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Богдан ЧЕПУРКО, 
м. Львів

Як безлисті дерева, змерзлі 
дерева взимку — стою на пере
хрестях Чумацького Шляху, і зда
ється, прожив сто життів. Рідні 
мої, чи вмерли ви, чи завмерли? 
Стоїте під вітрами й ховаєте в со
бі нове цвітіння. Підростаєте, 
розростаєтесь, стаєте сильніши
ми, й досвід кожної зими сокови
то вибухає, брунькується, спала
хує суцвіттями нових сонць, 
обнімає світ сердечними долонь
ками любові, зеленокрилим має
вом листя, рясноцвітним і біло
цвітним сяєвом зримих пелюсток, 
щедро купаючи світ у світлі й бар
ві озонових протуберанців, лов
лячи горлечками світлих бажань 
сонячні потоки магми, яснозорі 
енергії Мами, що їх заряджає тво
рець світу й світла жагою життя. 
Ярієте у грозовій купелі громо
виць, вітер хилить вас до землі, ви 
ж розпростуєтесь до зір і летите 
розпашілим духом до найсвяті
ших зірниць. Вбираю вас усією 
душею, взолочую найкоштовні
шими променями духовного світ
ла, возонюю живу кров природи 
літургією повстань, обнімаю чи
стою любов’ю крону вашого лету, 
брати мої й сестри, — вкорінені в 
землю, крилаті вісники весни. 
Коли за вікном листоверзець, і 
все листопадово оголене, і нема 
ще сніжної віхоли, яка прикраси
ла б німу завмерлість природи, 
пірнаю в глибини власної душі, 
торкаюсь вселенської ніжності 
між самотністю і самістю — у вир 
життів колишніх і майбутніх. От
сю вертикаль святого причащан
ня до родової тайни піднімаймо 
вверх як найкоштовніші поклади 
духовного досвіду, вживляймо 
нуртування проминулого в новий 
часопростір, єднаймо ближніх і 
дальніх, творім новий підтекст 
нашого часу, сокровенну вну
трішню потребу висвітлити пей
зажі душі, реалізувати глибинне 
призначення людської сутности, 
адже свобода творчості — це й 
чесність із собою: роби, що тобі 
до вподоби, бо як це сподобаєть
ся іншим, якщо не полюбиш 
своє! Не переходь, не переступи, 
не впади в самолюбство: те, що 
тобі відкриється, має бути любе й 
миле всім сущим. Й водномить 
ця глибока ніжність не мала б бу
ти розманіженою, а гострою і 
строгою, як ніж, як лезо бритви, 
як стріла міцної, всепроникаючої 
любові.  Роса віщого слова цілує 
мене в уста — росту від перших 
днів мого земного буття, гостро 
відчуваючи святу розділеність і 
неминуче змагання світла й тем
ряви. Живу правдою, яка прони
зує сутнє. Риса за рисою Божі ри
си ростили вкраїнську людину. 
Впорядкування земного часо
простору — богонадхненна спра
ва: вдихни Святого Духа, вмийся 
чистими водами первознань, на
веди лад і справедливість у взає
минах, твори рай у душі, веди ба
гатоголосу мелодію до верховин 

щастя. Вольно чи невольно — всі 
включені у боротьбу добра й зла. 
Втілення і перевтілення  не само
ціль — всі мають неповторне зна
чення й призначення в обрядоді
ях реалізацій. Як це звести 
докупи, погодити, довести до рів
ня взаємодій, творчості й спів
творчості — задля світлого тво
рення особи Народу перед лицем 
Бога? Брати і сестри по крові й во 
Христі, стоїмо на водах Йордану 
перед святими Водохрищами — 
щоб гідно звершити велику міс
терію Різдва, розпрощатись із 
д ушами відійшлих аж до великод

нього скресання, літургійного 
Воскресіння. Цього святого й 
щедрого Вечора, коли ще небеса 
відкриті й рука Орія голубить 
своїх дітей золотою печаттю ві
чності, зібрались ми на чисте віче 
омити плісняву і порохно в ду
шах, творити й співтворити куль
турний оптимум, величний, 
стиль хліборобської раси, усну 
Книгу споконвічного передання 
з усіма його вершинами й безод
нями, тулити в пучках рельєф і 
чуттєві глибини вкраїнського 
слова на всю повноту й силу на
шої земної спромоги. Щедрійша 
лепта кожного виповнить океан 
всенародної посвяти, стане но
вим початком в духовнім преоб
раженні. Христос хрищається в 
ріці Оріїв! Стань на роздоріжжі! 
Кінь пасе тебе мудрим оком. Всі 
сльози ти виплакав, усе, що мало 
статись, уже сталось — не повер
нути часу, не затримати на кали

новім мості. Стоять роззяви і 
роззираються довкруж — добре, 
що не втратили життєвого інте
ресу! Полюбіть одне одного в 
своїй сокровенній одності й са
мості — своє невигублено вірне 
бажання жити! Творіть літургію в 
храмі душі, яка вічно хвилюєть
ся, звучить, священнодіє в об
разнім слові, в молодильних ме
лодіях воскресінь. Всяк окремо, 
народжується і помирає окремо, 
однак вразлива душа ніколи не 
самотня: білий світ повний світ
лих образів і вражень. Мовлять 
століття і щонайменша мурашка, 

травинка, квітка, пташка. Всіх 
любить Творець, все ж одухотво
рене Його благодаттю. Щедре до
вкілля ніжно омовлене, назване, 
отже, твоє — будь причетний до 
вся! Кожна людина — така, як є, і 
така, як всі, але кожна людина 
інакша, інша. Іншість вибрана не 
нами — це наша сутність. Зану
рюйся з головою в чистий потік 
свідомості, пречисту розмову з 
Богом, якої ніколи не забагато, 
обживай серцем недосконалий 
світ і надхненно вдосконалюйся в 
ньому, обожнюй ластівку, яка за
вжди встигає вирватися з окрес
леного пейзажу на краєвиди оду
хотвореної свободи. Все у всьому: 
ти музикант і композитор, сцена
рист і режисер, актор і оператор 
своєї ж уяви, яка заново творить і 
відтворює білий світ. Завмираєш 
у захваті від цього часопростору, в 
якому так багато надхнення і кра
си: глянь — повсюдно витає ви

розумілий і прекрасний щем ви
щої насолоди звичаїв і традицій, 
обрядів і ритуалів незрівнянного 
світообразу преображеної суті. То 
в одному, то в іншому кутку світо
будови бренить і величною пта
хою злітає в піднебесся вкраїн
ська пісня, і вже ти купаєшся у 
тих прадавніх вічно юних злетах 
материнських вод, в квітах і зелах 
відродженої природи, у кроні й 
корінні дерева життя — пливеш 
на цих божественних лодіях ме
лодій у серце Всесвіту, а там на 
неторканому троні сидить небес
ний Володар і каже, що це добре, 
бо й справді є ж якісь вічні, архе
типні, Божі, універсальні первні, 
що живуть і житимуть до кінець

світньої межі. За якою... і ніхто 
цього не знає, але кожен усміх
неться життю крізь смерть. На бі
лому полотні, на білому камені 
зроджується неперебутня любов. 
Двічі на вічність являється Птах, 
щоб за третім разом сотворити 
рай. Що й казати на ненаписано
го листа, на на вічно обоюдне: 
що сталось, що відбувається, що 
з того буде? Одне в одного запи
туємо, й серце розкрається всо
те, й кінцякраю тому не видно, 
бо й відповіді в Могилі. Хіба я не 
знав, народившись володіти сві
тами і самим собою, всеціло по
святивши себе земній гостині, 
але й небесним устремлінням, 
свідомому й втіленому, як круто 
повернеться моє життя?! Вжив
ляю невимовне і невідчутне в 
кожну клітину, втаємничую крок 
за кроком Божі тайни, тішуся 
одухотвореній природі, втілен
ню духа, реалізації ірреального, 

вільному перетіканню енергії в 
суспільстві, високій правді існу
вання. Хіба не знаєм, на що 
йдем, не здогадуємось, що ми 
непрохані гості у цьому світі, 
який став затісним для Тайни, бо 
й тіло — в’язниця душі, а розкіш 
і кошмар ґенофонду взаємопо
жираються? Як і те, що хтось му
дро править, і тлінність тіла 
зруйнує в’язницю духа, аби душа 
вознеслась до Неба, набираю
чись Божої снаги перед новими 
втіленнями. А там, як Бог дасть, 
повернемось ще раз і не раз у 
грішні сіті пристрастей та амбі
цій цього прекрасного в ідеалі, 
але затьмареного зрадою, цього 
такого недосконалого білого сві
ту. Хто це знає?! Тіло буде іншим, 
час і простір будуть іншими. Ми 
будемо інші. Нас вже ніколи не 
буде. Цей лист нічого не означає 
й нікому не адресується. Хто його 
прочитає серцем, той відчує. Не 
прощаюсь, бо ж вічність поруч. 
Не тут. Не там. Ніде. Ворожий час 
порвав мирні ілюзії й роздер заві
су судного дня. Господи! Яка ж то 
дивовижа — передосвітня тиша 
білого світу: все завмерло й німіє 
напередодні народження нового 
серця! Святі дерева нічого не мо
жуть змінити — святошно вкри
лись інеєм і голосно мовчать. Зві
рятко, пташка можуть сховатись 
у своє лігво, нору, гніздо, кубель
це, людина теж тулиться й щу
литься в затишному куточку й 
зиркає на покуть, а вкорінені зела 
— навстіж, нарозтіж: відкриті 
всім вітрам і негодам, борні й 
стихіям. Яку ж це треба мати смі
ливість й духмяну можність, а ще 
більше довіру до Творця й сотво
реного, коли нікуди не сховаєш
ся, а треба жити! Розкронені де
рева повноголосо надхненні 
— ворушать корінням, жваво 
шумлять гіллям й листками на 
весь гай. Гомо гоміні в снах гомо
нять. Велич сотвореного горить в 
крові! Зоря іде назустріч і молока 
вливає в силу нашу — вмиває ра
ни воїну й вістить, аби готовий 
був човен огненний, як золото 
розлитись з дня до ночі, й через 
всю вселенну волами смирними 
тягнувся в синій степ, де ляже 
сонце спати уночі, — бо день за 
днем між ясних зір життя минає, і 
віз, і воли співають на молочній 
стежці, яку пролила Матір Світу. 
Моя Вкраїно, тут — як на долоні 
— Твоя судьба й призначення у 
світі. Будемо битись, поки не здо
лаєм оскал московський — сто 
раз проклятого і зрадженого люд
ства! Бо й що казати дітям на
шим, які плюватимуться в очі 
старих і мудрих — і право мати
муть?! Січ Христова співає про 
подвиги ратні: кинемося на воро
гів, бо хто швидше йде, має славу, 
а хто зволікає — ворони на того 
крячуть і кури сідають... Боро
нись, земле: жалю гідний — хто 
не розуміє; грім небесний — хто 
не встане за правду нашу! Маємо 
спати на сирій землі, а їсти траву 
зелену, доки не виб’єм орду з рід
ного краю!

Наче те листя дерев
Воїнам нових часів
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“Історію треба пам’ятати, але не всяку історію 
треба вшановувати”.Події, факти, коментарі2

Петро АНТОНЕНКО

Одразу повідомимо,  що вкра
дене знайшла поліція міста. Про 
це заявив  на нараді вранці 4 січня  
міський голова Владислав Атро
шенко, подякувавши небайдужим 
чернігівцям і зазначивши, що са
ме великий суспільний резонанс 
сприяв швидкому розкриттю зло
чину. По обох злочинах триває 
слідство, і деталі будуть відомі піз
ніше. Варто додати, що коли по ви
краденню погруддя Пушкіна зло
чин кваліфікують як крадіжку, то 
щодо пам’ятника Коцюбинсько
му — це вже набагато серйозніший 
злочин, який у кримінальному за
конодавстві називається наругою 
над похованнями,  і саме за це ма
ють бути покарані злочинці. 

Осмислення скоєного спонукає 
до певних  висновків. На згаданій 
нараді  один із чиновників міськра
ди понуро заявив, що у нас можуть 
вкрасти що завгодно і де завгодно. 
Але щось же треба робити з цим? 

За наругу над могилою Коцю
бинського має бути соромно чер
нігівцям. Адже ми  пишаємося, що 
класик української і європейської 
літератури, уродженець Вінниці  
останні 15 років прожив саме в Чер
нігові, написав тут свої кращі твори 
і тут упокоївся 1913 року. Поруч піз
ніше поховали його дружину Віру 
Устимівну. На могилі письменника  
спершу встановили невеликий обе

ліск, а 1955 року на постаменті вста
новлено це бронзове погруддя. Між 
іншим, роботи онука письменни
ка, сина його доньки Ірини — Фло
ріана, досить відомого українського 
скульптора, творіння якого при
крашають і столицю. 

Місце поховання теж святе: 
знамениті Болдині гори (від старо
слов’янського “болд” — дуб). Це не
крополь ще давньослов’янських, 
дохристиянських часів, із кілько
ма поховальними кур
ганами. Потім тут хо
вали чимало відомих 
мешканців міста. 

Необхідно додати, 
що ця свята територія 
дуже вбого освітлюєть
ся і охороняється. А за 
кілька десятків метрів 
— знамениті Антонієві 
печери, підземний мо
настир ХІ століття, за
кладений уродженцем 
Любеча на Чернігівщи
ні,  Святим Антонієм 
Печерським, засновни
ком КиєвоПечерської 
лаври. Над печерами 
— Іллінська церква ХІІ 

століття, один із 5ти храмів до
монгольського періоду міста. На 
горі — ТроїцькоІллінський мо
настир з величним  Троїцьким со
бором, який збудував Іван Мазе
па. Невже такі святині не можна б 
охороняти краще?

Пам’ятник Пушкіну, встанов
лений за кошти містян 1900 року,  
взагалі стоїть  на єдиному в Украї
ні збереженому княжому Дитинці. 
Посеред чотирикутника, по боках 

якого — СпасоПреображенський 
собор, найдавніший в Украї
ні, збудований сином Володими
ра Великого князем Мстиславом 
(там він був і похований), Істо
ричний музей ім. Тарновського, 
Художній музей ім. Галагана, Дер
жавний архів області. І ось у тако
му місці коїться нахабна крадіжка. 

Тому резонне запитання — 
куди дивляться правоохоронні 
органи, поліція, якої у нас, зда
ється, більше, ніж армії? І як там 
розрекламована програма “Без
печне місто” — хіба ж не варто 
виділити дещицю коштів на на
лежне освітлення, охорону й ін
ших місць, особливо — святих 
для української культури. 

Слідство, що триває, 
сподіваємося, вне
се повну ясність. Як
що це були банальні 
крадіжки “на метало
лом”, то й цим давно 
треба зайнятися. Не
вже поліція не здатна 
проконтролювати цих 
приймальників мета
лу, яких стільки роз
велося? 

Та й час би вже 
правоохоронним ор
ганам, крім участі в 
політичних “розбір
ках”, зайнятися без
посередньо охороною 
закону і порядку. 

Є ще одна версія крадіжки 
пам’ятників: злодії крадуть для 
приватних колекціонерів. Дум
ка не така й дивна, враховуючи, 
скільки й чого у нас крадуть із му
зеїв і галерей, “чорні археологи” 
— з нелегальних розкопок, щоб 
потім це осідало у приватних ко
лекціях таких “колекціонерів”.

І нарешті  треба згадати ще про 
одну версію, доволі вірогідну. Ціл
ком можливо, що це провокації 
антиукраїнських сил. Врешті, су
дячи з резонансу в соціальних ме
режах, коментарях на сайтах, він 
вийшов саме таким, на який і спо
дівалися провокатори. Тобто, по
сипалося чимало суджень, що ви
крадення  погрудь Коцюбинського 
і Пушкіна — це породження про
цесу декомунізації, продовжен
ня епопеї знесення пам’ятників в 
Україні. І що, мовляв, це  породже
не “руйнуванням нашої історії”.

Але наскільки ж все це пе
ревернуто з ніг на голову! Адже 
суть у тому, що історію треба 
пам’ятати, але не всяку історію 
треба вшановувати. 

То до чого ці апелювання що
до “замаху на історію”? Цей ван
далізм безпам’ятства якраз і грає 
на тих, хто хотів би все переплу
тати, перемішати в нашій історії. 
До честі багатьох співгромадян, у  
тих же соцмережах і коментарях 
на сайтах чернігівці дають відсіч 
таким провокаторам.

Що за резонансними викраденнями пам’ятників у Чернігові? 
Два нахабні акти вандалізму в Чернігові  в передсвяткові 

й святкові дні обурили місто й не лише його. Як повідомляла 
газета “Слово Просвіти”, в ніч на 18 грудня викрали бронзо-
ве погруддя Михайла Коцюбинського на могилі письменни-
ка на Болдиних горах, а в ніч на 31 грудня — погруддя Олек-
сандра Пушкіна на Валу. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Вперше завдяки художникам 
знімальної групи фільму “Тризуб 
Нептуна” можна буде побачити 
кольорові зображення кораблів, 
які піднімали у 1917—1918 роках 
українські прапори. Щоб вшану
вати їхні вчинки та пам’ять, зні
мальна група фільму “Тризуб Не
птуна” підготувала тематичний 
календар до сторіччя цієї події. 
Автор ідеї тематичного календаря 
на 2018 рік Іван Канівець, режи
сер фільму про українізацію Чор
номорського флоту в 1917—1918 
роках “Тризуб Нептуна” та філь
му “Українська революція”, який 
розповідає про події в Україні у 
1917—1921 рр. за спогадами гене
рала В. Петріва. У календарі вмі
щено 13 кольорових робіт, на яких 
представлені 12 кораблів. Серед 
них — найсучасніший і найпо
тужніший корабель Чорномор
ського флоту у 1917—1918 рр. лін
кор “Воля”, який у грудні 1917 р. 
здійснив першу під українським 
прапором бойову операцію з пе
ревезення українізованих військ 
з Малої Азії в Крим. Також є зо
браження есмінця “Завидний”, 
який першим на Чорноморсько
му флоті у липні 1917 р. не тіль
ки підняв жовтоблакитний стяг, а 
й вийшов під національним укра
їнським прапором у морський до
зор. 25 (12) жовтня 1917го Цен
трофлот підтримав ініціативу 
Чорноморського українського 
військового комітету про піднят
тя на один день українських на
ціональних прапорів на всіх ко
раблях, судах, у портах і фортецях 
флоту. О 8й годині цього дня під 
звуки корабельних ринд та ор
кестрів на корабельні щогли та 
портові флагштоки було урочис
то піднято жовтосині стяги та 
на кораблях набрані прапорами 
стеньгові сигнали “Хай живе віль
на Україна”. А в Севастополі, Єв
паторії, Феодосії, Керчі, Херсоні, 
Миколаєві та Одесі 25 (12) жовтня 
пройшли під жовтоблакитними 
прапорами численні проукраїн

ські демонстрації. 29 грудня (за ст. 
стилем) 1917 р. Мала рада УНР за-
твердила запропонований Д. Ан-
тоновичем проект українського 
морського прапора, виробленого 
Українською Морською радою: ма-
терія складалася з двох смуг — 
жовтої (вгорі) та синьої (внизу); на 
синій розташовано золотий знак 
князя Володимира — тризуб з хрес-
том угорі. Консультував роботу зі 
створення календаря історик Ігор 
Гриценко із Запоріжжя, моно
графія якого “Український Дер
жавний Флот в 1917—1919 рр.”  
є найповнішим на сьогодні ви
кладом процесів українського вій
ськовоморського будівництва 
того часу і вже витримала друге 
видання. Порівняно невеликий 
наклад календаря (лише 100 при
мірників) надруковано за спри
яння української діаспори Лон
дона для безкоштовної передачі у 
військові частини та навчальні за
клади. Під час презентації поста
ло питання про роль Міністерства 
інформації та інших держустанов 
щодо збільшення накладу кален
даря, присвяченого цій видатній 
події в історії вітчизняного фло
ту. Знімальна група фільму “Три
зуб Нептуна” і Таврійська гума
нітарна платформа підтримують 
ідею офіційного відзначення Дня 
Українського моря. Він святку
ється 29 квітня на честь піднят
тя цього дня 1918 року в Севас
тополі українських прапорів над 
усім Чорноморським флотом. Са
ме 29 квітня 1918 року Чорномор

ський флот за наказом командува
ча підняв українські прапори. Ця 
подія стала результатом довгої та 
складної боротьби моряківукра
їнців. 1919 року морське відом
ство УНР проголосило 29 квітня 
Днем Українського Чорного моря 
та Державного флоту України. На 
західних землях України, до при
ходу туди комуністичного режиму, 
та в українській діаспорі це свято 
відзначали десятиліттями. Наразі 
День Українського моря в Україні 
є святом неофіційним. 2016 року 
Український інститут національ
ної пам’яті запропонував розгля
нути можливість його зарахування 
до офіційного переліку пам’ятних 
і святкових днів. Кінорежисер  
І. Канівець та Таврійська гумані
тарна платформа провели 2016го 
низку заходів на честь Дня Укра
їнського моря у Києві та Одесі. З 
ініціативи А. Іванця відбувся теле
марафон “День Українського мо
ря” на UkrlifeTV. Навесні 2017 р. 
до Дня українського моря пред
ставили інфографіку (автор ідеї 
І. Канівець, наукові консультан
ти І. Гриценко, А. Іванець). Є на
дія, що випуск історичноінфор
мативного календаря “100 років 
підняттю українських прапо
рів Чорноморським флотом” по
сприяє рішенню Верховної Ради 
про відновлення історичної спра
ведливості та встановлення і свят
кування Дня Військовоморсько
го флоту та Торговельного флоту 
України 29 квітня, згідно з націо
нальною історичною традицією.

До 100-річчя українського  
прапора над Чорноморським флотом 

У Києві представлено календар на 2018 рік “100 років під-
няттю українських прапорів Чорноморським флотом” із ко-
льоровими зображеннями кораблів. 27 грудня  в Українському 
кризовому медіа-центрі, що у будівлі Міжнародного конгрес-
центру “Український дім” на Європейській площі, з цієї нагоди 
відбувся брифінг. Відомий кінорежисер, автор документальних 
фільмів з історії Іван Канівець та історик, координатор Таврій-
ської гуманітарної платформи, працівник НДІ українознавства 
Андрій Іванець провели презентацію календаря на 2018 рік “100 
років підняттю українських прапорів Чорноморським флотом”. 

Надія ОНИЩЕНКО, 
директор Центру гуманітарної 
співпраці з українською діаспо
рою Ніжинського державного уні
верситету імені Миколи Гоголя

Народжена в Єлисаветгра
ді випускниця Московської кон
серваторії 1917 року вже виступа
ла перед землякамиукраїнцями 
в музичнодраматичному товари
стві “Кобзар”. До нього її залучив 
чоловік Федір Коломийченко, то
ді ще студент Московського ко
мерційного інституту, уродженець 
села Прохори на Чернігівщині.

Співачка й економіст присвяти
ли себе українській культурі. Федір 
у російській столиці, а з липня 1917
го до січня 1919го в Києві видавав 
українськомовний журнал “Шлях”, 
був обраний членом Української 
Центральної Ради, працював еко
номістом міністерства торгівлі й 
промисловості, секретарем міністра 
праці, виступав із вступним словом 
про стан української музики перед 
концертами дружини.

Лірикодраматичне сопрано  
камерної співачки зачаровува
ло меломанів у великих концерт

них залах Австрії, Польщі та Іта
лії, а також Москви, Ленінграда, 
Одеси, Житомира, Херсона й Са
марканда і в маленьких хатин
ках Ніжина й Чернігівщини. Во
на виконувала весь відомий тоді 
світовий репертуар і твори укра
їнських композиторів.

“Заслуга М. ШекунКоло
мийченко, — писала “Прав
да” 1925 року, під час гастролей 
у Москві, — що вона знайомить 
нас із кращими творами чисто 
української музики…”

Мистецьку атмосферу почат
ку ХХ століття в нашому місті вда
ло передали у формі камерного 
салонного музикування лауреа
ти міжнародних конкурсів Любов 
Пархоменко, Сергій Гладарьов, 

Ярослав Йотка, Анастасія Іва
ненкоКоленда, Тетяна Дя
ченко. А якими натхненними 
були Маріанна Шульга, Світ
лана Подкользіна, Інна Мехе
денко й Анастасія Бадай! Вони 
прекрасно виконали україн
ські народні пісні, арії з опер 
і романси Миколи Лисенка, 
Петра Чайковського, Шар
ля Гуно, Антона Аренсько
го, Жоржа Бізе, Каміля Сен
Санса, Сергія Рахманінова.

Марію ШекунКоломий
ченко, як і її чоловіка Федо
ра Коломийченка, спіткала 
трагічна доля багатьох україн
ських інтелігентів. Їх безпід
ставно репресували й розстрі
ляли 1938 року.

Про їхній тернистий і 
творчий шлях розповіла веду
ча концерту, автор цих рядків.

Зов’яла троянда 125-річчю від дня наро-
дження української співачки 
Марії Шекун-Коломийченко 
присвятили лекцію-концерт 
“Зов’яла троянда” викладачі 
та студенти факультету куль-
тури й мистецтв Ніжинського 
держуніверситету імені Ми-
коли Гоголя та фахівці Цен-
тру гуманітарної співпраці з 
українською діаспорою.
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ч. 2, 11—17 січня 2018 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

Події, факти, коментарі“Ми міцні, як скеля, а крепучі, як кремінь”.

На Донбасі відбувся перший за останні
два роки великий обмін заручників. На під�
контрольну Україні територію повернулися
73 заручники, натомість українські перемов�
ники передали самоназваним “ДНР” та
“ЛНР” 233 людини. Спочатку була цифра 306,
але кілька десятків бойовиків не захотіли по�
вертатися на непідконтрольну Україні тери�
торію, залишились у вільній від терористів та
окупантів Україні. Українська сторона відмо�
вилася передавати всіх утримуваних гро�
мадян Росії, включених до списків на обмін
представниками самопроголошених “ЛНР” і
“ДНР”. Процес обміну відбувся неподалік
окупованої Горлівки в Донецькій області на
контрольно�пропускному пункті “Майорськ”,
роботу якого протягом цього часу призупи�
нили. Звільнених українців доправили верто�
льотами до Харкова, звідти літаком вночі во�
ни прилетіли до Києва, від станції метро “Бо�
риспільська” організатори акції “Зустрінь
своїх” відправляли безкоштовні автобуси.
Два довгоочікувані літаки приземлилися на
території військового сектору аеропорту “Бо�
риспіль”. Біля летовища звільнених бранців
зустрічали кілька сотень людей, серед яких
родичі, друзі звільнених заручників та небай�
дужі  до долі своїх співвітчизників громадяни

“Ми міцні, як скеля, а крепучі, як кремінь,
і усе, що нас не може подолати, робить нас
сильнішими”, — так молодший сержант 128�
ї бригади, снайпер Олександр Олійник напи�
сав у листі додому, пробувши понад 1050
днів у полоні бойовиків. Тож 73 українські ро�
дини вже отримали найголовніший і такий
довгоочікуваний подарунок на Новий рік —
повернення додому рідних людей. Але сто�
рінка звільнення полонених для України ще
не перегорнута, адже на тимчасово окупова�

ній території Донбасу залишаються 103 ук�
раїнські заручники. 

Президент України Петро Порошенко
виступив із заявою: “Це великий день. Він
символізує низку важливих перемог, яких ми
досягли і досягнемо. Наші хлопці поверта�
ються в іншу країну — вільну, демократичну,
реформовану, з твердою надією в те, що все
у нас буде добре. І хлопців повернемо, і ми�
ротворців на Донбас запросимо, і землю на�
шу звільнимо від ворогів, і Донбас відроди�
мо. Ми підтримуватимемо тих, чиї родичі за�
лишилися в окупованій Макіївці, у в’язницях і
колоніях, у підвалах Донбасу”. Президент за�
явив, що після звільнення і повернення тим�
часово окупованих територій “у цих підвалах
будуть музеї окупації”. А також доручив дер�
жавним органам надати українцям, які по�
вернулися з полону додому, необхідну їм ме�
дичну й психологічну реабілітацію, щоб люди
якнайшвидше адаптувалися і повернулися
до звичайного життя. Звільнених із полону
цивільних відразу ж повезли до Клінічної лі�
карні “Феофанія”, а військових  — до цен�
трального військового госпіталю для медич�
ного обстеження. Декілька вже колишніх вій�
ськовополонених збираються повернутися

до Збройних сил України і боронити нашу
країну від ворога. Серед звільнених був кі�
борг Олександр Морозов і відомий в Україні
та світі вчений�релігієзнавець Ігор Козлов�
ський. Ігор Козловський —  кандидат істо�
ричних наук, викладач релігієзнавства в
ДонНТУ, керівник Донецького відділення Ук�
раїнської асоціації релігієзнавців. Після по�
чатку війни Ігор Козловський не зміг покину�
ти Донецьк, залишився з паралізованим си�
ном Святославом, що потребував щоденно�
го догляду. Бойовики затримали і кинули йо�
го в підвал. Учений був далекий від політики і
не брав участі в бойових діях через вік і стан
здоров’я. На думку сина, Ігор Анатолійович
міг привернути до себе увагу самопроголо�
шеної влади в період участі у міжконфесій�
ному молитовному марафоні “За єдність та
мир в Україні”, який відбувався у березні�
жовтні 2014 року — туди він виходив з укра�
їнським прапором. 63�річний Ігор Козлов�
ський перебував у полоні бойовиків майже
2 роки — від січня 2016�го. Цьогоріч у травні,
попри стан його здоров’я, так званий “вій�
ськовий трибунал “ДНР” засудив Козлов�
ського до 2 років і 8 місяців позбавлення во�
лі. Вчений після звільнення має намір про�
довжувати займатися науковою і викладаць�
кою діяльністю, зокрема і брати участь у між�
народних проектах. При цьому припускає,
що колись знову викладатиме і в Донецьку.
Роботи Козловського перекладені багатьма
мовами, він удостоєний безлічі нагород і ор�
денів. Політики, громадські діячі та активісти
виступали з вимогою звільнити вченого.
Президент України називав ім’я вченого у
своєму виступі з трибуни Генеральної асам�
блеї ООН. 

Про досвід бранця пан Ігор збирається
написати книгу. Звільнений із полону науко�
вець вважає, що з людьми на Донбасі, які
потрапили під вплив антиукраїнської пропа�
ганди, треба працювати. Водночас зазна�
чає, що це тривалий процес: “Не треба зали�
шати цих людей, це також люди, у яких інак�

ше бачення світу навколо себе, треба з ними
працювати, щоб вони отримували достовір�
ну інформацію”. В розмові з журналістами
вчений�релігієзнавець повідомив, що чима�
ло мешканців окупованих територій незадо�
волені станом справ в ОРДО. Однак мовчать
задля власної безпеки. Більшість мешканців
окупованої частини Донбасу не вірить у май�
бутнє сепаратистських утворень “ДНР” і
“ЛНР”. “Там тоталітарна система. Це така су�
міш, мікс, 37�й рік, 50�ті роки, 70�ті. Я б ска�
зав, фантастичний мікс”, — розповів Козлов�
ський. Він підкреслив, що люди незадоволе�
ні, але не бачать виходу із цієї ситуації, бо
навколо дуже багато озброєних.  А молодь в
окупованому Донецьку вважає своєю бать�
ківщиною Україну і мріє поїхати за кордон у
пошуках кращого життя. “Багато з них суму�
ють за часами, коли були в Україні... Вони су�
мують за звичайними речами. Наприклад, за
українськими продуктами або за часами, ко�
ли не було комендантської години, за спо�
кійною ситуацією”, — розповідає Козлов�
ський. Колишні прихильники окупаційного
режиму, які розчарувалися в “ДНР”, сподіва�
ються, що українська держава не притягати�
ме їх до кримінальної відповідальності. “Є
люди, які хотіли б, щоб Україна повернулася,
але вони так чи так брали участь в якихось
подіях. Навіть якщо не воювали, але є побо�
ювання, що прийде Україна, і вони опиняться
за ґратами. Тому сподіваються, що буде ам�
ністія, і буде все спокійно”, — пояснив уче�
ний. За його словами, частина людей, які
брали активну участь в антидержавних вис�
тупах у 2014 році і одними з перших вступи�
ли до лав угруповання “ДНР”, зараз самі заз�
нають переслідувань у ОРДО. “Більшість тих,
хто починав у 2014—15 роках воювати, зараз
у колоніях. За різними статтями. Більшість за
сфальшованими звинуваченнями: щось під�
кинули, наприклад, чи справді за скоєні зло�
чини — грабіж, крадіжки. Здається, це ціле�
спрямована політика”, — зазначив Козлов�
ський.

Ірина була членом Клубу “КОЛО”,
приємною у спілкуванні людиною і прин�
циповим юристом…

Після резонансного ДТП, в якому заги�
нула її сестра Світлана Сапатинська, а вин�
ним виявився племінник тодішнього голо�
ви Вишгородського райсуду, вона з мамою
на Банковій стояли з плакатами, аби при�
вернути більше уваги до цієї справи... До�
помагали Ірині та її мамі покарати винних
навіть на депутатському рівні. Було напи�
сано три депутатських запити. Але вже піс�
ля першого запиту, ще в листопаді 2015 ро�
ку, стало зрозуміло, що справу гальмують.
Та завдяки наполегливості Ірини тоді спра�
ва завершилася обвинувальним актом і бу�
ла передана до суду. За півроку проти Ірини
повстала вся система, яка не здавала своїх,
не визнавала факт алкогольного чи нарко�
тичного сп’яніння обвинуваченого, прик�
ривала й фальсифікувала докази. 

Другий депутатський запит зі скаргою
на 24 слідчих і прокурорів та вимогою при�
тягти їх до відповідальності, вже був колек�
тивним. На жаль, все одно всі лишились
при посадах. Але Ірина говорила, що аби не

ці звернення — було б узагалі неможливо
притягнути злочинця до відповідальності.
Племінник голови райсуду — велике “ца�
бе”, який уже не вперше сухим з води ви�
ходить! Попри спротив, Ірина домоглася
передачі справи до Обухівського райсуду.
Саме в цьому суді на першому судовому
засіданні обвинуваченому змінили запо�

біжний захід і відправили в СІЗО. Звісно,
справу продовжували максимально затягу�
вати і прокурор, і суддя, тоді депутати пода�
ли третій запит про факти неналежного під�
тримання державного обвинувачення у суді.
Ірина переживала, що обвинувачений пле�
мінник судді Дмитро Россошанський підпа�
де під амністію, бо прокурори і далі продов�

жували саботувати справу, не доводячи факт
скоєння ДТП у стані алкогольного або нар�
котичного сп’яніння. Та 27 грудня 2017 року
Апеляційний суд Київської області підтвер�
див вирок винуватцю ДТП і залишив його
за ґратами на 7 років. Ірина добилась пока�
рання вбивці за смерть своєї сестри. 

А 1 січня в одній із річок у Київській
області знайшли тіло Ноздровської, яка
зникла 29 грудня. Ірині Ноздровській пос�
тійно погрожували, вона повідомляла про
це поліції, утім, там відмахувалися від її за�
яв. Родичі і друзі Россошанського неодно�
разово погрожували розправою Ірині та її
родині, — є зареєстровані кримінальні
провадження.  А вона не боялася, адже за

життя боролася в судах, добиваючись
справедливості: за два дні до свого зник�
нення —  27 грудня — юристка виступала в
Апеляційному суді, аби там не застосували
амністію щодо вбивці її сестри. 

У вівторок, 2 січня, на акцію протесту
під будівлю поліції Київщини в центрі Киє�
ва зібралися кількасот небайдужих активіс�
тів, яких обурило зухвале вбивство Ірини
Ноздровської.  Вони вимагали від поліції
надати охорону родині вбитої правозахис�
ниці та провести об’єктивне розслідування
й покарати всіх причетних до вбивства пра�
возахисниці. Свої вимоги озвучили безпо�
середньо очільнику поліції Київської облас�
ті. Правоохоронці та протестувальники ук�
лали мирову та створили ініціативну групу
для контролю за ходом розслідування. Бо
якщо суспільство не довірятиме правоохо�
ронній системі, то після чергового вбивства
соціальна напруга сягне критичної точки.

А тим часом резонансна справа ви�
йшла на міжнародний рівень. У посольстві
США в Україні приголомшені вбивством
правозахисниці Ірини Ноздровської і спо�
діваються на покарання винних. 

Увечері 8 січня перший заступник мі�
ністра внутрішніх справ Сергій Яровий по�
відомив про те, що поліція встановила і зат�
римала підозрюваного у вбивстві юриста і
правозахисниці Ірини Ноздровської, а зго�
дом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що
затриманому оголошено про підозру, але
адвокати і родичі Ноздровської мають сум�
ніви, що затриманий — її реальний убивця.

Сторінку підготував 
Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Коментар Миколи ГОЛОМШІ з приво�
ду вбивства правозахисниці Ірини Ноздров�
ської:

— У слідчих, оперативників прийнято ка�
зати, — скажи, який мотив, і я скажу, хто
вбивця! Видається, що потрібно було накри�
ти всі контакти ймовірних підозрюваних із
судового процесу, відразу після того, як
пропала Ірина, відстеживши зв’язки, мар�
шрути руху з метою вивчення можливого
стеження за жертвою і т. п., а зараз уже ре�
тельно зробити накладки цих всіх контактів і
маршрутів. Слід відзначити, що правоохо�
ронні органи зобов’язані були відреагувати
на погрози і забезпечити безпеку Ірині, як
учасниці процесу, — цей епізод має бути
дослідженим. Дивно, коли про зникнення

Ірини, юриста, громадської діячки, правоза�
хисника, стало відомо суспільству, все набу�
ло великого резонансу, — не було ніякої офі�
ційної реакції з боку центральних органів! Чи
не визначено Конституцією України, що лю�
дина, її життя визнається в нас найвищою
цінністю? Розуміючи, що у нас на сході три�
ває агресія РФ проти нашої країни, таке вра�
ження, що смерть окремої людини вже пе�
реходить у ранг сухої статистики. Хочу при�
вернути увагу: такого бути не повинно! 

І ще. Жодні правоохоронці світу не мо�
жуть знати, що замислює людина, але сис�
тема повинна бути готова захищати кожно�
го в державі. Тому безвідповідальними є ті
правоохоронці, які кидають фразу:  “Ми вам
нічого не гарантуємо!”

У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” родичі і близькі очікують прибуття  звільнених україн�
ських заручників

Повернення додому
“Брати і сестри, народе України! Ми повернулися, і я відчуваю у своє�

му серці щастя. Ми справді єдина сім’я. Нас об’єднує не тільки ця земля,
це повітря, не тільки наша спільна робота — нас об’єднує наше бажання
зробити так, щоб кожен із нас був вільним, щоб кожен із нас був членом
єдиної сім’ї. І моє серце зараз співає пісню. Воно співає пісню любові —
любові до народу України. Ми пройшли через страждання, тортури, біль,
хвороби. І головне — через моральний та психологічний тиск. Але ми
постійно відчували любов нашого
народу. Любов людей, які молилися
за нас, які боролися за нас. І ми за�
раз відчуваємо цю любов. І я люблю
вас, люблю тебе, народе України.
Слава Україні!”

(Із заяви звільненого вченого�
релігієзнавця  Ігоря Козловського в

аеропорту Харкова)

Ігор Козловський

Добилася справедливості ціною власного життя...
Світла пам’ять неймовірній, принциповій, прекрасній людині. Право�

захисниці Ірини Ноздровської більше немає: її поховали 9 січня 2018
року в селі Демидів Вишгородського району на Київщині.
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 2, 11—17 січня 2018 р. 

Інформаційний простір “Нам і новий закон потрібен лише тому, що
саморегуляція не працює”.

— Які найважливіші висновки
Ви привезли з Вільнюса, де збирали�
ся мовники з Європи, аби  обговори�
ти протидію російській пропаганді
і фейковим новинам? 

— Захід, який відбувся у Віль�
нюсі у середині грудня, мав назву
“Роль суспільних мовників та ме�
діарегуляторів стосовно фейко�
вих новин та дезінформації”. 

Словацька організація ME�
MO98 проводила моніторинг у 10
країнах Європи, а у Вільнюсі
представила результати. Учасни�
ками були медіа�експерти з різ�
них країн, а мене запросили як
представника вітчизняного регу�
лятора, оскільки моніторинг та�
кож було здійснено і в Україні.
Оцінювали кількість фейкових,
непідтверджених або викривле�
них інформацій в ефірі мовника
та кількість і якість передач, які
допомагають людям визначити,
чи варто тій чи тій новині довіря�
ти. За висновками МЕМО98, в
країнах Східної Європи найвища
довіра до суспільних мовників —
у Чехії, Балтії, Словаччині, най�
більше проблем — у Польщі,
Угорщини і Білорусі. Приємно,
що Українське Суспільне телеба�
чення було названо як таке, на
якому немає фейкових новин.
Але і передач, які б допомагали
глядачам орієнтуватися в інфор�
маційному просторі і розбирати�
ся, де правда, а де маніпуляція,
також немає. І над цим треба пра�
цювати.

А наша організація, Націо�
нальна рада з питань телебачення
та радіомовлення, пишається
тим, що причетна до становлення
українського Суспільного мов�
лення. Бо ідея створення такого
мовника існувала ще з 1997 року,
перший законопроект щодо цьо�
го було зареєстровано 20 років
тому. І лише три роки тому ідею
вдалося перетворити на реаль�
ність. Звісно, у творенні Нагля�
дової ради Суспільного брали
участь партії, представлені у Пар�
ламенті, громадські організації, а
Нацрада виступила як організа�
тор і надала майданчик для вибо�
рів Наглядової ради.

— Ви вважаєте, що Суспільне
телебачення може протистояти
фейковим інформаціям в україн�
ському ефірі?

— Воно для того й створене,
аби українці могли отримувати
незаангажовану інформацію. А
ще для того, аби створювати
просвітницькі програми, культу�
рологічні, аби вести суспільний
діалог. Суспільному закидають,
що у нього поки що невисокий
рейтинг. Але не думаю, що цей
канал повинен взагалі про це ду�
мати, а не про якість свого напов�
нення. Рейтинги — комерційний
інструмент, їх вигадали для оці�
нювання привабливості для рек�
ламодавців, а роль Суспільного в
іншому. Краще б реклами там
взагалі не було. Тим більш, що й
система відстеження кількості
глядачів недосконала — оскіль�
ки, наприклад, тих, хто дивиться
канал по інтернету не відслідко�

вують, а реальність така, що деда�
лі більше глядачів, особливо мо�
лодих, телепередачі дивиться не
по телевізору, а в комп’ютерах і
телефонах. Але потрібно остаточ�
но визначитися, як на майбутнє
будемо фінансувати цього мов�
ника. Бо одні вважають, що кош�
ти мають надходити з державного
бюджету, який наповнюється усі�
ма громадянами. Інші, і я схиля�
юся до їхньої думки, вважають,
що це має бути якийсь невеликий
внесок від телеглядачів. Я вва�
жаю, що лише в такий спосіб сус�
пільство може розраховувати на
справді незалежного мовника. Бо
фінансування через бюджет збе�
рігає можливість збільшувати чи
зменшувати фінансування  за�
лежно від “слухняності” Суспіль�
ного. У світі існують різні варіан�
ти фінансування суспільного
мовника, і всі вони мають свої
переваги та недоліки. Вважаю,
що найкращий варіант для Укра�
їни — збирати кошти на Суспіль�
не як податок. Такий, як зараз є
військовий. Але законодавці ма�
ють визначитися і ухвалити від�
повідний закон. 

— Як оцінюєте готовність Ук�
раїни протистояти неправдивій
інформації? Яким чином діє у Нац�
раді система відстеження фаль�
шивих новин і ворожої пропаганди?

— Наше управління у Нацраді
якраз займається моніторингом
інформаційного простору країни.
Від початку агресії в Криму і на
сході ми проаналізували напов�
нення іноземних телеканалів, які
походили з Російської Федерації.
У Переліку іноземних програм,
які відповідають вимогам Євро�
пейської конвенції про транскор�
донне телебачення, їх було близь�
ко 90. За висновками наших моні�
торингів, які відслідковували
фейкові й маніпулятивні передачі,
частину з телеканалів було реко�
мендовано видалити з мереж ка�
бельного телебачення. Найбільше
таких програм за рішенням Наці�
ональної ради вилучили з Перелі�
ку 2016 року — близько 50. Але хоч
у мережах їх немає, але їх можуть
дивитися, хто має “тарілки” чи
знаходить їх в Інтернеті. Також до
низки російських програм РНБО
застосувала санкції щодо заборо�
ни на їх розповсюдження на всій
території України — таких каналів
є 24. Ці санкції забезпечують пра�
воохоронні органи.

Також у Національній раді
підготовлено великий звіт по за�
хоплених частотах і майну теле� і
радіоканалів у Криму і у східному
регіоні. Загалом ми відслідковує�
мо теле� і радіопростір країни за
24 різними напрямками. За всіма
цими напрямками ми щороку зві�
туємо. Результати моніторингів,
перевірок, застосованих санкцій
входять до щорічного звіту Націо�
нальної ради, який передають на
схвалення Президенту та Верхов�
ній Раді України. З усіма звітами
Національної ради за останні 10
років можна ознайомитися на
офіційному сайті. Нацрада взагалі
є одним із лідерів із прозорості се�

ред державних інституцій, і ми
дбаємо про свою репутацію. Усі
засідання Нацради, які відбува�
ються щочетверга, транслюються
онлайн у мережі youtube.

Щодо застосування санкцій
до вітчизняних каналів, то у нас
діє чітка система, передбачена
чинним законодавством: за пер�
ше порушення Нацрада виносить
попередження ліцензіату (і це є
дуже серйозний сигнал для ньо�
го); за друге — може застосувати
штраф — від 5 до 25 % від суми лі�
цензійного збору — і це можуть
бути величезні суми; за третє —
звернення до суду про анулюван�
ня ліцензії. Ми за свободу слова,
але не свободу фейків. 

— Як у Нацраді оцінюють си�
туацію у радіо� і телепросторі
після введення мовних квот? Чи
мали місце в якомусь регіоні нега�
тивні наслідки для мовників?

— До ухвалення змін до Зако�
ну щодо мовних квот на радіо бу�
ло багато суперечок із представ�
никами індустрії, активістами,
медіа�експертами, проте після
року дії закону можемо стверджу�
вати, що часом радіостанції на�
віть перебирають з українським
контентом — для впевненості, бо
за порушення квот існує пряма
санкція — штраф. 

Відбулася повна зміна крите�
ріїв визначення українського
контенту: раніше це могла бути
мова, чи громадянство виконав�
ця, чи звання — як от у Філіпа
Кіркорова, який має звання На�
родного артиста України. Тепер
залишився єдиний критерій —
мова твору та мова ведення пере�
дач. Слід зазначити, що мовні
квоти існують у багатьох країнах
Європи, і це лише сприяє розвит�
кові вітчизняної музики.

Для телеканалів також ухва�
лено зміни до закону щодо вико�
нання мовних квот, зокрема із
жовтня 2017 року мають забезпе�
чувати обов’язкову частку украї�
нськомовного контенту на за�
гальнонаціональних телеканалах
загальним обсягом 75%. Переда�
чі, фільми й новини, виконані
українською мовою, мають ста�
новити не менше ніж 75 % за�
гальної тривалості передач і
фільмів у кожному з проміжків
часу між 7:00 і 18:00, а також між
18:00 і 22:00. Телерадіокомпанії
місцевого мовлення повинні
транслювати не менше від 60%
ефіру українською мовою. За не�
виконання вимог телерадіоком�
панія сплачує штраф у розмірі
5% від загальної суми ліцензій�
ного збору.

— Чого очікуєте від ВРУ 2018
року? Які зміни до законодавства
були б найкориснішими? 

— Від Верховної Ради очікує�
мо найголовніший для нас доку�
мент: новий Закон “Про аудіові�
зуальні послуги”. Бо 2014 року
війна показала, яке наше законо�
давство щодо теле� і радіомов�

лення архаїчне. Кілька тижнів то�
му законопроект був зареєстро�
ваний у ВРУ, він стосується усьо�
го телерадіопростору країни, зок�
рема й ліцензування, контролю і
моніторингу.

— Як громадянське суспільство
може співпрацювати з Нацрадою?
Чи можлива користь від такої
взаємодії? 

— Користь — безумовна. Нам
і новий закон потрібен лише то�
му, що саморегуляція не працює.
Ми намагалися співпрацювати з
телерадіокомпаніями щодо доб�
ровільного обмеження в якихось
напрямах, створити такий собі
“Кодекс етики мовлення”, але
поки що є результати лише по
двох напрямках: про висвітлення
сексуального насилля щодо дітей
і про висвітлення тем дитячого
суїциду. Здавалося б, це так зро�
зуміло: відповідальність за ін�
формацію, яка може нашкодити
суспільству, а тим більше дітям,
але не всі мовники готові до об�
межень, якщо вони можуть на
цьому зробити гроші. Окрема те�
ма — висвітлення військової аг�
ресії проти України, події у Кри�
му і на Донбасі, де громадянська
свідомість має бути на першому
місці. Але все поступово зміню�
ється в правильному напрямку, і в
журналістиці особливо. Добре,
що тепер діє закон, який розкри�
ває кінцевого власника телерадіо�
компаній, і люди можуть розумі�
ти, чому позиція каналу саме така
і як на неї впливає власник. 

Ще один напрям  співпраці з
суспільством — інформація від
громадських організацій та окре�
мих телеглядачів про порушення.
Звісно, ми маємо перевіряти таку
інформацію, але відомо вже не�
мало випадків, коли саме громад�
ськість вказувала на порушення з
боку теле� і радіомовників. У нас
спільна мета — безпека телерадіо�
простору країни, в якій живемо. 

Спілкувалася 
Ольга ЖМУДОВСЬКА

Від редакції — до наших чита$
чів: у кожного — своя лінія фронту.
На сході країни хлопці ризикують
життям, захищаючи Україну, ми
ж мусимо стати в обороні україн�
ської мови, національної свідомос�
ті, ідентичності на територіях,
які наші воїни закрили своїми
грудьми. І дезертирство — недо�
пустиме. Тому пропонуємо кожно�
му внести свою часточку в очи�
щення інформаційного простору
України. Надсилайте нам засвід�
чені вами дані про факти порушен�
ня законодавства України щодо
мовлення, які ви помічаєте у теле�
радіопросторі у тих регіонах, де
мешкаєте. Разом систематизуємо
таку інформацію і передамо фахів�
цям  Нацради з питань радіомов�
лення і телебачення.  

Умова — тексти мусять бути
не більше сторінки.

Маємо те, 
що маємо?..
Сергій ЦУШКО

Як казали класики,
“революція, про немину�
чість якої..... здійсни�
лась!”

Отже, за що боролися, на те
й отримали безвіз. Причому
набрали такої швидкості, що
замість січня влетіли в бере�
зень, а то й квітень. Непотрібні
пальта приречено висять у ша�
фах, пташки на годівнички не
летять — дозбирують у полях
соняшникове насіння. Лиша�
ється спішно висівати розсаду
помідорів і перцю та готуватися
до штурму електричок — на фа�
зенди. Зі шкільними канікула�
ми повне фіаско. Мало того,
що ніде катати на санках чи ли�
жах майбутніх будівників роз�
винутого капіталізму, треба
терміново — до закінчення
навчального року — вирішува�
ти: доучувати їх державною чи
спішно переходити на англій�
ську або китайську — залежно
від орієнтації у часі й просторі.
Все одно — полетять у вирій, а
ми й далі тягнутимемо термін
життєвого ув’язнення: хто в
модних авто на запакованих да�
лі нікуди вулицях, а хто, як у
світлому минулому, в чергах за
соціальним хлібом. І що тут
скажеш? Громадське радіо всі
речення починає зі слова “Нас�
правді”, а народ на вулиці за�
кінчує їх словом “Блін!” Влада
вже зовсім зарапортувалася —
таке фентезі видає, що в самої
голова макітриться. Ось в ін�
терв’ю за лічені хвилини до Но�
вого року Андрій Данилко, на
пропозицію уявити себе прези�
дентом України і сказати щось
народу, довго думав і трагічно
видихнув: “Усе буде добре!” І
що ж? Одразу після цього поки
що чинний Президент на за�
кінчення свого звернення до
українців буква в букву повто�
рив: “Усе буде добре!” Тож, ша�
новні пенсіонери у хлібних
чергах, любі споживачі газу і
теплоносіїв, позивачі й підсуд�
ні у судах, романтики�книгови�
давці й сто разів задурені сіль�
ські пайовики, чули? — Все бу�
де добре  2018 року й у подаль�
шому. Однак лише тоді, коли
ми не намагатимемося по крих�
ті уривати ОДНЕ В ОДНОГО —
надурені в обійдених, — а, з’єд�
навши тисячі голосів в один,
гримнемо: “Дістали!” Але спи�
таємо не лише з тих, що нагорі
чи в олігархічних офісах. Запи�
таємо самі себе: як хочемо жи�
ти? Хитруючи, давати хабарі —
й вимагати карати корупціоне�
рів? Брати ті ж подачки за голо�
сування — й хотіти чесної вла�
ди? Зазирати через тин на за�
можне життя в ситій Європі —
та грабувати свою землю? Не
усвідомивши до кінця жахли�
вий зміст гасла: “Всьо будіт
Донбасс!”, як наївні метелики,
летіти на згубний вогонь “рус�
ского міра”?!. Усе поверне на
краще, коли свідомішими, чес�
нішими самі з собою та з інши�
ми станемо ми. Все налаго�
диться в економіці й політиці,
коли їх провадитимуть совісні
громадяни своєї держави. Літо
стане літом, а зима зимою, ко�
ли на Землі порядкуватимуть
не мародери, а господарі, що
дбають і про день нинішній, і
про завтра. Й тоді в новорічну
ніч вдихатимемо чисте морозне
повітря й ловитимемо долонею
сліпучо�білий кришталь снігу...

Тепер, коли на прикладі України вся Європа і весь світ
побачили, якою важливою є тема інформаційної безпеки і
протидії маніпуляціям і фейкам у телерадіопросторі, мов�
ники й уряди європейських країн активізували діяльність
у сфері протидії негативним явищам. Про це і відбулася
розмова з начальником управління контролю та аналізу
телерадіомовлення Національної ради України з питань
радіомовлення і телебачення Романом КІФЛЮКОМ.

Про кордони, 
які оберігають правду

Засідання Національної Ради з питань радіо і телебачення.
Роман Кіфлюк — другий ліворуч
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ч. 2, 11—17 січня 2018 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

Слава героям!
“Поява покоління шістдесятників видається майже
дивом”.

Василь ОВСІЄНКО, 
політв’язень, 
лауреат премії імені В. Стуса

14 січня справляємо Різдвя�
них Василів. Поминаємо Стуса,
який загинув у концтаборі 47�ми
років; Симоненка, якого побили
міліціонери, і він помер 28�річ�
ним; Чумака, розстріляного
большевиками у 18 років, Елла�
на�Блакитного, який помер у 31
рік… 

Саме в ці різдвяні дні годить�
ся згадати, що 46 років тому, 12
січня 1972 року, в Україні здійня�
лася була нова хвиля арештів ук�
раїнської інтелігенції. За ґратами
тоді опинилися лідери шістдесят�
ництва Іван Світличний, Євген
Сверстюк, В’ячеслав Чорновіл;
цього ж дня були заарештовані
Василь Стус, Зіновій Антонюк,
Данило Шумук, Іван Коваленко,
Микола Плахотнюк, Леонід
Плющ, Олесь Сергієнко, згодом
Іван Дзюба, Надія Світлична, Се�
мен Ґлузман, Василь Лісовий,
Євген Пронюк, Валерій Марчен�
ко — у Києві, Василь Овсієнко на
Переяславщині; у Галичині Іван
Гель, Ірина та Ігор Калинці, Ми�
хайло Осадчий, Стефанія Шаба�
тура, Зорян Попадюк, отець Ва�
силь Романюк, Богдан Ребрик,
Оксана Попович, Ірина Сеник,
Василь Долішній, група Володи�
мира Мармуса у Чорткові; у Хар�
кові Анатолій Здоровий, Ігор
Кравців; в Умані Кузьма Матві�
юк, Богдан Чорномаз; у Черкасах
Василь Захарченко… Ще в кінці
1971�го в Одесі заарештували
Олексу Притику, Ніну Строкату,
Олексу Різника... Список сягнув
сотні осіб. За цим стояли сотні
обшуків, сотні людей були стеро�
ризовані допитами. 

Це не були  підпільники. Лю�
ди діяли на основі міжособистих
стосунків. Та коли докупи схо�
диться так багато розумних, тала�
новитих, славних людей — то
щось із цього мало бути, сказав
якось Євген Сверстюк. Після де�
сятиліть сатанинської селекції —
фізичного і морального вини�
щення всього найкращого, що
було в українському народі, —
поява покоління шістдесятників
видається майже дивом. Уже
фактично існувала інфраструкту�
ра виготовлення та розповсюд�
ження позацензурної літератури
— самвидаву, особливо з появою
1970 року машинописного жур�
налу “Український вісник” (його
редагував В’ячеслав Чорновіл). У
самвидаві прямо не ставили пи�
тання про зміну ладу. Але, діючи
в межах чинної системи, шістде�
сятники відновлювали суму соці�
яльно�психологічних якостей ін�
телігенції: природну самоповагу,
індивідуалізм, орієнтацію на за�
гальнолюдські цінності, неприй�
няття несправедливости, повагу
до етичних норм, до права й за�
конности. У цьому середовищі
панувала висока культурна і мо�
ральна атмосфера, чутливість до
нових ідей. Воно протистояло і
офіційній тоталітарній ідеології, і
примітивізмові. Воно об’єднува�
ло людей різних поглядів і націо�
нальностей, які, однак, ніколи не
оголошували один одного воро�
гами, тому що в той час усім од�
наково потрібна була свобода, а
державна незалежність України
уявлялася ймовірним гарантом

такої свободи. Епоха старанно
культивованої безликої маси і то�
тального страху поволі відступала
— відроджувалась Особистість.
“Ти знаєш, що ти — людина?” —
спитав Василь Симоненко ще на
початку 60�х. Культурницькі ви�
моги Особистості неминуче пе�
реростали в рух політичний, ан�
тиімперський, оскільки колоні�
яльне становище було основною
причиною нищення української
культурної самобутности. Поезія
В. Симоненка була, можливо,
найпершим виразним свідчен�
ням цього доростання до полі�
тичних вимог: “Народ мій є. На�
род мій завжди буде. Ніхто не пе�
рекреслить мій народ. Пощезнуть

всі перевертні й приблуди І орди за�
войовників�заброд”. Це був мо�
ральний, етичний спротив блис�
кучої когорти непересічних осо�
бистостей, які вже здатні були
розгорнути великий національ�
но�визвольний рух. Це розуміла
й колоніяльна влада — з такого
погляду удару по шістдесятниках
вона завдала дуже вчасно. 

Український самвидав пере�
тинав кордони. Він звучав по ра�
діо “Свобода”, виходив іншими
мовами. Він розхитував росій�
ську імперію, яка вже не витри�
мувала ідеологічної, економічної
та військової конкуренції з де�
мократичним Заходом і мусила
втягуватися в процес “відпря�
ження”. Тому ЦК КПРС 28 чер�
вня 1971 року ухвалив таємну
постанову “Про заходи протидії
нелегальному розповсюдженню
антирадянських та інших полі�
тично шкідливих матеріялів”, а
Політбюро ЦК КПРС 30 грудня
постановило розпочати всесоюз�
ну кампанію проти самвидаву з
метою зруйнувати інфраструкту�
ру його виготовлення та розпов�
сюдження. Для українського ру�
ху було розіграно окремий,
“шпигунський детектив”. 4 січня
1972 року на кордоні в Чопі зат�
римали громадянина Бельгії ту�
риста Ярослава Добоша, члена
“Спілки Української Молоді”.
Він після належної “обробки”
показав, що зустрічався у Львові
та Києві і “обмінявся інформаці�

єю” з кількома шістдесятниками.
Примітивна авантюра зі “шпи�
гунськими” пристрастями закін�
чилася прес�конференцією До�
боша 2 червня, після чого його
видворили за межі СРСР. У Бель�
гії на першій же прес�конферен�
ції для західних журналістів До�
бош заявив, що покази в Києві
він дав під примусом, і відмовив�
ся від них. Проте “справа Добо�
ша” виконала свою роль, бо пок�
лала початок “генеральному пог�
рому” 1972—73 рр. 

Нікому з заарештованих не
інкримінували “зради батьківщи�
ни”, тільки “антирадянську агі�
тацію і пропаганду” (ст. 62 КК
УРСР). Але майже всі провідні ді�

ячі шістдесятництва дістали мак�
симальний реченець — 7 років
ув’язнення в таборах суворого ре�
жиму та 5 років заслання — й ета�
повані за межі Батьківщини — в
Мордовію та Пермську область
Росії, потім на заслання в Сибір
чи в Казахстан. Найупертіших,
хто не давав показів, запроторили
у психіятрички. 

Суспільна атмосфера після
арештів 1972 року була гнітючою.
Поодинокі спроби протестувати
проти арештів присікалися що�
найжорстокіше. Заява блискучо�
го перекладача іноземної літера�
тури Миколи Лукаша, що він го�
товий сидіти замість Івана Дзю�
би, обернулася йому фактичним
домашнім арештом і забороною
публікуватися. 

5 липня 1972 року філософ
Василь Лісовий відніс у ЦК КПУ
свій “Відкритий лист членам ЦК
КПРС і ЦК КП України”, який
закінчувався так: “Зважаючи на
умови, в яких подається цей лист,
мені важко вірити в конструктив�
ну реакцію на нього. Хоч я не
виступаю ні в ролі відповідально�
го, ні в ролі свідка, ні в ролі яки�
мось чином причетного до тієї
справи, що нині іменується
“справою Добоша”, після подан�
ня цього листа я безперечно опи�
нюся в числі “ворогів”. Мабуть,
це й правильно, бо Добоша звіль�
нено, а “справа Добоша” — це
вже просто справа, обернена про�
ти живого українського народу і

живої української культури. Така
“справа” дійсно об’єднує всіх за�
арештованих. Але я вважаю себе
теж причетним до такої справи —
ось чому прошу мене також заа�
рештувати і судити”. Його “про�
хання” задовольнили наступного
дня…

Усіх, хто не давав показів про�
ти заарештованих і виявляв най�
менші ознаки співчуття до них,
звільняли з роботи, викидали з
черг на квартири, їх самих або їх�
ніх дітей не допускали до вищої
освіти або відраховували з інсти�
тутів, їм закривали будь�які мож�
ливості службового зростання і
творчого оприлюднення (друк,
виставки тощо). Як відродження

20�х років справедливо назива�
ють розстріляним, так відрод�
ження 60�х — задушеним. Хто хо�
тів вижити — мусив принизливо
каятися (Зіновія Франко, Мико�
ла Холодний, Леонід Селезнен�
ко, Василь Захарченко), інші —
криводушно писали пасквілі на
своїх недавніх друзів або закор�
донних “українських буржуазних
націоналістів — найманців іно�
земних розвідок”, вичавлювали з
себе фальшиві оди на честь ду�
шителів своєї батьківщини (Іван
Драч, Дмитро Павличко), окремі
не витримували задушливої ат�
мосфери і спивалися (Михайло
Чхан), накладали на себе руки
(Григір Тютюнник), найстійкіші
— надовго йшли у “внутрішню
еміграцію” (Ліна Костенко, Ми�
хайлина Коцюбинська, Валерій
Шевчук), або й справді емігрува�
ли в Росію (Лесь Танюк, Павло
Мовчан). 

Фізично розгромивши шіс�
тдесятників, Москва розгорнула
безпрецедентну експансію на Ук�
раїну, прагнучи цілковито лікві�
дувати її мовну, культурну та істо�
ричну національну ідентичність.
Робилося це через знищення ук�
раїнськомовної системи освіти,
газет та журналів, політичні чис�
тки. Унаслідок цього величезні
маси української людности у сво�
їй національній і людській самос�
відомості опустилися нижче ну�
ля: вони стали соромитися й цу�
ратися свого українства. Ще одне

таке покоління — і рятувати Ук�
раїну вже не було б кому і не було
б для кого... 

Назагал же покоління шістде�
сятників не осоромило свого ко�
зацького роду. Випадки мораль�
ного падіння і каяття, щоб купи�
ти свободу, попри шалений тиск,
були дуже рідкісними. Тут слід
віддати належне КГБ: воно доби�
рало в табори — на цю новітню
Січ Запорозьку — високоякісні
кадри. Шістдесятники продов�
жили свою боротьбу і в неволі,
пишучи й там самвидав, борю�
чись за статус політв’язня, захи�
щаючи свою честь, — а отже, й
гідність цілої нації. Зокрема з іні�
ціятиви “зеківського генерала”
В’ячеслава Чорновола вони, з
1975 року починаючи, відзначали
12 січня — День українського по�
літв’язня — голодівками і протес�
тами. Їх підтримало старше поко�
ління — повстанці, які чесно до�
сиджували 25�літні і більші тер�
міни і мали в таборах авторитет
найстійкіших борців. 

Шістдесятники заслужили
моральну підтримку демократич�
ного світу. Через них світ довідав�
ся про Україну, яка бореться, — і
став їй допомагати. Світ поважає
країни, які засвітилися духовни�
ми проявами. Незалежність не
впала нам із Неба. Це шістдесят�
ники, а через 5 років після їхньо�
го арешту Українська Гельсінська
Група, поставили українське пи�
тання у контекст протиборства
тоталітарного СССР і демокра�
тичного Заходу — і разом з ним
подолали Імперію Зла, здобули
свободу і незалежність. Ще 1981
року відомий дослідник політич�
ної думки Іван Лисяк�Рудниць�
кий відзначив: “...підтверджена
фактами значущість українських
дисидентів не викликає сумнівів.
Жертовність цих хоробрих чоло�
віків і жінок свідчить про незлам�
ний дух української нації. Їхня
боротьба за людські й національ�
ні права узгоджується з тенденці�
єю світового загальнолюдського
поступу в дусі свободи. Україн�
ські дисиденти вірять, що правда
свободи переможе. Тим, кому по�
щастило жити у вільних країнах,
не личить вірити менше”. 

Ці слова виявилися пророчи�
ми. Молоді люди останніх деся�
тиліть скористалися здобутою по�
передниками свободою, прийня�
ли від шістдесятників і правоза�
хисників 60—80�х років естафету
прямостояння, вони наповнюють
Україну українським змістом. 

Ще нагадаю молодим людям,
що ввечері 11 січня 1981 року
члени нелегального Київського
демократичного клубу Сергій
Набока, Лариса Лохвицька, Інна
Чернявська, Леонід Мілявський
та Наталка Пархоменко, яким бу�
ло тоді трохи за 20, розклеїли в
Києві кілька примірників листів�
ки: “Співвітчизники! 12 січня —
День українських політв’язнів.
Підтримаймо їх!”. Їх усіх затри�
мали поблизу станції метро
“Більшовик”, четверо перших
ув’язнили на три роки.

Тепер за українство “ніхто не
поведе тебе в кайданах” (Т. Шев�
ченко). Але я вийду на вулицю —
і не чую, не бачу українців. Почу�
ваюся, що я в Києві — національ�
на меншина. І так буде, доки Ти
не станеш поводитися як украї�
нець.

12 січня — День українського політв’язня

Могили Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого на Байковому цвинтарі.
Фото Георгія Лук’янчука
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Постать “Це трикнижжя зримо унаочнює ментальну і
духовну єдність усіх українських земель”.

Ольга КОБЕЦЬ

Восени 2017 року видатний україн�
ський письменник�працелюб, знаний есе�
їст і літературний дослідник  Ярема Гоян
потішив  нас  унікальним доробком — кор�
пусом із трьох книг, присвячених Будите�
леві українства в Галичині  славному Мар�
кіянові Шашкевичу. Ті, хто кохаються у
рідному слові, хто вміє оцінити творчий
подвиг невтомного дослідника Я. Гояна,
безумовно, з великою радістю  придбають
до своїх домашніх колекцій це трикниж�
жя, яке своєю появою зримо унаочнює
ментальну і духовну  єдність усіх україн�
ських земель. 

А праця ця в час, коли є чимало недоб�
розичливців не тільки на наших східних
кордонах, де триває справжня “гаряча”
війна, а й на західних, де дехто досі гос�
трить око на “вспульні” землі Галичини,
надзвичайно актуальна. Тут кожна сторін�
ка для того, хто має лиш примітивні відо�
мості про Шашкевича із застарілого ра�
дянського підручника або новітньої ско�
ромовки, — справжнє відкриття. 

Ярема Гоян, починаючи свій есей, на�
голошує: чи добре ми пам’ятаємо, що Та�
рас Шевченко і Маркіян Шашкевич,
практично, ровесники? Маркіян лише на
три роки старший від Тараса, а й прожив
лиш до 1843�го, замучений злиднями і
тяжкою хворобою. Міг би зробити  набага�
то більше, але й того, що зробив, вистачи�
ло українцям для усвідомлення  на два сто�
ліття, як і Тарасового спадку.  Адже цього
року відзначаємо 180�ті роковини з часу
появи “Русалки Дністрової”, створеної
Руською трійцею, де головним натхненни�
ком і провідником був Маркіян Шашке�
вич —  Апостол Духу, як називає його  Яре�
ма Петрович.  Автор  пропонує нам спів�
ставити кілька дат з історії української пи�
семності: 1837 рік, коли з’явилася ця пер�
ша на західноукраїнських теренах  україн�
ськомовна книжка, надрукована україн�
ським алфавітом, 1838 рік, коли 22 квітня
викупили з кріпацтва Тараса Шевченка,
що за два  роки по тому видасть свій “Коб�
зар” і  1887 рік, коли молодий геній Іван
Франко явив світові свою першу поетичну
збірку “З вершин і низин”. Є щось сакра�
ментально містичне у цих датах, що зафік�
сували  невпинний поступ українського
писемного розвитку, української свідомос�
ті і на східних, і західних землях України,
рушіями яких були  ці три співставні пос�
таті.  І якщо про Тараса Шевченка ми дещо
знаємо, щось уявляємо про Івана Франка,
то про Маркіяна Шашкевича маємо аж
надто скупі дані. 

А Ярема Гоян наголошує: це  ж він,
Шашкевич, який не залишив нам навіть
свого прижиттєвого портрета, першим пе�
реклав українською мовою, скільки встиг,
Святе письмо, першим українською подав
людям “Слово” про Ігорів похід і навіть
увів до  мови нове слово “Читанка”, яке
стало загальновживаним  по всіх україн�
ських землях. Це він гостро постав проти
намагань деяких недалекоглядних праг�
нень увести латинку замість кирилиці в
практику української книжної культури в
гострополемічній статті “Азбука чи абе�
цадло”. (Чи не актуально звучить і в наш
час?!!)

А далі автор предметно розглядає умі�
щені в “Русалці Дністровій”  твори, які
розкривають головний задум “Руської
трійці”: показати єдність усього україн�
ського спадку, відтворити дух боротьби за
свободу,  підкреслити багатство україн�
ської мови, її спроможність відтворити
найтонші почуття. І це Яремі Гоянові
блискуче вдається. Застосувавши свій, ли�
ше йому притаманний стиль, він доводить,
що зовсім не випадково першим твором у
цій збірці є дума про славнозвісного кор�
сунського полковника часів Хмельниччи�

ни Морозенка, а
наступним увічнено
карпатського оп�
ришка  Олексу Дов�
буша. “Опубліку�
вання думи про Мо�
розенка та балади
про Довбуша в сла�
вені “Русалка Дніс�
тровая” було подви�
гом Маркіяна Шаш�
кевича і побратимів
із “Руської трійці”,
які зуміли обійти  жорстку цензуру  монар�
хії та випустити в світ твори про славних
лицарів України, — підсумовує  Я. Гоян. —
Легенда наша — запорозький стратег у
битвах за українську землю і ватажок  оп�
ришків, захисників знедолених. Вони за�
гинули в борні за Україну, але залишилися
навічно жити  в пам’яті народу  як сини
єдиної української нації по обидва боки
Дніпра, і славно, що отець�поет Маркіян
Шашкевич поєднав  лицарів — козака і
опришка — у рідному слові”.

Далі дослідник підтверджує цю думку
про єдність українського духовного прос�
тору   “по обидва боки Дніпра” аналізом
наступних творів, уміщених у збірнику. Чи
то  йдеться про “леліяльну пісеньку”, тоб�
то, загальновідому колискову  “Ой ходить
Сон коло вікон”  або поетову  веснянку
“Цвітка дрібная  молила неньку”, Ярема
Гоян  наводить читачеві усе нові й нові вра�
жаючі факти побутування цих творів, про
які мало хто й здогадувався б, якби не про�
читав  його дослідження. Зокрема про те,
як ніжна Маркіянова “Цвітка дрібная”,
яка, точно знаючи, що будуть і бурі,  і бу�
реломи з морозами, молила матінку�весну
лиш про те, щоб гідно розцвісти на повну
силу попри всі перепони,  могутньо відгук�
нулася у знаменитих Франкових “Каменя�
рах”  віщими крицевими рядками: 

І кожний з нас те знав, що слави нам  
не буде,

Ні пам’яті в людей за сей кривавий труд.
Що аж тоді підуть по сій дорозі люди,
Як наші кості тут під нею зогниють.
А що Іван Франко високо цінував цю

Маркіянову веснівку, як і всю його твор�
чість,  свідчить той факт, що він її повніс�
тю взяв, як епіграф, до  другої частини сво�
го програмного  наукового дослідження
“Критичні письма о галицькій інтеліген�
ції”. І не тільки Іван Франко. Ярема Гоян

наводить ще один маловідомий факт:
“Цвітка дрібная” настільки була алегорич�
но зрозуміла й прочитана народом, що,
одухотворена музикою композитора  Вік�
тора Матюка, стала одним із провідних
творів у репертуарі славетної Соломії Кру�
шельницької…

Трикнижжя  складається з окремих то�
мів: Яреми Гояна “Маркіян Шашкевич.
Апостол Духа. Портрет” із передмовою
проф. Михайла Шалати й своєрідним епі�
графом митрополита  Андрея Шептицько�
го, другий том  власне  Маркіяна Шашке�
вича “Читанка для діточок” із  наближе�
ною до сучасної мовою, і третій том “Чи�
танки для дьточокь” (тут яті!) М. Шашке�
вича як першого повного  видання у неза�
лежній Україні.

Назагал цей унікальний корпус вперше
представляє Україні й світові  Маркіяна
Шашкевича у повноті його творчості та
досліджень про нього. У першому томі,
між іншим, вміщено й дослідження, які
були проведені Інститутом�Заповідником
Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі й опуб�
ліковані у збірнику 2007 року “Маркіян
Шашкевич на Заході”. Голова цього науко�
вого закладу в діаспорі доктор філології
професор Ярослав Розумний відомий і
своїми розвідками про Шашкевича, був
укладачем цього збірника. Він чимало зро�
бив, очолюючи  Інститут�Заповідник
Маркіяна Шашкевича, неодноразово був в
Україні і разом з однодумцями дійшов вис�
новку, що пора передати Україні  пріоритет
у дослідженні життя і творчості М. Шаш�
кевича, оскільки саме тут збереглися і дже�
рела, і музеї, й архіви. Тому діяльність цієї
інституції була припинена. 

Теперішній читач знайде чимало ціка�
вого у дослідженнях діаспорних пошуков�
ців. Зокрема про попередників  і сучасни�
ків Маркіяна Шашкевича, з яких зовсім

мало нам знаним є о. Василь Подолин�
ський, який 1848 р опублікував знамените
“Слово Перестороги”, що стало справ�
жнім маніфестом  про Незалежну Україну і
страшенно налякало тодішню польську
владу — аж до того, що було повністю кон�
фісковане, а автор зазнав переслідувань.
При цій нагоді згадаймо, що знаменитий
твір Миколи Міхновського “Самостійна
Україна”, що ґрунтовно розробив політич�
ну і філософсько�правову платформу для
Незалежної України,  з’явився у Полтаві
1900 року. Гадаємо, не без впливу ідей
В. Подолинського, що, знову ж, підтвер�
джує єдність духовного простору всіх зе�
мель України, на той час розмежованих
кількома імперіями.

Дізнаємось ми і про те, що Шашкеви�
чів священичий рід простежується на гли�
бину 300 років, що було йому даровано
шляхетський привілей, мав  він відповід�
ний герб, писаний “на пергаменті” і вжи�
вав  перед прізвищем аристократичний
префікс “де”…

Справжня скарбниця для допитливих
— самі “Читанки” Маркіяна Шашкевича,
кожну розповідь з яких можна, не адапту�
ючи,  вживати для науки і сучасним дітям.
Слід відзначити цікавий підхід письмен�
ника, який кожне явище описує ніби
“зверху”, без окремих деталей, а загалом
вибудовує дуже детальний матеріальний та
духовний світ “доброго чоловіка”. Для ви�
хователів і педагогів — це невичерпна
скарбниця знань і методичних навичок.
Було б бажання тільки все це засвоїти і
вміло передати дітям.

Окремо слід сказати про оформлення
корпусу, яке здійснили Анна Загорська,
Ольга Дем’яненко, Вероніка Зайцева. Усі
три томи, ошатно сформовані в одному
стилі,  мають окремий  зручний футляр, в
якому можуть зберігатись як  окрема бібліо�
течка Шашкевича, а також  бути чудовим
естетичним  подарунком  для справжніх
шанувальників рідного слова. У кожному
томі використано твори відомого худож�
ника, Шевченківського лауреата Василя
Касіяна — аж так вдало, що здається, ніби
він спеціально сам працював над офор�
мленням фоліантів.

Важливо, що своє святительське бла�
гословення надав виданню отця Маркіяна
Шашкевича  Блаженніший  глава УГКЦ
Святослав, наведено тут і виступи  митр.
Андрея Шептицького, який брав активну
участь у відзначенні  100�літнього ювілею
цього видатного письменника�просвітите�
ля, виголосив своє пастирське слово і над
його  могилою на Личаківському цвинтарі,
куди були перенесені тлінні останки з іні�
ціативи  львівської “Просвіти”.

Загалом слід відзначити, що корпус
фоліантів про Шашкевича — плід колек�
тивної праці. Видання здійснене під  егі�
дою Всеукраїнської правозахисної органі�
зації “Меморіал” ім. Василя Стуса (Голова
Степан  Кубів),  Видавничим домом “Ук�
раїнська мить” (президент  Олександр
Святоцький) та Видавничим Домом “Ін
Юре” (директор Микола Стефанчук),
світлини надані, крім того, Національною
світлинотекою  “Українська мить” (дирек�
тор Юрій Баланюк). Що дуже важливо для
таких видань — мовна  стилістична й ор�
фографічна охайність, за що можна від�
значити видавців, які не допустили поми�
лок, що впадали б у вічі.  Ну і, звичайно,
приємно акцентувати на читабельності
цих книг, бо видавці не поскупились  на
шрифти, що роблять читання не тільки
важливим, а й приємним. 

Книги вийшли у серії “Скарбниця ук�
раїнських реліквій” і, сподіваємось, як і
кожен скарб, здобудуть належну оцінку в
нашого суспільства.  

На фото: Ярема Гоян тримає реліквію —
шкільний дзвінок Маркіяна Шашкевича.

Духовно рідні
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Позиція“Даль пов’язаний з Україною безліччю ниточок”.

Олена БОНДАРЕНКО,
письменниця, політичний і
громадський діяч

Від часів радянської школи
про Володимира Івановича Даля
нам відомо, що він — автор “Тол�
кового словаря живаго велико�
рускаго языка”. І що він тримав
О. Пушкіна за руку в його остан�
ні прижиттєві хвилини. І загалом
— що Володимир Даль — вели�
кий російський письменник.

Утім, Даль, як, зрештою, й
чимало інших “великих росіян”
— має, скажімо так, вельми опо�
середкований стосунок до “ду�
ховних скрєп”. Починаючи від
походження.  

Мати Володимира, напівнім�
кеня�напівфранцуженка Марія�
Юлія Фрайтаг — зі старовинного
гугенотського роду де Мальї
(припускається, що родина зали�
шила Францію через  пересліду�
вання гугенотів). Була вона вель�
ми освіченою людиною, знала
відмінно п’ять мов, займалася лі�
тературними перекладами.

Батько, Йоган Христиан
Даль, німець данського підданс�
тва, крім того, що знався на ме�
дицині та богослов’ї, був неаби�
яким поліглотом: вільно володів

німецькою, англійською, фран�
цузькою, латиною, грецькою, ро�
сійською, давньоєврейською. У
Єні — відомому німецькому уні�
верситетському  місті  — отримав
диплом  доктора медицини.  

Якось Йогана  Даля запросив
до українського містечка  Луган�
ська  (точніше, на той час селища
Луганський завод) його добрий
знайомий Карл Ґаскойн, котрий
будував тут чавуноливарню.  На
будівництві працювали фахівці
заледве не з усієї Європи, тож ук�
рай потрібні були і лікарі, й тлу�
мачі, спроможні перекладати і
живу мову, і технічну літературу,
інструкції та коментарі до крес�
лень. За рік потому, 1799�го, Даль
узяв підданство Російської імпе�
рії, ставши Іваном Матвійови�
чем.

22 листопада 1801 року в Лу�
ганську, в затишному будиночку
на вулиці Англійській, у подруж�
жя Далів народився первісток —
Володимир.  Майбутній  пись�
менник, етнограф і лексикограф,
блискучий  військовий лікар і  ав�
тор першого підручника із зооло�
гії.  Ну і, звичайно, — “батько”
Тлумачного словника.

До речі, точна його назва —
“Толковый словарь велікорускаго
наречія рускаго языка”, з чого
зрозуміло, що російську  фахі�
вець Даль  розглядав не як мову
окремішню, самодостатню, а як
одну з говірок руської мови.

Даль  пов’язаний з Україною
безліччю  ниточок — часом май�
же невидимих, але  таких міцних,
що  годі розірвати. Вони тут і там

раз по раз проступали  на полотні
його долі.

Під час російсько�турецької
війни 1828 р. доктор медицини
В. Даль показав себе винятковим
сміливцем і талановитим вій�
ськовим хірургом. Про ту свою
роботу писав: “...Видел тысячу,
другую раненых, которыми пок�
рылось поле... резал, перевязы�
вал, вынимал пули...”  Умінням
добре і швидко зашивати рани
Даль, за його словами, завдячу�
вав… своїй українській няні Ган�
ні, яка навчила його в дитинстві
вишивати.

20 років Володимир Даль
мешкав на теренах України.
Спускався човнами Дніпром і
Дністром, завідував лазаретом в
Умані, боровся з епідемією холе�
ри в Кам’янці�Подільському…
Згодом у повісті “Подолянка” він
із глибокою обізнаністю опише
місця свого перебування: Віль�
шани, Вишневець, Кременець,
Браїлів, Почаїв…

Даль товаришував із багатьма
відомими українцями. Не раз
гостював у маєтку Є. Гребінки та

навіть сватав йому наречену  й
був дружбою на весіллі.

Відомий український просві�
титель і благодійник Г. Галаган
запрошував Даля очолити Коле�
гію ім. П. Галагана (на заваді ста�
ли родинні й службові проблеми,
змусивши із  жалем відмовитися).

Любив В. Даль творчість Г.
Квітки�Основ’яненка, спілку�
вався з письменником, писав ре�
цензії на його “Сватання на Гон�
чарівці” та “Малоросійські по�
вісті”, переклав російською
“Салдацький патрет”. Квітка,
своєю чергою, присвятив Далеві
повість “Мертвецький велик�
день”.

Під час перебування Тараса
Шевченка на засланні Володимир
Даль — на той час чиновник з
особливих доручень Оренбурзько�

го генерал�губернатора В. Перов�
ського — домігся спочатку Коб�
заревого переведення з казарми
до приватної квартири, а згодом і
цілковитого звільнення. Зробив
це так делікатно, не афішуючи,
що поет довго вважав причетни�
ми до свого звільнення лише ві�
це�президента Академії мистецтв
Ф. Толстого та його дружину.

17 листопада 1857 р. Шевчен�
ко навідався до Даля. “Зробив ві�
зитацію В. І. Далю... Він прийняв
мене вельми гостинно, розпиту�
вав про своїх оренбурзьких зна�
йомих… і наприкінці просив за�
ходити до нього запросто”, — за�
писав він.

Очевидці стверджували, що В.
Даль вільно й зі смаком говорив
українською. 21 червня 1844 р.
писав дружині: “В Полтавской…
видим уже настоящую Украйну. Я
охотно стал опять болтать на
этом ясном языке, где речь выхо�
дит замысловата, простодушна и
очень забавна. Как ни бьешься ска�
зать то же по русски — выходит
неясность, натяжка и даже пош�
ло и грубо…”

У червні 1848 р. в листі до
М. Максимовича Даль повідом�
ляє, що зібрав словник з понад 8
тисяч українських слів — воче�
видь, їх згодом стало значно біль�
ше, може йтися про кілька десят�
ків тисяч.  

1863—64 рр. вийшла друком
найвідоміша праця В. І. Даля —
“Толковый словарь велікорускаго
наречія рускаго языка”. Російські
владці всіх часів — від царських
до теперішніх — зробили все,
щоб ця справжня назва словника
“забулася”.  

У словнику, що містить 200
тисяч слів та 30 тисяч прислів’їв,
загадок, примовок для пояснен�
ня змісту того чи того слова, —
подибуємо величезну кількість
питомо українських слів і сталих
виразів.

Як філолог В. Даль так оціню�
вав українську мову, порівнюючи
її з російською: “Трудно написать
на русском языке книгу о чем�ни�
будь, чтобы ее понял каждый... Но
возьмите какое�нибудь малорос�
сийское произведение, читайте его
чумакам, девчатам, парням, кому
угодно: язык и содержание его бу�
дут всем понятны целиком”…

Прикметно, що й загалом
міркування В. Даля з приводу по�
ходження “великоросів” вельми
далекі від офіційної імперської
позиції (і тодішньої, і ниніш�
ньої). Зокрема він безпомильно
визначив, що російська мова —
суть говір “чухни разних помолє�
ній”, який видозмінився під
впливом української мови.: “…на

югъ сидъли славяне, а во всей вели�
коруссіи чухны разныхъ помолъній;
затъмъ Кіевъ сдълалъ выселокъ въ
Новгородъ— промежутокъ посте�
пенно обрусълъ, бълоруссы вдвину�
лись клиномъ до Москвы — об�
русъвшіе стали говорить нъсколько
иначе, а съверъ сохранилъ говоръ
ближайшій къ южному, колыбели
своей.

Въ Шенкурскъ и Колъ вы услы�
шите еще болъе сохранившихся кі�
евскихъ словъ, чъмъ въ Новгородъ,
словъ, которыхъ нътъ нигдъ, на
всей промежуточной, двутысяче�
верстной полосъ…

Впрочемъ, я не нашелъ ни одно�
го малорусскаго слова, кромъ захо�
жихъ, — отъ котораго не было бы
въ великорусскомъ производныхъ,
если и нътъ самого слова…”

Про Даля написано безліч
усього, тож, гадаю, докладно зу�
пинятися на його біографії немає
жодного сенсу.  Я краще, як пито�
ма луганчанка,  розповім  про ін�
ше.

Свою малу батьківщину  Даль
не забував ніколи, недарма ж бо
підписувався “Козак Луганський”,
а талановиті оповідання так і наз�
вав — “Билини й небилиці Коза�
ка Луганського”.

У Луганську  встановлено  па�
м’ятник Володимирові Далю.
Вважається, що він — перший у
світі. Це було 1981 року, автори —
Ілля Овчаренко і Василь Орлов.
Пам’ятник розташований на ву�
лиці імені Даля, перед будівлею
фізіотерапевтичної поліклініки,
по�місцевому — водолікарні (до
речі, дуже гарний будинок, па�
м’ятка архітектури початку  ХІХ
століття).  Не раз, дорогою до
осідку Спілки письменників, зу�
пинялася перед пам’ятником із
написом: “Владимир Даль (Казак
Луганский)”.

А Луганська обласна орга�
нізація Спілки письменників
України розташовувалася за ад�
ресою: вул. Даля, 12, і це був той
самий Будинок Даля, рідна осе�
ля  відомого  земляка. І зараз ви�
разно бачу внутрішнє облашту�
вання будиночка: від входу пра�
воруч  — маленький кабінет
очільника, доброї пам’яті Мики�
ти Чернявського, ліворуч —
більша  зала для зборів, у якій
межи зборами працював “штат”
аж  із двох людей. Далі коридо�
ром — кімната, де стояв… бі�
льярд, там місцеві класики зні�
чев’я не одну годину вправля�
лись у точності письменницьких
абриколів, гвинтів та боковиків.
А з більярдної  у двері — мале�
сенька комірчинка, де обідали,
співали, винятково українських
пісень — під чарку й без — і
просто гомоніли при  нагоді. В
цій комірчині Микита Антоно�
вич не раз розповідав нам, мо�
лодшим, про “заборонених” Зе�
рова, Плужника, читав якось і

Сосюриного “Мазепу” з потер�
тої папірчини (це було напри�
кінці 70�х—на початку 80�х,
можна було й “загриміти”)…

Згодом письменників із теп�
лого Далевого гніздечка витруси�
ли, облаштували  літературний
музей Даля. Звичайно, земляка
шанувати треба. Інша річ —
хтозна що з тим музеєм  тепер
“іхтамнєти” зробили…

Ще один пам’ятник Далю,
точніше, погруддя, авторства та�
кож І. Овчаренка та В. Орлова  —
встановлено 1979 року, тобто на
два роки раніше, аніж пам’ятник
на вулиці Даля — на території  об�
ласного  онкодиспансеру. Саме
воно насправді й є першим у світі
пам’ятником Козакові Луган�
ському. 

А чому саме там? Бо на той
час головним лікарем цього зак�
ладу був великий український
патріот, письменник, просвітя�
нин і шляхетний  чоловік — Юрій
Олексійович Єненко. Його  ініці�
ативою і, гадаю, не однією влас�
ною копійкою, було це погруддя
виготовлене і встановлене. При�
нагідно: Юрій Єненко доклав ве�
личезних зусиль і до відкриття
Народного музею Бориса Грін�
ченка в селі Олексіївка Переваль�
ського  району, й до видання ук�
раїнського  альманаха “Бахмут�
ський шлях”, і до багатьох інших,
як тепер кажуть, проектів, покли�
каних утверджувати Україну в
Луганському краї.

А ще — свого часу Президент
Л. Кравчук, невдовзі після свого
обрання,   запровадив  у областях
посади заступників представни�
ків президента з гуманітарних
питань і запропонував націонал�
демократам внести кандидатури.
В’ячеслав Максимович Чорновіл
спитав моєї думки, як на той час
голови Луганського Руху, я назва�
ла Єненка. Так Юрій Олексійо�
вич очолив напрям медицини,
культури та освіти в Луганській
області.  Щоправда, очолив — го�
лосно сказано. Спротив його ук�
раїнізаторській  (як казали нещо�
давні партократи�ленінці, а вже
— “державники”, що засіли у лу�
ганській владі — “прокиївській”)
позиції був величезний. Плюнув
Єненко на партократів�москво�
любів  та й знову пішов керувати
онкодиспансером. Устиг церкву
при лікарні побудувати.  І — пі�
шов уже назавжди…

Не знаю, що нині з тими
пам’ятниками, зі Східноукраїн�
ським університетом ім. Даля, де
2014�го отаборилися були сепари
та їхні російські куратори зі свої�
ми мінометами. Не знаю наразі,
що там і як у рідному Луганську,
бо всі мої українські друзі виїхали.

Але, дасть Бог, закінчиться
війна, всі повернуться, от і прові�
даємо Даля, бо  свято буде і на йо�
го вулиці…

Про Даля і не тільки

Пам’ятник Володимиру Далю в Луганську

Літературний музей Даля в Луганську
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“Ніколи не шкодуй за тим, що не твоє”.8 Знайомство в мережі

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ: 

Пригадую, на околиці Дубина 
ми зупинилися біля криниці. На
пилися.

“Ти видів, як він п’є воду?” — 
шепнула в тихому подиві жінка, 
що пасла кіз.

“Як?” — запитав я.
“Як святий…”
Бувало, його питали:
“Чи є пожива, однаково хо

сенна для всіх?”
“Є. Це вода”.
“Але ж це не харч?”
“Вода попереду харчів”.
“А яка їжа найбільш корисна 

для кожного?”
“Такої немає. Скільки людей 

— стільки шлунків. І тому така 

многота різної провізії — на вибір 
і смак”.

“А як знати, скільки чого і ко
ли їсти?”

“Пийте перед їдою воду — і во
на сама це підкаже. Вода живить, 
а їстиво дає ситість. Вода вимиває 
зайвину і додає нестачу. Мало то
го, жива вода забирає мертву во
ду, яка нас ослаблює, старить і 
спричиняє недуги. Починайте і 
завершуйте день водою — і день 
буде завершений і насичений. Не 
забуваймо, що на початках бу
ло створено Небо і воду, над якою 
ширяв Божий дух. А вже потім — 
суходіл, землю, що стала родити 
траву, ярину, дерево овочеве…”

Ти вже не боїшся великої води, не шарпаєшся в 
пошуках броду. Бо ти сама вода. Це — Прийняття 
себе.

Ти дедалі частіше сушиш весла, віддаючись течії. 
Бо вона мудріша за тебе і твоє стерно. Це — Надія.

Ти безтривожно пливеш попри чужі береги, зна
ючи, що свого не минеш. Це — Довіра.

Ти часто пливеш у каламутній і розбурханій би
стріні, але твердо знаєш, що ти в дорозі до тихої га
вані. Це — Віра.

Ти ловиш хвилю і в захваті — аж до самого не
ба — підносишся над водою, над світом, над собою. 
Це — Любов.

Ти не переймаєшся кінцем подорожі, ти зачаро
вана самим пливом, шумом води за бортом, сонцем 
дня і місяцем ночі, вітром, що для тебе завжди по
путний, і небом, на якому завжди дороговказна зо
ря. Це — Радість.

Ти не завжи на гребені хвиль, але на облавку тво
го човна вибито слова: “Необхідно пливти далі”. Це 
— єдина Істина для того, хто пливе. 

Ти не боїшся бути серед води одинокою і в разі 
чого — піти по воді. Це — Зрілість.

Пригадую, хтось приніс йо
му трилітрову банку меду у віддя
ку за лікування. Я ніс її в погріб, 
слоїк вислизнув із рук і розбився 
на кам’яній приступці.

“Що тепер із цим робити?” — 
розгублено запитав я.

“Можна процідити і вживати, 
не остерігаючись скляних крупи
нок, бо скло — це пісок. Але ми 
цього робити не будемо”, — ска
зав він.

“Шкода меду, такий свіжий, 
пахучий”, — зітхнув я.

“Виходить, що цей мед не для 
нас. Ніколи не шкодуй за тим, що 
не твоє”. 

Він згріб усе разом зі склом у 
дерев’яну миску і простягнув ме
ні:

“Віднеси на пасіку, бджоли 
дадуть йому раду”.

Не встиг я рушити, як кіль
ка бджілок загуділи над головою, 
показуючи дорогу, куди я мав по
вернути їм їхнє. Біля соснового 
хамника зустрів гурт людей. Во
ни розгублено глянули на мій мед 
і запитали, як знайти діда Ан
дрія. Проводжаючи їх очима, я 
згадав одну з його приповісток: 
“Є нектар для бджіл, а є нектар, 
на який “злітаються” люди. Це — 
добросердя”.

«Світло семи днів»

Смак води

Твій човен

Чужий мед

Якщо запарюєш чай із квітів, то скільки б їх різ
них не підсипав, коли там є бодай рісочка бузиново
го суцвіття, то запах бузини переб’є всі інші пахощі 
зілля. Якщо в збірній сумішці ягідного варення (так 
воно найсмачніше), є дрібка ягід калини, то смако
ва перемога за нею.

Якщо замішуєш хліб на опарі, присмачуючи 
тісто коріандром, анісом, кмином і куміном, кун
жутом, горіхами, насінням льону, кропу і цибулі
чорнушки, — й додаси на кінчику ножа меленого 
кардамону, будь певен, що кардамон приглушить усі 
інші прянощі; мало того — підкреслить, підтемнить 
житній тон хлібини.

Якщо вкинеш у воду жменьку ягід, розкраяне 
яблуко, огірок чи іншу садовину або городину, то вода 
стане м’якшою, чистішою, смачнішою і здоровішою.

Якщо розв’язуєш вузлик, то коли при цьому ле
генько дути на нього, зав’язь одразу піддається; так 
само і з гудзями життя — видихай свої клопоти і гри
зоти разом із повітрям і побачиш, що поволі розплу
таються самі собою.

Якщо вирішив робити щось, то роби це вже, бо 
потім будеш шукати час, вибирати час, наздоганя
ти час, а зроблене щось невчасно майже те саме, що 
незроблене.

Якщо хтось тебе любить і поважає, і десь 
якось від когось ти почув, що він сказав про тебе 
незугарну, неприємну правду, то ця ложка прав
ди, як дьоготь, огірчить бочку ваших солодких 
стосунків.

Якщо посилено думаєш про когось і тобі зда
ється, що про тебе не думають, то починаєш дума
ти про нього ще більше і хотіти ще дужче, аби він ду
мав про тебе.

Якщо в твоє життя входить кохання, чин служін
ня, дух творчості — себто Бог, — то будні твої стають 
днями світящими, бо з них, як полуда з очей, спада
ють облудні сумніви, безвір’я, страх, жадібність, за
здрість.

Якщо писати просто неба, під деревом, при ку
щах дикої ружі, над потічком, опустивши босі ноги 
в траву, — то шум листя, дзюрчання води, щебетан
ня птахів, запах квіття і свіжість зелені дивним чи
ном переходять у письмо і поселяються між рядка
ми, дихаючи разом із словами…

Якщо…
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Тепер, коли гаджети перепо
внені посланнями мерехтливих 
ялинок, Дідів Морозів, сніговиків, 
фігурних свічок та іншої синтети
ки зі стандартним набором слів, 
мені згадався той давній вечір

“Що читаєш?” — запитав він.
“Праздник, который всегда 

с тобой”. Так називається книж
ка. Понашому — “Свято, яке за
вжди з тобою”.

“Про що?”
“Про кохання і дружбу, про 

розваги і подорожі, про творчість 
і задушевні бесіди, про застілля, 
вино та інші приємні речі. Одне 
слово, про свято душі, яке завжди 
з тобою”.

“Овва”, — всміхнувся він.
“А що, хіба ні?”
“Я завжди гадав, що свято ду

ші — це коли воно не просто з то
бою, а в тобі”.

“Так, але його, свято, мають 
ділити з тобою інші. Ви ж самі 
казали: багатий не той, хто має 
щось, а той, хто має когось…”

“Не плутай святе з грішним. 
Гостина, чи як ти кажеш, застіл
ля — це зазвичай пересичення з 
кимось за столом. Празник — це 
провадження традицій, пошану
вання пам’ятної дати чи імені. А 
свято — це освячення часу, в яко
му стоїш, стан душі, себто — при
сутність у ній духа”.

“Ви особливий філолог. Зна
вець прихованого змісту слів”.

“Радше — ловець слів”.
“Ви філософ”.
“Радше — любомудр”.
“А яка між ними різниця?”
“Невелика. Філософи лю

блять мудрі бесіди про душу, а я 
шукаю Дім душі”.

“Всетаки добре, що я зустрів 
таку людину, як ви”, — розчуле
но мовив я.

“Буде ще ліпше, коли зустрі
неш самого себе…”

За розчахнутими віконниця

ми згасав день. Надходив тихий 
вечір, наче принесене янголом 
свято душі.

Люблю дух старовіку біля ко
минка в гірській хижі, що загуби
лася в снігах, як у снах.

Люблю невиразне, як обіцян
ка жінки, шептання молодого ви
на в бочці.

Люблю пташині голоси о 
п’ятій ранку — наче осколки не
ба сиплються на землю.

Люблю, коли вранішня тра
ва м’ятно холодить босі ноги — 
може, тому й називається холод
на м’ята.

Люблю, коли павутина — бо
городичне прядиво — чіпляється 
за вії, ніби підказуючи: зупинись, 
оглянься — ти на місці, і диво з 
тобою.

Люблю печену картоплю, за
пхану в рукавицю, щоб дочасно 
пом’якла.

Люблю втомленовпокоре
ний шурхіт списаного аркуша.

Люблю світло за фіранками 
чужих вікон — воно різне, як і 
тайни, що там живуть.

Люблю тримати в руках ваго
виту в’язку ключів — їх чомусь за
вжди більше, ніж замкнених две
рей.

Люблю гортати старі книги — 
від них віє влежаним, відстояним 
спокоєм.

Люблю годувати вогонь, що, 
як пес, коли він ситий, то вірний 
тобі і з ним ніколи не буває само
тньо.

Люблю польові роздоріжжя, 
де кожна з доріг виявиться ціка
вою, бо ми — збирачі доріг.

Люблю довгі літні дні, коли, 
здається, ростеш разом із трава
ми й деревами.

Люблю в натовпі зустрітися з 
очима незнайомки, в яких одно
моментно прочитаєш, що було, 
що є, що могло би бути і чого не 
буде ніколи.

Люблю розкіш лінощів не
дільного дня — найсолодшу з ме
дитацій.

Люблю безпричинний дитя

чий сміх — значить, янгол побли
зу.

Люблю роздивлятися лишай
ники на камені — найдавніший 
живопис світу.

Люблю казки — вони помага
ють розібратися з хаосом реаль
ного життя.

Люблю писати історії, в яких 
слова грають, як інструменти в 
оркестрі. Історії, в які можна уві
йти й жити там.

Люблю запаморочливий за
пах ладану, який нагадує, що свя
щенний дар життя — з тобою.

Свято, яке завжди…

Люблю…

Любов ГОЛОТА

Тільки на Великдень, на Ми
колая, на Різдво деякі  заповітні 
дитячі бажання обертаються пря
ничними ангеликами, снігович
ками чи зайчиками. Гладенькі, аж 
лоскітні фігурки в руках, неймо
вірний медовоімбирний запах, 
солодкий доторк до вуст — і… Ні, 
майже ніколи діти не наважують
ся ось так, одразу, відкусити й жу
вати те, що сприйнялося як диво, 
казка, радість. Пряник розгляда
ють ще й ще, тримають в неаби
якім пошанівку, інколи й кілька 
днів. Смаколик стає чи не найго
ловнішою ознакою свята. І лише 
тоді, коли гаснуть новорічні вог
ники на ялинці, — володар на
бирається духу, заплющується й 
смакує, надовго запам’ятовуючи 
післясмак  цьогорічного свята… 

Ім’я Яни Дочинець з’явилося 
в колі моїх друзів завдяки зна
йомству в соціальній мережі. 
Розглядаючи на її сторінці світ
лини її пряничних рукотворів, я 
відчула, що Яна створює для ма
лих і дорослих особливий світ, і 
він — прекрасний. За смішними 
й зворушливими фігурками, злі
пленими із солодкого тіста і за
гартованими в печі, за малюн
ками помадкою й шоколадом 
живемо ми самі, але живемо без 
зла, гордощів, заздрощів, живе
мо на повну, не приховуючи сво
їх фантазій і бажань, не соромля
чись казок, які склали й забули в 

дитинстві. Люди у Яни Дочинець 
спокійні й радісні, а мила казкова 
живність — оптимістична, бо гріх 
було би думати, що всі ці шедев
ри банально з’їдаються: мисте
цтво має жити!

Звичайно ж, ви, дорогі читачі, 
здогадалися, що Яна Дочинець 
— донька славного письменни
ка Мирослава Дочинця, чиї тво
ри перекладені багатьма мова
ми, мають переконливі наклади в 
Україні й відзначені багатьма лі
тературними нагородами, зокре
ма й Національною премією іме
ні Тараса Шевченка. Читаючи на 
сторінках Фейсбука шедевраль
ні новели Мирослава Дочинця, 
які сприймаю як світлі посили 
добра від любомудра і граносло
ва, я раптом зрозуміла, що кре
ативні рукотвори Яни Дочинець 
підтверджують та унаочнюють 
те, до чого нас залучає її батько
письменник — природність, ди
тинність, спокійна сила і чисто
та душі.

Віртуальне знайомство з 
Яною  Дочинець і її красивим і 
корисним талантом навернуло 
мене на думку запропонувати на
шим читачам рубрику “Знайом
ство в мережі”. Адже так ми змо
жемо переповісти ті цікаві історії 
з життя людей, які вони сміли
во довіряють своїм сучасникам, 
оприлюднити новинки поезії й 
прози, занотувати те, що і є спіль
ним щоденником українців тре
тього тисячоліття. 

Рукотвори  
Яни Дочинець
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 2, 11—17 січня 2018 р. 

Від першої особи “Найбільша наука — любов до всього рідного:
родини, народу, Батьківщини”.

“Ми змагались поміж со"
бою передусім знаннями
про свій край…”
— Степане, то як академік ви�

ростав�зростав?
— У кожної людини місце на�

родження викликає впродовж
всього життя незбагненне емо�
ційне піднесення, щось особливе
і незрівнянне. Адже саме тут тебе
матуся привела на світ, тут тобі
було дароване життя, тут твої рід�
ні почули вперше твій голосочок.

Я зростав у багатодітній бой�
ківській сім’ї, матуся привела нас
десятеро на світ, а я був середуль�
шим. Авторитет батьків, старших
у сім’ї був безапеляційним. А їхні
щоденні буденні вчинки, святко�
ві сімейно�родинні ритуали мали
педагогічну місію без настанов.

— Що запам’яталося найваго�
міше з тих років?

— Стиль поведінки москов�
ських окупантів, їхня безпреце�
дентна дикість і немилосердність
до місцевого населення — пере�
дусім. Уже в 5�6 класах я обурю�
вався несправедливому арешту
татуся. Причому — неодноразо�
вому. І вмощувався у мені гнів,
якесь дитяче бачення помсти, але
ще, звісно, на рівні дитячого про�
тесту. Запам’яталося мені, 5�річ�
ному хлоп’яті, тоді ще неусвідом�
лене сприйняття, коли березне�
вої днини побачив крізь вікно
двох дорослих чоловіків, які нес�
ли якісь пакунки. Я й раніше чув
таке слово — “тато”, змісту якого
ще не розумів, але від якого віяло
якоюсь ласкою. Коли частував
мій ровесник окрайцем куплено�
го магазинного хліба, що прино�
сив йому тато, що працював на
колії і мав змогу придбати небу�
валий тоді делікатес, то я тата
уявляв не інакше, як смачною
хлібиною. Так�от, якось чую го�
лосний крик матусі, вереск стар�
ших братів, сестрички: “Тато йде
із стриком!” Незабутня мить! Ад�
же мені було лиш півроку, як мо�
го татуся енкаведисти заарешту�
вали як “бандпосібника” і “кула�
ка” на стандартних 10 років. Але
після смерті Сталіна багатьох
в’язнів повернули до родин. 

Часто спливає у пам’яті епізод
мого знайомства з абеткою. Я ні�
як не міг збагнути, чому мої бра�
тики і сестрички, і відходячи, і
повертаючись щодня додому, ве�
чорами, при лямпі, гортали якісь
книги, щось із них вичитували і
писали. А зі мною ніхто не мав
часу гортати книги, щось розпо�
відати. З притиском у голосі го�
ворили: “Ще малеча. Підеш до
школи, де й будеш гортати Бук�
вар”. Я не вгавав — крадькома
витягував із полотняних торби�
нок якісь книжечки та розглядав і
щось писане, і мальоване. І, як
з’ясувалось, зовсім недарма. Зди�
вував насамперед матусю, яка
навчила мене промовляти “Отче
Наш” і показала мені у молитов�
нику, на якій сторінці молитва
надрукована. І яке ж було її зди�
вування, коли я, знаючи “Отче
Наш”, вишукував відповідні літе�
ри у надрукованому тексті. Тож у
першому класі мені доводилось
марнуватись, бо весь “Буквар”
знав майже на пам’ять.

— А як вас учили у Волосянків�
ській школі?

— Та як? Мало хто з учителів
звертав особливу увагу на якість
освіти сільської малечі. А я пізна�
вав світ у його багатобарвності,
різноманітті історичних проце�
сів, існуючих традицій, подій,
фактів при захопленому читанні
художньої літератури. Спочатку
читав будь�що, аби була хоч
якась книжка. А потім вишукував
історичну, пригодницьку… У сіль�

ській бібліотеці першу книжку
попросив — і бібліотекарка дала
мені її, ще тоді, в першому класі.

— А найвищі студії від кого от�
римав?

— Від брата Михайла, якому
поталанило на виняткового вчи�
теля — не лише як історика, а й
на вишукану особу — Григорія
Дем’яна, коли Михайло відвіду�
вав старші класи у Славській се�
редній школі.

Григорій Дем’ян був одержи�
мий, прагнув надавати діточкам
ще тоді, в умовах радянських реп�
ресій, такі знання, щоб вони
формували нових довбушуків,
кармелюків, бандер�бунтарів і
провідників на визволення свого
народу з неволі. Братова наполег�
ливість — прихилити мене до ро�
зуміння і вивчення правдивої іс�
торії України — була невмоли�
мою. Я, шестикласник, змуше�
ний був прочитувати товстезні
книжки, та ще й до прочитаного
готувати десятки запитань.

Але найбільшу науку на все
життя передала мені моя матуся
— науку любові до всього рідного
— родини, народу і Батьківщини.
Вчила мене бути благородним і
милосердним.

— Степане, відчуваєш, що це
вдалося твоїй мамі?

— Матуся оповідала про геро�
їку Довбуша, часто зі сльозами на
очах — про одержимість і муж�
ність лісових повстанців, про їх�
ню безстрашність і найвищу са�
мопожертву.

Матуся страху не відчувала. І
тепер я розумію, чому: адже на її
очах керівник НКВД району

Бойко, жорстокий нелюд, убив
сестру Настасю, активну учасни�
цю бандерівського руху. Іншу
сестру, татусеву, відправили в Си�
бір на каторгу. Тіло тітки Настасі,
як і багатьох інших повстанців,
звозили у селище Славське і за�
кидали в трясовину неподалік
церкви. Матуся хотіла, щоб ми
знали правду, бо вірила, що така
правда не залишить її діток бай�
дужими.

Ще уточню, що моє прихова�
не бунтарство виявив і вклав у
систему, програму боротьби за
незалежність народу Вчитель
Григорій Дем’ян. Спочатку — че�
рез сферу знань, а потім — через
практичні кроки, інкорпорував�
шись у систему влади. Продума�
ний вишкіл згуртованих навколо
себе школярів базувався на плас�
тунських вимогах — любити Бога
і Батьківщину.

— Пластуни, їхня практична
ідеологія — це для України диво.

— Ми змагалися поміж собою
передусім знаннями про свій
край — його історію, традиції,
природу. Поїздки Україною, по�
ходи, вікторини, зустрічі з відо�
мими постатями — зокрема з Не�
мировичем�Данченком, Вінгра�
новським, Німенком, ученими,
професорами, митцями. Тоді ж,
під наставництвом Вчителя, ввій�
шло у мою практику записування
фольклорних матеріалів. Запису�
вав я їх спочатку від рідних, зок�
рема від матусі, а потім від одно�
сельців. Матуся виявилася неви�
черпним джерелом народної муд�
рості і фольклору, чим захоплю�
вався і мій Вчитель Дем’ян, запи�

савши від неї масу рідкісних ба�
лад, пісень, коломийок, а також
дивувався винятковою фоль�
клорною пам’яттю мій колега�
односелець, доктор філологічних
наук Василь Сокіл, який уклав
книгу фольклорних записів “Піс�
ні Параски Павлюк”.

— Що Тобі ще запам’яталося з
Твоїх життєвих кроків?

— Вагомою педагогічною
школою стала для мене праця
інструктора з туризму у літньому
таборі “Полонина”, що у селищі
Славському, керівником якого
був Григорій Дем’ян. Багатоденні
походи з однолітками, інколи —
й по десять днів, по Карпатах,
зокрема — маршрутом до Говер�
ли, також виховували в мені
особливий стан відповідальності.
Набував організаційних навичок,
які в житті ще не раз знадобили�
ся. Для пластуна було обов’язко�
вим знайти адекватне вирішення
за будь�яких складних обставин.
Плекалась вірність у товаристві,
базованому на високих христи�
янських моральних і етичних за�
садах. Бог і Україна — понад усе!

Вчителював у селі Сможе, що
на Сколівщині, в якому часто бу�
вав Ю. Пілсудський. Вчителюю�
чи, не міг покинути свою прис�
трасть — стрибки на лещатах із
трампліна та біг по 15 км, що на�
зивалось двоборством. Узимку
мандрував всією територією ко�
лишнього Радянського Союзу у
складі збірної України як чемпіон
України, здобувши цю звитягу на
спортивних майданчиках селища
Ворохта, що неподалік від Ярем�
ча. 

“Колектив Інституту зумів
мобілізуватися на реаліза"
цію Державної програ"
ми…”
— Таким чином Ти вступив до

Львівського університету люди�
ною, яка вже знала про Бога і Ук�
раїну і могла скеровувати до цього
інших.

— Так, від 1967 року почалася
романтика студентського життя,
вимріяна довгими, як мені здава�
лося, роками. Став посидючим —
і з’явилося задоволення від нав�
чання, оскільки спочатку пере�
живав, чи буду успішним у нав�
чанні. Підтягнув на добрий рі�
вень знання німецької мови, до�
датково вивчив польську, бо заду�
мав всерйоз займатися дослід�
ницькою працею, звичайно ж, —
із героїчного минулого України.
Прагнув пізнати опришківський
рух із його ідеями проти поль�
ського гноблення. Відомий дос�
лідник опришківства у Карпатах
професор Володимир Грабовець�
кий порадив мені уважно приди�
витися до маловивченої теми, яка
стосувалася козацьких повстань
наприкінці XVI століття, і до
всього, що стосувалось козаць�
ких збурень до Хмельниччини.
Моя проба дослідницького пера
вилилась у курсову роботу, яку й
успішно захистив. А мої ровесни�
ки з хімічного факультету, прочи�

тавши той “курсак”, поширили
його між студентами.

— То це так перший Твій науко�
вий твір з’явився?

— Так, і цим дорогий мені. А
як мене втішили первістки у ра�
йонній сколівській газеті про моє
сумлінне дослідження про моги�
лу Святослава, що поблизу Ско�
лього, у якому визначив час заги�
белі князя Древлянської Землі
Святослава від найманців бра�
товбивця Ярополка, та рецензії
на книгу Большакова про перше
видання Шевченкового “Кобза�
ря”, опублікованої в авторитет�
ному літературному журналі
“Жовтень” при його головному
редакторові, блискучому україн�
ському прозаїкові�романісту Ро�
ману Федоріву.

— Твій шлях у професійну науку
складався непросто?

— Про це можна було б багато
говорити. Працював у медичному
інституті, в Державному музеї ет�
нографії та художніх промислів
АН УРСР, де за три роки підготу�
вав кандидатську. Захищав її у
Мінську — 1983 року в Інституті
етнографії та фольклористики
Білоруської Академії наук...

Із часом “у люди” виходили
антихристи, руйнівники церков і
храмів… Вселяв надію Горбачов.
У Львові різко проявились вчені
академічних інститутів, зокрема
Інституту суспільних наук, і твор�
ча інтелігенція. Наш осередок із
десятьох осіб розробив тактику і
програму легалізації Народного
Руху як громадської структури.
Підготовлений старт передбачав
залучити дисидентів — братів Го�
ринів, Івана Геля, В’ячеслава
Чорновола, Михайла Косіва, а з
провідних учених — Михайла Го�
лубця, Ігоря Юхновського, Орес�
та Влоха, з�поміж письменників
— Романа Федоріва, Романа Іва�
ничука та ін. Зустрічі були блис�
кучими. Ми були окриленими!

— А влада як поводилась?
— Дивно, але влада про офор�

млення Руху дізналась лише нас�
тупного дня. Дія відбувалась у
Пороховій вежі, зовсім під боком
обкому партії. Але вдалося! Так�
тичний хід з інкорпоруванням
дисидентів у Президію Руху був
успішним — у такий спосіб стала�
ся легалізація Хельсінської спіл�
ки. Це був 1988 рік.

Створена 1989 року мережа
громадського об’єднання Рух
стане успішним народним полі�
тичним проектом. Велика Рада
Руху вдало згуртувала інтелекту�
альні сили, які зуміли, будучи об�
рані у Верховну Раду ще УРСР,
юридично оформити державну
незалежність України, створити
реальну основу її економічного,
культурного, духовного й полі�
тичного розквіту.

— Ти по якому району балоту�
вався у народні депутати України?

— Мені випав Сколівський і
Турківський райони Львівщини,
звичайно.  Були проблеми, але
пройшов. Виборчий процес під�
твердив, що мої бойки прагнуть
волі і соціальної справедливості.
Це була революція в душах, у сві�
домості, хоча, якщо чесно, нас�
лідки її були ще за обрієм. Понад
тридцять сіл зорганізувалися в
рухівські осередки. З цього при�
воду я навіть піджартовував: у
Карпатах вдалося відновити оп�
ришківський рух і дух.

Академік НАНУ Степан ПАВЛЮК:
«Бог дасть віку і долі для України»

Національній академії наук України 2018�го — 100 років. Директорові Інституту наро�
дознавства НАНУ академікові НАНУ Степанові Павлюку — 70. А Інститутові, який він очо�
лює, — 25.

Про те, як хлопчина із села Волосянка Сколівського району, що на Львівщині, йшов і
дійшов до звання академіка, про те, якими науковими досягненнями у столітній ювілей
НАНУ може похвалитися колектив Інституту народознавства НАНУ, в розмові з академі�
ком Степаном Павлюком, з яким ми знайомі  понад 40 років.
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Добрі новини“Кількість слів у живій мові — величина
нескінченна”.

Народна Рада у парламенті
працювала доволі злагоджено.
Кожен мав певний обсяг роботи,
а за потреби — негайні питання
вирішували гуртом і досить опе�
ративно.

— Коли вирішив вибрати все�
таки науково�педагогічну ниву?
Мав дискусію внутрішню?

— Мав. Дякувати Богу, акаде�
мічна перспектива виявилась ус�
пішною. Я завжди вірив у свої
можливості, завжди покладався
на себе — і у сфері не лише влас�
них наукових досліджень. Для
мене було вагоміше сформувати
наукове середовище з одержимих
колег, амбітних, які спроможні
адекватно до реальних суспіль�
них, культурних процесів україн�
ського народу спростувати брех�
ливе імперське нашарування.

— Ти якого року очолив Львів�
ське відділення Інституту мис�
тецтвознавства, фольклористики
та етнографії ім. М. Рильського
АН України?

— 1991�го. І почав зі зміни
статусу академічного осередку —
у статус Інституту. Президент
НАНУ академік Борис Патон по�
вірив у подану перспективну нау�
кову програму — і вже у лютому
1992 року було розпорядження
про створення Інституту наро�
дознавства НАНУ. Донині відчу�
ваю увагу й підтримку цієї уні�
кальної постаті українського сьо�
годення — Бориса Патона. Зав�
дяки йому Україна зберегла висо�
кий рівень наукових звершень у
світі, наука уціліла як така. Світо�
вий авторитет вченого і організа�
тора науки Бориса Патона не доз�
волив схильним до “дерибану”
високим урядовцям здійснити
злочин і ліквідувати Академію
наук України. А спроб було чима�
ло. Подякуймо Борису Євгенови�
чу, що вберіг інтелектуальну пер�
спективу української нації!

— Як утверджувався Інститут
у науковому середовищі України?

— Передусім великою кіль�
кістю науково�якісної друкованої
продукції. А взагалі специфіка
Інституту полягає у тому, що в
його структурі на правах відділу
функціонує Музей з унікальними
різноманітними колекціями па�
м’яток народної української та
світової культури. Патріархальна
експозиція у стилі соціалістично�
го реалізму й ідеологічними ко�
муністичними догматами вже не
мала права на існування. Нині,
отже, маємо повністю відрестав�
рований будинок, нову сучасну
експозицію європейського вжит�
кового мистецтва, про яку захоп�
лено відгукуються зарубіжні фа�
хівці музейної культури. Аж не ві�
риться, що за неповні п’ять років
вдалося здійснити неможливе.

Колектив Інституту зумів мо�
білізуватися на реалізацію Дер�
жавної програми з мінімалізації
наслідків у гуманітарній сфері
ядерної трагедії на Поліссі. Адже
катастрофа на Чорнобильській
АЕС зумовила значні демогра�
фічні переміщення місцевого на�
селення, викликала активний
процес руйнування етнокультур�
ної матриці поліщуків, змінила
динаміку соціальних процесів,
порушила психологічну та біоло�
гічну адаптованість, стала не ли�
ше екологічною, економічною, а
й етнокультурною трагедією.

Увесь обсяг невідкладних дій
із метою якнайменших втрат
культурної спадщини зони заб�
рудненого Полісся, передбаче�
них Державною програмою, взяв
на себе Інститут народознавства
НАНУ.

Реалізація Державної програ�
ми з виявлення, фіксації і збере�

ження етнокультурного ком�
плексу радіоактивно забрудне�
них зон насамперед не дозволила
безслідно щезнути унікальній
національній спадщині, а також
дала можливість заповнити білі
плями етнічній історії україн�
ського та інших слов’янських на�
родів.

Був запропонований ще один
фундаментальний академічний
проект “Трансформаційні етно�
культурні процеси українського
порубіжжя: проблеми досліджен�
ня” — з метою вивчення етно�
культурної спадщини на етнічно
історичних українських землях,
яку в науці доцільно називати як
етнічна діаспора, у цьому випад�
ку — етнічне українське порубіж�
жя.

— І в чому полягає особливість
порубіжжя?

— З огляду історичної освоє�
ності українцями земель, україн�
ське порубіжжя має таку харак�
терну ознаку: а) етнічно історич�
ні території не збігаються із су�
часним державним кордоном по
всьому периметру держави. Під�
креслимо, що не існує жодних
застережень щодо конституцій�
ності і визнаності і в Україні, і су�
сідніми державами сучасного дер�
жавного кордону України; б)  іс�
торично�етнічні території, що
через певні політичні обставини
стали частинами сусідніх держав,
виявилися живими лабораторія�
ми різних етнічних процесів із
різною динамікою їх тривання,
внаслідок різноманітних впли�
вів.

— І скільки української землі
“вибрала” для себе Росія?

— 228,6 тис. км2 українських
історично�етнічних земель зали�
шається за Росією з населенням
понад 5 млн осіб, з�поміж яких
було 66 % українців. Це так пос�
тарався радянський уряд у 1925—
26 рр.

— У якому році Тебе обрали
академіком НАНУ?

— Спочатку — членом�ко�
респондентом, а 2011 року —
академіком. З належною увагою
сприйняв я від Президентів Ук�
раїни Леоніда Кучми, Віктора
Ющенка і Петра Порошенка на�
городження орденами III�го, II�
го та І�го ступенів “За заслуги”.
Отримати ж відзнаку за підпи�
сом Януковича я вважав не�
прийнятним (з нагоди 20�ліття
проголошення Соборності Ук�
раїни). Дочекаюсь, Бог дасть ві�
ку і Долі для України, що зможу
радіти не нагороді, а щоб укра�
їнський народ обрав достойного
Президента Української Держа�
ви.

— Чи ще щось тривожить нині
академіка Степана Павлюка?

— Найбільша тривога мене
охоплює від усвідомлення ідеоло�
гічної розбалансованості україн�
ської нації, частина якої демонс�
трує ворожість до українських
вартостей, зневажає національні
святині та символи, а решта — у
пошуку справжнього харизма�
тичного лідера, який би впрова�
див націю на європейський шлях,
яким змогли б дійти до суспільс�
тва із справедливим гідним став�
ленням до Людини і назавжди
позбулись азійсько�московсько�
го нелюдства.

— Дай нам Боже! “Просвіта” і
редакція “Слова Просвіти” віта�
ють Тебе з вагомим ювілеєм!

Спілкувався
Богдан ЗАЛІЗНЯК, 

керівник прес�центру наукової
журналістики  Західного науко�

вого центру НАНУ і МОНУ,
член НСПУ і НСЖУ

Сергій ПАНЬКО, 
член�кореспондент Наукового
товариства ім. Шевченка в США

Як стверджують науковці, у
середній бінокль на зоряному не�
бі можна побачити від ста до
двохсот тисяч зірок. Приблизно
таку ж кількість слів фіксують у
розвинутих мовах “середні бінок�
лі” популярних словників, таких
як Вебстер, Лярус, Дуден, Лінде
тощо. Найбільший дотепер ака�
демічний тлумачний словник ук�
раїнської мови (СУМ�11, 1970�
1980) охоплює понад 134 тисячі
слів, тоді як найновіший “Вели�
кий тлумачний словник сучасної
української мови” (ВТС СУМ,
видавництво “Перун”, 2009) фік�
сує їх близько двохсот п’ятдесяти
тисяч. Тим часом пересічній лю�
дині важко повірити, що, подібно
до числа зірок у Всесвіті, кіль�
кість слів у живій мові — величи�
на нескінченна. І справді, нехай
який�небудь найбільший слов�
ник охоплює, скажімо, n слів. І
при цьому в живій мові завжди
знайдеться таке n+1 слово, яке до
цього словника не потрапило!

Більш поважне тлумачення
цієї істини цікавий читач одер�
жить після знайомства з подаро�
ваною Бібліотеці НТШ�А книж�
кою Дмитра Пилипчука*, яка є
розгорнутою рецензією на недав�
но виданий перший том “Золото�
го двадцятикнижжя” — акаде�
мічного тлумачного “Словника
української мови” у 20�ти томах
(Київ, 2010). Аналізується зміст
саме першого тому (А–Б, 2010. —
911 с.) і фрагментарно — другого
(В–Відсріблитися. — 2012. — 975
с.), хоча за останні роки з’явилося
ще кілька томів цієї праці (Том 3:
Відставання–Ґуральня. —  2012.
— 1119 с.; Том 4: Д—Ж. — 2013. —
1007 с.; Том 5: З—Зв’янути. —
2014. — 992 с.; Том 6: Згага—
Кварта, 2015. — 992 с.).

Автор мегарецензії на цей лек$
сикографічний мегапроект вважає,
що сьогодні Україна спроможна
видати електронний тлумачний
словник української мови на міль$
йон слів, а отже, гостро полемізує з
тими академічними науковцями,
що схильні “прокрустувати” слов$
никові параметри національної мо$

ви в якусь чверть мільйо$
на слів і, таким чином,
“законсервувати” колоні$
альне становище україн$
ської мови.  

Дмитро Пилипчук
пропонує лексикогра�
фам понад вісім тисяч
авторських ілюстрацій
до п’яти з половиною
тисяч слів і наявних, і не
зафіксованих у першому
томі “Золотого двадця�
тикнижжя”. Для ілюс�
трування використано
твори багатьох десятків
авторів — від Григорія Сковоро�
ди до Євгена Пашковського.
Майже всі запропоновані ілюс�
трації вводяться у науковий обіг
уперше. Значну частину проі�
люстрованих слів у реєстрі пер�
шого тому СУМ�20 взагалі не
представлено. Крім того, автор
подає переліки багатьох тисяч ін�
ших слів, “загублених” у поваж�
них українських словниках ос�
таннього сорокаріччя. 

Письменник$філолог розгортає
дискусію навколо повноти і якості
українських тлумачних словників
ХХ століття, які дозволили собі зіг$
норувати практично кожне друге
слово, зафіксоване в раніших ви$
датних лексиконах Бориса Грін$
ченка та Агатангела Кримського,
не заглибились у мову Івана Фран$
ка та інших класиків української
літератури, проігнорували мову мо$
дерної української словесності й
колосальні ресурси неологізмів і
термінології. 

Книжка Дмитра Пилипчука є
безпрецедентною для слов’янсько$
го світу (та й світу загалом) спро$
бою конструктивно зорієнтувати
лексикографію на максимальний
масштаб відображення в академіч$
ному тлумачнику лексичного скла$
ду національної мови. Не можна не
завважити, що монографія Пилип$
чука є, по суті, величезною програ$
мою роботи лексикографів над
майбутніми проектами багатьох
наступних десятиліть, а може, й
цілого століття. 

Як і належить науковій праці,
рецензована книжка має індекси
проілюстрованих слів і згаданих у
ній двох тисяч імен. 

Стараннями Бібліотеки НТШ�А

за допомогою Голови Бібліотеч�
ної комісії Товариства Юрія Доб�
чанського десять примірників ці�
єї книжки розіслано і прийнято
на зберігання у фонди найавто�
ритетніших бібліотек США. Що
дуже важливо — книжку Д. Пи�
липчука оснащено резюме анг�
лійською мовою, крім того, на
англійську перекладено і такий
важливий елемент будь�якого
видання, як “Зміст”. Всі знаємо
про випадки, коли такі перекла�
ди зроблено не дуже якісно, і це
справляє поганий вплив на біб�
ліофілів. Цим разом, здається,
на переклад нарікати не можна,
оскільки на останньому етапі
підготовки видання до друку пе�
реклад прорецензували такі дос�
відчені американські україністи,
як д�р Галина Гринь та д�р Любо�
мир Гайда із Гарвардського уні�
верситету, за що автор книжки і
автор цієї інформації дуже їм
удячні. 

Книжку Д. Пилипчука нині вже
можна знайти не лише у Бібліотеці
Конгресу, Нью$Йоркській публіч$
ній бібліотеці й найпрестижніших
університетських книжницях США,
а й також у всесвітньому каталозі
WorldCat, у книгозбірнях Великоб$
ританії, Канади, Німеччини,
Польщі, Франції. Сподіваємося,
що увагу до неї проявлять і в інших
країнах світу. 

—————————
*Пилипчук Д. Болять мені за�

гублені слова…: Мій додаток до
першого тому Словника україн�
ської мови у двадцяти томах. —
Вид. 2�е, доп. — Біла Церква: Бі�
лоцерківська книжкова фабрика,
2013. — 856 с.

Як повідомив засновник ГО
“Вікімедіа Україна” Юрій Перо�
ганич, за 2017 рік в Українській
вікіпедії здійснено 564,9 млн пе�
реглядів сторінок проти 530,9
млн  2016�го (+6,4%).

За підсумками грудня за відві�
дуваністю Українська вікіпедія на
19 місці у світі. Число переглядів
сторінок за місяць становить 58.0
млн (+8,6% до грудня минулого
року). За рік піднялися на 2 щаб�
лі — обігнавши тайську і турецьку
вікіпедії.

2017�го число редагувань Ук�
раїнської вікіпедії перейшло ме�
жу в 20 млн і на кінець року до�
сягло 21,7 млн.

За рік здійснено 2 267 тис. ре�
дагувань проти 2 106 тис. у 2016
(+7,6%). Для порівняння, зрос�
тання числа редагувань у 2016
проти 2015 становило +6,4%

На жаль, зменшилася кіль�
кість редакторів. У грудні 2778 за�
реєстрованих користувачів здій�
снили одне і більше редагувань.

Це на 2,6 % менше ніж у грудні
2016 року. Активність волонте�
рів�редакторів дуже нерівномір�
на. 730 осіб за місяць здійснили
по 10 і більше редагувань, 201 лю�
дей — 100 і більше редагувань, а
33 людини — більше 1000 редагу�
вань кожен.

За рік започатковано 86 963 но�
вих статей проти 60 455 у 2016 р.
(+44%). Щодоби створювалося
близько 238 статей. Загальне чис�
ло статей перевищило 757 тис. Це
16�й показник у світі.

Влас. інф.

Українська вікіпедія — підсумки року

«Телескоп Габбла»
у всесвіті 

«загублених слів»

Дмитро Пилипчук
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12 “У нас культура, на жаль, не на першому місці”.Музика

Валентина АНТОНЮК,
професор Національної кон
серваторії, заслужена артистка 
України

Вивчення плідного творчо
го доробку Івана Максимови
ча Лисенка, — журналіста, по
ета, перекладача, літературного 
критика, мистецтвознавця,  ен
циклопедиста, краєзнавця, куль
туролога, — спонукає до осмис
лення процесів кристалізації 
знань про українську національ
ну культуру та розмаїття спо
собів дозрівання майбутніх на
укових концепцій. Відомі його 
дослідження творчості Мару
сі Вольвачівни, Миколи Воро
ного, Майка Йогансена, Юрія 
Клена, Олександра Коржа,  
О. Лана, Євгена Маланю
ка, Олександра Олеся, Тодося 
Осьмачки, Р.М. Рільке в контек
сті їхньої доби, що суттєво зба
гатили  літературознавчу скарб
ницю. Стосовно опусів Івана 
Лисенка про українське вокальне 
виконавство, зазначу, що часом 
навіть професійні музикологи не 
встигають помічати й оцінювати 
значущість якихось, на перший 
погляд, непомітних, але істотних 
тенденцій, які передують тим чи 
тим змінам у царині естетики й 
стилістики співу. Все це звучить 

у розмислах Івана Лисенка про 
мистецтво українських співаків, 
кожному з яких є об’єктивна, не
залежна й неупереджена порів
няльна оцінка щодо різних пе
ріодів їхньої слави та падінь. За 
кожним нарисом — напружене 
тривале листування, пошуки іс
тини. Загалом автор присвятив 
одному лише “Словникові спі
ваків України” (К.: Рада, 1996. — 
354 с.) та енциклопедичному ви
данню “Співаки України” (К.: 
Знання, 2011. — 629 с.) 35 ро
ків напруженої пошукової праці, 
ввівши до простору української 
націо нальної культури безліч за
бутих імен. За головний крите
рій відбору брав, за його влас
ним зізнанням, вагомість внеску 
співака в мистецтво. Вражає му
зичнофахова обізнаність Івана 
Лисенка — професійного філо
лога, до нестями залюбленого у 
спів; його вільне володіння укра
їнським вокальним тезаурусом, 
який він значно збагатив. Шко
да, що в нас не навчають на му
зичних журналістів, — це, ско
ріше, покликання. А професійні 
музикознавці, на жаль, часто іг
норують сучасних виконавців і 
композиторів, орієнтуючись на 

апробовані класичні зразки. Чи 
не тому самі вокалісти вимуше
ні кваліфіковано оцінювати й 
описувати спів (Борис Гмиря, 
Богдан Гнидь, Михайло Голин
ський, Віктор Женченко, Сергій 
Козак, Іра Маланюк, Анатолій 
Мокренко, Олена Муравйова, 
Лариса Руденко). Вдаюся до цих 
прикладів, наперед відпові
даючи опонентам заслужено
го діяча мистецтв України Іва

на Лисенка, які закидають йому 
відсутність професійної музич
ної освіти. Так, своїми знання
ми в галузі музичного мистецтва 
він зобов’язаний самоосвіті та 
навчанню в Народній консерва
торії КДК ім. П. І. Чайковсько
го. Справді, в деяких (особливо 
ранніх) його музикознавчих есе
ях трапляються неологізми й не
точності, але за всім написаним 
немає жодного лукавства чи зло
вмисництва, необ’єктивності чи 
неморальності, а постає дбайли
во збережена гідність і добра во
ля всіх сторін правдиво зафік
сованої історії чужого життя в 
мистецтві; присутній високий 
дух журналістської етики. Йо
го ерудиція придалася редакції 
Української Музичної Енцикло
педії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАНУ (тільки для 2го тому на
писав 240 статей!). 

Нині вітаємо шановно
го Івана Максимовича Лисенка 
з виходом ґрунтовного видан
ня “Енциклопедія української 
пісні” (Житомир: ПП “Рута”, 
2017. — 368 с., наклад — 100 
примірників). Принцип упо
рядкування цього справді ен
циклопедичного видання — та

кож закорінений у персоналії 
співаків, — виконавців україн
ських фольклорних скарбів. Та
кий підхід — нетрадиційний, 
але за ним криється пріоритет
не ставлення автора до виконав
ців. Пісні подано за їхніми на
звами в алфавітному порядку, з 
описом хронологічної та жанро
вої належності твору та імена
ми фольклористів, які записали 
чи опублікували пісню в пев
ному виданні. Позначено наяв
ність виконавських варіантів та 
обробок, імена співаківінтер
претаторів, які увічнили соло
спів. Енциклопедичні статті про 
вокалістів  (найяскравіших апо
логетів українського співаного 
фольклору) чергуються в цьому 
ряду з назвами пісень. Такий де
що незвичний класифікатор ав
тора дозволяє зрівняти статус 
твору і його виконавця. 

“Енциклопедія української 
пісні” І. М. Лисенка охоплює 
близько 2000 статей, у кожній з 
яких — стисла інформація про 
долі пісень і співаків, які продо
вжили тривання фольклорних 
солоспівів у часопросторі націо
нальної культури та увічнили се
бе в них. 

Іван Лисенко та його енциклопедія української пісні

— Коли почалася Ваша спів
праця з цим колективом? 

— З 1993 року. Спочатку як 
продюсер звукозаписів класич
ної музики я організував близь
ко 60ти записів українського та 
світового репертуару, що на той 
час було найбільшою кількіс
тю звукозаписів серед усіх сим
фонічних оркестрів колишньо
го СРСР. Водночас, як помічник 
художнього керівникаголовно
го диригента НСОУ, брав актив
ну участь в організації великих 
гастрольних турів оркестру до 
Гонконгу, Австралії та Велико
британії. 

У 1998—2000 роках працю
вав заступником генерально
го директорахудожнього керів
ника НСОУ, організував у Києві 
понад 100 концертів із провід
ними вітчизняними солістами 
та диригентами, а також із ви
знаними світовими зірками — 
М. Кабальє, Ж. Каррерасом,  
М. Леграном, “Electric Light Or
chestra”. Водночас здійснив 
близько 40 записів оркестру для 
серії “Ameri can Classics”.  

У червні 2006 року повер
нувся до Національного симфо
нічного оркестру України вже 
як директор. Упродовж наступ
них років організував низку кон
цертних турів до багатьох кра
їн, провів ювілейні концерти до 
90річчя НСОУ в Києві та об
ластях України. Забезпечував ви
ступи колективу у складі офіцій
них делегацій в Астані, Лондоні, 
Амстердамі, Празі, Братиславі 
та Страсбурзі. Заснував Україн
ськоамериканський музичний 
фестиваль у Києві, який відбувся 
у 2007, 2008 і 2009 роках. Протя
гом останніх років виступаю про
дюсером записів оркестру: фолк
опери Євгена Станковича “Цвіт 
папороті”, ораторії “Страсті за 
Тарасом”, усіх скрипкових кон
цертів та інших творів цього ком
позитора, усіх скрипкових кон
цертів Мирослава Скорика, усіх 
симфоній Бориса Лятошинсько
го, а також симфоній Л. Бетхове
на та Д. Шостаковича. 

— Яку основну мету ставить 
перед собою оркестр? 

— Пропаганда вічних ціннос
тей, любові до життя, до музики, 

до людей. Популяризація укра
їнської музики і кращих зразків 
світової музичної культури. Ви
ховання дітей і молоді, які навча
ються музики, відвідують наші 
концерти, самі прагнуть потра
пити до нашого колективу. 

Кожен із наших 100 музикан
тів робить те,  що може і повинен 
робити. У нас не престижно гра
ти погано. Кожен має внутрішню 
дисципліну і розуміє, що якщо зі
грає погано, то підведе товариша. 

— Чим запам’ятався 2017 рік? 
— Рік насиченіший на події 

ніж попередні. Дали 38 концер
тів у Китаї, 44 в США, 8 у Німеч
чині, численні концерти в Києві 
й Україні. Він завершився на ма
жорній ноті. Нас укотре запро
шують до США, Німеччини, зно
ву їдемо до Китаю. А це значить, 
що ми там добре працювали, під
несли честь України.

2017го виповнилося 75 років 
від дня народження Євгена Стан

ковича. Дали два концерти — 
один філармонійний, другий — у 
рамках “Київ мюзик фесту”. Ви
пустили компактдиск із твора
ми композитора. Крім цього дали 
два концерти до 80річчя Вален
тина Сильвестрова. Під час фес
тивалю “Прем’єри сезону” ви
конували новітні твори сучасних 
українських композиторів.

— Ви буваєте з гастролями 
в різних країнах. Чи відрізняєть
ся публіка, яка приходить на Ваші 
концерти? 

— У кожної нації свій тем
перамент. Скажімо, в Іспанії чи 
Португалії емоційна публіка, у 
Німеччині чи Великобританії, 
на перший погляд, стриманіша. 
Та найбільше любимо українську 
публіку. З великим задоволенням 
беремо участь у безкоштовних 
паркових концертах, нас чека
ють у регіонах (на жаль, там бува
ємо рідко). Український глядач — 
найвдячніший глядач у світі.

— Чим запам’яталися минуло
річні гастролі?

— У Китаї на сцені було 112 
музикантів. Виступали в най
більших залах Пекіна, Шанхая, 
Ханчжоу, Шеньчженя. 2017 рік 
зустрічали на півдні цієї краї
ни. За 70 днів гастролей у США 
проїхали понад 30 тисяч кіло
метрів, переважно на автобу
сі, починаючи від Флориди і 
закінчуючи Каліфорнією і Сан
Франциско, побачили 26 шта
тів Америки.

— Вистачає  проблем? 
— Питання, яке не вирішу

ється десятиліттями, — побудо
ва нової концертної зали в Києві. 
Змінюються президенти, уряди, 
однак ніхто не хоче переймати
ся цим питанням. А від нього за
лежить багато. Починаючи від 
комфортного приміщення для 
репетицій до можливостей за
прошувати виконавців, оркестри, 
ансамблі. Рідко їздимо Україною, 
бо не маємо фінансування.  

— Ви часто буваєте за кордо
ном. Можете порівняти, як став
ляться до культури там, і як у нас. 

— У нас культура, на жаль, не 
на першому місці. А в більшості 
цивілізованих країн вона формує 
свідомість нації. Там існує верхо
венство права, тому закони про 
культуру реально працюють. А в 
нас такого верховенства немає, і 
культура перебуває на узбіччі. 

Мають бути закони, які б ре
гулювали можливість залучати 
додаткові кошти. У нас є закон 
про культуру, але преференції 
для меценатів у ньому не про
писані. На Заході, якщо ти пла
тиш один відсоток свого доходу 
на  культуру, то він тобі спису
ється з податку. Там самі плат
ники податків вирішують, куди 
спрямувати ці кошти. Було б до
речно запровадити таку систему 
і в нас. 

Ми об’їхали з концертами ма
ло не весь світ. А в Україні з га
стролями буваємо дуже мало. 
Коли наш колектив святкував 
своє 90річчя, то мали лише 8 га
строльних концертів. Сподіва
юсь, що врешті здійсниться моя 
багатолітня мрія і ми побуває
мо в усіх областях нашої держа
ви. Ідея полягає в тому, аби про
тягом жовтнялистопада зробити 
три тури — захід, центрпівдень 
і схід. Очевидно, будуть три різ
ні програми. На завершення два 
концерти у Києві — один в На
ціональному палаці мистецтв 
“Україна”, другий — у Націо
нальній філармонії України. Хо
тілося б також створити докумен
тальний фільм про наш оркестр і 
видати буклет. 

Спілкувався 
Едуард ОВЧАРЕНКО

«Українська публіка — найвдячніша» 
Національний заслужений академічний симфонічний 

оркестр України — один із найвідоміших у Східній Європі 
симфонічних колективів. Наприкінці року цей колектив від-
значив своє сторіччя. Про історію і сьогодення оркестру 
наша розмова з його генеральним директором Олексан-
дром Горностаєм. 

Олександр ГОРНОСТАЙ:



ч. 2, 11—17 січня  2017 р.  u “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“На жаль, ставлення до української культури  
не змінилося”. 13Театр

— З чого почалася історія Ва
шого театру? 

—  Ще з 1986 року створюю 
свої театристудії. Проте біль
шість із них досить швидко при
пиняли своє існування. Я збирав 
людей, ми репетирували, в ре
зультаті чого народжувались чу
дові вистави, а потім кожен йшов 
своїм шляхом. Так створили кіль
ка театрівстудій. Паралельно 
працював у державних театрах. 

Початком створення сво
го театру вважаю 1992 рік, ко
ли відбулася прем’єра вистави 
“Український вертеп”. Із цією 
постановкою об’їхав чимало кра
їн, став лауреатом багатьох між
народних фестивалів. 

Це Галаганівський вертеп. 
Текст, що датується ХVІІІ сто
літтям, я знайшов у тоді ще до
машньому музеї Івана Гончара. 
Він дозволив  переписати з жур
налу “Киевская старина”  діало
ги й музику. Все абсолютно ав
тентичне. Структура вертепу 
ХVІІІ століття повністю збере
жена. Проте є деякі відміннос
ті. У ХVІІІ столітті ляльки були 
статичними, ми ж, не порушу
ючи канону, змінили спосіб ке
рування ними, що дало мож
ливість  актору “оживити” їх. 
Фонограму створили разом із 
хором Ігоря Іконника. 

Створення театру, який існує 
зараз, почалося зі співпраці з Ган
ною Яремчук і Кирилом Булкі
ним. Перша наша вистава — “Ах, 
який я молодець” — модерна вер
сія казки “Колобок”. Потім були 
“Саломея” О. Уайльда, “Жанна 
д’Арк. Дисконт?..” Ж. Ануя, “Гам
лет”, “Приборкання норовли
вої” та “Король Лір” В. Шекспі
ра, “Великий льох” Т. Шевченка, 
“Кумедний випадок” К. Гольдо
ні, “Третя молитва” Я. Верещака, 
“Маленький принц” А. де Сент
Екзюпері, “Яго” (за трагедією 
“Отелло”) В. Шекспіра, “Малю
нок на замерзлому вікні” В. Дани
ленка та багато інших.

— Робота над виставами  
“Жанна д’Арк. Дисконт...” та 
“Великий льох” тривала напере
додні Революції гідності. Чи впли
нула суспільнополітична ситуація 
в державі на ці постановки? 

— Твори В. Шекспіра, 
К. Гольдоні, Жана Ануя, Тараса 
Шевченка анітрохи не менш ак
туальні, ніж у наших сучасників. 
Людська натура протягом віків не 
змінюється.

Виставу “Жанна д’Арк. Дис
конт?..” створено 2012 року. Це 
було передчуття тих подій, які по
тім змінили нашу історію. 

А вистава “Великий льох” — 
справжня містика. Ми її почали 
створювати 2013 року. Коли ро
бота над виставою закінчилася, 
почалися криваві події. Врази
ла точність пророцтва: сила Духу 
і прагнення Волі стали тими  цін
ностями, перед якими ворог без
силий.

На жаль, ставлення до укра
їнської культури не змінилося. 
Якщо до 2014 року при владі бу
ли злочинці, і ми розуміли, з ким 
маємо справу, то тепер влада має 
цивілізованіший зовнішній ви
гляд, однак внутрішня сутність та 
сама. Проте процес триває, і я ві
рю у зміни на краще.

2016 року наш театр побу
вав на двох великих фестивалях. 
Один з них — Всесвітній Шек
спірівський фестиваль у Шанхаї, 
який проводив Міжнародний ін
ститут театру, куди я возив дві ви
стави: “Короля Ліра” і “Гамле
та”. Чимало теплих відгуків наша 
трупа почула від президента Сві
тового інституту театру, акторів 
і режисерів з Індії, Нідерландів, 
Великобританії, інших країн. 

— Серед Ваших постановок 
запам’ятовуються “Кумедний ви
падок” і “Памела”. Що це за ви
стави? 

— П’єса “Кумедний випадок” 
— одна з найулюбленіших моїх ре
чей.   Тому що це Карло Гольдоні з 
його колосальним талантом. Виста
ва створена в стилі театру дель ар
те. І хоча це театр масок, але вони 
настільки точно виписані, об’ємні, 
впізнавальні, що виникає величез
не бажання грати цю комедію.

У Київському драматичному 
театрі “Браво” поставив виставу 
“Дорога Памела, або Як прикін
чити стареньку” за твором Джо
на Патріка. Спектакль уже багато 
років має незмінний успіх.  

— Сьогодні Ваш театр актив
но співпрацює з Національним цен
тром театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса. 

— Час від часу ми тут грали свої 
вистави. А нещодавно долучили
ся до проекту, куратором якого є 
Ярослав Верещак. За цим проек
том ми вже створили дві вистави — 
“Малюнок на замерзлому вікні” за 
новелою Володимира Даниленка і 
“Яго” за трагедією Вільяма Шек
спіра “Отелло”. Третьою части
ною цього проекту стане вистава за 
п’єсою Оксани Танюк, що має ро
бочу назву “Вит тя німої вовчиці”, 
яка присвячена духу Майдану. 

“Малюнок на замерзлому ві
кні” — перша моновистава мо
лодої актриси Олени Мотовило
вої. Кожен педагог знає, яке це 
щастя, коли учень відкриваєть
ся,  росте. 

— Кого з акторів Вашого теа
тру могли б виділити? 

— Дмитро Шпак — зосеред
жений, креативний актор з ціка
вим внутрішнім світом. Кирило 
Булкін, Олена Мотовилова, Оль
га ЧорнаПовознюк. А з Ганною 
Яремчук ми знайомі більше 12 
років, у неї феноменальний ха
рактер, воля, хороший азарт до 
роботи. А ще — великий талант.

 Сторінку підготував
Едуард ОВЧАРЕНКО  

П’єса “Майстер Сольнес” 
написана 1892 року, а перша 
прем’єра відбулася 19 січня 1893 
року в Берліні. Цей твір малові
домий українському глядачеві, 
тому коротко зупинимося на йо
го сюжеті. Успіх архітектора Хал
вара Сольнеса (заслужений ар
тист України Дмитро Суржиков) 
розпочався з пожежі, під час якої 
згорів будинок його дружини 
Фру Сольнес (заслужена артистка 
України Катерина Кістень) і який 
став непрямою причиною смер
ті її двох синів близнюків, які бу
ли ще немовлятами. З побудовою 
власного будинку в Сольнеса роз
почався період процвітання. Не 
дивлячись на відсутність архітек
турної освіти, його справи піш
ли вгору. Але Сольнеса мучила та
ємна провина за те, що він свого 
часу бажав цієї пожежі (побачив 
тріщину в пічній трубі, але не по
спішав її ремонтувати); страх пе
ред юністю, якій доведеться по
ступитися місцем. Юність — це 
насамперед Рагнар Брувік (Нікі
та Подлесний), син колишньо
го архітектора Кнута Брувіка (на
родний артист України Ярослав 
Гаврилюк), а нині співробітни
ка Сольнеса. Рагнар також всту
пив на службу до Сольнеса слідом 
за своєю нареченою Каєю Фос
лі (Поліна Снісаренко), яка зако
халася в Сольнеса. Сольнес вико
ристовує її почуття задля того, аби 
тримати Рагнара при собі. Кнут 
Брувік, який серйозно хворіє і не
забаром помре, просить Сольнеса 
дати позитивний відгук на само
стійний проект Рагнара, але той 
відмовляється, не бажаючи давати 
дорогу своєму підлеглому. 

Ситуація стрімко змінюєть
ся з появою гості, молодої дівчини 
Хільди Вангель (Дар’я Баріхашвілі). 

Десять років тому, коли вона була 
ще школяркою, Сольнес збудував 
башту на новій церкві в її селищі, за 
звичаєм він повісив на башту вінок. 
Після цього пообіцяв дівчині, що 
через десять років викраде її, зро
бивши принцесою, і подарує їй ко
ролівство. Тепер Хільда сама повер
нулася за обіцяним. 

Молода енергія Хільди нади
хає Сольнеса. Йому здається, що 

тепер він зможе проти
стояти юності у союзі з 
юністю. На прохання 
Хільди, він дає пози
тивний відгук на про
ект Рангарда і відмов
ляється від його і Каї 
послуг. Нарешті, зно
ву ж за покликом Хіль
ди, він, не дивлячись 
на схильність до запа
морочення, намага
ється повторити свій 
подвиг десятилітньої 
давнини. Підіймаєть
ся будівельними ри
штуваннями для то
го, щоб повісити вінок 
на башту щойно добу
дованого його власно
го будинку. Він дає обі
цянку, що якщо зможе 
це зробити, то, коли 
спуститься, поцілує 
Хільду і вони попря
мують спільно будува

ти повітряні замки. Йому вдаєть
ся виконати лише першу частину 
замисленого. Повісивши вінок, 
Сольнес падає і розбивається. 

Приємно вражає виконав
ський склад. Усі актори немов 
злагоджений оркестр, у якому ко
жен гармонійно доповнює один 
одного і не можна виділити ко
гось окремо. Дуже вдало дібрані 
музика і світлові ефекти. 

Творчість цього драматурга 
знана далеко за межами Укра
їни. Столичній публіці твори 
пані Неди відомі завдяки по
становкам Національного ака
демічного драматичного теа
тру ім. І. Франка, Київського 
академічного театру юного 
глядача на Липках, Муніци
пального театру “Київ”, Кла
сичного Художнього Альтер
нативного Театру, багатьох 
молодіжних театрів. Донедав
на її п’єси були переважно для 
дорослого глядача. А спек
такль “Неймовірні пригоди 
у Шоколадному королівстві” 
відкрив Н. Неждану як цікаву 
дитячу письменницю.

За сюжетом мирному солод
кому життю Шоколадного ко
ролівства одного дня починає 
загрожувати небезпека. Злий 
Чаклун зі сходу разом із Вов
кулакою викрадають солодкий 
пил добра, з якого роблять шо
колад щастя. Натомість підмі
няє його пилом зла, який може 
зробити мешканців цієї незви

чайної країни нещасними. Хто 
може врятувати казкових пер
сонажів? Справжніми героя
ми стають звичайний хлопчик, 
онук ученого, хоробрий пес Гав
кун і кмітлива Фея, які проти
стоять силам зла.

Діти поринають у вир при
год, ігор, танців, битв, віртуаль
ної реальності та прекрасної му
зики. Персонажі потрапляють 
у незвичайні ситуації, в якийсь 
момент навіть здається, що 
все втрачено. Але, як це не
рідко буває в житті, допомо
га з’являється звідти, звідки її 
ніхто не чекав. Разом з актора
ми глядачі здійснюють подорож 
Шоколадним королівством і ді
знаються, хто ж заволодіє секре
том шоколаду.  

Постановники вистави — 
знаний режисер, заслужений 
діяч мистецтв України Дми
тро Чирипюк і молода режи
серка Марія Ясинська запро
сили до участі в цьому проекті 
досвідчених акторів —  Олек
сія Паламаренка і Олега Терно
вого з Національного академіч
ного драматичного театру ім. І. 
Франка, Валерія Шептекіту з 
Київського академічного Мо
лодого театру, і зовсім молодих 
артистів — Петра Зузяка, Арте
ма Шемета та інших. Вистава 
відбувається у формі інтеракти
ву. Святкову атмосферу допо
магає створити музика Макси
ма Шоренкова, а також яскраві 
запальні танці юних вихованців 
ансамблю “Пульс”. 

«Кожна вистава як перша і остання» 
Володимир Завальнюк — актор, режисер, організатор 

і художній керівник київського театру “Перетворення”. По-
ставив десятки вистав у театрах України та за кордоном. 
Нещодавно митцю виповнилося 55 років. Сьогодні пан Во-
лодимир — гість “СП”.

Ібсен у космічному кораблі
Кожна нова постановка заслуженого діяча мистецтв 

України, директора-художнього керівника Київського ака-
демічного Молодого театру Андрія Білоуса нагадує цікавий 
кросворд, розгадавши який, глядач зможе зрозуміти, що 
хотів сказати режисер. Багато над чим змушує замислити-
ся і його нова робота — фантастична мелодрама “Місто сон-
ця” за мотивами п’єси Генріка Ібсена “Майстер Сольнес”.  

Повірити в казку
Під час новорічно-різдвяних свят у Будинку культури 

СБУ відбулася прем’єра вистави “Неймовірні  пригоди у 
Шоколадному королівстві” за п’єсою сучасного українсько-
го драматурга Неди Нежданої. 

Володимир ЗАВАЛЬНЮК:
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Житейські історії “Ой, хрестики дрібнесенькі, я вас вишиваю,
Свою любов, своє серце у вас укладаю”.

Дмитро  ПОЖОДЖУК, м. Космач

У Михайла Вінтоняка на присілку
Медвежому у Космачі народилося ще одне
малятко. Вона була п’ятою дитиною в сім’ї
з дванадцяти дітей. На українських землях
знищував усе живе голодомор. 1933 рік ко�
сив українські села нещадно. А тут, на Гу�
цульщині, нуртувало українське життя.
Хоч жили гуцули не в злиднях, але тяжко
працювали і заробляли собі на прожиття.
Отож і дитинка, яка народилася в Медве�
жому, мала шанси на виживання.

Дівчинку охрестили і назвали Гафій�
кою. Рятувало сім’ю те, що мати її Ганна
була знаною в селі кравчинею і кожен гу�
цул користувався її послугами. Одним ши�
ла портки та гачі, іншим сорочки і мала
хоч якийсь зарібок. До кравецтва привчала
змалечку дітей і найкраще це навчилася
робити таки дочка Гафійка та синочки Іван
і Дмитро. А попри те, матуся навчила доч�
ку ще гарно вишивати. В селі жити тоді бу�
ло неспокійно — на долю її випало воєнне
лихоліття. Тут творилося ціле пекло. В се�
ло ввійшли мадярські війська, які воювали
на боці Німеччини. А небавом з’явилися і
німці. Хоча до того в Космачі вже встигли
побувати “перші совіти”, які накоїли не�
мало лиха: ґвалтували жінок, відбирали
надбане майно в гуцулів. Українська Пов�
станська Армія рятувала усіх від завойов�
ників. На початку 1945 року тут відбулася
найбільша битва армії УПА з каральною
дивізією чекістів генерала Ніколая Дерга�
чова, яку під Космачем вщент розбили ук�
раїнські повстанці. Вони не раз приходили
до Гафійчиної мами, і вона перекваліфіко�
вувалася шити з гуцульської одежі уніфор�
му для повстанців.

Батько Гафійки був також майстром на
всі руки. Він крутив петельки, шив упріж
для коней та волів, мурував печі до курних
гуцульських хат із глини, а вже згодом із
цегли та кераміки. А дочка виростала як
квіточка, по війні вже до неї й парубки по�
чали залицятися, і 1952 року на Медвежо�
му відбулося ще одне гуцульське весілля:
Гафійка Вінтоняк вінчалася з космацьким
леґінем Кирилом Чорняком, котрий по�
вернувся з війни. Грали веселої неперевер�
шені космацькі музики, співала бервінко�
вої космацька челядь, мчали на залубицях
до церкви князь і княгиня, дружби і друж�
ки, бояри і свахи, дзвонили дзвіночки на
конях. То було 12 лютого і цей день ще й
досі з приємністю згадує героїня моєї опо�
віді. Нарешті смута переросла в радість.

Але почалися нові клопоти, треба було
зводити своє кубелечко — будувати хатину,
обживатися, садити сад. Гафія Чорняк на�
була чималий досвід у кравецтві і вже по�
чала працювати самостійно, приймала за�
мовлення, намагалася догодити прискіп�
ливим старшим гуцулкам і невдовзі зажи�
ла чималої слави талановитої кравчині. Ця
слава за нею збереглася й понині.

Та… Очікувала молода ґаздиня народ�
ження дитинки, тішилася, що буде продов�
ження роду. І народилася донечка, як писа�
ночка. А слідом за нею до Гафії прийшла
тяжка недуга — туберкульоз хребта. Моло�
ду породіллю окутали гіпсом і в такому
панцирі вона перебувала цілий рік. Лежала
в лікарні, свою печаль переливала у виши�
вання і, лежачи, привчилася вишивати і
цим самим заробляла якусь копійчину. Ди�
тину тим часом забрала бабуся Анна в Мед�
вежий і виховувала. Згодом цю опінію по�
чав здійснювати чоловік Гафії Кирило.

Урешті�решт здоров’я поправилось,
Гафія віддалася повністю вихованню доч�
ки, яку назвали Марічкою. До неї, як до
славної в Космачі кравчині, квапилися гу�
цули, несли зшивати традиційні космацькі
сорочки, узори на яких вигравали веселко�
вими барвами, один був кращим за іншо�
го. Гафія подовгу милувалася тими орна�
ментами, розпитувала жінок про їхні назви
і старалася собі відшити кавальчик кожно�
го узору, аби мала їх у себе всі. Деякі узори
й сама вишивала то на сорочках, то на
рушниках, а деякі просто збирала докупи.
Життя йшло своїм руслом і ніби вже й по�
чали забуватися біди. Дочка Марічка ви�
росла красунею, вийшла заміж за Петра
Клапцуняка, Гафія передала їй усі секрети
своєї майстерності.

У Космачі кажуть, що
одна біда іде і за собою
сім веде. Це прислів’я має
безпосередній стосунок
до Гафії Чорняк. Бо в її
дочки Марічки народив�
ся первісток. Народився
… із синдромом Дауна.
Поки молода мати отями�
лась, Гафія, яка сама ко�
лись пережила велике го�
ре, взялася  доглядати за
онуком, якого охрестили
і назвали Андрієм. Тоді
Гафія Чорняк почала ви�
готовляти ляльки, якими
потішала немічного ону�
ка. Ляльки одягала в кос�
мацькі строї, були там і
князь з княгинею, і друж�
би з дружками.

Минали роки, була
надія, що у Марічки ще
будуть діти, а тим часом і
мама, і бабуся все своє
тепло і любов віддавали
Андрійкові. І Господь по�
чув їх — у Марійки та
Петра народилася доня.
Охрестили Марічкою. В
хаті запанував дитячий
щебет і радість. Гафія
продовжувала свою кра�

вецьку справу, вечорами перечитувала тво�
ри Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі
Українки, вдумувалась у кожний рядок.

— Може, і я була б панею, — усміхаєть�
ся Гафія Чорняк із Космача. — Але на моє
дитинство випала війна і тоді було не до
навчання, хоча в школі учителька завжди
клала мене в приклад. Тим паче, що зро�
стала я в багатодітній сім’ї і треба було за�
робляти гроші на прожиток, а не вчитися…

У Гафії виник цікавий задум — із зібра�
них у Космачі узорів вишити спеціальний
альбом�книгу і підписати кожний узір.
Почала мудрувати, які б мали бути сторін�
ки книги, надумала, що аби зробити один
аркуш альбому, то треба зробити дві сто�
рінки з вишивкою, а між ними вставити
тоненьку фанеру, щоб аркуші книги не пе�
региналися і не ламалися. На одну таку
сторінку припасовувала по 14 узорів, а під
кожним узором повишивала його назви,
як, наприклад, сливове, кучірєве, леки�
чий, кнігиньковий, дубовий лист, лумеро�
вий, пушкатий, олені, качурові і т. ін. Сама
попридумувала, як ті букви вишивати, на
обкладинку альбому обрамила в космацькі
узори свою знимку та понаписувала гол�
кою різні поетичні рядки і додала напис:

Колись жила тут гуцулка, що свій край 
любила

І з любов’ю до гуцулів уна ці узори шила.
Колись будуть ці узори люди розглядати
І Гафію Чорнячку будуть споминати…

Книгу майстриня
вишила ще в минуло�
му столітті, і вона й по�
нині не має аналогів у
світі.

Угледів цей альбом
у Гафії Чорняк влас�
ник приватного музею
Олекси Довбуша у
Космачі Михайло Ді�
дишин і запропонував,
аби Гафія дала це над�
бання з вишивками
йому до музею, щоб
його бачили люди. Га�
фія люб’язно погоди�
лась. Отак альбом опи�
нився в музеї. Вже й
онучка заміж вийшла
за парубка з Бойків�
щини Андрія Сунака.
Вже й синочок у них

Роман народився, а для Гафії правнук. Вже
й дочка подалася на заробітки в чужі краї
поміж чужі люди. Зажурилася Гафія, свою
тугу знову почала виливати в узори, бо на�
дії на повернення з музеї своєї книжки уже
не мала. Вирішила зібрати ще більше узо�
рів, вишити ще кращу книжку.

А Космач готувався до другого міжна�
родного фестивалю “Великдень у Косма�
чі”. Загостив до Космача і Президент Ук�
раїни Віктор Ющенко з сім’єю, познайо�
мився з Гафією Чорняк, залюбки оглядали
її вишивки, її ляльки, її вишивану книгу.
Милувалися, дивувалися, мовби в казку
потрапили. 

— Ця жінка вартує найвищої подяки
за свою працю, найвищої нагороди, —
сказав президент Віктор Ющенко. — В
Україні я подібної книжки�альбому не ба�
чив. Та й сама вишивальниця Гафія Чор�
няк, як БЕРЕГИНЯ УКРАЇНСЬКОГО
РОДУ…

…Минав час. Космач готувався до юві�
лею. Сесія Космацької сільської ради вирі�
шила представити з цієї нагоди Гафію Чор�
няк та ще кількох видатних народних
умільців до почесного звання “Заслуже�
ний майстер народної творчості України”.
Підготували документи, подали в район.
До влади прийшла партія регіонів. Івано�
Франківську область очолив Василь Чуд�
нов, якого Гафія Чорняк тримала до хреста
(себто була його хрещеною мамою). Він

подивився список представлених до наго�
род і під прізвищем Гафії Чорняк викрес�
лив звання “Заслужений майстер народної
творчості України” і написав “За заслуги
перед Прикарпаттям”. Отак Гафія Чорняк
за багатолітню працю отримала звання “За
заслуги перед Прикарпаттям”, замість
звання “Заслужений майстер народної
творчості України”.

Та вона має більше звання, бо її визнав
народ. До майстрині сьогодні їдуть люди з
усього світу, аби помилуватися творчістю її
рук. 2010 року мисткиня завершила виши�
вати уже другий альбом із зібраними нею
космацькими узорами. На обкладинці зза�
ду вишила такі віршовані рядки:

Ой, хрестики дрібнесенькі, я вас вишиваю,
Свою любов, своє серце у вас укладаю.
Ой, хрестики дрібнесенькі, дрібненькі, 

дрібненькі,
Ой я вас залишаю для Вкраїни�неньки.
Ой, узори ви, узори, яскраві кольори.
Такі милі і любимі на всі наші гори.
Все життя я вишивала, збирала до купки.
Тепер хочу залишити на пам’ять для внуків. 
Щоби мене пам’ятали Чорнячку Гафійку,
А на спомин тай про себе я залишу книжку…
Ця книжка сьогодні дивує світ. Її огля�

дають туристи і мистецтвознавці, пись�
менники і художники з Києва і Дніпра, з
Нью�Йорка і Варшави, з Торонто і Лондо�
на, з Парижа і Токіо… А окрім книги�аль�
бому Чорнячка ще вишила чудові рушни�
ки з портретами Тараса Шевченка і Лесі
Українки, з їхніми поетичними рядками. І
багато космацьких узорів вишила на по�
душках, рушниках, сорочках. Справжнім
шедевром її творчості можна вважати фе�
лон для священика Василя Гунчака, скла�
дений із космацьких узорів, де доміную�
чим є ключковий узір.

Узори Космача ще на початку минуло�
го століття видрукував у Львові книговида�
вець Іван Тиктор. Понад тридцять орна�
ментів зібрав у Космачі в минулому століт�
ті відомий художник Григорій Смоль�
ський, які відшила на шматках полотна
космацька вишивальниця Ксенія Дедер�
чук. Ці зібрані Смольським узори зараз є
власністю Львівського національного му�
зею імені А. Шептицького. Вони видані
окремою книжкою на кошти родини
Смольських під назвою “Космацькі вус�
тавки”. Наприкінці минулого століття
космацькими узорами зацікавилася відома
дослідниця української вишивки Ірина
Свйонтек. Вона багато разів відвідувала
Гафію Чорняк, радилася з нею, дискутува�
ла і видала два томи альбомів про космаць�
ку вишивку, в які замістила деякі узори,
зібрані Гафією Чорняк та розповідь про неї
і світлини вишивальниці. Усі узори не бра�
ла, бо вважає: настане час, коли  Україн�
ська Держава на кошти держави видасть
альбом вишивок, зібраних Гафією Чорняк
із гуцульського села Космач.

У молоді роки Гафія Чорняк ходила в
Космачі збирати кнігинів у весільні вінки,
вона добре знає весь космацький весіль�
ний обряд і всі бервінкові пісні. Окрім то�
го, багато років випікала колачі, струцні,
весільні баранчики, вбирала їх дивоквіта�
ми, які сама виготовляла з гиблівок. А ще
— вона добра господиня, смачно готує.
Все життя турбується про родину. Прига�
дую, не раз прийду до неї, а в неї повна ха�
та жінок, які принесли, аби кравчиня по�
шила їм космацькі сорочки. А поміж тими
жінками на столі повна миска вареників і
вони пригощаються. Гафія Чорняк пов�
сюдно випромінює добро і тепло. Люди в
селі її називають Гафійка, попри поважний
вік.

Гафія Чорняк найбільше прагнула, аби
її другий альбом зібраних у Космачі узорів
побачила її дочка Марія. І дочка минулої
весни повернулась із заробітків з Італії в
Україну. Повернулась змарнілою, висна�
женою, зболеною. Оглядала книжку�аль�
бом, милувалася, тішилася мамою та її та�
лантом, плакала. А небавом покинула ма�
тусю, діток і внука і відійшла від нас. Зне�
силена, згорьована Гафія Чорняк продов�
жує й далі творити красу і дарувати її лю�
дям. 2018 року відзначатиме Гафія Чорняк
своє 85�ліття. Життя триває. Тож з роси і
води Вам, Берегине Українського Роду!
На многії літа!

ББББ ееее рррр ееее гггг ииии нннн яяяя     
ууууккккррррааааїїїїннннссссььььккккооооггггоооо    ррррооооддддуууу
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Овен
На Овнів чекає цікавий рік.

Сил і енергії достатньо, іноді аж
через край. Не біда, що початкові
плани змінюватимуться, Овни
впораються. Перешкоди планам
Овнів створює Сатурн, який пе�
ребуває у несприятливій позиції.
Тож Овнам рекомендовано тре�
нувати терпіння. Не зашкодить
дослухатися до порад оточуючих,
уникати спонтанних проявів
емоцій і гніву. Втім, це легше бу�
де зробити березневим Овнам,
ніж квітневим.  Але й тим, і ін�
шим Овнам  значно спокійніше
стане в кінці року —  листопаді�
грудні. У цей час вони відчують
позитивний вплив Юпітера. Що�
до грошей і кар’єри — тут Овни
на висоті. Будуть і гроші, буде і
кар’єрне зростання.  Лишень тре�
ба проявляти розумну ініціатив�
ність, тобто не брати на себе все,
але й не відмовлятися від пропо�
зицій. Із кінця  червня і до кінця
серпня в кар’єрних і фінансових
справах період затишшя. Але як�
що Овни зможуть розслабитися,
то  влітку їх чекають   романтичні
пригоди,  які неабияк прикрасять
цей рік.  

Тілець
Хоч як Тільці не люблять змін

— зміни все одно прийдуть! Рік
насичений подіями та сильними
емоціями. Цей неспокій спрово�
кує Юпітер.  Але Тільці  перебу�
вають під захистом Сатурна, тож
зміни будуть переважно позитив�
ними. Хто хоче кардинально
трансформувати життя на краще
— дійте, все вийде! Тільці цього
року зможуть  реалізувати давні
цікаві задумки, на які раніше не
було ресурсів чи волі. Тільці  на�
віть можуть придбати нове житло
і переїхати! В особистому житті,
ймовірно, також  стануться пози�
тивні зміни.  Починаючи з жов�
тня і до середини листопада, на
Тільців чекає дуже емоційний пе�
ріод.  Якщо стосунки зайшли в
глухий кут — це найкращий час
розібратися з проблемами мину�
лого.  Самотні Тільці  можуть
розраховувати на нове цікаве зна�
йомство.  Щодо грошей — тут теж
у Тільців усе позитивно. Можна
розраховувати на підвищення
платні або прибутковий бізнес.
Особливо вдалими у фінансово�
му сенсі будуть зв’язки із закор�
доном. 

Близнюки
Для Близнюків  2018 рік дуже

вдалий. Старі проблеми лиша�
ються у минулому і можна руха�
тися вперед дуже швидко. Весь
рік Близнюки перебувають під
позитивним впливом Марса. Тож
енергії буде через край і всі спра�
ви вирішуватимуться дивовижно
легко. Правда, треба трохи при�
гальмовувати в періоди ретрог�
радного Меркурія  з другої поло�
вини березня і до середини квіт�
ня, декілька днів у серпні та в кін�
ці листопада, бо  у цей період
можна наробити дурниць. Зага�
лом Близнюки можуть розрахо�
вувати на позитивний прогрес у
різноманітних сферах свого жит�
тя. Можна очікувати успіху саме в
тому, що найцінніше і найдорож�
че. Перед Близнюками відчиня�
ються усі двері, можна почати но�
ві цікаві проекти, про які раніше
тільки мріялося. В особистому
житті цей рік може ознаменува�
тися важливими подіями.  Якщо
ви плануєте шлюб — рік най�
сприятливіший! 

Рак
Для Раків рік може стати ціл�

ком результативним і вдалим.
Але для того, щоб саме так і ста�
лося, їм доведеться дотримувати�
ся кількох умов. Притримувати
амбіційність,  не давати зайвих
обіцянок і не намагатися перек�
ласти відповідальність  на чужі
плечі. Юпітер у гармонійному ас�
пекті допоможе вирішити багато
старих проблем, що тягнуться ще
з минулого року, та відкриє нові
перспективи. Особисте життя
принесе  Ракам масу приємного.
Вільні Раки отримають прекрас�
ний шанс зустріти свою полови�
ну та вступити в шлюб. Ті ж, у ко�
го є кохання, — зможуть значно
розвинути свої стосунки, зробив�
ши їх цікавішими і приємнішими
для себе. Але романтичну подо�
рож не слід планувати на середи�
ну липня. У цей час поїздки для
Раків несприятливі. Щодо
кар’єри — це швидше рік підго�
товки, накопичення сил. Не пе�
реоцінюйте себе, трошки при�
гальмуйте, пізніше — все скла�
деться!  Особливу увагу Ракам ба�
жано приділити даті — 13 липня.
Цього дня буде сонячне затем�
нення в сузір’ї Рака.  На цей день,
а також на кілька днів до і після
нього, не слід призначати фінан�
сові угоди, оформлення кредит�
них зобов’язань, проведення
важливих ділових домовленостей
тощо. У другій половині року Ра�
кам варто замислитися про вдос�
коналення та розширення своїх
професійних навичок. 

Лев
У Левів рік загалом буде вда�

лим. Особливо кінець року, коли
Юпітер переміститься в знак
Стрільця,  зробивши стосовно
Лева позитивний аспект.  Певну
конфліктність у життя Левів  цьо�
горіч принесе Марс. І, крім того,
11 серпня в знаку Лева очікується
сонячне затемнення. Зрозуміло,
що цього дня треба трохи при�
гальмувати.  Саме цього дня і за
2�3 дні до і після нього, не реко�
мендується брати кредити, укла�
дати угоди і взагалі підписувати
будь�які папери. Хоч літо буде
непростим, але Леви з трудноща�
ми впораються!  Оптимальний
час для досягнень і  великих
придбань — кінець року, а саме
листопад і грудень.  Юпітер при�
несе щастя та здійснення мрій.
Звичайно, не у всіх Левів наро�
дяться діти, але багато хто отри�
має цьогоріч шанс, щоб бажані
діти стали реальністю. Самотнім
Левам не слід планувати на літо
свою відпустку. Краще відпочити
восени або взимку.  Тоді перспек�
тивне знайомство вірогідніше і
не розчарує. Після 11 серпня для
Левів настає період, який ідеаль�
но підходить для навчання та
удосконалення професійних на�
вичок.

Діва
Дівам  2018 рік принесе багато

причин для радості! Фортуна на
їхньому боці! До того ж, Діви лег�
ко впораються і з поточними
проблемами, і з проблемами, що
тягнуться за ними з минулого. У
цьому їм допоможе Сатурн, який
весь рік позитивно впливатиме на
Дів. Цьогоріч Діви можуть досяг�
ти найбільших висот, це знаковий
рік для кар’єри. Причому оцінити
всі успіхи та всі сприятливі події
Діви зможуть, озирнувшись у кін�
ці року. Бо впродовж року оціню�
вати буде ніколи. Дів несе хвиля

удачі!  А коли ти на хвилі — є тіль�
ки радість від процесу. Радості у
Дів буде багато, не виняток і осо�
бисте життя. Позитивне тло для
особистого життя створює для Дів
Сатурн та Юпітер, що впливають
на цей знак лише позитивно. Са�
мотні Діви  будуть мати  можли�
вість зав’язати перспективне зна�
йомство. І, можливо, такий шанс
буде не один. Фінансовий стан у
багатьох Дів теж явно покращу�
ється. Це стосується і тих, хто
працює за фіксовану заробітну
плату і тих, хто працює “на себе”.
Бонуси отримають усі! 

Терези
Для Терезів  2018 рік буде як

гойдалка. Їх то піднімає на вер�
шину успіху, то опускає вниз. Го�
ловне в цих випробуваннях — не
втратити здоровий глузд! Такий
нестабільний період закінчиться
восени, й життя стане передбачу�
ванішим. Терези нарешті відчу�
ють почуття рівноваги!  Розгой�
дування Терезам  створить напру�
жений транзит Сатурна.  Змен�
шити цей вплив  можна єдиним
способом — не  демонструвати
своєї зверхності та інтелектуаль�
ної переваги. Особливо щодо лю�
дей,  які обіймають керівні поса�
ди. Сатурн підказує,  що дипло�
матія — найкращий козир Тере�
зів.  У період ретроградної Вене�
ри, з  початку  жовтня до середи�
ни листопада, треба притримати
свої амбіції, бо вони можуть ста�
ти  джерелом труднощів. Зате
цьогоріч любовні справи отрима�
ють логічне завершення. У когось
це буде зміцнення стосунків і на�
віть шлюб, а у когось — розлучен�
ня. З грошима буде не так і пога�
но, але Терези все одно  бажати�
муть більшого. Так буде до кінця
літа, а можливо, навіть до осені.
Далі ситуація вирівняється. І Те�
рези можуть отримати великий
прибуток. Кар’єрні справи теж
вимагатимуть від Терезів  уваги та
турботи. Сатурн змушує провести
аналіз своєї діяльності.  Терези
пройдуть у цьому сенсі відповід�
не очищення і зрозуміють, що
для них справді важливе. І тоді
Терези зроблять значний крок  у
своїй професійній діяльності.

Скорпіон
Для Скорпіонів  прогноз на

цей рік — найкращий! Скорпіони
практично весь рік перебувати�
муть під захистом Юпітера та Са�
турна. Вплив  Юпітера змен�
шиться тільки восени. Але Са�
турн охоронятиме Скорпіонів
увесь рік. У Скорпіонів відмінні
шанси на великий  успіх. Усе, що
задумали Скорпіони, справдить�
ся. До того ж у найкращому виг�
ляді.  Юпітер практично гарантує
масу позитиву від початку року
до початку літа. Далі в емоційно�
му плані ситуація хитатиметься,
але Скорпіони згадуватимуть цей
період, як захопливий і дуже ці�
кавий. В особистому житті, у
творчості та в бізнесі — все йде
якнайкраще. Здається, Скорпіо�
нів цьогоріч ніхто не може зупи�
нити! Що цікаво, цього року
Скорпіонам снитимуться  віщі
сни! Тому не слід ігнорувати свої
здібності. З грошима у Скорпіо�
нів добре, та можуть бути  непе�
редбачені затримки виплат. Але і
цим напрямом життя Скорпіони
будуть вдоволені.

Стрілець
Для Стрільців цей рік — пере�

ломний!  Багатьом зі Стрільців

треба добре обдумати свою минулу
діяльність. Стати мудрішими і роз�
судливішими.  І зараз для них  іде�
альний час, щоб позбутися всього
негативу з минулого. Це період
очищення розуму і душі. Юпітер
від середини  березня до  середини
липня буде ретроградним, тому
Стрільцям у цей час не треба роз�
починати нових справ, краще
звернутися до відкладених проб�
лем і вирішити їх.  А ось наприкін�
ці року  Стрільців чекає сприятли�
вий, можна сказати, навіть щасли�
вий період. Юпітер змінює знак і
заходить у Стрілець.  Фортуна по�
вертається до цього знаку, і мрії
Стрільців збуваються! У професій�
ній сфері Стрільці  матимуть бага�
то можливостей, щоб досягти ба�
жаних цілей.  З грошима теж
врешті�решт усе складеться добре.
Щодо особистого життя — цей рік
теж принесе удачу Стрільцям. Бу�
дуть і нові зустрічі, й сталі стосун�
ки поліпшаться.  На нові зустрічі
буде врожайним літо, тому на цей
період треба планувати відпустку.    

Козеріг
Щедрість планет і зірок буде

проливатися на Козерогів прак�
тично весь рік, так що за бажання
вони зможуть реалізувати навіть
найфантастичніші бажання.  Ко�
зерогам можна ставити перед со�
бою будь�яку  велику ціль!  Для
кар’єрних звершень 2018 рік обі�
цяє стати дуже вдалим. Обстави�
ни  складуться так, що саме Козе�
рогам доведеться брати на себе
відповідальність, генерувати ідеї,
ухвалювати рішення. Боятися
всього цього Козерогам не варто,
оскільки допомагати їм буде не
тільки  Сатурн, а й Марс. Тож
енергії — вистачить.  Єдиний час,
коли Козерогам бажано пригаль�
мувати — це період ретроградного
Сатурну, який припадає на літні
місяці. Тому влітку Козерогам
краще відпочивати і набиратися
сил.  Якщо не вдасться піти у від�
пустку, то у цей час бажано не бу�
дувати нових планів на майбутнє,
а сконцентруватися на старих
справах. 2018 року Козерогам у
питаннях, пов’язаних зі стосунка�
ми, бажано прислухатися до по�
рад  людей  мудрих і досвідчених.
Можливо, цього року завершать�
ся неперспективні стосунки, та
для Козерогів це добре, бо вони
отримають чудовий шанс зав’яза�
ти нові довгострокові й дуже пер�
спективні стосунки.  А якщо цьо�
го і не станеться, то вплив Юпіте�
ра в будь�якому випадку зробить
Козерогів стійкішими в емоціях і
сильнішими в моральному плані.  

Водолій
Для Водоліїв рік неспокій�

ний. Але це не значить, що пога�

ний. Юпітер у напруженому ас�
пекті  може стати  джерелом і
причиною багатьох успіхів.
Вплив зірок і планет часто буде
несподівано змінювати обстави�
ни життя Водоліїв. Однак Юпі�
тер змусить не здаватися, не па�
сувати перед труднощами, збіль�
шить амбіції і бажання рухатися
вперед!  Наприкінці року  Юпі�
тер перестане впливати на Водо�
ліїв, так що можна буде оцінити
зроблене.  Водолії будуть враже�
ні тим, як багато вони змогли
зробити і яких вершин примуд�
рилися досягти.  Фінансові спра�
ви будуть Водоліїв то радувати,
то непокоїти. Найпроблемніший
період —  літо. Тому непогано
було б щось відкласти на цей пе�
ріод.  У кар’єрі чекає успіх, буде
чимало шансів на удосконален�
ня професійних якостей.  15 лю�
того і кілька днів до і після цієї
дати Водоліям  бажано мінімізу�
вати свою активність. У цей час
краще не приймати принципово
значущих рішень, не підписува�
ти важливих паперів та утрима�
тися від поїздок. На особисте
життя  цього року  багатьом Во�
доліям просто не вистачає часу.
Та це не означає, що у Водоліїв
ніхто не закохуватиметься. Тож
деякі Водолії таки примудряться
ходити на побачення і навіть од�
ружитися. 

Риби
Риби цьогоріч щасливчики!

Матимуть безліч підстав для ра�
дості. Сприятливий вплив Юпі�
тера та гармонійний Сатурн ство�
рять безпрецедентні можливості
для здобуття особистих успіхів.
Деякі Риби досягнуть вершин,
про які раніше могли тільки мрі�
яти.  Інші,  як мінімум,  згадува�
тимуть цей час із задоволенням.
Отже, Риби можуть сміливо ди�
витися в майбутнє. Основна  по�
рада — дослухатися до старших
людей.  Та й від їхньої допомоги
теж не варто відмовлятися. 2018
року самотні Риби отримають
шанс на перспективне знайом�
ство і на розвиток цікавого союзу.
Та й ті Риби, які мають стосунки,
будуть задоволені. У роботі 2018
рік для Риб стане періодом, коли
потрібно від мрій переходити до
їхньої практичної реалізації.
Особливо великих успіхів досяг�
нуть Риби, що зайняті у сфері
мистецтва. Їхні таланти визна�
ють, до багатьох прийде справ�
жня  слава.  Риби інших професій
теж будуть успішними. Гроші теж
будуть. Головне, витрачати їх  ро�
зумно і з задоволенням. І Риби з
цим впораються! 

Маріанна МАЛИНА, 
письменниця�фантаст і астролог

Астрологічний прогноз на 2018 рік
Від редакції. Наші постійні читачі знають, що ми не друкуємо гороскопів та інших передба�

чень. Але цього року виявили ініціативу і самі склали гороскоп та запропонували до друку. Про�
понуємо прогноз на 2018 рік вашій увазі.
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творчого натхнення і втілення задумів!

Сердечно ДЯКУЮ за Вашу невтомну і 
плідну працю, особливо у цей важкий воєн-
ний час, у відродженні й поширенні витоків 
історії, краси і мудрості українського сло-
ва в Україні і за її межами! Своїм Словом 
Ви об’єднуєте талановитих та істинних 
патріотів нашої Батьківщини, пробуджу-
єте любов і шану українців до рідної зем-
лі, історії і культури, формуєте їх свідо-
мість сьогодення і майбутнє — вільного і 
щасливого народу України. Таким мріяв ба-
чити свій народ наш Геній Тарас Григоро-
вич Шевченко.

Миру, добра, злагоди і процвітання всім 
просвітянам і нашій рідній Україні!

Мої побажання  
вам на свята
Зірка Божа щоб сіяла!
Радість людям дарувала.
Мир щоб  був у Вашій хаті,
Щоб столи були багаті!

Щоб  здоров’я в Вас  було,
А в  садах  усе цвіло!
Бог завжди щоб був із Вами
Й Матір Божа з Янголами!

Вдячні ми за все Йому —
Царю і Господарю!
Радощів багато Вам, 
Усім Божим діточкам!
 
Вітаю всіх маленьких українців зі Свя

тами добіркою своїх поезій.
Друкувалася в літературномистець

кому та публіцистичному журналі Спіл
ки українських письменників Словаччини 
“ДУКЛЯ”, журналі для дітей “ВЕСЕЛКА” 
Союзу русинівукраїнців Словаччини та 
в двотижневику Союзу русинівукраїнців 
Словаччини “НОВЕ ЖИТТЯ”.

Презентація моєї творчості відбулась в 
Україні, у Словаччині  на радіо Молодих  і 
на радіо Патрія Студія Кошиці в передачі 
“Клуб особистостей”.

Ірина МАЦКОВА, 
член Спілки українських письменни

ків Словаччини м. Кошиці

Пора чудес
Прийшла зима. — Ура, ура!
Раділа снігу Дітвора,
І Кіт сіренький теж радів,
Зловить сніжинку він хотів.

В снігу так грався і стрибав,
Що кожушок біленьким став.
Радів і Котик, й Дітвора:
— Зима прийшла — чудес пора!

А за вікном сніжок мете
А за вікном сніжок мете,
Зима до діток в гості йде,
І Новий Рік вона веде
Ще й подаруночки несе,
Яких чекають малюки,
З колядок тішаться вони,
Прикрасивши ялинку й дім,
Різдво стрічають любо в нім.

Сніговичок-добрячок
Жив собі Сніговичок,
Скільки років мав? Мовчок...
Сніговик був непростий,
Сніговик був чарівний.

В лісі він хатинку мав,
Де сніжинки малював
Всіх їх сріблом посипав
І  ялинки прикрашав.

Сани він крилаті мав
І на санях тих літав.

Всіх дівчаток і хлоп’ят 
З Новим роком він вітав!

А з вітанням подарунки
Всій малечі роздавав.
Ось такий Сніговичок,
Звали його Добрячок!

Найкращий різдвяний подарунок
Піду я  до віконечка 
І сяду  вишивати.
Хустинку моїй  Матінці
І рушничок для  Тата.
Мала чарівна голочка
На полотно лягає
І візерунки нитками,
Веселками  вкрапляє.
Ось тут Царівнамаківка.
А поруч є Барвінок.
Ромашки із Васильками,
Сплели  віночокдиво.
Сніжок іде на вулиці
У танці все кружляє.
Ялинку вже прикрасили.
Вона вогнями сяє!
І лялечки, і коники 
На  дітлахів чекають.
Щоб свято починалося
Усі того бажають!
Як гарно із родиною
Різдво всім зустрічати!
Найкращий  подарунок  
Для  мене — Мама  й  Тато!

Новорічна  ялинка в лісі
Снігом білим і лапастим  
Ліс укрився, тихо спить...
Білченя мале, пухнасте
На Ялинку — скік! й сидить. 

Вмить Ялиночка збудилась:
— Нехай сяють вже вогні!
І сказали Звірі мило:
— Яка ж гарна у нас ти!

Ці сережки із калини
Ми робили залюбки,
І намисто з горобини 
Ой, як личить же тобі!

Всі гуртом їй заспівали, 
Танцювали радо всі,
Подаруночки дістали —
Засвітилися вогні.

Як же гарно зустрічає
І радіє дітворі
Новий Рік і всіх вітає
З Святом казки і зими! 

Пташині зимові сни
На деревах взимку сплять 
Малі пташечки оці: 
І синички, й горобці, 
І вільшанки, й снігурі.

Дятли, сойки, шишкарі,
І ворони, і круки,
Галки, щиглики, чижі 
І сорокибілобокі сплять, 
Втомившись від роботи.

Сниться їм зелене поле,
Де зерняток — ціле море,
Там струмочок жебонить,
Їх водичкою манить. 

Всі співають на гілках
У квітучих у садах
І комашок  ловлять в житі:
— Як же гарно, любо жити!

Як же гарно в лісі тім,
Де — родина вся і дім, 
Тато, мама, бабця, дід,
Спить увесь пташиний рід.

Пташині зимові сни
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