи ми Всевишнього творіння, 
Чи просто часточки землі, 
Придатні тільки для горіння, 
Щоб потім зникнути в імлі?

Якщо ми створені Всевишнім, 
То не для скромного буття, 
Страждань у суєтному днищі 
Гріхопадінь і каяття.

Мабуть, інакша наша доля, 
Для того нам і даний дух: 
Краса всесвітнього роздолля 
І незнищенний вічний рух.

* * * 
Хто не чув про Україну, 
Про її синів�героїв 
І красу її чарівну,
Чисті води, ясні зорі?
Хто не чув про її пісню, 
Що лунає над світами,
Крає серце не одному 
Щиросердними словами?
Хто не чув про князя Кия 
І братів його хоробрих,
Як вони тут воювали, 
Захищаючись від обрів?
Хто не чув про Ярослава — 
Будівничого Софії,
Що у Київській державі 
Зерна мудрості посіяв?
Хто не чув про запорожців 
І про гетьмана Богдана,
Як вони тут здобували
Незалежність довгожданну?
Хто не чув про патріотів
Українського народу,
Що зуміли повернути
Краю рідному свободу?
Хто не чув, нехай почує:
Є Держава Україна,
Є її Небесна сотня 
І нові її герої,
Є краса її чарівна,
Чисті води, ясні зорі!..

* * *
Вже три роки в Донбасі біда: 
Шаленіє московська орда.
Ворог лютий, жорстокий, як звір, 
Так колись підкоряв він Сибір. 
Задля ницих, імперських ідей 

Убиває невинних людей,
Сіє смерть, нищить села, міста, — 
Хворобливо�страшна його мста...
Де в житах колосились поля,
Там від болю вже стогне земля 
І щодня гинуть в пеклі війни 
Молоді України сини...
Україно, не плач, не ридай,
А молодших синів научай,
Щоб відважними в битві були 
І змагались, як горді орли.
У жорстокому пеклі війни 
Захистять тебе тільки вони.

Святе багаття

Новокам’янській школі 
на Львівщині

Завжди відкритий, світлий і привітний 
Будинок той магічну силу мав,
Як батько лагідний, багатодітний, 
Маленьких, нас до себе притягав.

Шляхи із хуторів вели до школи —
Єдиної світлиці у селі.
Туди ми прилітали, наче бджоли,
І гомін наш терпіли вчителі.

Вони були вимогливі і строгі,
Але любили і навчали нас,
Щоб вивести на осяйні дороги,
Усіх підтримували повсякчас.

Йдучи додому поміж хуторами,
Я мріями за обрії сягав,
Змагався із холодними вітрами 
І подумки поезії складав.

Ті палахкі слова не пригадати,
Та збереглись у серці почуття,
І рідну школу, як святе багаття,
Я шануватиму усе життя.

Рава6Руський мотив
Барвисте місто під горою, —
Важкі віки над ним пройшли... 
Колись з маленькою сестрою 
Ми порятунок тут знайшли.

Будинок світлий край дороги 
Нас прихистив і заховав.
Про ту душевність і підмогу 
Ніколи я не забував.

Довіку буду пам’ятати 
Дитячі ігри у дворах 
І теплі хвилі річки Рати,
Й перед облавниками — страх.

І наші схованки в яругах, 
Велику школу�інтернат,
Де мав я відданого друга,
Що був мені, як рідний брат,

І темну гору Вовковицю,
Що височіла вдалині...
О, Рава�Руська яснолиця, 
Постійно ти живеш в мені.

Поклик
Немає гіршого від того,
Як жити у самотині,
Де опиняєшся на дні
Серед потворного і злого.

Думки невтішні і сумні,
Без ідеалу дорогого,
Без найдорожчого, святого, 
Що кличе у прийдешні дні.

Втікай від затхлого затишшя, 
Де все нагадує колишнє,
І думай про майбутній час,

Там вірні друзі, нові мрії 
І віра в те, що серце гріє, 
І радість, що окрилить нас.

* * *
Знову я у Голосієвім:
Сад у позолоті,
Яблуні стоять замріяні, 
Схилені на плоті.

Люди щедро пригостилися, 
Дякували гречно,
Тільки двійко залишилося 
На самім вершечку.

Листя — проблиски розсіяні, 
Рідні силуети.
Хтось читає в Голосієвім 
Рильського сонети.

* * * 
Як чарівно восени 
У гаях над плесами: 
Кольорами ясени 
Діляться з березами.

Навіть берести руді 
Обнялися з вільхами, 
Тільки сосни молоді 
Хочуть бути вільними.

Ліс над озером стає 
Дивною оазою,
Кожен золото своє 
Світові показує.

Над верхів’ям яворів — 
Ціле море просині. 
Скільки ніжних кольорів 
В київської осені!

Ронделі

* * * 
Що керує тобою, людино,
Додає тобі сил для життя,
Щоб так вірити у майбуття,
Заглядати в космічні глибини 
І ще так працювати невпинно 
І робити нові відкриття?
Що керує тобою, людино,
Додає тобі сил для життя?
Ти здолала найвищу вершину,
Хоч дорога була там крута,
І в душі бережеш почуття 
Найсердечніше — до Батьківщини.
Що керує тобою, людино?

* * *
Минула ніч, про неї всі забули,
Бо кожен думає про новий день,
Він вже на обрії із сонцем йде,
Всі, хто прокинувся, його відчули. 
Ніхто не думає вже про минуле,
Бо й сонце піднялося вже ген�ген. 
Минула ніч, про неї всі забули,
Бо кожен думає про новий день.
У клопотах години промайнули,
А день усіма барвами цвіте,
В роботі кожен десь свій скарб знайде, 
Радіють люди, що за день здобули.
Минула ніч, про неї всі забули.

* * *
Росли тополі тонкостволі
Над люстрами дніпровських плес,
Тяглися віттям до небес.
Було їм легко на роздоллі,
Бо почувались в дружнім колі,
Немов на зібранні принцес. 
Росли тополі тонкостволі 
Над люстрами дніпровських плес. 
Але підкрались дні неволі 
І вже не сталося чудес:
Упали всі від гострих лез,
І стало порожньо у полі.
Росли тополі тонкостволі.

* * *
Від матері почуте слово 
В дитячім серці проросло, 
Набралось сили, розцвіло, 
Так збагатилась рідна мова.
А мова — то першооснова,
То істинне твоє єство.
Від матері почуте слово 
В дитячім серці проросло.
А мова, як свята діброва, 
Де б’є дзвонкове джерело,
У ньому сила і тепло.
І, як дитя, приймає знову 
Від матері почуте слово.

* * *
Як хочеться, щоб внук наш полюбив 
Bсe дороге, що ми колись любили,
Чого любити і синів навчили,
Щоб він з любов’ю довгий вік прожив. 
Любов’ю Бог людей нагородив,
Щоб на Землі добро й красу творили. 
Як хочеться, щоб внук наш полюбив 
Все дороге, що ми колись любили,
І тим себе духовно збагатив. 
Карпатські гори і дніпровські схили, 
Волинь, всю Україну — край наш милий, 
Блакить небес і золотавість нив — 
Як хочеться, щоб внук наш полюбив.

* * * 
В саду буяє кущ калини,
Аж гнеться від квітастих віт,
На неї задивився світ,
Блакитні космосу глибини:
Що виросте з її зернини,
Чи буде щедрим її плід...
В саду буяє кущ калини,
Аж гнеться від квітастих віт.
Чекає гарної години,
Як вже, мабуть, мільйони літ,
Птахів осінній переліт,
Але найперше для людини 
В саду буяє кущ калини.

ООООллллеееессссьььь    ЛЛЛЛУУУУППППІІІІЙЙЙЙ:::: «І віра в те, що серце гріє, 
і радість, що окрилить нас»

Із поезій останніх років
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«Просвіта» сьогодні“Потрібно всіляко заявляти про “Просвіту”, 
її мету і завдання”.

Світлана МАСЛОВСЬКА, 
заступник голови Чернівецького
ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шев�
ченка 

Буковина — край, який не
оминеш, презентуючи нове ви�
дання.  Адже край Дністра, Чере�
моша й Прута йому давно
рідний: автор свого часу
працював кореспонден�
том газети “Радянська
Буковина” та головним
редактором “Молодого
буковинця”. Дружина
Тимошика — корінна бу�
ковинка. Тож є про що
поговорити. Письменник
ставить перед собою не�
легке завдання: об’їхати
всю Україну. 

Про це він говорив на
зустрічах у Чернівецько�
му національному уні�
верситеті ім. Ю. Федько�
вича, обласній універ�
сальній, науковій бібліо�
теці ім. М. Івасюка, в од�

ному з райцентрів — Сторожинці
й у Народному Домі — з просві�
тянами краю. 

Із перших хвилин спілкування
наш гість стверджував, що таким
українське село в нашій літературі
ще не поставало. Бо насправді й
ЗМІ, й письменницьку еліту біль�

ше цікавлять історії великих, а  не
люди села. Закликав інтелігенцію,
журналістів писати про життя тих,
кого, на жаль, зараз також потріб�
но рятувати. Нове видання — це
архівні дослідження із захопливи�
ми сюжетами та легким стилем
викладання, в основі яких події та

люди, які їх творили у
його рідному селі Да�
нина, що на Ніжин�
щині.  Досліджуючи
життя людей “знизу”
— від козацької доби і
аж донині, автор дово�
дить, що зіпсували се�
ло 20�ті роки XX сто�
ліття. Це коли до ко�
лиски України з її ла�
гідною мовою, коло�
ритом звичаїв і тради�
цій, винятковою взає�
моповагою залізла
жорстока й огидна ка�
цапсько�радянська іс�
тота зі своїми брудни�
ми лайками, прізвись�
ками, неробством і

зухвалістю, своїм брудним чобо�
том топче її й нині. Постійні при�
ниження  породили в українців
комплекс меншовартості, який і
досі виїдає нас ізсередини. Пись�
менник радить позбуватися його,
інакше не матимемо авторитету у
світі, та й самі не виліземо з влас�
ного багна. Не обійшов Тимошик
і тривожні тенденції — антиукра�
їнськість і консерватизм  чималої
частини сільської інтелігенції,
яка, працюючи агітаторами на ви�
борах чи у дільничних комісіях,
приводить до влади недолугих,
непатріотичних, корумпованих і
нерозумних людей. 

Отже, працювати є над чим, і
Тимошик ділиться рецептами ак�
тивізації роботи “Просвіти”. Він
пропонує  не мовчати, а всіляко
заявляти про “Просвіту”, її мету і
завдання, не дозволяти “ґвалту�
вати” рідні населені пункти чу�
жинськими назвами, натомість
повертати їм наші, українські,
варто опротестовувати “істерії”
навколо мовного питання закону
“Про освіту”. 

Ще один важливий чинник у
роботі “Просвіти” —  обирати,  з
ким працювати. У владних струк�
турах є розумні люди, треба їх по�
бачити і творити з них просвітян.
Сучасна молодь повинна долуча�
тися до “Просвіти”, бо саме муд�
рі та вмотивовані мають стати
стратегією “Просвіти”. 

Письменник є головою фун�
дації ім. Митрополита Іларіона
(І. Огієнка), тож зацікавив ауди�
торію особливостями праць цьо�
го державотворця, книги якого
зараз перевидає. 25 томів уже по�
бачили світ. Митрополит був
усесвітньо відомим вченим по�
чатку XX століття, але його праці
набувають дедалі більшої прес�
тижності, бо продукують всебіч�
ну україноцентричність. 

За щирість, відвертість і не�
абиякий просвітницький урок дя�
кували письменнику голова Чер�
нівецького ОО ВУТ “Просвіта”
О. Савчук, відповідальний секре�
тар М. Пелех та всі, хто має на�
ціональну гідність і нікому й ні�
коли не дозволить її розтоптати. 

Василь НАГІРНЯК, 
головний редактор альманаху
“Писанка”, заслужений журна�
ліст України, член НСПУ

Під завісу XX століття вдалося
видати 18 чисел “Писанки”. Ос�
таннє на той час число вийшло
друком у серпні 1997 року. То був
спільний випуск редакції журналу
“Писанка” Верховинської “Про�
світи” і Косівського коледжу
прикладного та декоративного
мистецтва імені Василя Касіяна.
Зроблено першу спробу об’єдна�
ти всю Гуцульщину в єдиному
мистецькому часописі та спільним
творчим пером розповідати світо�
ві про чарівний і неповторний Гу�
цульський край, пропагувати йо�
го автентичне мистецтво, уні�
кальну культуру й літературу.

“Писанку” читали не тільки в
Україні, а й за кордоном, в укра�
їнській діаспорі. Засновником
журналу, а тепер — літературно�
мистецького альманаху “Писан�
ка” — виступило Верховинське
районне Товариство “Просвіта”
імені Тараса Шевченка. Нещо�
давно на засіданні Асоціації орга�
нів місцевого самоврядування
регіону Гуцульщини голова Вер�
ховинської районної ради Іван
Шкіндюк висунув ідею спільного
видавництва “Писанки” за учас�
тю районних рад Гуцульського
регіону Івано�Франківської, Чер�
нівецької та Закарпатської облас�
тей, які входять до Асоціації. От�
же, до видавничої справи Шев�
ченкової “Просвіти” долучилася
Асоціація органів місцевого са�
моврядування регіону Гуцульщи�
ни, письменницька організація
краю та Всеукраїнське Товарис�
тво “Гуцульщина” — даємо старт
спільній видавничій справі на
всегуцульських та всеукраїнських
теренах. У редакційній колегії
альманаху — поважні люди: на�
родний депутат України, голова
Комітету Верховної Ради з пи�
тань культури і духовності Мико�

ла Княжицький,  голова Верхо�
винської районної ради Іван
Шкіндюк та всі голови районних
рад регіону Гуцульщини, пред�
ставники творчої еліти. Відкрито
представництва альманаху в кож�
ному районі Гуцульського регіону
Прикарпаття, Буковини та За�
карпаття. Представництва очо�
люють професійні журналісти,
які спільно з Асоціацією органів
місцевого самоврядування регіо�
ну Гуцульщини формують творче
обличчя альманаху.

Перегорнемо сторінки жур�
налу, який щойно вийшов друком
у видавництві ТОВ “Друк АРТ”,
м. Чернівці. Зі світлини на обкла�
динці вдивляється у майбутнє
України і передає читачеві незві�
дану диво�красу веселкової Гу�
цульщини дівчинка�писаночка,
якій автор, відомий на весь світ
фотомитець Василь Пилип’юк,
дав наймення “Гуцульська княги�
ня”. Радо вітають і благословля�
ють “Писанку” на багатолітній
творчий шлях голова Національ�
ної спілки письменників України
Михайло Сидоржевський, голова
Івано�Франківської обласної ор�
ганізації НСПУ Євген Баран, го�
лова Верховинської районної ра�
ди Іван Шкіндюк.

Слово про Шевченкове слово
та високу поезію української душі
виголошують лауреати Національ�
ної премії України імені Тараса
Шевченка гуцули Іван Малкович
та Василь Герасим’юк. Мовою не�
забутніх предків говорять криво�
рівнянські гуцули Василь Зеленчук
та Іван Сліпенчук, Люба�Параске�
вія Стринадюк із Замагори, які
представляють Верховинщину, а
також Василь Шкурган із Косова.

Проза, поезія, публіцистика
талановитих майстрів слова яск�
раво вплітається у літературну па�
літру різножанрових творів про іс�
торичні події на Майдані, бороть�
бу відважних хлопців�повстанців
за вільну Матір�Україну, про рідні
Карпати�верховини і славне При�
карпаття, про рапсодію душі зако�
ханих визнаних на столичному
Олімпі наших літераторів: лауреа�
та Шевченківської премії Михай�
ла Андрусяка, письменників Ва�
силя Портяка, Євгена Барана,
Ярослава Ткачівського, Ореста
Князького, Анни Космач,  Василя
Бабія та Марії Вайно. 

Науковці, дослідники Гуцуль�
щини Іван та Ярослав Зеленчуки,
краєзнавці Роман Ванівський,
Іван Зеленчук та Роман Клим
представляють читачам духовні
святині та старожитності Гуцуль�
щини. 

Рубрики “Автентичні фести�

валі”, “Літературні фестивалі”,
“Кіномистецькі фестивалі”  по�
ведуть вас у мистецький світ де�
сятого ювілейного Всеукраїн�
ського відкритого фольклорного
фестивалю “Писанка—2017” у
Коломиї, другого Верховинсько�
го районного фестивалю духов�
ної пісні “Співаймо Господу, спі�
ваймо”, Фестивалю�конкурсу гу�
цульської співанки імені Марії
Кречунєк (Чукутихи), п’ятого
ювілейного літературного фести�
валю “Письменницька ватра над
Черемошем” та Кіномистецького
фестивалю “Тіні забутих пред�
ків”, які відбулися у столиці Гу�
цульщини —  Верховині.

“Полонинська ватра” повер�
тає вас до традиційного 52�го ра�
йонного фестивалю проводів на
полонину, який щорічно відбува�
ється у серці Буковини — Путилі.
Рахівщина затрембітала на XXIII
Міжнародному гуцульському

фестивалі встановленням нового
національного рекорду: “Най�
більша кількість трембіт на одній
локації” — 56. У цьому ж закар�
патському місті Рахові прово�
диться щороку видовищне свято�
фестиваль “Гуцульська бринза”.

Під рубрикою “Презентації”
редакція альманаху представила
читачам 103�тю унікальну худож�
ньо�публіцистичну фотокнигу
лауреата Національної премії Ук�
раїни імені Тараса Шевченка,
заслуженого діяча мистецтв Ук�
раїни Василя Пилип’юка. Опуб�
ліковано 16 кольорових фотопор�
третів визначних діячів культури,
науки, політики України та світу з
новелами автора.

Презентовано також Тлумач�
ний словник гуцульських говірок
укладача Петра Гавуки з Косова,
який вийшов у видавництві “Пи�
саний камінь”, і книгу автора ро�
дом із Карпат Романа Киселюка
під назвою “Звізди”, до якої увій�
шли новели та народні приповід�
ки, примівки, прокльони, зібрані
впродовж півстоліття на царині
всієї Гуцульщини.

Чимало цікавого ви довідає�
тесь про Гуцульщину зі вміщених
у альманасі матеріалів під рубри�
ками “Літературні медитації”,
“Світочі”, “Музеї”, “Три дні ни
їж, а весело дивиси”, “Палітра
подій”. А всього у часописі налі�
чується 17 літературних та мис�
тецьких рубрик. Обсяг альманаху
— 200 сторінок, 40 із яких — пов�
ноколірні.

— Літературно�мистецький
альманах “Писанка” покликаний
нести світло незабутніх предків,
творчість наших земляків, культур�
но�мистецьку автентику Гуцуль�
щини до читачів, до українського
суспільства, допомагати зводити
величний духовний храм, який
зветься Україною, — переконаний
голова Верховинської районної ра�
ди, голова Асоціації органів місце�
вого самоврядування регіону Гу�
цульщини Іван Шкіндюк.

Духовний хліб «Писанки» на вишитому гуцульському рушнику
Ще пахне поліграфічною фарбою, але ми вже тримаємо у руках і гортаємо сторінки пер�

шого числа літературно�мистецького альманаху “Писанка”. Творчий попередник альмана�
ху — Всеукраїнський культурно�мистецький етнографічний журнал “Писанка” — перше на
Гуцульщині журнальне видання, яке виходило у Верховині з 1992 до 1997 року. Сказано ва�
гоме слово на терені національно�культурного відродження українського народу, станов�
лення і розбудови вільної Української держави на світанку незалежності України.

Усі ми родом із села українського,
або Про презентацію на Буковині видань професора
Миколи Тимошика та його рецепти для «Просвіти»

Письменник, журналіст, професор, директор науково�видавничого центру “Наша
культура і наука”, відомий публіцист Микола Тимошик обрав дорогу Сковороди. Проте
якщо Григорій Савович, мандруючи українськими шляхами, передавав людям живе
вчення про душу, то Микола Степанович — про любов до України. На вулиці чи в тран�
спорті, на різних зібраннях удома і за кордоном, форумах або ж презентаціях. Останніх
— з приводу свого ексклюзивного та повчального двотомника, пан Тимошик мав, за йо�
го словами, вже сім чи вісім у різних куточках України. 



Презентація “Вирок українському режисерові Олегу Сенцову 
звучить один в один як вирок Михайлю Семенку”.16
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Олеся ТОМЕНКО, 
кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри культури та соціально-гуманітарних 
дисциплін Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури

Для більшості з нас письменники, ху-
дожники, режисери Розстріляного Відро-
дження постають як окремі особистості, 
які творили самі по собі, принаймні шкіль-
на програма саме так формує бачення  цьо-
го періоду розквіту української літератури і 
мистецтва. Ще навчаючись в університеті, 
на філологічному факультеті, Тарас Томенко 
зацікавився цим періодом української істо-
рії. І коли дізнався, що всі ці геніальні митці 
і творці жили під одним дахом і щодень спіл-
кувалися,  а потім практично всіх репресу-
вали — у нього волосся стало дибки. Згодом 
він зрозумів, кого бачив хлопчиком,  живучи 
в письменницькому будинку в Києві, що то 
за люди в штатському час від часу виходили 
з комірки на першому поверсі, кутаючись у 
плащі (всі ці роки система стеження і доно-
сів працювала так само, як і в 30-ті).

Але фільм вражає іншим. Він не зали-
шає тебе і після перегляду ще кілька днів. 

Він побудований на хронікальних того-
часних кадрах. Тарасові довелося пере-
дивитися десяток кілометрів кінохронік 
того часу, аби відшукати матеріали для 
фільму. Перечитати сотні  архівних листів 
разом зі сценаристом Любов’ю Якимчук, 
перегорнути сотні справ, наклепів і доно-
сів НКВД. Деякі з матеріалів розсекречені 
нещодавно. Більшість документів знищив 
режим. Фотографій М. Хвильового зали-
шилося лише 5. 

Проте майстерність режисера поля-
гає в тому, що фільм не сприймається як 
документальний. Завдяки творчому заду-
му, талановитому озвученню акторів Ганни 
Левченко, Бориса Георгієвського та компо-
зитору  Аллі Загайкевич складається вра-
ження, що  ти дивишся ігрове кіно, де всі 
знані митці, наче живі, говорять із тобою 
з екрана, зокрема й мовою своїх творів, а 

також живими голосами, які збереглися 
у фондах радіо. Розкриваються характери 
мешканців будинку, їхні родинні стосунки, 
пристрасті, манера вдягатися, творити, їхні 
достоїнства та вади. Бо перед нами — живі 
люди. Ті  люди, які  були на вістрі новітніх 
художніх віянь, вони були в авангарді укра-
їнського мистецтва, переламали хід куль-
турного розвитку, були кожен по-своєму 
новаторами в тій царині, де творили: Лесь 
Курбас, Микола Куліш, Анатоль Петриць-
кий,  Іван Падалка, Валер’ян Підмогиль-
ний, Михайль Семенко, Павло Тичина, 
Володимир Сосюра, Григорій Епік, Майк 
Йогансен, Микола Трублаїні, Юрій Янов-
ський, Іван Багряний, Остап Вишня, Ната-
ля Забіла, Василь Седляр, Вадим Меллер…  
Адже недарма до тодішньої столиці України 
— Харкова, з’їхалися на конференцію про-
летарських письменників Бертольд Брехт, 
Теодор Драйзер, Анрі Барбюс. Всі вони по-
бували у будинку “Слово”.

Така концентрація талантів на метр 
квадратний  сприяла творчому проце-
су. Проте згодом цей будинок-рай, у яко-
му була і їдальня, і солярій, перетворив-
ся на будинок-пекло. Моторошно  стає, 
коли бачиш чорні воронки, які щоночі 
під’їжджають до будинку і забирають мит-
ців, які вже мали напоготові валізи з ре-

чами, спали одягненими, прислухалися 
до кожного шурхоту на сходах.  Кварти-
ри, квартири, квартири — їх 66 у будинку. 
І в кожну намагалася заглянути камера ре-
жисера, щоб вихопити момент, істину, від-
крити частинку тогочасного життя україн-
ського цвіту.  

Нащадок одного з мешканців, Ігоря 
Муратова, вже сивий чоловік, який був на 
київській прем’єрі разом із онукою, вра-
жено зізнався, наскільки точно відтворена 
атмосфера, навіть голоси і манера спілку-
вання митців повернули його в дитинство, 
до тих коридорів і помешкань, де вирувало 
тогочасне мистецьке життя. 

Хоча, зізнається Тарас Томенко, біль-
шість із сучасних мешканців  навіть не 
уявляє, в чиїх квартирах вони живуть і яка 
історія тут відбувалася. Так стиралася істо-
рична пам’ять, яку стрічка Тараса Томенка 
не просто відновлює,  оживляє, персоналі-
зує та візуалізує, а й дає можливість осяг-
нути уроки минулого, щоб не повторилися 
вони в майбутньому. Адже вирок україн-
ському режисерові Олегу Сенцову звучить 
один в один як вирок Михайлю Семенку.

Напевне, якби знамените гасло Мико-
ли Хвильового “Геть від Москви” спрацю-
вало ще у 30-х роках, сьогодні ми б мали 
іншу історію та іншу Україну.

«Будинок «Слово»
У кінотеатрі “Жовтень” відбу-

лася київська прем’єра докумен-
тального фільму Тараса Томенка 
“Будинок “Слово”. Два зали кі-
нотеатру ледве вмістили всіх, 
хто прийшов на українське кіно.

Колишні мешканці будинку “Слово” Олександр Муратов з онукою Оксаною

Режисер фільму Тарас Томенко (у центрі)
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