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VIVAT ACADEMIA!
VIVANT PROFESSORES!
Микола ЦИМБАЛЮК
Нових членів драгоманівської громади
представляв ректор Національного педагогічного університету професор Віктор Андрущенко. Він, зокрема, у короткій промові
зазначив, що новоспечені почесні професор і доктор — люди різні за спеціальністю і родом діяльності, але їх об’єднав один
університет, одна спільна справа, над якою
ми всі невтомно працюємо і працюватимемо надалі: розвиток університету, підтримка студентів і процвітання держави.
Почесні звання, як оголосив проректор
з наукової роботи професор Григорій Торбін, було присуджено Вченою радою університету за вагомий внесок у становлення та зміцнення української державності,
розвиток національної культури, виховання молодого покоління патріотів України,
плідну роботу очолюваних ними організацій та активну громадську діяльність.
Виступаючи, згідно з урочистим церемоніалом, промовою новообраний почесний доктор НПУ ім. М. Драгоманова,
голова Товариства “Просвіта”, відомий
український громадський діяч, академік
Академії вищої школи, письменник, заслужений діяч мистецтв України, шефредактор газети “Слово Просвіти”, секретар НСПУ, лауреат Шевченківської
премії України Павло МОВЧАН сказав:
— Коли мене запитали (за традицією
перед врученням диплома хор виконував пісню на вибір новообраного доктора — “Ре-

Минулого четверга слова давнього студентського гімну особливо
врочисто і піднесено звучали у стінах Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Тут, у залі засідань Вченої ради в
присутності викладачів, студентів і гостей відбулася церемонія вручення
дипломів “Почесний професор” і “Почесний доктор” новообраним найшановнішим членам університетського братства. В академічні мантії
студенти облачили відомих громадсько-політичних і високопрофесійних
діячів, які не один десяток років самовіддано працюють на ниві української освіти і культури. Це генеральний директор Генеральної дирекції з
обслуговування іноземних представництв Павло Кривонос і голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, народний депутат України I-VI скликань Павло МОВЧАН.
ве та стогне Дніпр широкий” — Авт.), яку
б я хотів почути мелодію, то вибрав саме
цю, за якою визначаюся: чи я ще живий,
чи в мені вже багато що вмерло. Бо коли слухаю ці слова і музику, то відчуваю,
що такий текст міг сотворити тільки Всевишній. Це свята правда! І щоразу, коли
я її чую, у мене в душі піднімається буря:
я ще живий! І ця мелодія, і ці слова нас
пробуджують, наповнюють силою нескореного духу, спонукаючи осягнути і усвідомити нашу сутність на цій землі.
Є в науці така категорія, як космологос.
Це коли слово співвіднесено з космосом,
адже нація не формується сама по собі і не
залежить сама від себе. Вона формується і
залежить від двох чинників: від неба і землі.
Ви знаєте, що в гірських націй слово насичене приголосними, там відчуваються гори, потоки, зумовлені ландшафтом, все…
Ми, українці, маємо колосальний мелос, і

він сьогодні присутній у цій залі. Ми маємо колосально багату мову, розроблену тисячоліттями, хоча впродовж століть не одне
покоління було відлучене від неї. Тривалий час мені випало жити і працювати серед чужих людей, у чужій державі. Ми всі
були відчужені від рідного, ми всі були розірвані, й слово було єдиною силою, що нас
об’єднувало. Слово обожнене і є посередником між небом і землею, тобто між людьми і Богом. А носіями свого слова є ми,
українці. Кожен із нас рано чи пізно замислюється: чому ми українці, чому ми успадкували саме українську мову, вшановуємо
свої звичаї, маємо власну історію? Ми не є
самі по собі самопохідні. У нас є програма,
задана згори. Зрештою, у кожного етносу є
своя програма. І ми зобов’язані її виконувати, тобто — бути собою, бути українцями…
Закінчення на стор. 3
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“Весь антирадянський рух у 1920—1930-ті рр.
підживлювався просвітянськими ідеями”.

Євген БУКЕТ,
голова Київського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
Продовження. Поч. у ч. 43 за 2018
За радянської влади
Після приходу більшовиків
“Просвіта” почувалася дуже непевно через невизначеність ставлення до неї органів радянської
влади та початку репресій щодо інших подібних товариств.
Але через масовість Товариства
більшовики не ризикнули одразу його знищувати. 1920 року почався процес “радянізації” “Просвіт”. 12 липня 1920 р. політбюро
ЦК КП(б)У ухвалило постанову
“Про “Просвіти”, в якій ставилося завдання їх “одержавлення”
шляхом ухвалення нових Статутів, а в разі неможливості досягти цього — ліквідації. За новим
Статутом — мета діяльності товариства “Просвіта” “шляхом широкої культурно-освітньої праці
серед населення поширювати соціалістичну культуру на підвалинах широкої самодіяльності трудових мас України”.
У справі про діяльність “Просвіти” в Обухівській волості, що
зберігається у Державному архіві
Київської області, є супровідний
документ до “зразкового Статуту” за підписом наркомосвіти
Григорія Гринька, адресований
“всім губнаросвітам”. У ньому
пропонували вжити заходів, щоб:
“1. Зорганізувати діяльність товариств “Просвіта” згідно з наданим зразковим Статутом, усім надати повне державне утримання.
2. Внести цілком нові “Просвіти” в сітку державних культурно-просвітніх установ і надати
повне державне утримання.
3. “Просвіти”, котрі упорно
стоятимуть на шляху
контрреволюції і бойового націоналізму, не
піддаючись впливу відділів наросвіт, треба поступово, але рішуче ліквідовувати.
4. Подбати, аби в
кожній “Просвіті” були
люди з тривкими пролетарськими поглядами, під доглядом і впливом яких проводилась
би праця “Просвіт” і наближення “Просвіт” до
відділів наросвіти”.
“Просвіти”, що погоджувалися на умови влади, вбачали в
них можливість допомогти українському народові в культурному й духовному зростанні. У Таращанському повіті Політосвіта
проводила реєстрацію “Просвіт”
та культурно-освітніх гуртків,
активно співпрацюючи з ними.
Особливо активно “Просвіти”
проводили роботу з розвитку
освіти, зокрема позашкільної, в
Київському повіті.
У Київській губернії на 1
квітня 1921 року було “пролетаризовано” 21 “Просвіту” у Радомисльському повіті, 24 — у
Білоцерківському, 30 — у Сквирському, 40 — у Бердичівському, 7
— у Київському, 19 — у Уманському, 12 — у Таращанському, 72 — у
Звенигородському.
Збереглася статистика кількості “Просвіт” по волостях Переяславського повіту Полтавської губернії. У Дем’янській
волості з двох чинних була одна “пролетарська”, у Студенківській — з 7 — 2, у Помокельській
— з 2 — 1, у Пашанській — з 3 —
2, у Березанській — з 3 — 1, у Лехнівській — з 4 — 1, у Скопецькій
— з 4 — 1. У Переяславській (5

«Просвіті» — 150!

«Просвіта» Київщини:
загартовані традицією боротьби
“Просвіт”), Ерківецькій (4), Хоцківській (4), Бориспільській (1),
Іванівській (1), Рогозівській (2),
Вороньківській (2), Войтівській
(3), Баришівській (4) волостях не
було жодної просвітянської організації, яка перейшла на новий
радянський Статут.
Товариства “Просвіта” Київщини накреслили широкий
план діяльності: запросили інструкторів для організації народних хорів, улаштування спектаклів у селах, народних будинків,
музеїв тощо. Однак повністю перебудувати характер діяльності товариств “Просвіта” радянській владі так і не вдалося. Вони
продовжували тяжіти до традицій, започаткованих Київською
“Просвітою” 1906 року, якісно і кількісно продовжених у добу визвольних змагань. 1921 року
видатний композитор і громадський діяч Кирило Григорович
Стеценко зібрав окружний з’їзд
“Просвіт” Фастівщини, на якому обговорювалися питання організації просвітянської роботи у
краї за зразком діяльності Веприківського Товариства “Просвіта”.
А наприкінці квітня 1922 року активну участь в організації похорон К. Стеценка у Веприку взяли
Веприцьке (представники — Грицай і Грицаєнко) і Козичанське
(голова — священик Борченко)
товариства “Просвіта”.
У Київській окрузі 1922 року
було 176 “Просвіт” і 24 хати-читальні, а в 1923-му — 73 і 26 відповідно. Прогнозовано, радянська
влада вдалася до закриття “Про-

світ”, мотивуючи це тим, що вони були осередками буржуазного
націоналізму. Вже до 1925 року всі
“Просвіти” на Київщині були або
ліквідовані, або перетворені на
фабрично-заводські клуби, сільбуди, курси лікнепу, вечірні школи, народні доми, хати-читальні.
Подекуди, товариство перейшло в підпілля. Про це дізнаємося із кримінальних справ
репресованих у 1930-ті роки колишніх членів Товариства. Дефакто весь антирадянський рух у
1920—1930-ті рр. підживлювався
просвітянськими ідеями, літературою, яку зберігали вдома і поширювали просвітяни.
“Просвіта” на Київщині
під час гітлерівської
окупації
Тож не дивно, що від початку німецько-радянської війни,
1941 року на окупованих територіях почали гуртуватися ентузіасти із середовища української
інтелігенції. На виснажених колективізацією, Голодомором і
сталінськими репресіями землях
у перші дні після прибуття армії
Вермахту жевріла надія на відновлення нормального життя, зо-

Кирило Стеценко

крема й національного. Одним із
перших під час гітлерівської окупації України відновило свою діяльність товариство “Просвіта”.
У Таращанському районі
“Просвіту” було відроджено в 20-х
числах листопада 1941 року зусиллями вчителів і духовенства. Дмитро Волинець у місцевій газеті
“Відродження” (№ 26 від 21 грудня 1941 року) писав: “Великі надії
по згуртуванню нації ми покладаємо на культурно-просвітянську
роботу, яку зараз вже розпочато
“Просвітою” і в нашому Таращанському районі. Так в с. Лук’янівці
ця організація вже зараз розгорнула широко масово-культурницьку роботу. Хор під керівництвом
панотця Куликівського вивчив
ряд українських пісень, готується п’єса з життя українців. В селі
також найближчим часом буде зроблена доповідь про славне минуле нашого краю. Ця,
на перший погляд, незначна і буденна робота в дійсності зараз має
таку вагу, значення якої
трудно переоцінити. Перед українською інтелігенцією стоять почесні
і відповідальні завдання — очолити широкі українські маси в їх
русі вперед, кропітливо і щоденно підносити
їх національну свідомість, виковувати справжніх патріотів своєї України. Без здійснення цього відродження нації залишиться
пустою фразою. Або ми зуміємо,
зібравши сили, втілити ці завдання в життя — і тоді знову вернеться давня слава України, або ми це
не здійснимо — і тоді Україна залишиться напризволяще”.
Приблизно в той же час була частково відновлена просвітянська мережа на Бориспільщині. Районна газета “Українське
життя” періодично друкувала матеріали про роботу товариства. Започатковано “Просвіти”
в Борисполі, Воронькові й Гнідині. На кущових вчительських
зборах, які відбулися 15 листопада 1941 року, розглянуто питання про організацію товариств
“Просвіта” по всіх селах Бориспільського району. Ця справа була доручена активу вчителів. На
сільських зборах просвітян планувалося обрати делегатів “на районову конференцію для обрання Районової Ради товариства
“Просвіта” (“Українське життя”, № 13 за 21 листопада 1941
року). При Бориспільському товаристві “Просвіта” діяла капе-

ла бандуристів під керівництвом
С. М. Яцюти, що повсюдно збирала повні зали, а при Вороньківській “Просвіті” працювали співочий, музичний і драматичний
гуртки та фізкультурно-юнацька
організація “Січ”. 1942 року окупанти розстріляли керівника Бориспільської “Просвіти” Якова
Вакуловича Колоса і діяльність
“Просвіт” у районі припинили.
На широкоформатну співпрацю з окупаційною владою
пішла створена 1 жовтня 1941 року Фастівська “Просвіта”. Це дозволило їй легально існувати до
1943 року. Очолював організацію
місцевий вчитель, член ОУН(м)
Олександр Цимбал. Газети Райхкомісаріату Україна регулярно інформували читачів про діяльність
Фастівської “Просвіти”: “Цей
культурний заклад за недовгий
час цілком себе виправдав. “Просвіта” організувала гуртки: драматичний, хоровий, музичний,
художній, спортивний, духовий
оркестр, в яких беруть участь понад 150 осіб. Велику роботу проробив художній гурток. В багатьох районових установах можна
побачити його роботу: художні картини, портрети, зокрема
прекрасне оформлення Собору, малювання ікон тощо” (“Нове українське слово”, № 92 від 24
квітня 1942 року).
“Театр ім. Стеценка переповнений людьми, що після праці прийшли сюди відпочити.
Сьогодні концерт. Фастівська
“Просвіта”, що об’єднує до 200
українців, на чолі з паном Ол.
Цимбалом, розуміє, що в час великої відбудови і культурна праця мусить стояти на високому рівні. Під керівництвом “Просвіти”
у Фастові працює професійний
театр (худ. керівник п. Семенів), у
репертуарі якого “Степовий гість”
Б. Грінченка, “Хмара” В. Суходольського та інші. Існує також
самодіяльний український драматичний театр під керівництвом
п. Гайдука. Також є дитячий театр із хоровою, хореографічною та
драматичною секціями. Тут часто діти від 4 до 12 літ виступають
з декламацією творів Шевченка, Олеся, дають дитячі вистави,
що мають великий успіх у глядачів. При “Просвіті” існує духовий
оркестр та хор, якими керує п. Головко. “Просвіта”, будуючи свою
роботу в погодженні з німецькою
владою, допомагає нашим визволителям всіма силами. Вона
влаштовує спеціальні концерти,
вистави для німецьких вояків. Нещодавно “Просвіта” внесла біля
10 тисяч карбованців, виручених
за вистави, на користь німецького Червоного Хреста. Місцева влада іде назустріч “Просвіті”.
Тепер стало можливим у Фастові
утворити дитячий садок на 120 дітей робітників. Відкрито курси німецької мови та курси по підготовці до вступу в інститути. При заводі
ім. Грушевського організована реміснича школа. Вихованню молоді
в “Просвіті”, що розгорнула свою
роботу і в селах, приділяється багато уваги. Цим питанням займається особливо багато учителька п.
Ю. К. Товстик. Всі з гордістю можуть похвалитись, що в них росте
здібний молодий композитор Анатолій Гарчинський, молода учениця-художниця Куть. Панну Ніну Петрунську, що їде вчитися до
консерваторії, “Просвіта” забез-
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печує стипендією. Тепер “Просвіта” зайнята організацією музею
та виставки промисловості і сільського господарства Фастівщини.
Так енергійно і завзято працюють
українці відбудованого Фастова”
(“Васильківські вісті”, № 54 від 6
вересня 1942 року).
“Думка організувати національний український музей у
Хвастові виникла навесні минулого 1942 року серед свідомої інтелігенції, яка гуртується навколо
місцевої “Просвіти”. Склався музейний комітет з головою “Просвіти” на чолі і, одержавши дозвіл од місцевої влади, приступив
до роботи. Матеріальна база музею — лише громадські фонди,
які складаються з добровільних
пожертв та регулярних членських
внесків.
Музей складається з двох відділів: історичного та краєзнавчого.
Краєзнавчий відділ має завдання
вивчати фльору і фавну країни, її
природні багатства, виробничі ресурси, промисловість, етнографію,
побут. В основу цього відділу покладено чимало експонатів, які залишилися після осінньої виставки
сільського господарства і промисловості Хвастівщини, організо-

ваної музейним комітетом. Історичний відділ має на меті вивчати
і популяризувати історію України взагалі, Хвастова і Хвастівського району зокрема. В цьому відділі
особливо багато працює член музейного комітету вчений археолог
В. Стефанович, який вже заплянував низку археологічних розкопок в околицях Хвастова, багатих
на історичне минуле. Підвалини історичного відділу вже покладено, але кількість експонатів ще
дуже обмежена. Палеоліт представлений лише в малюнках; з неоліту є дещо цінне з таких експонатів, як посуда, зброя, знаряддя
(Трипільська культура). Недостатньо представлена козацька доба,
а також і новітня історія, боротьба України за визволення і культурне життя. Зате музей має цінні
матеріяли до характеристик життя
і творчости славних наших композиторів К. Стеценка і М. Лисенка.
Є чимало унікальних матеріалів,
що їх передали сини покійних
композиторів. Незабаром до музею мають прийти матеріали до
характеристики творчости Д. Леонтовича” (“Донецкий вестник”,
№ 22 від 7 січня 1943 року).
Фастівська “Просвіта”, краєзнавчий музей та інші створені
нею осередки культури припинили діяльність восени 1943 року,
після зайняття Фастівщини радянськими військами. Олександр
Цимбал пішов разом із відступаючими німцями, його подальша
доля невідома.
Далі буде.
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“Кримські письменники роблять усе для того,
щоб у Криму звучала українська мова”.

Читацьке віче

Георгій ЛУК’ЯНЧУК
Директор музею, кандидат
історичних наук Олександр Кучерук, знайомлячи учасників
заходу з біографією знаного геральдиста, що народився у містечку Літин на Вінниччині, зазначив, що Микола Битинський
був офіцером армії УНР, брав
участь у бойових походах. У міжвоєнний період жив у Празі, де
1929-го закінчив Український
педінститут імені Драгоманова
й отримав диплом “педагога середніх шкіл із правом викладати історію, історію мистецтва й
археольогію”. Геральдмейстера
Української революції завжди
цікавила символіка. Заступник
головного редактора видавництва “Родовід” Богдан Завітій,
презентуючи на круглому столі
сигнальний примірник великого альбому “НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до
сьогодення”, окреслив значення постаті митця на тлі геральдичних здобутків УНР, за часів
якої було затверджено державний герб, прапор та гімн. Микола Битинський на замовлення військового міністерства УНР
в екзилі створює проект Хреста Симона Петлюри — тризуб
разом із мечем вписує у чорний розширений хрест. Цей давній український знак прикрашає
його проекти
грамот, обкладинок, заставок і малюнків для
часопису “Гуртуймося”, який
видає разом із полковником Василем Филоновичем. Про тризуб Микола Битинський пи-

125-річчя Геральдмейстера Української революції
У Музеї Української революції 1917—1921 років відбувся
круглий стіл, присвячений 100-річчю УНР та 125-річчю від дня
народження визначного митця, одного з найвідоміших дослідників української символіки Миколи Битинського (1893—
1972). Проекти великого, середнього, малого гербів України,
прапорів і печаток, корогов, низки нагород Української Народної Республіки, серед яких — хрест Симона Петлюри та
Воєнний хрест, таблиці військових одностроїв, численні мистецькі праці, зокрема “Альбом гербів українських земель” —
далеко не повний перелік творів відомого геральдиста.
сав: “Без огляду на загадковість
і нез’ясованість походження та
річевого значення тризуба, цей
український найстаріший знак
має для нас незвичайно високу історичну і геральдичну вартість. Найбільша вага його і цінність полягає саме в тому, що той
тризуб, як князівський і володарський родовий знак, мав певну внутрішню традиційну сталість, а найголовніше — був уже
в найдавніших часах знаком нашої Київської Держави”. Дослідники зазначають, що Микола
Битинський, створюючи проекти великого, середнього і малого гербів України, спирається на геральдичні традиції, що з
давніх-давен існували на наших
теренах. Богдан Завітій, демонструючи твори геральдиста, підкреслює, що у проекті великого герба Битинського синій щит
із золотим тризубом опертий на
орденський ланцюг та складені
навхрест бунчук і золоту корогву з хрестом. Щитотримачами
тут виступають київський архан-

Журавлиний спів побратимів з Криму
Людмила ЧУПАК
Нещодавно в центральну бібліотеку Білої Церкви завітали
письменники з Криму Галина Литовченко, Віктор Стус, Єва Пономаренко, Анатолій Потієнко. Вони
уродженці Київської, Запорізької,
Житомирської та Чернігівської областей, але проживають і працюють у Криму. Членами НСПУ стали задовго до анексії півострова,
кожен із них має великий творчий
доробок: поетичні збірки, історичні романи, драматичні твори. Організатори зустрічі — голова Білоцерківської “Просвіти” Костянтин
Климчук і головний редактор видавництва “Час Змін Інформ” Тетяна Виговська.
Присутні на зустрічі були вражені розповідями гостей про літературне життя Криму, переслідування української мови і книги.
Тому кримці змушені друкувати
свої твори в Україні й таємно перевозити їх на півострів, щоб подарувати знайомим і друзям, але
й це не без ризиків. Так, Єва Пономаренко, яка кілька років тому
отримала нагороду за патріотич-

не виховання молоді від командувача Військово-морських сил ЗС
України, стоїть на обліку в ФСБ
Росії, куди часто її запрошують на
допити. Але це не лякає хоробру
жінку, вона пише гарні вірші лише українською мовою і розповсюджує їх серед молоді.
Під час зустрічі презентували поетичну збірку Галини Литовченко “Зібрані розсипи”, яку
нещодавно видали у Білоцерківському видавництві “Час Змін
Інформ”. Вірші авторки пронизані любов’ю до України, вболіваннями за долю Криму і Донбасу, наших захисників.
Депутат міської ради Юрій
Петрик і видавець, журналіст і волонтер Костянтин Климчук висловили думку, що кримські письменники роблять усе для того,
щоб у Криму звучала українська
мова й читали українську книгу. З
ними погодилися і учасники заходу. Письменники з Криму щедро
обдарували міську бібліотеку. Тепер кожен охочий може прийти в
книгозбірню й отримати насолоду від творчості людей, доля яких
пов’язана з півостровом.
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гел Михаїл та галицький золотий
лев у короні.
Довкола, на вінку із дубового і лаврового листя, автор розміщує п’ять щитів, на яких 29 гербів. На першому, що символізує
Правобережжя, поєднані символи Київщини, Волині, Поділля,
Брацлавщини, Берестейщини,
Херсонщини, Бессарабії і Холмщини. На другому щиті — Лівобережжя з гербами Гетьманщини,
Переяславщини,
Чернігівщини, Запоріжжя, Таврії з Кримом,
Слобожанщини, Сіверщини і
Стародубщини. Третій щит символізував Західну Україну — Галицьку, Львівську, Белзьку, Жидачівську й інші землі, Буковину.
Четвертий щит — Закарпаття,
п’ятий — Кубань. Фактично великий герб роботи Геральдмейстера Української революції
символізує Соборність усіх українських земель, які, на превеликий жаль, через історичні обставини так і не стали на сьогодні
невід’ємною частиною території
сучасної української держави…

Богдан Завітій презентує альбом “НАШ ГЕРБ. Українські символи
від княжих часів до сьогодення”

У варіанті середнього герба,
виданого у Відні 1940-го як “Соборний герб України”, Микола Битинський навколо тризуба
подає вже шість щитів, що мали символізувати єдність українських земель. У своїх роботах
геральдист особливе місце відводить київському архангелові та
галицькому леву, бо “ці два герби
і справді найчастіш у нас уживаються практично, і тому, що вони
після тризуба займають найвизначніші позиції геральдичної
ієрархії в ряді всіх наших національних емблем, як особливо
важливі символи двох історичних
географічно-політично-культурних центрів України — Наддні-

прянщини (Києва) і Галичини
(Львова)”.
У роботах Миколи Битинського бачимо глобальний ідеологічний фундамент. Тризуб обростає великим змістом, у ньому
бачимо глибоку історичну логіку і держави, і нації, — наголосив доктор історичних наук Юрій
Савчук, виступаючи на круглому
столі, присвяченому 100-річчю
УНР та 125-річчю від дня народження визначного митця. Історики зазначають, що якби не було митця, котрий у своїх роботах
намагався розвинути ідею соборності українських історичних земель, то не було б і міцного містка між УНР і сучасною Україною.

Павло ДІНЕЦЬ
Фото автора

До студентів на лекції — на каяку 450
кілометрів Дніпром!

З 22 жовтня видатний український мандрівник, наш земляк
Сергій Гордієнко знову в дорозі.
Цього разу він на своєму одномісному морському каяку вирушив у
тренувальний похід Дніпром (річкою): від Дніпра (міста) до Києва.
Цю подорож він запланував у
рамках підготовки до чергової великої експедиції — “Середземноморський континуум”. Її маршрут
проляже Європою — і водою (на
каякові), і суходолом — від Києва до Барселони (водою: Дніпром,
морями Чорним й Середземним) і
назад: спершу суходолом (з Іспанії
через Францію, Швейцарію, Італію, Австрію), а потім знову водою
— Дунаєм через Австрію, Угорщину, Сербію, Румунію в Чорне море
й Дніпром — до Києва.
Старт цієї надзвичайно цікавої й складної мандрівки, яку до
Сергія Гордієнка ще ніхто таким
методом не здійснював, заплановано на березень 2019 року, а фініш — на червень 2020-го.
Зараз же, під час цього тре-

нувального походу, Сергій Іванович у кожному селі й містечку,
де зупинятиметься на перепочинок, зустрічатиметься з місцевими школярами й шанувальниками
здорового образу життя, читатиме
для них лекції з історії й краєзнавства Подніпров’я, географії й біології, ділитиметься секретами досвідченого мисливця й рибалки.
А по завершенні мандрівки
Сергій Гордієнко на певний час
залишиться у столиці, де на доцента Київського університету туризму, економіки і права чекають
його студенти. Сергій Іванович
прочитає для них лекції зі свого
унікального авторського спецкурсу з психології виживання людини
в екстремальних умовах.

УТОЧНЮЄМО!
Доброго дня, шановна редакціє! Мене звати Леся Пискор, працюю ученим секретарем
Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського у Коломиї. У газеті ”Слово
Просвіти” 39 (987), 27 вересня—3
жовтня 2018р. опубліковано статтю Ольги Бойчук “Заради Бога і
народу”, в якій використані фотографії та матеріали з моєї статті “Маловідомі сторінки біографії
греко-католицького
священика Павла Витвицького-Васильковича та його колекція творів народного мистецтва у збірці
Національного музею”, яка надрукована у збірнику матеріалів
ХХІ Міжнародної наукової кон-

До відома редакції і читачів

Довідка “СП”
Сергій Іванович ГОРДІЄНКО (нар. 30 січня 1958 р.) — професійний мандрівник, полярник,
науковець-дослідник,
дійсний
член Українського географічного
товариства й почесний член На-

ференції у рамках ХХIV Міжнародного гуцульського фестивалю
“Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти.”, Коломия:
“Вік”, 2017, С. 194—199. Також
стаття опублікована на офіційному сайті Національного музею народного мистецтва Гуцульщини
та Покуття імені Й. Кобринського http://hutsul.museum/museum/
articles/vytvytskyy-article/
До статті додані фотографії,
зібрані мною під час опрацювання цього матеріалу. Мене як автора обурює, чому використані з моєї публікації фотографії,
а також опрацьовані мною біографічні дані про о. Витвицько-

ціонального географічного товариства США. Першим в історії встановив Державний Прапор
України на Північному полюсі (1995 року). В складі першої
української антарктичної експедиції (1996) здійснив цим суворим континентом унікальний 1000-кілометровий перехід.
Учений-дослідник зробив в Антарктиді кілька відкриттів (географічних та біологічних). І це
неповний список його унікальних досягнень, про які ЗМІ повідомляли під рубрикою “Вперше в історії”.
Він уже пройшов в експедиціях (суходолом і водою) близько
100 тис. км.

го-Васильковича подані у статті
Ольги Бойчук без належного посилання на мою публікацію. Це є
прямим порушенням авторського права, про що зазначено на музейному сайті. © Національний
музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, 2009—2018.
Всі матеріали сайта (тексти,
фото та інші медіа) є об’єктами
авторського права.
Будь-яка публікація чи інше
розповсюдження матеріалів без
письмової згоди дирекції Mузею
суворо заборонені.
http://hutsul.museum/
З повагою, Леся Пискор

Читацьке віче

“…в Народному Домі твориться народ”.

«Слово Просвіти»
у Facebook

Нещодавно на сторінці газети “Слово Просвіти” у
Facebook ми провели розіграш
книжок-подарунків — 3 примірники ошатного видання
“Кобзаря” до 150-річчя заснування Товариства “Просвіта”.
Нагадаємо, що книжку надруковано відповідно до Ухвали
Центрального правління ГО
“ВУТ “Просвіта” імені Тараса
Шевченка” № 4 від 7.05.2018 р.
“Про видання “Кобзаря” Тараса Шевченка за народні кошти”. Зокрема пожертвування внесли: добродійка Марія
Свінціцька, члени ЦП “Просвіти”: Павло Мовчан, Микола Нестерчук, Любов Голота, Георгій Філіпчук, Ярема

Гоян, Василь Клічак, Володимир Кметик, Леонід Мужук,
Олександр Пономарів, Кирило Стеценко, Петро Вольвач,
Іван Заєць, Юрій Гандзюк,
Микола Тимошик, Микола
Цимбалюк, а також член Головної Ради “Просвіти” Микола Голомша.
Участь у розіграші взяли
145 читачів Facebook. Однією
зі щасливиць стала львів’янка
Марія Попеляста, яка отримала цей подарунок від Центрального правління ВУТ
“Просвіта” імені Тараса Шевченка, а бандероль відкрила її
донька Юлія, якій цього дня
виповнилося 8 років.
Вітаємо!

Не тільки вогнепальною
автоматичною — а ще
талановито — й поетичною!
Павло КОЗИНИЙ
Фото автора
Нещодавно у Києві, в Центральному будинку офіцерів
Збройних сил України, відбулося
урочисте нагородження лауреатів ІІ Всеукраїнського поетичного конкурсу серед учасників АТО
і волонтерів “Свою Україну любіть”.
Організатори цих літературних змагань — Всеукраїнський
благодійний культурно-науковий фонд ім. Т. Г. Шевченка за
підтримки Міністерства оборони України та НСПУ цьогоріч
визначили шістьох переможців:
Дмитра Василенка, Анастасію
Дніпровську, Олега Сидоренка,
Сергія Сіваченка, Володимира
Тимчука, Андрія Швеця.
На цьому ж заході лауреатам
першого конкурсу Олегові Гончаренку, Валерію Демиденку, Сергію Водяному, Світлані Корнєвій,

Петрові й Павлові Дінцям, котрі перемогли 2017 року, вручили авторські примірники збірки
їхніх поезій під назвою “Захалявна книжка захисника України”
(наслідуючи назву саморобних
зшитків, які робив на засланні
великий Кобзар для запису своїх творів).
Своєрідною духовною естафетою стали виступи переможців обох конкурсів: перед кількома сотнями курсантів столичних
військових вишів вони прочитали свої найкращі вірші. Привітали поетів своїми виступами бандурист із Лубен Віталій Мороз і
київський гурт “НЕЗАБУТІ”.
Головна натхненниця цього проекту, президент Фонду
ім. Т. Г. Шевченка, праправнучка Кобзаря по сестрі Катерині,
письменниця Людмила Красицька оголосила, що наступного року на конкурс можна буде подавати і прозові твори.

Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ,
член НСЖУ, Вінницька обл.
Фото автора
Ще у ранньому дитинстві хлопець відчув потяг до малювання, тож після закінчення школи
вступив до Вижницького училища прикладного мистецтва. Дивовижна краса буковинських
Карпат надихнула юнака на поетичну творчість, на створення
пісень, які швидко стали популярними. Його “Сніжинки”, “У
Карпатах ходить осінь”, “Ти прийди в синю ніч”, “Незрівнянний
світ краси” та інші пісні співали
не лише молоді тоді ще Василь
Зінкевич, Назарій Яремчук, Софія Ротару, Павло Дворський, а й
уся країна. Одна з пісень Анатолія Фартушняка — “Незрівнянний світ краси” — дала назву платівці Назарія Яремчука, ще дві з
його творчого доробку звучать у
фільмі “Червона рута”…
Невідомо, як би склалася доля Анатолія Дем’яновича, якби
він займався тільки поетичнопісенною творчістю. Можливо,
написав би багато нових чудових пісень, які б стали золотим
фондом української естради. Хто
зна… Однак Анатолій Фартушняк пройшов не менш тернистий
шлях журналістики — у районці був літературним працівником, відповідальним секретарем
і понад двадцять років працював власним кореспондентом обласної газети на Вінниччині. Вісім років тому видав збірку поезій
“Акорди життя”.
Нещодавно побачила світ його друга книжка — “Крила моєї долі”. “До цього невеличкого збірника, — пише у передмові
автор, — увійшла частина пісень,
написаних мною з різними комСвітлана НОВОСЯДЛА,
методист Департаменту освіти та
науки Хмельницької міської ради
Голова Хмельницької міської “Просвіти” Зоя Діденко розповіла, як поет кілька разів відвідував Хмельницький і тричі
на запрошення Хмельницького
міського Товариства “Просвіта”
— вперше 1995 року.
Брав участь у науково-практичній конференції з нагоди
140-річчя Товариства “Просвіта”
в Україні у НАДПСУ імені Богдана Хмельницького.
Хмельницькій обласній науковій бібліотеці разом з Анатолієм
Мельником, народним художником України, подарував мистецькі альбоми та свої книжки…
А в Хмельницькому національному університеті добре слово сказав про представлення студентським театром “Глорія” містерії
Тараса Шевченка “Великий льох”.
Іван Драч був учасником просвітницьких теле-, радіо програм “Поділля-Центр”, зокрема
“Свою Україну любіть”, яку переглянули учасники зібрання.
Живе слово Івана Драча зачарувало вчителів, учнів, студентів Гуманітарно-педагогічної
академії, представників ГУ НП
у Хмельницькій області.
Вірші видатного поета читали
учні СЗОШ № 18 імені В’ячеслава
Чорновола, з яким товаришував Іван Драч. А вчителька української мови та літератури цього
навчального закладу Марія Підмурняк прочитала власний вірш,
який присвятила світлій пам’яті
Івана Федоровича.
Відома на Поділлі музикант
Людмила Врода написала мело-
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Поріднила пісня
Добре знаний на Вінниччині й поза межами області
журналіст, поет, автор відомих пісень Анатолій Фартушняк
родом із мальовничого села Баланівка, що на Бершадщині. Саме звідси він колись вирушав у чарівний світ поезії і
журналістики.

Заслужений журналіст України, член Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка Федір Шевчук (праворуч)
спілкується з автором книги Анатолієм Фартушняком

позиторами, серед яких найширше представлений народний артист України, організатор
славнозвісного вокально-інструментального ансамблю “Смерічка” Левко Дутковський… Окрім
Левка, єднають творчі стежини з багатьма іншими відомими
і менш знаними композиторами.
Водночас представлено деяких
співаків, яким припали до душі
наші пісні і які так майстерно їх
виконують”.
Книга містить теплі розповіді про Назарія Яремчука, Василя
Зінкевича, Софію Ротару, Марію
Ісак, Павла Дворського, а також
світлини тих незабутніх років, які
навівають гарні спогади.

Хоча презентації видання ще
не було, але книга вже стала популярною, і не лише серед земляків. Її відзначено й на ХІХ Загальнонаціональному конкурсі
“Українська мова — мова єднання”, адже Анатолій Фартушняк
став лауреатом цього конкурсу в
номінації “Мовне багатоголосся” за авторську книгу “Крила
моєї долі”.
Анатолій Дем’янович продовжує писати вірші, поповнювати
пісенну скарбницю. Землякам полюбилися і його “Серединський
вальс”, “Завадівка”, “Ти у серці
єдина”, “Стою високо в горах” та
інші новітні пісні, сповнені любові до рідного краю і людей.

«Доле моя — мамо Україно»
Цей рядок із поезії Івана Драча став темою Години
пам’яті-спомину про нього — видатного українського поета,
прозаїка, сценариста, філософа, Героя України, лауреата
Шевченківської премії, знаменитого подолянина.
17 жовтня Івану Федоровичу виповнилось би 82 роки…
Вперше його пошановували без нього… Але душа його в
кращому зі світів втішалася тим, що хмельницькі просвітяни
пам’ятають свого доброго друга.
дію на слова Івана Драча “Народний Дім! Які святі слова! В
Хмельницькому іди в Народний
Дім!” Ця пісня прозвучала в авторському виконанні, як і одна з
його улюблених народних пісень.
Насамкінець відповідальний
секретар міської “Просвіти” Наталя Солодка прочитала один із
записів Івана Драча в Книзі почесних гостей: “…в Народному
Домі твориться народ — хочеться
повторити ці прості слова, адже
вони справедливі”.

Присутні на пошануванні
світлої пам’яті Достойника честі Івана Драча ознайомилися зі
світлинами його перебування в
місті Хмельницькому та книжками, що він подарував хмельницьким просвітянам.
Годину спомину організували в світлиці Народного Дому
“Просвіти”” Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та правління Хмельницького міського Товариства
“Просвіта”.

ч. 44, 1—7 листопада 2018 р.  “СЛОВО ПРОСВІТИ”

“Господь Україну прикриє Небесним крилом”.

Поетичний автограф
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Ольга ЯВОРСЬКА. Від серця — до зорі…
Розлука, мов доля
Він прибув звідтіля, де на згарищі
промінь зачах,
Де у сув’язі дум в узголів’ї ставала сосна,
Де кривавилась мить, переможно
долаючи страх,
Де у звабу небес люто дихала смертю війна.

Погідний день засумував ураз,
Сховавши ясне сонце за хмарину.
Сусідський син із усміхом дитини
Листком любистку заяснів до нас.

Він вернувся живим у підсвічені висі Карпат,
До юнацьких грудей пригорнув
синьооке дівча,
І життя молоде йому стало дорожчим стократ,
І на небі надій засвітилася віри свіча.
В молодому ліску посадив кілька
ніжних беріз,
На мобільнику мовчки набрав
непокірний Донбас,
І роса на траві стала схожа на крапельки
сліз,
Бо розлука, мов доля, пливла,
підганяючи час.

***
Звикаєм до війни, як до зими чи літа,
Зацитькуємо біль в зрадливій тиші днів.
Від церкви — до воріт, до того, що прожито.
Від серця — до зорі, до схлипу журавлів.
Над тугою хрестів здіймають крила хмари,
Нас спалюють щодня на путінськім вогні.
Від гніву — до нудьги, до музики у барах…
І гіркнуть полини, мов сльози на труні.

Ремель
Запалало село, що садами манило до себе,
Що звучало піснями, огорталось
в калиновий цвіт.
Завивала пітьма, чорний попіл
здіймався до неба,
Тільки місяць-блукалець безутішно
дивився на світ.
Скаженіло навкруг, піднімались до хмар
блискавиці,
Голосили жінки та катам не вклонялись
до ніг,
Помирали в огні, і літали над ними
жар-птиці,
І тулилися діти до матусь безталанних своїх.
Хижі демони зла заганяли село в домовину,
Понад морем пекельним пролітали
тривожні вітри,
І молилась до Бога обгоріла до крові калина,
Й перелякані птиці так надривно
кричали згори.
Та Ремѐль не скорився, не здався
смертельній стихії,
Проти польської люті ще засвідчать
і мертві, й живі,
Невтамований біль вітер літ забуттям
не завіє,
А роз’ятрена пам’ять нагадає
про скоєний гріх.

***
Розчиняється правда в шумовинні облуди.
Тільки променем світлим спалахне де-не-де,
Наче сніг на поля, наче камінь на груди,
Так на голови наші прикра дійсність паде.
Де ж ті прояви честі на прориві обману,
Мов сліпці серед лісу, ідемо навмання.
Наче стигми у серці, як роз’ятрені рани,
Так зеленого жита кровоточить стерня.

***
Ми вічні прочани, заручники смерті й тривоги,
Невольники часу, раби нездійсненних бажань.
Шукаємо істин, хапаючись серцем за Бога,
Живемо в надії й у вирі кривавих змагань.

Яку їм складала земля.
Ростив золоту пшеницю,
При місяці віяв жито,
Аж поки юдині очі
Знайшли в ньому куркуля.

Сміється сад до сонця, бо ж весна.
Сусід коня похмуро запрягає,
Вже рік хустину чорну не знімає
Його кохана, віддана жона.

Ми віримо в правду, а кривда ковтає
найкращих,
Спивається совість, жадоба плека упирів,
Під’юджує бідність летіти у вирій, “де краще”,
Здригається пам’ять на безумі східних вітрів.
“Брати”-московити снарядами нас
пригощають,
Оманлива дійсність окутує люттю і злом,
Та згине антихрист, і Янголи в сурми
заграють,
Господь Україну прикриє Небесним крилом.

***
Незакінчений вірш у душі заболів
передчасно,
А вистигла кава безсонням щоночі лякає.
Піднятися в гори й сьогодні забракло часу,
То вітер лютує, то побут нудний заважає.
Так важко “Новини” криваві до серця
впускати,
Де смерть і каліцтво й незмінна печать
домовини,
Де час безсердечний скорботу поставив
на чати,
Забувши про свято, розваги і мрію дитини.
Невистиглий біль ненастанно підсилює
втому,
Хоч гори карпатські заманюють спокоєм
райським,
Бо сотні синів із війни не вернулись додому,
Здійнялися в небо птахами над
Іловайськом.

Віра
Плекаю надію, неначе маленьке дитя,
Щоб сонячний промінь пробився крізь
днів буревії,
А серце у грудях тріпоче, мов зранений птах,
І клен посивілий єдиний мене розуміє.
Примарами — хмари, воронням —
тривожні думки,
Шматують надію ворожі розлючені “Гради”.
А серце все вірить, що світ не жорстокий
таки,
Що марним не буде жертовний вогонь
зорепаду.

***
Живу собі між маєвом лісів,
Ловлю промінчик сонця на світанку,
Предивний спів пташиний спозаранку
Мене в саду й сьогодні перестрів.
Поміж “Новин” хоч небові всміхнусь,
Поміж тривог вклонюся низько дневі,
Щоби чарівно-ніжно-яблуневий
Про люту смерть не сповістив комусь.

Зойкнув травневий ранок —
Тягнули білі обруси,
Вишиті рвали сорочки,
Топтали ногами хліб.
Тремтіли злякано діти,
Тривожно кричали гуси,
І тяжко кидав прокльони
Сусідський столітній дід.

Осіннє
Ці дні осінні, ці густі тумани…
Багряне листя поміж хризантем.
Красуня осінь, жовтокоса панна
Ховає сум під золотим плащем.
Вбираю в душу непорочність тиші,
Далекий обрій, смерековий спів.
Старезний дуб мені диктує вірші
Під тихий схлип печальних журавлів.

Повезли у край незнаний
(В дорозі померла дружина),
Палило вогнем у грудях,
Кривавились мозолі,
А через місяць не стало
На світі найменшого сина,
Кинув за ним у могилу
Із вузлика жменьку землі.

Навпочіпки дими в прив’ялих травах
блудять,
Задимлена зоря вросла в небесне тло,
І шастають вітри й сумні дерева будять,
Зціловуючи з нив згасаюче тепло.
Палахкотять ліси, вгорнувшись у мовчання,
Задумливо сумні на протягах смеркань.
Хмільніша від вина ця музика прощальна
На берегах журби, на островах чекань.

Вмираючи, стогне калина:
“Кого ж мені запитати,
Чи живе мій господар
В далекій чужій стороні?”
Сумно скриплять одвірки,
Хилиться згорблена хата,
І схлипує Божа Мати
На посивілій стіні.

Покинута хата
Покинута хата вдивляється в очі лісів,
Їй пахнуть нагідки під сірим старим перелазом.
На призьбі полупаній котик сіренький присів,
І серце оселі щасливо здригнулось одразу.

***
Місячне світло і стеля палати…
Віриш, я також буваю байдужою.
Жити — то жити, вмирать — то вмирати.
Тугу здолала, недугу подужаю.

Торкнулося сонце старих почорнілих плечей,
Симфонія літа над казкою снів прозвучала.
Безрідна хатина зітхнула ледь чутно: “А чей.”,*
Бо вірою жила й когось безнастанно чекала.

Сльоза солона, душа оголена…
Блукають думи полями чистими.
Знаєш, я також буваю бездомною,
А ніч — безмежною, не урочистою.

До часу
Всевладний царю мерехтливих днів,
Безсмертний духу, лицарю прозорий,
Ще трохи світла подаруй мені,
Не сковуй мить, але провадь між зорі.
Весна так щедро хлюпає теплом,
А літо крає ніч на ритми й рими,
І тільки осінь зболеним крилом
Кидає тишу в тугу незбориму.
Владико дум, що звик до війн і втрат,
Що поділив життя на “до” і “після”,
Летиш, не озираючись назад
Навіть тоді, коли змовкає пісня.

Вірю, хоча й наростає тривога,
Ранок зустріне мене неодмінно.
Вслухаюся в риму, молюся до Бога,
Допоки безсоння звикає до тіней.

***
Променисте сонце спопеляє душу,
Тихо так, безпечно, наче й не війна.
Лиш гіркотні думи болем серце душать,
І тремтить у небі співанка сумна.
Здичавілим птахом, заблукалим зойком
Тріпотить щемливо над чолом лісів.
В тісній домовині молодого бойка
Рідний край сльозою скорбною зустрів.

А жив тут колись господар…
Навхрест забиті вікна,
Порожнє гніздо лелече,
Висохлий кущ калини —
Розпукою під вікном.
Роззявлений рот криниці
(Гнилі почорнілі цямрини)
Шкіриться в синє небо
Протухлим безводним дном.
А жив тут колись господар,
Що сонце будив щоранку,
Спав по чотири години,
А решту трудивсь на землі.
Мав ніжну, співучу душу,
Вірну вродливу дружину,
У серці — велику ласку,
А на руках мозолі.
Сина — козацької вроди —
Учив на зорі косити,
Слухати ніжну пісню,

***
На похороні втрачених ілюзій
Горять багряним сяйвом вітражі,
Коли будують храми з міражів,
Не до спочинку честолюбним музам.
Перемішавши грішне зі святим,
Терміттям в очі сиплють словоблуди,
Не боячись ні осуду, ні суду,
Що їх накриє гнівом вогняним.

У храмі поезії
У храмі поезії спів життєдайний
Молитвою пращурів лине до Бога.
У храмі поезії — тихо й печально:
То радості відблиск, то серця тривога.
___________
* А чей (діалект) — А раптом…
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Очевидець і літописець

— Як в Ужгороді планують відзначати ці дві знаменні дати? Які
наукові заходи, конференції планує
Академія? Які видання, пов’язані з
діячами тієї доби, в проектах видавництва “Ґражда”?
— Ми підтримуємо відзначення знаменних дат українського державотворення. Для нас ці
теми (і Гуцульська республіка, і
Карпатська Україна) не лише календарні. Це тяглий, безперервний процес із яскравими спалахами й чорними провалами, але
це — ціле ХХ століття з проникненням у минуле й майбутнє. Календар — більше для урочистих
акцентацій на подіях і особах, для
засвідчення причетності — інтелектуальної та духовної, зрештою
для чистоти сумління тощо. І це
має бути. Але глибше розуміння нашої минувшини упевнює в
незглибимій наповненості цього часового простору неймовірно
важливими, а ще й надзвичайно
цікавими сенсами. Без найменшого перебільшення за бажання
ми можемо відзначати знаменні
дати (подієві і персональні) значно щільніше, з дуже незначними
інтервалами. Тому, коли йдеться про українське націє- та державотворення на західному міждержавному пограниччі, сюжетів
виринає багато. І вони потребують інтелектуального і духовного
осягнення сьогодні, насамперед
для відчуття надійної тверді під
ногами, для усвідомлення закономірності процесів, у яких доля
вділила бути задіяними й нам. А
тепер щодо дат і заходів. У “Ґражді” готове до друку видання зі
співзвучною назвою “Гуцульська
Республіка”. У ньому представлені три різні мистецькі відтворення одного історичного факту.
Йдеться про роман Уласа Самчука “Гори говорять!”, цикл оповідань Василя Ґренджі-Донського “Покрив туман співучі ріки”
та перекладений українською
ще в 30-ті роки минулого століття роман чеського письменника
Зіновія Кудея “Гуцульська Республіка”. Самчуків роман ми видавали вже до 5-річчя проголошення Акту про незалежність
України, а от його “Сонце з заходу” — про події в Карпатській
Україні — раніше не публікований. Готуємось до конференції з нагоди 110-річчя Зореслава
— видатного українського поета, теолога, монаха-василіянина,
виховника цілої генерації закарпатської молоді й капелана Карпатської Січі. У нашому доробку
є видання його поезії “Бог і Україна” та наукової праці “Католицтво і православ’я”. Готові до
друку “Голгота Греко-Католицької Церкви” та “Укрита Фіялка”. До перевидання підготували
зі змінами й доповненнями антології поезії “Моя Карпатська
Україно!”. На стадії завершення в
упорядкуванні акад. Миколи Мушинки друга книга праць лідера
Гуцульської Республіки Степана
Клочурака “Лицар Волі”. Можна продовжувати проектами видань поезії Івана Ірлявського (зокрема, двох віднайдених, раніше
не публікованих ранніх збірок),
Юлія
Боршоша-Кум’ятського
“Кров кличе” (з історією першого видання за участю Євгена Маланюка та Олега Ольжича), щоденників Уласа Самчука з часу
роботи над романом “Гори говорять!”, прози Андрія Ворона “Гуцульська помста” і т. ін. Звичайно
ж, братимемо участь і в календарних заходах.
— Пані Наталю, традиції Закарпатської академії мистецтв

“Коли йдеться про українське націєта державотворення на західному міждержавному
пограниччі, сюжетів виринає багато”.

Феномен Ребриків
Культурно-мистецький простір Закарпаття важко уявити без двох талановитих людей
— Івана й Наталії Ребриків. Це родина, яка офірує культурі, освіті й просвіті рідного краю
свої таланти, прагнення, фізичні й душевні сили. Їхні знання, набуті за роки копіткої праці,
— унікальні. Пані Наталя і пан Іван готові ділитися ними задля становлення й збереження
української ідентичності і Срібної Землі, і всієї України.
Іван Михайлович Ребрик — відомий закарпатський поет, видавець, засновник ужгородського видавництва “Ґражда”, редактор науково-мистецького часопису “Екзиль”. Наталія
Йосипівна — відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та суспільно-гуманітарних дисциплін, проректор із науково-педагогічної роботи Закарпатської академії мистецтв.
Відповідно виховані й діти: син Андрій Ребрик — голова Закарпатського обласного осередку Пласту-НСОУ, викладач української мови та літератури, найкращий помічник батька
у видавничій справі. Донька Олеся — поетеса, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, дослідниця закарпатської літератури…
Ідея записати інтерв’ю з пані Наталею та паном Іваном виникла давно, та саме зараз
час для такої змістовної розмови, адже на порозі дві визначні для України дати: 100-річчя
Гуцульської республіки і 80-річчя проголошення в Хусті Карпатоукраїнської держави.
беруть свої початки від першого директора і засновника тодішнього Ужгородського державного
художньо-промислового училища — Адальберта Ерделі. Викладачами були такі відомі митці
“закарпатської школи”, як Йосип Бокшай, Федір Манайло, Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Ернест Контратович, Іван
Гарапко, Василь Свида, Вільгельм
Берец, Шандор Петкі, Віктор
Демидюк та інші. Чим особлива
Академія зараз? Окресліть проблематику науково-мистецьких
досліджень, які здійснюють викладачі та випускники навчального закладу?

мистецького життя… А крім того, ведемо кількарічну боротьбу
за наш коледж (до речі, він носить
ім’я Адальберта Ерделі), який Міністерство хоче передати на місцеве фінансування або, просто
сказати, відібрати; намагаємося
рятувати (правдами і неправдами) дерев’яні церкви, реставруємо старі твори сакрального мистецтва, досліджуємо і прагнемо
відновити декоративно-ужиткове
мистецтво краю, яке катастрофічно зникає, видаємо наукові “Вісники”, дипломи бакалаврів і магістрів, відкриваємо різноманітні
виставки, проводимо пленери і
майстер-класи…

телектуал (зрештою, академік),
а й відкритий до співпраці, активний і обов’язковий, мобілізуючий і вимогливий, щирий і доброзичливий. І щедрий. Оця його
повсякчасна готовність давати —
риса виняткова. Зараз тішимося,
що попри чимало інших проектів (видавничих, наукових, культурологічних), допомагаємо в
підготовці перших томів його зібраних праць (повне видання наразі, мабуть, неможливе). Бібліографія його публікацій (також не
вичерпна) читається, як захопливий роман, — стільки за тими назвами криється фактів і смислів.
Ну, а при тому — 4-й том Олек-

— Закарпатська академія мистецтв сьогодні — це перший і єдиний вищий навчальний художній заклад у Закарпатті, який
виріс із колишнього училища, потім став коледжем, а з 2016 року
— академією, при цьому зберігши, укріпивши, розвинувши традиції закарпатської школи живопису. Академія невелика, проте
здобутками похвалитися можна.
Щорічно ми проводимо дві Всеукраїнські студентські наукові
конференції, всеукраїнський конкурс із живопису, всеукраїнську
олімпіаду студентських наукових робіт у галузі мистецтва, а також три-чотири Міжнародні конференції з проблем вищої освіти,
одна з яких щорічна — “Ерделівські читання”. Наші імпрези, як
правило, збирають дослідників з
Європи, Америки, Азії, відомих
художників і мистецтвознавців,
колекціонерів і пошановувачів

— Відомо, що Академія мистецтв і видавництво “Ґражда”
підтримують тісні стосунки зі
словацьким фольклористом та
українознавцем, мистецтво- та
літературознавцем
українського походження, іноземним членом
Національної академії наук України Миколою Мушинкою. Розкажіть про цього унікального чоловіка. Як розпочалася ваша співпраця
і над якими проектами зараз працюєте спільно?
— Микола Мушинка — тема
безкінечна. Доля судила зблизитися нам ще в середині 80-х років минулого століття. З однокурсником Любомиром Белеєм
ми написали рецензію на видану
в Новому Саді працю Мушинки
“Фольклор русинів Войводини”.
Принагідні зустрічі в Ужгороді,
Львові, Києві, Пряшеві відкривали ширші обрії. Микола Мушинка не лише універсальний ін-

сандра Духновича, монографія з
історії журналістики Закарпаття Олени Рудловчак, актуалізація
Пряшівського феномена в особах (Іван Мацинський, Орест Зілинський, Микола Неврлий, Єва
Бісс і т. ін.) “Віднайдення Пряшівської Русі-України. Ч. 1, Ч. 2”,
друга книга праць Степана Клочурака, спадщина Степана Папа,
колядки у записах Івана Панькевича, спадщина Володимира Гнатюка, фольклор українців Румунії, Войводини, Лемківщини,
передмови, післямови, сотні й
сотні гасел до ЕСУ та інших енциклопедій. І, звичайно, участь у
конференціях. Зокрема у щорічній конференції “Ерделівські читання” Микола Мушинка завжди
порушує надважливі мистецькі проблеми: повернення чи відкриття нових імен, встановлення
авторства окремих творів, збереження національної спадщини
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тощо. Вік, на жаль, дає про себе знати, тому доводиться від чогось відмовлятися. Але готуємося до спільної поїздки в Ясіня на
конференцію з нагоди ювілею Гуцульської республіки…
— Наш час надзвичайно непростий для українського друкованого
слова; видавництвам, які працюють на національну справу, буквально доводиться виживати. Які
проблеми і які здобутки у “Ґражди”? Твори кого із незаслужено забутих письменників Закарпаття
вже побачили світ у вашому видавництві і чиї ще плануєте видати?
— Ми щойно відзначили
чверть століття “Ґражди”. Спробували створити своєрідний реєстр наших видань, який публікували в ч. 9 “Екзилю”. Набігло
172 сторінки формату А4. Уже
з’ясували, що багато позицій туди не ввійшло. Матимемо час,
доповнимо й перерахуємо. Видавнича справа — не з простих.
Та маємо в Україні чимало прецедентів, коли вона стає успішним бізнесом. Нам це не вдається. Але все ще тримаємося. Є
чим козирнути, якби було перед
ким. А так тішимося, що багато авторів та їх творів було актуалізовано нами: Андрій Бачинський, Василь Довгович, Іван
Югасевич, Олександр Духнович,
Михайло Лучкай, Августин Волошин, Гіядор Стрипський, Вікентій Шандор, Василь Маркусь, Юліан Химинець, Сидір
Білак, Ірина Невицька, Юрій
Станинець, Зореслав, Іван Рошко-Ірлявський, Іван Кошан-Колос, Олександр Сливка, Федір
Моґіш, Василь Ґренджа-Донський, Федір Потушняк, Микола Лелекач, Іван Долгош, Петро
Скунць, Петро Мідянка, Василь
Горват, Мар’яна Нейметі, Лідія
Ходанич, Сергій Степа… Видавничих планів — на кілька років
вперед. Більшість підготовлено
до друку. Ну, хоча б зі ще не згадуваних: Василь Ґренджа-Донський “Щастя і горе Карпатської
України. Щоденник”, Василь Гаджега “Михайло Лучкай”, Петро Сова “Старожитність Ужгорода”, “Двоє, що випали з часу.
Листування Юрія Станинця та
Миколи Грицака”, Іван Коршинський “Про незабутнє. Спогади політв’язня”…
— Цьогоріч у “Ґражді” почав
регулярно виходити часопис “Екзиль”. Які сенси Ви вклали в цю назву? Чим Ваше видання особливе?
— Ідея науково-мистецького часопису така ж давня, як і
сама “Ґражда”. З назвою окрема колізія. Спершу це мали бути
“Можливості”. Запозичено від
Федора Потушняка — таку назву мала його поетична збірка,
видана у Виноградові 1936 року. Редактором виступав Василь
Пачовський. Це була модерністська поезія з виразними рисами символізму, імпресіонізму,
сюрреалізму. Тобто, для Закарпаття — знакова подія, а отже,
й назва. Перше число було вже
сформоване, а її авторами виступали Микола Мушинка, Любомир Белей, Петро Мідянка,
Микола Рябчук, Микола Матола, Петро Часто, Іван Ребрик і т.
ін. А назва трансформувалася у
“Сріберний Дзвін” (бо у Львові почав виходити “Дзвін”). Також запозичено — від Василя
Пачовського. Та готуючи документи до реєстрації, щось мене
муляло. Надто вже “просвітянська” назва, а треба щось такого, екзильного… “То хай і буде
“Екзиль”, — мовив Прокіп Колісник, з яким ми обговорювали

“Не відкладайте на примарне завтра те,
що принесе вам щиру радість уже сьогодні”.

цю справу у Пряшеві. Так і сталося. Оскільки йшлося про незалежну думку, то вона мусила
бути поза всім, що в ті непрості часи доводилося перетривати. Уже перше число часопису зі
зміненою концепцією, бо в нього був лише один автор-упорядник (історик, археолог Йосип
Кобаль), викликало велике обурення в чиновницькому середовищі. Автором-упорядником
другого числа мав виступати
Петро Мідянка, який професійно впорався з цією місією. Але
до друку не дійшло. Була спроба
“Ґражду” “зітерти на порох”. Це
забрало кілька років. Втрималися. Таким чином, змінювалися
формат, періодичність, але ста-

— Літературний вишкіл я проходив у класиків: в Івана Чендея
і Петра Скунця. Так сталося. Мої
рукописи Класик (І. Чендей — так
ми між собою його називали) фіркав уздовж і впоперек. Але при тому в дуже доступному викладі розкривав переді мною таємницю
злягання слів у тексті, коли вони
співають, а коли скриплять, котре
мусить бути, котрого бути не сміє,
коли є смисл, а коли — свист у
лист. Я був студентом, тож учився.
Зі Скунцем — ще краще. Він
навчив думати, а отже, й писати, легко й невимушено. Тоді воно само виходить щиро й глибоко.
Скунць знав поцінувати, скупо й
достойно, так, що вистачає й донині. Я собі пишу — то й письменник.

більним залишалося коло авторів
і тем. Торік ми знову “ожили”, а
цьогоріч витримуємо щомісячну
зʼяву. Кажуть, що в Україні ще одного часопису такого ґатунку нема. Співставляють з “Критикою”
тощо. Десь воно, мабуть, так і є.
Це лоскоче самолюбство, бавить
амбіції. А загалом особливого нічого ж і нема — ми робимо те, що
вміємо і хочемо робити. Екзильно, так би мовити. Поза тим, чи
маємо для такої роботи відповідні умови.
— Ваша сім’я підтримувала
тісні стосунки з класиками літератури, Шевченківськими лауреатами Іваном Чендеєм, Петром
Скунцем. З ким іще з відомих закарпатців вас пов’язує дружба і літературно-наукова співпраця?
— Іван Чендей і Петро
Скунць, Вікентій Шандор і Степан Сабол-Зореслав, Микола
Мушинка і Маргарета Баботова, Олекса Мишанич і Василь
Німчук, Йосип Дзендзелівський
і Кирило Галас, Лідія Голомб і
Наталія Вигодованець, єп. Іван
Марґітич і о. Йосип Штелиха,
Юрій Станинець і Олександр
Сливка, Іван Мирон і Петро
Тракслер, Павло Бедзір і Ференц Семан, Дмитро Кремінь і
Микола Матола, Любомир Белей і Роман Офіцинський, Михайло Приймич і Михайло Сирохман, Володимир Смоланка і
Юрій Чомоляк, Петро Мідянка і
Мар’яна Нейметі, Тамара Лісун
і Оксана Гаврош, Василь Горват
і Сергій Степа… Отак парами
можна ще продовжувати. Вклоняємось кожному, бо з кожним
зокрема в’яжеться динамічний
сюжет співжиття і співпереживання. Оці стани переднівка й
перетривання — не лише красива метафора.
— Цей рік особливий двома
книжками Івана Ребрика — есеїстики “Перетривання: текст у
часі” і поетичної “Переднівок: зібрані тексти”. Пане Іване, кого вважаєте своїми поетичними
наставниками і натхненниками?
Коли почалося і як відбулося Ваше
становлення як Поета?

— Коли просять прочитати
власну поезію, які рядки першими
зринають у пам’яті?
— Якось з нагромадженням
років і десятиліть увійшло у звичку послуговуватися в побуті поетичними фразами, рядками,
строфами. Чи це Скунцеве, чи
Матолове, чи Кременеве, Горватове, а чи й моє власне, але щодня… Не пригадую, коли хтось
просив мене прочитати щось
своє… Я собі сам під настрій можу почитати:
Літо.
І серед літа
нестерпно жити,
несила вірити…
Або:
Ся хлюпавиця снігова,
Се місиво широких вулиць.
Сховай за пазуху слова —
Сьогодні їх ніхто не купить…
Або:
…Все буде добре.
Але буде після…
Або (з актуального):
...А на Корзо в буфеті “Вертепу”
Побратим, що вернувся додому,
Виповідує тугу нестерпну
Комусь зовсім для себе чужому…
— Судячи з усього, у вашій сім’ї
культ КНИГИ. Все-таки, чим є
книга для вас?
— Скажу щиро: наразі книга у нашому житті — велика
проблема. Маємо трикімнатну квартиру. Діти одні у Франківську, інші — у Львові. Книгами заставлено скрізь. Щоб дати
їм лад, розпочали ремонт. Замовили книжкові полиці від кута
до кута. От уже пару днів пакуємо туди книги. Не вміщаються. Може, пару десятків набралося таких, що їх можна комусь
віддати, і ще менше таких, що їх
можна утилізувати. Таким чином, скажу: книга — це наше середовище.
Спілкувалася
Світлана БРЕСЛАВСЬКА
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Анастасія ЦИГАНКОВА:
Подорожувати весело, легко та дешево!
Ольга НАУМЕНКО,
фахівець соціально-гуманітарного факультету університету
— Подорожі — найприємніший спосіб розвиватися, пізнавати нове і пізнавати себе, знімати
стрес, набувати нових навичок,
знайомитися з іншими людьми і
культурами — розповідає Анастасія. — За фотографіями та скупими рядками тексту шедеври
скульптури, живопису та архітектури, якими сповнений світ, важко уявити, читаючи підручник історії, народи, які переживали
злети і падіння. Подорожуючи,
ви бачите історичну і культурну
спадщину “наживо” і спілкуєтеся з представниками тих народів,
про історію яких читали.
Ви можете все життя прожити,
наприклад, у Києві, і вважати його
великим містом, а Одесу — кращим
курортом, та коли вибираєтесь за
межі своєї країни і занурюєтесь в
міста, значно більші, де пляжі зовсім інакші; коли спостерігаєте
розкішний схід і захід сонця, диких
тварин у природному середовищі,
чудові й величні водоспади і незвичайні пам’ятки архітектури, тільки тоді починаєте усвідомлювати,
який великий, різноманітний і дивовижний цей Світ.
Ми звикли завжди бути на
зв’язку, публікувати фото, але у
мандрах така можливість може
стати недоступною, і це чудово. У
вас з’явиться можливість відпочити від всього і всіх, приділити час
собі, поглянути вгору, оцінити всю
красу краєвидів, по-справжньому
насолодитись незвичними стравами, — зазначила Анастасія.
— Як ти наважилася на таку
авантюрну пригоду і як поставилися до цього батьки?
— Не обов’язково планувати
подорож за місяці, можна все влаштувати за кілька тижнів, як зробила цього літа я. Спочатку планувала поїхати з друзями, складала
план, але змінились плани, і я вирішила подорожувати сама. Це було дуже вдале рішення, незважаючи на переживання батьків.
— Скільки коштує подорож в
Європу?
— Подорожі в Європу коштують не так дорого, як багатьом здається. Дістатися до країн ЄС за невеликі гроші можна
навіть літаком. Найбільш ефективним способом зекономити
кошти є планування подорожі:
пошук та бронювання дешевого
житла, купівля квитків, збір інформації про місце, куди прямуєте. Одним із найзручніших видів
транспорту є авіапереліт. На сайті Skyscanner можна знайти досить дешеві квитки на авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та інші.
Переглядаючи інформацію сайта, я придбала квитки за 9 євро,
летіти ж мала понад 1000 кілометрів. Якщо любите подорожувати автобусом та бажаєте відвідати
кілька країн, можете скористатися Busfor та Flixbus, які є надзвичайно дешевими та комфортними з усіма зручностями.
— Це була твоя перша самостійна подорож? Яким був її
маршрут?
— Так, це була моя перша велика подорож за кордон, коли відвідала багато країн сама. Я була в
Польщі (Варшава, Познань, Краків), Німеччині (Дортмунд, Дрезден), Нідерландах (Амстердам),
Чехії (Прага). Самостійна подо-

Ми мріємо мандрувати світом, милуватись незвичними краєвидами знайомитись з іншими народами,
але часто залишаємо це на потім через труднощі, зокрема й матеріальні. Але Анастасія Циганкова, студентка філологічного факультету Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди, втілює свої мрії в життя, мандруючи світом.
рож, особливо тривала, дасть вам
невідоме досі почуття повної свободи. Не потрібно підлаштовуватися під бажання колективу, тільки
ви вирішуєте, куди і на чому їхати, як довго пробути у вподобаному місті, чим займатися у вільний
час. До того ж, відсутність попутників вносить певну частку авантюризму в будь-яку подорож, що
робить її більш яскравою і незабутньою. Подорожуючи наодинці,
ви навчитеся покладатися на себе,
покращите навики комунікації та
станете впевненіші в собі. Можете
завести нові знайомства та поламати стереотипи, побачити реальне
життя в країні, яку відвідуєте.
— Чи стикалася ти з проблемою мовного бар’єра?
— Якщо ви знаєте англійську,
то можете подорожувати будь-де
в Європі. Навіть якщо ви погано
володієте мовою, не біда, вам покажуть рухами або ж перекладуть.
У мене проблем не виникало.
— А де проживала і як харчувалася?
— Щодо житла, я залишалася
майже скрізь за програмою Couch
Surfing у місцевих мешканців.
Найкращий вибір для студента
— весело, цікаво, безкоштовно.
Місцеві мешканці не тільки дозволять залишитись у них, а й за
можливості все покажуть, розкажуть, пригостять. Можна використовувати цю програму також
і для зустрічей з іншими подорожувальниками та спілкуватися з
людьми з усього світу.
Можна зупинятися і в хостелах. Якщо перевіряти квитки завчасно, можна знайти хостел за
7-8 євро в більшості міст за ніч у
кімнаті з 2-3 сусідами. Хостели
є надзвичайно чистими та комфортними, з усіма зручностями.
То не тільки місце для ночівлі, а
й чудове середовище для нових
знайомств. Найдешевші є на сайті — momondo та booking.
Харчувалася там, де й місцеві. Їжа там дешевша, ніж у туристичних місцях. Просто спитайте перехожих, де вони снідають
чи обідають. Використовуйте інтернет-додатки з постійними
знижками на їжу в місцевих ка-

фе, ресторанах, їдальнях. Проблем з інтернетом не виникатиме, оскільки в більшості міст на
кожному місці — безкоштовний
Wi-fі. Або ж заходьте в місцеві супермаркети, в яких можете придбати продукти за розумною ціною та самому щось зготувати
або купити на перекус.
У Польщі, наприклад, найдешевшим маркетом є Biedronka, в
Нідерландах — Albert Heijn з хорошою якістю продуктів. Деякі
продукти можна взяти з дому.
У Європі поширені інформаційно-туристичні точки. В них
можна отримати свіжі мапи, підказки та ідеї, де і в яких музеях
бувають безкоштовні дні, після
яких годин куди можна зайти безкоштовно. Або ж взяти freetour,
який безкоштовний. Якщо вас
цікавить історія, архітектура та
місцеві звичаї — це те, що вам потрібно. Враження неймовірні.
— Чи змінюється життя під
час подорожі?
— Це завжди нові враження,
які ніколи не забудете. Адже для
щастя людині треба зовсім небагато. Тому що щастя — це щось
абстрактне; те, до чого ви не можете доторкнутись; те, від чого на
обличчі з’являється усмішка.
Тільки в азарті пошуку, творчому запалі, на життєвому зламі відбуваються дивовижні речі. Подорожі захоплюють своїми
пригодами, вони сповнені несподіванками і надзвичайними ситуаціями, які обдаровують філософським прозрінням, заглибленням
в осмислення себе і світу, насичують мудрістю різних народів світу.
— Можеш дати якісь поради
початківцям?
— Не відкладайте на примарне завтра те, що принесе вам щиру
радість уже сьогодні і навіть може
кардинально змінити життя. Присвятіть час тому, щоб побачити світ
і відчути повноту життя. Будь-яка
подорож змінює людину зсередини. Хочете того чи ні, але від вас
поступово відлітає кілька суспільних стереотипів і ви стаєте трохи
ближчими до правди про світ і про
себе. А головна порода — подорожуйте і насолоджуйтесь!
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“Зріднилися душі нащадків
Великого Роду Українського”.

Духовний простір

Поминали Патріарха Мстислава
Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник культури
України, кавалер ордена Пресвятої Богородиці
Фото
Валерія КРАСНОКУТСЬКОГО
Від організаторів фестиваль благословив архієпископ
Харківський і Полтавський,
керуючий
Харківсько-Полтавською та Черкасько-Кіровоградською єпархіями УАПЦ
Владика Афанасій. Учасників
зібрання привітала Ірина Удовиченко, заступник директора
– начальник Управління культури, мистецтва, національностей, релігій та планування Департаменту культури і туризму
Полтавської ОДА.
Власні поезії, присвячені пам’яті загиблих на східних
кордонах України в боротьбі з російськими окупантами
та зі словами подяки до захисників рідної землі прочитала автор цієї статті. Реквіємом
полеглим оборонцям від російських агресорів стали виступи юних співаків. Надзвичайно зворушливо звучала
“Молитва до Бога” Ірини Ковальчук у виконанні учня Козельщинської дитячої музичної школи Вадима Бондаренка
(художній керівник — Тетяна
Крамаренко, концертмейстер
— Оксана Безугла). Під орудою Олександри Горай Дитяча
хорова студія “Янголи з небес”
Полтавського міського Будинку культури представила пісню
“Веселка” Наталі Май та як
святиню підняла Державний
Прапор, на якому залишили
підписи захисники України від
російських окупантів — бійці
58-ї ОМБР. Синьо-жовтий стяг

У Полтаві завершився VI Відкритий регіональний фестиваль духовної музики “Небесні перевесла”, присвячений 120-літтю від дня народження Патріарха Української Автокефальної Православної Церкви Мстислава.
передали вояки, коли до них із
доброчинною допомогою прибули учасники нашого волонтерського центру ХарківськоПолтавської єпархії УАПЦ.
Пісню
“Синові”
виконала учениця 11 класу Семенівського навчально-виховного
комплексу № 1 імені Миколи
Хорунжого Вікторія Проскурня (художній керівник — учитель музичного мистецтва Володимир Чернецький).
Зачарували творами Дмитра Бортнянського й Томазо
Альбіноні, Йоганна Себастьяна Баха й Джованні Перголезі артисти Сумської обласної

філармонії — лауреат Всеукраїнського конкурсу Камерний оркестр старовинної та
сучасної музики “Ренесанс”
і його художній керівник заслужена артистка України
Людмила Стичук. Полонили
гостей “Алілуя” Григорія Давидовського й “Небесний човен” невідомого автора ХVІІІ
століття у виконанні полтавців
— Заслуженого ансамблю пісні
і танцю України “Лтава” імені Валентина Міщенка міського Будинку культури та Народного академічного ансамблю
“Тисяча років музики” Національного педагогічного уні-

верситету імені Володимира
Короленка, вокальні ансамблі
земляків: “Мадригал” — Кременчуцької дитячої музичної
школи №3 імені Миколи Колачевського, “Дивоцвіт” — Заводської ДМШ з Лохвиччини
та викладачів із Кобеляк.
Світло звучав “Великодній
Задостойник” у виконані хору
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. “Під Твою милість”
Ігоря Соневицького урочисто
виконав хор Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка та його художній
керівник Ганна Оксениченко
— головний диригент зведено-

го хору “Небесних перевесел”,
який пристрасно заспівав Духовний Гімн “Боже великий,
єдиний, нам Україну храни!..”
Ірина Удовиченко вручила дипломи та квіти всім учасникам фестивалю, а Владика Афанасій одарив їх іконами
Святої Покрови, висловив щиру вдячність ведучій “Небесних
перевесел” Валентині Шемчук і протоієрею Олександрові Гораю — голові пресвідділу
ХПЄ УАПЦ та нагородив Благословенними грамотами наших партнерів у проведенні фестивалю — Полтавський
краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, обласні Методичний кабінет навчальних
закладів мистецтва та культури
й Центр народної творчості та
культурно-освітньої роботи.
У святому багатоголоссі
Божественної пісні та розмаїтті оркестрових композицій, за
якими впізнають “Небесні перевесла”, зріднилися душі нащадків Великого Роду Українського й понесли Славу Його
степовими обріями й смерековими верхами Своєї Праведної
Землі…
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“Україна, розірвана між двома імперіями,
лишалася єдиною”.

«Просвіті» — 150!

«Просвіта» в контексті українських
перманентних відроджень

Юрій КОВАЛІВ,
доктор філологічних наук, лауре
ат Національної премії
імені Т. Шевченка, Київ
Продовження.
Поч. у ч. 43 за 2018 р.
Завдяки “Просвіті” сформу
вався новий тип особистості, на
ціонально свідомий, внутрішньо
дисциплінований
пасіонарій,
здатний на культуротвірний та
націєтвірний чин. Характеризую
чи народовство, зокрема його мо
лодше покоління, І. Франко, за
раховуючи і себе до нього, наго
лошував, що воно поєднувало те
оретичну й практичну “оборону”
політичних та економічних прав
українського народу, домагалося
“в літературі реального зображен
ня життя того люду і тої інтеліген
ції і ширяння правдивої, розумної
освіти між людом і інтелігенці
єю”. Народницькі (народовецькі)
концепції позначилися майже на
всіх сферах національної культу
ри й літератури, зокрема активізу
вали діяльність учнівської молоді,
яка намагалася “бути на будуче
корисною суспільності” (М. Руд
ницький). З часом постало акаде
мічне товариство “Січ” у Відні,
участь в якому брав Марко Че
ремшина (1899—1900), реоргані
зувавши його у “Поступ”.
Не скрізь у Західній Україні
народовці могли розгорнути
свою діяльність так, як у Львові.
На Закарпатті вони займалися
переважно мовнолітературними
проблемами. На Буковині їхній
рух реалізувався завдяки діяль
ності вченого, педагога, громад
ськополітичного діяча С. Смаль
Стоцького, якого підтримала
творча інтелігенція й духівниц
тво. Як власник чернівецької га
зети “Буковина” він пропонував
обов’язки відповідального секре
таря Ю. Федьковичу та ін., не
втручаючись у їхню роботу. О. Ма
ковей реформував видання
(1895—1897), збільшив його пері
одичність, розширив коло проб
лем, створив літературний дода
ток “Неділя”, де іноді друкував
статті для селян під псевдонімом
Стефан. Москвофіли бойкотува
ли українську газету, трактуючи її
як “лихо злополучноє”, називали
редактора “наймитом єзуїтів,
агентом польської шляхти”, “га
дюкою, яничаром, донощиком,
шлягером”. На її сторінках часто
друкували літературнокритичні
статті та оригінальні твори Ольги
Кобилянської, Марка Черемши
ни, Євгенії Ярошинської, С. Яри
чевського, В. Масляка та ін. М. Ко
цюбинський опублікував тут
листпротест проти побудови
пам’ятника Катерині ІІ на ко
зацькій Кубані. І. Франко виок
ремив “Буковину” серед інших
видань. Її підтримували Б. Грін
ченко, М. Лисенко, М. Павлик,
родини Косачів і Старицьких та
ін., тобто чернівецька газета на
була всеукраїнського значення.

О. Маковей один із перших у
студії “П’ятдесятилітній ювілей
руської публіцистики” проаналі
зував еволюцію української пре
си в Західній Україні, визначив
ши її три етапи: від газети “Зоря
галицька” до “Слова” (1848—61);
від віча в Галичі за участю М. Дра
гоманова й М. Павлика до акти
візації національної ідеї (1861—
1873); заснування періодичних
видань (“Буковина”, “Діло”,
“Зоря”), які утверджували укра
їнську мову з її фонетичним пра
вописом та літературу, консоліду
вали українців Галичини й Буко
вини. На початку 90х років у га
зеті “Зоря” спалахнула дискусія
про вироблення спільної літера
турної мови наддніпрянців і га
личан при визнанні діалектів як
її джерела. У дискусії взяли участь
І. Франко, А. Хванько (А. Крим
ський), Лосун (І. Верхратський).
Особливо активним був В. Чай
ченко (Б. Грінченко), який у сво
їх статтях “Галицькі вірші”
(1891), “Наше літературне життя
в 1892 році” наполягав на інтег
рації (соборності) української
мови, відкидаючи штучні утворен
ня на кшталт “язик буковинсько
руський”, “київськоруський”,
“херсонськоруський”. І. Франко
(“Говоримо на вовка — скажімо і
про вовка”) спочатку скептично
поставився до міркувань Б. Грін

С. СмальСтоцький

ченка, та згодом визнав їхню
слушність. Лише у 90ті роки
“Просвіті” вдалося перейти на
фонетичний правопис при напи
санні підручників для викладан
ня в 1—4х класах для Львівської
академічної гімназії.
“Просвіта”, на відміну від
київської Громади, схилялася до
широкого розуміння народу, вва
жаючи, що “для нашого націо
нального відродження мусила
черпати силу з мас сільського і
міського люду” (К. Левицький).
Їй довелося захищати україн
ський простір від москвофільс
тва, щедро спонсорованого ро
сійськими колами, від концепції
панславізму, ідеологом якого був
професор Московського універ
ситету М. Погодін, автор ідеї
“единства русского народа”, виз
начальної для так званого “Об
щества ім. Качковського”, яке
видавало журнали “Слово”,
“Русская рада”, “Наука”, “Гали
чанин”, “Русское слово”. Мос
квофільство втілювало інтереси
впливових російських кіл, зне
важливо ставилося до національ
ного письменства та рідної мови,
протиставляло їм російську мову
й літературу, поширювало штуч
не “язичіє” — примітивну копію
російської мови, розбавлену га
лицьким діалектом, втягувало ук
раїнські інтелектуальні сили в
безперспективну “азбучну вій
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ну”, яка маскувала спроби звести
культурнопросвітницький ре
зистанс українства на манівці.
Така практика викликала протест
навіть у Росії, що засвідчує стаття
“Національна безтактність” (1861)
М. Чернишевського. Кульмінаці
єю та розв’язкою “азбучної вій
ни” була переорієнтація журналу
“Друг” з москвофільського “язи
чія” на живонародну мову під
впливом трьох листів М. Драго
манова (1875—1876). Їх автор,
спростовуючи статтю Галичанина
(Г. Онишкевича), радив “слово
сполучення наші робити в дусі
народної мови в міру можливого
народу зрозуміліше”. Таку тен
денцію було названо “драгома
новщиною”, трактовано як
“комплекс позитивних думок та
поглядів — філософічних, полі
тичних чи соціальних — а радше
отой моральний імпульс, оте “об
лачення” духового єства галиць
кого рутенця, отой пекучий со
ром перед самим собою, що зму
шував людей шукати якихось но
вих доріг”, — так стверджував
І. Франко, рішучий у спростуван
ні шкідливих домагань москвофі
лів. У статтях “Двоязичність і
дволикість”, “Ідеї” й “Ідеали” га
лицької москвофільської молоде
жі” тощо він викрив їхню лице
мірну суть. Москвофіли, вдаю
чись до “нещасної манії — міняти
свою рідну мову на чужу”, інспі
рували “внутрішнє роздвоєння”
щойно пробудженої національ
ної свідомості, запамороченої
ілюзорними уявленнями “про
російський рай”, намагалися пе
ретягти до себе талановитих
письменників.
М. Драгоманов відіграв по
мітну роль у формуванні нового
типу українця. За зізнанням Іва
на Франка, “жодна партія, жоден
із видатніших письменників не
уник його впливу; можна сказа
ти, що Драгоманов європеїзував
галицьких русинів, перетворив
панівне сентиментальне україно
фільство в свідоме свого змаган
ня за здобуття не тільки націо
нальних, а й загальнолюдських
прав українському народові”.
Він сприяв концептуалізації сві
домості сучасників, пропонуючи
їм ясну тезу: “…хочете стати єв
ропейською нацією — мусите
пізнавати європейські нації й
подбати про те, щоб вони вас піз
нали. Хочете національної неза
лежности та вільного розвитку
своєї культури — мусите засоба
ми, прийнятними в тих народів,
що можуть рішати ті справи, по
казати їм та доказати, що вам на
лежить те право”.

О. Маковей

М. Драгоманов

Завдяки М. Драгоманову, який
намагався розкрити “українській
літературі один ідеал, який поста
вив би її на рівні з іншими літера
турами Європи” (М. Євшан), від
булося відмежування європей
ськи налаштованої творчої інтелі
генції Західної України, передусім
галичан, від “рутентства” і мос
квофільства, які загрожували за
вести її на безвихідні манівці, що
підтвердила культурна й літера
турна ситуація на Буковині, в За
карпатті й Лемківщині.
Закарпатське,
переважно
клерикальне письменство, са
мопроголошене “карпаторусь
кою” літературою в системі “об
щерусской литературы”, — одне
з невдалих осередків українсько
го літературного процесу. Вичерп
но представляє цей глухий кут
творчість типового москвофіла
О. Павловича, який формувався
під впливом О. Духновича та
чеського “штурівського руху”.
Більшість віршів він написав
місцевою говіркою “по мако
вицькому наръчію”, по “шаріш
ському говору”, хоча “русскую
литературу считал своей учитель
ницей”. Поет, плутаючи озна
чення “руський” та “русский”,
зазначав в “Автобіографії”: “Рус
скому языку я в школах не учил
ся нигде, и так не в состоянии
правильно писати порусски, по
тому я занимаюсь только просто
народным стихотворением...”.
Найвідвертіше москвофільську
позицію обстоював Є. Фенцик,
який у статті “Великоруссы” за
являв з чужого голосу, що під ет
нонімом “руській” розуміє всіх
східних слов’ян, тобто проде
монстрував підміну понять, обс
тоював фантомний “угрорус
ский язик”, силкувався його
“приблизити к литературному
русскому язику”, як й І. Сільвай,
виступав проти вживання укра
їнської мови (Д. Данилюк). Мос
квофільство гальмувало й дис
кредитувало не тільки розвиток
української літератури на Закар
патті, а й її жанровостильові по
шуки, тому жанрова система не
була тут достатньо вироблена по
рівняно з українським письменс
твом загалом. На межі XIX—XX
ст. з’явилося відгалуження з
“карпаторуського” осередку на
підставі легенди про існування в
Закарпатті окремого “угрорусь
кого” народу, що ніби перебував
під “благотворним” угорським
впливом. Прихильники такого

погляду Г. Стрипський і Ш. Бон
кало намагалися трактувати літе
ратуру Закарпаття як окрему, від
мінну від української й росій
ської, що ніби виникла й може
розвиватися самостійно в межах
проживання русинів в Угорщині.
Серйозних результатів у пись
менстві ця наскрізь штучна тен
денція не дала.
У духовному й інтелектуаль
ному житті Західної України да
лося взнаки засилля німецької
мови й культури. За спостережен
ням О. Маковея, “під впливом
німецьких урядів [державних інс
титуцій — Ю. К.] і шкіл витвори
лися на Буковині такі обставини,
що вся інтелігенція (навіть во
лоська) прийняла німецьку мову
за свою — її уживали і в розмовах,
і в письмі”. Не дивно, що
Ю. Федькович, С. Воробкевич,
Євгенія Ярошинська, Ольга Ко
билянська та ін. починали свою
творчість понімецьки. При по
туранні австроугорської влади й
за ініціативою православних кон
систорів заохочувалася румуніза
ція Буковини. Трагедію україн
ців, позбавлених життєвого прос
тору та “вищих ідеалів” чи то в
АвстроУгорщині, чи то в Росій
ській імперії, розкрито устами
народниці Анни з повісті “Пере
кинчики” Євгенії Ярошинської:
“Вже в школі не виховують нашу
молодь на патріотів, бо се й не
можливе, як її вихованнє довіре
не понайбільше чужим людям,
що насміхаються з усього нашого
і таким способом защіплюють у
молоді душі легковажанє до свого
власного. Через такі обставини
молиться так багато наших чу
жим богам”.
У складних історичних умо
вах київська “Громада” і львів
ська “Просвіта” налагоджували
між собою тісні контакти, своєю
діяльністю засвідчили, що Украї
на, розірвана двома імперіями,
лишається єдиною. Це одними з
перших зрозуміли А. Вахнянин і
М. Лисенко, які познайомилися
1867 р. у Львові. Їх єднала енерге
тика слова Т. Шевченка. Київ
ський композитор написав музи
ку до “Заповіту”, а львів’янин —
— до драми “Назар Стодоля”.
Виданий у Петербурзі “Кобзар”
(1860), яку привіз один із заснов
ників “Просвіти” М. Димет, став
настільною книжкою галичан,
передусім молоді. Невипадково
студентське товариство, маючи
назву “Громада”, що перегукува
лася з київською організацією,
брало участь в організації першої
у Львові панахиди за упокій
Т. Шевченка в православній кап
лиці Пресвятої трійці (11 березня
1865 р.), ініціювала вшанування
пам’яті поета в Народному домі
(10 березня 1866 р.), де вперше
пролунав його “Заповіт”. На
ступного року щойно сформова
на “Просвіта”, спираючись на
цей досвід, провела в будинку
Стрільниці (нині — вул. Лисенка,
23) Шевченківський концерт, що
став традиційним. Д. Танячкевич
— автор статті про “Слівце прав
ди Dziennikові Literackому про
нашого батька Тараса Шевченка”
в альманасі “Вечерниці”, листу
вався з П. Кулішем, пропагував
ідеї М. Шашкевича. Наддніпрян
ці в часи руїни українства усві
домлювали потребу активного
співробітництва з народовцями,
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VIVAT ACADEMIA!
VIVANT PROFESSORES!

О. Кониський

“пам’ятаючи, що праця Галичини
се праця для нас” (І. Стешенко).
Наддніпрянець О. Кониський,
якого М. Грушевський назвав
“найвизначнішим
галицьким
письменником 70х та 80х ро
ків”, М. Драгоманов, Д. Пильчи
ков ініціювали заснування у
Львові Літературного товариства
імені Т. Шевченка (1873) на кош
ти київських, пов’язаних з “Гро
мадою” меценатів В. Тарновсько
го, Єлизавети Скоропадської
Милорадович, а також В. Сими
ренка, Є. Чикаленка, К. Паньків
ського, П. Пелехина та ін.; з 1892 р.,
перетворене на поважне Наукове
товариство імені Тараса Шев
ченка (НТШ), стало “своєрід
ною Академією наук” (О. Мако
вей).
Діяльність наукової установи
має кілька етапів: (1873—1892) —
робота власної друкарні, поши
рення української художньої та
літературознавчої книжки, нап
риклад, “Історія літератури русь
кої” О. Огоновського, видання
двотижневика “Зоря”; (1892—
1914) — реорганізація товариства
за зразком Академії, функціону
вання трьох наукових секцій (фі

Видатний американський фі
лософ Брайден стверджує, що ми
є часткою величезної голограми,
яку він називає божественною
матрицею. І саме тому кожна
спільнота мусить бути єдина й ці
лісна, а вона можлива тільки у
мовному варіанті, тільки у Слові.
Бо Слово надзвичайно складне у
своїй структурі. Колись я прийду
і розкажу студентам, наскільки є
важливою кожна складова: фо
немна, морфемна, семемна…
Наша мова колосально роз
роблена і давним давно. І коли
нам кажуть, що ми хворіємо “ук
раінской болєзнью”, або “ми всє
русская нація”, і пишуть величез
ні томи, що сьогодні масово ви
даються в Росії, задля того, щоб
знівелювати, убити, знищити на
шу окремішність, нашу ідентич
ність. Навіть Леонід Кучма 2004
року змушений був написати:
“Україна — не Росія”.
Яка ж тоді була реакція пів
нічного сусіда, а нині войовничо
го агресора на цю тезу?
У Росії негайно створили
фонд Владіміра Путіна. Він осо
бисто його фінансує, при ньому
створено видавництво “Імпєр
ская традіция”, яка покликана
зробити одне — довести, що ми не
є окремішнім народом, ми
не є окремішнім мовним но
сієм, ми є — ніхто! І це сьо
годні вони намагаються до
вести всьому світові. Але за
нами правда і віра. Ми, ук
раїнці, так само маємо право
на Томос, як і інші незалеж
ні й самодостатні народи,
маємо право на своє релігій
не українське слово, тому
що слово було в почині. Це
сказав Іоанн: у почині було
слово, і слово було в Бога, і
слово було Бог, і через слово
все сталося. Замислімось на
мить, почуймо, які глибинні
змісти в цьому закладені!
Згадалася невелика ци
тата великого геніального
філософа Франції Рене Ге
нона, який сказав, що пер
шомова була божественна.
Згідно з концепцією Джам
батіста Віко, є три доби у
всесвіті: перша — Олімпу,

доба Богів, друга — героїв, третя
— доба людей. У добу Богів твори
лися гімни Богам, у другій — тво
рилися сенси… Ми з вами живемо
в добу людей. Але відгуки і перегу
ки існують. І колись була одна
прамова, на якій говорив Всевиш
ній з Адамом і Євою. Він не гово
рив мовою жестів, і ця мова була
мовою змістів, в добу героїв роз
мовляли мовою емоцій, а нині ми
спілкуємось мовою значень…
Але про це я скажу окремо,
коли ми говоритимемо на тему
відродження змістів і емоцій ук
раїнської мови, необхідності бо
ротьби за неї. Бо рідна мова — це
сенсор, який дає нам абсолютну
перспективу, якщо ми творимо
цю цінність. Тому з усіх ціннос
тей її найдужче треба берегти,
плекати і захищати. Так, як сьо
годні Україна захищає свою тери
торіальну цілісність, свою куль
туру, свою історичну пам’ять, але
найголовніше — рідне Слово. От
же, коли ми говоримо про кос
мічність української мови, ми го
воримо про її богоозначеність. І
призначення кожного письмен
ника не констатувати, а натхнен
но, переконливо підносити рідне
слово до космічного рівня.
Шановні студенти і вчителі!
Немає важливішої, складнішої бі
нарної формули, ніж учитель і
учень. Вчитель і учень — це Новий

Фото надано пресцентром Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Закінчення.
Поч. на стор. 1

Фото надано пресцентром
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

Завіт, вчитель і учень — це
пророки, це все Святе письмо,
вчитель і учень — це великі
епоси… Існують грандіозні
тексти, які ми зобов’язані
прочитати, як свої, власні.
Пізнаваймо світ, і ми були
сильними, як ніколи! Пізнай
мо себе, і ми будемо вільними.
Дуже вдячний Вам, що я і
вся “Просвіта”, яка стоїть на
порозі свого 150ліття, тепер
разом з вами боронитимемо
наші спільні національні під
валини.
На завершення промови
новообраний почесний доктор
університету Павло Мовчан
вручив ректору Національного
педагогічного університету ім.
Михайла Драгоманова Віктору
Андрущенко свою щойно ви
дану книжку есеїстики “Укра
їнський формат”.
Микола ЦИМБАЛЮК

лологічна, історичнофілософ
ська, математичноприродничо
лікарська), комплектування біб
ліотеки, налагодження зв’язків з
європейськими науковими уста
новами, регулярні випуски “За
писок Наукового товариства іме
ні Шевченка” (до 1913 р. з’явило
ся 170 книг, з них — 112 за редак
цією М. Грушевського), друку
вання наукових видань. Подіями
інтелектуального світу в Україні
стали восьмитомні “Пам’ятки
українськоруської мови і літера
тури” (1896—1912), “Збірник фі
лологічної секції Наукового това
риства імені Шевченка” у 23х т.
(1898—1937), “Етнографічний
збірник” у 40ка т. (1899—1929),
“Матеріали до українськорусь
кої етнології” у 22х т. Третій етап
НТШ розпочався 1914 р. і тривав
до 1945 р., переживши дві світові
війни, переслідування польською
владою та подвійну більшовиць
ку “ліквідацію”.
Далі буде.

Фото Миколи Владзімірського
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“Прагнення батьків навчати своїх дітей рідною
мовою підтримали й учителі”.

«Просвіті» — 150!

Українізація освіти на Полтавщині в добу Української
Центральної Ради (березень 1917—квітень 1918 р.)
6—8 квітня 1917 року в Полта
ві за участю просвітян відбувся
повітовий з’їзд учителів, який
відкрив голова повітової земської
управи В. Петраш. Провідною
ідеєю роботи з’їзду була україні
зація і демократизація школи та
розширення шкільної мережі. У
рішеннях з’їзду підкреслювалося:
в Україні має бути і національна
українська школа. Делегати ви
словилися за ліквідацію інституту
шкільних інспекторів і створення
замість них повітової педагогіч
ної ради з представників від учи
телів, земства і громадськості,
підвищення мінімальної заробіт
ної плати вчителям до 60 карбо
ванців на місяць, створення
профспілки працівників освіти в
особі Учительської спілки та по
повнення вчителями педагогіч
ного бюро губернського земства,
яке водночас зобов’язувалося
приступити до видання підруч
ників і посібників для україн
ських шкіл.
За участю “Просвіт” розроби
ла програму створення національ
ної школи, яка дістала схвалення
освітян і була затверджена в серпні
1917 року другим Всеукраїнським
з’їздом вчителів. Згідно з його рі
шеннями в губерніях і повітах Ук
раїни вводилася посада комісарів у
справах народної освіти. Полтав
ським губернським комісаром
став діяч “Просвіти”, публіцист і

Віктор Андрієвський

педагог Віктор Андрієвський. Пере
хід на українську мову навчання
успішно здійснювався в Полтав
ському, Гадяцькому, Миргород
ському та інших повітах губернії.
Створення системи української
освіти відбулося у двох напрямах:
повна або часткова (шляхом зап
ровадження українознавчих пред
метів) українізація існуючих шкіл;
відкривалися нові школи з україн
ською мовою навчання. Вирішу
вали цю проблему у складних
умовах: не було підручників і по
сібників, навчальних програм і
унаочнень. І все ж українізація
шкільної освіти давала свої наслід
ки. У Полтаві й Полтавському по
віті до кінця 1917 року були украї
нізовані всі 12 вищих початкових
шкіл, у Гадяцькому — всі чотири.
Характеризуючи стан народної ос
віти, Віктор Андрієвський у листі
до секретаря у справах освіти Гене
рального Секретаріату України
Івана Стешенка писав, що україні
зація шкіл у губернії перебуває “в
гіршому стані, ніж могла би бути”,
хоча загалом був задоволений її
проведенням. Усі повітові земства,
крім Переяславського, активно
підтримували цей процес.
Вирішальну роль у розвитку
національної шкільної мережі ві
діграли товариства “Просвіти”.
Саме вони в більшості випадків

Українізація освіти на Полтавщині пожвавилася після проголошення Українською
Центральною Радою (УЦР) у червні 1917 року автономії України. До Лютневої револю#
ції 1917 року в українських губерніях Російської імперії не було жодної української шко#
ли, а освітній рівень населення, особливо сільського, був низьким. Спроби домогтися
навчання дітей рідною мовою зустрічали запеклий опір з боку російського самодер#
жавства. Тому відразу ж після повалення царизму, не чекаючи дозволу Тимчасового
уряду, з ініціативи батьків та “Просвіт” почався стихійний процес українізації шкільної
освіти, насамперед початкової, де переважно навчалися діти робітників і селян, а вчи#
телями були такі ж вихідці з народу, як і учні. Прагнення батьків навчати своїх дітей рід#
ною мовою підтримали й учителі.
виступали ініціаторами створен
ня українських шкіл і гімназій.
Потяг народу, особливо селянс
тва, до знань був таким великим,
що органи місцевого самовряду
вання за браком коштів не могли
задовольнити всі прохання, які
надходили з сіл, про розширення
існуючої шкільної мережі. Про
тягом 1917 року до Полтавського
губернського земства надійшло
понад 40 вимог про відкриття ук
раїнських гімназій у селах, при
чому сільські сходи надавали
землю під забудову безкоштовно і
брали на себе їх утримання. До
Миргородського
повітового
земства надійшло 9 заяв про від
криття нових вищих початкових
шкіл та училищ, але до початку
навчального року відкрили лише
чотири. Восени 1917 року в Зінь
ківському повіті відразу було від
крито шість однокласних (1918
року вони стали двокласними)
початкових шкіл у Бірках, Груні,
Великих Будищах, Ковалівці,
Комишах і Куземині. Сільські
громади виділили для них по 1—2
десятини землі. Загалом же про
тягом літа 1917го—квітня 1918
року на Полтавщині відкрили 69
вищих початкових шкіл, абсо
лютна більшість з яких була з ук
раїнською мовою навчання.
Створення системи україн
ської національної освіти відбува
лося в складних умовах: не виста
чало підручників і посібників,
навчальних програм і унаочнень,
а також національно свідомих або
хоч би тих, хто вільно володів ук
раїнською мовою, вчителів. Часто
шкільні приміщення страждали
від революційного безладдя, пе
ретворювалися на зали для полі
тичних мітингів і зібрань.
А восени 1917 року сталося
ще кілька не менш важливих по
дій. Український патріот, просві
тянин і громадський діяч Олекса
Августинович Левитський (1872—
1947) наприкінці вересня обійняв
посаду директора Полтавського
учительського інституту. Про це
у статті “Український педагогіч
ний інститут — перший заклад
вищої освіти у Полтаві” (журнал
“Постметодика”)
повідомляє
кандидат географічних наук, за
відувач кафедри географії і крає
знавства Полтавського націо
нального педагогічного універси
тету Леонід Булава. Тему розвит
ку інституту при Олексі Левит
ському пан Леонід разом із коле
гоюнауковцем О. М. Мащенком
висвітлює й у статті “Полтав
ський учительський інститут і
Антон Семенович Макаренко у
1917 році”. Цитую: “Олекса Авгус
тинович Левитський — досвідче
ний організатор освіти (до середи
ни вересня працював директором
Таганрозького комерційного учили
ща), ще 28.07.1917 попросив у по
печителя Київського учбового ок
ругу направити його на роботу в
навчальний заклад, де викладання
буде вестися українською мовою.
Йому було запропоновано очолити
Полтавський учительський інсти
тут. Але потрібно було дочекати
ся затвердження в Міністерстві
освіти уряду Росії, до якої тоді
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Іван Стешенко

формально входила Україна. Як по
тім з’ясувалося, Наказ міністерс
тва про призначення був підписа
ний 16.09.1917 р. О. А. Левитський
писав попечителю 20.09.1917 р.:
“Прийом слухачів зроблений, але
немає кому вчити, бо половина
вчителів?великоросів уже переве
дена в інші інститути. О. А. Ле
витський одночасно викладав пе
дагогіку та українську мову з її ме
тодикою. Леонід Булава у цій
статті оприлюднює спогад видат
ного педагога Григорія Ващенка:
“Олекса Августинович Левитський
швидко перетворив інститут на
справжню українську школу. Він
закликав до інституту україн
ських педагогів і між ними В. Ще
потьєва, пізніше відомого науков
ця, літературознавця і етнографа.
Керування зразковою школою він
доручив Ф. Пошивайлу, що потім
став відомим як добрий методист.
Із педагогів, що працювали в інс
титуті раніш, залишилося небага
то, але був між ними Лисогор
ський, запеклий україножер, який
вміло приховував свої настрої”.
18 вересня нарешті Полтав
ська “Просвіта” була офіційно
зареєстрована під назвою “Укра
їнське товариство “Просвіта” у
Полтаві”. А 9 жовтня Олексу Ле
витського обирають головою ор
ганізації. Попередник Грицько
Коваленко зосереджується на ви
давничій діяльності.
Освітянин Олекса Августович
Левитський — знакова постать в
історії “Просвіти”. Народився
він 17 березня 1872 року у містеч
ку Дашів на Київщині у багато
дітній родині священика. Обій
стя Левитських водночас було
приміщенням початкової школи,
дев’ятеро дітей отця Августина з
дитинства були знайомі з педаго
гікою нижчої школи доби. 1881
року вступає до Київської другої
гімназії, після закінчення чоти
рьох класів складає конкурсні іс
пити до Колегії Павла Ґалаґана.
Вивчає німецьку, французьку,
давні мови, поза програмою вив
чали заборонені патріотичні вір
ші Тараса Шевченка. Бере участь
у таємних учнівських зібраннях,
стає свідком розправ над учасни
ками студентських заворушень
після реакційного університет
ського статуту царя Олександра

ІІІ 1884 року. Закінчивши 1890
року Колегію Павла Ґалаґана,
вступає до Одеського університе
ту на історикофілологічний фа
культет. На третьому курсі нав
чання подав на кандидатський
захист тему про золотий вік поль
ської літератури (XVI століття).
Робота оцінена на “відмінно”.
Левитського залишають у виші
для підготовки на професорську
кафедру. Та заради роботи у на
родній школі він відмовився. За
більше ніж 50 років педагогічної
діяльності на 1936 рік працював у
24 навчальних закладах. У 1896—
1898 роках він працює у земській
народній чотирикласній школі у
селі Рибці на Полтавщині. Орга
нізовує вечірню школу для сіль
ської молоді та літературний гур
ток. Через це спалахнув конфлікт
з поміщиком Волковим, який
запропонував вибір: добровільно
залишити село чи опинитися під
наглядом жандармів за “підбурю
вання селян проти шанованого всі
ма землевласника”. Мусив переї
хати на Кубань. Там обіймає по
саду інспектора народних шкіл
Армавірського навчального окру
гу. Бере під опіку “неблагонадій
них” учнів та опальних семіна
ристів, які теж тоді мешкали на
Кубані. Серед них Симон Петлю
ра. 1902 року той звернувся з
проханням надати посаду вчите
ля. Левитський, хоч і не мав ва
кансій, рекомендував Петлюру
кандидатом міській учительській
раді. Симона Петлюру призначи
ли 1902 року помічником учителя
у п’яте Катеринодарське учили
ще. Майже щорічно з 1902го до
1925 року виступає як мовник
практик на учительських курсах

Григорій Ващенко

Краснодара, Полтави, Житоми
ра, Чернігова, Гайсина, Тульчина,
Коростеня тощо. У 1907 та 1910
роках відвідав Німеччину, зокре
ма наукові установи Берліна,
Мангейма, Дрездена, Мюнхена.
Подорож дала змогу упроваджу
вати на Батьківщині новітні ні
мецькі педагогічні методики. А
ще займався збором коштів для
навчання бідних дітей, організо
вував бібліотеки, з’їзди сільських
членів педагогічних товариств.
1908 року Олекса Левитський до
лучається до Київської міської
“Просвіти”, очоливши її шкіль
нолекційну комісію при Київ
ському товаристві “Просвіта”.

Вільне володіння іноземними
мовами дозволило займатися пе
рекладацькою діяльністю. Вда
лим був переклад роману Еміля
Золя “Шахтарі” (витримав три
видання у 1926—1931 роках).
Матеріали систематизував
Олег ПУСТОВГАР,
перший заступник голови
Полтавського обласного
об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім Т. Шевченка
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“Головна мета таких заходів — виховання у молоді
любові до рідної землі та патріотичного духу”.

«Просвіта» сьогодні

Стежками пам’яті героїв УПА
Поринути в історичні події національно#визвольного руху 40—50#х років ХХ ст. за Ук#
раїнську державу, доторкнутися до героїчного минулого на прикладі героїв, котрі слу#
жили українській ідеї та поклали на її вівтар свої життя, Прометеєм яких був Роман Шу#
хевич, мали змогу 33 лідери патріотично свідомої молоді рівненських шкіл.

Лариса ТКАЧ,
член ради Рівненського
міського товариства “Просвіта”
ім. Т. Г. Шевченка
У межах проекту Рівненсько
го міськоб’єднання ВУТ “Прос
віта” ім. Т. Шевченка “Просвіта
сіє світло”, що реалізується в ході
загальноміського проекту управ
ління культури й туризму “Рівне
— місто унікальних подій”, за
сприяння управління освіти Рів
ненського міськвиконкому 26
жовтня 2018 року відбулась кра
єзнавчопатріотична експедиція
“Стежками УПА”, під час якої всі
охочі завітали до меморіального
музею Романа Шухевича, що в
Білогорщі під Львовом.
У День захисника України,
свята Покрови, Дня українського
козацтва та 76річчя УПА в Рів
ному відбувся 24 фестивальог
ляд військовопатріотичної пісні
та строю “Червона калина”, який
1994 року започаткувало товарис
тво “Просвіта”. Цьогоріч це не
конкурс, а фестиваль. Перемож
ців журі не визначало. Кожен
взвод, а їх було 33, отримав гра
моти. Головна мета таких заходів
— виховання у молоді любові до
рідної землі та патріотичного ду
ху. Отже, командирів взводів, які
брали участь у конкурсі, нагоро
дили екскурсією “Стежками
пам’яті героїв УПА”.
У с. Білогорща, що під Льво
вом, є музей генералахорунжого
УПА Романа Шухевича. Тут була
одна з останніх криївок легендар
ного головнокомандувача повстан
ців. Він там жив (1948—1950 рр.),
проводив робочі наради, керував
підпіллям. І саме тут, на порозі
будинку, де зараз музей, загинув,
увійшовши назавжди в історію
України. В будинку після смерті
Шухевича жили люди. Після здо
буття Україною незалежності, ко
лишні вояки УПА з діаспори ви
купили приміщення, власникам
Почесну місію нагородження
виконав перший заступник голо
ви Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевчен
ка, доктор педагогічних наук,
професор, академік НАПН Укра
їни Г. Г. Філіпчук, який зазначив,
що “ця відзнака — вдячність за
внесок у справу Українського на
ціонального відродження, розви
ток української культури, само
віддану працю на теренах духов
ного утвердження рідного сло
ва”. Георгій Георгійович вручив
учасникам тріо “Кобзар” Тараса
Шевченка та значок “Незалежна
Україна”.
Незмінні учасники тріо “Гон
та” — колишні студенти, а нині
викладачі факультету мистецтв.
Виконавці віднайшли, записали
та вивчили чудові взірці вокаль
ного мистецтва рідного народу.
Цінним у творчій практиці само
бутнього колективу (єдиного в
Україні чоловічого вокального

придбали квартири у Львові, а бу
динок подарували українцям, для
музею. Будинок двоповерховий,
на першому поверсі загальна екс
позиція на тему боротьби пов
станців і Романа Шухевича. Ро
яль із родинного дому, світлини і
документи Шухевичів, кулемет
“Максим” та автентичні предме
ти з повстанської криївки. На
другий поверх двері ведуть із под
вір’я. Одразу після входу почина
ються вузькі сходи. Ось саме на
них Шухевич застрелив началь
ника відділення Управління МДБ
УРСР майора Ревенка. На спец
операцію до криївки зібрали по
над 700 солдат, які увірвалися до
другого поверху і хтось із них по

ранив Шухевича. Тоді поранений
Провідник УПА вистрілив собі у
скроню. Кулю згодом знайшли
мешканці будинку, зараз вона в
музеї. Піднявшись сходами, по
бачимо вузьку перегородку (40 см
ширина потаємної криївки). Цей
виріз з’явився вже під час ство
рення музею. Крім того, була ще
шторка з тканини, яка додатково
маскувала схованку. Саме в ній і
повинен був ховатись Шухевич.
Та коли він почув, що допитують
його зв’язкову Галину Дідик, і по
бачив з другого поверху, скільки
прийшло за ним ворогів, вирішив
не датись в руки живим. До речі,
в МГБістів був наказ узяти його
живим. Не вийшло.
На другому поверсі є примі
щення, де була кухня, а також
кімната зв’язкової, вчительки та
Шухевича. Зараз там стоять меблі
(стіл, стільці та диван) Шухевичів
з їхнього родинного дому.
Загинувши у 43 роки, хорун
жий УПА Роман Шухевич зробив
для України багато, а скільки ще
міг зробити!
Найбільшої слави у пам’яті
нащадків Роман Шухевич заслу
жив як талановитий організатор і

Головний командир
легендарної УПА. Він
розумів, що УПА, хоч
і започаткована рево
люційною ОУН, фак
тично має бути всена
родною, всеукраїн
ською силою. Шухе
вич був високоосвіче
ною особою, розумів
ся на всіх дисциплінах
військової справи, на
теоретичному
та
практичному плані в
організації збройних
сил, автор багатьох
статей на військово
навчальну тематику.
Він мав різні псевда
(“Тарас Чупринка”,
“Чернець”, “Дзвін”,
“Чагар” та ін.), бо такими були
вимоги суворої конспірації.
Загинув Роман Шухевич
уранці 5 березня 1950 року в не
рівному бою з військами МВД
МГБ. Досі невідомо, де могила
Тараса Чупринки, Головного Ко
мандира УПА, який керував ар
мією майже 7 років, з них 5 років
— в умовах “мирної стабілізації”
після війни.

— Коли мені запропонували
поїхати на екскурсію до музею
Романа Шухевича, я погодилася і
не пошкодувала. Адже не часто
випадає нагода відвідати реальне
місце, де відбулись події істо
ричного значення, — каже Анас
тасія Зайчук, учениця 10 класу
ЗОШ № 20. — Вразили маловідо
мі факти з життя і боротьби Ро
мана Шухевича. Найцікавішою
була розповідь про вольове рі
шення і мужню смерть команди
ра УПА саме на місці події. Під
час екскурсії почула багато неві
домого про родину Шухевичів і
тих людей, що співпрацювали з
ним заради волі рідного народу.
Після такої інформації розумієш,
наскільки сильною була і є наша
нація.
— Це була незвичайна поїз
дка. Ми відвідали легендарне
місце, де загинув герой України
за незалежність своєї держави.
Екскурсія залишила лише пози
тивні емоції, відчув гордість і ша
ну до нашого історичного мину
лого, — поділився враженнями
Давид Кручек, учень 8 класу
СПШ № 15.
На згадку спільне фото екс
курсантів біля монумента. По
вертаючись додому, пройшлися
старим Львовом. Професійний
коментар щодо цих та інших іс
торичних подій, які відбувалися
на теренах Волині та Галичини в
різні часи, робив учитель історії
Рівненської ЗОШ № 27 Михайло
Шевчук. Інформацію жваво об
говорювали дорогою додому. Уч
ні були учасниками вікторин,
питання до яких придумували
самі.

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка нагоро'
дило Почесною грамотою народний аматорський колектив «Гонта»
18 жовтня 2018 року в актовій залі Уман#
ського державного педагогічного універси#
тету імені Павла Тичини під час роботи V
Міжнародної науковопрактичної конфе#
ренції “Теоретикометодологічні аспекти
мистецької освіти: здобутки, проблеми та
перспективи” відбулася церемонія вручен#
ня Почесних грамот Всеукраїнського това#
риства “Просвіта” імені Тараса Шевченка
учасникам народного аматорського колек#
тиву “Гонта” — заслуженим працівникам
культури України — доценту Василю Васи#
льовичу Семенчуку, доценту Петру Микола#
йовичу Волошину, викладачу Валентину
Анатолійовичу Купчику.
тріо) є акапельний спів, що збері
гає в автентичній красі та багатс
тві славні традиції багатоголосся.
“Гонтівці” активно займаються

“СЛОВО ПРОСВІТИ”  ч. 44, 1—7 листопада 2018 р.

волонтерською діяльністю, із ці
кавими концертними програма
ми неодноразово бували в зоні
АТО (м. Щастя, м. Новоайдар,

ст. Луганська, с. Дєнєжнікове,
м. Покровське, м. Лисичанськ,
м. Сєвєродонецьк).
Творчість заслужених праців

ників культури України Петра
Волошина, Василя Семенчука та
Валентина Купчика зміцнює на
родні мистецькі традиції, формує
у сучасників високе почуття пат
ріотизму та національної гордос
ті, збагачує духовно. Високий
професійний рівень виконання
ансамблю неодноразово був від
значений нагородами на Всеук
раїнських та Міжнародних фес
тиваляхконкурсах.
Учасники колективу вислов
люють велику вдячність керів
ництву ВУТ “Просвіта” імені Та
раса Шевченка за високу оцінку
їхньої діяльності та обіцяють і на
далі популяризувати українську
пісню.
Відділ змісту та організації пе3
дагогічної освіти

“Проникаючи в глибини людської душі, автор
намагається віднайти ту точку, де сходяться й
розв’язуються протиріччя доль і самого життя”.
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Поет Д м и т р о А Р С Е Н И Ч :
Іпостасі персональної ідентичності
Аделя ГРИГОРУК,
член НСПУ та НСЖУ, заслужений пра
цівник освіти України, м. Косів
Видається мені, що ніхто й ніколи не
бачив його апатичним, байдужим, пасив
ним чи навпаки — в’яло умиротвореним і
розслабленим. Він — згусток живої енергії,
напруга якої сягає високого вольтажу. По
чинаючи розмову, спочатку начебто стри
маний, він електризується, запалюючи
своєю внутрішньою силою співрозмовни
ка, і ви тут же бачите цього чоловіка гото
вим до безкомпромісного відстоювання
життєвих ідеалів, спостерігаєте блискучий
політ думки, обшири його поетичної фан
тазії. Це — Дмитро Арсенич, поет, член
Національної спілки письменників Украї
ни, наш з вами земляк, бо народився й жи
ве в рідному селі Нижньому Березові на
Косівщині.
Він автор книг: “Постріли з лука” (три
видання: 1987, 2001, 2017), “Відбитки ча
су” (1993), “Намисто колібрі” (1994),
“Стозвуки” (1999), “Лісова виставка”
(2001), “Відгадай” (2001), “Рух зірок”
(2002), “Літолітечко” (2003), “Ліщинові
сережки” (2006), “Така філософія” (2009),
“Гра” (2011), “Розсипаний мак” (2012),
“Найчутливіша струна” (2014). Зараз у ви
давництві “Писаний Камінь” нова його
збірка “Братчики”, яка, сподіваємося,
невдовзі прийде до читача.
І хоча основні книги Арсенича поба
чили світ в останні два десятиліття, його
життя в літературі розпочалося значно ра
ніше: ще далекого 1964го, коли в збірни
ку “Естафета пісні”, виданому у Львові ви
давництвом “Каменяр”, було опублікова
но його вірші.
У далекі шістдесяті Дмитра Арсенича
друкувала “Літературна газета” (теперішня
“Літературна Україна”), подавши увазі чи
тачів добірку афоризмів, тим самим уже
тоді виокремивши чи не найважливішу
рису його мистецького обдаровання —
стислість і влучність думки. Роком пізніше
видавництво “Молодь” у черговому аль
манахові “Вітрила68” надає письменни
кові можливість на своїх сторінках опублі
кувати кілька десятків паремій — корот
ких, інколи парадоксальних висловів різ
носпектрової тематики, з яскравим екс
пресивностилістичним забарвленням.
Дмитро Арсенич ніби знічев’я продукує їх,
іронічно при цьому зауважуючи, що “нуд
ний афоризм має перевагу над нудним ро
маном: на читання витрачається мінімум
часу”. Близько трьох тисяч афоризмів ав
тор вмістив у збірці “Постріли з лука”, а
що вони заслуговують на найвищу оцінку,
свідчить таке: добірка Арсеничевих влуч
них висловів увійшла в антологію “Україн
ська афористика Х—ХХ ст. (К.: Просвіта,
2001. — 320 с.) і займає в ній поважне міс
це поряд із Василем Стусом серед ста най
відоміших майстрів цього непростого жан
ру, твореного впродовж тисячі(!) років на
наших вітчизняних теренах.
Поетичні твори Дмитра Арсенича чи
тачі могли знайти на сторінках україн
ських часописів із поважною репутацією
— журналах “Дніпро”, “Жовтень” (тепе
рішній “Дзвін”), “Ранок”, “Україна”, його
гумористичні вірші охоче брав до друку
популярний “Перець”. Здавалося б, мис
тецька доля Арсенича заповідається як ус
пішна й перспективна. І воно, може, так і
було б, якби...
Якби 17 представників із його нижньо
березівського роду не перебували в лавах
ОУНУПА й не протистояли радянській
окупації в збройній боротьбі. Одні з них
загинули, інших було ув’язнено, третіх ви
везли в “несходимий” Сибір.
Якби сам Дмитро, шукаючи відповіді
на запитання “Хто я?”, міг зігнорувати
свої першовитоки (свої і свого народу) й
відмовитись від закріпленого на екрані
пам’яті образу “Я — УКРАЇНЕЦЬ” на ко
ристь, скажімо, “радянська людина”, “по
еткомсомолець” чи подібного. Але ж ні!
Належність до українського національно
го кореня жила в ньому на генному само
усвідомленні й мало того — спонукала Ар

сенича до активного самовиявлення. Так,
у 1955 р., ще навчаючись у дев’ятому класі,
Дмитро з групою учнів пошив синьожов
тий прапор, який його ровесники вивіси
ли на Нижньоберезівській сільраді.
1957 року виготовляв і розповсюджу
вав листівки антирадянського змісту, за що
1960го був заарештований КДБ і засуд
жений до трьох років умовно. І хоч перебу
вав під пильним наглядом органів держ
безпеки, 1965го був виявлений у розпов
сюдженні матеріалів самвидаву і творів
Марка Боєслава (Михайла Дяченка — вої
на УПА й письменника).
Із сказаного стає зрозумілим, чому
Дмитро Арсенич не тільки не міг вступити
до жодного вищого навчального закладу
(хоча в школі навчався дуже добре), а й
зрештою мати хоча б якусь роботу: довгий

час Арсенич перебував у статусі безробіт
ного інтелігента — річ у радянські часи не
чувана! Він іще молодою людиною усвідо
мив, що в тоталітарній державі українсько
му митцеві відведена особлива роль — збе
реження національної ідентичності, пле
кання національного духу етнічної культу
ри задля її майбутнього відродження.
А як же письменницькі амбіції, окремі
книги? Про них доводилося лише мріяти. І
аж 1987 року пересіяна цензурою Арсени
чева книжка афоризмів вийшла в Києві.
Додамо принагідно: щоб їх видати, дове
лося під однією палітуркою вмістити тво
ри ще одного автора — Леоніда Сухоруко
ва, що й приспало пильність цензури.
Із настанням “перебудовних” часів
Дмитрові Арсеничу вдалося опублікувати
більшу частину того, що раніше жодне ви
дання не ризикнуло б надрукувати. Його
часта присутність у коломийській газеті
“Агро”, районних і обласних часописах
свідчили про новий період творчості,
пов’язаний зі сподіваннями на здобуття
Україною омріяної незалежності. Можна
говорити про гостру публіцистичність
Дмитра Арсенича цього періоду, його гнів
ні інвективи на адресу більшовицької ідео
логії, її адептів, зрадників національного
чину, пристосуванців і моральних пігмеїв,
категоричний радикалізм його громад
ської позиції:
Розпинали нас і катували,
Тюрмами гноїли нас живцем.
Так чому садистам?канібалам
В морди не кахикнути свинцем?
Розумію, що вихоплені з контексту
рядки можуть насторожити, однак хочу
звернути увагу читача на те, що викликані
такі риторичні фігури саме україноцен
тризмом автора, його болісною перейня
тістю майбутнім омріяної віками держави,
його власним емпіричним досвідом, від
чуттям нерозривного зв’язку з материз
ною:
Але як обірвеш пуповину,
Що тебе на цій землі трима?

І чогось болить тобі Вкраїна,
Так неперебутньо й недарма...
Усвідомлюючи поезію як код націо
нального Логосу, письменник активізує
власну енергію творення й скеровує її на
оживлення національних чуттів, повер
нення віри в себе, у спроможність форму
вати власну долю на своїй землі — такі
програмні складові націєствердження й
визначають публіцистичність Дмитра Ар
сенича. І хоча в оцінці багатьох критиків
публіцистичність поезії неминуче пов’яза
на з утратою її естетичних якостей, хто
може заборонити авторові задекларувати
власну самопосвяту національній справі?
Та ще й на таких емоційних регістрах:
Не я вмирав на полі бою,
Не я пролив гарячу кров,
Але на тім стояв і стою:
Я б з тими хлопцями пішов.
Однак Дмитро Арсенич передовсім лі
рик. Його поезії просякнуті диханням
конкретної людини, в якій читач завжди
вгадує власні рефлексії.
Лірика Арсенича суб’єктивна, вона
передає уявлення автора про світ, тамує
нашу спрагу осягнути таємничі й незбаг
ненні зв’язки між Часом і Вічністю, люди
ною та історією, між переживанням окре
мої людини й сенсом буття всього народу.
Проникаючи в глибини людської душі,
автор намагається віднайти ту точку, де
сходяться й розв’язуються протиріччя доль
і самого життя.
Як уже зазначалось, лаконізм — при
кметна риса художньої індивідуальності
поета, очевидно тому він вдався у своїй
мистецькій практиці до класичного жанру
японської поезії хоку — трирядкового вір
ша з символічним звучанням.
Хоку, або хайка — складна форма, що
виділилась із іншої, найбільш поширеної
японської форми — п’ятивіршатанка
(дослівно “коротка пісня”). Хоку (в до
слівному перекладі “початкова фраза”) —
складний філософський жанр, він вимагає
вдумливого й уважного проникнення в
сенс мовленого, адже висловлені в хоку
переживання, почуття не зупиняються на
останній крапці. При пасивному читанні,
без творчої уяви неможливо осягнути той
глибинний зміст, який вклав у хоку поет.
Серед хоку Д. Арсенича маємо репре
зентованою інтимну, філософську, громад
ську, моральноетичну тематику.
***
Кучугура попелу
росте і росте,
а Фенікс чомусь не злітає.
***
Це драма пташки —
співати так натхненно
юрбі глухонімих.
** *
Ловив дивак жар?птицю,
ані пера не висмикнув,
але долоні все?таки попік.

Попри мінімалізм поетичної формації
хоку, митцеві вдається розкрити в них
свою рецепцію Часу і Простору:
Подаленіла даль,
Повищала вись,
А може, просто — ми постаріли?
Серед мистецьких надбань Дмитра Ар
сенича не можна оминути твори, які автор
присвятив дітям, — поезії з дидактичним
змістом, мініатюри, смішинки, скоромов
ки, загадки, колискові, жарти і навіть па
ліндроми — вірші, які можна читати як
зліва направо, так і справа наліво.
Писати для дітей — особливе покли
кання. Цього навчитися важко, з цим, оче
видно, треба народитися, адже тут потріб
ні не лише талант, а й благородство душі,
щирість, дитяча простодушність, освіче
ний погляд на речі, жива уява й жива пое
тична фантазія, здатні витворити яскраві,
емоційні образи. А ще — любов до своїх
маленьких читачів, знання їхньої психоло
гії, вікових потреб, інтересів і зацікавлень.
Дмитро Арсенич у своїх книжках для
дітей (“Лісова виставка”, “Відгадай”, “Лі
щинові сережки”) не вдається до нудних
сентенцій, надокучливих повчань — він
змальовує їм яскраве, повне руху життя;
вільною, барвистою й простою мовою
оповідає про довколишній світ.
Трусить снігом кожна гілка,
Де стрибає спритна білка,
То спортсменочка руда
Поспішає до гнізда.
Трохи змерзлі, трохи сонні
Розкричалися ворони:
— Кар?кар! Сніг паде із хмар,
Вивірко, продай киптар!
(“Білка і ворони”)
Дмитро Арсенич — чудовий майстер
любовної лірики, про що свідчить його
збірка “Найчутливіша струна”. Поза сумні
вом, уміння писати про жінку, про любовні
почуття й переживання належать до тих оз
нак, за якими складають думку про талант
письменника. Арсенич під цим оглядом
виступає художником тонким і делікатним.
У його віршах не знайти жодного рядка,
який би образив естетичні почуття читачів.
У письменника вроджене шляхетне став
лення до жінки: вона найпрекрасніше ство
ріння на землі, тонке, ніжне, тендітне:
Такий до мене сон прийшов у гості,
А в тому сні така далека ти…
Немов прилинула із високості,
Моя лебідко, повна доброти.
Любовні почуття Д. Арсенич намага
ється не тільки зобразити, а й дослідити,
принаймні для самого себе. І це не мляве
рефлексування, а доторк до оголеного
нерва, який навіть на відстані років нага
дує йому, теперішньому, болючі втрати мо
лодості.
Не маю ні дрібочки зла
до стеблини,
пташини, людини.
Іду цим світом
такий одвертий,
аж свічуся
зсередини, — говорить поет.
І нехай благословиться Арсеничева
творча стезя в нашій літературі, освітлена
теплом його душі й таланту.
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“Його стиль був неповторним і не піддавався
імітації й імітаторам, а це дано небагатьом у будь
якій літературній іпостасі”.

Незабутні

Валерій ГУЖВА
“Лідер опозиції” — так назвав він свою
першу книжку. Її могло б не бути, або ви
йшла вона у світ якимось іншим робом,
аби його однокурсник і друг Ігор Мали
шевський не привів довготелесого Андрія
саме у видавництво “Молодь”.
Ще студентами ми перетиналися, і
Андрій, і Ігор були дописувачами стіннів
ки “Лінопип”, уже й не згадаю, хто її так
назвав, але вона була веселою, дотепною,
довжелезною, аж поки комусь із виклада
чів або — найпевніше — чиновників од ос
віти та стіннівка не здалася замахом. На
що? Ніхто того не сказав, але ми й самі
знали, що сміємось над тодішнім істеб
лішментом, єдиноначалієм, єдиномислі
єм, і партійне керівництво вирішило ті ви
тівки вільнодумців припинити.
Андрій Крижанівський, за натурою
гострослов і пересмішник, обрав літера
турний жанр цілком природно, йому нале
жало на цій дорозі лише не ступати у чужі
сліди, стати творчою особистістю зі своїм
стилем, тематикою. Він прийшов у гумо
ристичний цех, аби не бути у ньому “од
ним з багатьох”, і це йому вдалося.
Треба сказати, що тоді (та й донині) не
заперечним був авторитет Остапа Вишні,
його твори вважалися класикою ще за жит
тя майстра, і коли Павла Михайловича не
стало, очевидною виявилися криза жанру.
Згодом галасливе лідерство у цій царині
якийсь час утримував Павло Глазовий з йо
го тяжінням до фолькгумору, що звучав
тоді хіба що не з електричних прасок.
Творчі засади Андрія Крижанівського
були абсолютно іншими — він культивував
гумор міський, якщо хочете — інтелекту
альний, став помітною фігурою, не схожою
на традиційних українських гумористів, і
при тому зберігав у душі високий пошані
вок і любов до великого Остапа Вишні.
Є в біографії Андрія епізод, про який
він сам оповів.
“Це сорок четвертий рік, ще війна, і
Остап Вишня повернувся додому, по суті, з
небуття. Я прослизав у двері під цифрою
“21” слідом за невідпорною ходою Плато
на Микитовича Воронька, який після гос
піталю тимчасово проживав у нашій сім’ї,
а з Вишнею сердечно здружився.
Мене, худющого евакуаційного пере
ростка, вів до Вишневої господи голод,
отож смішно говорити про якийсь літера
турний інтерес. І хоч тут теж було й холод
но, й голодно, але завжди ділився навпіл
сухар або перепадала пігулка сахарину —
американського синтетичного цукру.
От “Зенітку” я знав напам’ять. А ще
розумів, може, інтуїтивно, що Вишня — це
незвичайне, а головне — добре.
…Павла Михайловича не стало. Та збе
рігала безцінну спадщину Варвара Олексі
ївна ГубенкоМаслюченко, дружина і ря
тувальниця письменника, відома актриса.
З дозволу господині я порпався у старих
течках і знайшов анкету члена Літератур
ного фонду за 1946 рік. Звичайно, перший
примірник Павло Михайлович заповнив
як належить. А на другому пожартував.
“Соцпроисхождение:
Из цадиков. И из ксендзов. И из папов
римских.
Бывшее сословие:
Герцог.
Место рождения:
Кровать.
Национальность:
Безусловно, грек.
Партийность:
Беспартийный, но за.
Жилищные условия:
Очень хорошо, когда промываешь из
ведра.
Телефон:
Очень нет.
Основные литературные произведения:
1. “Война и мир” Толстого.
2. “Евгений Онегин” Пушкина.
3. “Слово про рідну матір” Рильського.
4. Чевонибудь, быть может, хапшоу”.
Не треба особливої проникливості, аби
помітити у гуморесках, сатиричних опо
відках чи “фрашках, афоризмах Андрія
Крижанівського вплив отих суто Вишнів
ських стилю і шарму, коли гумор народжу
ється спонтанно, не силувано, ніби між ін
шим.
Уже з першої книжки гумористпризов

Агов, дорогий Андрію!
Останньої своєї книжки — “Пережитки майбутнього” — автор не поба#
чив. Вийшла, коли його, Андрія Крижанівського, по#свійськи Крижа, не
стало — раптово, несподівано, непоправно. Але не назавжди — він справ#
ді досі серед нас, його вцілілих однокашників, і тих, значно молодших, у
кого збереглося почуття справжнього гумору і пошанівок до тих, хто не
втрачав його у Системі, ворожій до гумору, і, як мінімум, іронізував над
нею та її блюстителями.
З університетського журналістського факультету, його випускників
далекого 1959 року, стали в майбутньому працювати у жанрі сатири та
гумору — Володя Чепіга, Юрко (Кока) Прокопенко, а вже потім до них
приєднався Андрій, і то так, що його однокурсники згодом поступилися
лідерством.
ник жартує на рівні мінімум майо
раветерана жанру. Ось зразки йо
го “шроту” (так тоді він назвав
цей найлапідарніший піджанр):
“Поетеса пустила сльозу деся
титисячним тиражем”.
“Самобутній плагіатор”.
“Високопоставлений низько
поклонник”.
“Окрім футбола він любив іще
життя”.
“Надмірності природи: і в дур
нів є зуби мудрості”.
А знамените Андрійове “Хіба
ревуть воли, як гасла певні?” то
дішня МедузаГоргона, себто
цензура, якимось дивом “про
моргала”. Не знаю досі, хто з пра
цівників Головліту 1968 року хо
вався за “БФ 05494” — так шиф
рувалося це відомство — але ап
лодую йому за спасенну тупість.
Цей афоризм витримав іспит ча
сом, актуальний і досі, попри всі
переміни суспільного устрою ба
гатостраждальної України нашої.
Андрій працював у редакції
радіомовлення на закордон, у
журналах “Ранок” і “Україна”, а
потім у “Вітчизні”, товстому
спілчанському “органі”. Немає
нині цих видань, почили у Бозі, точніше,
загнали їх, зокрема “Вітчизну”, у гріб “ді
ловари” від культури й літератури. Саме з
“Вітчизни” Криж подався на ВЛК, тобто
Вищі літературні курси до Москви, і не
тільки успішно закінчив їх, а й спромігся
видати в “Совписі” у власному перекладі
книгу “Художній свист”, виступав у зна
менитій сатиричній телевізійній програмі
Олександра Іванова.
До Москви, російської (тоді всесоюз
ної) столиці у літераторів з республік тоді
було ставлення цілком позитивне, бо кни
га, видана там, ставала такою собі індуль
генцією в очах місцевих культуртрегерів.
Недарма казали: “Якщо в Москві відріза
ють пальці, то в Києві рубають руки по лі
коть”. Ішлося саме про літературу, цензуру
і ставлення до найменших проявів вільно
думства з боку партійних “ідеологів” на
кшталт пресловутого Скаби в Україні.
Старший колега Андрія, Вільям Лігос
тов, якому довелося писати передмову до
останньої книги Крижанівського, зазна
чав: “Андрій обрав маску такого собі не
злобливого, безневинного балакліяба
ляндрасника, лицедіядотепника, а коли
хочете, то й блазня. І хай вас не шокує це
слово. Блазнювати й блюзнірствувати —
далеко не одне й те ж. Королям, царям,
магнатам блазні були потрібні, аби не за
киснути геть в полоні повального підла
бузництва, аби колинеколи почути прав
ду. То нелегка професія — блазень. Можна
й орден, і земельний наділ заробити, мож
на й голову втратити. Тим паче, блазневі
при Системі. Правди вона ніколи не праг
ла. Але ж бодай для годиться, для збере
ження доброї міни при підлій грі мала доз
воляти інколи хоч напівправду. От і міз
куй, от і викручуйся. Щоб і Систему не
роздрочити надто, і перед людьми в дурні
не пошитися. Щоправда, на сатирика тут
чигає одна малоприємна небезпека: мож
на занадто вже вжитися в роль, тоді маска
намертво прилипає до обличчя… Андрій
успішно уник цієї небезпеки…
…Бувало, брався грати роль щонайпов
зятливішого партайлідера… Та все ж то
скоріше була гра, побутовий фарс, своє
рідна професіональна розвідка перед ліп
ленням щойно розіграних персонажів”.
Дозволив собі цю розлогу цитату, бо тут
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ка рятувала, здавалося, у безвихідних ситу
аціях. Не секрет, що свого часу ми частень
ко порушували “режим”, зокрема сімей
ний, бо за спілкуванням із друзями інколи
забулося про те, що вдома на тебе чекають.
Отак і Андрій з’явився якось після гу
льок до квартири на Русанівці десь уранці.
Двері відчинила кохана дружина Майя Са
харова, і не встигла вона сказати гульвісі
відповідних грізних слів, як Андрій суворо
вимовив: “Май, тобі треба терміново міня
ти прізвище”. (Тоді тривала травля акаде
міка Сахарова. — Авт.). “На яке? — роз
гублено спитала дружина. — На Крижанів
ську?”. “Ні, — відрубав Андрій. — На Сол
женіцину”. Німа сцена.
Або ще епізод. Ми втрьох на квартирі
Ігоря Малишевського компонуємо замов
ну книжку про фільм Мащенка за рома
ном “Як гартувалася сталь”. Андрій то
з’являється, то зникає, і нарешті в пошу
ках чоловіка на порозі — Майя Ізосимівна.
На щастя, Андрій саме тут додзвонюється
до актора Конкіна, котрий грав головну
роль у фільмі.
Майя каже: “Нарешті зібралися кращі
три пера України”, геть не розуміючи, чо
му всі вляглися від реготу. Андрій: “От що
таке — вийти заміж за гумориста…”
Згадую смішні епізоди, їх багато, і не
відпускає біль утрати, хоча минуло вже
стільки літ… Наостанок скажу (і це підле
тів той самий Лігостов), що Андрій —
особливо в останні свої роки — перебував
у не завше веселих роздумах, зокрема
творчих. Ось його вірш “Прощання на
Берковцях”, читати який зараз, коли ги
нуть на неоголошеній війні наші воїни,
нестерпно тяжко.
Спіткнувся на піски Афгана
І ліг у цинковий замет.
А батько спився. Тільки мама
Чекала журавлиний лет.
А дочекалася “Антея”,
Що крізь ранкову сивину
Приніс у правітчизну Кия
Навік запаяну труну.

точні й справедливі слова та міркування.
Додам лише, що у штатних працівників
журналу “Вітчизна” й автури “парторг
ство” Андрія справді сприймалося несер
йозно, бо й у цій ролі він сипав дотепами
на предмет керівної і спрямовуючої до
найближчого генделика сили партії, а коли
товариство, повитрушувавши з кишень усі
грошові запаси, все ж не досягало бажано
го рівня спілкування, парторг Андрій ішов
до сейфа, названого ним “залізним Фелік
сом”, і витягав звідти дещицю партвнес
ків, погрожуючи анафемою тим, хто зав
тра ж не поповнить святая святих…
Андрій — зовні — з іронією ставився до
літературних відзнак, одначе премію імені
Остапа Вишні сприйняв як бажану і заслу
жену. Так воно й було насправді — він дав
но утвердився в сатирикогумористично
му жанрі як особистість, його стиль був не
повторним і не піддавався імітації й іміта
торам, а це дано небагатьом у будьякій лі
тературній іпостасі.
Не можу встояти перед спокусою на
вести бодай шматочок з його текстів. “Від
критий лист Майклу Дукакісу” написаний
після катастрофи в Чорнобилі, адресат —
тодішній учасник президентських перего
нів у США.
“Пишу тобі з невідомої квітучої рес
публіки, яка стала відома всьому цивілізо
ваному світові після фейєрверка в Чорно
билі і наступної травневої демонстрації,
яка продемонструвала, незважаючи на ра
діофобію шведського радіо, всенародну
радість з природу входження мирного ато
ма у кожний наш дім. І цією радістю ми
поділилися з братньою Білорусією, вдяч
ною Польщею, дружньою Фінляндією і
навіть трохи відстебнули тимтаки паніке
рам шведам. Так наша республіка ввійшла
у перебудову, яку ми традиційно зобов’яза
лися закінчити першими і достроково. Бо
впевнені у тому, що апарат “был, есть и бу
дет есть”. Особливо у нашій республіці, де
звикли добре їсти ще до рождєства Хрущо
ва. Особливо одне одного.
Зрозуміло, Майкле, що це наші внут
рішні справи, в які вам не слід втручатися,
оскільки у нас є своє міністерство внутріш
ніх справ, яке справиться з нами і без вас”.
Легка, весела й винахідлива вдача Анд
рія супроводжувала його все життя і незрід

О Києве, ти сам як рана,
Усе спішиш на Берковці
Під знаком “чорного тюльпана”
І з “мирним атомом” в руці.
Дівча похилене, як мати,
І хлопці в куртках “Мейд iн США”...
Б’ють холостими автомати,
Над цвинтарем рида душа:
“Не плачте, рідні, ми ж бо терті,
І що нам цвинтарна пітьма:
Як ми живі — немає смерті,
Як смерть прийшла, то нас нема”.
І все… Горбок покрили квіти,
Затихла цинкова струна…
П’ють, як дорослі, квіти?діти,
На них міліції нема.
І тут не буде… Хто ж не знає,
Який супротив виника,
Коли вмирають поза краєм,
А в краї внутрішні війська.
І дивно — сліз немає п’яних,
Хоча закусці вийшов строк…
Авоська в парі з ветераном
Жебрацький свій несе пайок.
Іскряться банки з майонезом,
А дід могилу обійма,
Горбок заорює протезом
(Рука на Ельбі світ трима).
І дід почув: “Ми не Атланти
На цій, неправедній війні,
Бо наплодили окупантів
У нашій рідній стороні”.
І це написав гуморист, баляндрасник,
блазень? Ні, автор — розгніваний громадя
нин, слово якого, важке і сумне, було на
роджене болем.
Дав би Всевишній Андрієві довше по
бути на грішній і святій землі, певен, що
він розкрив би перед нами нові грані свого
небуденного таланту. Колись Жюль Ренар,
прабатько Андрія Крижанівського (даруй
те мені це співставлення), іронічно напи
сав: “Талант — питання кількості”. Якості,
звісно, якості, і цей контроль часу написа
не Крижем пройшло без рекламацій.
Агов, Андрію Степановичу! Ти з нами,
друже!
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“Вперше зібралися хранителі українського
мистецтва з різних континентів”.

Музика

Й

деться про музичні тра
диції засновників Київ
ської капели бандуристів,
знайомство української спільно
ти з маловідомим сьогодні в Ук
раїні, але популярним у першій
половині ХХ століття інструмен
том — бандурою харківського ти
пу, музичним репертуаром, збе
реженим представниками діаспо
ри в еміграції та творчістю Гната
Хоткевича, який багато зробив
для розвитку бандурного вико
навства першої половини мину
лого століття.
Міжнародний форум банду
ристів створено з метою спільно
го розвитку і промоції україн
ського національного мистецтва
у світі. Він має на меті побудову
ефективної платформи обміну
досвідом між репрезентантами у
науководослідній і мистецькій
галузях.
Відкрили форум у Централь
ному палаці культури СБУ круг
лим столом за участю провідних
репрезентантів бандурного мис
тецтва. Потім відбулася науково
практична конференція, присвя
чена 100річчю Капели банду
ристів. А після цього — виступ
Української капели бандуристів
імені Тараса Шевченка (США),
показ фільму Ореста Сушка “Хо
робра сімнадцятка”, присвячено
го історії еміграції капели до
США у роки Другої світової вій
ни та зустріч із режисером філь
му.
Протягом двох наступних
днів у Національній музичній
академії України ім. Петра Чай
ковського (м. Київ) і Дитячій му
зичній школі (м. Чернігів) відбу
лися майстеркласи від провід
них бандуристів світу, музичний
марафон “Всі бандури світу”, у
СвятоВолодимирському Кафед
ральному Патріаршому Соборі —
служба Божа за участю виконав
ців зі США.
Завершився форум у Націо
нальному академічному драма
тичному театрі ім. Івана Франка
спільним концертом Української
капели бандуристів ім. Тараса
Шевченка (Північна Америка) та
Національної заслуженої капели
бандуристів України ім. Георгія
Майбороди, присвяченим 100
річчю Київської капели банду
ристів.

З Україною в серці
У Києві та Чернігові відбувся форум з нагоди 100#річчя
Київської капели бандуристів, що дав можливість уперше
від 1941 року зібрати хранителів українського мистецтва
з різних континентів, які більше 70 років в еміграції плека#
ли цілий культурний пласт, на жаль, знищений у радян#
ський період та практично невідомий в Україні.
Сто років тому Українська ка
пела несла для тоталітарного ре
жиму велику небезпеку. Тому в
Харкові комуністична влада зіб
рала та знищила і кобзарів, і інс
трументи. І саме учасники Укра
їнської капели бандуристів ім.
Тараса Шевченка зберегли кілька
бандур харківського типу. Укра
їнська капела ім. Тараса Шевчен
ка зберігала нашу ідентичність
через пісню, мову, культуру укра
їнського народу”, — наголосив,
відкриваючи концерт, міністр
культури України Євген Нищук.
Також міністр зачитав привітан
ня Прем’єрміністра України та
вручив грамоту Міністерства
культури Українській капелі бан
дуристів ім. Т. Шевченка.
Присутні ознайомилися з іс
торією Української капели бан
дуристів ім. Тараса Шевченка.
Цей відомий чоловічий колектив
репрезентує оригінальний укра
їнський музичний формат капели
бандуристів, що виник у добу
розквіту українського музичного
авангарду 1918 року в Києві. Чле
ни капели протягом майже 70 ро
ків мешкають у різних містах
США, ретельно зберігаючи уні
кальний український виконав
ський жанр, традиції музикуван
ня, репертуар та інструментарій.
Колектив активно гастролює,

здійснює і втілює важливі освітні
культурномистецькі програми.
Історія становлення колекти
ву сповнена трагічних подій, се
ред яких зміни політичних режи
мів, окупації, війни, заборона ді
яльності, арешти, еміграція. По
чинаючи з 1949 року, коли УК
БімТШ пустила нове коріння у
Детройті, США, колектив висту
пив у більш ніж 500 концертах у
Північній Америці, Австралії,
Європі, Україні.
Учасники Капели зберегли
оригінальний репертуар із понад
ніж 600 творів. За весь час існу
вання колективу поза межами
України ним керували видатні
диригенти Григорій Китастий,
Володимир Божик, Петро Пота
пенко, Іван Задорожний, Воло
димир Колесник, Богдан Геря
венко та Олег Махлай. Завдяки
успішним спільним проектам із
народною артисткою України
Русланою, всесвітньо відомою
зіркою НьюЙоркської Метро
політенОпери Павлом Плішкою
та однією з найвідоміших танцю
вальних груп Канади, — Україн
ським ансамблем танцюристів
“Шумка” — Українській капелі
бандуристів ім. Тараса Шевченка
вдалося досягти нових творчих
вершин та продемонструвати сві
тові, що бандура надзвичайно су

часний і надважливий носій
культури.
1992 року УКБімТШ присво
єно звання лауреата Національ
ної премії України ім. Тараса
Шевченка за популяризацію ук
раїнської музичної спадщини.
Того вечора обидва видатні
колективи представили все най
краще зі свого творчого доробку.
А найбільше оплесків отримали
капели за спільне виконання
Гімну “Ще не вмерла Україна”,
мелодій на слова Тараса Шевчен
ка “Реве та стогне Дніпр широ
кий” та “Бандуристе, орле си
зий”.
Крім цього відбувся гастроль
ний тур Української капели бан
дуристів ім. Т. Шевченка, що мав
назву “З Україною в серці”. На
один із центральних концертів
цього туру уславлений колектив
запросили до Національної фі
лармонії України. Розпочали
виступ американські гості з пісні
В. Ємця на слова Т. Шевченка
“Встає хмара”, що входила до ре
пертуару капели в роки її засну
вання. Релігійні мотиви були
присутні в “Київському наспіві
— Блажен Муж” в обробці А. Гна
тишина. Трагічні сторінки історії
українського народу показані в
традиційній кубанській пісні
“Берестечко” в обробці О. Мах
лая. Сьогодні, під час російської
агресії, особливо актуально проз
вучали рядки з пісні “Вставай,
народе” на слава І. Багряного.
Країні, яка стала другою батьків
щиною, гості присвятили пісню
“Боже, благослови Америку” на
музику і слова І. Берліна. Нос
тальгійний спогад про рідну зем
лю прозвучав у мелодії “Як дав
но” на слова О. Підсухи. А “Гомін

Свято рідної пісні
У Колонній залі ім. Миколи Лисенка Національної фі#
лармонії України відбувся ювілейний концерт заслужених
артистів України, солістів Національної опери Павла та
Петра Приймаків.

Брати — лауреати Всеукраїн
ського конкурсу камерних ан
самблів (1990, 1 премія) та Між
народного конкурсу ім. М. Ли
сенка, що відбувся 1992 року в
Одесі. На цьому конкурсі Павло
здобув третю премію, а Петро —
першу і гранпрі. Закінчили Чер
нівецьке музичне училище імені
С. Воробкевича та Київську дер
жавну консерваторію ім. П. Чай

ковського (клас професора К.
Огнєвого).
Павло Приймак дебютував у
Національній опері України пар
тією Ликова (“Царева наречена”
М. РимськогоКорсакова). У йо
го репертуарі тенорові партії:
Андрій, Петро, Возний, Тетерва
ковський (“Тарас Бульба”, “На
талка Полтавка” М. Лисенка),
Андрій (“Запорожець за Дунаєм”
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С. ГулакаАртемовського), Воло
димир Ігорович (“Князь Ігор”
І. Бородіна), Грицько (“Сорочин
ський ярмарок” М. Мусоргсько
го), Альфред, Гонець, Борса, Аб
далло (“Травіата”, “Аїда”, “Ріго
летто”, “Набукко” Дж. Верді),
Пінкертон, Понг (“Мадам Бат
терфлай”, “Турандот” Дж. Пуччі
ні) та інші. Брав участь у поста
новках оперних театрів за кордо
ном у Мариборі (Словенія), Бу
дапешті (Угорщина), Казані (Ро
сія).
А Петро Приймак виконує
баритонові партії Остапа, Мико
ли (“Тарас Бульба”, “Наталка
Полтавка” М. Лисенка), Генріха І
(“Анна Ярославна — королева
Франції” А. Рудницького), Онє
гіна, Єлецького (“Євгеній Онє
гін”, “Пікова дама” П. Чайков
ського), Жоржа Жерома, Ріголет

то, Марулло, Набукко (“Траві
ата”, “Ріголетто”, “Набукко” Дж.
Верді), Марселя Шарплеса, Пін
га (“Богема”, “Мадам Баттер
флай”, “Турандот” Дж. Пуччі
ні)... Виступав на оперних сценах
України, Франції, Данії, Канади,
Швейцарії, Японії, Німеччини,
Угорщини.
Павло і Петро Приймаки
плідно займаються концертною
діяльністю, співаючи дуетом. У
репертуарі дуету — українські на
родні пісні, твори сучасних укра
їнських композиторів. Мали
сольні концерти у Національній
філармонії та Національній опері
України, інших містах країни.
Знялися у музичному фільмі
“Пісня калинова”. Мають записи
на CD “Різдвяні пісні”, що випу
щені в Канаді, фондові записи на
радіо і телебаченні.

степів” — це одна з найвідоміших
мелодій, створених для бандури
Г. Китастим. Пісню на слова
В. Сосюри “Любіть Україну” О. Мах
лай створив спеціально до століт
нього ювілею Капели.
“Ми запропонували вам по
дорож бандурними стежками,
котра розпочалася 3 листопада
1918 року в Києві. З того історич
ного дня Українська капела бан
дуристів Північної Америки іме
ні Тараса Шевченка пережила
комуністичні і фашистські реп
ресії, лихоліття Другої світової
війни, еміграцію на новий кон
тинент 1949 року та до сьогодні
зберегла вірність і любов до бан
дури, української культури та іс
торії.
Упродовж століття УКБімТШ
служила і продовжує служити
бандурній справі. Столітнім над
банням є архів, котрий включає
“загублені” довоєнні композиції,
рукописи нот бандурної легенди
— Григорія Китастого, унікальні
інструментальні обробки, тради
ційні народні та релігійні пісні, а
також сучасну музику, написану
для бандури. Американці й ка
надці українського походження,
котрих ви бачите сьогодні на сце
ні, добровільно віддають свій час
і талант для поширення та попу
ляризації бандури і української
пісні у світі.
Стоячи на порозі нового ти
сячоліття, ми прагнемо ближчого
знайомства та запрошуємо вас
для подальшого контакту. Світ
став меншим і сьогодні ми знач
но ближчі до Вас, ніж під час на
ших попередніх гастролей Украї
ною у 1991му, 1994му та 2001
му роках.
Дякуємо Вам, що завітали на
сьогоднішній концерт і приєдна
лися до святкування нашого сто
літнього ювілею”, — так звер
нувся до слухачів голова Управи
та адміністратор Капели Анато
лій Мурга.
Окрім столиці шляхи гас
трольного турне Української ка
пели ім. Тараса Шевченка про
лягли через Чернігів, Рівне,
Луцьк, Національний історико
меморіальний заповідник “Поле
Берестецької битви” (с. Пляше
ва), а завершилися концертом у
Львівській національній філар
монії.
Гастролювали в Канаді, Вели
кобританії, Франції, Німеччині,
Данії, Швейцарії, Монако, Угор
щині, Польщі та Росії.
До свого ювілейного концер
ти брати Приймаки обрали пер
лини української музичної куль
тури: “Київський вальс”, “Див
люсь я на небо”, “Чорнії брови,
карії очі”, “Ясени”, “Пісня про
рушник”, “Ми підем, де трави
похилі”, “Два кольори”. Створи
ти свято рідної пісні допомогли
народні артисти України Сергій
Магера (бас) і Андрій Романенко
(тенор) та заслужена артистка
Світлана Годлевська (сопрано).
Окрасою концерту став музич
ний супровід Національного ака
демічного оркестру народних
інструментів України під орудою
лауреата Шевченківської премії
Віктора Гуцала. Глядачам особли
во сподобалися сюїта для оркес
тру “Зеленеє жито, зелене” (автор
А. Шусть), “Коломийки” О. Жу
равчака та композиція І. Місько
го “Українські віртуози”.
Матеріали підготував
Едуард ОВЧАРЕНКО

“Ніхто не залишиться байдужим до проблем
сучасного заробітчанства і масової еміграції
українства”.
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«Камінний хрест» Василя Стефаника
на сцені Озарківчан: нове прочитання
Ольга РУДАНЕЦЬ,
заслужений працівник культури
України
Дотягнутися режисерським
задумом до величі слова покут
ського письменникамислителя,
зробити це слово головним пер
сонажем
сценічного дійства
поставив собі за мету режисер
постановник вистави “Камін
ний хрест” народний артист Ук
раїни, директорхудожній керів
ник Коломийського академічно
го обласного українського дра
матичного театру ім. І. Озаркеви
ча Дмитро Чиборак, за власною
авторською інсценізацією і сце
нографічним оформленням. Це,
власне, вже друге його звернення
до цього безсмертного Стефа
никового твору. Саме з “Камін
ного хреста” відкрив свою новіт
ню сторінку Коломийський те
атр після останнього відновлен
ня в грудні 1989 року.
Тут доречно було б зробити
невеличкий витяг із резюме
Дмитра Чиборака, щоб зрозуміти
художньоестетичні пріоритети
репертуарної політики театру.
Дмитро Чиборак за підтримки
громади і міської влади в грудні
1989 року відродив професійний
театр у Коломиї, який є одним із
найдавніших театрів України і
першим українським театром Га?
личини. Відтоді здійснює організа?
ційне й художнє керівництво те?
атром. Сьогоднішній театр — це
театр його авторської моделі, його
художньо?мистецької концепції,
його репертуарної політики і його
бачення місця і ролі сучасного те?
атру в суспільстві.
Як режисер, він поставив “Ка?
мінний хрест” Стефаника, (1990,
2018); “Іродову мороку” Панте?
леймона Куліша, “Довбуша” і “Гу?
цульський рік” Гната Хоткевича,
“Гроші” Івана Карпенка?Карого,
“Юду” та “Землю” за повістями
Ольги Кобилянської.
Коломийський театр став об?
ласним, академічним, набув звання
його засновника о. Івана Озаркеви?
ча; став засновником Всеукраїн?
ського театрального фестивалю
Едуард ОВЧАРЕНКО
Особливість цієї книжки у ши
рокому спектрі інформації про но
вітню драму: біографічні дані про
авторів та анотації п’єс різних за
жанрами і стилями, для дорослих і
дітей, а також про драматургічний
процес. Нове видання не лише
знайомить з українськими драма
тургами, а й з іноземними в україн
ських перекладах, а також компо
зиторами і творцями мюзиклів, за
галом понад 80 авторів. Додатково
збірник анонсує низку видавничих
та Інтернетпроектів новітньої
драматургії. Країни “Авансцени”:
Україна+Австрія, Великобританія,
Білорусь, Болгарія, Італія, Латвія,
Македонія, Сербія, США, Туреч
чина, Франція, Швейцарія. “Аван
сцена. Євродрама” намагається
згуртувати в єдиний простір дра
матургів, перекладачів, режисерів,
акторів і видавців.
У рамках презентації відбувся
діалог із творцями збірника (упо
рядники — наукові співробітни
ки НЦТМ ім. Леся Курбаса Неда
Неждана, Ярослав Верещак, Олег
Миколайчук, Юлія Скибицька)
та його героями, знайомство з
новинками драматургічного про
цесу, фотовідеопокази з вистав за
сучасними п’єсами.

До творчості Василя Стефаника у вітчизняній театральній практиці зверта#
ються не так часто, як хотілося б. За цей матеріал беруться ті режисери, які во
главу сценічної постановки ставлять Стефаникове слово, не намагаючись його
підретушувати, або ще гірше, завуалювати, розчинити новітніми спецефектами,
відвівши цьому слову другорядну роль.
Написане “коротко, сильно і страшно” не так легко піддається режисерським
штампам, сценографічним ноу#хау, акторському плагіату… І режисура, і сце#
нографія, і актор зобов’язані тягнутися до високої планки Стефаникового слова.
В іншому випадку на виході вже буде не Стефаник, а як модно тепер подава#
ти прискіпливому глядачу: “за мотивами…”. Звичайно, і таке бачення має пра#
во на життя і, очевидно, має попит.

“Коломийські представлення”; він
бажаний учасник і гість найпрес?
тижніших театральних фестива?
лів не лише в Україні: 2008 року з
успіхом виступив на знаменитому
Фріндж?фестивалі в м. Единбурзі
(Шотландія); 2016?го на фестива?
лі “Atelier” ( Румунія); на запро?
шення Асоціації “Розмай” здійснив
успішний гастрольний тур в Італії
(Неаполь, Касерта, Помпеї); неод?
норазово був учасником фестива?
лів у Польщі (Зелена Гура, Ельб?
лонг, Жешув, Люблін) і ін. У берез?
ні 2017 року театр мав честь від?
кривати тиждень гуцульської
культури в Баварії (Німеччина) й
успішно виступив у Мюнхені, Нюрн?
берзі і Штутгарті. Щорічно те?

атр є учасником не менше семи
театральних фестивалів.
Із часу першої постановки
минуло 28 років, вона була ус
пішною (записана в золотий
фонд українського телебачення,
транслювалась на Канадському
телебаченні до 100річчя першої
еміграції українців до Канади);
Дмитро Чиборак із висоти режи
серського досвіду багато переос
мислив і поновому відкрив для
себе Стефаникові болі і прагнен
ня глибоко вникнути в найпота
ємніші закутки заробітчанської
долі тогочасних українців з про
екцією на сучасне заробітчанство.
Музичне оформлення виста
ви здійснив заслужений діяч

мистецтв України, ком
позитор Олександр Ко
заренко. Пластичний ряд
і хореографію, а також
консультативну допомо
гу з питань покутської
ноші зробила заслуже
ний працівник культури України,
керівник народного ансамблю
танцю “Покуття” Дана Демків.
Професіоналізм і талант цих осо
бистостей говорить сам за себе,
тому і музика, і пластика з еле
ментами хореографії, і сценічні
костюми доповнювали відчуття
тієї справжності й відповідності
високим вимогам текстової інс
ценізації.
Прем’єра вистави “Камінний
хрест” (друге авторське прочи
тання Дмитра Чиборака) відбу
лась 16 вересня 2018 року і стала
завершальним акордом Х Всеук
раїнського театрального фести
валю “Коломийські представ
лення” і ювілейних урочистостей
із нагоди 170річчя із часу засну
вання театру отцем Іваном Озар
кевичем. Головну роль зіграв
один із провідних акторів театру
Володимир Гелецький. Для нього
це стало неабияким творчим вип
робуванням, адже багато шану
вальників ще пам’ятали непере
вершений образ, створений Юр
ком Тодоровим у першому про
читанні. Але схвальні відгуки
глядачів і авторитетних поваж
них гостей засвідчили, що Воло
димирові вдалося правдиво пе
редати весь драматизм свого ге
роя і витримати випробування
іменем свого попередника. Що
до режисерських пріоритетів —
їх було не так уже й багато: Сте

фаникове слово й акторська його
подача, акторська гра. Все інше
виконувало лише допоміжну
роль.
Можливо, на тлі сучасного
драматичного часу, коли глядаць
ка публіка потребує розважаль
ного жанру і комедій, а більшість
режисерів, відгукуючись на цей
викривлений об’єктив світос
прийняття, ціннісних пріоритетів
і касові запити, множать мо
дерні сценічні проекти, вважаю
чи немеркнучу класичну літера
турну і драматургічну спадщину
нафталіновою, ця постановка бу
де як одинокий у полі воїн; але
попри все вона надзвичайно ак
туальна. Кожен, хто матиме мож
ливість споглядати її у виконан
ні творчої трупи, не залишиться
байдужим до проблем сучасного
заробітчанства і масової емігра
ції українства в різні куточки
світу, збагачуючи своєю працею
інші країни, інші культури… А
тим часом, виставу “Камінний
хрест” уже запросили взяти
участь у феєрії прем’єр теат
рального фестивалю “Зірковий
листопад у Закарпатті”; разом з
українським народним театром
“Заграва” з м. Торонто (Канада),
який відзначає своє 65річчя,
розробляється спільний проект
цієї постановки для перегляду
українцями, що долею закинуті
за океан.

Лесю Українку, Квітку Цісик, Ка
терину Білокур, Олену Телігу та
інших великих українців. Перша
в Україні антологія дитячої драми
“Драмовичок”, складається з
трьох розділів, де вміщені твори
для дітей різної вікової категорії і
підлітків. А ще упорядковані й че
кають друку “Антологія комедії”,
“Інша Драма”, “Історична дра
ма”. У видавництві “Смолоскип”
у співпраці з драматургічним від
ділом зовсім скоро має вийти
збірка п’єс, присвячена Майдану

і російськоукраїнській війні “Ла
біринт із криги і вогню”.
Присутні на презентації авто
ри розповіли про свої п’єси,
представлені в “Авансцені”.
Олександр Вітер — про драма
тичні твори “Яблука” та “Слон,
легший за вітер”. Дія п’єси “Яб
лука” відбувається у Давньому
Римі, але насправді тут у формі
притчі закладена тема Майдану.
Інна Гончарова у п’єсі “Вівальді.
Нотний портрет” порушила
проблему стосунків між суспільс
твом і мистецтвом. Світлана Ле
люх у творі “Заповідник” розпо
відає про два паралельних світи
— людей і тварин. Світлана Но
вицька з Чернівців написала на
історичну тематику “Баладу про
дівчину Агнешку”, а її п’єса
“Приборкання непокірливої” ін
терпретує відомий сюжет Шек
спіра для сучасних школярів. Та
кож про представлені в “Аван
сцені. Євродрамі” п’єси розпові
ли драматурги Тетяна Іващенко,
Ольга Анненко, Лана Ра, Марина
Смілянець та Віктор Сторожен
ко. Досвідом своєї перекладаць
кої діяльності поділилися Дмит
ро Чистяк та Іван Мегела.
Вже зовсім скоро відбудуться
презентації видання в інших міс
тах і країнах. Перша — у Белграді.

Що таке сучасна драматургія?
У Національному центрі театрального мистецтва ім. Ле#
ся Курбаса презентували третій випуск інформаційного
збірника сучасної драматургії “Авансцена. Євродрама”.
“Чому “Авансцена”? Тому,
що драматургія завжди трохи по
переду театру. Вона випереджає в
часі й просторі. Україна теж опи
нилася на авансцені історії.
У першій нашій “Авансцені”
були лише невеликі анотації, аби
зорієнтувати режисерів і крити
ків. Потім зрозуміли, що цього за
мало. Адже драматургія — це ли
ше вершина айсберга. А ще є вис
тави, книжки, зустрічі, сценічні
читання, майстеркласи. І ці про
цеси відбуваються не лише в Ук
раїні, а й в інших країнах.
Сучасна українська драма ці
кава, різна, її ставлять, друкують
в Україні. Хоча менше, ніж того
хотілося б. Крім того, її друкують
і ставлять за кордоном, часто
вперше в історії. Ми розуміємо,
що популяризація української
драми — це добре, але ще важли
вий і світовий контекст. Тому ши
роко представлені й переклади
іноземних п’єс з 14 країн”, —
розповіла Неда Неждана.
“З великою радістю представ

ляю “Авансцену. Євродраму”, то
му що в ній є три моїх улюблених
п’єси: Надії Симчич “Країна Зе
ро”, Тетяни Іващенко “Скажена
голубка” (ця п’єса вже має сце
нічне прочитання, а наразі готу
ється нова її постановка) і “Та,
яка завжди поруч” Дарини Бере
зіної з Миколаєва (твір написа
ний на замовлення Центру імені
Л. Курбаса для збірки “Від неба
до землі”, що створювалася на
біблійні мотиви, а головна герої
ня п’єси — Марія Магдалина)”,
— зазначив Ярослав Верещак.
А Олег Миколайчук розповів
про видання, здійснені в НЦТМ
ім. Л. Курбаса протягом кількох
останніх років. Це збірка “Май
дан. До і після” про Революцію
гідності і війну на сході країни.
Антологія жіночої драми “Мо
танка”, що немає аналогів в ін
ших європейських країнах. Збірка
“Голос тихої безодні та інші голо
си”, до якої увійшли 20 моноп’єс.
У книжці “Таїна буття” п’єси про
Івана Мазепу, Степана Бандеру,
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