Без мови немає нації!
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Вадим
Крищенко —
лауреат!

Нещодавно відбулася церемонія вручення
престижної премії Міністерства оборони Ук
раїни імені Богдана Хмельницького. Премія
щорічно присуджується за кращі твори літе
ратури та мистецтва військовопатріотич
ної тематики. Лауреатом цієї премії серед ін
ших став наш автор, відомий поетпісняр
Вадим Крищенко.
“Слово Просвіти” щиро вітає знаного
майстра поетичного слова Вадима Крищенка
з престижною нагородою.

СЕСІЯ ГОЛОВНОЇ РАДИ
«ПРОСВІТИ»

Непрофесійність, продажність і свавілля нової влади, “турборежимне” ухвалення закону про продаж землі сільськогосподарського
призначення дедалі вище піднімають хвилю протестів різних верств українського громадянства по всій Україні. 17 грудня під стінами
Верховної Ради відбулося аж три антислугонародівські мітинги

«Люди з абсолютно іншим
соціальнокультурним кодом»
Осип ЯКИМЧУК
Враховуючи, що у психіатрії застосову
ється метод лікування шоком, досить по
ширеною є думка, що й зі стану політичної
ненормальності можна вивести людину
шоком. Я лише частково погоджуюся з та
ким припущенням. Це може дати якийсь
ефект, коли внутрішня доза шоку є неве
ликою і не переходить межі образи. Бо за
цією межею вже починається ненависть,
яка є першим кроком до міжсусідської
конфронтації. А наступним її кроком мо
же бути громадянська війна.
Путін, його пропагандисти та їхні най
мити підбріхувачі в Україні докладають
максимум зусиль, аби українці себе взаєм
но ненавиділи. Нині це посилено робить
виплеканий в Юлиному гнізді одіозний
Портнов. А у перші роки незалежності ро
бив це колишній київський кореспондент
російського телебачення, а нині медіа
магнат та політик Олександр Ткаченко з
гнізда Коломойського. Тоді він “пропові
дував”, що Україна в “обіймах братської
ненависті” доживає останні дні.
Нині він не просто член українського
парламенту, а голова (!) Комітету Верховної

За довгі роки російської інформаційної війни в українського сус
пільства деформувалося сприйняття реальності. Тож не дивно, що в
зайнятому прихильниками Володимира Зеленського секторі соціаль
них мереж з’являються хвалебні оди на його честь. Його показують як
рятівника України, який усім “втомленим від війни” “канапним патріо
там” своїм “дипломатичним генієм” принесе мир. У відповідь на ці на
ївні сподівання лунають гострі, часто образливі, репліки.
Ради з питань гуманітарної та інформацій
ної політики. Коментуючи внесений од
ним зі “слуг народу” — скандально відо
мим Максимом Бужанським, проєкт пос
танови Верховної Ради про скасування за
кону про державну мову, сказав: “Особисто
— поспіх колеги в цьому чутливому питан
ні не підтримую”. Слово “поспіх” у відпо
віді є досить симптоматичним, тим паче,
коли брати до уваги всі русифікаторські ді
яння очолюваного ним каналу “1+1” й те,
що саме там народилася страшна дегенера
торська фраза: “мова не нагодує”.
Добре пам’ятаю розповіді О. Ткаченка
з екранів російського телебачення про
“диханія України на ладан” перших років
незалежності і його зверхність до україн
ських журналістів з друкованих ЗМІ. Вра
ховуючи його незаконні маєтки на запо

відному Трухановому острові, маю підста
ви ставити аж ніяк не риторичне запитан
ня: “Чи слово “поспіх” тут бездумно ви
користане, чи це натяк, що до піднятого
Бужанським питання повернуться, коли
Зе диктатура достатньо зміцниться?” Є
багато симптомів, які вказують, що ни
нішнє керівництво України взяло курс на
космополітичну диктатуру. Та частина ук
раїнського суспільства, яка бачить Україну
як справедливу державу нації, чи не щодня
отримує нову дозу шоку, а відтак нову
кольку в серце. Ті, кому бачиться Україна
як держава населення на певній території,
котра базується на таких “цінностях”, як
“какая разніца”, “пожрать” і “поржать”,
також уже отримують чималі дози шоку.
Закінчення на стор. 2
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“Однією з головних підвалин є патріотизм та
готовність нації до самопожертви”.

Гаряча тема

«Люди з абсолютно іншим соціальнокультурним кодом»
Закінчення.
Початок на стор. 1
Вони вже починають розумі
ти, що “чарівного” подолання
бідності не бачити у найближчо
му часі. Бачать і киплять, що со
ціальне розшарування тільки
поглиблюється, коли кваліфіко
ваний лікар має на порядок мен
шу заробітну плату ніж, скажімо,
суддяпройдисвіт чи позбавле
ний національної самоповаги
урядовий чиновник. І це, виявля
ється, ще далеко не дно цинізму.
Один із моїх знайомих з персона
лу Верховної Ради, з якими наші
дороги перетиналися і в РХП, і в
УВКР, написав мені у приватно
му листі про нові “порядки”, з
якими великим гуртом зайшли до
законодавчого органу України
“слуги народу”: “Чомусь виріши
ли, що я, з двома вищими освіта
ми, маю їхати до когось на дачу
корчувати дерева”…
Це змушує поновому читати
головне виборче гасло команди
Зеленського — “зробимо їх ра
зом”. Ідучи на вибори, він не те
що не приховував, він пишався,
що є представником російсько
мовного світу. Це дає мені підста
ви припускати, що первинною
була російськомовна версія його
виборчого гасла.
Розгортаю російський слов
ник. А там написано, що в кримі
нальному жаргоні це досить по
ширене слово і означає — зроби
ти злочини, обманути. Розход
ження між передвиборними обі
цянками та реальністю (зокрема
випадок з “відрядженням” пра
цівника ВР корчувати дерева у
посілостях нових “панів”) пока
зує, що в результаті путінської
спецоперації українців намага
ються “сделать”. Поки у мене не
має однозначної думки, чи обра
на президентом України особа —
свідомий учасник цієї спецопера
ції, чи одна з її жертв, якій заку
лісним режисером відводиться
роль несвідомого збудника вибу
ху в Україні. Посилене очорнен
ня українського патріотичного
середовища, середовища ветера
нів та волонтерів, спроба “пові
сити” на це середовище вбивство
опозиційного, передусім до ре
жиму Путіна, білоруського жур
наліста, є тим детонатором, який
може довести до вибуху. Дедалі
сильнішим є відчуття суспільного
напруження. І навіть не з приво
ду виразного курсу на суспільну
дискредитацію патріотичних сил.
На обивателя значно сильні
ше діє відчуття безкарності “ор
лів Авакова”. На сайті “Патріоти
України”, який посилається на
групу у Facebook “Київ оператив
ний”, описано випадок, який
трапився у Солом’янському ра
йоні Києва 12 грудня. Співробіт
ники поліції на цивільному авто
підрізали легковий автомобіль.
Хоч потерпілі самостійно зупи
нили порушників, проте замість
наряду поліції, який мав би на
лежним чином описати пору
шення правил руху, за 10 хвилин
приїхав автобус зі спецназом.
Арештували не лише постражда
лих у конфлікті цивільних осіб, а
й пасивних спостерігачів за роз
витком ситуації. Чи такою тепер
має бути норма поведінки? —
ставить питання автор запису в
групі “Київ оперативний”. Запис
цей підкріплено коротким відео,

на якому добре видно, як “орли
Авакова”, користуючись росій
ською лайкою, “кладуть” людей
на землю, як демонструють зне
вагу до особи, яка назвалася жур
налістом.
Якось я зайшов у групу “Київ
оперативний”, тож не відмовився
від “екскурсії” по її закутках. Це
було своєрідне блукання “кімна
тою жахів”. Не лише поліцей
ських. Там побачив, як глибоко
деградований “гомосовєтікус”
другої половини 2010х рр. А
творці вищеназваних жахів є час
тиною того ж деградованого го
мосовєтікуса.
Наше національне “та якось
воно буде” привело до того, що
ми, живучи у країні з дуже бага
тими ресурсами, є найбіднішою
нацією в Європі, найбільшим
експортером робочої сили. Та
водночас ми є країною з найба
гатшими олігархами в Європі.
Правда — не такими багатими, як
Путін, Гундяєв та наближені до
них особи.
І це одна з причин, що тверезі
політики світу не поспішають
визнавати РФ частиною Європи,
мовляв, — не європейський це
менталітет. Країни Азії також не
поспішають давати згоду на “про
писку” РФ в Азії. І не тому, що ке
рівні органи РФ перебувають в
Європі (Москва ще вважається
Європою, хоч там європейська
частка населення вже становить
меншість). А тому, що російська
культура і духовність (у кожному
разі та частка, яка нам відома) ма
ло спільного має з культурою Азії.
Коли хтось нині називає росіян
ордою, то азійські мислителі дуже
ображаються, доводячи, що істо
рична орда — це висока культура і
шляхетність. Російська юрба поз
бавлена й того, й того.
Уже не вперше наголошую,
що нинішній наш стан, зокрема й
окупація частини України — це
страшна плата за дві кучмівські
концепції — “політічєскоє рєшє
ніє с россієй” та “буде економіка
— буде усе”, на які свого часу ми
несвідомо дали згоду. Світовий
досвід показує, що однією з го
ловних підвалин є патріотизм та
готовність нації до самопожер
тви. Я нагадую про це, аби отя
милися любителі “догаваріватся с
путіним о мірє”. Нові деталі, які
випливають після саміту “нор
мандської четвірки”, виразно
вказують, що з Путіним можна
домовитися лише про ганебну
капітуляцію. На неї не пішли.
Путінський прессекретар Пєс
ков заявив, що паризька зустріч
“нормандської четвірки” не при
вела до “доленосного прориву”.
Тому післяпаризькі заяви, які
лунають з Москви, насичені ан
тиукраїнською їддю. Твердження
Путіна про “етнічні чистки” ро
сіян “українськими націоналіс
тами” свідчать, що у нього загос
трився параноїдальний напад
щодо демонтажу української дер
жави. Найлегший засіб, аби цьо
го досягнути, — спровокувати
політичний вибух усередині Ук
раїни. Від самої згадки про це йде
мороз по спині.
Мушу сказати, що у сучасно
му світі саме путінська Росія є
найбільшим “спеціалістом” з ет
нічних чисток. 11 грудня ц. р. ми
нуло 25 років від початку росій
ської окупації юридично не виз
наної світом, проте фактично не
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залежної держави — Чеченської
Республіки Ічкерія. Як подають
чеченські джерела, за час росій
ської окупації було вбито 255 тис.
мирних мешканців Чечні (вій
ськові втрати не повідомляють).
42 тисячі з числа вбитих мирних
осіб становили діти! Навіть ро
сійські джерела подають, що на
початок окупації чисельність на
селення Чечні становила більше
1 мільйона 300 тисяч населення.
А станом на кінець 2001 року, по
ки тривала гаряча фаза окупації,
чисельність скоротилася до 996
тисяч населення. Знищено 20
відсотків населення, що кваліфі
кується як геноцид. У боротьбі з
мирним населенням росіяни зас
тосували також хімічну зброю,
твердять чеченські джерела. У
сім’ях, які вижили після хімічних
атак, приблизно 40 відсотків ді
тей народжуються з відхилення
ми здоров’я.
Тільки останній покидьок
при такому багажі злочинів може
говорити про якісь “українські
етнічні чистки”. Чеченська опо
зиція каже, що цей злочин ніколи
не буде забутий, і за це Росії дове
деться дорого заплатити.
Нині слова ці можуть викли
кати іронічний сміх, мовляв, “за
махнулася муха на слона”. Але
життя не раз засвідчило, що “здо
рова муха” може доконати “трух
лявого слона”.
У 1995—96 роках викликали
сміх і роздратування у колишніх
голови Верховної Ради Олексан
дра Мороза, президента України
Леоніда Кучми та одного з його
одіозних канцеляристів, якого
пов’язували з убивством Георгія
Гонгадзе, Володимира Литвина
постійні їм нагадування на прес
конференціях моєю покійною
дружиною волання до совісті сві
ту президента Чечні Джохара Ду
даєва. Він ще в 1993 році, за рік до
російської окупації, попереджав:
коли не зупинити Росію в Чечні
— світ чекає велика російська
загроза, буде спровокована Росі
єю війна і велике кровопролиття.
Не виявив глибокого держав
ного мислення і нинішній прези
дент України. І це не лише моє
спостереження. Німецьке видан
ня “Taz” опублікувало статтю про
Володимира Зеленського, в якій
називає українського президента
героєм серіалів, який більше ро
зуміється на російських комедіях,
ніж на власній країні.
Німецьке видання пише:
“Нинішній президент України —
людина з абсолютно іншим соці
альнокультурним кодом. У ньо
го мало спільного з культурними
цінностями європейських полі
тиків. У той час як багато євро
пейських політиків принаймні
вдають, що розділяють культурну
пам’ять з інтелігенцією і діячами
мистецтв своєї країни і можуть
розуміти суть дебатів про соці
альні і культурні цінності, україн
ський президент не має про це
жодної уяви. Він дивиться на це
як баран на нові ворота. Він по
силається на російських комедій
них акторів. А чи чув він колись
щось про українських дисидентів
Івана і Надію Світличних? Це ін
ший вид спілкування і мови”.
Констатація дуже влучна. Ко
ли б Володимир Зеленський хоча
б щось чув про цих осіб (уже не
кажучи, що знайомився з їхньою
працею), то не пішов би на полі

тичний спектакль у виконанні
Арсена Авакова під умовною наз
вою “публічне призначення
вбивць журналіста Шеремета”.
Вже з першого дня “тверді докази
вини”, оголошені Аваковим, по
чали сипатися. Фото з камер
спостереження, які експерти від
Авакова ідентифікують як фото
військового Сил спеціальних
операцій Андрія Антоненка, яко
му “шиють вбивство”, візуально
значно подібніше на світлину
“зодягнутого” фотошопом у
шапку чинного прем’єра.
Якщо справи “розкривають
ся”, бо президентові так “хочеть
ся”, то у демократичному світі та
кі держави називають проблем
ними. І знадобилося усього сім
місяців “зеленого професіоналіз
му”, аби знов опинитися у колі
держав, у яких є проблеми з розу
мінням права. На це вказує також
доволі критичний висновок Ве
неційської комісії з приводу но
вої редакції (від Офісу президен
та) закону щодо судової реформи.
Гучно запущене Аваковим
шоу “Публічне призначення
вбивць журналіста Шеремета”
викликає не лише в Україні бага
то запитань і велику тривогу. Чи
те, що “справу” було доведено до
відома громадськості на третій
день після паризького заглядання
Зеленського в очі Путіну — влас
ний “винахід” Авакова? Чи це
якась таємна домовленість між
Путіним і Зеленським? Відомо,
що Зеленський мав свій бізнес в
Росії. Однак не відомо, чи чис
тий. Дуже можливо, що його
трошки пришантажували і обіця
ли дещо забути в обмін на “дріб
ну дружню послугу” — дискреди
тувати і прибрати з політичного
обрію путінських “улюбленців”
— “нацистів”. Так нині й Путін, і
його пропагандисти називають
весь український патріотичний
спектр. А якщо вдається, то в
рамках цієї ж “дружньої допомо
ги” бажано якось прив’язати до
справи Петра Порошенка...
Не можна виключати і ще од
нієї версії. Ця цинічна спецопе
рація Кремля — жорстока помста
Україні за те, що у Парижі з Зе
ленського витиснули менше ніж
очікували. Фактом, який схиляє
мене до цієї версії, є цитата з тек
сту підозри Юлії Кузьменко, яку
виклав у соціальних мережах ад
вокат Влад Добош: “Антоненко
Андрій, захопившись ультранаціо
налістичними ідеями, культиву
ючи величність арійської раси,
розмежування суспільства за
принципом національної належ
ності, прагнучи зробити свої пог
ляди об’єктом уваги громад
ськості, вчиняючи свої дії, щоб
привернути увагу громадськості
до певних політичних переко
нань... вирішив створити органі
зовану групу, щоб у її складі вчи
нити вбивство”.
Такий текст міг написати або
кремлівський куратор провока
ції, або сліпий фанат “русского
міра”. Це технологія розколу ук
раїнського суспільства, дестабілі
зації України. “Прийом”, який
можна порівнювати з розвішу
ванням Медведчуком у 2004 році
щитів про “три сорти українців”.
То чи скандальна заява на
чальника Управління цивільно
військового співробітництва ЗСУ
полковника Олексія Ноздрачова,
зроблена ним 12 грудня на кон

ференції “Національна стійкість:
нові підходи у вирішенні старих
проблем”, була його особистим
судженням, як нині намагаються
твердити? Полковник, посилаю
чись на “спільні традиції”, зая
вив: українським військовим лег
ше буде реінтегруватися з росій
ськими окупантами і “військо
вими з формувань Донецької і
Луганської областей”, ніж з пред
ставниками українських “право
радикальних рухів”. Інтуїція під
казує, що була це майстерно про
ведена російська спецоперація
“під чужим прапором” з метою
виявлення ступеня сприйняття
військовими подібних “ідей”. Ге
нерал Марчук, розповідаючи в
одній із радіопередач про спец
операції “під чужим прапором”
сказав, що особа, завербована на
виконавця такої спецоперації,
цього навіть не підозрює. Але чи
тут незнання може звільнити від
відповідальності?
Детальний аналіз усіх полі
тичних міграцій Авакова, його
активна і навіть демонстративна
непідтримка на виборах тоді ще
чинного президента під час його
повторного балотування на поса
ду глави держави, дають поважні
підстави для припущення, що ця
особа здатна бути учасником чу
жої спецоперації. І не обов’язко
во “під чужим прапором”. А чи
була? Не мені судити.
Впевнений, що час незабаром
виявить багато цікавих подій,
пов’язаних зі “справою Шереме
та”, яка розвиватиметься доволі
бурхливо. Влада намагатиметься
здійснити якомога більше ефек
тних посадок, бо, за словами ни
нішнього Генерального прокуро
ра, сказаними нам у листопаді в
інтерв’ю “Лівому берегу”, “укра
їнське суспільство чекає поса
док”. Здорова частина суспільс
тва, позбавлена комплексу “го
мосовєтікусу”, дедалі активніше
домагатиметься правди і поваги,
а не посадок. Вона дедалі актив
ніше заявляє: “Ні поверненню в
1937”, коли “народ вимагав поса
док”. Нині все частіше чуємо
твердження про війну Авакова з
ветеранами та волонтерами. Вона
може завершитися тимчасовою,
безглуздою по своїй суті диктату
рою Зеленського, неславним фі
налом якої буде Майдан україн
ської честі, з подальшим його пе
реростанням у Народний трибу
нал. А може закінчитися великою
стерилізацією влади від “аваків
щини”. Вибір за Зеленським.
Часто мені доводиться зустрі
чатися з думкоюзастереженням,
що поки існує Путін та його го
ловний резидент в Україні Мед
ведчук, будьякі події на зразок
Майдану призведуть до нових те
риторіальних втрат України. По
дібно не можна допускати!
Однак осмислення україн
ських подій, починаючи з 2002
року, дає підстави вважати, що
Путін з Медведчуком планують, а
Господь керує. Недавно прислали
мені цікаву візію про наше май
бутнє, отриману під час глибокої
молитви: “В Україні реалізується
сценарій розвалу України. Але він
не буде реалізований. Це тривати
ме ще з півроку. Їх проженуть”…
Що ж — наша віра, що з нами
Бог, — надійний лік від усіх пу
тінських морозів за спиною!
Осип ЯКИМЧУК

“Точку зору щодо об’єднання поділяють усі патріо
тичні сили України і військова еліта в тому числі”.

Георгій ФІЛІПЧУК, перший
заступник голови Товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка,
академік НАПНУ:
— Перед нами, просвітянами,
як і перед громадянським сус
пільством загалом стоїть одне пи
тання: яка наша перспектива і що
нам треба робити? Ми, просвітя
ни, вважаємо, що іншого шляху
для його вирішення, окрім об’єд
нання всіх державницьких, націо
нальнопатріотичних і націона
лістичних сил у нас просто немає.
Для підтвердження своєї тези
Георгій Георгійович поділився ре
зультатами своєї недавньої поїз
дки в Маріуполь. На Донбасі він
разом з директором Інституту лі
тератури НАН України Миколою
Жулинським мали змогу зустріча
тися, за його словами, “з кращою
частиною нашого суспільства —
військовими, зокрема з полку
“Азов”. Тож таку точку зору щодо
об’єднання, виходячи з підсумків
численних зустрічей і дискусій,
поділяють усі патріотичні сили
України і військова еліта в тому
числі. “Просвіта” як одна з най
авторитетніших громадських ор
ганізацій ці консолідуючі вектори
безумовно підтримує.
— Всюди є обнадійливі нас
трої, обнадійливі реальні чинни
ки, — продовжував він. — Є від
чуття того, що рано чи пізно пе
ремога буде за нами. Без пере
більшення хочу сказати: я усві
домлював те, що сьогодні відбу
вається на Донбасі, у військових
частинах. Але був дуже подивова
ний і приємно вражений тим, яка
серед військових панує висока
вмотивованість, тому все побаче
не і почуте обнадіює.
Для прикладу навів історію
одного із десятків тисяч таких,
які свідомо пішли захищати Ук
раїну від російського агресора.
Це киянин з позивним Міллер.
Хлопцю ще далеко до тридцяти.
Він закінчив Національний уні
верситет ім. Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин.
Також здобув освіту в Національ
ному економічному університеті
ім. Гетьмана, а ще в Українській
дипломатичній академії. Маючи
блискучу освіту, самовіддано пра
цював на державу. І він, людина
свідома, вмотивована, вихована,
нині перебуває там, на передовій.
І таких там є сотні, тисячі. Це ви
сокий показник, індикатор того,
що ми справді маємо обнадійли
вий чинник опертя в особі нашої
молоді, наших військових, які
нині захищають Україну.
Вселяють оптимізм і численні
зустрічі зі співробітниками бага
тьох місцевих установ і організа
цій, починаючи від технічного
державного університету і до зіб
рання маріупольської української
інтелігенції.
Відбулася зустріч нашої деле
гації з творчою інтелігенцією і в
Донецькому музичнодраматич
ному театрі, де донеччани пока
зали унікальну виставу — діалог
Сосюри і Василя Стуса. Глядачі —
переповнена зала з гвардійців,
військових, студентів, виклада
чів. Три дні організатори заходів
тримати Маріуполь у такому ви
сокому патріотичному піднесен
ні, бо приурочені вони були до
роковин трагічної смерті Алли
Горської. Висновок, який зроби
ли для себе кияни: донеччани
спраглі українського культурно
мистецького життя. Це добра оз
нака того, що туди, на Донбас,
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«Іншого шляху у нас просто немає»

З виступів на сесії Головної Ради Товариства «Просвіта» 10 грудня 2019 р.

Вимогу проф. О. Пономаріва про скасування ухвали Музичної академії, що
всі вистави мусять ставити тільки мовою оригіналу, просвітяни підтримали

Луганщину треба їхати діячам
культури і мистецтва, нашим
просвітянам — і спілкуватися.
Ще один висновок нашої де
легації, — цілком зрозумілий для
тих, хто там часто буває, — стра
шенний інформаційний голод.
Інформаційний голод на діалог з
людьми, з нашими нечисленни
ми там просвітянами, інтеліген
цією, насамперед вчителями. А
ще більший голод на Донбасі на
сучасну історичну літературу, бе
летристику. Військові її потребу
ють не меншою мірою, бо їм, як
відомо, забороняється на передо
вій користуватися гаджетами.
Тож книжечкиметелики, які ми
видаємо в “Просвіті”, книжечки
з серії “Бібліотека українського
воїна”, яку зробила “Просвіта”,
серія фільмів “Від Святослава до
Небесної сотні” на Донбасі особ
ливо високо цінують. Бо навіть у
військових частинах тієї інфор
мації, того національнопатріо
тичного заряду, які закладені в
просвітянській продукції, немає.
— Товариству “Просвіта” тре
ба підтримувати найактивніший
діалог, — підсумував Георгій Фі
ліпчук свій виступ, — співпрацю
вати з нашою військовою арис
тократією, з нашими захисника
ми. Не лише вирішення пробле
ми зброї, а й насамперед пробле
ми духу визначають силу, міць і
нашу перспективу.
Бо те вбивство Мірошничен
ка лише за його українську мову,
яке нещодавно сталося в Бахмуті,
той цинізм, те варварство і серед
ньовічна дикість щодо всього ук
раїнського — мови, культури, іс
торії — це не випадковість, це за
кономірна логіка того, що відбу
вається в країні. Всякий раз, коли
ми 22 травня виходимо вшанову
вати Тараса Шевченка, тут, у цен
трі Києва, з університету імені
Тараса Шевченка на заходи не
виходить жоден студент, викла
дач! Якщо ми і надалі культивува
тимемо таке ставлення до націо
нальних цінностей, будемо так
ставитися до виховання націо
нальної гідності, то сьогодні, як і
надалі, ми не вбережемо себе від
майбутніх війн і нових людських
трагедій.
Остап САВЧУК, голова Черні
вецького обласного об’єднання То

вариства “Просвіта”, на прикла
ді відзначення 150ліття Буко
винської “Просвіти” показав
ефективність плідної співпраці з
депутатським корпусом Черні
вецької облради, місцевою вла
дою:
— Просвітян Буковини, —
сказав він, — підтримує обласна
держадміністрація, облрада і
міська рада. На прапорі нашого
міста написано: “Спільними зу
силлями”. Так написали наші по
передники. І ми спільними зу
силлями працюємо над втілен
ням у життя культурномистець
ких проєктів, які сприяють збере
женню і подальшому розвитку
національної культури, україн
ського духу.
Це засвідчує не лише велика
видавнича діяльність Чернівець
кої “Просвіти”, а й численні фес
тивалі, які проводять просвітяни
у співпраці з владою в різних ра
йонах Буковини.
На завершення Остап Савчук
зачитав Звернення до президента
України з приводу надання
“Просвіті” національного статусу,
яке нещодавно було надруковане
у тижневику “Слово Просвіти”.
Член Головної Ради, доктор фі'
лологічних наук Микола ТИМО'
ШИК зупинився на неефектив'
ності роботи “Просвіти” на селі.
Він є автором ґрунтовної і високо
оціненої фахівцями двотомної
роботи з історії кількох сіл своєї
малої батьківщини. Вивчаючи
минуле, не зміг оминути сторо'
ною тих руйнівних соціальнопо'
літичних і культурних процесів,
які відбуваються на селі. Сьогод'
ні “Просвіта” мало приділяє ува'
ги цим проблемам, якщо не ска'
зати гірше.
— Нам треба братися за діло,
— сказав він. — У нашій роботі
дуже мало конкретики... І якщо
ми з “Просвітою” не звернемо на
це увагу, то втратимо джерело, яке
впродовж віків, попри шалений
тиск антиукраїнських чинників, а
нині — глобалізаційних процесів,
щосили оберігало і підживлювало
українську мову, національну
культуру, наші традиції.
Володимир СЕМИСТЯГА, го
лова Луганського обласного об’єд
нання Товариства “Просвіта”, зу
пинився на аналізі нинішньої по

літичної ситуації і невирішених
питаннях внутрішньоорганіза
ційного життя:
— Вчора Зеленський програв
ще в одному питанні, — сказав
він, — мовному. Коли Путін зая
вив, що 30 відсотків населення
розмовляє російською мовою
(Філіпчук поправив, що 38. —
Авт.), той не пояснив, що в нас
немає російської національної
меншини і бути не може. І ті про
позиції, які висунув Путін, пот
рібно негайно відкинути, а нам
треба звернутися до Зеленського
й пояснити, що є що.
Також хочу звернути увагу на
те, що на найближчому засіданні
правління треба заслухати нашу
статутну комісію. Річ у тім, що
сьогодні неможливо зареєструва
ти або перереєструвати ні район
ної, ні міської, ні окружної, ні об
ласної організацій “Просвіти”.
Наприклад, досі Київська і Лу
ганська обласні організації не
можуть перереєструватися. Треба
скликати статутну комісію і узго
дити те, що ми маємо згідно з
чинним законодавством.
На Луганщині ми пішли шля
хом організаційного зміцнення
міських, районних організацій. До
сильнішої структури приєднали
по двітри міські чи районні орга
нізації і таким чином просвітяни
запрацювали більш потужно.
Ми говоримо про війну, і як
“Просвіта” впливає на процеси,
які відбуваються на сході з травня
2014го. Луганське обласне
об’єднання ухвалило рішення
протистояти ворогу всіма сила
ми. До цього рішення чомусь не
дослухалося правління. Сьогодні
Луганське обласне об’єднання
активно співпрацює з Міністерс
твом оборони, спецслужбами Ук
раїни, допомагає здобувати цінну
інформацію на окупованій тери
торії. “Просвіта” мусить створю
вати мобільні інформаційні гру
пи. Про це просять у Сіверсько
донецьку і просвітяни, і вчителі, і
навіть обласна адміністрація.
Спільно треба виступати перед
освітянами, які не мають певної
підтримки і інформаційної бази.
Розповідати правду про те, що
робиться у нас. Усі мусять знати,
що ми робимо, як плануємо жити
далі тощо. Бо в тих умовах вакуу
му, в яких вони живуть і працю
ють, це дуже важливо.
Член Головної ради Іван ЗА'
ЄЦЬ зупинився на найдражливі'
шому нині питанні для всіх укра'
їнців — земельному:
— Я думаю, що буде великою
помилкою, якщо “Просвіта” за
микатиметься тільки на мовній
проблемі, ігноруватиме війну, зе
мельне питання. Ми, “Просвіта”,
організація, яка знизу формує
свідомість українського громадя
нина. Тому я думаю, що саме оці
три напрями треба визначити як
пріоритетні: війна, українська
мова і земля.
Кілька слів про те, що відбу
лося у Парижі. Як бачите, всі по
кинули майдани, всі покинули
площі, всі задовольнилися тим,
що є. Як я оцінюю результати па
ризьких перемовин? Трагедії не
відбулося. Але Зеленський не
тільки не відступив від цієї траге
дії, а зробив кілька кроків до неї.

Це легко проілюструвати самим
меморандумом, який було ухва
лено, і дуже легко проілюструва
ти тим, що говорилося на прес
конференції.
Поперше, він погодився
врештірешт на реанімацію Мін
ських домовленостей. І в тому
найгіршому варіанті, до якого
змушувала Україну Росія. Тобто,
через ті два пункти Мінських до
мовленостей про вибори і особ
ливий статус. Це не просто спад
коємність того, що було у Мін
ську, а поглиблення в гірший бік.
Подруге, він фактично зай
няв таку позицію — розмивати
образ ворога. Ми не побачили во
рога. Це також великий негатив,
про який маємо сьогодні говори
ти.
Не можна заспокоюватися.
Тому що нас підвісили і через чо
тири місяці нам викручуватимуть
руки вже з приводу того меморан
думу, який вони ухвалили. У тому
меморандумі немає безпекової
частини. Вона звелася до того, що
ми знову відведемо війська, від
криємо пункти, розміновувати
мемо і робитимемо більшу кіль
кість переходів. Переходів для чо
го? Щоб та сторона приходила до
нас і казала: давай пенсії і т. ін.
Треба відверто говорити про
те, що ми заплатили дорогу ціну
за навчання Зеленського. Зелен
ський побачив, як тяжко говори
ти з Росією, але яку ціну ми зап
латили? Думаю, що для нас зали
шається воєнна тема пріорите
том. І нас чекають дуже тяжкі ча
си.
Другим напрямом я бачу
проблему власності на українську
землю. Земельна реформа поЗе
ленському — це форсування про
цесів деукраїнізації, подальше
збідніння наших громадян і,
врешті, поразка у війні з Росією.
Я глибоко переконаний, що тіль
ки приватна власність може га
рантувати землю в руках україн
ців. Це включає в себе і ринок
землі. Але яка модель цього рин
ку землі, коли його можна вводи
ти, чи чому немає до цього про
зорої підготовчої роботи, україн
ці досі так і не почули.
Я вважаю, що Головна Рада
Товариства “Просвіта” мусить
відгукнутися на цю проблему. Ми
повинні вимагати зняття з роз
гляду Верховною Радою цих за
конопроєктів як шкідливих, не
безпечних для української держа
ви. Друга наша вимога полягає в
тому, що не може бути введений
ринок землі, коли триває війна.
Ми закликаємо Зеленського,
Уряд, Верховну Раду: до закін
чення війни ніякого ринку землі
у нас не може бути.
В обговоренні інших питань
також узяли участь члени Голов
ної Ради Ярослав Пітко, Олек
сандр Пономарів, Іван Ющук,
Євген Букет, Микола Шкурко і
Юрій Давиденко з Ніжинського
міського об’єднання ВУТ “Прос
віта”, представники Тернопіль
ського і Вінницького обласних
об’єднань Товариства та ін.
За результатами виступів і
дискусії сесія Головної Ради ух
валила низку документів (див.
стор. 3—4).
Вл. інф.
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“Рідне Слово завжди було головним елементом
національної свідомості”.

«Просвіта» сьогодні

Місією “Просвіти”, яка ось
уже 151 рік служить вірою і прав
дою своєму Народу, і надалі зали
шатиметься виховання духовної
сили української Нації, спро
можної захистити власну свободу
й суверенітет України, творити
цінності національної культури,
обстоювати людську, національ
ну і державну Гідність, утверджу
ючи для цього в усіх сферах жит
тя національну ідею як основу
поступу Української держави.
Головні завдання на наступ
ний 2020 рік зумовлені виклика
ми і загрозами, які постали перед
Україною: військова агресія Ро
сії, активізація внутрішніх анти
національних сил, складна соці
альноекономічна і демографічна
ситуація, негативний вплив в
усіх сферах життєдіяльності сус
пільства фінансовополітичного
олігархату, необхідність консолі
дації всіх національнопатріо
тичних сил в інтересах Україн
ського народу, задля збереження і
зміцнення найвищої цінності —
Української Державності.
В умовах сьогодення визна
чальним принципом просвіт
ницької діяльності є україноцен
тризм, вибудований на основі
цінностей Свободи, Суверен
ності, Соборності, Справедли
вості і Гідності Української Нації.
“Просвіта” наголошує, що за
ради перемоги, поступу і стало
го розвитку Української держа
ви, найпосутнішими обов’язками
влади і суспільства, сім’ї і церкви,
волонтерських, громадських і по
літичних організацій, представ
ників усіх етносів і народностей,
для яких Україна стала Батьків
щиною, мають бути: повага до
України і гордість за Україну; за
хист і розвиток її національної
культури, української мови, єди
ної української Церкви; обстою
вання власної історичної пам’яті,
національних святинь, народних
традицій; дотримання Конститу
ції України; одержима праця і бо
ротьба з ворогами за українську
Державність як визначальну ду
ховну, ідейну, політичну цінність.
Понад півторасторічний дос
від звитяжної праці “Просвіти”
для України, за національну
культуру, українську мову, рідно
мовну школу, церкву, ідентич
ність засвідчує, що рідне Слово
завжди було головним елементом
національної свідомості, власно
го самовизначення та головним
багатством національної культу
ри, базовим складником україн
ської державності, основою без
пеки і життєдіяльності Україн
ського народу,
Тому Головна Рада “Просві
ти” звертається до державних,
самоврядних, публічних органів
та громадських і політичних ін
ституцій, працівників науки, ос
віти, культури, засобів інформа
ції, а також до просвітницьких
організацій, щоби згідно зі сво
їми громадянськими обов’язками
і службовими повноваженнями
докладати максимум зусиль для
успішного вирішення низки сус
пільно значущих питань, а саме:
— забезпечити на всій тери
торії України безумовне вико
нання норм Конституції України,
рішення Конституційного Суду Ук
раїни від 14 грудня 1999 року щодо
захисту, всебічного розвитку і
функціонування української мо
ви в усіх сферах суспільного жит
тя на всій території країни. Нас
тійливо впроваджувати в життя
Закон України “Про забезпечення
функціонування української мо0
ви як державної”;
— правоохоронним органам,

Ухвала Головної Ради

Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка
органам влади, службовим осо
бам, які несуть пряму відпові
дальність за виконання громадя
нами і публічними інститутами
конституційних норм щодо за
хисту української мови, не допус
кати найменших проявів прини
ження, зневажання, нехтування, а
то і дискримінації, навмисного
спотворення української мови в
офіційних документах, текстах,
публічних виступах, створення
перешкод і обмежень у користу
ванні нею. Особливу тривогу ос
таннім часом викликають реци
диви лінгвоцидних явищ, напа
дів і вбивств громадських діячів,
які обстоюють законні права ук
раїнців на свою рідну і державну
мову;
— прийняти на найвищому
політичному рівні Державну ком
плексну програму захисту, популя
ризації і розвитку української мо
ви на період 2020—2030 роки;
— з метою недопущення в по
дальшому порушень Конституції
України Головна Рада ВУТ
“Просвіта” імені Тараса Шевчен
ка вкотре наголошує, що неод
мінною умовою набуття грома
дянства України має стати воло
діння державною мовою, її розу
міння в обсязі, достатньому для
спілкування. Знання і викорис
тання державної української мо
ви як мови свого громадянства є
обов’язком усіх громадян Украї
ни, незалежно від етнічного
походження і соціального стату
су;
— публічно осуджувати та ви
магати звільнення із займаних по
сад службових осіб органів дер
жавної влади та місцевого са
моврядування, а також керівни
ків установ, закладів і організа
цій, які ігнорують виконання нині
діючого Закону “Про забезпечення
функціонування української мови
як державної”. Нехтування нор
мами Закону державними служ
бовцями, викладачами вишів, пе
дагогами, працівниками культур
них та інформаційних установ
набрало масового характеру і є
небезпечним процесом, особли
во в період російської агресії про
ти України. Ситуацію погіршу
ють власники і редактори телека
налів і FMрадіостанцій, друко
ваних засобів, які переповнюють
російськомовним контентом те
ле та радіоефіри, культурноос
вітню сферу, свідомо нав’язуючи
російську мову, перенасичуючи
інформаційний простір росій
ськомовною продукцією, філь
мами, серіалами, низькопробни
ми телешоу з ворожої нам країни;
— просвітянам України необ
хідно активно реагувати, вплива
ючи на суспільну думку щодо
постійних загроз, які містяться в
спробах недругів України поси
лити русифікаційні процеси у
важливих сферах життєдіяльнос
ті, коли російська мова перетво
рилася (вічно такою була!) в зна
ряддя експансії, а також москов
ська церква, чисельна внутрішня
п’ятиколонна агентура Кремля,
які є інструментами агресії “рус
ского міра” в Україні та деструк
тивним баластом імперського
впливу РФ;
— у ці тривожні для України
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часи важливо спільними зусилля
ми всіх державницьких патріо
тичних сил слід домогтися, щоби
українська мова, яка є найбіль
шим національним скарбом і
надбанням Нації, стала стратегіч
ним пріоритетом державної полі
тики і національної безпеки, виз
начальним чинником і голов
ною ознакою ідентичності Ук
раїнської Нації, що історично
проживає на території України,
становить абсолютну більшість її
населення, дала офіційну назву
державі;
— необхідно створити, зокре
ма і для захисту та розвитку укра
їнської мови, координаційну Раду
з гуманітарної політики при Пре
зидентові України, зокрема ввів
ши до її складу представників та
ких громадських організацій:
ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевчен
ка, Конгрес української інтелі
генції, Товариство “Україна
Світ”, Українська Всесвітня Ко
ординаційна Рада, Координацій
на рада Національних спілок Ук
раїни, Національна спілка пись
менників України, Всеукраїн
ський форум “Українська альтер
натива”;
— варто визнати наявність
негативної тенденції погіршення
знань учнів з української мови та
літератури. У 2019 р. 53,981(16%)
абітурієнтів з 339,753 не склали іс
пит ЗНО з цієї важливої націє
творчої дисципліни. Вимагати від
МОН України вжити заходів що
до подолання цієї вкрай тривож
ної ситуації, яка склалася в опа
нуванні учнями та студентами
таких важливих націєтворчих
чинників як українська мова та
література;
— у зв’язку з різким загос
тренням міждержавних відносин
України з окремими членами ЄС
та НАТО з питань мовної політи
ки, звертаємося до відповідних
органів центральної української
влади з пропозицією нагальної
необхідності розробки програми
удосконалення вивчення держав
ної української мови, а також істо
рії України в школах, навчальних
закладах, де навчаються діти наці
ональних меншин, які за результа
тами ЗНО (2019) виявили повну
відсутність знань із зазначених
предметів;
— Головна Рада заявляє про
хибну в Україні політику і прак
тику законодавчої і виконавчої
влади, спрямованих на звуження

українського мовно0культурного
простору в системі вищої школи.
Достатньо помітними є намаган
ня консервації русифікаційних
навчальних процесів навіть у тих
університетах, які наділені ста
тусом “Національний”, особли
во приватних ВНЗ. Вважаємо
необґрунтованим і шкідливим
для національної справи норма
тивне узаконення у вишах нав
чання іноземних студентів ро
сійською мовою за умов, коли
лише кожен шостий отримує ос
віту викладовою українською
мовою;
— МОНу України необхідно
якісно удосконалити (відповідно
до національних інтересів, світо
вого та європейського досвіду)
концепції і зміст мовної, історич
ної, літературної та мистецької ос
віти, реалізовуючи їхній значний
націодержавотворчий і людино
центричний потенціал. Націо
нальна культура і мистецтво ма
ють стати методологією освіти.
Не допустити мінімізації на всіх її
рівнях гуманітарної складової,
коли зменшується кількість го
дин на вивчення української мо
ви та літератури, національної
культури, історії України, філосо
фії, психології, педагогіки, вилу
чаючи, починаючи з початкової
школи, музику й образотворче
мистецтво як обов’язкові пред
мети, збіднюючи зміст художньої
освіти передусім у педагогічних
вишах;
— міністерствам культури, ос
віти і науки виробити ефектив
ний план дій щодо нарощування
можливостей і впливу державної
програми “Українська книга” в
контексті національно0патріотич
ного і громадянського виховання,
інтелектуального розвитку сус
пільства (в Україні на одну людину
видруковується лише 0,5 книги);
— нагадуємо представникам
усіх гілок влади, що удосконален
ня гуманітарної політики держа
ви у сферах науки, культури, осві
ти, інформації, системі націо
нального виховання, формуючи
громадянина і патріота, інтелек
туальну і духовну особистість,
можливе тільки завдяки ефектив
ній протидії згубній зовнішній, а
також свідомій внутрішній гума
нітарній, ідеологічній, інформа
ційній інтервенції, впливу чужих
нашому народу “цінностей”, які
часто безперешкодно впроваджу
ються через ЗМІ, книгу, церкву,

історію, культурну сферу, а також
діяльність антиукраїнських орга
нізацій і політиків;
— в умовах агресії Росії дер
жаві і громадянському суспільс
тву слід домогтися забезпечення
суверенітету України над націо
нальним інформаційним просто
ром, зокрема через заборону по
ширення в Україні медіа0продук
ції, що пропагує великодержавний
шовінізм, спотворює українську іс
торію, культивує зневагу й нена
висть до українців та всього укра
їнського, насаджує капітулянт
ські й колабораціоністські ідеї;
— створити розгалужену ме
режу сучасних бібліотек з інфор
маційним доступом до вітчизня
них і світових джерел наукової та
культурної спадщини. В умовах
децентралізації, надання більшої
самостійності місцевим громадам
важливо не допустити масового
закриття (“оптимізації”) шкіл, біб
ліотек, позашкільних закладів, му
зеїв, ліквідації творчих колективів;
— завдання організацій “Про
світи” — всіляко сприяти ство
ренню на місцях такого соціо
культурного середовища, яке б
уможливлювало здійснення гро
мадянського виховання, опира
ючись на історичну пам’ять укра
їнського народу, національну ідею,
державну, національну, особисту
гідність, впроваджуючи україноз
навчі цінності відповідно до ду
ховного, культурного, господар
ського, інтелектуального, при
родного потенціалу і стратегічної
перспективи українства;
— “Просвіта” мусить бути
пильною в обстоюванні націо
нальних інтересів, зважаючи на
те, що впродовж тривалого часу
відбувається науково!технічна і
гуманітарна контрреволюція, нас
туп можновладців та політичного
олігархату проти науки, культури.
Слід виходити з того, що наука
потрібна передусім народу, без
якої держава стає напівколоні
альною. Витіснення науки із дер
жавних пріоритетів, падіння її
престижу як привабливого виду
життєдіяльності, особливо для
талановитої молоді, стало причи
ною економічних і соціальних
негараздів, розвалу наукових
шкіл, унеможливило оновлення
наукового персоналу;
— важливе завдання просвітян
— формувати громадську думку з
метою забезпечення виконання
Закону “Про наукову і науково
технічну діяльність” передусім у
частині фінансування науки від
повідно до статті 34. Закон (1991
р.) на рівні цього показника
(1,7% від ВВП) ніколи реально не
виконувався. В останні роки він
не перевищував 0,16—0,2% (се
редньоєвропейський показник —
3%, в Ізраїлі, Швеції — 4%, США
— 4,5%, Японії — 7%). Тому дер
жаві необхідно збільшити фінан
сування науки, оптимізувати ви
користання коштів, розвивати
університетську науку, захистити
інтелектуальну власність, стиму
лювати інноваційну діяльність,
підвищити престиж і соціальний
статус ученого, зупинити в ка
тастрофічних масштабах міграцію
інтелектуального потенціалу нації;
— згубною для національної
безпеки України є тенденція на
зменшення держзамовлення у
ВНЗ, ігноруючи в цьому досвід
кращих освітніх систем і прак
тик. Головне завдання — не до
пустити безповоротної втрати
людського капіталу. Вважати гли
боко помилковою нещодавно
зроблену заяву міністра МОН Ук
раїни з приводу припинення дер
жавного фінансування для 70%

«Просвіта» сьогодні

“Земля — ресурс, даний Богом”.
університетських
навчальних
закладів, тим самим створюючи
“сприятливі” умови для масової
міграції молоді в інші країни,
часто втрачаючи шанси на повер
нення;
— сконцентрувати діяльність
просвітян України на питанні
формування політики національ
ної пам’яті з використанням не
лише трагічних, а й героїчних по
дій української історії. Вимагати
від державного Українського інс
титуту (при МЗС) розробити
програму (погоджену з україн
ською громадськістю) популяриза
ції України у світі, важливим
складником якої є створення ме
режі культурних центрів у пріо
ритетних столицях світу, знайом
лячи іноземних громадян та за
кордонних співвітчизників з Ук
раїною, залучаючи їх до ознайом
лення з української культурою,
мистецтвом, наукою, історією,
реалізуючи традиційну для світу
політику “м’якої сили”.
Головна Рада звертається до
державних інститутів з пропози
ціями:
а) необхідно здійснювати за
ходи відповідно до положень
Конституції України із задово
лення мовнокультурних потреб
українців, які проживають за ме
жами України. Прийняти ефек
тивну державну програму дій що
до закордонного українства. Від
крити (поновити!) діяльність
консульств у країнах масового
проживання українців;
б) забезпечити просування
української мови у світовому мов
но0інформаційному просторі (Ін
тернет, Вікіпедія, Українські за
рубіжні інститути тощо), а також
розвиток українського сегмента
Інтернету та комп’ютерного за
безпечення українською мовою.
Стимулювати розвиток націо
нальної словникової бази та
забезпечити вільний доступ до
неї;
в) активізувати наукові дос
лідження і популяризацію дав
ніх писемних історичних пам’я0
ток; оберігати і повноцінно роз
вивати державну українську мову,
кіно, українську книгу, театр, об
разотворче та народне мистецтво,
музику, пісню, національно0куль
турні індустрії; забезпечити дос
туп людини до культурних над
бань, не перетворюючи в загаль
нонаціональний комерційний
проєкт і ринкову стихію процес
виховання української нації;
г) розробити загальнонаціо
нальну вебсторінку, яка ефектив
но допомогала б функціонуван
ню українських громад, діяль
ності освітніх закладів, глобаль
но об’єднуючи українців в єдину
етнічну групу, створюючи так
звану українську етномережу, ма
ючи спільну Батьківщину, яка
для кожного її члена є джерелом
УКРАЇНСЬКОЇ культури, мови,
історії, традицій, національної
ідентичності;
д) Головна Рада, вітаючи стра
тегічне конституційне рішення
Верховної Ради України щодо
затвердження мети набуття Укра
їною членства в НАТО, яке відпо
відає настроям українського на
роду щодо гарантування націо
нальної безпеки і суверенітету,
звертається до членів “Просвіти”
з проханням активізувати прос
вітницьку громадську діяльність,
направлену на
інформування
населення про важливість євро
атлантичного співробітництва Ук
раїни з НАТО у політичній, пра
вовій, соціальній, економічній,
безпековій, гуманітарній сферах
життєдіяльності.

Заява Головної Ради ВУТ «Просвіта»
щодо запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення
Нова влада “слуг народу” на
чолі з президентом України В. Зе
ленським спішно взялася до
прискореного запровадження
ринку земель сільськогосподар
ського призначення.
13 листопада 2019 року Вер
ховна Рада голосами народних
депутатів фракції Політичної пар
тії “Слуга народу” (227 голосів) та
позафракційних (13 голосів) ухва
лила в першому читанні законоп
роєкт про обіг сільгоспземель (ре
єстраційний № 217810).
Головна Рада ВУТ “Просвіта”
розцінює цей законопроєкт як
засадничо хибний і небезпечний
для української державності та
майбутнього нації, оскільки він
базується на примітивному розу
мінні призначення сільгоспзе
мель і спрямований на запровад
ження надліберальної системи їх
нього обігу, що межує з моделлю
дикого ринку. Цей законопроєкт
регламентує лише мізерну части
ну пов’язаних з обігом земель
сільськогосподарського призна
чення відносин, бо не є систем
ним документом, а складається з
окремих одиноких змін і допов
нень до кількох існуючих законів.
В законопроєкті відсутні засад
ничі норми, на яких має ґрунту
ватися аграрний устрій країни та
регулювати всі фази обігу таких
земель. Світовий та власний дос
від вчить, що де відсутня система
законодавчої регламентації зе
мельних відносин, там вони регу
люються розбійними силами
рейдерів та грішми без оглядки
на інтереси селян і національні
інтереси.
Як вчить практика європей
ських держав, цивілізований ри
нок землі об’єктивно пов’язаний
з високим рівнем регламентації
всіх аспектів земельних відносин.
Україна не може бути винятком з
цього правила.
Втілена в законопроєкті мо
дель ринку сільгоспземель не
тільки відкидає природну україн
ську традицію в організації аграр
ного виробництва, в основі якої є
господарселянин, який живе і
працює на своїй землі, але й су
перечить європейській практиці,
де основою аграрного устрою
визнається ферма — сімейне гос
подарство. Пропонована модель
ринку землі спрямована на задо
волення бізнесових інтересів олі
гархів, земельних спекулянтів та
іноземців і покликана утвердити
в аграрному секторі України ви
робничу надмонополію — лати
фундію, а не фермерський устрій
з мільйонами сімейних госпо
дарств.
Законопроєкт “слуг народу”
дозволяє концентрувати у влас
ності однієї фізичної чи юридич
ної особи понад 210 000 га сіль
госпугідь. Простий розрахунок
показує, що вся земля сільсько
господарського призначення в
Україні може опинитися в руках
близько двохсот сімей. Законо
давча ініціатива нової влади готує
саме таку перспективу для укра
їнців, бо знімає останні вимоги
(наявність сільськогосподарської
освіти або досвіду роботи у сіль
ському господарстві чи ведення
сільськогосподарського вироб
ництва) до покупця землі — гро
мадянина України.
Гроші і тільки гроші, за заду
мом творців цього законопроєк
ту, роблять будьякого громадя
нина власником земель сільсько

господарського призначення.
Більше того, законодавець про
понує поряд з громадянином Ук
раїни зробити покупцями ще й
юридичну особу, що відкриває
прямий шлях іноземцям та домо
рощеним олігархам до україн
ської землі. Наявність юридичної
особи серед покупців земельних
ділянок є прихованим способом
набуття права власності на землю
іноземним капіталом і створення
в Україні великих латифундій (аг
рохолдингів), власниками яких
будуть і українські олігархи, і іно
земці. Наявність серед суб’єктів
права власності на сільгоспземлі
юридичних осіб до того ж спотво
рює первісну природу приватної
власності — як власності фізич
ної особи.
Головна Рада ВУТ “Просвіта”
рішуче протестує проти наділен
ня юридичних осіб правом по
купця земельних ділянок сіль
ськогосподарського призначен
ня.
Законопроєкт створює право
ві підстави для легалізації неза
конно привласнених раніше че
рез чорні схеми (в обхід закону)
громадянами з краденими гріш
ми та представниками влади
мільйонів гектарів землі. Для
цього “слуги народу” пропону
ють скасувати норму Перехідних
положень Земельного кодексу
України щодо недійсності угод з
відчуження земельних ділянок та
паїв з моменту їх укладення, як
що вони були укладені під час дії
мораторію на продаж сільгоспзе
мель (пункт 15). Вилучення цього
положення є легалізацією зло
чинної діяльності з розкрадання
земель на державному рівні. Щоб
скористатися вилученням цієї
норми, передбачено відтерміну
вання введення в дію закону до 1
жовтня 2020 року при відсутності
прямої заборони — мораторію —
на їхній продаж.
Запропонована модель обігу
земель сільськосподарського при
значення базується на врахуванні
винятково бізнесових інтересів та
спекулятивних оборудок. В зе
мельній реформі нової влади пе
редбачене право власника прода
ти земельну ділянку, але право
громадянина її купити жодним
чином не забезпечене, таким чи
ном селяни втрачають право
власності на землю. Право влас
ності на землю для селян стає
фікцією.
У цій моделі ринку землі
призначення сільгоспугідь зво
диться лише до функцій звичай
ного виробничого ресурсу, упо
дібненого машинам, спорудам
тощо. Але сільгоспземлі є особ
ливим виробничим ресурсом, на
який не можна нарахувати амор
тизацію і відновити його заново.
Це — ресурс, даний Богом. Він
обмежений часом і простором.
Це ресурс, який має ознаки това
ру, поіншому сказати, це —
особливий товар. Ринок цього
товару завжди жорстко регламен
тується законодавством на всіх
фазах обігу землі. Призначення
сільгоспземель не вичерпується
їхнім виробничим використан
ням. Воно проєктується на соці
альну сферу, на екологічну ситуа
цію, на безпеку країни, її еконо
міку.
Землі сільськогосподарського
призначення є ресурсом, на базі
якого формується сільський ук
лад життя, який є надважливим

елементом національної ідентич
ності, наріжним каменем україн
ської мови, українського звичаю
та традиції.
Використання сільгоспземель
тісно пов’язане з вирішенням со
ціальних проблем для значної
частини суспільства — проблеми
зайнятості, забезпечення продо
вольством тощо. З огляду на те,
що землі сільськогосподарського
призначення займають більше 70
відсотків території держави, умо
ви їх використання значною мі
рою формують екологічну ситуа
цію в країні та впливають на кон
троль за її суверенною територі
єю.
Автори цієї земельної рефор
ми керуються дуже вузьким ро
зумінням ефективності, яка не
бере до уваги важливі соціальні,
екологічні, безпекові аспекти та
проблеми. Таким примітивним
розумінням ефективності виз
начально обумовлений курс но
вої влади на латифундію (агро
холдинги), що в кінцевому ви
падку призводить до виснажли
вої сировинної спеціалізації
країни. Влада “слуг народу” іг
норує очевидний факт, що тіль
ки сімейне фермерське госпо
дарство, а не латифундія, здатне
забезпечити сталий розвиток
сільських територій, країни за
галом.
Головна Рада ВУТ “Просвіта”
вважає, що політика президента
України, Кабінету Міністрів Ук
раїни та парламентської моно
коаліції щодо прискореного зап
ровадження ринку землі на базі
цього законопроєкту обґрунтова
но викликала тривогу за долю
держави і нації в більшості укра
їнського суспільства.
Реалізація такої політики за
початкує процес остаточного
знищення нечисельного україн
ського фермерства — малих та се
редніх сімейних фермерських
господарств, призведе до обеззе
мелення мільйонів селян, обез
люднення великих територій
держави, погіршення екологічної
ситуації, згорне перші паростки
кооперації, заблокує комплек
сний розвиток сільського госпо
дарства як основи потужного
АПК. І остаточно перетворить
Україну на виробника лише сіль
ськогосподарської
сировини.
Проведення земельної реформи
на запропонованій моделі ринку
землі створить загрозу продо
вольчій безпеці, позбавить укра
їнську державу можливості кон
тролювати значні частини своєї
суверенної території, зокрема
унеможливить їх використання
для створення комплексної за
гальнонаціональної системи за
хисту держави від зовнішніх заг
роз, зокрема з боку Росії.
Великий власниклатифун
дист, який не живе в селі і не об
робляє землю сам, не буде ство
рювати належної інфраструктури
в сільській місцевості. Його ціка
витиме лише одержання прибут
ків та запровадження технологій,
розрахованих на швидкий бізне
совий результат, а не збереження
села. Теперішня практика госпо
дарювання агрохолдингів цілком
це підтверджує.
Законопроєкт лишає поза
сферою нормативного регулю
вання практично всі найважливі
ші ділянки земельних відносин у
просторі обігу сільгоспземель. У
законопроєкті відсутні засадничі
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норми, на яких має ґрунтуватися
аграрний устрій країни і які ма
ють регулювати всі фази обігу зе
мель сільськогосподарського при
значення.
Таке недосконале регулюван
ня обігу сільгоспземель та запро
вадження ринку землі під час вій
ни неодмінно обернеться розгра
буванням національного земель
ного ресурсу і доморощеними
олігархами, й іноземцями, обер
неться відкриттям багатьох
фронтів напруги всередині дер
жави, що зробить Україну враз
ливою до російської агресії.
Головна Рада ВУТ “Просві
та” застерігає нову владу і сус
пільство від подальшої реалізації
запропонованої “слугами наро
ду” земельної реформи на базі
втіленої в законопроєкті 217810
моделі ринку земель сільсько
господарського призначення.
Така земельна реформа є не
прийнятною і
небезпечною
авантюрою глобального характе
ру. Головна Рада, підтримуючи
незаперечну суспільну думку, що
земля є стратегічним ресурсом
нації, від правильного викорис
тання якого залежить добробут і
безпека всього Українського на
роду, саме існування української
держави, закликає розробити
нову модель земельної реформи,
яка б відповідала кращим світо
вим правилам і національним
традиціям в організації аграрно
го виробництва.
Просвітяни вимагають від
президента України В. Зелен
ського, Кабінету Міністрів Украї
ни та парламентської фракції По
літичної партії “Слуга народу”:
1. Невідкладно зняти з роз
гляду Верховної Ради законопро
єкт “Про внесення змін до дея
ких законодавчих актів України
щодо обігу земель сільськогоспо
дарського призначення” (реєс
траційний № 217810), щоб не
продовжувати розпалювати напру
гу в суспільстві.
2. До кінця 2019 року ухвали
ти рішення про продовження мо
раторію на купівлюпродаж зе
мель
сільськогосподарського
призначення до закінчення вій
ни, яку Росія розв’язала проти
України і веде її вже майже шість
років, щоб не руйнувати єдність
нації і не породжувати внутрішні
фронти протистояння перед загро
зою розширення агресії з боку
Москви.
3. Якнайшвидше (до кінця
лютого 2020 року) внести зміни
до Конституції щодо визнання
сімейного фермерського госпо
дарства основою аграрного уст
рою України (законопроєкт за
реєстраційним № 6236 від 24. 03.
2017 р.), щоб унеможливити курс
на латифундію та започаткувати
політику утвердження в аграрному
секторі фермерського устрою на
базі сімейного господарства.
4. Терміново створити при
президентові України Комісію з
представників влади, аграрного
бізнесу і фермерів, громадських
організацій та наукових установ
відповідного напряму діяльності
для розробки всього комплексу
законопроєктів та дорожньої
карти на засадах парадигми ста
лого розвитку, необхідних для
здійснення земельної реформи,
щоб узгодити інтереси всіх верств
суспільства між собою та з націо
нальними інтересами.
5. Завершити в першій поло
вині 2020 року інвентаризацію зе
мель сільськогосподарського при
значення та заповнення Держав
ного земельного кадастру, щоб за
безпечити прозорість і ефектив
ність земельної реформи, зменши
ти її корупціогенність та виключи
ти рейдерство.
10 грудня 2019 р., м. Київ
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Від першої особи

“Дякувала Богу, що вберіг мене”.

Раїса РУДЕНКО: Я вибрала тюрму, а не ганьбу
Закінчення. Поч. у ч. 49, 50 за 2019 р.
— Чи розраховували Ви, створюючи УГГ,
що після підписання Брежнєвим Гельсінсько
го заключного акта, в СРСР вже більше не
буде політичних арештів?
— О, ні. Ми розуміли, що арешти бу
дуть. І зі свідомістю, що нас чекає тюрма,
ми йшли на створення Української Гель
сінської Групи. Микола Руденко був впев
нений, що Радянський Союз розпадеться.
Він настільки глибоко був впевнений, що
й мене у тому переконав. Однак ані він,
ані я не сподівалися, що він так швидко
розвалиться. На той час ми вже прочита
ли книжку Андрія Амальріка “Чи доживе
Радянський Союз до 1984 року?” У Мико
ли Руденка був друг, філософ Микола Ро
женко. Прочитавши Руденкові “Еконо
мічні монологи”, Роженко провів еконо
мічні розрахунки часу розвалу СРСР. І ви
рахував, що СРСР повинен був розвали
тися у 1984 або 1985 році. Руденко, якщо
Ви знайомі з його економічною працею,
наводив сонячні цикли і показував їхній
вплив на економічні цикли у землеробс
тві.
— Цікаво. А чому реально СРСР проісну
вав на сім років довше, ніж показували роз
рахунки? Неточність теорії?
— СРСР був великою ядерною держа
вою. Захід дуже боявся неконтрольованого
її розпаду, спричиненого прогнозованими
Руденком голодними бунтами. Попри по
літичні репресії в СРСР, Захід продавав
Союзові мільйони тонн зерна. А коли Со
юз уже не мав за що купувати харчі, ос
кільки у світі різко впала ціна на нафту, го
ловне джерело надходжень валюти, то За
хід безкоштовно надавав Союзові харчову
допомогу. І якраз за рахунок цієї допомоги
СРСР проіснував до кінця 1991 року. Коли
б не ця допомога та пов’язане з нею штуч
не відтягування розпаду Союзу, то цей роз
пад у часі, прогнозованому Амальріком і
Роженком (1984 р.), супроводжувався ве
личезною кров’ю. Але Господь відвів від
нас це страхіття.
Хоч не можемо казати, що розпад
СРСР був абсолютно безкровним. Після
спроби Кремля задушити силою (з люд
ськими жертвами) в січні 1991 року самос
тійницьке прагнення Литви, прибалтій
ські республіки оголосили про повний ви
хід зі складу СРСР. У другу річницю трагіч
ної тбіліської ночі (9 квітня 1989 року) “са
перних лопаток” (коли військовими під
командуванням генерала Радіонова у сто
лиці Грузії було зарізано саперними лопат
ками 19 мирних осіб та понад 4000 поране
но), 9 квітня 1991 року ця республіка ого
лосила про повну державну самостійність.
Після невдалої спроби перевороту реак
ційних сил, відомого як ГКЧП, Україна,
Білорусь, Казахстан та інші республіки
оголосили повну державну незалежність.
Кожна з колишніх республікколоній по
чала рятувати себе сама, мирно відроджу
вати свою державу.
— Чи не було проти Вас на роботі репре
сій через “нестандартне мислення” (з пог
ляду ЦК КПУ) Миколи Руденка? Він згадує,
що Ви перейшли з приймальні директора са
наторію на посаду лаборанта водопоста
чання…
— Традиційні для тоталітарних режи
мів звільнення з роботи почалися після
арешту Миколи. Перехід до лабораторії
не був зумовлений репресіями, а був моїм
свідомим вибором, щоб мати більше часу,
аби максимально допомагати чоловікові у
справі, за яку він боровся. Тим також по
яснювалося й те, що я покинула навчання
у Київському інституті культури. Микола
мене аргументовано переконав, що ніякі
інститути, а тим паче заочні, не можуть
дати людині тих знань, які дає ґрунтовна
самоосвіта. Ми обоє також розуміли, що
після того, як його праці з’явилися у сам
видаві, уривки його творів стали звучати у
передачах радіостанції “Свобода”, мені
не дадуть змоги ані закінчити інститут, ані
працювати в державній установі.
— Після арешту Миколи Руденка зміни
лося ставлення до Вас сусідів, знайомих,
друзів? Не спостерігали випадків, коли посі
яна пропагандою згадана Вами комсомоль

Ексклюзивна ювілейна розмова на актуальну тему

Олена Голуб, Раїса Руденко, Кирило Булкін, Микола Руденко, Євген Сверстюк,
Василь Овсієнко. 2001 р.

ська ненависть змінювалася чимось на зра
зок співчуття?
— Досить важко на це питання відпо
вісти. І до арешту Миколи, коли почалися
відверті наїзди на нього, і після сусіди, зна
йомі зі мною майже не спілкувалися. Важ
ко сказати, це був прояв страху чи байду
жості. Чи, може, вони носили у серці посі
яну пропагандою ненависть до мене й Ми
коли. Я дуже сумніваюся, що без шокового
лікування правдою і без сприятливого ду
ховного оточення закинута в душу нена
висть може переродитися на співчуття. А
тоді ніякого духовного середовища не мог
ло бути, а була інформаційна монополія
КПРС. Ви ж знаєте, як легко пропаганда
може зробити з людини робота, і як важко
потім з робота зробити знов людину!
Після арешту Миколи у середовищі ін
телігенції було співчуття. Хоч люди з цього
середовища уникали прямого зі мною
спілкування. Хіба хтось зустрічався десь у
лісі, щоб сторонні очі не бачили. Бували
випадки, що хтось із письменників всову
вав мені якусь копійку. Дружина Юрія
Смолича не боялася відкрито зі мною
спілкуватися. Казала: якщо вам потрібна
якась допомога — не соромтеся, звертай
теся. Але ж я була так вихована, що соро
милась звертатися по допомогу. Якщо мені
конче були потрібні якісь гроші, а таке бу
вало після арешту Руденка, то просто вип
родувала свої речі. У мене залишилися два
костюмчики, щоб я могла на зміну перео
дягнутися. Одного разу, зустрівши мене на
пошті, Василь Минко всунув мені в кише
ню 50 карбованців. Для мене це були вели
кі гроші, майже моя місячна зарплата, яку
я отримувала після арешту Миколи на но
вій “посаді” сторожа. Тоді я заробляла
усього 60 карбованців. Моя зарплата йшла
на те, щоб з’їздити в донецьку тюрму, за
везти Миколі передачу. Хоч перших 3 мі
сяці, ще до суду, я не знала, де тримають
мого чоловіка і чи взагалі він ще живий. Я
зверталася і в прокуратуру, і в КҐБ із запи
танням, де вони поділи мого чоловіка. Від
них відповідь була одна: ми не знаємо, де
ваш чоловік…
— Це був глум над Вами і над Миколою
Руденком. Чи були проти Вас якісь провока
ції, аби знищити Ваше подружжя, як це
сталося у випадку подружжя В’ячеслава
Чорновала та Олени Антонів? Про провока
ції проти Вас згадується у спогадах людини,
яка зберегла архів Миколи Даниловича часів
його заслання на Алтаї.
— А як Ви собі уявляєте КҐБ без прово
кацій? Звичайно, були. За мною дуже впа
дав підісланий КҐБ чоловік вірменського
походження. Я здогадувалася, що він “від
ряджений” до мене від КҐБ. Я повсякому
його уникала, а він дедалі більш нахабно
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мене знаходив. Хоч би куди я пішла, він
виринав на моєму шляху. Це означало, що
мала я “хвоста” і, можливо, не одного, які
інформували, куди я йду. Бо чим ще мож
на пояснити, що він виринув переді мною,
коли одного разу я була на Русанівському
мосту. Він мене довів до такого глибокого
відчаю, що я була налаштована кинутися в
воду. Історія знає випадки, коли доведені
інтригами КҐБ до відчаю люди вчиняли
самогубство. Це випробуваний метод бо
ротьби тоталітарних режимів з представ
никами інакомислія. Але Провидіння ма
ло інші плани щодо мене. Людина, про яку
розповідаю, підбігла до мене і не дала мені
стрибнути у воду.
Коли потім я думала про цей випадок,
то зрозуміла, що коли б я стрибнула, то ви
гадали б якусь “історію”, щоб і мене, і Ру
денка зганьбити на весь світ. Я дякувала
Богу, що вберіг мене. Тому надалі, хоч би
як важко було, хоч би як мене обсідали ка
ґебістські провокатори, я ніколи більше
чогось подібного не робила.
— А коли це було? І чи після цього випад
ку ця людина вже перестала Вас пересліду
вати?
— Це було у час, коли Микола Руденко
вже був у мордовському концтаборі. Мене
тоді звільнили з роботи. Я змушена була
працювати сторожем. Особа, про яку роз
повідаю, також працювала сторожем. І
здається, не в одному місці. Одного дня
прийшов він до мене до хати. Оскільки у
мене в дверях не було вічка, то я не знала,
хто дзвонить, тому відчинила. Нині вже не
пригадую, яку причину він знайшов, щоб
увійти. Не минуло й хвилини, як після
нього зайшов до мене міліціонер з двома
понятими. Хоч мій провокатор був у паль
ті, хоч я була одягнута, однак це не завади
ло міліціонеру скласти протокол, яким
підтвердили, що у мене застали чужого чо
ловіка. Як “свідка” ще покликали сусідку
знизу. Про все це Руденкові відразу донес
ли, наголошуючи, що я приймаю чужих
чоловіків. До нього з цією “вісткою” бук
вально на другий день поїхав каґебіст з
Києва.
— В одному інтерв’ю Ви сказали, що Вас
“ув’язнили, бо відмовилася доносити на сво
го чоловіка” — і це не метафоричний вислів.
Це було дзеркало тодішньої реальності, коли
брежнєвська реакція дійшла до найвищого
рівня цинізму. Від Вас вимагали, аби Ви свід
чили проти чоловіка?
— Свята правда. Від мене вимагали
свідчень проти Миколи Руденка. Ще до
арешту Руденка зі мною розмовляв капі
тан КҐБ Котовенко Іван Іванович. Тепер
він полковник у відставці. Потім він десь у
НРУ був близенько Чорновола. І В’ячес
лав Максимович навіть не здогадувався,

що той є недавнім працівником КҐБ. Ми
про те, що він крутиться біля Чорновола,
дізналися пізніше. Тут треба зауважити,
що в КҐБ були також українці, а серед них
чимало патріотів. Але вони працювали у
військовому підрозділі і не мали вибору,
як іще уникнути репресій самим.
Отже, капітан КҐБ Котовенко в 1970х рр.
дружньо мені “радив”, що я можу врятува
ти свого чоловіка від тюрми. Для цього я
повинна написати і опублікувати в газетах
статтю, що мій чоловік збожеволів. А якщо
я не хочу оголошувати його божевільним,
то його вже не врятую від тюрми, але себе
ще можу врятувати. Я просто мушу напи
сати, що Микола Руденко працює на ЦРУ.
Я повинна через пресу засудити всю його
діяльність і відмовитися від нього як від
чоловіка. І за цю “послугу” мені “забу
дуть” усе, що я робила у час мого подруж
жя з Руденком. Мене ніхто на судитиме.
Звичайно, я без вагань вибрала тюрму, а не
ганьбу. А своїм “добрим порадникам” ска
зала, що ані першого, ані другого не можу
зробити, бо це не відповідає дійсності! У
психічному плані мій чоловік абсолютно
нормальний. А подруге, я точно знаю, що
він на ЦРУ не працює, а лише прагне, щоб
неминуча криза СРСР була максимально
м’якою для населення, особливо для Укра
їни. “Раз так, — каже мені Котовенко Іван
Іванович, — ви вже зробили свій вибір. Не
тільки вашого чоловіка, а й вас заарешту
ють”. “Заарештують, то заарештують, що
ж мені робити. Своєї долі не тільки не
обійдеш, а й конем не об’їдеш”, — відпові
ла я народною мудрістю на це застережен
ня “доброго порадника”.
Відтоді вони почали якісь “папірці”
збирати і на мене. Миколу Руденка надов
го заарештували в лютому 1977 року, а ме
не — в квітні 1981го. І після 4х місяців
“слідства” мене засудили. Мої “5+5” — це
стандартний термін у час так званого “тре
тього покосу”, коли людину вперше суди
ли.
Поки прийшла “обіцяна” капітаном
Котовенком моя “черга”, я їздила на поба
чення до Миколи Руденка, привозила
звідтам його написані за ґратами вірші, пе
редруковувала їх і намагалася порозпихати
по людях, бо знала, що прийдуть до мене з
обшуками. Невдовзі каґебісти зрозуміли,
яким чином потрапляють на волю Мико
лині невільницькі вірші. За мною вже
пильно стежили. Я не знаю, чи у мене в ха
ті були якісь “підглядки”. Знаю, що у жін
ки в будинку напроти зайняли одну кімна
ту. І там встановили направлену на мої вік
на апаратуру. З другого боку була кінобуд
ка, яка виходила на наші вікна. Там також
встановили апаратуру. І з одного, і з друго
го боку апаратуру встановили, коли Руден
ко ще був на волі.
— В “Енциклопедії історії України” чи
таємо, що Вам у горбачовські часи було доз
волено виїхати на Захід. В інших матеріа
лах сказано, що Вас змусили виїхати! Що є
правдою?
— Знаєте, тут дуже хитро було зробле
но. Так, нас звільнили і сказали: ви вільні.
Але нам не було де дітися. Ми вже не зас
ланці. Отже, кімнату в гуртожитку, яку нам
дали як засланцям, — вже забирали, бо
вважалось, що держава вже нічого нам не
була зобов’язана. Каґебісти з України нам
виразно дали зрозуміти, що в Києві не ба
чити нам ніякого помешкання. За їхніми
словами, ми можемо повернутися в Украї
ну. І навіть до Києва. Але мусимо самі собі
шукати роботи і на загальних засадах зано
во ставати у чергу на житло. А де ж нам жи
ти? В гаражі? З усього нашого майна, яке
ми мали до арешту, залишився лише Ми
колин гараж. Добре знаючи нашу матері
альну ситуацію, алтайський каґебіст вик
ликав нас і “порадив”: “Ви можете їхати за
кордон”…
— Ви кажете, що у вас із майна зали
шився лише гараж. Але ж у вас була кварти
ра у КончаЗаспі! Куди вона ділася?
— Як було винесено мені вирок, то її у
мене відібрали. Хоч і в тодішній Конститу
ції УРСР була стаття 53, якою громадянам

“Нинішні керівники також бояться появи реального
українського господаря, який дбатиме про свою
землю”.
Української РСР гарантувалася недотор
канність житла, проте ця ж Конституція
давала право державі позбавляти житла
громадян, якщо на це існують “законні
підстави”. А тоталітарна держава завжди
знайде такі “підстави”, якщо їй це потріб
но. Тим паче, коли це була державна чи со
ціалістична власність. А з нею держава мо
же робити все, що їй заманеться. Особливо
державні квартири були одним із засобів
тримати людину в рабстві. Нині мені стає
страшно, коли чую, з якою ностальгією
згадують часи, коли держава “давала” лю
дям квартири. Це свідчення рабської мен
тальності. Держава ніколи нічого не дає, а
такими подачками ставить людину у гли
боку залежність.
Коли прийшов час нам повертатися,
Микола намагався доводити каґебістам,
що у нас не мали права відбирати кварти
ри, оскілки він інвалід війни. На ці його
аргументи зовсім не зважали, а насмішку
вато заявили: “Тоді в Києві станете на
квартирну чергу для інвалідів війни. Якщо
такі черги ще існують”…
— В одному з інтерв’ю Ви сказали, що за
працю “Енергія прогресу” Микола Руденко
мав би отримати Нобелівську премію. По
годжуся з тим, хоч вважаю, що його худож
ні твори легше читати, ніж декого з наго
роджених цією премією авторів. Свого часу
академік Ігор Юхновський казав, що поки
“Енергія прогресу” не буде покладена в осно
ву економічної політики, Україна не вийде на
високі орбіти розвитку. Недавно у закордон
ній пресі знайшов я шокуючий заголовок про
Україну: “Дуже багата країна дуже бідних
людей”. Чи, може, вже Ви розгадали, чому
економічний і політичний клас України не
приймає, не знає цієї праці Миколи Руденка?
— Суть проблеми і в інтелектуальному
рівні людей, які приходять до влади, і в їх
ньому особистому інтересі. Інколи може
скластися враження, що влада не розуміє
цінності землеробства в економічному
розвитку. Насправді люди, що при владі,
добре це розуміють. Але вони не хочуть йо
го робити пріоритетом стратегії розвитку
держави. Наразі бачимо прагнення якомо
га більше награбувати державних ресурсів.
Це можливо, поки йде безпощадна експлу
атація селян, а точніше, земельних угідь,
джерел нафти, газу і вугілля. Це ж на спе
куляції зерном, нафтою і газом народився
клас олігархів. Це звичайні шахраї. Совєт
ська система виховувала у совєтської лю
дини почуття ненависті до багатих. І ми як
суспільство, у плеканій десятиліттями не
нависті до багатих, не навчилися відрізня
ти тих, хто прийшов до багатства шляхом
створення реального продукту споживан
ня, і тих, хто збагатився на посередництві
при експлуатації надр землі, а передусім
хліборобів.
У поемі “Голод” показано, як у 1920х рр.
відбирали у людей землю. Совєтські лідери
перебудовної доби вже добре розуміли цін
ність землі, але боялися випустити її зі сво
їх рук. Вони боялися появи незалежного
господаря. Нинішні наші лідери — де пря
мі, а де лише ментальні нащадки тих, хто
своїм побоюванням дати землю господарю
призвели до розпаду СРСР. Нинішні керів
ники також бояться появи реального укра
їнського господаря, який дбатиме про
свою землю, а не намагатиметься висмок
тати з неї всі соки, як це роблять орендарі
та олігархи.
Я пам’ятаю згадані Вами слова академі
ка Юхновського. Вони були сказані у при
міщенні Центральної Ради під час обгово
рення першого видання книги Миколи Ру
денка “Енергія прогресу”. На жаль, попри
великий авторитет вченого, його слова не
почули на владному Олімпі. Але нас це не
здивувало. Ми ж добре знаємо проблеми
невизнання таланту. Це було з усіма вчени
ми у всьому світі, які своїм ідеями й погля
дами випереджали свій час.
Я вірю: економічні та космологічні дос
лідження Миколи Руденка колись стануть
дуже відомими у світі, на них базувати
муться економічні програми успішних дер
жав. Це обов’язково буде, хоч я до того ча
су й не доживу.
— Дякую за розмову. Редакція “Слова
Просвіти” щиро вітає Вас з ювілеєм. Хай
Доля дарує Вам можливість бачити пос
правжньому українську Україну.
Розмову вів Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ
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Становлення особистости — становлення роду
Олексій ВЕРТІЙ
м. Суми

В

українській національній свідомос
ти Рід мислиться не лише як кров
на єдність, а й як духовна та ідейна
спадкоємність не обов’язково кровних по
колінь. Відтак у нас сформувалося й по
няття про націю як великий Рід. Коли ж в
одному Роді природно об’єднуються обид
ві ці складові, то Рід стає сильним, націо
нально значущим, взірцевим у різних пла
нах — історичному, суспільнополітично
му, громадському, духовному, культурному
тощо. Прикладом такого Роду і є рід Жеп
линських. Дібраний авторами та упоряд
никами книжки матеріал подає його істо
рію за кілька століть – від козацьких часів
до сьогодення (“О. Михайло Жеплинський:
служіння Богові та Україні”. Автори!упо
рядники Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б.,
о. Жеплинський Т.Б., Жеплинський Ю.Р.,
Ковальчук М.М. — Львів: Растр — 7, 2019.
— 356 с., іл.)
Перші відомости предків Жеплинські
зберегли у своєму сімейному переказі. Він
оповідає про двох братівкозаків Григорія
та Михайла. Вони були не лише добрими
господарями, а й мужніми та відважними
вояками, патріотами рідного краю. Сімей
ний переказ зберігає історію поєдинку од
ного з них із самим турецьким пашею,
якому козак відтяв руку. Саме вони й зак
лали підвалини становлення роду Жеп
линських: шляхетні вчинки, служіння ви
соким ідеалам, побожність, турботливе
ставлення до дівчат і жінок, старших себе,
родинних звичаїв, їх примноження. В чо
му, в яких діях і вчинках, в яких життєвих
принципах та ідеалах нащадків Григорія та
Михайла виявилися ці основи роду? Який
їхній зміст? Упорядники та автори книжки
“О. Михайло Жеплинський: служіння Бо
гові та Україні” (Л., 2019) зуміли відповіс
ти на ці запитання конкретно, змістовно
та переконливо.
У центрі уваги — становлення характе
ру, світогляду, національної громадянської
позиції, особистости загалом батька, діда
та прапрадіда о. Михайла Жеплинського,
які досліджені у найтісніших взаємозв’яз
ках та взаємозумовленостях історичними
обставинами, спадкоємністю цінностей
роду, на багатому, часто вперше опубліко
ваному архівному матеріалі з використан
ням спогадів, листів, світлин тощо. У нас
лідку о. Михайло Жеплинський постає як
взірець духовної та громадянської доско
налости української людини, виявом чес
ти Роду, що став для наступних поколінь
прикладом для наслідування.
Зі сторінок книжки о. Михайло Жеп
линський постає не лише як священник, а
й як культурноосвітній та громадський ді
яч, національні інтереси якого найтісні
шим чином пов’язані з інтересами того
оточення, в якому жив і працював, якому
віддавав усі свої сили, знання, життєвий
досвід. Прибувши на парафію у с. Завадка
Риманівська, що на Лемківщині, одразу
відчув гостру потребу збереження рідної
мови, національної духовности та націо
нального характеру лемків, піднесення
рівня їхніх господарств. Відтак невідклад
но та дієво узявся не лише за церковні
справи, а й за піднесення загальної культу
ри та освіти місцевого населення. Органі
зував школу і привіз першого в історії села
вчителя, дбав, щоб обдаровані молоді од
носельці продовжували навчання у Пере
мишлі та Львові і набували потрібних для
села спеціальностей, перейнявся турботою
про організацію читальні “Просвіти” і від
крив її. До того ж, як згадує його син Бог
дан Жеплинський, батько — колишній во
як УПА і січовий стрілець, в усьому любив
порядок, послух, дисципліну і вимагав
цього від інших, послідовно і цілеспрямо
вано створював навколо себе і в селі зага
лом питомо національні українські облаш
тунки і тим самим протидіяв полонізації та

зросійщенню своїх односельців, формував
їхній світогляд, національну свідомість,
здобувши від них цілком заслужену повагу.
“Місцевий парох ніколи не зважав на під
лі наклепи місцевого учителя, кацапа,
який — так бодай всі люди оповідають —
писав до Здрою про все, що діється в селі.
Бо треба всім чесним людям знати, що ка
цапи, то така порода, що не хоче, щоб бід
ний селянин стався розумніший, щоб йо
му краще велася господарка; москаль ті
шиться, як ґазда голодує, як немає йому в
що вдягнути своєї дитини, як чорна недо
ля жене його завчасу до гробу; тоді для
москаля найбільша радість. Унаслідок та
ких доносів пропала о. Жеплинського
6місячна пенсія. Але ніщо його не спини
ло хоч і по тернистій дорозі йти до мети.
Засіяне слово дало гарні овочі. Сьогодні
нема сили, що звела б Завадчан на манівці”
(с.88), — згадує Марія СтарчакВавричин.
Прикметний і такий випадок. Коли со
вєтські війська вступили в с. Наконечне І,
куди переїхала родина Жеплинських, о. Ми
хайло не залишив своїх парафіян, підтри
мував їх нескорений дух. Одного разу до
нього зайшов совєтський солдатукраї
нець і запитав, чи не обстрілювали банде
рівці їхню хату. Таких обстрілів ще не було,
але солдат попередив панотця, що наступ
ної ночі, переодягнені у форму бандерів
ців, вони будуть обстрілювати їх у вікна
кухні, і щоб господарі лягали на підлогу.
Так і сталося. Сім’я вціліла. А вдень о. Ми
хайла покликали до району і в органах но
вої влади допитувались, чи немає в них у
селі бандерівців. “Їх повне село, — дипло
матично відповів панотець, — а ви тут чо
гось чекаєте, цієї ночі вони нас обстріля
ли”. Здивовані таким “доносом”, пред
ставники влади відпустили його.
Подані у найтісніших взаємозв’язках ці
та інші факти усебічно розкривають пито
мо національні ідейні, історичні, духовні,
психологічні основи роду Жеплинських,
спадкоємність у нових поколіннях. Більше
того, вони утверджувалися й родом о. Йо
сифа Мизя, який йшов по лінії дружини
о. Михайла Жеплинського, мами Богдана
та Романа Жеплинських. У своїх спогадах
Роман згадує, як у дідуся Йосифа та бабусі
Казимири діти не раз слухали оповіді про
князів, козаків, січових стрільців, власно
руч виготовляли погруддя Т. Шевченка,
С. Петлюри, Є. Коновальця, що сприяло
зацікавленості дітей не лише цими поста
тями, а й національною історією загалом,
уже з дитячих літ формувало національну,
громадянську позицію, що згодом виявля
лося у конкретних діях і вчинках.
З достатньою переконливістю в книжці
це показано на прикладі долі Богдана та
Романа, синів о. Михайла та їмосці Натал
ки. Обидва вони упродовж усього життя
не зрадили успадкованим принципам, хо
ча й довелося витримати неймовірно тяж
кі випробування. Совєтська влада циніч
но, планомірно і послідовно знищувала
все, що бодай чимось нагадувало про укра
їнські національні цінности, визначало
основу і сутність національного устрою
нашого життя, насильницьки провадили
совєтокомунізацію духового світу україн
ців, їх свідомости і т. ін. Усе, що заважало
здійсненню окупаційної політики совєтів,
оголошувалося ворожим, піддавалося
цькуванням, підступно, найжорстокіши
ми способами і методами усувалося з усіх
сфер українського суспільства. Оскільки
студенти Львівської політехніки Богдан та
Роман Жеплинські, окрім навчання, опа
новували гру на бандурі, брали участь у
концертах інститутської художньої самоді
яльности, то їх без будьяких вагань зара
хували до шкідливих елементів та ворогів
народу і незабаром арештували, ув’язнили
і відправили на 5річне заслання в сибір
ську тайгу. Але й це не зламало їх вільно
любивого духу, перейнятого від батьків, ді
дусів, бабусь та інших далеких предків, тож
вони зуміли зорганізувати себе на спротив

комуносовєтській владі. У глухій безлюд
ній тайзі разом з друзями по неволі вони
виготовляли бандури й організували ан
самбль бандуристів, драматичний гурток,
брали участь у фестивалях художньої само
діяльности у Томську, збираючи матеріали
для енциклопедичного довідника про ук
раїнських кобзарів, бандуристів та лірни
ків, таємно зберігали їх до кращих часів
(такий довідник Богдан Жеплинський ра
зом з донькою Дариною Ковальчук вида
ли лише в 2011 році). Опубліковані в книзі
статті, спогади, документи, світлини, ар
хівні матеріали оповідають, як, повернув
шись із заслання, зазнаючи постійних
утисків, перешкод, переслідувань, звіль
нень з роботи, вимушених переїздів з од
ного місця проживання на інше, Богдан і
Роман Жеплинські продовжили протисто
яти наступові комуносовєтської влади на
духовнозвичаєві сфери національного
життя українського народу. Під пильним
наглядом КГБ, компартійного та совєт
ського керівництва з числа студентів, ро
бітників, інтелігенції вони створюють ан
самблі та капели бандуристів, учасники
яких виступають з концертами, пропагу
ють українську народну пісню та культуру
у містах і селах Західної та Східної Украї
ни, Київі, Криму, Польщі. Схвально про
них відгукуються не лише рядові слухачі, а
й видатні діячі літератури, науки, мистец
тва та культури, якто Іван Гончар, А. Кос
Анатольський, Борис Кирдан, Василь
Яременко та інші. Богдан Жеплинський
виступає в періодичних виданнях України,
Польщі, Югославії, Німеччини, Англії,
США та інших країн з розвідками з істо
рії кобзарства та бандурного музикування,
обирається членом редколегії часопису
“Бандура” (США). Така “зухвалість” “бур
жуазных националистов”, “бывших реп
рессированных” насторожує і дратує пред
ставників “недремного ока” та їхніх посі
пак. Ансамблі та капели підступно, під ви
гаданими причинами розформовують,
бандури та строї розпродують, а організа
торів цих колективів переводять на інші
місця роботи і проживання, але й там, до
лаючи усі перешкоди, вони продовжують
свою справу й організовують нові самоді
яльні колективи, провадять велику куль
турноосвітню роботу серед студентів, ро
бітників, інших верств і прошарків місце
вого населення.
У контексті тогочасної дійсности це
було виявом боротьби за збереження ду
ховних основ нашого національного бут
тя, тих основ, які ми зобов’язані не лише
зберегти, а й примножити в сучасних і нас
тупних поколіннях українців.
У книжці подано розповіді, документи
і факти про те, як внуки і правнуки о. Ми
хайла Жеплинського продовжують справу
своїх прадідів, прабабусь, батьків та мате
рів. Скажімо, донька Богдана Жеплин
ського Дарина Ковальчук та його внук
Мирослав Ковальчук продовжили справу
батька і дідуся й разом з ним завершили
його майже шістдесятирічну працю з під
готовки та видання перших в Україні ен
циклопедичних довідників “Українські
кобзарі, бандуристи, лірники” (Л., 2011),
“Ансамблі бандуристів” (Л., 2016), “Ка
пели бандуристів” (Л., 2016), “Дударі” (у
співавторстві з Дмитром Дідушкою. – Л.,
2017), збірників “Кобзарство і ми. У двох
томах” (Л., 2014). Вони, разом з іншими
представниками роду, дієво пропагують
життя і творчість свого батька і дідуся.
Син Богдана Жеплинського Тарас став
кандидатом наук, доцентом Національно
го університету “Львівська політехніка”, а
нині, ставши священником, продовжує
справу Михайла Жеплинського та Йосифа
Мизя. Продовжують примножувати звичаї
роду Жеплинських та Мизів і Роман Бод
нарук, Соломія Жеплинська, Марта Ко
валь, Марійка Жеплинська, Матвійко
Яськів, тобто четверте й п’яте його поко
ління.
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“Мова — як джерельна вода, яка в спеку рятує
людину від спраги”.

Читацьке віче

Говорили про нескорений український Донбас
Валерій РОМАНЬКО,
член ВУТ “Просвіта”, член
НСПУ, м. Слов’янськ Донецької
обл.
Захід відкрила директор
Слов’янської міської бібліотеки
імені Михайла Петренка Лариса
Мамедова. Альманах представив
його редактор, член НСКУ та
член ВУТ “Просвіта” Євген Ша
повалов. Він зупинився на труд
нощах, які довелося побороти,
щоб видання побачило світ, на
його особливості як національ
но патріотичного видання, на
відміну від тих, яких сьогодні чи
мало на Донеччині. Знаковою
статтею, яка відкриває альманах,
є стаття “Донецька рана Украї
ни” відомого земляка, академіка
Івана Дзюби.
Далі про особливості своїх
статей говорили автори часопису.
Краєзнавець та письменник Ва
лерій Романько подав до альма
наху статтю “Андрій Малишко і
Василь Стус: діалог двох митців”,
а також передмову до творчих до
робок поета з Донецька Станіс
лава Жуковського “Лишається
вірним українському слову, рід
ній державі”. Він зачитав вірш
поета з окупації “Дебальцеве”, а
також проаналізував художній
репортаж свого сина Олександра
“Вічне середньовіччя хворої про
вінції”, який теж вийшов у цьому
номері альманаху.
Історик, просвітянин Воло
димир Качур детально проаналі

У гостинній залі Слов’янської центральної міської біб
ліотеки імені М. Петренка зібралися члени ВУТ “Просві
та”, краєзнавці, бібліотекарі, учні та студенти педунівер
ситету, журналісти. Того дня відбулася презентація дру
гого номера історико краєзнавчого та літературно мис
тецького альманаху “Степ/Step: Нескорений український
Донбас”. У гості до слов’янців прийшли члени редакцій
ної колегії альманаху на чолі з редактором, головою ГО
“Товариство Олекси Тихого”, членом НСКУ Євгеном Ша
поваловим.

зував свою статтю “Дружківка під
час трьох революцій”.
Журналіст та краєзнавець Єв
ген Фіалко розповів про недавні
трагічні сторінки нашої історії —
окупацію рідної Дружківки ро
сійськими найманцями навесні
та влітку 2014 року. Ці події він
висвітлив у статтях “Жертвы и

Заговоріть українською...
Питання мови — це не тільки державна справа, воно є
всенародним, глибоким, має ментальні обґрунтування і
визначає волю народу до визнання його прав та самобут
ності у державотворенні та існуванні своєї Батьківщини.
Ліна ТОПЮК,
пенсіонерка, м. Київ
Потрібно повертатися до ви
токів української мови і слова. І
служити їм “денно і нощно”. Бо
слово було у Бога, а із слів скла
дається мова, вона освячена Бо
жою благодаттю. Мова віддзер
калює суть нашого життя, іден
тичність українського народу,
побут, звичаї, обряди, культуру.
Мова — це ще й генетична спад
щина, як код роду. По звучанню
тих чи тих слів ми пізнаємо, з
якої місцевості людина, з якого
краю, її культуру, звичаї. Мова
віддзеркалює нашу душу і звору
шує серце, вона ласкава і звели
чує людину над усілякими нега
раздами. Наша мова ще й багата
колоритом, прикрашена чудови
ми різнобарвними кольорами.
Бо вона інколи аж бринить, аж
співає. Такої мови немає ніде у
світі. Наші предки підбирали
слова, що були співзвучні з со
нячним ранком, з пахощами трав
на луках, дозріваючим хлібом на
полях. Навіть лайливі слова були
іншими, не різали, як говорять,
вуха і не травмували душу люди
ні до сумних зітхань і сліз. То що
ж це було? Це дійство — Божий
дар, який через Господа давався
людям для добра, щастя, спілку
вання, а насамперед любові до
всього земного, яке так оспівува

лося у піснях, прислів’ях, пере
казах, різних обрядах. Відбувало
ся таке дійство, ніби сама приро
да розмовляла з людиною на різ
них мовах, але розуміли одне од
ного. Це сплетіння слова, душі і
всесвіту, які звучать в один тон з
земним творінням. Це, можливо,
є великим, незбагненним і всео
хопним, яке неможливо переда
ти тільки словами. Може, вже
після цих слів хтось захоче заго
ворити рідною українською мо
вою, то скажу ще глибше, це і пу
повинний зв’язок матері з дити
ною, і мова зі своїм рідним наро
дом і своєю Батьківщиною. Зро
біть ще один крок, і ви відчуєте,
як збагатиться ваша душа, ви на
віть станете сприймати навко
лишній світ по іншому. Можна
вивчати інші мови і їх поважати.
Але потрібно любити і шанувати
свою мову, як маму, як свою
Батьківщину, захищати її: не оск
верняти, не перекручувати, не
глумитися, не принижувати. Бо
це святе, яке передавалося, і має
мо надію, передаватиметься по
коліннями на віки.
Коли моя мама була в неволі в
роки війни у Німеччині, то було
велике бажання одночасно зі
звільненням від рабства почути
рідне слово українською мовою.
Воно було рівноцінне свободі.
Мова — як джерельна вода, яка в
спеку рятує людину від спраги.
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палачи. Рассказ о том, что проис
ходило в Дружковке в мае авгус
те 2014 года” та “Его “преступле
ние” — любовь к Родине”.
Член НСКУ, відповідальний
секретар Донецького обласного
краєзнавчого музею Дмитро
Білько розповів про свою статтю
“Коротка біографія Г. Стеценка

То скільки
двічі по два?
Олексій ПЕРЕДЕРІЙ,
Запорізька обл.
Розумію, що часи змінились:
комп’ютеризація, Інтернет, за
силля чужомовних видань, ане
мічність наших, українських. Але
на цьому тлі вирізняються “Літе
ратурка”, “Слово Просвіти” як
елітарні видання. І це добре. Ek
celsior, як казали древні. Але чому
вас рідко можна знайти в бібліо
теках, а особливо — шкільних?
Дітей треба відривати від смарт
фонів, і педагогам “висока” тема
не завадить. Адже у кожному чис
лі тижневика “Слово Просвіти”
гурт авторів такі вибиває націо
нальні децибели! Не переконува
тимемо один одного в очевидно
му. Краще порадьмось, як нам
розширити авдиторію. Можливо,
“ненав’язливо” порекомендува
ти обласним “Просвітам” на міс
цях пробивати передплату? До
слова. Ваша передплата недорого
коштує (слава Богу!) порівняно з
іншими газетами. Оце звернувся
я до заможних фермерів, підпри
ємців чи, можливо, вдячних уч
нів своєї колишньої школи, пе
редплатити “Слово Просвіти”,
“Літературну Україну”, той чи
той український журнал. Споді
ваюся, мою замітку в районці
надрукують. Я знову подарую
піврічну передплату “Слова
Просвіти”, але тій школі, де по

на тлі доби”, а також представив
черговий випуск історико краєз
навчого журналу “Донеччина:
Природа. Люди. Культура”, який
видає ДонОКМ.
З короткою промовою висту
пив скромний, але мужній Ана
толій Водолазький, який у період
окупації Дружківки 22 травня
2014 року вийшов з прапором Ук
раїни у центр міста, до пам’ятни
ка Леніну. Через 15 хвилин його
схопили окупанти, побили, ки
нули за ґрати. Дивом залишився
живим. Пізніше був відзначений
високою нагородою “Народний
Герой України”.
У цьому номері альманаху
вміщено вірші членів НСПУ Ва
силя Голобородька та Юрія До
ценка; статті краєзнавця, пись
менника Вадима Оліфіренка про
Василя Гайворонського та Василя
Голобородька; матеріали викла
дача вищої школи Володимира
Алтухова про Данила Шумука та
Анатолія Лупиноса. І, звичайно,
продовження матеріалів з архіву
Олекси Тихого — цього разу
“Роздуми про українську мову та
культуру в Донецькій області” та
“Словник невідповідних норм
української літературної мови”.
Усі матеріали альманаху
“Степ/Step”, об’єднує тема нес
кореного українського Донбасу,
адже їх підготували справжні
патріоти, яким долею судилося
жити у Донецькому краї, цій
прекрасній частині незалежної
України.
чинав свої 7 класів по війні. Так
би зробили всі, кому дороге укра
їнське слово.
Хоча найбільш “забамбуль
ним” для українців лишається те
леящик. Коли вже в нас буде
можлива не лише реклама пре
тендентів до парламенту, взагалі
влади, а й антиреклама? “Розбір
польотів” після виборів чи доле
носних рішень Уряду, Верховної
Ради? Але наша преса мовчить.
Ось чому за бойків рабіновичів
стільки віддано голосів в центрі,
на півдні і сході. Лише потім, отя
мившись, ми виходимо на май
дани. А чому б не думати до того,
як?!
Не додаватиму нічого до “ук
раїнофобських гомосовєтікусів та
кацапської орди” Салиги. Про це
розповідаю серед своїх, але пов
торюсь: коли в керманичів нутро
чуже, де націоналізм (тобто лю
бов до українського, рідного на
роду і своєї землі) і не ночував, а
говорити з патентованим Монеб
ром і важко, і програшно.
А наше “не НАТО” і ниніш
ній “барель української крові за
в’язку московських бубликів” ле
жать на всіх наших президентах
краплями крові та сліз. А на всіх
нас, даруйте, хоч росою чи тума
ном теж. Що допустили! Врозуми
нас Всевишній! Не хотів аж так —
глибоко, але не можу мовчати.
P. S. Мовчу про купи продай
всієї України. Кажуть, у єврей
ського школярика вчитель запи
тує: скільки двічі по два? Той
уточнює: ребе, а ми продаємо чи
купуємо?

Земельний закон
Леонтовича
Олена ЛЕОНТОВИЧ,
член НСПУ, м. Київ
У зв’язку з дивним, щоб не
сказати різкіше, проєктом закону
про землю, який ухвалювати
меться не в інтересах і не на ко
ристь України та її народу, всупе
реч здоровому глузду, який Зе
монобільшість попри все прагне
ухвалити в “турборежимі”, при
гадався інший Земельний закон,
розроблений 101 рік тому. В лис
топаді 1918 року його підготував
Володимир Леонтович, міністр
Земельних справ Української
держави. Тоді ж його затвердив
гетьман Павло Скоропадський, і
він мав бути проведений у життя
Радою міністрів.
З чого виходив той Закон?
Передусім з того, що Українська
Гетьманська держава мала на меті
провести широку земельну ре
форму, створити економічно міц
ний клас українських малих і се
редніх селян господарів, щоб він
став твердою опорою успішного
розвитку сільського господарс
тва. Для цього мав бути створе
ний Державний банк землі на ос
нові примусового викупу землі,
що була у великих землевласників
понад встановлену Законом нор
му в 200 десятин, з подальшою її
парцеляцією (поділ землі на дріб
ні ділянки). Селяни могли купи
ти за допомогою держави не біль
ше 25 десятин землі в одні руки
через Державний Земельний
банк. В основу Закону було пок
ладено визнання приватної влас
ності.
До 200 дес. надавалося за За
коном великим господарствам
тільки з високою агрокультурою
ведення землеробства. Більше ж
норми могли мати лише ті госпо
дарі, які “обслуговували сахаро
варні, вигодовували культурну
худобу (на плем’я) або плекали
культурне насіння”, але, знову ж
таки, з певними обмеженнями.
У розробці проєкту цього За
кону брала участь комісія (до 25
осіб), в яку входили і відомі вчені,
і успішні господарники: В. М. Л е
онтович, проф. К. Т. Воблий,
проф. В. А. Косинський, Є. Х. Чи
каленко, І. Г. Чарниш, проф.
С. А. Франкфурт та ін.
Цей Земельний закон вва
жався одним із найдемократичні
ших серед усіх подібних у цілому
світі і рівним лише до земельного
законодавства в Новій Зеландії,
яке випередило інші країни і
“еволюційним шляхом вирішило
земельне питання на велику ко
ристь працюючого люду”.
А тепер, після всіх страждань
ХХ століття і досягнення Неза
лежності, молоді політики під
диктовку світової плутократії ра
зом з доморощеними ненажерли
вими олігархами продавлюють че
рез Верховну Раду закон, наслід
ками якого може бути цілком ре
альна втрата державності та суве
ренітету, втрата найбільшого ба
гатства українського народу —
найродючішої у світі землі і пов
ного занепаду України як держави!
Недарма історичні ремініс
ценції явилися у вирішальний
час…

Презентація

“В автора є найголовніше — Дух, те, що рухає ним”.
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Дух Міжчасся, або Людина поза часом
Феномен Миколи Павленка
Н

ещодавно в Національному музеї
літератури України відбулася пре
зентація історико пригодницької
дилогії Миколи Павленка “Холодноярські
тризуби, або Пригоди Якоба Штофке в Ук
раїні. Хочу спокою, світла, миру і добра”.
Модерували презентацію Павло Мов
чан і Сергій Гальченко.
П. МОВЧАН:
— Я читав рукопис книжки, читав, ко
ли вона вийшла друком. І мене радує, що,
певно, ще тільки в українській родині мо
же відбуватися зібрання в такому тісному
колі друзів та однодумців, як оце на сьо
годнішній презентації, яка згромадила
справжніх шанувальників книги. Не сек
рет, що в наш час пришвидшується процес
поступового витіснення зі свідомості такої
важливої справи, як література, відлучаю
чи загал від широкого формату проведен
ня подібних заходів, як це було закроєно в
недавні часи, коли переповнені зали не
вміщали всіх охочих долучитися до висо
кого Слова літератури. Зараз у цій залі зіб
ралися справжні поціновувачі літератури,
аби пошанувати людину, відому нам свої
ми науковими розробками, прогнозами,
своїм баченням і прочитанням Завтраш
нього. Та несподівано для нас самих Ми
кола Павленко захопився тим, що назива
ється міжчассям: між тим, що було, і тим,
що буде. Здавалося б, те, що було, вже на
лежить історії, але ми іноді забуваємо важ
ливу складову будь якого часу, що це по
суті есхатологічний час. Ця категорія ви
никла разом із християнством як сукуп
ність релігійних уявлень про кінечність
світу і пов’язану з цим долею людства. І ті
події, які ми зараз розглядаємо, мають до
цього безпосередній стосунок. Бо що таке
100 років, які минули з часу описуваних у
книзі подій? Для молодого покоління це
багато, для історії ж, а особливо для різно
виду Часу, який є поза Часом, — це катего
рія, яка простежується в попередніх пра
цях Миколи Павленка. Зокрема в “Біблії
Розуму, або Як стати щасливим” та “Стру
муюче крізь нас Життя безмежне, або Пра
во на безсмертя!” У цих творах є багато
здогадок і відчуттів, які прочитуються на
рівні інтуїції, навіть не осмислено, бо
сприймаються відчуттями, адже йдеться в
них про людину поза Часом. Людина є бо
жественним творінням, а тому їй дано від
чуття позачасовості. З есхатологічної точ
ки зору все в житті покладається на Душу.
Все те, що переноситься за межі Часу. І те,
що відбулося 100 років тому на Землі, на
буває зовсім іншого виміру, не історично
го, а скоріше есхатологічного. Бо спостері
гаються колосальні перегуки між тим, що
було 100 років тому, і сьогоденням. Саме
так відбувся перетин під час війни двох
постатей героїв повісті Миколи Павленка
— Якоба Штофке та Івана Супоні. Їхні сві
ти для кожного з них це “атлантида”: для
Штофке — Україна, для Супоні — Німеч
чина, непізнане, несприйняте. Так само,
як і для сучасного українця незрозуміло, в
якому ми світі сьогодні перебуваємо?!
Прочитання цього твору наводить на
роздуми і запитання, одне з яких суголос
не для мене з питанням Л. Толстого в його
епілозі до роману “Війна і мир”: “Так что
же движет судьбами народов?”. Чи не те
саме відбувається на наших очах, коли Ук
раїну ввергають у колосальну проблему, в
те дійство, що відбувається нині. Що від
бувалося на очах холодноярців 100 років
тому, коли вони протистояли окупантам.
Цитую: “А хіба сьогодні наша Україна, назва
якої із санскриту перекладається, як “Божа
земля”, не протистоїть лютим песиголов
цям Російської Федерації?! І хіба не вони ни
ні атакують Німеччину, агітуючи проти
України, як держави незалежної”. А сучасні
німці бачать тих “добровольців”, яких
пригнали з глибин Росії — калмиків, чува
шів, чеченців для допомоги і захисту “ро
сійськомовних”?! Автор змоделював цю
ситуацію, пов’язавши її з подіями на сході
України, “з війною за вільну українську
землю, що живе, дихає, бореться”.
Сам того не усвідомлюючи, автор тво

Під час презентації: П. Мовчан, М. Павленко, С. Гальченко. Фото Г. Лук’янчука

рить свій паралельний світ, який перебу
ває з нами, хоча ми його не відчуваємо і не
бачимо. Це як пропелер, який крутиться і
щезає. Швидкість у нього така, що він стає
невидимим: матеріальне переходить у не
матеріальне, небуттєве. Але ж воно є! І та
ких паралельних світів навколо нас безліч.
Зокрема їх творить література уявою пись
менника.
За визначенням релігієзнавців ми жи
вемо в добу “святого Духу”. Виходить, по
передні дві історичні доби “Отця і Сина”
людство вже благополучно проминуло. Га
даю, інтуїція і навички, які приходять до
автора, подаровані Небом, примушуючи
викладати теорії, здогадки, бачення, трак
тування історичних епізодів, що дає нам
підстави для запитання: так що ж рухає на
ми? За теорією Бердяєва, якщо світ буде
безкінечним у своєму розвитку, то, на дум
ку Достоєвського, це буде “дурна безкі
нечність”. Людина має бути щасливою за
будь якого розвитку цивілізації. Бо якщо
вона сама не відчуває щастя, не формує
його, якщо не впливає на нього, це покли
кане робити Слово і той, хто служить Сло
ву, зокрема Микола Павленко. Він власне і
виніс на наш розсуд такий глибоко філо
софський твір, який випадає із загального
ряду белетристики, і його можна потрак
товувати по різному. Але в автора є найго
ловніше — Дух, те, що рухає ним.
С. ГАЛЬЧЕНКО:
— Я теж не раз прочитав твір. Прочитав
одним духом. Те, що в ньому написано,
виявилося для мене близьким, рідним. Я
ще довго тримав книжку в себе, чим вик
ликав з боку Миколи Григоровича запи
тання: то, може, щось напишете?! Звісно,
я охоче зголосився. Наша мова настільки
багата, барвиста, що у своїй післямові я
вжив неологізм “збезневістився” замість
тривіального “пропав безвісти”, чим вик
ликав захоплення в автора.
Мене, історика літератури, документа
ліста, порадували обидві повісті, вміщені в
книжці, пов’язані єдністю задуму. Вони
приємно полоскотали мої нерви, бо те, що
читаю, я його бачу. Кажу так не через те, що
запрошую присутнього серед нас знаного
кінематографіста Романа Балаяна зробити
те саме, тобто побачити в цьому творі мож
ливість зняти гарне кіно. Коли я читаю де
які тексти, я справді “бачу” їх неначе на ек
рані. Так було і з текстами Миколи Павлен
ка, з його “нечуй левицькими” описами
природи, погодних катаклізмів і на їхньому
тлі людських страждань чужинця, який не
зі своєї волі потрапив до країни, якої не
знає, як не знає і її мови. А коли він, Якоб
Штофке, фактично ворог, опиняється в ха
ті українця Івана Супоні, що він має поду
мати, і що має зробити лісник партизан
Супоня в обставинах, що склалися? Та Су
поня, як істинний християнин, рятує зра
неного і змученого окупанта.

Документалізм твору настільки вражає
своєю чіткою рельєфністю, ясністю і реа
лізмом текстів, виписаних з великою лю
бов’ю, що так і проситься на екран.
Г. СОРОКА:
— Я і наш Музей раді вітати презента
цію цього автора. Це не перша і, сподіває
мося, не остання презентація творів Ми
коли Павленка, активного учасника куль
турного життя. Кожна його книжка — це
певне відкриття для нас, читачів. Це нові
знання, нові теми, нові роздуми про сенс
буття, про сенс людського життя. Цього
разу М. Павленко нас укотре здивував на
самперед тим, як умудрився поєднати в
собі такі різні іпостасі: журналіста — з ува
гою до документальної деталі; історика —
при подачі нам історичних фактів, істо
ричної ретроспективи і точності у своїх
посиланнях; психолога — дослідженнями
людської душі в усіх її проявах і потаємних
глибинах; художника — коли його герой
проживає за кілька днів, кілька вечорів,
ночей, ранків і сходів сонця, і я дивуюся,
як автору вдається знаходити кожного ра
зу нові неповторні слова, фарби, аби все це
описати, змалювати неймовірне барвисте
чудо природи.
Повісті невеликі за обсягом, позбавле
ні карколомних сюжетних поворотів, але
читаєш їх невідривно як справді пригод
ницький твір, де ти весь час прикутий до
внутрішнього світу героїв. І читач разом із
цими переважно безмовними героями пе
реживає все те, що їм випало пережити:
почуття страху, ненависті, надії, глибокої
любові. І в цьому простежується майстер
ність автора, бо ці невеличкі твори густо
засіяні роздумами і темами, важливими
для кожного з нас, зрештою важливими
для цілого світу. Тут стосунки людини з
людиною, її ставлення до природи, пошу
ки віри в себе, в Бога і сподівання на Бога.
Це роздуми про майбутнє життя, життя
після війни. Як людина в тяжких обстави
нах відчуває не тільки фізичні муки, а й
передовсім моральні, як достойно вона
знаходить з цього вихід.
Кожен читач знайде у творі якусь свою
вагому життєву тему. Скажімо, для мене
вкрай важливо, що в цій книжці прозвуча
ло найцінніше, що може бути в нашому
житті — про цінність самого життя, яке
подарував нам Творець, наділив нас розу
мом і дав можливість жити в цьому пре
красному світі, любити, ростити дітей,
розмірковувати над своїм життям, над
життям людства. Навіть Якоб бідкався про
нашу долю: “Яка у них родюча земля, то
чому ж вони так бідно живуть. Ми, німці,
зробили б тут…”. Кожна людина рано чи
пізно ставить перед собою питання: як я,
Боже створіння, маю достойно вийти з тієї
чи тієї життєвої ситуації, що складеться в
цьому світі? І дві тези в книзі дають на це
відповідь: хто врятує одне життя — той

врятує світ; людина прагне і дарує іншим
добро, мир, свою доброзичливість, тобто
те, що Господь, назвав своєю головною за
повіддю — любити! Коли є любов у цьому
світі, то герой живе, є життя, а коли пере
магає зло, братовбивство, взаємна нена
висть, тоді герой гине. І в кожного з нас у
житті завжди є вибір. Тому саме такі кни
ги, як твори Миколи Павленка, допомага
ють людям робити правильний вибір у
своєму житті. Поїде цей Якоб додому,
ощасливлений, що життя йому зберегли,
що він має двох доньок, яких роститиме. І
він розкаже їм, що був у дивній країні Ук
раїні, де мешкають дивовижні люди, які
навіть у нелюдських умовах мене обігріли,
нагодували і зберегли життя. Герої, яких
бачимо в книзі, вкрай необхідні в усі часи,
а надто в непрості сьогоднішні, і щоб їхній
вибір завжди був на користь добра, на ко
ристь дружби між народами.
Висловлювання в один рядок, в один абзац
В. КРЕМЕНЬ:
— Твір читав з приємністю. Він про
никлий людською щирістю, майстерно
змальовує і передає гуманістичну суть вза
ємин героїв з таких різних країн, як Украї
на та Німеччина в горнилі війни. Книжка
закроєна на цінностях добра, злагоди й
миру, закликає до толерантного ставлення,
учить поваги й любові до людини за будь
яких обставин. Безсумнівно, твір з такою
філософією цікавитиме молодь, а відтак
заслуговує на включення його до шкільної
програми.
В. ВАЩЕНКО:
— Я повністю поділяю думку про те,
що правда, сказана без любові (у цьому ви
падку до твору) схожа на образу. Я нама
гався зачепити цю книжку, як то кажуть, за
життя, прилаштувати їй ноги. Причому в
різних суспільних прошарках і навіть у різ
них країнах, зокрема і в Німеччині. І дій
шов висновку, що така глибоко філософ
ська праця в сучасних умовах глобальної
гаджетоманії стає некомерційним видан
ням, випадаючи із загального ряду вже ві
домих інтересів, зокрема молоді. Щоправ
да, це не безвихідь, просто це означає, що
без відповідного втручання в процес про
моції на державному рівні, подібні твори,
навіть геніальні, приречені на невдачу і за
буття. А тому я вважаю, що твір із загаль
нолюдськими дефініціями: людина душа
мораль слід наблизити до підростаючого
покоління, заслужено включивши його до
шкільної програми. Це те, що раніше
спрощено називали “військово патріотич
ним вихованням”.
М. РИЛЬСЬКИЙ (онук):
— Книжка просякнута любов’ю до лю
дини, вчить гуманності, інтернаціоналіз
му. Вражений мовою, її колоритом, наси
ченістю і зримістю описуваних подій, май
стерним змалюванням природи.
А. КОРИСЬКО:
— Я також і досі намагаюсь “просунути”
книжку в кінематографічне коло. Під час
цього дійства виявив неймовірну притичи
ну, чого мої потуги щодо цього не вдається
зреалізувати: наші корифеї кіно настільки
“виховані”, що на мою пропозицію не
можуть сказати “ні”, водночас і не можуть
відмовити. Такий собі кіношний цугцванг.
Тож і до сьогодні дилогія Миколи Павлен
ка, екранне втілення якої могло б стати кі
нематографічною подією, зоріє в неваго
мості людської байдужості профі від кіно.
В. БОЧКАРЬОВ:
— Шкода, що я не мав змоги завчасно
прочитати твір. А тому, використовуючи
вираз професора Крижанівського “Книж
ку не читав, але маю свою думку”, мушу
визнати її неабияким явищем у культурно
му житті, а тим паче після всього того, що
я щойно почув від маститих літераторів.
Разом з тим, як незмінний прес аташе На
ціонального антарктичного наукового
центру МОН, запевняю присутніх, що всі
книжки Миколи Павленка є в бібліотеці
української антарктичної станції імені
Вернадського.
Власн. інф.
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“Жахлива мовна неохайність є свідченням вашої
непрофесійности, панове”.

Наголос

з пам’яти далеких літ
зринає фільм (здається,
британський), який і
тоді вразив, за назвою “Слуга” —
то, звісно, у російському перекла
ді (а сьогодні цим словом чи не
збагатили — всі, “дружно”, укра
їнську мову…). Вразила вже сама
історія — про те, як джентльмен
(аристократ) і його служник (неві
домо хто — так принаймні зберег
лося в моїй пам’яті) ніби міняють
ся місцями. Тобто соціальними
ролями: служник поступово пе
ретворює свого господаря на сво
го служника. Та моторошно було
спостерігати сам процес отого пе
ретворення. Як службовець — мо
лодий, добре влаштований у житті
(добре заробляє), що звик бути
уважним до своєї зовнішности,
одягу тощо, наймає собі помічни
ка у домашніх справах (бо самот
ній), унаслідок своєї доброзичли
вости й делікатности намагається
бути привітним та уважним до
найнятого і геть не очікує якоїсь
агресивности від нього. Джент
льмен поступово, по суті, втрачає
себе — не тільки впевненість, а й
навіть гідність і, як пригадую, своє
житло — непогану затишну квар
тиру в центрі міста: все прибрав до
рук той, кого він так необачно
найняв і до кого виявив макси
мальну довіру…
Не хочу робити натяків, не
хочу аналогій..
Одначе хотілося б порадити
“провладній партії” хоча б зміни
ти назву. А також хотілося б дещо
їх застерегти: побажати її пред
ставникам стежити за собою, ад
же зміни бувають і несподівани
ми, поза власною волею.
[До речі, засумнівавшись у то
му, що слово “слуга” є україн
ським (і досі переконана, що во
но прийшло унаслідок кількасот
літнього зросійщення), я зазир
нула до кількох словників. Слав
нозвісний “Словарь української
мови” в упорядкуванні Б. Грін
ченка подає це слово і чимале
гніздо однокореневих. Проте у
наведених там прикладах самЕ
воно читається у значеннях
“пОслуга” чи “допомога”. Нато
мість у великому “Російськоук
раїнському словнику” 2011 року,
випущеному видавництвом під
промовистою назвою “Перун”,
за загальною редакцією В. Бусе
ла, читаємо: “ірон[ічне] “слуга
народу”. Власне, сАме у такому
значенні його і вжито у широко
відомому телесеріалі, від якого
буквально втратила голову така
велика кількість людей (переваж
но молоді, студентів, як показує
статистика). А у тому Словнику
воно либонь від далеких часів ду
же популярного анекдоту: “6 го
дина ранку. В напрямку до заво
дів поспішають пішоходи з неве
личкими пакуночками (обід чи
“тормозок”) — то народ іде на ро
боту. А ближче до 10ї — в авто
мобілях (переважно чорних)
під’їжджають до райкомів, обко
мів партії та радянських установ
— спокійні та впевнені особи —
то слуги народу”.]
І — веду далі звернення до
“нових” — Боже борони вас від
уподібнення до горезвісних
“большевиків”, із їхнім “до осно
ванья, а затем…”
І ще: люди, заради Бога, при
пиніть (власне, з усіх боків) торо
чити про “73 % українців” чи,
точніше, “73 % народу”!!! Адже то
є відсотки лише від тих, що взяли
участь у виборах, — а їх було 60 %
від усіх виборців України. (“Чо
мусь” останню цифру так швидко
“забули”). Отже, 73 % є, по суті,
40 %. Теж немало. Хоча й незро
зуміло, яким чудодійним спосо

Починаймо роботу над нашими
колективними помилками
бом до 30 % першого туру вирос
ли ті 17 %, які складали рейтинги
кандидата вже у лютому 2019 ро
ку, а далі й ще на 10 % (може, ко
линебудь дослідники з’ясують —
психологи, наприклад).
Тимчасом спостерігаємо у вас
— переможців — таки добряче
“запаморочення від успіхів”. І це
тривожить нас, громадян.
Тривожить і наростання нез
розумілого відчуття нестійкости
ситуації: ніби все навколо — нав
паки, всупереч здоровому глуздо
ві… Погляньте лишень на ТБ:
“Світ навиворіт”, “Обмін жінка
ми”, “4 весілля”, “Зважені і щас
ливі”, “Хто проти блондинок”,
“Хто зверху” тощо. Чи не занад
то? Розумію, що то назви комер
ційні, заради заробітку, і все ж… У
нас війна, людоньки! І не зали
шає відчуття, перепрошую, ви
вернутости мислення.
Тому не тільки з РФівською
“ініціативою” пов’язується у моє
му розумінні найновіша політич
на (!) ідея “розведення військ”. І
чого ж це НАШЕ військо має від
водитися, воно ж бо на своїй зем
лі! Та й як їм — на зиму — перехо
дити в чисте поле, щоб у ті окопи
й інші споруди в землі (спорудже
ні їхньою тяжкою працею) при
йшли грітися “прибульці”, бан
дити та їхні служники??!! Нехай
самі “оті” й відводяться!!
Наші скромні герої, що на
фронті, кажуть: “Ми для того тут
і стоїмо, щоб люди в Україні мали
нормальне життя”. Низько вдяч
но схиляю перед ними свою сиву
голову. Тим паче, що вони там не
просто стоять… у них стріляють
— і майже щодня гинуть чи отри
мують тяжкі поранення ті, хто є
найкращими з людей — тому що
відмовилися від свого звичного
життя і ризикують щохвилини
своїми життями — заради нас із
вами!! Це має нам щоденно нага
дувати, що й ми маємо певні
обов’язки.
А тимчасом… Здається, ми
взагалі забули про все…
От на екрані — справжнє свя
то грації, пластики, творчої фан
тазії — “Танці з зірками” (неділя,
8 серпня, канал, звісно ж, “1+1”
— думаю, всі пам’ятають, що са
ме прийшло з цього каналу). …А
що ж так муляє, не дає спокійно
розважатися?.. Придивляюсь — і
бачу: у правому верхньому кутку
сиротливо блимає маленька сві
чечка — знак ушанування пам’я
ти жертв (тоді не записала, а на
разі пригадую: день депортації
москалями українців західних зе
мель України). Не знаю, як і ко
ментувати… Лише запитаю: ті
танці не можна було перенести?..
І пригадується, що навіть інаугу
рацію новообраного президента
хотіли призначити на День
пам’яти жертв депортації крим
ських татар. Тоді все ж здогадали
ся, що то справді був би поганий
знак (а для нас, громадян, — пе
редусім знак неповаги до крим
ськотатарської нації). А тепер що
— часу було замало, не встигли?
(Наразі доволі оригінально “ком
пенсували” той чи не той час:
створили з ВР “скажений прин
тер”).
А як зрозуміти наступний сю
жет?
Ведучи пресконференцію,
оратор раптом переходить на ро
сійську мову, пояснюючи: “Щоб
на сході мене краще зрозуміли”.
Репліка з залу: “Вони добре розу
міють українську”. Ведучий,
стримуючи роздратування: “Дя
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кую вам, що ви досі розділяєте
людей за мовним принципом”.
Опонентневдаха промовчав. А я
так і не зрозуміла: хто ж тут нас
правді кого розділяє?
Відчуття вивернутости світу
виникає не тільки тоді, коли лунає
реклама якогось алкогольного на
пою — “Краще свято — коли нічо
го не пам’ятаєш” — це ж вбивання
у свідомість молоді привабливости
оцього несвідомого стану…
Звісно, згадане відчуття ви
никло не нині. Фактів можна на
водити багато — на цілу книжку
набереться, бо живемо таки в аб
сурдному світі. От хоча б кілька
окремих можна нагадати — зага
лом відомих. Стосуються вони не
тільки мови й не тільки україн
ців. Від авторитетної заяви шефа
жандармів цілої імперії (у 1863 р.),
що “ніякої так званої малоросій
ської мови немає, не було і бути
не може” аж до кривавого “при
мушення до миру” занадто са
мостійної Грузії за півтора століт
тя потому та сьогоднішніх “іх
тамнєтов” на території нашого
Донбасу й навіть Сирії, а тепер
уже й Африки.
Окрім (чи — на додачу до) цих
моментів протилежности слів і
справ людських, мене надто бен
тежить словесна абракадабра, яка
дедалі більше засмічує ефір і
зрештою наші мізки.
Надто часто звучать, наприк
лад, формули на зразок “не можу
стриматися, щоб не сказати”. Як
гадаєте, що сеє означає? (Бук
вально щойно почула тривожне
щодо масового виїзду людей на
ших за кордон: “як спиняє від то
го, щоб НЕ їхати за кордон”).
Кілька ще реальних прикладів. За
контекстом зрозуміло, що мовце
ві чогось дуже не хочеться, — але
звучить: “Як би нам не хотілося
це робити”. Іще: “не допустити,
щоб не провалився”. А от і ше
девр: “Американська розвідка
розвіяла сумніви про його божес
твенне походження” (“Два плюс
два”, йдеться все ж не про Ісуса
Христа, а про відомого терориста
Бен Ладена). Тобто, люди кида
ють першіліпші слова, геть не
переобтяжуючи свого мислитель
ного апарату. А що, як мовиться,
з них візьмеш, коли навіть науко
вець дозволяє собі сказати, що
Махно “був пращуром запорозь
ких козаків” (насправді — на
щадком, адже пращури — це ті,
які були за багато поколінь рані
ше). А сучасний розумний жур
наліст, здатний мислити й готува
тися до виступів (стверджую,
попри деякі наші світоглядні від
мінності), але вочевидь не досить
уважний, повідомляє, що парк
“Софіївка” в Умані заснував…
Шептицький (насправді — поль
ський магнат Потоцький напри
кінці ХVІІІ ст.)
Видатний мовознавець О. По
тебня доводив, що мова не тільки
відбиває, розкриває мислення
людини, а й формує, створює йо
го. Тож яке мислення, яку свідо
мість сформує така мовавінегрет?
А чого варті чимало перекла
дів художніх фільмів (утішає те,
що існують і майже досконалі)!
Немає місця, щоб наводити без
ліч, м’яко кажучи, недоречнос
тей. Часом навіть здається, що
таке робиться зумисне — щоби
скомпрометувати саму чудову
ідею тих перекладів. Аж до такої
дурниці: у документальному
фільмі про Вахтанга Кікабідзе
“українізували” все — і розповіді
унікального артиста, і навіть

фрагменти його пісень — абсо
лютно недоречно, то було справ
жнє знущання, хоча цілком дос
татньо було скористатися титро
вими написами (як то й робиться
у багатьох випадках). Аналогічне
— і в одній (якби ж лише одній!
але пишу про те, що почула) із
передач серії “Спогади”: йдеться
про актора Олега Борисова і його
чудове виконання ролі Голохвос
того у популярному фільмі “За
двома зайцями”. Його кумедну
пісню про “папашу”, що “мають
магазин”, тобто суржик цього
персонажа і саркастичне звучан
ня пісеньки — замінили грамот
ним українським перекладом, що
його озвучив абсолютно ней
тральний голос.
ЖАХЛИВА мовна неохай
ність є свідченням вашої непро
фесійности, панове.
А вже суто мовні біди — то на
ша давня хвороба, інакше не пи
сав би Б. АнтоненкоДавидович
своєї славнозвісної книжка “Як
ми говоримо”. А наші провідні
мовознавці у сотнях виступів — і
усних, і друкованих — не мусили
б стільки сил докладати до підне
сення мовної культури наших
громадян.
І часом здається, що всі ті зу
силля — марні. Приходять нові
покоління — і повторюють по
милки попередників, геть не ба
жаючи думати, ЩО говориш. Іще
й своїх додають. Принаймні тако
го невміння відмінювати — і не
лише іменники, а й числівники я
ще не спостерігала. Здається, ве
лика частина тих помилок зумов
лена впливом російської мови,
яка вперто сидить у головах мов
ців. То стосується й лексичної
проблеми. Враження таке, що ко
ристуються допомогою комп’ю
терного перекладу, а там із низки
пропозицій подається лише пер
ша. Глянути далі — чи то часу не
має, чи відчуття мови бракує. Тож і
випадають із ужитку питомі укра
їнські слова, часом замінюючись
“кальками”. Чи й просто збідню
ється мова. Шкода мені гарного
слова “чи” — чи геть його забули?
Бо скрізь лише “або”, хоча воно
аж ніяк не до речі у багатьох ви
падках, особливо у запитальних
конструкціях. (Зазирніть хоч у
класику: “Чи я тобі та й не казала”
— народна пісня; “Бути чи не бу
ти?” — з твору В. Шекспіра).
Дуже зрідка — лише задля пе
регляду деяких кінофільмів —
умикаю телеканал “Интер”. 1
грудня, отже, цілком несподівано
звідтам чую: “Вєлікая пєвіца Таї
сія Павалій…” Тобто її — вєлікай
— ювілей планують відзначати на
високому рівні. Зрозуміло: той
канал є приватною власністю.
Щось не пригадую, аби хоча б
на каналі “Культура” на такому
рівні відзначили видатний ювілей
справді Великого діяча україн
ської культури й Української Дер
жави Дмитра Павличка. І як тепер
маю ставитися до колись шанова
ного телеканалу, що десь наполо
вину є Суспільним, а на іншу по
ловину — Державним? А “дер
жавна” галузь культури нині роз
поділена між якими відомствами?
Ой, ті ще міністерства й відомс
тва, у яких кинулися заміняти всіх
підряд — незалежно! — від рівня
фаховости, просто освічености!!!
Один міністр спокійно і впевнено
заявляє, що він книжок не читає
й іншим не радить читати, бо во
ни, бачте, “не розвивають”…
Звісно, не розвиватимуть, якщо їх
не читати! А інший — о, Господи,

чи можливе таке у притомній
Державі?!?! — то дозволяє “Вечір
української пісні”, присвячений
творчості Д. Павличка, то не доз
воляє — бо “не розуміють, що це
за персона…” Братися керувати
культурою, в якій нічого не тя
миш… (Не кажучи вже про еле
ментарну повагу до старшої лю
дини). То вже виходить Мініс
терство антикультури…
Отакі випадки поповнюють
низку тих моментів, унаслідок
яких Юрій Щербак написав про
свій біль і сором за Україну — у
новій своїй книжці “Україна в
епоху війномиру”.
Телебачення — це сфера особ
лива. Часом те, що чую з телеек
рана, мене серйозно лякає.
Справді! От, наприклад, почула
останні фрази реклами якоїсь
вистави, створеної іноземними
(чи не з Норвегії) митцями на сю
жет казки про Снігову королеву. І
дивовижний коментар: мовляв,
там, у них, ця королева добра й
мила, і вони здивовані, що в нас
діти вважають (!) її злою… Може,
я щось “не так” почула, але мені
аж страшно стало: невже ж ані ті
— діячі театру все ж! — ані наші,
що оце розказують — та й не зна
ють, що це за персонаж, не чита
ли — хоча б цієї однієї — казки
ГансаХристияна Андерсена?!..
АБСУРДИ “розквітають” не
лише у мові й телебаченні, а й у
житті нашого рідного Києва. Хо
ча й дуже важко його спотворити,
а все ж — спромоглися ті ділки,
які охоплені безмірною жадобою
грошей. Забудували місто без
жодних “забобонів”, на зразок
гармонії довкілля. І нещадно ви
рубують дерева. А ще півстоліття
тому Київ був серед столиць Єв
ропи — найзеленішим. (Наразі
дещо “позеленів”, лише трохи
“не в той бік”). А пам’ятники! Бі
долашну крихітку Анну Ярослав
ну — дитину — я насилу знайшла
на Львівській площі. Хіба такою
вона вирушила до Франції й ста
ла королевою?! Не можу змири
тися з тим, що Образ красуні Ук
раїни на Майдані Незалежности з
деяких точок виглядає постаттю
…без голови! Вочевидь архітектор
не брав участи у спорудженні йо
го. Як і у спорудженні “скляного
мосту”: адже пам’ятник Володи
мировіХрестителю, в результаті,
з деяких точок виглядає не тільки
затиснутим у вузькому просторі,
а й …перерізаним по поясу — та
ке абсолютно неприпустиме.
(Сподіваюся, колись цього
моста знесуть, із Божою допомо
гою, або й сам зруйнується).
Чи не загралися ми (тобто —
передусім — ви)? Може, час повер
нутися до суворої реальности? Не
слід перетворювати Державу на
“Лігу сміху”! Бо Шевченкове “До
боролась Україна…” може перет
воритися на “Дожартувалась Укра
їна” — і не помітимо, як… поміти
мо лише наслідки, не дай Боже…
Тож — трохи більше серйоз
ности, панове. І розкажіть наро
дові не про те, що ви “мали на
увазі” під формулою Лаврова,
який заховався під псевдо
“Штайнмаєр”, — а про те, ЩО
там реально НАПИСАНО. Адже
нині ніхто у світі не запитує, ЩО
мали на увазі, підписуючи Мін
ські домовленості, кожен нагадує:
виконуйте те, що підписали…
Щоби побудувати омріяну
Україну, необхідно виконувати
роботу над помилками (і, до речі,
не лише своїми!). НАМ УСІМ!
Аби лише не стало запізно.

Інформаційний простір

“Науковий пошук завжди починається з запитань”.
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Емоційна компетентність та
емоційний інтелект у стратегіях
навчання української мови

Олеся ЛЮБАШЕНКО,
професор кафедри методики
викладання української та іно0
земних мов і літератур ІФ КНУ
ім. Тараса Шевченка
Фото Валерія ПОПОВА

Ф

ормування емоційного
інтелекту (EQ) в лінгво
дидактиці є плідною ни
вою, на якій співпрацюють сту
денти та викладачі Інституту фі
лології, вчителіфілологи та шко
лярі. Це продемонстрував ІV На
уковометодичний семінар “Лінг
водидактика в загальноосвітній
школі України: інтеграція науки і
практики”, який започатковано
кафедрою методики викладання
української та іноземних мов і лі
тератур і який щоосені відбува
ється в Інституті філології Київ
ського національного універси
тету імені Тараса Шевченка. Се
мінар став уже звичною ланкою
навчального процесу студентів та
магістрантів спеціальності “Се
редня освіта”, які готуються ста
ти вчителями української та анг
лійської мов.
Науковий пошук завжди по
чинається з запитань. Освіта дає
змогу відповісти на них. Але за
питання і відповіді можуть бути
пристрасними або байдужими,
зацікавленими або нудними.
Емоційний репертуар науки і ос
віти важливий для їхнього роз
витку, адже почуття можуть і
прискорити, і загальмувати або й
зупинити і науковий, і освітній
прогрес суспільства. Успішність
суспільства акумулює успіхи його
громадян, тому успішність осо
бистості залежить від коректних
запитань науки, від потужних
відповідей освіти і від емоційної
компетентності, яка буде форму
ватися протягом життя. Отже, ус
піх людини, її емоційний інте
лект, освіта і наука — координати
однієї осі. Додамо сюди ще кому
нікативну вправність, культуру
комунікативної поведінки і мов
лення — і отримаємо ідеальну
стратегію розвитку української
лінгводидактики.
Цього року напрямом семіна
ру було визначено формування і
розвиток емоційного інтелекту
учнів у курсі української мови в
середній школі. Такий вибір умо
тивований. Книжка Д. Гоулмана
“Емоційний інтелект” в україн
ському перекладі не втрачає по
пулярності серед учителів, бать
ків та учнів. Лідери у професії, у
навчанні, у міжкультурній кому
нікації повинні отримувати ран
ній досвід емоційної саморегуля
ції та емпатії. Тому концепція со
ціального й емоційного навчання
(SEL) є сьогодні осердям нав
чальних програм в університетах
Європи та США.
Але і в Україні всі, кому про
фесійно необхідно розвивати
емоційну компетентність, впро
ваджують цю концепцію не менш

ефективно. І очевидно, що цін
ним досвідом упровадження SEL
у школі найбільш охоче діляться
шкільні та університетські викла
дачі української мови. Завідувач
кафедри професор В’ячеслав
Шовковий укотре наголошує на
необхідності
популяризувати
ідею емоційного навчання ще на
етапі університетської освіти
вчителя. Тому щорічний семінар
став майданчиком для поширен
ня ідеї проведення інтегрованих
уроків, заходів, навчальних тех
нологій з української мови, ме
тою яких є переживання, співпе
реживання, аналіз і виховання
спектра емоцій засобами україн
ської мови.
Наукове підґрунтя семінару є
інноваційним не лише в україн
ському, а й в європейському вимі
рі: конструювання емоції засоба
ми мови необхідне для життя і ви
живання соціуму. Куратор освіт
ніх курсів з української мови для
майбутніх учителів, професор
Олеся Любашенко 2018 року іні
ціювала амбітне дослідження
емотивного мовлення в зонах ри
зику: у комунікації з військовими
і пораненими, у роботі переговір
ників із визволення заручників, у
мовленні армійських капеланів.
Висновками цього дослідження,
репрезентованого зокрема в Мад
риді та Брюсселі, стало підтвер
дження необхідності формувати
нове покоління українців, яке
контролює, розпізнає і констру
ює емоції для ефективної комуні
кації у складних і некомфортних
комунікативних умовах. Така мо
лодь гідно відповість на виклики
сучасності. І функція такого ви
ховання передусім належить до
професійної компетентності вчи
теляфілолога. Отже, навчальні
моделі та кооперація європей
ських учителівфілологів на осно
ві дослідження Роджера Вайсбер
га, керівника Спілки академічно
го, соціального та емоційного
навчання при Іллінойському уні

верситеті в Чикаго, є життєво
важливою для української освіти.
І якщо лінгвістика бере на озбро
єння когнітивну теорію емоцій і
визначає способи вербалізації
емоцій, то лінгводидактика, на
думку О. Любашенко, неодмінно
повинна спиратися ще й на тео
рію конструйованих емоцій.
Термін “emotional constructi
on” привнесено в лінгводидакти
ку зі психологічної конструкти
вістської моделі емоцій, яка по
яснює механізми, за допомогою
яких мовлення відіграє основну
роль в емоційному житті людини
згідно з теорією концептуального
акту — мова є основним елемен
том суб’єктивних переживань
емоцій і їхнього сприйняття від
інших суб’єктів. Активне мов
лення підтримує концептуальні
знання, а ті, своєю чергою, вико
ристовуються для семантизації
почуттів, відчуттів, переживань у
комунікативних ситуаціях в жит
тєвому контексті. Отже, мовець
не використовує, а конструює пе
реживання згідно зі своїм емо
ційним досвідом, рівнем емотив
ного мовлення та емоційною
компетентністю. Тому, за виснов
ком О. Любашенко, однією з
важливих лінговдидактичних ці
лей є навчання конструювання
емоції засобами мови та в проце
сі мовлення.
У латинській мові seminarium
— це розсадник від semen — насін
ня. У давньогрецькій та римській
школах семінари призначалися
для поширення знань, обгово
рення проблемних питань, дис
путів. Учасники семінарів дізна
ються, коментують, діляться дос
відом, пропонують свої винаходи.
Так само і в сьогоденні низка зір
кових представників філологічної
спільноти — вчителі української
мови, серед яких випускники Ки
ївського університету імені Тараса
Шевченка та вихованці наукової
школи професора Станіслава Ка
рамана Ірина Космідайло, Окса
на Ющенко, Юлія НабокБабен
ко, Тетяна Резнік ділилися досві
дом інтегрованих форм навчання
української мови та своїми ідеями
щодо формування емоційного ін
телекту в учнів, ставили запитан
ня і відповідали на запитання сту
дентів і магістрантів.
Як виховувати гордість і пат

ріотизм, простежити славне і
драматичне в інтегрованому нав
чанні української мови та історії
й географії України? Ірина Кос
мідайло, вчителька української
мови та літератури СЗШ І—ІІІ
ступенів № 258 м. Києва запро
понувала авторську версію дос
лідження перемог та поразок
Богдана Хмельницького та фор
мування когезії і когерентності
усного та писемного українсько
го мовлення. Географічні дані
про походи часів Хмельниччини,
на її думку, є найкращим матеріа
лом для вивчення української то
поніміки, тренування учнів у на
писанні власних та загальних
назв. Педагог розповіла про пе
реживання і почуття своїх учнів
під час інтегрованого уроку укра
їнської мови та надихнула сту
дентів університету на системний
розвиток емотивного мовлення
своїх майбутніх учнів.
Як навчитися переживати ра
дість і смуток, насолоду і закоха
ність у звуках і мелодіях, та вод
ночас активізувати запам’ятову
вання навчального матеріалу і
підготувати старшокласників до
ЗНО в інтегрованому навчанні
української мови і музики? Окса
на Ющенко, вчителька україн
ської мови і літератури СЗШ
№207 з поглибленим вивченням
англійської мови м. Києва, підго
тувала методичні рекомендації до
інтегрованих уроків, на яких
можна послухати вірші Павла Ти
чини чи Василя Симоненка в
інструментальнохоровому чи
репстилях. Можна ще й проана
лізувати, до прикладу, відміню
вання частин мови у пісні Натал
ки із “Наталки Полтавки” Івана
Котляревського і поміркувати, чи
є ця п’єса за жанром соціально
побутовою драмою, чи “малоро
сійською оперою”. А можна про
вести фонетичний диктант на
матеріалі поезій Михайля Семен
ка. Головне, щоб учні навчилися
отримувати приємні емоції в ході
навчання української мови і діли
тися ними із однокласниками й
учителями.
Як відчути шкоду і біль, зав
дані ненавистю, образою, ревно
щами та помстою, на інтегрова
ному уроці української мови й
української та світової літератур?
Як запобігти важким наслідкам

від гніву, розпачу, зневіри? Такі
питання поставила Тетяна Рез
нік, вчителька української мови
та літератури СЗШ І—ІІІ ступенів
№162 м. Києва. Аналіз мовлення
Гамлета з трагедії Вільяма Шек
спіра та Чіпки із соціальнопси
хологічного роману Панаса Мир
ного, на думку педагога, дає від
повіді на ці запитання. Тетяна
Резнік
спробувала
знайти
розв’язання проблеми “сумної
літератури” шляхом дослідження
мови героїв і їхніх емоцій і від
значила позитивні результати
своїх учнів у керуванні власними
емоціями.
Як отримати задоволення від
роботи в команді, пережити
спільний успіх та побороти інди
відуалізм в інтегрованому нав
чанні української мови і матема
тики? Юлія НабокБабенко, вчи
телька української мови та літе
ратури НВК “Новопечерська
школа”, зуміла відповісти на це
питання через виховання учня
лідера та розвиток його лідер
ських рис. Вона пропонувала сту
дентам спеціальності “Освіта”
стати архітекторами школи своєї
мрії, рахувати учнів у ній та
книжки до їхньої бібліотеки, від
міняти українські числівники,
переконувати своїх опонентів у
найкращих перспективах школи
своєї мрії і грамотно використо
вувати одиниці української мови
у своїх промовах. А водночас дала
змогу всім відчути цілий спектр
емоцій, який можливо пережити
лише спільно: гордість за вдалу
відповідь члена своєї команди,
радість від успіху свого колективу
та визнання переваг у відповідях
командсуперників.
Питання, на які корпус ка
федри, учителі та студенти актив
но шукали відповідь протягом се
мінару, стимулювали розвиток
власної емоційної компетентнос
ті всіх учасників, без якої немож
лива педагогічна діяльність як
улюблена професія. Як зазначив
професор В. Шовковий, випус
кники спеціальності “Середня
освіта”, яких спільно з колегами
Інституту філології готує кафедра
методики викладання україн
ської та іноземних мов і літера
тур, складають нове покоління
освіченої України, тому що бага
то вміють: навчати школярів рід
ної та іноземних мов, викладати
літератури і країнознавство; нав
чати іноземців української мови;
провадити дослідницьку діяль
ність, писати наукові праці для
фахових видань; після завершен
ня курсу магістратури вступати
через конкурсний відбір до аспі
рантури за освітньокваліфіка
ційним рівнем доктора філосо
фії; готувати навчальнометодич
не забезпечення процесу навчан
ня мови й літератури; робити свій
внесок у розвиток реформ МОН
України та концепції Нової укра
їнської школи. Та найціннішим
здобутком, сформованим у стінах
університету, для них, напевне,
буде професійне долучення до
виховання емоційно компетен
тних юних українців, які здатні
переживати і співпереживати,
віртуозно спілкуватися україн
ською мовою у всіх емоційних
тональностях.
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“Українська пісня і дума край не покине, не помре
й не загине”.

Нашого цвіту...

«Пшеничне Перевесло» Придністров’я

Трагічні події, спричинені російською агресією в Криму і на Донбасі, не щезають зі
шпальт нашої преси. На цьому тлі непомітно змінилася поінформованість громадськості
щодо подій на південно$західних рубежах нашої держави. Йдеться про етнічне українське
Придністров’я, де на колишніх наших землях постала самопроголошена і невизнана світо$
вим співтовариством Придністровська Молдавська Республіка, де навіть колишній політи$
ко$адміністративний та культурно$освітній центр регіону Тираспіль залишився ним же. Змі$
нився хіба що його статус. Відтепер це — столиця ПМР. На жаль, наше уявлення про те, що
там відбувалося й діється донині, законсервувалося на рівні пізнання подій 1990$х рр. ми$
нулого століття. Але ж там мешкають наші співвітчизники?! Як же бути з ними?!
Володимир СЕМИСТЯГА,
голова Луганського ОО ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка
Поки що незмінними зали
шаються їхнє світобачення і націо
нальний культурномистецький
світ, які підживлюють рідне укра
їнське слово, народна пісня, ду
ховний вимір, історична пам’ять,
єдиний інформаційний простір,
нерозривний етнічний зв’язок і,
безперечно, палка любов до ма
теріУкраїни. Тож як нам бути?
Як діяти? Коли розум не погод
жується і язик не повертається
заявляти, але все ж попри своє
єство ми визнаємо, що там на
власних етнічних теренах утвори
лася й мешкає хоча і найближча, і
найрідніша нам, та всетаки діас
пора?! Україна визнає і дотриму
ється світового порядку, не зби
рається застосовувати силові ме
тоди з метою повернення колись
утрачених через різноманітні
причини етнічних територій. Але
ігнорувати культурномистецьке
життя української громади Прид
ністров’я — вже занадто. Цього
не можна допускати. Саме про це
ми писали торік. Чи відбулися
якісні зміни? Коротким “так” чи
“ні” неможливо розкрити поба
чене й почуте. Бо за цим стоїть
найважливіше — почути й зрозу
міти один одного, згуртувавшись
на всіх рівнях, особливо через
народну дипломатію, відстояти й
зберегти існуючу там власну ет
нічну присутність, не дати їй роз
чинитися й розсіятися серед ін
ших анклавів.
Наприкінці листопада — на
початку грудня ц. р. з культурно
просвітницькою візією в Прид
ністров’ї побувала група активіс
тів Всеукраїнського товариства
“Просвіта”. Крім просвітянсь
ких, вони представляли й інші
громадські організації та устано
ви. Зокрема гуманітарні науково
дослідні, освітні, культурномис
тецькі й особливо — з широким
спектром міжнародної діяльності.
Так, заслужений працівник освіти
України В. Ф. Семистяга — Пре
зидію УВКР, заслужений праців
ник культури України С. А. Галь
ченко і народна артистка України
С. І. Мирвода — Правління това
риства “Україна — Світ”.
Спільно з поважними акти
вістами — керівниками україн
ського громадського руху в
Придністров’ї П. П. Богуцьким
та В. Г. Фоменком делегація зус
трілася з вищим керівництвом
самопроголошеної і невизнаної
ПМР. Відбувся взаємно корис
ний обмін інформацією та думка
ми стосовно культурномистець
кого життя українського анклаву
на цій території, майбутнього ук
раїнської громади в регіоні в цей
складний і тривожний час.
Не секрет, що президенти
ПМР І. М. Смирнов і В. М. Крас
носельський вищу освіту здобули
в Україні, крім російських, мають
українські паспорти. Попри
складну соціальноекономічну
ситуацію в Придністров’ї, кожен
із її 72 етносів отримав рівні пра
ва, можливості та захист. Україн
ська мова у Придністров’ї має
статус державної, університет у
Тирасполі від 1939 р. й дотепер

носить ім’я Т. Г. Шевченка, тут же
стоїть пам’ятник Великому Коб
зареві; в обігу банкноти із зобра
женням генія українського наро
ду; навіть уночі видно наймену
вання українських містпобрати
мів, і не тільки в Тирасполі. У
Придністров’ї щиро вдячні Пре
зиденту
України
Вікторові
Ющенку за визнання на держав
ному рівні правди про Голодо
моргеноцид українського наро
ду. 30 жовтня 2019 р. у Тирасполі
відбулася масова акція перепохо
вання і вшанування жертв полі
тичних репресій в СРСР. За не
повними даними, у Придніс
тров’ї розстрільними командами
московськорадянських спец
служб знищено до 25 тис. безвин
них осіб. Унаслідок проведеної
ексгумації вдалося поіменно

тий міжнародною спільнотою за
участю української громадської
організації “Світлиця” (керівник
Володимир Фоменко), україн
ського посольства в Молдові, й
поспілкуватися з керівником кла
су та вчителькою української мови
і літератури, активісткою місцевої
“Світлиці” С. В. Гайдай. Побачене
й почуте вражає. З’ясувалося, що
четверо випускниць школи здобу
ли університетські дипломи вчи
теля української мови і літератури,
повернулись до рідної школи, го
тують молоду українську зміну. У
класі встановлено державний пра
пор України, поруч — текст, ноти
й музичний супровід державного
гімну України, численні наочні
посібники з української мови, біб
ліотечка творів українських літе
ратурних класиків, їхні портрети

встановити 1260 із них і відкрити
музей жертв політичного безза
коння та знищеного козацтва на
території Тираспольської форте
ці. Причому на цьому не спеку
лювали і не займалися політич
ним піаром. А службу за безвин
но убієнними по черзі провели
священники чотирьох конфесій.
На думку президента ПМР
В. М. Красносельського, парла
ментська влада й парламентарна
держава — єдинонародні. Тому, бу
ваючи в Москві, він неодноразово
заявляв, що твердо переконаний:
Україна повинна бути єдиною й
неподільною. Її розчленування
принесе біди і Європі, і самій Росії.
І це буде катастрофа для всіх.
Ми ж переконані, що відсут
ність спільного кордону з Росією
унеможливлює ситуацію в Прид
ністров’ї,
характерну
для
“ЛДНР”. Тут усетаки не погра
бовано виробничі потужності, не
нищать пам’ятки української ма
теріальної культури і мистецтва,
відсутні переслідування за мов
ноетнічною чи освітньою озна
кою. Фахівців з української мови
та літератури офіційно готують у
Шевченківському університеті в
Тирасполі. Функціонують укра
їнські гімназії, школи, класи,
Шевченківські світлиці. Можли
во, хотілося б більшого. Але факт
залишається фактом.
Нам вдалося побувати в Ближ
ньохуторській загальноосвітній
школі, оглянути українськомов
ний клас (понад 20 учнів), відкри

тощо. Замість парт — зручні столи
і стільці, що відповідають світовим
освітнім вимогам та стандартам.
Хто з дітлахів сюди потрапляє, за
являє, що хотів би в такому класі
цілодобово здобувати знання рід
ною українською мовою. Чи мож
ливе таке в “ЛДНР”, де пересліду
ють за мовною ознакою і попри
голослівні заяви про другу держав
ну українську мову її викоріню
ють, бо, бачте, їхня мета — стати
складовою путінської Росії. Ко
ментарі — зайві!
В останній день листопада в
північній столиці Придністров’я
місті Рибниця відбувся традицій
ний, уже XVI фестивальконкурс
української народної пісні “Пше
ничне Перевесло”. Найкращий
Палац культури (абсолютна копія
Тираспольського) зібрав під свої
ми склепіннями понад 20 аматор
ських колективів у складі майже
300 конкурсантів.
Упродовж
кількох годин вони на головній
сцені міста демонстрували високу
професійну майстерність та ар
тистизм, виконуючи конкурсні
програми, вражаючи різнобар
вними високохудожніми націо
нальними строями. Від побачено
го й почутого перехоплювало дух,
бо все це нагадувало Божественне
фантасмагоричне дійство.
...У залі — місцеві урядовці,
представники посольських і кон
сульських установ України в
Молдові, численні гості з Києва,
активісти українських громад
ських організацій Придністров’я
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і т. ін. Чому для проведення XVI
“Пшеничного Перевесла” обра
ли Рибницю? А тому, що саме
звідси, з міського майдану, впер
ше вийшов і покрокував Прид
ністров’ям цей величний пісен
ний Форум, який став знаковим
не лише для українців краю. Від
тепер його характерною ознакою
стало потужне молодіжне напов
нення. А це означає, що україн
ська пісня і дума край не покине,
не помре й не загине.
Учасників та організаторів
“Пшеничного Перевесла” приві
тали президент Придністров’я
Красносельський, українські ам
басадори, очільники місцевих
організацій українців Богуцький і
Фоменко, просвітяни з україн
ської столиці. У своїх промовах
С. Гальченко, С. Мирвода, В. Се
мистяга, вітаючи присутніх зі зна
ковою подією, від імені матері
України, процитували поезії Та
раса Шевченка і Володимира Со
сюри, закликаючи любити свій
народ, своїх співвітчизників та їх
ні культурні надбання так, як їх
любили покоління пращурів, пе
редали побажання і привітання
від очільника просвітян України,
народного депутата України І—VI
скликань Павла Мовчана, пода
рували “Кобзарі” Т. Г. Шевченка,
раритетні Шевченківські багато
томні енциклопедії, унікальні
кольорові альбоми з історії укра
їнського живопису та мистецтва.
Майстерклас гри на бандурі та
виконання українських романсів
продемонструвала Світлана Мир
вода, вразивши аматорів висо
копрофесійною майстерністю.
Зокрема український міський ро
манс “Акації білої грона духмя
нії”, який вважають “своїм” у Ки
єві, Тирасполі, Луганську, чи не
вперше у цій залі прозвучав укра
їнською в її натхненному вико
нанні. На жаль, у свідомості зага
лу за радянської доби він закон
сервувався в російській версії
знаного в СРСР поеталуганця
Михайла Матусовського. Тож йо
го виконання мовою оригіналу
викликало шквал оплесків, над
звичайно складний прояв емоцій:
від ностальгії та суму зі сльозами
на очах — до гордості за веселко
вий український світ.
Очолюване нею журі конкур
суфестивалю відзначило дипло
мами оргкомітету всіх учасників
грандіозного заходу. Найкращі у
своїх номінаціях були відзначені
спеціальними грамотами за зай
няті І—ІІІ місця, цінними пода
рунками та Гранпрі. З’ясувало
ся, що чимало колективів з висо
кодуховним мистецтвом знайо
мили мешканців багатьох облас
тей центральної та північноза
хідної України, чаруючи своєю
майстерністю. Але й тут, у залі,
аматори не менш майстерно про
демонстрували, чого вони варті.

У номінації “Діти” Гранпрі
виборов соліст Георгій Бадюл з
Тирасполя за виконання пісні
“Сіяв мужик просо”. Молодіж
ний дует Ганни і Андрія Верни
ческо з м. Бендери душевно й по
сучасному, з власним аранжуван
ням неперевершено виконав ві
домий романс “Ніч яка місячна,
зоряна, ясная”. Перші місця в
своїх номінаціях також вибороли
колективи: “Веселі нотки” (Дніс
тровськ), “Вербиченька” (Григо
ріополь), дитячий ансамбль укра
їнської пісні “Золоті дзвіночки”
(Рибниця), який блискуче прос
півав “Мав я раз дівчиноньку” і
“Ой хоча би, Господи, та й пове
чоріло”. Зачарував виконанням
старовинної пісні “В саду осіннім
айстри білі” вокальний ансамбль
“Кіровчанка” (Тирасполь), на
“запозичену” мелодію, на яку в
Росії співають шлягер “Ой ктото
с горочки спустился”. Серед ко
лективів гостей приємною нес
подіванкою виявився фольклор
ний гурт “Барвінок” із Олексіївки
Флорештського району Молдови.
Безумовно, XVI “Пшеничне
Перевесло” як ніколи було вда
лим і повчальним. Та при цьому
не можна замовчувати й інше.
Невдовзі виповнюється 30
річчя кривавих подій у Придніс
тров’ї, внаслідок чого і виникла
ПМР. Досі там базуються залиш
ки 14ї російської армії з величез
ним збройним арсеналом, що
дестабілізує ситуацію в регіоні та
реально загрожує європейській
безпеці.
Тож як оцінюють таке стано
вище в невизнаній ПМР?
Наприкінці 2018 р. там узако
нили “Стратегію розвитку ПМР
на 2019—2026 рр.” Виходячи з
права націй на самовизначення й
нелегітимність територіального
перевлаштування за пактом “Мо
лотоваРіббентропа”, нею пос
тавлене триєдине завдання:
— досягти міжнародного виз
нання;
— збудувати соціально орієн
товану державу з ринковою фор
мою економіки;
— сформувати спільноту —
Придністровський народ, що
включає в себе представників різ
них народностей, етнічних груп і
базується на збереженні та роз
витку їхніх мов, культур, звичаїв і
традицій.
Ідентичне цьому ми вже чули.
Не помилимося, коли вкажемо
на проросійських найманців з не
контрольованих державою тере
нів південносхідної України.
Тож зрозуміло, чиї вуха тут стир
чать. Ми не займаємося геополі
тикою. Для цього є державні дип
ломатичні інституції. Але розумі
ючи логіку розвитку подій, як
патріотична громадськість, зау
важимо, що сприяємо й підтри
муємо своє, українське.

“Мені треба творити вам усім добро. Тоді і сам
стаю щасливим”.

Культура без провінції
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Душа його не вміла мовчати
У Будинку кіно презентували книжку журналіста,
письменника, есеїста, директора Музею Володи$
мира Івасюка у Чернівцях Мирослава Лазарука
“Чорторийські марення$видіння”, присвячену ви$
датному українському акторові Івану Миколайчуку.

Роман у новелах “Чорторий
ські мареннявидіння” можна
вважати першим прозовим тво
ром, який охоплює життєві й
творчі колізії, котрі випали на до
лю того, хто доніс усьому світові
висоту духу українського народу.
Літератор, автор багатьох поетич
них, прозових, есеїстичних тво
рів вибудовує особливості рідної
мови актора, режисера, поста
новника, сценариста, автора му
зики, прокладає місток до того,
що зробив Іван Миколайчук у
поетичному кіно зігравши блис
кучі ролі українського Генія Тара
са Шевченка, Івана Палійчука з
немеркнучих “Тіней забутих
предків” Сергія Параджанова,
Петра Дзвонаря з “Білого птаха з
чорною ознакою”, Фабіана з кі
нострічки “Вавилон ХХ” та бага
тьох інших. Він не повторює то
го, про що багато років мовить кі
нематограф. Скоріш навпаки,
пробує заглибитись у те, про що
не завжди кажуть кіномитці. То
му й образ Івана Миколайчука
постає таким, яким його бачив
автор і запропонував своєму чи
тачеві.
Ще до виходу книжки у світ її
високо оцінили відомі діячі укра
їнської культури.
Іван Дзюба:
“Мирослав Лазарук має дар
захоплюватися яскравими люд
ськими талантами, присвячува
тися їм своїм щирим поцінуван
ням, і своєю радістю від цього
поцінування він прагне поділи
тися з читачами. Але є постаті, є
людські долі для нього особливо
дорогі, і до цих доль він відчуває
внутрішню причетність. Це на

самперед Іван Миколай
чук. Він знає й розуміє
його як мало хто, і в тому,
що пише про нього, чу
ється повнота пам’яті й
душевне зродичання, пе
реживання знаних і нез
наних моментів станов
лення його особистості.
Звідси й глибока емоцій
ність його оповіді”.
Володимир Горпенко:
“Ви зробили виняткову, над
звичайно потрібну справу та ще й
в унікальній формі. Єдине, про
що міг би сказати, це спосіб по
єднання… У сукупності бажано,
щоб вона не залишалася окреми
ми часточками біографії, а вира
жала би певну цілісність людини.
Ми, як мені здається, приблизні
в основному — Іван своєрідна
особистість планетарного мас
штабу і Геній, який спромігся ви
разити сутність нації. Будьяка
дрібничка його життя не може
бути лише часткою часу, в ній хо
тілось би побачити глибину сві
тобачення, чим так виділявся
зпоміж сучасників він”.
Надія Бабич:
“Душа його не вміла мовча
ти… Не вміла мовчати і доля.
“Люди, я йду від Вас, такий як я
є, іншим бути не хочу і не можу
бути. Мені треба творити вам
усім добро. Тоді і сам стаю щас
ливим”. Не думала, що трапиться
текст книжки, від якої не відірва
тися! Поверталася до маловідо
мих мені, чернівчанці, діалек
тних лексем, які створювали не
раз відчуття наближення до гли
бокої народності. І це перша
“родзинка”, якою ти готова
“смакувати” до кінця. Поступово
й автор книжки, письменник
Мирослав Лазарук, і його голов
ний герой постають перед чита
чами чесними як правда. Автор
роману в новелах надав своїм чи
тачам право і волю обирати те,
щоб їм, які знають інші публіка
ції про Івана Миколайчука, увій
ти у незнайоме, або малознайо
ме: наприклад: “Райські арії”,

“Кормига”, “Відлучення”, “Пе
ремовиконверзації з чистили
ща”, “Мій ідеальний глядач”.
Емоційність текстів: то радісних,
то тривожних, переконує, що зіб
рані ним матеріали з відвертих
джерел набуті від тих, хто щиро
любив митця, який часом казав:
“Немає більшої трагедії, ніж бути
генієм. Я, хвала Богу, не геній”.
Прочитайте про це у книжці…”
— Я взяв на себе складну но
шу написати твір про Івана Ми
колайчука, — розповів автор. — У
цій книжці, яка складається з 17
новел, є Іванове кіно і малюнки
Івана Остафійчука. І скромний
чоловік Мирослав Лазарук, який
спробував усе це поєднати і опи
сати.
Хочу низько вклонитися Ма
річці Миколайчук. Загадати всю
родину Івана Васильовича. І на
самперед його маму та сестру Ма
рійку, яку добре знав особисто.
Кожній з близьких людей Івана
присвячено окрему новелу. Добре
знаю кожен закуток у Чорториї,
порахував усі озера. У книжці не
має ні краплини фантазії, тут усе
те, що я чув і відчув, про що роз
повіли його близькі і рідні люди.
Досі шкодую, що особисто не
познайомився з Іваном Мико
лайчуком, хоча й мав для цього
нагоду.
Іван залишив великий слід.
Маємо робити все, аби він не за
кінчився на нас, передаватимемо
своїм дітям та онукам.
Про місце Івана Миколайчу
ка в українській та світовій куль
турі розповіли поет, модератор
презентації Василь Герасим’юк,
народні артисти України Ярослав
Гаврилюк, Валентина Коваль
ська, Лариса Кадочнікова, зас
тупник голови НСКУ Сергій
Тримбач, академік АПНУ, пер
ший заступник голови ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка
Георгій Філіпчук, письменниця
Софія Майданська, вдова актора
Марічка Миколайчук та інші.
Власн. інф.

Бібліотечні посиденьки «Від Катерини до Андрея»
Уже вкотре Глибоцька централь$
на районна бібліотека збирає два
покоління: активну молодь та лю$
дей поважного віку, — на бібліотеч$
ні посиденьки “Від Катерини до
Андрея”. Учасниками вечорниць
були учні Глибоцької гімназії, чле$
ни літературно$мистецької студії
“Витоки”, голова РО ВУТ “Просві$
та” Олександра Возняк, головний
спеціаліст відділу культури і туриз$
му Глибоцької РДА Євген Коржаков
та батьки учасників заходу.
Людмила САБРАН,
методист Глибоцької ЦБС
Дзвенів сміх і лилась пісня,
бадьорив душу дотепний жарт.
Дівчата традиційно ворожили на
свою долю, а хлопці грайливо
підбадьорювали. Не обійшлося
на святі без кусання калити. Гля
дачі поринули в захопливу атмос
феру українських андріївських
вечорниць.
Чудовим подарунком для при
сутніх був виступ тріо Грищук “Ру

жі”, які
вико
нали колядку “Хай Ісус, мале ди
тя” та пісню “Вечірня Глибока”.
Розвеселив зал своїми гумо
ресками місцевий поет Михайло
Стасюк. Звучали старовинні ру
мунські пісні у виконанні лауреа
та премії ім. Ольги Кобилянської
Флорі Лєрки.
Задоволена славним святом
господиня — директор Глибоць
кої РЦБС Ольга Ковальчук, яка
щиро подякувала присутнім.

По закінченні вечорниць ве
дучі привітали всіх з прийдеш
німи святами, подякували учас
никам та гостям, і наголосили,
що такі дійства об’єднують гро
маду в єдину родину, примно
жуючи українські народні тра
диції.
На завершення свята всіх
пригощали смачною традицій
ною українською калитою, пи
ріжками та печеними яблуками.

Свято гостинної
«Української Хати»
Олег ОЛЕКСЮК,
заслужений працівник культури
України
У святково вбраній актовій
залі Херсонської обласної універ
сальної наукової бібліотеки імені
Олеся Гончара свій перший день
народження відзначила артлабо
раторія “Українська Хата — та
лантами багата”. На запрошення
засновників інноваційного про
єкту Олега та Оксани Олексюків
відгукнулися друзі та завсідники
артлабораторії. Загалом понад
180 шанувальників українського
мистецтва взяли участь у святко
вому концерті. З теплими і друж
німи побажаннями привітали
засновників та партнерів проєкту
заступник директора Комуналь
ного закладу “Херсонська облас
на універсальна наукова бібліоте
ка імені Олеся Гончара” Херсон
ської обласної ради Галина Шен
дерук, президент жіночого клубу
“Ініціатива” Зоя Бережна та зас
тупник голови Миколаївського
обласного об’єднання Всеукраїн
ського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка, кандидат
філологічних наук Інна Береза.
На 20 засіданнях артлабора
торії “Українська Хата — талан
тами багата” об’єднали понад
2000 шанувальників українського
мистецтва з Херсона та Олешків
ського, Голопристанського, Ка
ланчацького, Білозерського, Ка
ховського, Нововоронцовського,
Новотроїцького та Берислав
ського районів. Персональні вис
тавки українських художників
Володимира Гончаренка, Василя
Боженка, Анатолія Бикова та Іва
на Бєліча, виставки української
вишивки від народних майстринь
Антоніни Теленчак, Людмили
Гандзюк, Тетяни Поліваної, Раїси
Боженко, заслуженого працівни
ка культури України Наталії Ре
мішевської, студентів політехніч
ного технікуму Херсонського на
ціонального технічного універси
тету, виставки українського різь
бярааматора Олега Бантюшев
ського та художникааматора Те
тяни Кисилинчак, презентації
кількох десятків книжкових ви
дань майстрів красного пись
менства, друк поетичних збірок
молодих авторів в серії “Бібліо
течка артлабораторії “Україн
ська Хата — талантами багата”,
творчі мандрівки до Каланчака,
Великої Олександрівки, Білозер
ки, Олешок та Нової Збур’ївки —
ось неповний перелік зробленого
активом артлабораторії. Дякую
усім поважнім особистостям Хер
сонщини за тісну співпрацю. На
жаль, не всі дійшли до першого
святкового відзначення. Наші ла
ви покинула прекрасний журна
ліст, фотохудожник, чуйна і доб
ра людина Світлана Тараненко.
Впевнений, раділи б нашим успі
хам український фольклорист,
композитор, заслужений праців
ник культури України Валерій
Другальов і відомий український

композитор Валентин Стеренок.
Хвилиною мовчання присутні на
урочистостях вшанували пам’ять
краян, які відійшли у вічність.
Щиросердно дякуємо голові
та депутатському корпусу селищ
ної ради Каланчацької ОТГ, голо
ві та депутатському корпусу Но
возбур’ївської сільської ради за
порозуміння і підтримку, дякуємо
нашим партнерам в організації і
проведенні свята Товариству ук
раїнської мови (м. Чикаго, США),
Херсонській кондитерській фаб
риці, регіональній дирекції Сус
пільного телебачення України,
Всеукраїнським культурологіч
ним тижневикам “Слово Просві
ти” та “Культура і життя”, район
ним багатотиражкам “Голоприс
танський вісник”, “Каховська зо
ря”, “Сільські вісті”, “Придніп
ровська зірка” та іншим.
Народний ансамбль народної
пісні “Збурівчанка” Новозбур’їв
ського СБК (кер. Валентина Єфі
мова) та Народний ансамбль на
родної пісні “Берегиня” Калан
чацької Світлиці бабусі Ліди (кер.
Лариса Красікова), Народний
фольклорний ансамбль “Чулаків
на” Чулаківського СБК (кер.
Ольга Срібна), Народні ансамблі
народної пісні “Червона калина”
(кер. Ганна Гура) та “Херсонські
молодички” (кер. заслужений
працівник культури України В’я
чеслав Гребенюк) Херсонського
обласного Палацу культури, хор
української народної пісні “Спі
вочі барви” (кер. Людмила Кур
ченко) та Народний вокальний
ансамбль “Берези” (кер. Вален
тина Розум) Херсонського облас
ного палацу культури дарували
присутнім незабутні українські
пісні. Чарували глядачів піснями
народний артист України Харіс
Ширінський та лауреати всеукра
їнських конкурсів вокалістів Те
тяна Дудкіна, Іван Бурлака, Бог
дан Палій, Антон Коломієць та
Олександра Фендик. Дарували
спів виконавиця зі Львова Іванка
Мудрик та прекрасний співак
Азубіке Чіджокє, який вивчив ук
раїнську мову за допомогою укра
їнської пісні. Це як приклад для
тих, кому “очень тяжело” вивчи
ти державну мову України.
Ніжний і чуйний виступ вось
мирічної Яни Осокіної чергував
ся з запальним українським гумо
ром, який подарували землякам
старшокласники Комишанської
загальноосвітньої школи Віктор
Шишко та Андрій Дригваль.
Зворушливий патріотичний
виступ театру жестової пісні
“Шанс” Херсонського медично
го коледжу (кер. Олена Кузнєцо
ва), високопрофесійна гра му
зичного дуету у складі Юлії Бон
даренко (бандура) та Марії Мо
розової (гітара) та авторська літе
ратурнопісенна композиція гур
ту “Нефеншуй” додали усім при
сутнім сил та віри в перемогу лю
дяності та добра. Шануймося!
Єднаймося в Українській Хаті,
яка талантами багата.
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“Для композитора надзвичайно важливо,
коли виконують його музику”.

Музика

До Різдва з Юрієм Шевченком
У Київській опері (Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнац$
тва) вшанували творця, який пише музику для найменшого слухача. Автора музики до
численних балетних, оперних, драматичних вистав, творів для камерного та симфоніч$
ного оркестрів, невтомного сіяча українського мелосу у світовому музичному просторі,
композитора Юрія Шевченка.
Творчий вечір мав назву “За 5
кроків до Різдва”. Прозвучало
п’ять фрагментів з величезного
творчого доробку композитора у
виконанні симфонічного оркес
тру Київської опери (диригенти
Ділявер Осман та Євген Ворон
ко). Про творчий шлях митця
розповіла телеведуча Світлана
Леонтьєва. А Юрію Валентинови
чу вручили премію ім. Віктора
Косенка, яку присуджують за му
зику для дітей та юнацтва.
— Мені випала велика честь
вручити цю премію композито
рові, казковому за красою музич
ної мови, за драматургією та фан
тазією. Дуже приємно, що ці уро
чистості відбуваються саме в Ки
ївській опері, яку я дуже люблю,
— наголосила голова журі, народ
на артистка України Леся Дичко.
— У Національній спілці компо
зиторів України є кілька премій
імені видатних композиторів.
Премію Косенка вручають за
кращі твори, які пишуть для дітей
та юнацтва. Створювати такі тво
ри дуже непросто.
Міністерство культури Украї
ни, НСКУ, Київська організація
Спілки і наше шановане журі ви
рішило присудити цю премію за

2019 рік Юрію Шевченку за
прекрасну казкову оперу “Ко
роль Дроздобород”. Честь і слава
композитору за його оперну
творчість. Честь і слава чудовому
театру, який зробив такий роз
кішний творчий вечір, честь і
слава нашим колегам, нашим му
зикознавцям, які роблять усе для
процвітання рідної культури.
— Для мене велика честь от
римувати цю премію від видатної
Лесі Василівни Дичко, з творчіс
тю якої знайомий ще зі шкільної
лави. Вона завжди мене надихала.
Це мій великий вчитель, — зіз
нався Юрій Шевченко. — Вдяч
ний журі, яке так високо оцінило
мою роботу. Вдячний Міністер
ству культури, завдяки якому став
можливий цей вечір, Спілці ком
позиторів, яка допомогла його
провести. Для композитора над
звичайно важливо, коли викону
ють його музику. Це велике свято,
заради цього ми, композитори,
живемо. Моя музика — це знак
моєї шани і любові до Вас.
Розпочався концерт “Щедри
ком”, на створення якого компо
зитора надихнула творчість Пет
ра Чайковського. Як відомо, у ба
леті “Лускунчик” виконують тан

ці різних народів. Виникла ідея
створити для нього й український
танець. Цей балет з українським
танцем вже вісім років виконує
танцювальний колектив “Шум
ка” з Едмонтона (Канада).
Саме у співпраці з цим колек
тивом Юрій Шевченко написав
балеткантату “Кобзар”. Твір було
створено для балетної трупи, хору
і симфонічного оркестру. “Коб
зар” написаний до ювілею Тараса
Шевченка. Прем’єра балетукан
тати з успіхом пройшла у Канаді.
А на творчому вечорі відбулася
всеукраїнська прем’єра твору.
“Кобзар” складається з чотирьох
частин, в основі кожної — дуже ві
дома українська пісня на слова Та
раса Григоровича: №1 “Думи мої,
думи…”; №2 “Садок вишневий
коло хати”; №3 “Реве та стогне
Дніпр широкий” та №4 “Така її
доля”. До його виконання, крім
хору та симфонічного оркестру
театру, запросили ще й солістів
Національного академічного ор
кестру народних інструментів
України народного артиста Укра
їни Георгія Агратину (свиріль) і
заслуженого артиста Тараса Сто
ляра (бандура).
Після цього виконали сюїту у

Євген Воронко, Юрій Шевченко, Людмила Нагорна, Світлана Леонтьєва

шести частинах з балету “Барма
лей та Айболить”, саме з цього
балету розпочалася його плідна
співпраця з Київською оперою.
Балетмейстерпостановник вис
тави Віктор Литвинов назагал
поставив десять балетів за твора
ми українських композиторів.
Допоки ніхто не зміг переверши
ти цей рекорд.
“Вокаліз” (Пам’яті друга…)
Ю. Шевченко присвятив хормей
стеру Сергію Мальованому, який
дев’ять років тому пішов із життя.
Цей твір має версії для скрипки,
струнного та симфонічного ор
кестрів, голосу. Композитор не
вказав у назві, кому саме присвя
чується “Вокаліз”, бо кожен з

слухачів втратив когось із близь
ких і рідних, а слухаючи цю музи
ку, можливо, згадає про них. Со
ліст — заслужений артист України
Андрій Ільків — грав на музично
му інструменті флюгергорні.
І завершився концерт фіна
лом з опери “Король Дроздобо
род”, яка, крім премії ім. Віктора
Косенка, виборола найвищі на
городи на фестивалях “Київська
пектораль”, “Гра” та “pUp.pet”.
Вдячні слухачі довго не хотіли
відпускати зі сцени хор та симфо
нічний оркестр театру, а також
талановитих солістів Євгена Ма
лофєєва, Дар’ю Миколенко,
Анастасію Поліщук, Павла Дени
сенка та Олександра Вознюка.

Знімаємо кіно про Баядеру

нався, що намагався створити
ілюзорну фантазію, в якій розви
вається історія кохання і в яку
вриваються фріки з життя, аби
знищити мрію. Балетмейстер
постановник Вадим Прокопенко
впевнений, що музика Імре
Кальмана і сьогодні популярна.
За словами хормейстерапоста
новника Сергія Нестерука, кож
на прем’єра — справжнє свято і
для глядачів, і для всього колек
тиву театру. А художник з костю
мів Ірина Давиденко своїм зав
данням вважала передати східний
колорит у сучасності, героям вис
тави зробили імітацію татуюван
ня у східному стилі.
Цього вечора презентували
нову послугу для глядачів. Націо
нальна оперета України стала
партнером міжнародної коалі
ційної програми лояльності
“KEYCARD” від “Укргазбанку”.
Відтепер усі, хто розраховувати
меться за квитки карткою цього
банку в касі театру та бюро гляда
ча, отримуватимуть живі гроші у
вигляді манібеку на свій рахунок.
Але найбільше всі чекали по
казу невмирущої “Баядери”. Гля
дачі тепло зустрічали заслужених
артистів України Ігоря Левенця,
Арсена Курбанова, солістіввока
лістів театру Яну ТатаровуЦуцкі
рідзе, Ігоря Тихонова, Кирила
Басковського, Тетяну Дідух, Сер
гія Яцука, Максима Гару та інших.
Богдан Струтинський розпо
вів нашому кореспонденту, що
нині в театрі думають над тим,
щоб українізувати і “Летючу ми
шу”. Богдан Дмитрович хоче, аби
нову постановку вистави здій
снила народна артистка України
Тамара ТимошкоГорюшко. Як
що вдасться втілити цей задум, то
завершиться розпочатий 30 років
тому Сергієм Сміяном процес пе
реведення Національної оперети
на українську мову.

Національна оперета України презентувала прем’єру
оперети “Баядера” режисера$постановника, народного
артиста України Богдана Струтинського — сучасну інтер$
претацію класичного твору на музику Імре Кальмана. За
85 років історії театру це шоста постановка оперети. По$
передня, яку здійснив Сергій Сміян, була в репертуарі
майже 20 років.

Нова постановка оперети
“Баядера” на сучасній сцені На
ціональної оперети України при
ховує багато сюрпризів. Навіть
музика Кальмана, яку легко від
різнити за “особливими прикме
тами” — угорськими інтонація
ми, цього разу звучить інакше.
Мелодії “Баядери” дивують по
єднанням східних інтонацій з по
пулярними ритмами шимі, тусте
пу, вальсубостону, фокстроту.
Сценографія цілком модерна, а
режисерські знахідки змінюють
стандарти й усталені рамки.
— Ця фантастична музика
вперше прозвучала майже сто ро
ків тому в Парижі, — сказав гене
ральний директорхудожній ке
рівник Національної оперети

України Богдан Струтинський. —
“Баядера” — третя оперета Імре
Кальмана, її він написав після
фантастичної “Королеви чарда
шу”. З часом дозволив собі імп
ровіз, відійшов від чардашу. Чує
мо тут і фокстрот, і шимі. І над
звичайно фантастичну східну те
му, яка проходить через усю вис
таву.
Так само дозволили собі ім
провізувати в новій постановці й
ми. Жанр оперети живий. Він має
бути відображенням сучасності.
У нас як мінімум дві паралелі —
створення телеверсії “Баядери” і
власне сама вистава “Баядера”.
Намагалися показати, як сьогод
ні спрощується тема стосунків,
тема кохання, тема мистецтва за

Оперета святкує ювілей
У Київському національному академічному театрі
оперети відсвяткували 85річний ювілей театру
16—18 грудня у Національній опереті України відбувся Між&
народний музичний форум “Operetta grand music”, у рамках яко&
го пройшов Семінар з міжнародної театральної копродукції
(“Theatre coproduction workshop”). У ньому взяли участь пред&
ставники театрів&членів міжнародної організації Europe Opera на
чолі з директором Ніколасом Пейном, а також представники му&
зичних театрів України.
Головною подією святкування стала феєрична шоу&програма.
Матеріал читайте в наступних числах “СП”.

“СЛОВО ПРОСВІТИ”  ч. 51, 19—25 грудня 2019 р.

галом. Ще одна новація: якщо у
Кальмана третя дія відбувається
на вокзалі, то у нас — в аеропор
ту.
В основі мюзиклу завжди ле
жить серйозна драматургія. Саме
такої драматургії прагнув Каль
ман. Але в лібрето йому зазвичай
пропонували легкі історії. У ра
дянські часи жанр оперети ще
більше спотворили. Він став лег
коважним, навіть простацьким
(не простим, бо в простоті є вели
ка відповідальність і філігранна
робота, а саме простацьким). Ці
бар’єри і штампи складно долати.
Нам вдалося це зробити. Бачимо
це за оновленням нашої публіки.
В залі багато молоді.
Наше завдання, щоб цей
жанр звучав серйозно. Ми єди
ний у державі театр, що має у сво
їй назві слово оперета. Але ми

розширюємо жанрові рамки,
постійно експериментуємо.
— Театр оперети взяв до пос
тановки відомий твір, який має
дуже багато інтерпретацій. Тому
перед тим, як робити лібрето ук
раїнською мовою, хотілося вив
чити все, що було до цього, аби
нічого не випустити, — розповіла
перекладач та автор віршів Яна
Іваницька. — У мене було 13 варі
антів українською та російською
мовами, і чотирнадцятий — ори
гінальний. Ми навіть замовляли
підрядковий переклад. Вирішили
взяти найкраще з усіх варіантів і
написати свій.
Диригентпостановник Ігор
Ярошенко наголосив: успіху вда
лося досягти завдяки креативу і
професіоналізму всієї постано
вочної трупи. Художникпоста
новник Олександр Білозуб зіз

Фото Анатолія ФЕДОРЦІВА
Матеріали підготував
Едуард ОВЧАРЕНКО

“Митець розкрив свою душу — подивіться, яка вона
творча і живописна”.

Палітра
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У художника немає пенсійного віку
Галерея “Митець” Київської міської організації НСХУ запросила на
відкриття виставки заслуженого художника України Олександра
Дорошенка, присвяченої ювілею митця.

Чи буде музей
Івана Марчука?
Найвідоміший у світі україн$
ський художник Іван Марчук пред$
ставив у столичному мистецькому
просторі ARTAREA свою виставку
“Секрети геніальності”, яка, за за$
думом митця, — остання в Києві.

— Я зайшов у цю галерею, і коли поба
чив на екрані героїв Сальвадора Далі і Пі
кассо, то сказав собі, що дуже хочу бачити
на цьому екрані свої картини. Представ
ляю роботи, намальовані з 1965го до 1980
року. Це був період, коли я попрощався з
соцреалізмом і вирішив, що хочу бути не
нормальним художником, не таким, як усі.
Але яким саме, тоді не знав, — зізнався
Іван Марчук. — На виставці представлено
і ранні роботи, які ще мало хто бачив. Я по
чинав з графічних робіт. Дуже тішився, що
роблю те, чого не роблять інші. Поступово
викристалізовувалася моя дорога. Думав,
як це можна назвати. Так з’явився “Голос
моєї душі”. Я радів, що немає професора за
душею, що оцінки мені ніхто не ставить. І
зрозумів, що таке свобода творчості.
“Голос моєї душі” — це дерево, яке рос
те і пускає гілочки. А стовбур — це голов
ний стрижень моєї творчості. Я ненасит
ний, одержимий. Все думаю, чого ще не
зробив. Урешті став малювати з заплюще
ними очима. В дорозі зробив близько 400
таких малюнків. Там різні тваринки: подіб
ні на коня, корову, кота, козу.
Все життя дивлюся на картини. Дуже
тяжко з ними розстаюся. Я жив у Нью
Йорку, а картини були в Києві. Плакав за
картинами, а вони — за мною. Так само у
Києві плакав за тими роботами, що зали
шилися в НьюЙорку. З картинами я спіл
куюся, бо окрім них у мене немає нікого,
оскільки живу один. Мої картини “посія
ні” по всьому світові, десь вони “пророста
ють”.
Хочу, аби була концентрація цих кар
тин — близько 200 робіт, щоб люди могли
ходити і постійно їх бачити. Мене питають
про музей, але в Україні не хочуть цього
музею. Його готові зробити в Туреччині,
Литві, та не в Україні…
Завершуючи період виставкової від
критості, І. Марчук презентував понад 100
робіт, які раніше ніде не експонувалися.
Крім живопису та графіки митець предста
вив на новій виставці пластичні твори, а
також першу digitalінсталяцію за мотива
ми своїх робіт. Також художник провів
кілька авторських екскурсій та майстер
класів з живопису.
Іван Марчук — народний художник Ук
раїни, лауреат Шевченківської премії, член
Золотої гільдії Римської академії сучасного
мистецтва. У його доробку близько 5000
картин. За понад півстоліття творчої діяль
ності провів понад 150 персональних та був
учасником понад 100 колективних виста
вок в Україні та за її межами. 2007 року
Марчук увійшов до рейтингу “100 геніїв
сучасності”, який склала британська газета
The Daily Telegraph.
“Іван Степанович зі своїм “пльонтаніз
мом” і магнетичними пейзажами, нефігу
ративними роботами, що так нагадують
пісню самотньої, ніжносумної скрипки, з
біографією “невизнаного генія” і навіть з
вічною ноткою недолюбленості, недовиз
нання Батьківщиною в інтерв’ю й розмо
вах, давно став одним з непорушних склад
ників бренда “Україна”, за яким ми судимо
про себе. І, напевне, назавжди таким і за
лишиться”, — пише мистецтвознавець Ал
ла Чердинцева.
На численні прохання глядачів роботу
виставки продовжили до 12 січня 2020 року.

Ще під час навчання у Республіканській
художній школі ім. Тараса Шевченка Олек
сандр отримав травму хребта і відтоді пере
сувається на інвалідному візку. Але це не за
вадило йому закінчити Київський художній
інститут. Працював художникомконструк
тором на Київському ювелірному заводі.
Нині — на творчій роботі. 2001 року в Киє
ві відкрив власну галерею “ДорошАрт”.
Учасник колективних та персональних вис
тавок, які відбувалися в Києві, Парубіце
(Чехія), Афінах (Греція). Цьогоріч відбули
ся його персональні виставки “Місто та ро
ки, у снах та наяву” в Єврейському культур
ному центрі та “Не вмирає душа наша, не
вмирає воля” у міській раді Києва.
Олександр Дорошенко — художник
неоромантичного спрямування. Автор
портретів, натюрмортів, пейзажів, ескізів
для виробів із золота, прикрашених кош
товним камінням та емаллю. Більшість
живописних творів присвячено Києву:
місто постає романтичнопое
тичним та ліричнопросвітле
ним у мінливому перебігу при
родних видозмін. Індивідуаль
ній манері Дорошенка прита
манні широта і м’якість живо
писної артикуляції, безпосе
редність та вишуканість. Об
разний світ художника напро
чуд затишний і просвітлений,
хоч і не позбавлений певного
драматизму. Значну увагу ми
тець приділяє темі боротьби
українського народу за свою
незалежність, зокрема темі
АТО: твори: “Вінчальна каб
лучка” (2016), “Дорога на Київ.
Перекур” (2017), “Кремлів
ський бик” (2016), “Поранена
лялька” (2016), “Руський мир

на Донбасі” (2018) та ін. Загалом у творчо
му доробку художника більше 2000 картин.
Директор галереї “Митець” Анна Лав
реха привітала художника з відкриттям вис
тавки, в експозиції якої представлено 48 ро
біт, виконаних в останні роки.
Персональна виставка — дуже інтимна
річ, коли художник розкриває свою душу
перед глядачем.
— Художник розкрив свою душу — по
дивіться, яка вона творча і живописна. Ми
маємо пишатися такими митцями, як
Олександр Дорошенко, — зазначив заслу
жений художник України Петро Зикунов.
— Хочу подякувати галереї “Митець”, яка
пропагує творчість сучасних українських
художників.
— Знайомий з Олександром багато ро
ків. З ним можна порадитися з будьякого
питання, що може навіть не стосуватися
мистецтва, — зізнався художник і педагог
Едуард Меджул. — Він людина обдарова

“Дорога на Київ. Перекур”

на, працьовита і натхненна. Його творчос
ті притаманні високий рівень майстернос
ті і висока громадянська позиція. Кожна з
робіт — велика несподіванка, велика ра
дість для нас усіх.
— Дякую Київській міській організації
НСХУ за можливість виставити свої робо
ти в цій чудовій галереї. Директору та пра
цівникам “Митця” — за чудову атмосфе
ру, яку вони створюють для художників, —
розповів Олександр Дорошенко. — Дуже
довго відкладав цю виставку. Хотів ще
щось написати, було багато нереалізова
них ідей. Врешті вирішив, що прийшов
час. Доброю нагодою для виставки став
мій ювілей. Маю ще багато ідей, задумів,
сподіваюсь, що встигну їх втілити в життя.
Чудово, що художник не має пенсійного
віку. Його творчість триває і після завер
шення земного життя. Картини продовжу
ють жити в нових умовах, в різних місцях,
різній обстановці, різних колекціях. Вони
продовжують передавати настрої худож
ника, його почуття, все те, що він втілив у
своїх роботах.
Дуже вдячний своїй дружині Олені, яка
забезпечила мені тил, побут і можливість
працювати. Без неї усього цього не було б…
Своїми враженнями від творчості ху
дожника поділилися його друзі, колеги,
учні Сергій Позняк, Євген Сизолюк, Кате
рина Пасюк та інші.

Весь світ — єдине ціле!
Саме ця ідея проходить червоної ниткою через живо$
писні й графічні твори народного художника Узбекистану
Гайрата Байматова, які експонуються на його персональній
виставці у Музеї$майстерні Івана Кавалерідзе.
Дитинство та юність майбутнього ху
дожника минули у старому узбецькому ра
йоні Ташкента.
“У шістдесяті роки минулого століття
це місто було багатонаціональним, і наша
вулиця не була винятком, — згадує Гайрат.
— Спілкування з людьми різних націо
нальностей наклало відбиток на мою твор
чість у майбутньому. Велике значення в
моєму подальшому розвитку мали творчі
поїздки по СРСР та інших країнах”.
Освіту здобув у Республіканському ху
дожньому училищі ім. Бенькова у Ташкен
ті та Художньому промисловому інституті
Харкова. Брав участь у спеціалізованих
творчих подорожах художників по Захід
ній Україні, Києву, Латвії, Кольському пі
вострову, Сибіру, а також Болгарії, Маке
донії, Бельгії. Учасник багатьох колектив
них та персональних виставок. Його робо
ти зберігаються в галереях та приватних
колекціях Узбекистану, України, Болгарії,
Македонії, Бельгії, Шотландії, Кореї, Ка
нади, Польщі, Латвії, Німеччини, Росії та
інших країн.
— Сьогодні визначна подія для нашого
музею і всього культурного життя столиці,
— наголосив директор Музеюмайстерні
Івана Кавалерідзе Олександр Юнін. — Цей
проєкт відбувається за підтримки наших
колег з Харкова та громадського об’єднан
ня “Андріївський узвіз”. На виставці пред
ставлено акварель і графіку, виконані в різ
них техніках. У своїх роботах митець від
криває власний погляд на життя і намага
ється його донести глядачам.
На згадку про зустріч О. Юнін подару
вав художнику каталог скульптур Івана
Кавалерідзе, що зберігаються у муніци
пальних музеях Києва.

— На виставці пред
ставлено лише незначну
частину великої творчої
спадщини Гайрата Бай
матова, — зазначила арт
директор з питань виста
вок і продажів Лариса
Полевич. — Спілкуючись
з Гайратом, починаєш ро
зуміти, що таке справжнє
мистецтво. Це не лише
бездоганна майстерність
авторської техніки, а й
надзвичайно глибокий
зміст.
З першого погляду можна подумати,
що на картині “Цар птахів” намальовано
людинуптаха. Але якщо подивитися
уважніше, то побачиш, що насправді вона
складається з великої кількості птахів. В
основу сюжету покладено легенду, що пта
хи розлетілися по всьому світу, шукаючи
собі царя. Через три роки вони зібралися
разом і стали обирати керманича. Дуже пе
ресварилися, оскільки кожен мав свою
думку. І лише один мудрий пугач сказав:
“Друзі, тільки коли ми всі разом, спільни
ми зусиллями, спільним розумом можемо
приймати правильні рішення”.
Полотно “Гранат” створено під вра
женням подорожі художника до Сирії. На
Сході гранат є символом благополуччя і
достатку. А розколотий гранат показує, що
світ руйнується. Картина є відгуком на во
єнні дії в цій країні.
У триптиху “Відкриття Індії” митець
намагався передати почуття воїнамусуль
манина, завойовника, коли він зіткнувся з
традиціями і культурою індійського наро
ду.

Картина “Дует” — про те, що з віком
людина оточує себе своїм власним світом,
своєю капсулою. Але це не означає, що во
на не може бути щасливою.
Роботу “Святковий пиріг” створював
на початку 90х під час розпаду Радянсько
го Союзу, але вона не втрачає своєї акту
альності й нині. Завжди знайдеться люди
на, яка захоче щось собі відірвати від
спільного святкового пирога.
У цей же час писав картину “Зруйнова
ний місток”. Користуючись безладом,
кожна людина намагалася з нього відхопи
ти хоча б дошку. І врешті всі зрозуміли, що
залишилися без мосту.
Поштовхом до написання “Богині во
ди” послужила східна легенда, що розпові
дає про зв’язок людини з природою. Пока
зано узбецьке народне свято, яке перегу
кується з нашим — Івана Купала.
А пейзаж з котом, намальований у Гре
ції, чимось нагадує київський Поділ.
Матеріали підготував
Едуард ОВЧАРЕНКО
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“Особливо дивує наявність у цьому переліку
оспіваного Тарасом Шевченком
Максима Залізняка”.

Позиція

Нові часи, нові герої, або
Мстиві гримаси Земишпухи?
Євген БУКЕТ

П

ід час презентації нового
бачення роботи Україн
ського інституту націо
нальної пам’яті на засіданні ко
мітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики Верхов
ної Ради України його нещодавно
обраний керівник Антон Дробо
вич наголосив на тому, що очоле
на ним установа повинна більше
займатися тими історичними
персонами, які не чварять укра
їнців. Як приклад навів Петра
Болбочана, Казимира Малевича і
Валерія Лобановського. Ця кон
цепція дещо відмінна від тієї, яку
використовував попередній ке
рівник УІНП. Володимир В’ят
рович намагався акцентувати
увагу інституту на розвінчанні
пропагандистських міфів мину
лих часів, на неоднозначних пос
татях, які викликають дискусію в
суспільстві і потребують нового
неупередженого погляду.
Опісля презентації в одному з
коментарів Дробович зазначив,
що “ревізії” підлягають зокрема
окремі діячі національного спро
тиву часів Другої світової війни,
акцентувавши при цьому на пос
таті провідника ОУН Андрія
Мельника.
За дивним збігом обставин у
переддень презентації Дробовича
до Верховної Ради України було
подано Проєкт Постанови про
внесення змін до Додатку до
Постанови Верховної Ради Укра
їни “Про відзначення пам’ятних
дат і ювілеїв у 2020 році”. Внесли
його депутати з фракції “Слуга
народу” Євгеній Шевченко і
Максим Бужанський. У поясню
вальній записці депутати пропо
нують виключити з уже затвер
дженого переліку ювілеї керівни
ка Коліївщини Максима Залізня
ка, полковника Армії УНР Івана

Полтавця Остряниці, полковни
ка УПА Василя Левковича, пись
менника Уласа Самчука, полков
ника УПА Василя Сидора, члена
Української Центральної Ради
Кирила Осьмака, полковника
Армії УНР Олександра Вишнів
ського, організатора та головного
редактора “Енциклопедії украї
нознавства” Володимира Кубійо
вича, полковника УПА Василя
Галаси, публіциста Ярослава Ста
руха та голови проводу ОУН Анд
рія Мельника. Щоправда, в про
єкті самої постанови Уласа Сам
чука, Кирила Осьмака, Олексан
дра Вишнівського, Ярослава Ста
руха та Андрія Мельника вже не
має. Можливо, через несподіва
ний резонанс після останнього
коментаря нового очільника
УІНП?
Хоч би як там було, вищеназ
вані депутати наразі пропонують
не відзначати в 2020 році такі
ювілеї (цитуємо з пояснювальної
записки, разом з обґрунтуван
ням):
“280 років від дня народжен
ня Максима Залізняка — керів
ника Коліївщини, організатора
єврейських погромів і масових
вбивств євреїв у м. Умань.
130 років від дня народження
Івана Полтавця Остряниці — на
цистського колаборанта, керів
ника УНАКОР — організації ук
раїнських козаків нацистів. У
складі УНАКОР діяли батальйо
ни української допоміжної полі
ції, які брали участь у масових
вбивствах тисячі євреїв на Воли
ні, в Житомирі, Білій Церкві,
Вінниці.
6 лютого — 100 років від дня
народження Василя Левковича —
нацистського колаборанта, вій
ськового злочинця з української
допоміжної поліції м. Дубно, ор
ганізатора та учасника масового
вбивства 5 тисяч євреїв у м. Дуб

но і багатьох тисяч євреїв у м. Рів
не.
24 лютого — 110 років від дня
народження Василя Сидора —
нацистського колаборанта і вій
ськового злочинця, службовця
батальйону “Нахтігаль” і 201 го
батальйону допоміжної поліції.
Брав участь у масових вбивствах
євреїв, поляків і каральних опе
раціях проти партизан і мирного
населення в Білорусі.
23 вересня — 120 років від дня
народження Володимира Кубійо
вича — нацистського колаборан
та, організатора дивізії СС “Гали
чина”.
12 листопада — 100 років від
дня народження Василя Галаси —
активіста ОУН, одного з органі
заторів та учасників єврейських
погромів в Тернопільській облас
ті, організатора і учасника масо
вих вбивств поляків”.
Аргументація зрозуміла. Во
лодимир Кубійович уже не видат
ний український учений енцик
лопедист, а нацистський колабо
рант. Інші не борці за українську
державність, що діяли відповідно
до реалій того часу, а учасники
“масових убивств”...
Особливо дивує наявність у
цьому переліку оспіваного Тара
сом Шевченком Максима Заліз
няка (хоча після виключення йо
го “Гайдамаків” із програми ЗНО
на 2020 рік годі дивуватися). “Ор
ганізатор єврейських погромів”.
Із таким формулюванням можна
сміливо виключати з календаря
пам’ятних дат Богдана Хмель
ницького та й усі події, пов’язані
з Військом Запорозьким — укра
їнською козацькою державою.
Адже навіть у його першій у світі
Конституції 1710 року записано,
що “іншовірцям співжиття на
Україні, а найбільше лиховірнос
ті жидівській, не давати дозволу”.
Кричущий антисемітизм!

Але є одне але. До Великої
французької революції світ жив
за зовсім іншими поняттями. Не
було в сучасному розумінні гро
мадян, націй, держав. Навіть тер
мінологія була іншою. Так, тер
мін “антисемітизм” уперше було
вжито 1879 року в Німеччині, а
термін “єврейські погроми” увій
шов у вжиток лише в другій поло
вині 1880 х, після сумновідомих
подій у Російській імперії.
Депутати найбільшої фракції
українського парламенту можуть
досягти значних “успіхів” у зако
нотворчості, якщо намагатимуть
ся переписати українську істо
рію, спираючись на історичні
концепції окремих національних

меншин. Точніше держав, де ці
меншини є титульною нацією.
Підсумовуючи, наведу ще од
ну цитату з пояснювальної запис
ки депутатів Шевченка й Бужан
ського, яка чи не найкраще ха
рактеризує їхнє бажання ввести
цензуру української національної
пам’яті: “Вищевказане рішення
ще більше поглиблює розкол у
громадянському суспільстві та
може призвести до негативних
наслідків, адже не була врахована
думка більшості громадян Украї
ни стосовно визначення найваж
ливіших подій в суспільно полі
тичному житті України та ювілеїв
видатних осіб”. Що не день, то
мем...
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