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ТАМ, НА ВЕСЕЛІЙ ГОРІ, 
ПІД ЩАСТЯМ

Євгеній ХОДАКІВСЬКИЙ,
професор, заслужений діяч науки та тех-
ніки України, просвітянин.

Про зв’язок між “телевізором” і “пре-
зидентом” історія ще скаже слово. Почне-
мо з того, що бридку, дику для цивілізова-
ної епохи ХХІ століття так звану гібридну 
(між формами і видами застосувань) і її 
провідний різновид — інформаційну війну, 
агресором виграно на першому етапі (змі-
на влади) завдяки цілеспрямованому за-
стосуванню наукових складових гешталь-
тології — науки про психологічне (в першу 
чергу) формування намічених (сконстру-
йованих) образів гештальтів (нім.) розви-
тку подій і їхньої імплементації (спрощено 
— застосування) в дійсності, а для досяг-
нення кінцевої цілі — руйнування основ 
українства і цілісності української держа-
ви, керованого регулювання її придатності 
до бажаного результату авторитарній сут-
ності агресора. До речі, у сусідній Росії НДІ 
гештальтології функціонують не один де-
сяток літ і, як бачимо, їхні вчені не дарма 
“заробляють на хліб”.

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ

А чотирма десятиліттями раніше 
їх називали “особливо небез-
печними державними злочин-

цями”. Небезпечнішими від великих 
фінансових шахраїв. І “особливо не-
безпечних” “відряджали” “на пере-
виховання” у дусі “інтернаціональної 
дружби” в глухі місця РСФР. Був це ве-
ликий парадокс російського мислення. 
У гімні УРСР на слова Павла Тичини 
до кінця 1991 року співали, що Украї-
на в СРСР є щасливою, вільною та під 
сонцем свободи, шлях до якої осяяв Ле-
нін, розцвітає. А в реальності за любов 
до України, за прагнення зробити її по-
справжньому, а не декларативно, щас-
ливою українських патріотів “везли” у 
російські каральні заклади.

Михайло Горинь належав до тієї ко-
горти людей, котрі готові були жертву-
вати собою, своїм життям, щоб україн-
ці мали змогу існувати як самостійна 
нація. Після того, як в 1978 році у но-
ву конституцію СРСР було введено тер-
мін “нова історична спільність людей 
— радянський народ” (це дуже нага-
дує нинішню “какаяразніцу”!), у сві-
ті усе частіше стали називати все насе-
лення СРСР “росіянами”. Цей хитрий 
московський прийом, спрямований 
на русифікацію неросійських народів, 
у багатьох викликав обурення. Та бу-
ли й ті, що зважувалися на активний 
протест. Тоді під словом активний ро-
зумілися заяви, що їх озвучувало радіо 
“Свобода”. Вони поширювалися також 
у формі самвидаву.

Ще у мої студентські роки в од-
ній дружній сім’ї вчителів вищих шкіл 
зі Львова мені розповіли про підступ-
ну та злочинну суть того сусловсько-
брежнєвського “нововведення”. І ка-

зали, що є українські патріоти, котрі 
свідомо йдуть у тюрми, аби не погас-
нув смолоскип українського прагнен-
ня до свободи. “Прийде колись час, й 
іменами тих безстрашних патріотів на-
зиватимуть вулиці українських міст”, 
— казала у ті далекі часи моя негласна 
вихователька українського патріотиз-
му пані Марія Бабій. Проте ніколи не 
називала вона ніякого імені. Тому ані 
ім’я Михайла Гориня, ані імена бага-
тьох інших, у ті далекі часи ще прини-
жуваних радянською окупаційною вла-
дою дисидентів-політв’язнів мені були 
невідомі. Аж до моменту, коли вліт-
ку 1986 року львівський митець Роман 
Безпалків випадково познайомив мене, 
на той час журналіста української га-
зети у Польщі “Наше слово”, з Богда-
ном Горинем. Я не знаю, що йому ска-
зав про мене Безпалків, проте, на той 
час мистецтвознавець, Горинь відразу 
повів розмову про денаціоналізаційну 
політику Кремля. Розповів він про се-
бе, про переслідування української па-
тріотичної інтелігенції, про свого брата 
Михайла, котрий вже вдруге за сфабри-
кованою КҐБ справою перебуває у ро-
сійських концтаборах (його запрото-
рили до сумнозвісного табору смерті в 
селі Кучино на Уралі). У 1981 році чи 
не найбільше кагебістів дратувала увага 
Михайла Гориня до подій, пов’язаних з 
“Солідарністю” у Польщі.

Для мене особисто несподівана зу-
стріч з Богданом Горинем виявилася 
дуже важливою, знаковою. Ще у ро-
ки моєї юності батько часто співав піс-
ню з дуже актуальними й нині словами: 
“Україно, Україно, що ж тобі здаєть-
ся — сидить ворог у тебе в хаті й з те-
бе сміється”… Після зустрічі з Богда-
ном Горинем, після його розповіді про 
брата Михайла, я зрозумів, що надиха-
ючі слова батькової пісні не були його, 
а відтак й моєю, утопічною мрією про 
українську самостійність. Часто на-
віть рідні називали нашу віру в Украї-
ну утопією, мовляв москаль з його ім-
перським мисленням та зі страшним 
репресивним апаратом не допустить 
до української самостійності. Після 
зустрічі з Богданом Горинем я поба-
чив, що це було реальне прагнення не 
лише тих, хто був готовий жертвувати 
своїм життям за волю України, а й тих, 
хто ще не визрів до активної боротьби. 
Проте розумів суть процесів в СРСР. А 
вже за два роки від першої, здавалося 
б, випадкової, а фактично прописаної 
Небом, зустрічі з Богданом Горинем, 
десятки тисяч, а згодом сотні тисяч 
людей в українських містах виходили 
на історичні мітинги з вимогами змін 
в імперії, які переросли у вимоги дер-
жавної незалежності України.

Заповіт Михайла Гориня:
«Не дайте їм зруйнувати Україну»

17 червня 2020 року Михайлу Гориню — одному з провідних україн-
ських дисидентів-політв’язнів, а згодом політиків-державників, випов-
нилося б 90 років. Коли б не підступна хвороба, що 13 січня 2013 року 
обірвала його нитку життя. У його випадку невиліковна недуга — наслідок 
двох ув’язнень за українську політико-просвітницьку діяльність, наслі-
док отриманих за ґратами російських тюрем і концтаборів кількох мікро-
інфарктів. Це також наслідок самовідданої політичної праці для України. 
Таких людей як Михайло Горинь називають одержимими Україною.

Закінчення на стор. 5

Гештальти гібридної війни
Небезпечна гра «лялькових акторів»

Закінчення на стор. 2

Мить історії: лідери Народного Руху України (Іван Драч, Вячеслав Чорновіл, Михайло Горинь)  
під час відкриття ІІІ з’їзду НРУ. Рік 1992-й
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“Хвороба капітуляції “какаяразніца”  

лікуванню піддається монолітом демократичної 
патріотичності українства”.Події, факти, коментарі

В апараті методології гештальтпсихо-
логії НЛП (нейролінгвістичне програму-
вання) першою стадією гіпнотизування є 
релаксація, розслаблення, тимчасові від-
ключення свідомості на основі формуван-
ня образів-гештальтів привабливого та по-
кращеного майбутнього. Серед знарядь 
стратегічної гештальтної зброї безумов-
но пріоритети належать ЗМІ і, особливо, 
ефективним екстерналіям (зовнішньо-
му ефекту) телебачення. Показовим зраз-
ком успішного застосування гештальтпси-
хології на рівні всієї країни (а не окремого 
індивідуума чи групи) є діяльність кана-
лу “1+1” зрощеного з “кварталом”. Ко-
ло телеглядачів та територіальних ареалів 
розповсюдження (прийняття) інформації 
— найширше. В телесеансах каналу засто-
совується демонстрація найкращого, най-
привабливішого — пісні: конкурсні ви-
пробування на “Кращий голос України”, 
де арбітрами і водночас тренерами висту-
пають широкознанні і популярні співаки-
особистості. Люди масово прилипають до 
телеекранів. Душа українства від культу-
ри, добра і краси відчиняється навстіж. А 
у відчинену душу дуже легко потрапляють 
отрута, сміття і бруд, яку “голосно регочу-
чи” постачає “квартал”. Різкому, приниз-
ливому сарказму піддавались керівні осо-
би держави та члени їхніх сімей, процедура 
утвердження основ української гуманіс-
тичної релігії, висміювались демократичні 
прагнення держави. І тут спрацював най-
кращий гештальт (навіювання на образ) 
першої ганебної війни Росії проти України 
під навіюванням найбільш авторитетно-
го в колах автократів лідера “руського мі-
ра”: “обирати президентом України будь-
кого, окрім чинного”. Образ “будь-кого” 
заздалегідь сформований. Залишилося ли-
ше помічену особу опустити в підготовле-
ний футляр. 

Телеспектаклі, телегра майбутнього 
президента в гештальтній (створення при-
вабливого образу) формі завершили спра-
ву переважною більшістю голосів на ви-

борах. За Шекспіром: всі люди — актори. 
Але не всі засітковані тонкою павутиною 
лялькових театрів, де кожен театральний 
персонаж, підвішений на невидимій нит-
ці ляльковода, діє за його командами. Ни-
ні гібридна війна триває, посилюючи стра-
тегічні наміри “руського міра” руйнування 
України, прийоми хаосу, навішування сво-
єї мантії автократизму під гаслом “єдіно-
го народа”, засудженням демократичних 
здобутків Революції гідності, реставруючи 
прихильників президента-втікача, ство-
рюючи умови судової розправи над май-
данівцями, заміною прокурорів “свого” на 
“свою”, примітивами вишукування справ 
проти 5-го президента і українського ліде-
ра ЄС, наміром “прилаштувати” до скла-
ду уряду екс-президента Грузії зі шлейфом 
незнятої засудженості, з неуспішним екс-
губернаторством Одещини, ризикуючи 
послабленням зв’язків з дружньою до нас 
країною, а також посиленням свого імі-
джу за рахунок брудного PR, поширенням 
під час активної фази пандемії поверхових 
рекомендацій на паперовому носії в кож-
ну квартиру (6 квітня) під аншлагом “слу-
ги” (начебто МОЗу зовсім не існує). Тим 
самим грубо порушуючи світову домов-
леність про припинення політичних війн, 
виявивши при цьому примітивну політич-
ну неохайність. Або ж здичавілим зломом 
музеюй живопису, або ж дуже дошкуль-
ним наміром залізти в душу українства ре-
візією (переглядом) діючого законодавства 
“про мову” і намаганням крутнути колесо 
історії України назад, аж до ганебних ча-
сів Малоросії, між іншим до цього закли-
кають фантастичні сценарії “лялькових те-
атралів”.

Але найбільш вразливим  на фронтах гі-
бридної війни є розбіжність (і дай Бог, щоб 
не досягла розміру прірви) між гештальт-
сформованим образом першої керівної 
особи держави, яка найкраще володіє роз-

мовним жанром і результатами діяльності, 
ще до офіційного визнання світом вірусної 
пандемії, між темпами руху національного 
доходу (краще достатку), що значно впа-
ли — від позитивного до від’ємного рівня. 
Особливо небезпечне різке падіння кри-
теріального показника життєвого рівня, 
зайнятості і захисту населення, розвитку 
науки, освіти, культури. А це все є життя 
країни, життя людини, можливості відтво-
рення сім’ї. Дотепний жарт “36,6”, сказа-
ний зі смішком, мало сприятиме покра-
щенню ситуації. Ослаблений невдачами 
імунітет депресійної і зголоднілої людини 
в можливій перспективі не може успішно 
протистояти пандемії небезпечному вірусу. 
Незайнятість, бездіяльність — найбільше 
знижують імунітет. Призупинення мало-
го бізнесу, навіть короткотермінове, по-
винно компенсуватись державою застосу-
ванням захисних заходів щодо безробіття 
та пандемії на місцевому, локальному рів-
нях, суворим дотриманням встановлених 
законодавством правил антивірусної гігі-
єни, як обов’язкових атрибутів побутової 
культури, а працівникам медслужби слід 
оплачувати роботу щотижнево, щоденно 
в обіцяному розмірі. Цей складний час ви-
магає серйозних дій і в сільському госпо-
дарюванні, в діяльності фермерства, до-
машніх господарств, зі зверненням до них 
найбільш відповідальних осіб держави про 
своєчасне проведення с/г робіт, мотивую-
чи тим, що у розумної нації запаси їжі не 
повинні скудіти.

Турбота про людину, як найвище тво-
ріння природи в Божім спорідненні з нею 
(професор, Святий Кароль Войтила, сто-
річчя якого нині відзначаємо) — основна 
ознака демократичності, яку найбільш спо-
відує гуманістичне українство. І хоч в будь-
якому суспільстві є вроджені авторитар-
ні типи особистостей (до 20% Х-типу за  
Д. Мак-Грегором, що полюбляють началь-

ство і схильні до керованості), переваж-
на кількість українців за генетичною при-
родою демократична. Хвороба капітуляції 
“какаяразніца” лікуванню піддається мо-
нолітом демократичної патріотичності 
українства. І це не сліпий фанатизм, а вро-
джений гуманістичністю і волелюбством 
національний феномен. Автор робить 
спробу показати це у віршованій формі:

“… Не можем буть іначі!”
В добу нестерпної задухи
Ми оговтані не будем,
Бо ми ніяк не впали духом,
Не йдемо за староблудом.
І не давали ми руки
За зверхню хитрість “брату”
Та й ми не лізли на задки
Перед облудним катом
Бо “джін” Свободи завжди з нами,
І повний “Кошик” в нас добра,
І ми йдемо за козаками,
Бо нам давним-давно — пора.
Сказать собі — які ми є,
Що наша хата нам “не зкраю”
І вірим в те, що Бог дає,
І наша Віра не згасає,
Що Наша Правда не вмирає,
І непокірні душі наші,
Бо ми давно вже добре знаєм,
Що ми не можем буть іначі.
Основи демократичності українства 

яскраво виражено в академічному мислен-
ні українського пророка Т. Г. Шевченка. 
Святими категоріями Віри, Правди, Волі, 
Боротьби виражено Боже Провидіння, що 
висвітлює незаперечну перспективу де-
мократичної цивілізації. Земну вісь в цей 
складний відповідальний час крутять кра-
їни-гіганти, і її вектор повинен співпадати 
з законами Природи, Божими законами, 
Всесвітнім Розумом, повернутим до демо-
кратії, надаючи перевагу Людині, найкра-
щому Божому створінню, а не силі “владу-
вання”, особистому лідерству — і тоді це 
велике лихо, що стурбувало весь світ, було 
б локалізовано на місці, не допускаючи за-
раження Всесвіту.

Євгеній ХОДАКІВСЬКИЙ

Гештальти гібридної війни
Небезпечна гра «лялькових акторів»

Закінчення. Початок на стор. 1

Георгій ЛУК’ЯНЧУК 
Фото Євгена БУКЕТА 

Метою проєкту є створення наративу 
українського Криму, а логіка проєкту по-
лягає у тому, що неможливо переписати іс-
торію, як би це не хотілось новоявленим 
окупантам українського півострова. 

На ресурсі розміщено понад 150 ста-
тей про історичну і культурну спадщину 
Кримського півострова та насичене жит-
тя його народу, а також більше 20 публіка-
цій з унікальними архівними документами 
та музейними експонатами з усієї України. 
Наповнення ресурсу відбувається у тісній 
співпраці з Державною архівною службою 
України, газетою “Кримська світлиця” та 
залученням істориків, а також всіх, хто ці-
кавиться історією Криму та може зробити 
внесок у розвиток проєкту. 

— Ми закликаємо всіх зробити всій 
внесок у наповнення ресурсу, якщо ви ма-
єте матеріали, які підтверджують україн-
ське минуле і сучасність Криму, — сказав 
Андрій Щекун, головний редактор газети 
“Кримська світлиця”.

— Ми змінюємо концепцію свого роз-
витку. Раніше архівісти були цензорами 
того, що можна показувати та яку інфор-
мацію робити доступною. Це радянський 
підхід, який практикується у сучасній Росії 
Путіна, де історики та дослідники, які ви-
кривають “небезпечну” для чинної влади 
інформацію, піддаються репресіям. А місія 
об’єктивного архівіста — надати повний 
доступ до матеріалів фахівцям та дослідни-
кам. Ми вважаємо, що українське суспіль-
ство зріле і воно здатне робити адекватні 
логічні  висновки. Відкритість — це наша 
сила, — підкреслив Анатолій Хромов, го-

лова Державної архівної служби України. 
— Жодна пропаганда російських оку-

пантів не може змінити того факту, що 
Крим — це Україна, тому що є докумен-
тальні підтвердження цієї історичної дій-
сності, — наголосив під час презента-
ції Андрій Богданович, заступник голови 
Херсонської обласної державної адміні-
страції.

«Крим — це Україна» — новий інтернет-проєкт України
У прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбулася презен-

тація інтернет-проєкту “Крим – це Україна”. Це всеукраїнський онлайн-банк 
архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформа-
ційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку Криму з ма-
териковою Україною. 

Виступає Андрій Щекун, головний 
 редактор газети “Кримська світлиця”

Нові світлини Симона Петлюри — 
Головного Отамана військ та флоту УНР, 
оприлюднив Центральний державний 
архів вищих органів влади та управлін-
ня України (ЦДАВО). Про це повідо-
мляє офіційна Фейсбук-сторінка Укра-
їнського інституту національної пам’яті. 
https://bit.ly/2ZMMSF4 

Фотонегативи із зображенням Си-
мона Петлюри зберігаються в особово-
му фонді Івана Огієнка (Ф. 1871). Тепер 
вони оцифровані і доступні для загаль-
ного перегляду на сайті ЦДАВО: https://
bit.ly/3gzg5ct

Держархів 
оприлюднив нові 
світлини полтавця  
Симона Петлюри

Симон Петлюра, ймовірно у Кам’янці-Подільському, 1919.
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“Головним ворогом є Росія, її імперська політика”. Гаряча тема 3

Головним слідчим управлінням Наці-
ональної поліції відкрито криміналь-
не провадження за ознаками кримі-

нального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 161 КК України щодо друку кни-
ги (брошури) “Микола Мельник. Україна 
і Крим в історичних взаєминах” (Передм. 
П.М. Мовчан/ Мельник Микола. – К.: ВЦ 
“Просвіта”, 2015. – 68 с.). З березня 2020 
року здійснюється досудове розслідуван-
ня за фактом ксенофобії та розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі.

Постає професійне запитання: на під-
ставі яких фактів було прийнято відпо-
відне рішення, адже жодного запиту на 
експертну оцінку про саме видання до 
відкриття кримінального провадження не 
було.

Приводом для відкриття цього кримі-
нального провадження стало звернення 
журналіста ТРК “АТР” (місто Київ), ко-
лишнього заступника головного редактора 
газети “Московський комсомолець” (міс-
то Москва) Айдера Муждабаєва до  укра-
їнських правоохоронних органів. На дум-
ку заявника, цитуємо: “в 2015 році в Україні 
за державні кошти, на замовлення Держав-
ного комітету телебачення і радіомовлення 
накладом 8 тисяч примірників видали кни-
гу, в якій головним ворогом України вказа-
на не Росія, а кримські татари”. “Я вважаю 
це злочином, — зазначив Айдер Муждаба-
єв. — Ксенофобська акція з метою розпалю-
вання міжнаціональної ворожнечі всередині 
країни… До речі, там є також спогади про 
“ж**дів” (саме так написано) в контексті 
“всесвітньої змови””.

Спробуємо розібратися, що собою яв-
ляє ця книга і що в ній так розлютило жур-
наліста. 

Як з’ясувалося,  друк книги (брошури) 
“Микола Мельник. Україна і Крим в істо-
ричних взаєминах” (Передм. П.М. Мов-
чан/ Мельник Микола. – К.: ВЦ “Просві-
та”, 2015. – 68 с.) було виконано згідно з 
чинним українським та міжнародним за-
конодавством у сфері видавничої справи. 
Книгу було видано Українською видав-
ничою Спілкою ще у Лондоні в 1983 ро-
ці, повний текст книги розміщено на сайті 
української діаспори, а це, своєю чергою, 
демонструє законність видання та відпо-
відність її до міжнародних стандартів ви-
давців. Якби у цій книзі було виявлено 
факти та ознаки ксенофобії та розпалю-
вання міжнаціональної ворожнечі, видати 
її було б неможливо, тим більше в Англії, 
— і це факт.

Книга (брошура) “Микола Мельник. 
Україна і Крим в історичних взаєминах” 
(Передм. П.М. Мовчана/ Мельник Ми-
кола. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2015. – 68 с.) є 
авторським нарисом про історичне мину-
ле Криму в ракурсі та в огляді відомих по-
дій, що пов’язані з півостровом. Ба більше, 
книга відображає думки та погляди різних 
відомих діячів, оприлюднені у міжнарод-
них засобах масової інформації, що під-
креслює неупередженість автора в підго-
товці публікації. 

Доля відносин між Кримом та Украї-
ною впродовж багатьох століть є надзви-
чайно складною. Історія знає як періоди 
миру і спільної боротьби проти ворогів 
між українцями-козаками і татарами, так 
і періоди війн, про що і йдеться в кни-
зі. Крім того, тут фактично описані всі 
складнощі стосунків і між двома іншими 
народами: російським (у той період Мос-
ковією і Росією) та кримськими татарами 
(у той період татарами, Кримським хан-
ством та Османською імперією). І саме 
в змістовній частині книги більше уваги 
приділяється агресії Росії до України, а 
не татар до України, що, проаналізував-
ши саму суть книги, можна побачити. А 
саме — що головним ворогом є Росія, її 
імперська політика.

Так, інтерпретація деяких подій чи то 
характеристик, поданих автором книги, 
має в дечому емоційно-експресивне за-
барвлення, однак автор висловлює цим 
передусім власну суб’єктивну оцінку, і, 
як нам видається, не нав’язує їх широко-
му загалу і не претендує на загальне ви-
знання його суджень. На сьогодні найві-
доміші історики України та інших країн 
світу мають різносторонні погляди на ті 

чи інші події, що дає змогу аналізувати, 
зіставляти факти, давати неупереджену 
оцінку. І в цьому є унікальність видань на 
історичну фахову тематику, що забезпе-
чується міжнародним правом і гаранту-
ється захистом авторських прав, насам-
перед Конституцією України.

Для прикладу наведемо уривок з кни-
ги, який, на нашу думку, і призвів до ви-
никнення цієї конфліктної ситуації: 
“Аналізуючи татарсько-українські вза-
ємини в козацькій добі, дійдемо до оста-
точного висновку, що татари не записали-
ся в історії України як союзники, тільки як 
вороги української державности, не мен-
ші від поляків та москалів. Навіть після 
укладення численних договорів з гетьма-
нами, жадного із них вони не додержували, 
а навпаки — у вирішальну хвилину боїв їх 
зривали, повертаючи в Крим з награбова-
ною добиччю та ясиром, залишаючи у своїй 
поворотній дорозі пожарища та повну гос-
подарську руїну. 

Для України залишилася тверда дій-
сність: кожний сусід, не бувши правдивим її 
союзником, намагався загарбати якнайбіль-
ше українських земель.

У висліді занепаду державницької ідеї 
серед українського політичного проводу, 
в Україні наступив внутрішній розкол та 
територіальний поділ земель. Україна сво-
єї державности не закріпила, тільки ста-
ла предметом зазіхань своїх сусідів (та-
тар, поляків і москалів) та воєн між ними, 
які відбувалися коштом українського наро-
ду”. 

Чи не найкращим матеріалом для ана-
лізу минулого і його бачення в суспіль-
стві є фольклор. Саме народна творчість 
і знан ня є тими джерелами, без яких не-
можливо уявити сучасне життя суспіль-
ства. Історія фольклору знає факти і штуч-
ного втручання у фольклорний процес, 
однак усі вони були безплідними. Тому на-
родна творчість не може вміщувати і збе-
рігати штучних творів. Фольклор — це не 
вимисел, а реальність, яка подана в худож-
ніх образах. В українській фольклористи-
ці є таке поняття, як історичні пісні. Поя-
ва історичних пісень є наслідком розвитку 
історичної свідомості народу і його ху-
дожнього мислення. Українські історичні 
пісні з’явились у XV столітті, в період бо-
ротьби українського народу проти турець-
ко-татарських загарбників. В історичних 
піснях часто оспівуються безіменні герої, 
але їхня діяльність пов’язана з конкретним 
історичним періодом. 

За даними Вікіпедії, історичні пісні 
поділяються на тематичні групи: а) про 
боротьбу з турецько-татарськими напад-
никами. Це хронологічно найдавніший 
цикл історичних пісень, вони належать 
до XV-XVII століть, коли Україна зазна-
вала грабіжницьких нападів з боку турків 
і татар. Наприклад, “Пісня про Байду”, 

“Зажурилась Україна, що нічим прожи-
ти...”, “Із-за гори, з темненького лісу” 
тощо; б) про визвольну боротьбу укра-
їнського народу під проводом Б. Хмель-
ницького. Це пісні XVII століття, які ста-
ли одним із найяскравіших народних 
свідчень про величні роки тріумфу Наці-
ональної революції 1648-1654 рр. Напри-
клад, “Ой Морозе, Морозенку”, “Чи не 
той то хміль...”, “Гей, не дивуйтесь, до-
брії люди”, “Ой з города Немирова” та 
інше.

У цих піснях так чи інакше йдеться 
про часи постійних нападів на українську 
землю з боку татар і турків. Тож чи може-
мо ми не звертати уваги на цей період у 
наших взаєминах? Адже, як мовиться, 
з пісні слів не викинеш. Чи зможемо ми 
проігнорувати і викинути з нашого жит-
тя відомий твір Тараса Шевченка “Гайда-
маки”, де яскраво описується боротьба 
українців проти поляків, через свавілля та 
утиски останніх? Чи можемо ми заборо-
нити Кобзаря, котрий у своїх творах оці-
ночно характеризує царську Росію і не-
гативно висловлюється про безчинства 
москалів? Чи можемо ми відкривати кри-
мінальні провадження за передрук вірша 
Тараса Шевченка “Заступила чорна хма-
ра”, де є такі слова: 

Заступила чорна хмара
Та білую хмару.
Виступили з-за лиману
З турками татари.
Із Полісся шляхта лізе,
А гетьман-попович
Із-за Дніпра напирає —
Дурний Самойлович.
З Ромоданом. Мов та галич,
Вкрили Україну,
Та й клюють єлико мога...

Це — твори, які мають право на пере-
друк, мають право на аналіз, мають право 
на окремо взяту думку будь-якої людини. 
І це гарантує їм як законодавство України, 
так і міжнародне право.

Щодо слова “жиди”, вживання якого 
автором книги теж не сподобалося Айде-
ру Муждабаєву, —  то його ми можемо по-
бачити у творах Тараса Шевченка, Івана 
Франка та інших не менш видатних укра-
їнських письменників, які вважали, що в 
українській мові слово “жид” не має об-
разливого значення. Так само, як в поль-
ській чи інших мовах світу. Саме поляки і 
занесли термін “жид” в лексикон Украї-
ни. До слова, польська мова й досі не знає 
слова “єврей”, вживається на рівні дер-
жавної мови слово “жид” і зявилася во-
на шляхом трансформації з французької 
— “жюї” та англійської — “джю”. Отже, 
навіть коли повсякденна мова на україн-
ських, що були під поляками, землях за-
твердила слово “жид” для назви єврей-

ської етнічної спільноти, церковна мова 
знала слово “єврей”. Побутує й інша дум-
ка, що слово “єврей” прийшло до Укра-
їни з Московщини три сторіччя тому. А 
до цього всі українські євреї були жида-
ми. Міністерством юстиції України у 2019 
році було проведено аналіз, що не вия-
вив норм, якими б заборонялось вживан-
ня слів “жид”, “жиди”. В академічному 
словнику української мови слово “жиди” 
має два значення: 1) застаріла назва євре-
їв, 2) образлива назва євреїв. 

Звісно, у сучасних реаліях ми мусимо 
приймати і вживати загальновизнані унор-
мовані слова, тим самим поважаючи по-
чуття та гідність всіх етносів, що склада-
ють українське громадянство. Проте це 
повинна бути культура мовлення та вжи-
вання слів правильно в лексичному зна-
ченні, суспільних комунікацій. І оціноч-
но стосуватися всіх, і ми ніколи не маємо 
дозволяти собі порушувати гідність будь-
якого народу: називати українців  хохлами 
чи невірними, росіян — кацапами чи мос-
калями, кримських татар та турків — бу-
сурманами, поляків — ляхами, а євреїв — 
жидами.

Впевнені, що правоохоронні органи 
розберуться в ситуації щодо книги “Ми-
кола Мельник. Україна і Крим в історич-
них взаєминах” і зроблять правильний 
правовий висновок. Адже цю книгу бу-
ло рекомендовано до друку Експертною 
радою Держкомтелерадіо з питань кни-
говидання. Рішення про друк книги бу-
ло прийнято на засіданні колегії Держ-
комтелерадіо, враховуючи її актуальність 
нині, в період тимчасової окупації Крим-
ського півострова з боку Російської Фе-
дерації. 

Кримські татари — корінний народ 
України, ніхто в цій книзі не заперечує 
цього факту і не намагається осквернити 
їхню трагічну долю, особливо у ХХ сто-
літті. Заглиблюючись у події минулого, 
можна знайти хороші приклади для то-
го, щоб не повторювати деяких помилок 
наших предків. Натомість це заглиблен-
ня може мати і негативні наслідки, при-
кладом чого є зазначена ситуація навко-
ло книги. Замість того, щоб, вивчивши 
уроки минувшини, рухатися далі і нала-
годжувати стосунки між нашими народа-
ми, тим паче в умовах сучасної війни з Ро-
сійською Федерацією, знаходяться люди, 
які начебто з благих мрій і власного по-
зиціонування думки спеціально усклад-
нюють ситуацію. Враховуючи те, що цю 
книгу видано ще у 1983 році, а передрук 
її здійснено не абиким, а Всеукраїнським 
товариством “Просвіта”, всі нападки 
Муждабаєва і відкрите кримінальне про-
вадження нагадують більше “полювання 
на відьом”, аби заради незрозумілих ці-
лей, як кажуть в народних висловах, “ро-
бити з мухи слона”.

З пісні слів не викинеш
Будь-які події чи факти можна зрозуміти лише у контексті. З пам’яті ще не стерлися нещодавня 

брутальна заява ізраїльського посла в Україні, що українці не повинні вшановувати своїх національ-
них героїв — Степана Бандеру, Андрія Мельника, Івана і Юрія Липу. Слідом за цим почастішали по-
дібні випади проти нашої політики національної пам’яті від деяких польських очільників. І все це на 
тлі розгортання активного антиукраїнського інформаційного наступу з боку проросійських сил все-
редині України (не лише в особі ОПЗЖ Рабіновича-Медведчука) і московських “русскоміровців”. Під 
час цієї відверто ворожої вакханалії, коли наша влада як води в рот набрала, мені зателефонували 
військові побратими: одні з обуренням, інші з проханням пояснити, що відбувається в українському 
інформаційному просторі. Причиною, як з’ясувалося, став розміщений у Ютубі уривок з програми 
“Prime: Муждабаєв” маловідомого для українського загалу журналіста, заступника головного ре-
дактора кримсько-татарського телеканалу ATR.UA Айдера Муждабаєва (2015 р. він з’явився в Укра-
їні, до цього жив і працював в Росії).

Розмова ведучого з гостем, директором Укранського інституту національної пам’яті Антоном Дробо-
вичем велася навколо виданої пять (!) років тому Видавничим центром “Просвіта” дайджеста з книжки 
Миколи Мельника “Україна і Крим в історичних взаєминах”. Вибір теми, оцінки, висновки учасників роз-
мови не варті були б особливої уваги, якби не їхня спрямованість і цікава послідовність. Як відповідь 
на інформаційну диверсію Муждабаєва-Дробовича Товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка почало 
готувати круглий стіл. Але наш колега Андрій ЩЕКУН, головний редактор газети “Кримська світлиця”, 
випереджаючи запланований захід, звернувся з відповідним листом до Держкомітету телебачення і 
радіомовлення України і водночас надіслав у СП свою статтю на цю тему, яку ми і публікуємо.  
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“Неоціненно великою була його особиста 

праця і роль, часто в силу певних об’єктивних і 
суб’єктивних обставин непомітна і не оцінена”.Національна еліта

Богдан ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ

Велике бачиться з далека. 
Михайло Горинь належить 
до небагатьох відомих (осо-

бисто для мене справді великих 
людей), без яких Україна в бурем-
ні 90-і роки не змогла б реалізу-
вати свій, можливо єдиний, шанс 
звільнитися від смертельних обі-
ймів “старшого брата” і стати не-
залежною державою. Напевно 
тридцять років, які минають з ча-
су нашої з Михайлом доленосної 
співдіяльності у Проводі Народно-
го Руху України — не така вже й да-
лека часова відстань, щоб належ-
но оцінити історичні події та осіб, 
яким у відповідальний історичний 
момент вдалося зробити те, що, на 
жаль, не вдавалося багатьом поко-
лінням героїчних попередників,  
подвиг і жертовна боротьба яких 

були бездоганною основою нашої 
скромної частки. На жаль, їхні іме-
на і подвиги за тридцять років так 
і не стали фундаментом історичної 
пам’яті сучасного покоління, яке 
народилось і виросло в незалеж-
ній Україні. Однак Михайлові Го-
риневі відразу після багатолітньої 
каторги у таборах комуністично-
го СССР довелося своєю жертов-
ністю, вірою, і мужністю надихати 
нас — молодих романтиків. Неоці-
ненно великою була його особис-
та праця і роль, часто в силу певних 
об’єктивних і суб’єктивних обста-
вин непомітна і не оцінена.

Штрих перший. Я побачив йо-
го вперше влітку 1989 р. в Києві 
на оргкомітеті з підготовки Уста-
новчого з’їзду Народного Руху 
України. Якраз закінчилася пере-
рва між засіданнями і майже всі 
присутні пішли до робочої кімна-
ти.  Я заходив останнім і побачив, 
що неподалік, немовби когось 
очікуючи, стоїть чоловік, який на 
засідання прийшов у супроводі 
Всеволода Іськіва — відповідаль-
ного секретаря Оргкомітету від 
Львівського регіону Він пильно 
подивився мені в очі і привітав-
шись, першим подав руку і ска-
зав: Михайло Горинь.

“Дуже приємно, — відповів 
я, — Богдан Тернопільський, то-
вариш Івана Макара. Він розпо-
відав мені про вас”. — “0, це смі-
ливий козак! — відповів коротко 
і жестом запросив мене заходити 
до кімнати, а біля самих дверей 
непомітно відійшов убік, пропус-
тивши мене попереду себе.

Штрих другий. Одне з перших 
засідань Секретаріату НРУ. Пан 
Михайло, як ми його тоді називали, 
відкриваючи засідання, наголосив, 
що ми всі, відповідальні секрета-
рі РУХу, як і він, голова секретаріа-
ту, обрані з’їздом, а тому на кожно-

му велика відповідальність за долю 
РУХу й України. Однак перш ніж 
керувати, хотів би послухати на-
ші думки щодо напрямків та мето-
дів роботи постійно діючого вищо-
го керівного органу РУХу. Першою 
взяла слово господиня квартири, в 
якій відбувалося це засідання, Га-
лина Антонюк. Потім виступа-
ли інші, присутні і дуже скоро на-
ша розмова, як це часто траплялося 
і раніше на різноманітних патріо-
тичних зібраннях, переросла в емо-
ційну балаканину про все і ні про 
що. Десь на середині засідання, на-
че відповідаючи на моє німе запи-
тання, п. Михайло сказав: “Потім 
нам буде легше. Дуже важливо спо-
чатку дати можливість висловитися 
і зрозуміти кожного”. Він не пере-
бивав виступаючих, уважно й терп-
ляче їх слухав, щось занотовував у 
своєму записнику.

Коли перейшли до фінансів і 
кошторису, п. Михайло першим 
запропонував: “Зарплата у мене, 
як голови, і у всіх відповідальних 
секретарів буде однакова і значно 
менша ніж у секретарів ЦК КПУ. 
І пільг у нас не буде, хіба що одна 
— працювати 24 години на добу. 
Я залишив свою сім’ю у Львові, і 
тому можу собі це дозволити. Вам 
важче, але це добровільно”.

Штрих третій. Одне з перших 
засідань Проводу Руху в Спілці 
письменників у кабінеті І. Драча. 
Йшлося про те, що РУХ мав би зо-
середитись на інтелектуальній ро-
боті, зайнятись підготовкою і про-
веденням конференцій, “круглих 
столів” тощо. Хтось із керівників 
Київської міської організації го-
стро критикував роботу секрета-
ріату через надмірну мітинговість. 
Часті мітинги нібито відлякують 
інтелігенцію. Пропонувалося,аби 
масовими заходами у Києві за-
ймалася винятково Київська ор-
ганізація РУХу.

Горинь слухав і мовчав, облич-
чя його було спокійним. А я не зна-
ходив собі місця. “Ну як він може 
спокійно вислуховувати такі не-
справедливі звинувачення? – ду-
мав я. – Ми працюємо без вихід-
них, без зарплати по 18 — 20 годин 
на добу, і за це така дяка!” Напри-
кінці засідання п. Михайло взяв 
слово і спокійно сказав, що за мі-
сяць після з’їзду секретаріат мав ве-
лику роботу, що всі заходи в Киє-
ві проводяться разом з Київською 
організацією РУХу i що секретарі-
ат розгляне на найближчому засі-
данні пропозицію щодо надання 
допомоги Раді колегій у підготовці 
й проведенні конференцій і “кру-
глих столів”. На закінчення по-
дякував усім за щиру і своєчасну 
розмову. Мені така дипломатія бу-
ла незрозуміла, і я вирішив, що 

більше в секретаріаті працювати 
не буду. Напевно мені з ними не 
по дорозі — подумів я. Вони нічо-
го і нікого не цінують, адже я пра-
цюю від ранку до вечора, жертву-
ючи собою, своєю сім’єю, дітьми, 
яких уже більш як півроку майже 
не бачу, залишив престижну висо-
кооплачувану роботу, перед тим за-
безпечив оргкомітет з’їзду примі-
щенням, зв’язком, транспортом 
тощо і вся ця робота не заслуговує 
хоча б доброго слова. Я твердо вирі-
шив, що скажу про це п. Михайлові 
ще сьогодні і піду. Після закінчення 
наради п. Михайло сам підійшов до 
мене й сказав: “Богдане,почекай 
кілька хвилин, підемо разом до Се-
кретаріату”, — він вперше звернув-
ся так просто і на “ти”, моя злість 
чомусь раптом зникла. ...Вже по 
дорозі Михайло запитав: “Що ска-
жеш, козаче?” Я мовчав. Потім він 
рвучко зупинився і додав: “Я б хо-
тів, щоб сьогоднішнє засідання не 
вплинуло на роботу секретаріа-
ту. Від тебе багато залежить” По-
тім зробив паузу, і вже йдучи, про-
довжив: “І знали ми, що шани нам 
не буде і дяки від людей за сей кри-
вавий труд, що лиш тоді підуть по 
цій дорозі люди, як розіб’єм її і ви-
рівняєм всюди, і наші костi тут під 
нею зогниють... Франка, маю на-
дію, у школі читав?”  “Читав — і не 
тільки в школі, — відповів я і про-
довжував у такому ж дусі – Та слави 
людської ми зовсім не бажали, бо 
не герої ми і не богатирі...” 

Важко зітхнувши сказав: “Це 
дуже важливо відповісти собі са-
мому на це запитання, бо скажу то-
бі чесно, як той, хто це добре знає 
— слави справді не буде”. Я повер-
нувся і дивлячись в добрі, лагідні 
Михайлові очі відповів нашим ру-
хівським жартом: “Я знаю, бо у нас 
праця, а слава у КПСС”.

Штрих четвертий. Після та-
кої нагінки керівництва масові за-
ходи не припинялися, а навпаки, 
крім щонедільних мітингів у Киє-

ві, за пропозицією Михайла, вони 
почали проводитись і в обласних 
центрах. В один із вечорів Михай-
ло сказав мені: “Я думаю, що вже 
не потрібно організовувати при-
їзд на мітинг людей з інших міст. 
Нехай за ці кошти, що вони ви-
трачають на дорогу, організову-
ють мітинги у себе. Але подумай, 
щоб у них брали участь і виступа-
ли представники від інших міст. 
Скажімо в Харкові — виступає 
представник з Києва, а на мітингу 
в Тернополі — представник з До-
нецька. Ти мене зрозумів?” Я його 
зрозумів і вже більше не нервував 
на довгих нарадах у завжди чомусь 
невдоволеного керівництва.

Штрих п’ятий. Ті, що прийшли 
до РУХу не за покликом серця, а за 

іншими мотивами, були позірно 
активними, а насправді лінивими. 
Вони не хотіли і не вміли нічого 
робити, однак проявляли особли-
ву ініціативу при “роздачі” заслуг. 
Одного разу я не витримав і сказав 
Гориневі: “Хіба ви не бачите, що 
принаймні половина з тих, із ким 
нам доводиться щодня мати спра-
ву, сюди заслані? Вони лише шко-
дять, а Ви цьому потакаєте”.

— Що ти пропонуєш? 
Я відповів: “Потрібно таких 

позбуватися”. “Так, козаче, РУХ 
міг би перетворитися на секту, 
яка працює не на зовнішній світ, 
а на себе саму, вариться у влас-
ному соку. Повір я в цьому тро-
хи розбираюсь. А за як ти кажеш, 
“інфільтрованими” поглядай, але 
не перегинай палиці. У нашому 
становищі можна легко помили-
тися. Адже тих, хто працює чес-
но, будуть намагатися скомпро-
метувати в першу чергу”. 

Ще на початку моєї праці у 
 РУСі Михайло Горинь часом роз-
повідав мені про життя у таборі, 
про табірних побратимів, про Ва-
силя Стуса, про Михайла Сороку і 
Катерину Зарицьку. А потім одно-
го вечора про естонця, прізвища 
не пам’ятаю, який зізнався йому, 

що погодився бути стукачем. При-
гадую, що я сказав тоді: “Напевно 
він хотів попередити Вас, а через 
Вас й інших, щоби були обережни-
ми. Чесний зрадник. Парадокс”. 
Потім я запитав: “І що ви йому 
відповіли?” Михайло подивився 
пильно мені в очі і з болем промо-
вив: “Я сказав йому: навіщо ти це 
зробив? У тебе не було нічого, ли-
ше твоє чесне ім’я. А тепер хочеш 
повернути його назад і сам бачиш, 
що це не можливо”. Пам’ятаю, що 

ці слова глибоко запали мені в ду-
шу. Ми ніколи більше не поверта-
лися до цієї розмови, але це своє-
рідне духовне щеплення я зберіг на 
все своє життя.

Життєвий шлях цієї люди-
ни справді заслуговує не тільки 
на значно більше визнання й по-
шанування, а й на використання 
його спадку і досвіду, на щось ва-
гоміше. Але це розуміння чомусь 
завжди приходить із запізненням.

P.S. Три Михайли відіграли 
особливо важливу роль у моєму 
житті. Перший — мій родич, стар-
ший брат мого батька Михайло 
Тернопільський. Він був членом 
гуртка патріотичної молоді, яким 
керував вчитель патріарха Йоси-
па Сліпого, про якого він згадує у 
своїх споминах, Іван Слободяник. 
Вранці 28 червня 1941 року мого 
стрия Михайла, вчителя Івана, та 
ще кількасот невинних мучеників 
розстріляли після довгих катувань 
у тернопільській тюрмі. Про нього 
мені ніхто з рідних ніколи не роз-
повідав. Однак ще дитиною, при-
близно в п’ятилітньому віці, я ви-
падково підслухав розповідь моєї 
бабусі Антоніни про те, як її чо-
ловік, а мій дідусь Юльян ходив 
пішки до Тернополя, щоб упізна-
ти свого закатованого енкаведис-
тами сина. На все життя закарбу-
вались у моїй дитячій душі тоді ще 
не зрозумілі слова: “Повернувся 
Юльо з Тернополя, став перед об-
разами і плаче. Я до нього не під-
ходила з годину, не могла, а потім 
підійшла, обняла легенько за пле-
чі і спитала:ну що, Юлю, знайшов 
нашого? А він повернувся до мене 
і сказав — вони всі тепер наші... І 
знову плакав і розповідав мені, які 
вони всі помордовані, з пробити-
ми цвяхами головами, з повідри-
ваними вухами”.

Я ніколи не запитував у мо-
їх рідних про нього і нікому ніко-
ли не говорив про те, що я знаю 
цю страшну правду. Напевно, на 
підсвідомому рівні, розумів, чо-
му мені не хочуть розповідати. 
Це стало моєю святою таємни-
цею на все життя. Цього року, ко-
ли від народження Михайла Го-
риня виповнюється 90, від дня 
народження мого стрия Михай-
ла Тернопільського виповнюєть-
ся 100 років. 

А третій — це Михайло Со-
рока. Про нього мені розповідав 
Михайло Горинь, і він став мо-
їм взірцем для наслідування і на-
шим з Михайлом духовним ке-
рівником.

П’ять штрихів до портрета великої людини

Богдан Тернопільський — відомий громадський діяч, один із засно-
вників і керівників Народного Руху України в 1989-91 роках, заступ-
ник Михайла Гориня як керівника секретаріату НРУ, а з 1990 року як 
голови Політичної ради НРУ та Конгресу національно-демократичних 
сил — громадських структур, що об’єднували  всі тогочасні патріо-
тичні сили у боротьбі за незалежність України.

Виконавчі секретарі УГС Михайло Горинь (ліворуч) та В’ячеслав 
Чорновіл (праворуч) у голови Виконавчого комітету УГС Левка 

Лук’яненка (у центрі) в селі Хрипівка на Чернігівщині. Літо 1989 р.

Михайло Горинь з дочкою Оксаною та братом Богданом  
під час відзначення 75-річчя Михайла Гориня. Київ, верхня актова 
зала київського Будинку вчителя (колишньої Центральної Ради)

Львів, 3 квітня 1990 р. Виступ Михайла Гориня на віче перед 
підняттям синьо-жовтого прапора над Львівською мерією.  

За ним — голова виконавчого комітету міста Львова Богдан Котик
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Національна еліта“Михайло Горинь непохитно стояв на позиції: 
“Україною не торгують!” 5

Виявляється, я міг і не зустрі-
тися з Богданом Горинем, не по-
знайомитися з ним та з його бра-
тами, бо перед виставкою, на якій 
пересіклися наші дороги, я зу-
стрічався з однією сім’єю. Госпо-
диня, яка була студенткою у Вар-
шаві, коли в червні 1934 року там 
був вбитий міністр внутрішніх 
справ Польщі Броніслав Пєраць-
кий, мене переконувала, що мис-
тецькі виставки були і ще будуть, 
а про варшавську атмосферу тих 
часів, про яку вона готова розпо-
вісти, я ніде не прочитаю. Однак 
якась сила мене штовхала — му-
сиш іти на виставку. І це ще один 
доказ, що в нашому житті усе від-
бувається за волею Долі. У тому 
числі й присутність в українській 
історії таких постатей як Михай-
ло Горинь.

Хоч я був з ним заочно знайо-
мий, проте наші шляхи перетну-
лися щойно у неділю, 13 вересня 
1987 року. Його на початку липня 
того року звільнили з концтабо-
ру, однак я тоді був у Варшаві. До 
Львова мав я змогу приїхати лише 
12 вересня. Оскільки на львівську 
адресу Михайла Гориня редакція 
“Нашого слова” надсилала га-
зету, то він встиг познайомити-
ся з моїми публікаціями. Після 
приїзду з Варшави ми з дружи-
ною на другий день поїхали до її 
батьків у Кнісело. Того дня у сво-
їх рідних у Кніселі перебував Ми-
хайло Горинь. Хтось йому сказав, 
що я приїхав до батьків дружини, 
тож він до них навідався. Тим па-
че, що мав він перед ними вели-
ке відчуття вдячності, бо саме у 
тій хаті Михайла і Богдана Гори-
нів прийняли як синів, коли вони 
в 1945 році втекли під час депор-
тації до Сибіру.

Мені Михайло Горинь подя-
кував за публікації. Хоч у них, на 
мій погляд, не було нічого осо-
бливого. Тоді у контрольованій 
Варшавою, а також Києвом і Мо-
сквою (!) газеті не тільки було за-
боронено прямим текстом писа-
ти про право України на державну 
самостійність. Навіть було забо-
ронено згадувати про українську 
державність 1917–22 рр. “Але у 
вас постійно лунає заклик до збе-
реження української ідентичнос-
ті, а без усвідомлення себе нацією 
неможливо збудувати державу”, 
— сказав мені Михайло Горинь 
під час першої, історичної, з ним 
зустрічі. А далі він почав розпові-
дати про відновлення діяльнос-
ті Української Гельсінської Групи 
(я тоді мав туманне уявлення, що 
це таке), про відновлення виходу 
“Українського вісника” (жодного 
з випусків, зрозуміло, я на той час 
не читав). Пан Михайло казав, 
що події, які відбуваються у бал-
тійських республіках, у Москві з 
часом дійдуть до України. Ми вже 
за кілька років побачимо великі 
маси людей на вулицях. Під їхнім 
тиском імперія впаде — і на її міс-
ці утворяться самостійні держави 
включно з Україною. Це історич-
на неминучість.

“Та мусимо бути свідомими, 
що у нас на шляху побудови само-
стійної держави може з’явитися 
чимало проблем, — сказав під час 
першої нашої зустрічі М. Горинь. 
— З одного боку відновленню 
України як держави по-чорному 
протидіятиме російський імперіа-
лізм, а з іншого — радянська сис-
тема так деморалізувала суспіль-
ство, що українська нація може 
постати перед проблемою неста-
чі кадрів, спроможних будувати 
власну, українську по суті, а не ли-
ше за назвою, державу. І якщо ми 

виявимося нездатними створи-
ти власний потужний інформа-
ційний ресурс, то може статися 
так, що до влади прийдуть цині-
ки-пройдисвіти, для яких Україна 
не цінність, а територія зароблян-
ня грошей. Вони можуть поважно 
вплинути на девальвацію сприй-
няття державності частиною сус-
пільства. Тому не гаймо часу, а до 
роботи, козаче!”.

Хоч подібні міркування про 
нашу перспективу я вже чув, ко-
ли прощався з керівником мо-
єї дипломної роботи Михайлом 
Лучкою, проте сказане Михай-
лом Горинем мене глибоко шоку-
вало. Я вірив його інтуїції та по-
літичному досвіду. Окрім того, 
після цієї першої розмови з Ми-
хайлом Горинем я зрозумів, як ду-
же багато треба знати, аби відпо-
відально займатися політичною 
діяльністю. Тут ніякі імпровіза-
ції не допустимі. А точніше, усякі 

імпровізації — злочин перед на-
цією. Після цієї розмови та про-
читання “Українського вісни-
ка” я побачив, як багато мені ще 
треба вчитися, аби кваліфіковано 
писати про політику.

Михайло Горинь свій політич-
ний досвід почав набувати в рід-
ній хаті, оскільки батько був голо-
вою “Просвіти” в рідному Кніселі 
й керівником осередку ОУН. На-
віть просвітянська праця в умо-
вах так званої “української авто-
номії” у складі польської держави 
(у такому статусі Галичина та Во-
линь Радою Амбасадорів Антанти 
15 березня 1923 р. на 20 років бу-
ло передано під управління Поль-
щі) вимагала політичного хисту та 
досвіду. Наскільки безкомпроміс-
ною у патріотичному плані була 
сім’я Горинів свідчить один випа-
док, який відбувався на моїх очах. 
Під впливом економічних обста-
вин та тиску Заходу тодішній ген-
сек КПРС Міхаїл Ґорбачов зму-
шений був звільнити політв’язнів 
останніх брежнєвських “покосів”. 
Однак Ґорбачов, можливо, хотів 
створити перед світом видимість, 
що усі політв’язні були засуджені 
на законних підставах, а він, но-
вий “добий цар”, проявляє до 
них “царську” милість. Або, ско-
ріш за все, кагебісти хотіли убез-
печити себе від майбутніх проце-
сів за перевищення ними влади, 
тому стали вимагати від батьків та 
братів Михайла Гориня аби хтось 
із них написав заяву-прохання 
про помилування Михайла. Од-
нак, коли зрозуміли, що не вима-
нять такої заяви, спробували зі-
грати на материнських почуттях 
Стефанії Горинь, матері Михай-
ла: “Чи ви розумієте, що ваш син 
може померти в таборі, якщо його 
не звільнять? — шантажував каге-
біст. Відповідь Михайлової матері 
була подиву гідною відповіддю ве-
ликої патріотки. Вона сказала ка-
ґебістам, що у їхній хаті ніколи не 
торгували та за ніяких обставин не 
торгуватимуть правдою і честю.

Рідні Михайла Гориня розпові-
дали, як після першого ув’язнення 
1965 року (а ще перед судом у квіт-
ні 1966 р.) режим намагався при-
манити Михайла Гориня славою, 
яка може на нього чекати, ко-
ли публічно зречеться своїх “хиб-
них переконань”. Його спочатку 
залякували, а згодом спокушали 
кар’єрою та владою. Йому за згоду 
стати слугою імперії обіцяли ви-

сокі, навіть міністерські посади. 
Проте даремними були усі споку-
си сторожів імперії. Михайло Го-
ринь непохитно стояв на позиції: 
“Україною не торгують!”.

Це кредо усього його життя — 
від юності до останнього його по-
диху. Він постійно — і у час праці в 
УГС, де був одним з її виконавчих 
секретарів, і коли очолював Се-
кретаріат НРУ, і в умовах активної 
політичної діяльності, а згодом, 
коли від 2000 до 2006 року очолю-
вав Українську Всесвітню Коор-
динаційну Раду, ставив запитан-
ня: “Не питайте, що Україна може 
зробити для вас — питайте, що ви 
можете зробити для України”. Ці 
слова — пристосована до україн-
ських реалій цитата з історичної 
інавгураційної промови (20 січня 
1961 р.) 35-го Президента США 
Джона Кеннеді. 

Бували у служінні Україні 
Михайла Гориня моменти, ко-

ли чисто по-людськи опускали-
ся руки. Бачив він, як гомосовє-
тікус репетує, що хоче жити так, 
як живуть а Америці, проте не хо-
че працювати так, як працюють 
в Америці. Дуже великий про-
шарок суспільства, піддаючись 
впливові демагогії, відкинувши 
патріотизм, як об’єднуючий дер-
жавотворчий чинник, вірить, що 
простими рішеннями можли-
во розв’язати складні проблеми. 
Тоді то Михайло Горинь ставив, 
просякнуте розпукою, запитан-
ня: “Куди ж ми, як нація, коти-
мося? Де ж наші славні козаки?”

Коли фізичні сили вже поки-
дали тіло Михайла Гориня і він 
не міг публічно докоряти уся-
ким хникалам: “А що ти, козаче, 
зробив для України?”, його лю-
бов до України, його увага до то-
го, що відбувається у політичних 
верхах ні на мить не загасала. Уже 
кволим голосом він наполегливо 
просив тих, хто в останні дні зем-
ного шляху до нього навідувався: 
“Не дайте їм зруйнувати Україну. 
Це мій вам заповіт!”

Впевнений, що й нині, з не-
бесних висот, волає він до укра-
їнців “Не дайте їм (тим разом 
“какаяразнікам”, — М. Л.) зруй-
нувати Україну”. Він мав мо-
ральне право робити такі запо-
віти й заклики. Хоч і не займав 
якихось високих державних по-
сад, проте своєю боротьбою за 
право України бути самостій-
ною державою, своєю працею 
для держави заслужено посів 
місце у пантеоні моральних ав-
торитетів нації. І мав він куди 
більше моральне право, ніж ска-
жімо, Леонід Кравчук, робити 
заповіти, адресовані нації. Той, 
зв’язавшись з Медведчуком та 
його блоком “Не так!”, по суті 
чимало перекреслив із того, що 
два з половиною роки сам ро-
бив як президент України. Ми-
хайло Горинь як лідер дуже ав-
торитетної на початку 1990-их 
політичної партії, на других 

президентських виборах 1994 
року підтримував Леоніда Крав-
чука. Однак після його дрейфу 
у бік медведчуківсько-сурків-
ського “Не так!” з гіркотою ска-
зав: “Цю людну наче підмінили. 
Я не розумію, що з ним стало-
ся”…

Епізод з підтримкою в 1994 
році Кравчука не похитнув 
сприйняття частиною суспіль-
ства Михайла Гориня як великого 
українця, як людини високої мо-
ралі. Для мене несподіваним мо-
ментом стала розмова зі знайо-
мою київською лікаркою восени 
2012 року (це був час Януковича). 
Вона (російськомовна) сказала, 
що так довго ми, як держава, бу-
демо товктися у трясовинні без-
перспективності, поки не приве-
демо до влади людей на кшталт 
Михайла Гориня з великим па-
тріотичним зарядом та з високою 
мораллю.

Однак сили російського ре-
ваншу зробили усе можливе аби 
цього не сталося. Минуло лише 
трохи більше року від програних 

Леонідом Кравчуком президент-
ських виборів, як “радикаль-
ні низи” в жовтні 1995 року на 
5 з’їзді УРП, під приводом не-
достатньої радикалізації змуси-
ли Михайла Гориня подати у від-
ставку з голови легендарної УРП. 
Присутні на тому з’їзді аналітики 
з адміністрації президента (Куч-
ми) у приватній розмові сказали, 
що це тільки початок усунення 
українських політичних та гро-
мадських сил з української полі-
тичної сцени. Далі під прицілом 
буде НРУ, “Просвіта”. Вже надто 
потужні сили задіяні, аби Україна 
не стала державою з українською 
свідомістю. Життя показало, що 
страшний прогноз із 1995 року 
виявися правдивим.

Михайло Горинь досить бо-
ляче переніс момент, коли зму-
сили його залишити кермо УРП. 
І тут не йдеться про якісь особис-
ті амбіції. Він казав, що його вла-
да як самоціль ніколи не цікавила. 
І він готовий допомагати кожно-
му президенту, котрий будувати-
ме Україну українську. Причиною 
його болю було те, що під укра-
їнськими прапорами усе більше 
з’являється циніків, для котрих 
держава — аж ніяк не найвища 
цінність. І цей процес з кожним 
роком поглиблюється.

Розуміння цього — далеко не 
єдиний удар, що випав на долю 
Михайла Гориня. У юності во-
ни тільки гартували його завзяття 
для боротьби за права української 
нації. А з плином часу підточу-
вали його здоров’я. Його завзят-
тя формувала не тільки “Просві-
та”, а й школа, яка до 1939 року 
в Галичині була фактично поль-
ською (хоч формально двомов-
ною, яку з ще австрійських часів 
називали утраквістичною). Зга-
дуючи юні роки, дисидент і по-
літик-державник дуже часто по-
вертався до епізоду зі школи у 
рідному селі Кніселі на Львівщи-
ні, коли вчитель-поляк намагався 
змусити сина місцевого керівни-
ка “Просвіти” і діяча ОУН спі-
вати “Jeszcze Polska nie zginęła” 
(слова польського державного 
гімну — як і нинішнього, так і до 
1939 року). Хлопчина відповів: як 
українець він цього робити не бу-
де. Оскільки у ті часи тілесні по-
карання були узаконенні й під-
тримувалися не тільки державно, 
а й церквою, то вчитель постано-
вив зламати юнака, б’ючи пали-
цею про долоні. Кожен удар роз-
ливався болем по усьому тілу. І 
водночас наповнював душу за-
взяттям та нескореністю.

Не дивно, що після такого 
гарту студент Львівського універ-
ситету Михайло Горинь, попри 
небезпеку, брав активну участь у 
поширенні інформаційних ма-
теріалів про боротьбу УПА. По-
тім прийшов час на самвидав (в 
основному твори сучасних укра-
їнських поетів, “зарізаних” цен-
зурою). А потім були концтабо-
ри та самовіддана державотворча 
праця.

На жаль, в одній статті дуже 
важко показати усі грані титаніч-
ної праці такої унікальної люди-
ни як Михайло Горинь. Тому поза 
увагою залишилися такі важли-
ві, ініційовані М. Горинем проєк-
ти, як створення програми кон-
солідації української нації. Його 
життя і праця — великий розділ 
у підручнику для політиків-дер-
жавників. Але нині ми мусимо 
виконати заповіт Михайла Го-
риня — “Не дати їм зруйнувати 
Україну”. Це наше найнагальні-
ше завдання.

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ

Заповіт Михайла Гориня:
«Не дайте їм зруйнувати Україну»

Закінчення. Початок на стор. 1

Голова УРП Михайло Горинь, перша половина 1990-х рр.
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Пам’ять
“Резонансна виставка його полотен, присвячена 

історії рідного краю та Великої України, була такою
вражаючою, що рашисти не посміли її знищити”.

Д освіт сонця, 6 травня, на 74 році
земного буття важка недуга перер�
вала творчий політ прикутого до

ліжка в родинному гнізді Весела Гора над
Дінцем (на тимчасово поневоленій мос�
ковським окупантом Слов’яносербщині) й
відправила до журавлиного вирію палкого
патріота України та співця її східного краю
Григорія Григорійовича Половинка. Поли�
нула у засвіти душа непересічної особис�
тості різносторонніх талантів: знаного лу�
ганського просвітянина, талановитого
письменника, журналіста, публіциста, пе�
рекладача, історика�краєзнавця, художни�
ка, громадського діяча, чиїх численних
повчальних чеснот так гостро бракує в сус�
пільстві у наш складний і трагічний час.

Народився Г. Половинко в добу пово�
єнного лихоліття — чергового злочинного
Голодомору в Україні — 7 листопада 1946 р.
у селищі Сахновщина на Слобожанщині.
Небезпечний спадок минулої війни зали�
шив чорний слід у долі Грицька на все жит�
тя, коли він восьмирічною дитиною підір�
вався на німецькій міні. Маючи хист до
малювання, навчився працювати лівою
рукою замість скаліченої правої. Щоправ�
да, це так і не допомогло вступити до Хар�
ківського художнього училища й стати
професійним художником. Подальшу до�
лю визначили успішно складені іспити до
педагогічного вишу в Луганську. Так
1965 р. він став студентом історико�філо�
логічного факультету ЛДПІ ім. Т. Г. Шев�
ченка. 

Активна участь Григорія в національ�
ному культурно�освітньому русі та громад�
ському житті луганської студентської мо�
лоді, дієва національно�свідома позиція не
пройшли повз увагу пильного чекістського
ока. А погроми руху творчої інтелігенції в
Україні 60�х рр. минулого століття не оми�
нули й Луганщину. Переслідуваного за по�
літичним мотивами неблагонадійного
Г. Половинка двічі “галасливо, з тріском
виганяли” з вишу за “націоналізм”. Дип�
ломованим фахівцем вдалося стати тільки
1972 року, що в свою чергу дозволило вик�
ладати історію, крає� та суспільствознавс�
тво, креслення, малювання в школах Хар�
ківщини і Луганщини. Деякий час вдалося
обіймати навіть посади заступника дирек�
тора з навчально�виховної роботи ПТУ
№ 50 м. Щастя під Луганськом, де звели
найпотужнішу на той час у Європі ДРЕС, а
також головного художника�дизайнера
Харківського НДІ Дніпрококс. Але при
цьому не покинув іншу творчу пристрасть,
якою займався зі шкільних років. Йдеться
про поезію.

1966 р. у луганській обласній газеті
“Прапор перемоги”, а також у журналах
“Жовтень”, “Дніпро”, “Прапор” та ін.
з`явилися поезії, які засвідчили появу на
літературному небосхилі нового, з неорди�
нарним поглядом на дійсність, обдарова�
ного поета. Відтак з�під пера Половинка

одна за одною з’явились дванад�
цять поетичних збірок, в яких він
постав трепетним ліриком, муд�
рим провидцем, іронічно�саркас�
тичним критиком життєвого кре�
до українського суспільства. Його
поетичну зрілість в літературному
житті України зафіксувало член�
ство в НСПУ з березня 1984 р. Не�
випадково поет�шістдесятник
Іван Низовий, оцінюючи поетич�
ну майстерність свого побратима
по перу, заявив: “Немає в сучасній
українській поезії рівного йому”.
Друзі і колеги  водночас відзначили
суголосність поезії Г. Половинка й
поезії козацького циклу Т. Шев�
ченка. 

Творчість Григорія пронизана
глибокою любов’ю до славного
минулого українського народу,
особливо до історії запорозького
козацтва. Маючи глибокі фахові
історичні знання, він об`єктивно,
не уникаючи темних сторін, оспі�
вав козацьку добу України в істо�
рико�публіцистичних досліджен�
нях: “Дике поле – козацьке поле”,
“Донбас — земля запорожців”,
“Сербська гілка луганського дере�

ва”, “Від Кальміуса — до Лугані”, “Князь
Ігор в історії і в “Слові о полку Ігоревім”, в
повісті “Бахмутський отаман”, у віршах й
оповіданнях для дітей і, беззаперечно, в
низці поетичних збірок — “Підкови чужих
коней”, “Половецький полин”, “Шлях на
Чигирин”, “Козацький марш” та інших.
Козацькому циклу присвячені також його
п’єси “Кіндрат Булавін” і “Мсьє Небаба,
або Запорожець у Парижі”. За мотивами
останньої, написаної 2009 р., на підставі іс�
торичного факту служби 1646 р. при фран�
цузькому королівському дворі козацького
сотника Мартина Небаби, з успіхом де�
монструвалися вистави на сцені Запорізь�
кого театру ім. В. Магари.

Звернення до драматургії — далеко не
рядове в творчості Г. Половинка. Свого ча�
су в мережі освіти він працював із дружи�
ною Г. Чайкою. Створюючи шкільні теат�
ри, вони засобами драматичного мистец�
тва залучали шкільну та юнацьку молодь до
літературно�театрального життя, пропагу�
вали правдиву, а не препаровану і заполіти�
зовану історію. При тому залучали до учас�
ті в спектаклях не тільки своїх колег, а й уч�
нівські родини; власним прикладом ілюс�
трували й пропагували досвід шкільного
виховання, що набуло широкого розголосу
серед освітян України. Та й було чому по�
дивуватися і повчитися у них, адже ставили
повнометражні вистави — “Сорочинський
ярмарок” М. Гоголя, “За двома зайцями”
М. Старицького, “Мина Мазайло” М. Ку�
ліша тощо. Особливий успіх і слава чекали
на Г. Половинка у м. Кремінна на Луган�
щині, де він створив народний театр, був
його режисером�постановником і худож�
ником�оформлювачем.

Його перу належить і цикл п’єс для Лу�
ганського обласного академічного україн�
ського музично�драматичного театру, які
зламали нав’язані стереотипи, що стали

характерними не тільки для Донбасу, але й
усієї України. Серед них — “Спартак”,
“Вій” (за М. Гоголем), “Веселий ярмарок”
(за Г. Квіткою�Основ`яненком), “А не за�
бути не завадило б…”, “Нові фараони”,
“Свистунівська республіка”, “Усміхнись
мені, доле…” (народна драма�есе з життя
Т. Шевченка), присвячена 200�річчю від
дня народження Великого Кобзаря. Деякі
з них й досі не сходять зі сцени в окупова�
ному Луганську. Йдеться про “Свистунів�
ську республіку” (2012 р.). Сам Григорій
Григорійович, оцінюючи власний твір,
згадував: “Я не очікував, що абсурдність
вигаданої Свистунівської республіки ма�
тиме багато спільних рис із сучасними і, на
жаль, реальними “республіками” на Дон�
басі”.

Не оминув Г. Половинка й ще одну ак�
туальну сторінку в новітній історії Украї�
ни. В умовах знищення вугільної галузі
України під гаслом реструктуризації, а
насправді — поховально�грабіжницької
оргії олігархічних кланів, резонансними в
Донбасі були п’єси з�під його
пера, присвячені цій злобо�
денній темі. На прикладах
злету і трагічної сплюндрова�
ної долі О. Стаханова та його
послідовників, він розвінчав
культ цих “народних героїв”
та їхнє “гірниче новаторс�
тво”. Насправді це був небу�
валий обман, рабська праця в
копальнях, трагедія змарно�
ваного життя, яка не мала ні�
чого спільного із світовим
технічним прогресом. 

Як журналіст Гр. Поло�
винко побував у творчих від�
рядженнях на будівництві
БАМу (1976 р.), в зоні ліквіда�
ції аварії на ЧАЕС (1986 р.). За їхніми під�
сумками у низці нарисів задокументував
мужню працю, звитягу, трагедію і прозрін�
ня своїх ровесників та ницість державно�
політичного керівництва СРСР на шляху
до окреслених та омріяних комуністичних
висот.

З перших днів відновлення “Просвіти”
в Україні і до останнього подиху він був її
дієвим активістом. У 1993–1995 рр. очолю�
вав Сіверськодонецьке міське товариство
“Просвіти”, редагував міську просвітян�
ську газету “Сіверський край”, написав й
випустив дві поетичні збірки, заснував
міський шкільний театр “Клас”, спільно з
незабутнім Й. Курлатом започаткував
міський, а потім і обласний дитячий пое�
тичний конкурс. Нині це широко знаний
Всеукраїнський конкурс дитячої поезії
“Джерельце” імені Йосипа Курлата, що
має постійну прописку в Сіверськодо�
нецьку. Свою просвітянську діяльність Гр.
Половинко продовжив з Луганським місь�
ким об`єднанням ВУТ “Просвіта”. Брав
дієву участь в роботі Кам’янобрідського
районного просвітянського об`єднання
м. Луганська та в заходах Українсько�ка�
надського центру “Відродження”. Ініцію�
вав проведення поетичного фестивалю
“Слобожанський Луг”. До його відкриття
підготував серію поетичних антологій пое�

тів Луганщини: “100 луганських поетів”,
“Так ніхто не кохав”, “Антологія перекла�
ду” тощо. Водночас керував літературною
студією “Молодий Луг” при редакції місь�
кої газети “Жизнь Луганска”.

Його творчість не вичерпується тільки
козацькою тематикою. Неодноразово
звертаючись до античної доби, еллінської і
скіфської культури, він їх переплітав з іс�
торією рідного краю, утверджував найвищі
духовно�патріотичні орієнтири українства
“до остану, до загину, боронити Україну”.
Бо

“Найрідніша батьківська земля.
Через кров пожежі і руїни
Попелом століть у серце б`є.
Ось вона — Соборна Україна
Знову Незалежною постає”.
Власну патріотичну позицію він під�

кріплював і утверджував перекладами зна�
них поетичних геніїв з іспанської, болгар�
ської, польської, словацької, білоруської,
російської та інших мов. До того ж власні
поезії та збірки ілюстрував сам, властивим

“своїм мальованим словом”. Мало кому
відомо, що його перу, олівцю і пензлю на�
лежать сотні картин і малюнків. Чимало з
них осіли в приватних колекціях не лише в
Україні, а й у країнах Європи, Латинської
Америки, Азії. Проведена 2015 р. у примі�
щенні єпархіального управління УПЦ Ки�
ївського Патріархату в окупованому Лу�
ганську резонансна виставка його поло�
тен, присвячена історії рідного краю та Ве�
ликої України під назвою “Ще золотіти
нашій булаві”, була настільки вражаючою,
що рашисти не посміли її знищити. 

Заслуговують уваги участь Гр. Поло�
винка в діяльності Української Церкви та
багатьох інших громадських організацій.
2013 року він був рукоположений в сан ди�
якона УПЦ Київського Патріархату. Ак�
тивно виступав проти засилля, мракобісся
та обскурантизму Московського Патріар�
хату в Україні. Тому й створив при примі�
щенні Свято�Троїцького кафедрального
собору в окупованому Луганську “Музей
козацької слави”, який функціонує дони�
ні. Бо переконав зайд�окупантів, що боро�
тися з правдивою українською історією —
безперспективно. Як генерал�осавул укра�
їнського козацтва входив до складу луган�
ської отаманаської сотні. Неодноразово
переходив лінію розмежування й брав
участь у різноманітних державних і гро�
мадських заходах, що відбувались у Києві,
Харкові, Хмельницькому, Сіверськодо�
нецьку. Невипадково, що й останню вели�
ку збірку своїх вибраних поезій теж назвав
“Ще золотіти нашій булаві”. Її обговорен�
ня відбулось у Харкові, Сіверськодонець�
ку, окупованому Луганську на рубежі
2019–2020 рр. за його активної участі. 

За велику роботу на ниві вітчизняного
просвітництва ВУТ “Просвіта” відзначило
Г. Половинка своєю найвищою нагородою
– медаллю “Будівничий України”. Орде�
нів і медалей його удостоїли Луганська об�
ласна військово�цивільна адміністрація,
УПЦ Київського Патріархату, Українське
козацтво.

Земля пером Тобі, любий наш Грицю, і
вічна пам’ять та повага прийдешніх вдяч�
них поколінь!

Володимир СЕМИСТЯГА, 
голова Луганського ОО ВУТ “Просвіта”

ім. Тараса Шевченка

Слово про товариша — луганського просвітянина
СССС вввв іііі ттттллллооооїїїї     ппппаааамммм’’’’яяяяттттіііі     ллллууууггггааааннннццццяяяя    ГГГГррррииииггггооооррррііііяяяя    ППППооооллллооооввввииииннннккккаааа
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Незабутні“В кожному творі гранично окреслювалась 
неперебутня любов до степових людей”.

Олег ОЛЕКСЮК,
заслужений працівник культури
України

М ені приємно згадувати
Миколу Братана, як
людину глибоко націо�

нального переконання. Своїм
повсякденним життям він дово�
див, що найважливіше для люди�
ни залишатися людяним, добро�
зичливим трударем і водночас
непримиренним борцем за утвер�
дження української мови на тере�
нах багатостраждального краю
степовиків. Приємно згадувати
про майстра красного письменс�
тва, який славився на Херсонщи�

ні енциклопедичними знаннями
в галузі літератури, до останнього
свого подиху вивчав і власними
авторськими неологізмами збага�
чував українську літературну мо�
ву; приємно згадувати про драма�
турга і завзятого театрала, про
справжнього вчителя творчої мо�
лоді Таврії, заслуженого діяча
мистецтв України, співзасновни�
ка відродженої обласної організа�
ції Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевчен�
ка, поета�пісняра Миколу Івано�
вича Братана. На Херсонщині це
ім’я знане і шановане. У селі Се�
менівка Каховського району Хер�
сонської області за ініціативи ро�
дини Миколи Івановича та педа�
гогічного колективу Семенівська
загальноосвітня школа з 2011 ро�
ку носить ім’я свого випускника
Миколи Братана. Каховська ра�
йонна об’єднана бібліотека з 2012
року вирізняється поміж інших
районних книгозбірень почес�
ним ім’ям Миколи Івановича
Братана. Меморіальні дошки,
присвячені пам’яті визначного
просвітянина і самобутнього пое�
та, встановлено на будівлях Ка�
ховської районної об’єднаної біб�
ліотеки у місті Каховка та управ�
ління культури Херсонської об�
ласної державної адміністрації у
місті Херсон. З 2014 року за ініці�
ативи сина Миколи Івановича,
поета Віктора Братана та Херсон�
ської міської центральної бібліо�
теки імені Лесі Українки творча
юнь міста Херсона може прояви�
ти себе на щорічному міському
конкурсі молодих літераторів
імені Миколи Братана. Також за
ініціативи сина Віктора та дружи�
ни  Раїси в обласній науковій уні�

версальній бібліотеці імені Олеся
Гончара кожного року в грудні та
березні відбуваються вечори
пам’яті відомого громадського та
політичного діяча, автора понад
сотні поетичних видань та понад
двадцяти драматичних поем, ав�
тора сотень українських пісень,
п’яти романів та десятків літера�
турознавчих нарисів, почесного
голови Херсонського обласного
об’єднання Всеукраїнського то�
вариства “Просвіта” імені Тараса
Шевченка, лауреата державної
літературної премії імені Андрія
Малишка, вірного сина смагля�
вої Таврії, письменника і мисли�
теля Миколи Івановича Братана.

Йому присвячені літературоз�
навчі дослідження Олега
Олексюка, Таїсії Щерби, Івана
Немченка та інших. За ініціа�
тиви Херсонської обласної ор�
ганізації Національної Спілки
письменників України у 2010
році п’ятим томом з серії ви�
дань “Літературні скарби Хер�
сонщини” вийшла посмертна
збірка вибраних поетичних
творів Миколи Братана під за�
гальною назвою “У дорозі до
нас”. Микола Іванович був не�
перевершеним автором екс�
промтів, тому вдячні письмен�
ники зібрали в одну збірку йо�
го віршовані автографи на
книгах, подарованих майс�
тром красного письменства, та
видали у 2012 році окремим
виданням під загальною наз�
вою “Авторгаф”. 
Микола Іванович Братан на�

родився 1 січня 1935 року у селі
Семенівка Каховського району на
Херсонщині в родині хліборобів.

По закінченню Семенівської
семирічної школи здобував осві�
ту педагога молодших класів в
Бериславському педагогічному
училищі (1951�1954 роки) та ук�
раїнського філолога в Одеському
державному університеті імені
І. Мечникова (1959�1964 рр).

Працював у районних газетах,
на обласному телебаченні. Як
письменник дебютував 1961 року
збіркою віршів “Смаглява Тав�
рія”.

У прозі Микола Братан пода�
рував літературному світові по�
вість “Діждались весілля” (1976 р.)
та романи: “Бережина” (1981 р.),
“Перепелина ніч” (1988 р.),
“Танго над лиманом” (2002 р.),
“Далі буде” (2006 р.) та “Голодна
кров” (2008 р.).

Письменник Михайло Шев�
ченко стверджував: “Талант і ве�

ликий письменницький доробок,
синівська любов, глибока освіче�
ність, знання історії, культури
свого краю, а ще постійна чес�
ність у відстоюванні народних
ідеалів — завдяки цьому він став
певним символом свого краю.
Отак скажімо, Полтавщина — це
Володимир Малик, Чернігівщи�
на — Станіслав Реп’ях, Закарпат�
тя — Іван Чендей і Петро Скунць,
Запоріжжя — Петро Ребро, а
Херсон — звичайно ж, Микола
Братан”. Лауреат державної літе�
ратурної премії імені Андрія Ма�
лишка М.І. Братан, за словами
колеги по письменницькому цеху
Леоніда Куліша, “вперто, твердо і
надійно увійшов в українську лі�
тературу. Перші віршовані твори
засвідчували, що їх автор неорди�
нарний, непересічний поет, щиро
закоханий в навколишнє життя з
його радощами і прикрощами,
болями й надіями... І в кожному
творі гранично окреслювалась
неперебутня любов до степових
людей, серед яких народився й
виріс, творчо змужнів письмен�
ник.”

Микола Братан — автор близь�
ко сотні поетичних збірок, серед
яких “Смаглява Таврія” (1961),
“Луни” (1964), “Веселку — лю�
дям” (1966), “Поступ” (1968),
“Свято на Перекопі” (1970),
“Правда хліба” (1973), “У дорозі
до Вас” (1974), “Від першої особи”
(1977), “Я – Сиваш” (1978), “Сте�
пові люди” (1979), “Озерниця”
(1982), “Добрина” та “Портрет з
дороги” (1984), “Небо над доли�
ной” (1985), “Поезії” (1986),
“П’ята група крові” (1990), “До�
жинок” (2005), “Семенівське шо�
се” (2007) та “Від сонця до сонця”
(2010). Микола Іванович Братан —
автор кількох тисяч експромтів,
третина з яких увійшли до збірок
“Експромти”, “Знову експромти”
(2002), “Гіркі експромти” (2007) та
“Експромти з посмішкою” (2009). 

Його твори потребують глибо�
кого дослідження, адже в них мож�
на знайти не лише внесок в худож�
ньо�образну систему української
літератури, а і знахідки у формі
твору. Неймовірно влучні і філоло�
гічно грамотні авторські неологіз�
ми є особистим внеском до рідної
української мови, яка увійшла у
життя поета Миколи Братана з мо�
локом матері і знаходила прихис�
ток у його творах повсякчас. Він і в
роки комуністичного тоталітариз�
му, а чи чиновницького невігластва
в роки незалежності України смі�
ливо стверджував:

“Не лише для тих, хто пише,
Вона дана, як благодать.
Але й чиновник найтупіший
Родинну мову має знать”
Микола Іванович Братан зав�

жди уособлював Таврію для пись�
менників України, Білорусі, Ро�
сії, Дагестану, Узбекистану. Він
переклав українською мовою ан�
тології поезій карачаєво�черкесь�
ких, чеченських та інгуських ав�
торів, вірші з російської та біло�
руської мов, збірки єврейських,
болгарських та угорських поетів.
Видав книгу поетичних перекла�
дів “Гостина” (Херсон: Просвіта,
2003 р.)

Його прагнення співпраці з
театрами України подарувало лі�
тературному світові кілька десят�
ків драматичних поем, серед яких
окремою групою вирізняються
присвячені життю і творчості Ве�
ликого Кобзаря це “Сердитий
Бог”, “Лукавий сон”, “Колюча
нива” та “Побите серце”. Також
незашмуляними і лексично наси�
ченими є історичні драматичні
поеми “Туга” (1995), “Ковила те�
че за обрій” (1998), “Їде батько
Махно” (2000), “Махно в Пари�
жі” (2005), “Берег Маклая”
(2009), “Сузір’я плеяд” (2000) та
“Шоста заповідь” (2002). Микола
Іванович Братан завжди у своїх
творах наголошував на небезпеці
потаканню проявам російського
шовінізму, на загрозі українству і
всьому цивілізованому світові від
так званого “Русского мира”,
прикладом цього є не лише пое�
тичні твори, а і драматичні поеми
“Кавказ підо мною”, “Сліпий
дощ” та “Діалектика природи,
або ж Дисидент із КДБ”.

До речі саме через гумор та
критику у драматичних творах
Микола Братан боровся з нега�
тивними проявами суспільства
“Ляп на першій полосі” (1996),
“Зорі падають в моря”, “Раді поз�
найомитись”, “Титан” (2007) та
інші.

У 1992 році завдяки копіткій
організаційній роботі та незапе�
речному авторитетові Миколи
Братана та його побратима по пе�
ру Володимира Пузиренка на
Херсонщині активно створюють�
ся районні та міські організації
Товариства “Просвіта”. Обрані
делегати від міських та районних
організацій товариства “Просві�
та” на установчих зборах створю�
ють обласну організацію Всеук�
раїнського товариства “Просві�
та” імені Тараса Шевченка і оби�
рають головою правління зазна�
ченої організації  українського
поета Миколу Братана. Саме
Микола Братан став об’єдную�
чою фігурою серед письменни�
ків, науковців та вчителів Хер�
сонщини. Його численні виступи

серед хліборобів у трудових ко�
лективах Голопристанського,
Олешківського, Білозерського,
Скадовського, Каланчацького та
Чаплинського районів, чи серед
студентів та викладачів вищих
навчальних закладів Херсонщи�
ни, його неабиякі організаційні
здібності сприяли розширенню
числа прихильників просвітян�
ського руху та вступу цілої плеяди
молодих літераторів та науковців
до лав обласної організації Всеук�
раїнського товариства “Просві�
та” ім. Тараса Шевченка. Чимало
нині маститих письменників Ук�
раїни можуть стверджувати, що
саме Микола Іванович Братан є
їхнім вчителем та наставником на
шляху до великої української лі�
тератури. Саме Микола Братан
організовував та проводив зустрі�
чі педагогів, студентської та уч�
нівської молоді з відомими укра�
їнськими поетами Дмитром Пав�
личком, Іваном Драчем, Мико�
лою Сомом, Володимиром За�
баштанським, Дмитром Білоу�
сом, з відомими українськими
письменниками Олесем Гонча�
ром, Костянтином Кудієвським,
Євгеном Дударем, Володимиром
Яворівським та ін.

Чимало відомих на теренах
Південної України пісень вий�
шли з під пера майстра слова Ми�
коли Братана у співпраці з ком�
позиторами Валерієм Другальо�
вим, Олександром Злотником,
Анатолієм Шейченко, Валенти�
ном Плаксєєвим, Євгеном Сів�
цовим, Анатолієм Скуратів�
ським, Володимиром Телюком,
Ігорем Полевіковим, Оленою
Поляк та ін. З 1971 року по 2006
рік Микола Іванович Братан
обіймав посаду голови Херсон�
ської обласної організації Націо�
нальної Спілки письменників
України, а з 1992 року по 2000 рік
очолював правління Херсонської
обласної організації Всеукраїн�
ського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка. У 2000 р.
Миколу Івановича було обрано
почесним головою Херсонського
обласного об’єднання Всеукраїн�
ського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка.

До останнього свого подиху
Микола Братан залишався на
передовій у боротьбі за утвер�
дження рідної родинної мови на
етнічно українських землях
славної Таврії. Ще 11 березня
2010 року ми разом з ним висту�
пали перед студентами Херсон�
ського державного університету
з презентацією ювілейної збірки
Миколи Братана “Від сонця до
сонця”, а 13 березня 2010 року
на 76 році життя серце по�
лум’яного просвітянина перес�
тало битися...

На фестивалі “Купальські зорі”, м. Гола Пристань

Вірний син  смаглявої Таврії
Братан Микола Іванович (01.01.1935 – 13.03.2010)

Микола Братан

Микола Братан, Олег Олексюк та Надія Коротун
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Слово многоцінне “Всю ніч до ранку снилась музика,
Яка просила в мене слів”.

Іван МАЛЮТА, 
письменник, заслужений журналіст України

Просто на здогад
У поезії Вадима Крищенка улюбленою

лексемою стала назва найдавнішої  хлібної
рослини. Здогадалися? Авжеж, це жито.
Тяглість  до цього  слова, вочевидь, неви
падкова: народився у Житомирі, дитячі
роки – на Житомирщині.

Зростав у сім’ї вчителів,  батько був ди
ректором школи. Матінка померла дуже
рано, на тринадцятому році його життя. От
і горнувся до бабусі Уляни в селі  Глибочок
Баранівського  району. А вона була вірую
чою, суворо дотримувалась народних зви
чаїв і традицій.

Моральні  чесноти з пріоритетами со
вісті, доброти і співчуття незмінно культи
вувалися в сім’ї. Їх  вивищує поет і в своїх
писаннях. На підтвердження — і назви
концертних програм, що транслювалися
на всю Україну: “Десять Господніх запові
дей”,  “Нехай буде воля Твоя”,  “Спаси ме
не, пісне”,  “Українська душа”, “Благос
ловенна будь”.

До цих критеріїв сутності душі Кри
щенко часто звертається і в  коротких  по
етичних текстах, вважаючи, що гордий му
сить бути без гонору і пихи, багатий — без
скупості. Хоча люди й так здогадуються,
хто є хто.

Не дім, а царственні палати — 
Усе у мармурі і златі.
Ти, може, хочеш запитати,
Хто тут живе?
Живе тут злодій!
Як кажуть, вцілив у десятку. І як тут не

згадати золотий батон поганьбленого
можновладця.

Примітно, що в інтимній ліриці поет
також все підпорядковує визначальній
думці в кінцевих рядках, саме їх хочеться
взяти на затямки.

І любов пізнає гіркоту,
Хоч горнулась до ласки й тепла.
Дуже важко любити оту,
Що відлюблена кимось була.
Завважу, що такі вірші увійшли до збір

ки “Дзвони вечірнього слова” (2018).  З
афористичними рядками, філософським
узагальненням та незлобивою іронією.

Ви знаєте, хто вже багато літ
І хитро, і лукаво править світом?
Мовчіть… До вуст свій палець притуліть,
Якщо не хочете постать антисемітом.
Це все, так би мовити, на здогад.

Вважають народною
Близько тисячі віршів В. Крищенка

стали піснями. Їх клали на нотний стан ві
домі композитори — Ігор Поклад, Ігор Бі
лозір, Віктор Лісовол, Олександр Злотник,
Олександр Морозов, Геннадій Татарченко,
Володимир Домшинський  та ін. Звісно, із
плином літ деякі призабулися.

На жаль, на радіохвилях тепер засилля
іноземної попси, ігнорується чомусь рідна,
україномовна естрадна спадщина. Ні на
родних, календарнообрядових, ні патріо
тичних, повстанських пісень. І з телекана
лів естрадні підскоки, з вихилясами на
сцені, демонстрацією приваб тіла.

А в Крищенка пам’ятливі тексти, що
лягають на душу. Нагадаю лише кілька (з
іменами  виконавців) із альбому “Пахне
сад в забутті” (Олександр Василенко):
“Моє танго” (Михайло Брунський), “Гу
цульське танго” (Жанна Боднарук), “Ма
тіола” (Олена Мозгова), “Білі нарциси”
(Софія Ротару), “Листопад” (Оксана Біло
зір), “Пізня зустріч” (Лілія Сандулеса та
Іво  Бобул).

Завдячують дружній підтримці пісняра
Віталій Білоножко, Алла Кудлай, Іван Ма
цялко, Ярослав Борута, Михайло Брун
ський, Дмитро Андрієць, Світлана Весна,
Алла Попова.

У чому секрет особливої  прихильності
композиторів і виконавців до поезії В. Кри
щенка? Мабуть, у кожного буде своє тлу
мачення.

Ліпше запитати поета. Але він сам оповів.
Не переспав, а перемучився…
Я зроду ще таких не бачив снів:
Всю ніч до ранку снилась музика,
Яка просила в мене слів.
У творчому набутку В. Крищенка чи

мало патріотичних пісень. Але є одна, яку
вважають народною. Звісно, це “Кришта

леві чаші”. Якось під час спілкування з
ним я почув її незвичайну історію.

У рукописі другої збірки поета (1966)
був вірш “Пісня козацького коша”. Ще до
появи книги до нього підібрав мотив і сам
заспівав бандурист Віктор Лісовол.

Наливайте, браття,
Кришталеві чаші!
Щоб шаблі не брали, 
Щоб кулі минали
Голівоньки наші!
Мелодію перейняли спочатку народні

хори, насамперед, “Гомін” Леопольда
Ященка. До свого репертуару її взяли квар
тет “Явір”, співаки Олег Марцинківський,
Василь Жданкін, Ніна Матвієнко.

Вельми популярною ця пісня стала з
90–х років. І не лише під час застілля. До
неї дописували нові рядки. А польський
режисер Єжи Гофман використав її у сво
єму фільмі “Вогнем і  мечем”. Одначе
виплатити гонорар авторам відмовився,
мотивуючи тим, що вважав пісню народ
ною. Ну, а під час Революції Гідності я
чув її біля наметів на Майдані Незалеж
ності.

Минуть літа, давно не буде нас,
Забудуться навік імення наші.
Та вірю – і у той далекий час
Хтось заспіває “Кришталеві чаші”, —
не без підстав напророчив автор своє

му унікальному творінню.

За українське братство
Він традиційник в усьому — писаннях,

побуті і стосунках. Справді, хіба може пос
тати пісня неримована, з так званого біло
го вірша?

Крищенко твердить, що в людині по
винні переважати не пошук наживи, виго
да, а прагнення творити добро й любити.
Але світ катастрофічно деградує. І поет
протиставляє цьому лірику справжньої
любові, кохання, яке облагороджує  почут
тя. Книга, що вийшла в його ювілейний
рік, так і називається — “Не  біймось мо
вить про любов”.

Знову слова просить вічна тема,
Все дрібне із серця проганя…
Ні, любов моя — це теорема, 
Котра просить доказів щодня.
Мабуть, більшість шанувальників піс

няра Крищенка вважає його виключно та
лановитим естрадним ліриком. Попри ві
домі патріотичні пісні — “Родина”, “Поки
ти, Україно, живеш”, “Однаєдина”, “Ук
раїномати”, “Молитва”, “Вставаймо,

браттяукраїнці”, “Україно, пам’ятай ге
роїв”.

До недавнього часу я погодився б з та
ким міркуванням. І ось трапилась приєм
на нагода упевнитись ще в одному хисті
поета. Цьому передувало пристрасне чи
тання мені вірша з його вуст. Запам’ятала
ся назва “Українське братство”.

Хай хтось кличе на підмогу
Мастака чужого,
А нам треба кошового
Вибрати зі свого.
Приніс додому подаровану книгу “Що

на серце лягло” (2019) і втішився знову.
Хочу крикнути наразі,
Щоб у вусі трісло:
— Не садіть московських блазнів
У державні крісла!

Геть зрадливі атрибути,
Що пекли нас часто!
Вірю — подолає  скруту
Лиш вкраїнське братство.
Так це ж віршована публіцистика. Зав

ше актуальна й потрібна. Як і слово на за
хист рідної мови.

Час перекреслить і забуде
Усіх перевертнів й нікчем.
А ти була і вічно будеш,
Допоки на землі живем.
У вірші “Ми — українці” — той же пе

регук поколінь.
Гуртуйтесь, браття ясночолі,
І утверждаймо власну суть.
Ми — українці, діти волі.
Ми є, були і маєм буть!
І циклі “Поетичні репортажі” — знов

таки заклик до єдності у борні з московіта
ми на Сході України.

В ці дні хай єднає нас думка єдина,
Ми зло в нашім домі долали не раз.
Все треба зробить, щоб жила Україна — 
Сприймаймо цей заклик, як Божий наказ.

Покликані до згадок
Він співпрацював з багатьма таланови

тими авторами пісні, запрошував до участі
в концертних програмах. Саме так — авто
рами. Бо таке творіння поєднує хист що
найменше трьох – поета, композитора та
виконавця.

Саме тому я з великою цікавістю читав
прозовий, мемуарний розділ. Сюди Кри
щенко покликав товариство, переважно з
небуття, вже на подячні спогади.

Епізод про Дмитра Гнатюка я назвав би
“Коли топне ногою”. У гуртових  концер

тах славетний співак закінчував виступи
піснею “Ґандзя”. І тоді на сцену вже вихо
дили “на поклін” всі учасники дійства.
Спостережливий Анатолій Паламаренко
завважив, що виходити треба тоді, коли
Гнатюк топне правою ногою.

Раїса Кириченко своїм співом “якось
уміла опромінювати людей, робила їх доб
рішими і щирішими”. В останні роки —
після  важкої операції — в зажурі викону
вала “Бабине літо”, зі співпраці поета з
композитором Леонідом Нечипоруком. 

Роки промчали, як райдужний вітер,
І зупинилися біля жоржин.
Можливо вдала “жоржинова” метафо

ра нагадувала їй про день народження на
Покрову. А може передбачала останній
спочин під цими квітами. Ці слова вибиті
на надгробку Р. Кириченко, до якого восе
ни кладуть жоржини.

А Іван Мацялко — “співак зі срібним го
лосом” ще до знайомства до сліз зворушив
поета повстанською піснею “Ой у лісі на
полянці”, що її виконував з гуртом “Соко
ли”. Заприятелювали, коли той почав ство
рювати власну сольну програму. І тоді з’яви
лися пісні, що їх вперше почули у незрів
нянному виконанні Мацялка: “Слов’янська
врода”, “Коли приходиш ти”, “Чарівниця”,
“Русалонька”, “Дві зорі”.

У спогадах зійшлися і Назарій Ярем
чук, який, вже тяжко хворий, виконував
на Співочому полі над Дніпром пісню
“Родина”, і Олександр Зуєв, композитор
трагічної долі — зі спадковою психічною
хворобою, похований, як безхатько, в за
гальній могилі, і Віктор Лісовол, що також
потрапив до психлікарні, і земляк Андрій
Остапенко, композитор, аранжувальник,
помер в онкології, і Ярослав Євдокимов,
співак, народився у в’язниці у матерібан
дерівки.

В окремих розповідях — Оксана Біло
зір, неодмінна учасниця, а то й ведуча йо
го концертних вечорів, Микола Гнатюк —
“талант в картузику” чарувати залу після
будьякого виконавця.

Як на мене, мемуарні оповіді поета до
цільно видати окремою книгою.

* * *
Поважний ювілей на сцені буття — ко

ли іноді почуваєшся, ніби в секторі приці
лу… За усвідомленням поета “це питань
пора щемлива”. Привід не стільки втіша
тися досягнутим, як звітувати самому собі,
“даремно жив чи ні?”  Попри те, що видав
близько півсотні книг, створив чимало пі
сень.

Для маестро В. Крищенка відповідь
може бути оптимістично умиротвореною.

Та при зустрічі я вдався й до незручних
запитань.

– Я вичитав, що відомий хірург, герой
України Олександр Шалімов був у захоп
ленні од Вашої творчості і “Ваші пісні ладен
слухати цілий  вечір”. Чи відчуваєте тягар
слави?

– Іноді потрапляю у незручне станови
ще. Хтось на вулиці упізнає і, буває, про
сить не лише автограф, а й зазнімкуватися
разом. Один молодик з “оселедцем” коза
ка дуже хотів пригостити кухлем пива.
Ледве відмовився під приводом, що п’ю…
із кришталевої чаші.

– Чи  не почуваєтесь “вичерпаним” у до
мінуючій темі кохання?

– Це довічне… Роятьсянакликаються
тепер слова на щось у стилі ретро. Щемли
вопрощальне, як танго у Богдана Весе
ловського. Хай би це було, скажімо, “Ук
раїнське танго” або “Танго для вирію”.
Майже  кожен митець не може бути задо
волений повністю. Я — один із таких. Але
втішений тим, що написане пішло в на
род, його співають.

Усе минуще в світі, звісно…
Спинюся в тиші вечоровій.
Пробігло все — лишилась пісня,
Настояна на рідній мові.

* * *
Останній рядок налаштував мене на

асоціативний роздум.
Цілюща настоянка, яку на Київській

Русі і в козацькі часи називали  цілбою,
зазвичай помічна при негараздах зі здо
ров’ям. А пісенна — дає розраду в любові,
стає покликом, додає віри і сміливості у
борні за волю і державність України.

Як пісенні цілби
Зворушливі ліричні твори  Вадима Крищенка покликали на сцену і

сприяли визнанню багатьох українських естрадних співаків.  Концерти за
його участю — зазвичай у переповненій залі  навіть Національного пала
цу “Україна”.

Він володар престижного як для поета звання “Народний артист Укра
їни”, заслужений діяч мистецтв, лауреат літературномистецьких пре
мій, удостоєний державних, церковних і громадських  нагород.

З нагоди ювілею знаного митця (нар. 1.04.1935 р.) спробую виокре
мити найсуттєвіше у його творчих набутках.
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Слово многоцінне “Всю ніч до ранку снилась музика,
Яка просила в мене слів”.

Іван МАЛЮТА, 
письменник, заслужений журналіст України

Просто на здогад
У поезії Вадима Крищенка улюбленою

лексемою стала назва найдавнішої  хлібної
рослини. Здогадалися? Авжеж, це жито.
Тяглість  до цього  слова, вочевидь, неви
падкова: народився у Житомирі, дитячі
роки – на Житомирщині.

Зростав у сім’ї вчителів,  батько був ди
ректором школи. Матінка померла дуже
рано, на тринадцятому році його життя. От
і горнувся до бабусі Уляни в селі  Глибочок
Баранівського  району. А вона була вірую
чою, суворо дотримувалась народних зви
чаїв і традицій.

Моральні  чесноти з пріоритетами со
вісті, доброти і співчуття незмінно культи
вувалися в сім’ї. Їх  вивищує поет і в своїх
писаннях. На підтвердження — і назви
концертних програм, що транслювалися
на всю Україну: “Десять Господніх запові
дей”,  “Нехай буде воля Твоя”,  “Спаси ме
не, пісне”,  “Українська душа”, “Благос
ловенна будь”.

До цих критеріїв сутності душі Кри
щенко часто звертається і в  коротких  по
етичних текстах, вважаючи, що гордий му
сить бути без гонору і пихи, багатий — без
скупості. Хоча люди й так здогадуються,
хто є хто.

Не дім, а царственні палати — 
Усе у мармурі і златі.
Ти, може, хочеш запитати,
Хто тут живе?
Живе тут злодій!
Як кажуть, вцілив у десятку. І як тут не

згадати золотий батон поганьбленого
можновладця.

Примітно, що в інтимній ліриці поет
також все підпорядковує визначальній
думці в кінцевих рядках, саме їх хочеться
взяти на затямки.

І любов пізнає гіркоту,
Хоч горнулась до ласки й тепла.
Дуже важко любити оту,
Що відлюблена кимось була.
Завважу, що такі вірші увійшли до збір

ки “Дзвони вечірнього слова” (2018).  З
афористичними рядками, філософським
узагальненням та незлобивою іронією.

Ви знаєте, хто вже багато літ
І хитро, і лукаво править світом?
Мовчіть… До вуст свій палець притуліть,
Якщо не хочете постать антисемітом.
Це все, так би мовити, на здогад.

Вважають народною
Близько тисячі віршів В. Крищенка

стали піснями. Їх клали на нотний стан ві
домі композитори — Ігор Поклад, Ігор Бі
лозір, Віктор Лісовол, Олександр Злотник,
Олександр Морозов, Геннадій Татарченко,
Володимир Домшинський  та ін. Звісно, із
плином літ деякі призабулися.

На жаль, на радіохвилях тепер засилля
іноземної попси, ігнорується чомусь рідна,
україномовна естрадна спадщина. Ні на
родних, календарнообрядових, ні патріо
тичних, повстанських пісень. І з телекана
лів естрадні підскоки, з вихилясами на
сцені, демонстрацією приваб тіла.

А в Крищенка пам’ятливі тексти, що
лягають на душу. Нагадаю лише кілька (з
іменами  виконавців) із альбому “Пахне
сад в забутті” (Олександр Василенко):
“Моє танго” (Михайло Брунський), “Гу
цульське танго” (Жанна Боднарук), “Ма
тіола” (Олена Мозгова), “Білі нарциси”
(Софія Ротару), “Листопад” (Оксана Біло
зір), “Пізня зустріч” (Лілія Сандулеса та
Іво  Бобул).

Завдячують дружній підтримці пісняра
Віталій Білоножко, Алла Кудлай, Іван Ма
цялко, Ярослав Борута, Михайло Брун
ський, Дмитро Андрієць, Світлана Весна,
Алла Попова.

У чому секрет особливої  прихильності
композиторів і виконавців до поезії В. Кри
щенка? Мабуть, у кожного буде своє тлу
мачення.

Ліпше запитати поета. Але він сам оповів.
Не переспав, а перемучився…
Я зроду ще таких не бачив снів:
Всю ніч до ранку снилась музика,
Яка просила в мене слів.
У творчому набутку В. Крищенка чи

мало патріотичних пісень. Але є одна, яку
вважають народною. Звісно, це “Кришта

леві чаші”. Якось під час спілкування з
ним я почув її незвичайну історію.

У рукописі другої збірки поета (1966)
був вірш “Пісня козацького коша”. Ще до
появи книги до нього підібрав мотив і сам
заспівав бандурист Віктор Лісовол.

Наливайте, браття,
Кришталеві чаші!
Щоб шаблі не брали, 
Щоб кулі минали
Голівоньки наші!
Мелодію перейняли спочатку народні

хори, насамперед, “Гомін” Леопольда
Ященка. До свого репертуару її взяли квар
тет “Явір”, співаки Олег Марцинківський,
Василь Жданкін, Ніна Матвієнко.

Вельми популярною ця пісня стала з
90–х років. І не лише під час застілля. До
неї дописували нові рядки. А польський
режисер Єжи Гофман використав її у сво
єму фільмі “Вогнем і  мечем”. Одначе
виплатити гонорар авторам відмовився,
мотивуючи тим, що вважав пісню народ
ною. Ну, а під час Революції Гідності я
чув її біля наметів на Майдані Незалеж
ності.

Минуть літа, давно не буде нас,
Забудуться навік імення наші.
Та вірю – і у той далекий час
Хтось заспіває “Кришталеві чаші”, —
не без підстав напророчив автор своє

му унікальному творінню.

За українське братство
Він традиційник в усьому — писаннях,

побуті і стосунках. Справді, хіба може пос
тати пісня неримована, з так званого біло
го вірша?

Крищенко твердить, що в людині по
винні переважати не пошук наживи, виго
да, а прагнення творити добро й любити.
Але світ катастрофічно деградує. І поет
протиставляє цьому лірику справжньої
любові, кохання, яке облагороджує  почут
тя. Книга, що вийшла в його ювілейний
рік, так і називається — “Не  біймось мо
вить про любов”.

Знову слова просить вічна тема,
Все дрібне із серця проганя…
Ні, любов моя — це теорема, 
Котра просить доказів щодня.
Мабуть, більшість шанувальників піс

няра Крищенка вважає його виключно та
лановитим естрадним ліриком. Попри ві
домі патріотичні пісні — “Родина”, “Поки
ти, Україно, живеш”, “Однаєдина”, “Ук
раїномати”, “Молитва”, “Вставаймо,

браттяукраїнці”, “Україно, пам’ятай ге
роїв”.

До недавнього часу я погодився б з та
ким міркуванням. І ось трапилась приєм
на нагода упевнитись ще в одному хисті
поета. Цьому передувало пристрасне чи
тання мені вірша з його вуст. Запам’ятала
ся назва “Українське братство”.

Хай хтось кличе на підмогу
Мастака чужого,
А нам треба кошового
Вибрати зі свого.
Приніс додому подаровану книгу “Що

на серце лягло” (2019) і втішився знову.
Хочу крикнути наразі,
Щоб у вусі трісло:
— Не садіть московських блазнів
У державні крісла!

Геть зрадливі атрибути,
Що пекли нас часто!
Вірю — подолає  скруту
Лиш вкраїнське братство.
Так це ж віршована публіцистика. Зав

ше актуальна й потрібна. Як і слово на за
хист рідної мови.

Час перекреслить і забуде
Усіх перевертнів й нікчем.
А ти була і вічно будеш,
Допоки на землі живем.
У вірші “Ми — українці” — той же пе

регук поколінь.
Гуртуйтесь, браття ясночолі,
І утверждаймо власну суть.
Ми — українці, діти волі.
Ми є, були і маєм буть!
І циклі “Поетичні репортажі” — знов

таки заклик до єдності у борні з московіта
ми на Сході України.

В ці дні хай єднає нас думка єдина,
Ми зло в нашім домі долали не раз.
Все треба зробить, щоб жила Україна — 
Сприймаймо цей заклик, як Божий наказ.

Покликані до згадок
Він співпрацював з багатьма таланови

тими авторами пісні, запрошував до участі
в концертних програмах. Саме так — авто
рами. Бо таке творіння поєднує хист що
найменше трьох – поета, композитора та
виконавця.

Саме тому я з великою цікавістю читав
прозовий, мемуарний розділ. Сюди Кри
щенко покликав товариство, переважно з
небуття, вже на подячні спогади.

Епізод про Дмитра Гнатюка я назвав би
“Коли топне ногою”. У гуртових  концер

тах славетний співак закінчував виступи
піснею “Ґандзя”. І тоді на сцену вже вихо
дили “на поклін” всі учасники дійства.
Спостережливий Анатолій Паламаренко
завважив, що виходити треба тоді, коли
Гнатюк топне правою ногою.

Раїса Кириченко своїм співом “якось
уміла опромінювати людей, робила їх доб
рішими і щирішими”. В останні роки —
після  важкої операції — в зажурі викону
вала “Бабине літо”, зі співпраці поета з
композитором Леонідом Нечипоруком. 

Роки промчали, як райдужний вітер,
І зупинилися біля жоржин.
Можливо вдала “жоржинова” метафо

ра нагадувала їй про день народження на
Покрову. А може передбачала останній
спочин під цими квітами. Ці слова вибиті
на надгробку Р. Кириченко, до якого восе
ни кладуть жоржини.

А Іван Мацялко — “співак зі срібним го
лосом” ще до знайомства до сліз зворушив
поета повстанською піснею “Ой у лісі на
полянці”, що її виконував з гуртом “Соко
ли”. Заприятелювали, коли той почав ство
рювати власну сольну програму. І тоді з’яви
лися пісні, що їх вперше почули у незрів
нянному виконанні Мацялка: “Слов’янська
врода”, “Коли приходиш ти”, “Чарівниця”,
“Русалонька”, “Дві зорі”.

У спогадах зійшлися і Назарій Ярем
чук, який, вже тяжко хворий, виконував
на Співочому полі над Дніпром пісню
“Родина”, і Олександр Зуєв, композитор
трагічної долі — зі спадковою психічною
хворобою, похований, як безхатько, в за
гальній могилі, і Віктор Лісовол, що також
потрапив до психлікарні, і земляк Андрій
Остапенко, композитор, аранжувальник,
помер в онкології, і Ярослав Євдокимов,
співак, народився у в’язниці у матерібан
дерівки.

В окремих розповідях — Оксана Біло
зір, неодмінна учасниця, а то й ведуча йо
го концертних вечорів, Микола Гнатюк —
“талант в картузику” чарувати залу після
будьякого виконавця.

Як на мене, мемуарні оповіді поета до
цільно видати окремою книгою.

* * *
Поважний ювілей на сцені буття — ко

ли іноді почуваєшся, ніби в секторі приці
лу… За усвідомленням поета “це питань
пора щемлива”. Привід не стільки втіша
тися досягнутим, як звітувати самому собі,
“даремно жив чи ні?”  Попри те, що видав
близько півсотні книг, створив чимало пі
сень.

Для маестро В. Крищенка відповідь
може бути оптимістично умиротвореною.

Та при зустрічі я вдався й до незручних
запитань.

– Я вичитав, що відомий хірург, герой
України Олександр Шалімов був у захоп
ленні од Вашої творчості і “Ваші пісні ладен
слухати цілий  вечір”. Чи відчуваєте тягар
слави?

– Іноді потрапляю у незручне станови
ще. Хтось на вулиці упізнає і, буває, про
сить не лише автограф, а й зазнімкуватися
разом. Один молодик з “оселедцем” коза
ка дуже хотів пригостити кухлем пива.
Ледве відмовився під приводом, що п’ю…
із кришталевої чаші.

– Чи  не почуваєтесь “вичерпаним” у до
мінуючій темі кохання?

– Це довічне… Роятьсянакликаються
тепер слова на щось у стилі ретро. Щемли
вопрощальне, як танго у Богдана Весе
ловського. Хай би це було, скажімо, “Ук
раїнське танго” або “Танго для вирію”.
Майже  кожен митець не може бути задо
волений повністю. Я — один із таких. Але
втішений тим, що написане пішло в на
род, його співають.

Усе минуще в світі, звісно…
Спинюся в тиші вечоровій.
Пробігло все — лишилась пісня,
Настояна на рідній мові.

* * *
Останній рядок налаштував мене на

асоціативний роздум.
Цілюща настоянка, яку на Київській

Русі і в козацькі часи називали  цілбою,
зазвичай помічна при негараздах зі здо
ров’ям. А пісенна — дає розраду в любові,
стає покликом, додає віри і сміливості у
борні за волю і державність України.

Як пісенні цілби
Зворушливі ліричні твори  Вадима Крищенка покликали на сцену і

сприяли визнанню багатьох українських естрадних співаків.  Концерти за
його участю — зазвичай у переповненій залі  навіть Національного пала
цу “Україна”.

Він володар престижного як для поета звання “Народний артист Укра
їни”, заслужений діяч мистецтв, лауреат літературномистецьких пре
мій, удостоєний державних, церковних і громадських  нагород.

З нагоди ювілею знаного митця (нар. 1.04.1935 р.) спробую виокре
мити найсуттєвіше у його творчих набутках.
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Читацьке віче
“У його творчому доробку — 
трилогія про “Пересопницьке Євангеліє”, 
на якому присягають президенти України”. 

Цінний дар 
шанувальникам
гетьмана Мазепи
о. Юрій МИЦИК, 
д.і.н., проф., засл. діяч науки і
техніки України

Його зробив читачам черні
гівський науковець і журналіст
Сергій Павленко, найкращий в
Україні мазепознавець. І раніше
він видав низку книг — наукових
досліджень, присвячених цьому
гетьману України, і два фунда
ментальні (понад 1000 ст.) збір
ника джерел, присвячених його
добі, а в журналі “Сіверянський
літопис”, який він заснував у
1995 р. і є його головним редакто
ром, почесне місце належить са
ме мазепознавчим розвідкам.
Цього разу він опублікував третій
фундаментальний (496 ст. або 62
друкованих аркуша) збірник дже
рел (“Україна доби Івана Мазепи.
17081709 роки в документальних
джерелах”. — К. видво “Мис
тецтво”, 2019). Вже з першого
погляду книга привертає увагу, бо
є ошатно виданою на крейдяно
му папері. Вона містить автор
ський вступ, де міститься розвід
ка про мету й характер видання,
особливості джерел, вміщених у
збірнику тощо.

Це універсали й листи самого
Івана Мазепи, козацької старши
ни, листи шведівучасників по
ходу Карла ХІІ, дипломатичні до
несення, повідомлення тогочас
ної преси, матеріали російських
урядовців, царя Петра І, турець
ких владців про антиколоніальне
повстання Мазепи й перебіг по
дій 17081709 рр. Особливу цін
ність становлять численні перек
ладені щоденники вояків і висо
копосадовців шведської армії.
Великий масив джерел дає уяв
лення про шведськоукраїнський
союз, про справжні наміри сторін
протиборства й визвольну бо
ротьбу гетьманців та агресивну
політику Російської імперії на те
ренах України. 

Джерела (всього 621!) розта
шовано в збірнику за тематичним
принципом і розділено на 8 час
тин: “Напруга загроз”, “Каролін
ський наступ на Москву”,
“Шведськоукраїнський союз”,
“Царський фронт”, “Кримсько
османський нейтралітет”, “По
разки і відступ”, “Бендерське
стояння”, “Документарій пізні
шого часу, пов’язаний з повстан
ням мазепинців”. Збірник скла
дається також з іменного та геогра
фічного покажчика, переліку до
кументів і реєстрів репресованих у
справі повстання 17081709 рр., а
також подальших антиросійських
дій (мазепинці, урядники та чле
ни їхніх родин). Особливо цін
ним є те, що тут представлено не
тільки раніше видані за кордоном
й часто недоступні навіть науков
цям, але й виявлені в архівосхо
вищах як України, так і зарубіж
них країн (Польща, Росія, Шве
ція). Ряд джерел вперше перекла
дено з польської, латинської, ні
мецької, французької та швед
ської мов — і це теж підносить
значення збірника.

Збірник доповнює попередні
два, і разом вони дають можли
вість всебічно розглянути антико
лоніальне повстання 17081709 рр.
під приводом гетьмана Івана Ма
зепи і очистити його самого і йо
го прибічників від бруду росій
ських фальсифікацій. Насамкі
нець привітаємо Сергія Павленка
з новим науковим звершенням і
побажаємо йому нових успіхів!

Борис БОРОВЕЦЬ,
член НСПУ

Упродовж сімнадцяти років
поспіль Євген Шморгун як голо
ва журі опікується дитячо
юнацьким літературним просві
тянським проєктом “Перло мно
гоцінне”, приуроченим до Дня
української писемності та мови;
видає щорічний альманах кра
щих творів цього конкурсу “Про
ріст”, який традиційно вручаєть
ся переможцям під час обласного
свята української мови, культури
й духовності у Пересопниці.

Починав Євген Шморгун у
далекій юності як поет. Однак
книгу віршів (єдину на сьогодні)
видав у вже поважному віці. Як
на мене, то чи не кожній з уміще
них там поезій може позаздрити
найрозхваленіший нині віршо
писець. І маємо пожалкувати, що
ця гілочка розлогого творчого де
рева письменника залишається в
затінку.

Мабуть, заповідано було звер
ху, щоб його стежина в літературу
виявилася не протореною інши
ми, а пролягла через буйнотрав’я
погоринських і прислучанських
лугів, неспоганені ще на той час
людським безголов’ям лісово
озерні поліські закутки, які від
крили йому свої таїни, дали щедру
поживу для літературної творчості.

Дехто говорить: Євгенові по
щастило, що зазнайомився з ціка
вим краянином, мудрим знавцем
природи Іваном Носалем, від яко
го навчився чути голос трави і вся
кого іншого зела, птаства й звіри
ни. Звичайно, пощастило, але чи
не тому, що сивочолий травознай
відчув у ньому споріднену душу,
що їхні спільні мандрівки поля
милугамилісами, спілкування з
природою і поміж собою насолод
жували й збагачували обох?

Отак одна за одною в поваж
ному київському видавництві
“Веселка”, а згодом і в інших,
стали з’являтися книженятка й
книжки Євгена Шморгуна, го
ловними героями яких були діти і
природа.

Як писав про них незабутній
побратим Шморгуна Григорій
Дем’янчук, “у збірочках, адресо
ваних читачам старшого дош
кільного та молодшого шкільно
го віку, світ рослин постає не
тільки в розмаїтті природних ко
льорів, але й, що особливо слід
завважити, в “простих” таємни

цях, розкриття яких стає сюжета
ми навіть з елементами інтриги і
вчить малих читачів бачити те,
що весь час перед очима, але час
то залишається непоміченим”.

Враження від мандрівок, зус
трічей з природопоклонниками,
знання, почерпнуті з науковопо
пулярних і краєзнавчих джерел,
легенди, перекази й бувальщини,
почуті від земляківстарожилів —
усе те через художню уяву автора
переплавилося в захопливі сюже
ти оповідань і повістей для дітей і
підлітків, а згодом і дорослих. Та
він не задовольнився здобутою
вершиною, а сягнув уявою в до
християнські вірування україн
ського народу, одним з перших у
новітній час видобувши із забуття
язичницьких богів Ладу, Рода,
Сварога, Дажбога, Стрибога,
Сварожича, Перуна, Купала, Ве
леса, Берегиню...

Два десятиліття працював Єв
ген Шморгун над романом з часів
князювання в нашому краї Федо
ра Острозького “Сніги непочаті”.
Роман удався таким, що номіну
вався на здобуття Шевченків
ської премії, дійшов до останньо
го етапу конкурсу, але, на жаль,
премії не здобув. Звісно ж, не
став від того менш захопливим чи
менш популярним у читача.

На сьогодні у творчому дороб
ку Євгена Шморгуна кілька де
сятків високохудожніх книг, кот
рі, як уже говорилося, до вподоби
і малим, і дорослим. А скільки б їх
було ще, якби не тратив свого
письменницького таланту на ін
ших. Значна частина рівненської
письменницької організації стар
шого призову — то його вихован
ці, котрих він вимогливо плекав,
виводив у люди, коли очолював
організацію, і вже потому, як з лі
тами попросився з цієї клопітної
посади. На його рахунку десятки,
а може, й сотні відредагованих
книг інших авторів. І коли на
книзі стоїть прізвище Шморгуна
як редактора — то вже як перепус
тка у письменники.

Він і сьогодні, у свої поважні
літа, завжди серед творчої юні,
побатьківськи вимогливо вишу

кує і вирощує молоді таланти як
голова журі обласних конкурсів
юних авторів “Перло многоцін
не” та “Провесінь”, зустрічаю
чись з учнівською молоддю.

Чверть віку опікується Єв
ген Шморгун створеним ним
письменницьким видавниц
твом “Азалія”, котре за час сво
го існування видало кілька со
тень книг як сучасних авторів,
так і предтеч. Пошук творів за
бутих земляків, повернення їх із
небуття — то титанічна праця,
на котру здатні лише справжні
подвижники. Це ним уперше в
Україні видано твори Олени Те
ліги й Олекси Стефановича, без
котрих сьогодні немислима ук
раїнська література, менш зна
ного Христофора Блонського та
інших. До речі, ще в студентські
роки ним було повернуто з небут
тя поета розстріляного відрод
ження Валер’яна Поліщука, яко
му присвятив дипломну роботу та
кілька публікацій у київських ча
сописах. 

Ним впорядковано і видано
серію книг “Реабілітовані історі
єю”, чимало тематичних збірни
ків, хрестоматій, започаткований
альманах “Погорина”, який зго
дом, переданий під опіку молод
ших, за його активної участі пере
ріс у солідний журнал. До півсотні
видань забутих і віднайдених ав
торівземляків нараховує бібліо
течка музею Уласа Самчука, якою
теж опікується Євген Шморгун,
чимало творів підготував до ви
дання у бібліотечці Рівненської
обласної “Просвіти”, переклав і
видав поезії й прозу нащадків во
линяківвиселенців у Сибір, котрі
не забули, якого вони родупле
мені. А нещодавно побачила світ
його повість “Снігури”, теж прис
вячена цій тематиці.

У його творчому доробку —
трилогія про “Пересопницьке
Євангеліє”, на якому присягають
сьогодні президенти України.
Можливо, воно й досі припадало
б порохом у сховищах, і згадували
б про нього лише дослідники ста
ровини, якби не заповзявся нап
рикінці вісімдесятих років мину

лого століття його вивчати і по
пуляризувати Євген Шморгун,
клопотами якого встановлено бу
ло пам’ятну стелу в сусідній з
батьківським селом літописній
Пересопниці та запроваджено
немислимі до того щорічні веле
людні святкування. 

І в цьому проявився Євген
Шморгун  не лише як письмен
никвидавець, а й як громад
ський діяч. З його публікацій в
обласній пресі наприкінці тих же
вісімдесятих розпочалося ство
рення на Рівненщині Товариства
української мови ім. Т. Г. Шев
ченка, він відроджував у краї
“Просвіту”, активно працює в
ній і до сьогодні, був серед зас
новників Народного Руху, його
виступи на культурницьких захо
дах, по радіо й телебаченню, у
пресі завжди відзначалися і від
значаються аргументованістю,
зваженістю, але в основополож
них питаннях принциповою не
поступливістю. Такий само він і в
житті — толерантний, але відвер
тий у судженнях, кого б те не сто
сувалося: українофобів чи вчо
рашніх і нинішніх побратимів по
боротьбі за утвердження держав
ності. Й до нього прислухаються,
на нього не ображаються, бо зна
ють, що все те від бажання допо
могти, підтримати, від пережи
вання за справу, якій присвятив
усе своє життя.

Валентина СЕМЕНЯК
Фото авторки

11 червня у сільській бібліотеці
Настасова, що на Тернопіллі,
вперше відбулося урочисте вру
чення обласної літературної премії
імені Ярослава Павуляка. Настасів
— родинне село відомого україн
ського поета, члена двох творчих
спілок — Національної спілки
письменників України та Словач
чини. Згідно Положення про Пре
мію, нею відзначаються автори —
жителі Тернопільської області, які
внесли вагомий внесок у популя
ризацію творчості відомого наста
сівчанина, поета, громадськопо
літичного діяча, шістдесятника
Ярослава Павуляка, а також авто
ри поетичних збірок віком до
тридцяти п’яти років. Обговорен
ня та оцінювання творів і робіт,
поданих на здобуття премії, про
водилося конкурсною комісією з
п’яти осіб, яких затвердив викон
ком Настасівської об’єднаної те
риторіальної громади терміном на
три роки. До неї увійшли члени
Національної спілки письменни
ків України Марія Назар, Анна
Віталія Палій, Валентина Семе

няк, Зіновій Кіпибіда, доктор
мистецтвознавства, професор
Олег Смоляк. Премією  можуть
нагороджувати громадян України
— мешканців Тернопільської об
ласті, які мають здобутки у дослід
женні творчості Ярослава Павуля
ка, а також громадяни України з
інших областей, чиї твори чи ро
боти присвячено дослідженню
творчої спадщини поета. 

У номінації за “Кращу збірку
молодого поета”  першими лав

реатами стали поетеси Наталя
Близнюк (“Печать Іоанна”) та
Ірина Табак (“На відстані вій”).
Вони набрали однакову кількість
балів. Дипломи вручив голова
конкурсної комісії Олег Смоляк.
А сертифікати на суму 5 тисяч
гривень від Благодійного Фонду
“Покрова” вручив його заснов
ник, народний депутат України,
голова обласної організації “Аг
ропродсервіс”, голова Тернопіль
ської обласної організації Аграр

ної партії України Іван Чайків
ський. За популяризацію творчої
спадщини Ярослава Павуляка
(книги “Ярослав Павуляк у спо
минах”, “Ярослав Павуляк у сло
ві”, “Художньовиражальні засо
би в поезіях Ярослава Павуляка”)
дипломом нагороджено урод
женця Настасова, доктора мис
тецтвознавства, професора Олега
Смоляка. Премію він отримав від
мецената, господарника Михай
ла Гомівки. Книги у подарунок
лавреати отримали від голови ГО
“Знак громади” при Настасів
ській сільській раді С. М. Пинду
са. Присутніх та новоспечених
лавреатів привітав голова Наста
сівської ОТГ Микола Злонкевич.

Того дня гості вшанували мо
литвою пам’ять про відомого по
ета —  відвідали його могилу на
сільському цвинтарі. Побували
на подвір’ї, де колись стояла  хата
і де він народився. А ще завітали
до відреставрованого пам’ятника
Тарасу Шевченку, ініціатором
встановлення якого був студент
Ярослав Павуляк — за що у свій
час добряче поплатився: зазнав
переслідувань від комуністичної
влади.  

Творчі обдарування Євгена Шморгуна
Євген Шморгун — просвітянин, людина, яка все жит

тя активно працює на українську справу, мужньо стояв і
стоїть на захисті української мови. Зрештою, він один з
тих, хто стояв біля витоків української державності.

Відзначили лавреатів обласної літературної премії імені Ярослава Павуляка
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 18—19, 18—24 червня 2020 р. 

З блокнота письменника
“…Як ми збирати мусимо те, що посіяли предки

наші, так колись збиратимуть наші потомки те, 
що ми посіємо”.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ

Вона належить до рідкісного типу лю�
дей.

Як правило, до них ставляться або з ве�
ликим захопленням, глибокою симпатією,
або з категоричним неприняттям, злово�
рожою антипатією. Така доля чи не кожної
людини високої ідеї, служіння якій диктує
максималістський і ригористичний погляд
на все оточення.

Така людина змушена до мінімуму
звести своє приватне життя, відмовитися
від тих розваг та дрібних пристрастей, яки�
ми заповнено щодення пересічності, в чи�
єму існуванні панує цілковита вегетатив�
ність.

Для мене Ірина Фаріон одкрилася як
особистість тоді, коли її афоризми й мак�
сими ще не ввійшли в патріотичний “ци�
татофонд” і ще не стали крилатими. Мені
побачилася вона, сказати б, у той перед�
стартовий момент, коли ім’я Ірини Фаріон
ще не стало широко відомим в Україні. 

Мій добрий приятель — ще генераль�
ний директор популярного тоді львівсько�
го солодкого “Світоча” Андрій Тавпаш,
подивовано вигукував: “Як — ви не знаєте
пані Фаріон?!” Й це ім’я визирнуло з
пам’яті та швидко конкретизувалося:
“Мовознавець…” Читав щось і її, і про неї.
А оскільки з файлів пам’яті не засвітився її
візуальний образ, то я й не зреагував мит�
тєво на ім’я.

Тавпаш був одним із ініціаторів тієї
прекрасної поїздки, котра подарувала мені
знайомство з пані Іриною і початок прияз�
ні, що має важливе значення і в моєму
житті, і в моїй справі з найменням “Між�
народний конкурс з української мови іме�
ні Петра Яцика”, де Ірина Дмитрівна вста�
новила і фінансує премію імені Олени
Пчілки.

Того лагідного літнього дня ми зустрі�
лися в селі з назвою “Горячівка”, що стоїть
на кордоні України й Молдови, з якою су�
сідить Вінничина. Там відкривали пам’ят�
ний знак роду Лимичів. Це була винятково
врочиста подія. І кожен із мовців не шко�
дував слів, коментуючи її. А коли біля мік�
рофону опинилася поставна й тендітна
Ірина Фаріон, то над усім нашим велелюд�
дям мовби вихор пролетів. З жагучою
пристрастю говорила вона про долю й не�
долю українців, про те, як долати постко�
лоніальні травми й відстоювати своє полі�
тичне, історичне й моральне право бути
державно під сонцем у цьому не вельми
досконалому світі, де владарює не сила
права, а право сили.

Слухаючи те, що Фаріон мовила і як
вона мовила, подумав: оцей ораторський
талант — та на найвищі трибуни держави!
Хіба міг я сподіватися, що в особі мово�
знавця раптом відчую отакого неординар�
ного політика справді державницького
мислення. Не запитав тоді в Ірини Дмит�
рівни, чи вона вже безпосередньо причет�
на до партійного середовища, але вже нев�
довзі побачив її під прапорами Всеукраїн�
ського об’єднання “Свобода”. І вже від
першої там її яви було враження: саме для
цього, для політики, вона народжена. В
ній — справді потужний політичний нерв.
Згодом у тому допевнилися всі, хто чув де�
путата Львівської облради чи Верховної
Ради України. Такі харизматичні особис�
тості зі сміливим інтелектом і ясною візією
— це скорше винятки поміж депутатського
стада, де до сприкрення багато темних, ні�
яких чи відверто мародерних індивідів.
Фаріон – яскравий еталон національно
свідомого й морального політика. Політи�
ка, що не відступається від своїх високих
імперативів. 

Говорячи про Фаріон�політика, відчув
певне збентеження: при цій нагоді нале�
житься бодай побіжно окреслити наукові
обрії доктора філології і педагога, видатно�
го мовознавця Ірини Фаріон. А мене знес�
ло на політику. Бо ж без цієї грані Фаріон
просто не існує. Властиво, для багатьох да�
леких од культурних інтересів людей Фарі�
он — передовсім або тільки політик.

Власне, подеколи важко розокремити в
“кентаврі” на ім’я Ірина Фаріон: ось досі
вона — мовознавець, а звідси (й до нескін�
ченності!) — політик. Мовознавець Фарі�

он не замикається тільки в теоретичних
питаннях фаху — її мовознавство перерос�
тає в найширші масштаби культурології;
мовне питання в її сприйнятті й потракту�
ванні — один із найважливіших моментів
усієї вкраїнської гуманітаристики. І спро�
буй�но на цьому зупинитися та обійтись
без політики. Це — саме та сфера, де вони
зустрічаються і стають продовженням і по�
ясненням одна одною.

Якби я і не читав книжок Ірини Фарі�
он, а знав її лише в усному жанрі, то зага�
лом міг би уявити не тільки їх концепту�
альні особливості чи емпіричне багатство,
а й переконливість наукової аргументації.
Але я читав і “Правопис — корсет мови?
Український правопис як культурно�полі�
тичний вибір”, і “Мова — краса і сила: сус�
пільно�креативна роль мовив XI—XIX ст.”,
й “Отець Маркіян Шашкевич — й україн�
ський мовотворець” і “Мовна норма: зни�
щення, пошук, віднова”. Й ось нині дочи�
тую абсолютно унікальне дослідження
Ірини Фаріон. Вона реставрувала й дослі�
дила мовний портрет Івана Пулюя. Ризик�
нула поглянути на вченого під таким ку�
том зору й відкрила в ньому так багато то�
го, що залишалося в тіні. Бо ж, мовляв, він
передовсім фізик, а тому завперш цим нам
і цікавий.

На згадку мені не спадає жоден аналог
такої праці. З’ясування мовно�політично�
го світогляду видатного вченого. Передіс�
торія та історія перекладу Молитовника і
Біблії. Дослідження мовної практики мис�
лителя. Націєтворча функція мови в ре�
цепції Івана Франка й Івана Пулюя. Заду�
маний мовний портрет великого вченого
став і його інтелектуально�духовним пор�
третом на тлі доби й у контексті україн�
ської історії. “Дивовижною є ірраціональ�
на здатність Пулюя міряти життя своєї на�
ції поза власним життям”, — пише Ірина
Фаріон. — Він не ремствував, що нема ще
плодів його праці, а впевнено заявляв:
“…як ми збирати мусимо те, що посіяли
предки наші, так колись збиратимуть наші
потомки те, що ми посіємо”. І дослідниця
наводить це як ще один дорогоцінній нам
приклад “непропащої сили” українства, й
живлючої енергії, що допомогло йому
пройти через усі неласкаві до нього періо�
ди історії.

Це, здається, щось справді безпреце�
дентне в новочасному мовознавстві. Тут
дивовижно широкі засяги дослідниці. Во�
на мусить виходити і на поле точних наук,
і тримати в полі зору мовно�культурну й
політичну ситуацію тогочасної України, і,
звичайно ж, звіряти себе біографічним
контекстом Івана Пулюя та його сподвиж�
ників.

Ця праця показує, що Ірині Фаріон тіс�
но в рамцях академічного літературознавс�
тва. Її однаково цікавлять і питання лін�
гвонаціології, соціолінгвістики, гуманіта�
ристики загалом та національної ідентич�
ності і мова як фактор політики, і конкрет�
ні проблеми увиразнення національного
змісту нашої держави. Як легко зрозуміти,
все це — і не тільки це, бо Фаріон надзви�
чайно багатогранна в своїх зацікавленнях
— уміщається між двома полюсами: мова і
політика. І все те й зумовило, висловлюю�
чись цитатою з поета, цей потужний дво�
крилий політ.

Шкода, що я тоді не читав автобіогра�
фічний нарис Ірини Фаріон “Іду життям,
неначе мінним полем…”

І взявся написати передмову до біблі�
ографічного показника “Фаріон Ірина
Дмитрівна. Доктор філологічних наук,
професор”.

Загалом знаючи її політичну діяль�
ність, читавши книги Ірини Дмитрівни,
маючи надзвичайне задоволення від спів�
праці з нею в конкурсі з української мови
імені П. Яцика, де пані Фаріон — голова
Наглядової ради й один із меценатів прес�
тижного мовного турніру, я відчув, що тих
фактів мені досить для того, щоб бодай
пунктирно окреслити духовний портрет
цієї небуденної особистості.

Звичайно, для короткого передслова
того було досить. Адже я писав головно
про своє відчуття цієї людини, про її ха�
рактерні погляди та діяння, розлуння яких
виразно чутно було не тільки в усій Украї�
ні, а й поза нею — завперше в Росії, де її
було офіційно визнано ворогом Росії ка�
лібру Астольфа де Кюстіна, Донцова чи
Бандери.

Неоднораз чувши страхітливі епітети
на адресу Фаріон із російського телезом�
боящика чи від усіх наших гордонів і зга�
дуючи тендітну поставу її, не міг утримати�
ся від сміху. Так, я згоден, що пані Ірину не
зрушити з її позиції, де вона непорушно
стоїть в обороні України, але вимальовува�
ти її таким страшидлом, яке готове і дітей
їсти, і цивілізацію поховати, й земну кулю
викинути за межі галактики — куди вже
тому Геббельсу рівнятися в мистецтві то�
тальної брехні! Бо ж бачите: від Фаріон за�
лежить, чи існуватиме людство взагалі, а
тому є невідкладна потреба анафемувати
її. Не здивуюся, якщо довідаюсь, що Кірі�
лові Гундяєву “планом до двору” з Кремля
спущено такі засекречені рекомендації. І
диригентська паличка змахнула… Он як
захлинаються боти — так просто тільки з
творчої ініціативи — не буває.

Роботодавці цього “оркестру” вже оп�
латили його мелодію не менше, як на деся�
ток літ наперед. Отож: “Фаріон!.. Фаріон!..
Фаріон!..” 

Уявляю, що в не одній ватній голові від
цієї какофонії може виплоджуватися дум�
ка: “А справді без цієї демонічної Фаріон
історичний розвиток пішов би зовсім ін�
шим шляхом, і ми б щасливо жили в друж�
ній родині народів�братів СССР…” 

Один із Ірининих фанів гірко сказав:
“Які ж ми бідні — в нашій важкій ситуації
нам потрібно триста Фаріон!” Тоді україн�
ська справа зрушиться на лад… Я відповів
йому, що в інкубаторі таких особистостей не
вирощують, запрограмувати їх не можемо.
Цінуймо те, що вона є. І що робить набага�
то більше, аніж це посильно для людини її
харизми, активності, статусу й інтелекту.

А ось опонент Фаріон (він себе
називає поміркованим патріотом)
усе бідкається: чому вона така різ�
ка? Хіба не розуміє, що своєю різ�
кістю відштовхує від себе? Мала б
не так категорично говорити з
людьми?

Пояснюю йому: у нас багато
хто ставить питання української
мови не різко. Все намагається ла�
гідністю навернути до України на�
ціонально вихолощених, а з них не
вивітрюється потяг до Росії. Умов�
ляннями, всовіщаннями та благан�
нями справі не зарадиш. На без�
хребетних безкарно їздять. Так зва�
ною політкоректністю національ�
ну державу з тієї постколоніальної
руїни, котру ми успадкували, не
так просто будувати. Та й ця наша
запопадливість перед головною
російською нацменшиною згубна.
Вона засвідчує нашу слабість та
безхребетність проти всіх, кому
пощастить нас осідлати. Зміню�
ються покоління, а в сідлах на на�
шому карку ті ж самі елементи. 

Бачачи, як важко переконати
першого мовця за його словами, що

взорується на стандарти Заходу: політкорек�
тність і політкоректність, і не хоче нічого чу�
ти про те, що не можна все стригти під одну
гребінку, бо кожен випадок конкретний і за
ним інша передісторія, ще допевнюєшся:
українізація має бути така ж навальна, як і
росіянізація. І Фаріон тут — приклад рішу�
чості для всіх нас. А особливо — для держав�
них мужів (якщо вони в нас є!).

Чимало, довірливо розвісивши вуха
слухає аргументи: он у Швейцарії скільки
мов! а в Канаді — англійська та французь�
ка, то, бачте, й мають такий високий рі�
вень життя і сконсолідоване суспільство,
бо не виснажують себе мовними війнами.
Знову й знову переконуєшся, як елемен�
тарно просто маніпулювати людьми. На�
віть нічого не прибріхуючи. Просто нази�
ваєш факт: у Швейцарії справді кілька
мов; у Канаді — справді англійська та
французька, але жодного пояснення про
те, чому так склалося — і все, маси вже ма�
ють модель розв’язання мовної проблеми.
Невігластво самовпевненої в своєму всеві�
данні сучасної людини безмежне. Нею
вміло маніпулюють, а вона гадає, що са�
мостійно зробила важливе відкриття. Її
енергійно підштовхнули до саме такого
висновку, і вона зі слухняністю маріонетки
зробила його.

Фаріон нещадна до таких забудьків, як
і до відступників. Її політичний темпера�
мент і непримиренність не дозволяють
проігнорувати котрийсь такий вияв, пере�
мовчати спричинений тим гнів.

Той, хто не знає її, може бути вражений
раптовою метаморфозою настрою Фаріон:
ще хвилину тому зрівноважена, трохи па�
тетична або м’яко іронічна, вона вмить ви�
бухне нищівним сарказмом. Її гнів — гнів
регістру Донцова чи Маланюка, які не
могли спокійно говорити про вегетативне
малоросійство та національну недорозви�
нутість тих, кого Донцов називав свинопа�
сами. 

Я був свідком визрівання політичної
діячки Ірини Фаріон. Бо ж її перші рішучі
кроки в цьому напрямі були в мене на
очах.

Я не знав її в той час, про який пише
колега Фаріон із Львівської політехніки
Оксана Микитюк (також катедра україн�
ської мови). “Уже тепер далекого 1 вересня
1991�го року я побачила, як Ірина Фаріон
зайшла на катедру. Що впадає у вічі, коли
бачиш незнайому людину?.. Звісно, одяг!
Одяг був вогнянисто�червоний (бордово�
червона вузька спідниця та яскраво�черво�

У заключній книзі мемуарної прози Михайла Слабошпицького “З присмеркового дзерка�
ла”, що виходить у видавництві “Ярославів Вал”, йдеться не тільки про тих, кого вже немає
серед живих. Там уміщено й цикл сильветок про наших сучасників. Пропонуємо увазі чита�
чів одну з них.

Справа наша не безнадійна
ІІІІррррииииннннаааа    ФФФФааааррррііііоооонннн
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науковою”.

ний светр)… Швидкість, упевненість, рі�
шучість — так, це був “вогонь в одежі сло�
ва”. Цей вогонь я бачу до сьогодні: він то
спалахує швидко займистою лавиною (у
боротьбі з політичною тупістю та непрос�
вітним угодовством), то гріє, даючи тепло і
затишок. Про вогонь Ірини знали всі.
Пам’ятаю, як в університеті на філологіч�
ному факультеті казали, що стінгазету про
В. Стуса робить Фаріон, вона горить цією
справою, до неї тягнуться всі небайдужі…”

Такою ж елегантною, пристрасною та
елоквентною побачилася і мені за першої
зустрічі Ірина Фаріон. Та ще відчулося, що
ця тендітна, привітно всміхнена жінка —
згусток нервів і волі. Вже згодом мені зда�
лося, що в ній мовби дружно співіснують
дві особи: одна — книжниця, яка боготво�
рить свою — буцім таку нудну, незрозумілу,
зовсім недоступну для багатьох! —мовоз�
навчу науку. А друга — яскраво виражена
політична людина, будь�якої миті готова
йти на трибуну чи на барикади. Хрестома�
тійна академістка й вибухонебезпечна по�
лемістка, за порівняння з якою знебар�
влюється приваба наших Цицеронів. 

Ірина Фаріон однаковою мірою нале�
жить науці й політиці. Якби мені запропо�
нували визначити, що для неї головне і чо�
му більше віддає сил, я б завагався з відпо�
віддю. Так, наука. Я перечитав рецензії та
відгуки на її монографії, прочитав і кілька
популярніше написаних книжок (яких
нам дуже не вистачало!), і, не вагаючись
анітрохи, твердив би: наука! Але я повсюд�
но бачу й чую політика Фаріон. Її актив�
ності вистачить на легіон діячів. Навіть і
вже не депутатом Верховної Ради Фаріон,
як уже мовилося, не перестає бути в най�
перших лавах оборонців усього україн�
ського: мови, освіти, культури, науки, лю�
дини, держави. Пам’ятаю такий жарт, коли
Ірина Дмитрівна була в складі парламенту.
Бачачи тоді її елементарно тупих колег із
різних фракцій, я роздратовано сказав
приятелеві: це ж треба, щоб під дахом Вер�
ховної Ради було таке дурноголів’я. На що
мій приятель сказав: не будь таким катего�
ричним, бо ж там є Фаріон, а в неї інтелек�
ту вистачить на весь парламент. Тому спра�
ва наша не безнадійна. 

Отож поряд із наукою в Ірини Дмитрів�
ни — як абсолютний паритет — стає полі�
тика, де вона також почувається так орга�
нічно, мовби перебуває в справді рідній
стихії.

Як на мене, то маємо рівновеликість
обох обдарувань. 

Як на одну яскраву біографію, всього
того — задосить. А ще ж Фаріон могла б
навіть поділитися багато чим із колегами,
які до такого формату не дотягують. Але ж
є іще одна пасіонарна Ірина Фаріон, яка
приходить до нас із екранів телебачення
(ціни немає її своєрідному лекторієві на
каналі “Рада”!). Хоч владці її (як і слід цьо�
го було чекати!) від “Ради” відлучили, але
ті передачі можна дивитися в ютубі. Вона
— з її подиву гідною ерудицією — веде слу�
хача через століття, вияскравлюючи в них
важливі для нації події і постаті видатних
українських людей. Вона вже назвала і сха�
рактеризувала “з погляду вічності” всіх
тих, хто має бути в нашому пантеоні, чиї
імена записано на скрижалях національної
історії. 

Без перебільшення можу сказати, що
всі її виступи — на телебаченні, радіо, в па�
перових ЗМІ — могли б скласти цілу ав�
торську біографію “чистого” публіциста.
Оця ряснота справді вражає. Поточне ре�
цензування всього з мовних питань, зда�
ється, не оминуто увагою жодне з таких
видань. Актуальні коментарі на політико�
культурні теми. Аргументоване слово в усіх
“профільних” дискусіях, сотні її авторства
портретів видатних українців на телеба�
ченні, радіо й у соціальних мережах. Зайве
й нагадувати, що це — не такі собі непре�
тензійні біографічні довідки (“народився…
вчився — чи не вчився… помер) — там що�
разу маємо прозирання в глибінь того часу,
в котрому судилося жити тому чи тому фі�
гурантові, докладну характеристику всієї
української ситуації (що незрідка була зов�
сім не на нашу користь), оригінальні істо�
ричні паралелі. Не можу втриматися, щоб
не виокремити з усією шереги цих інтелек�

туально потужних матеріалів передачу про
Миколу Гоголя, — чи не найконтроверзій�
нішої постаті в історії, котру українці тяг�
нуть до себе, а росіяни до себе, і ніяк не
поділять. Якби йшлося про котрогось із
“южнорусских” письменників (тобто з по�
ходження українців), наприклад, Нарєж�
ного, Сомова, Данилевського, то ця дис�
кусія з метою остаточної приватизації ав�
тора не була б такою довготривалою. Але ж
тут — Гоголь зі своєю “Пропалою грамо�
тою”, де ми вичитуємо не тільки те, що до�
роге нам, а й навіть те, чого там немає, а
нам дуже хотілося б, щоб воно було. Як ві�
домо, є не тільки проблема тексту, а й
проблема читача. Специфічна особливість
його оптики, що й зумовлює характер ре�
цепції тексту. І тут два варіанти “Тараса
Бульби”, писані мовби один для українців,
щоб підсолодити нам душу романтичною
казкою про козацьку звитягу, а другий —
для імперської Росії, бо ж, виявляється,
борються й умирають козаки “не щадя жи�
вота свояго” — як вам гадається, задля чо�
го?! — “во имя белого царя”, тобто “госу�
даря�императора”. Гоголезнавці з різних
таборів дискутують, яка ж у Гоголя була ду�
ша — українська чи російська? чи та і та
воднораз? — а для Ірини Фаріон тут нез�
багненної загадки немає: Гоголь — просто
відступник і перевертень. Подобається ко�
мусь це чи не подобається, але Фаріон обс�
тоює свою принципову оцінку Гоголя, і від
неї так просто не відмахнутися. Її аргумен�
тація — не демагогічне словоливство. Тут
маємо ту — геть незручну для нас — прав�
ду, котрої наснаженому національними
сентиментами серцю геть не хотілося б чу�
ти. Бо ж бачите: наш Тарас Бульба! Але йо�
го Тарас Бульба, як нині модно висловлю�
ватися — аж занадно амбівалентний.

Окремо при цій нагоді хочу сказати про
таке. Фаріон уособлює для мене (хотів ска�
зати тип, але на типовість цього явища в
нас не набереться кількості представників)
ідеального філолога. Не секрет, що наше
суспільство не може похвалитися своєю
освіченістю. Тому справжніх професіона�
лів та освічених людей маємо обмаль.
Пам’ятаю, коли на непрестижні філфаки
йшли здебільшого ті, хто, розуміючи свій
скромний рівень підготовки, не замахува�
лися, скажімо, на юридичний, медичний
чи фізико�математичний, а йшли на філо�
логічний, навіть не маючи уявлення про
те, що “філологія значить любов до знан�
ня”. До того ж у “совку” значно престиж�
нішою вважалася російська філологія. Ук�
раїнська ж очима зросійщених україн�
ських містян — то було “село”. Тому маєш
таке гнітюче враження від багатьох сьогод�
нішніх словесників. Здається, що чимало з
них просто не можуть похвалитися належ�
ною підготовкою. Ось уже два десятиліття
проводячи Міжнарожний конкурс з укра�
їнської мови імені П. Яцика, я буваю в ба�
гатьох школах і неоднораз зустрічав там
тих учителів, які саме в знанні літератури й
мови справляють зовсім сумне враження.
Можливо, це спостерігається не тільки се�
ред філологів. Я ж знаю тільки про них. І
маю сміливість стверджувати, що в сьогод�
нішній мовній ситуації Україна значною
мірою завинили й вони.

Ірина Фаріон — саме такий філолог,
яким він уявляється в ідеалі. І не тільки то�
му, що вона — видатний мовознавець. І лі�
тературознавець. І людина широкої еруди�
ції, яка може бути яскравим прикладом са�
ме того, як і чим живе справжній філолог.

Є ще Фаріон�публіцист, яка щедро на�
дарована літературним хистом. Вона автор
багатьох пристрасних виступів в обороні
всіх національних цінностей українців.
Саме принципова непоступливість у від�
стоюванні українських пріоритетів та пат�
ріотична пристрасть Ірини Фаріон дово�
дять до істерики українофобів. Вони з усіх
сил намагаються демонізувати її, вдаються
до інсинуацій та брудних наклепів. Але па�
ні Ірина має не тільки тверді переконання,
потужний інтелект, а й ту силу, яка дозво�
ляє їй міцно стояти на чатах усіх наших ру�
бежів. До всіх своїх талантів вона має ще
один важливий для громадянина України
талант. Талант прямостояння і протисто�
яння. І це також принципово важливо. Це
також творить феномен Ірини Фаріон.

Вадим ПЕПА, 
лауреат Літера�
турних премій
імені І. С. Не�
чуя�Левицько�
го та імені Оле�
ся Гончара

Тих, що заявляють про перегляд ухвале�
ного Верховною Радою України Закону

про мову, відправити б у науку не до “укра�
їнського буржуазного націоналіста”, не до
зляпаного кремлівською пропагандою фа�
шистського страховидла, а до “батька укра�
їнської прози” Григорія Квітки�Ос�
нов’яненка. Переклад його повісті “Сер�
дешна Оксана” французькою мовою 1854�
го року було опубліковано в Парижі. Це за�
довго до того, коли Путін на весь світ заяв�
ляє, що українська мова штучно, з наміром
відірвати її від “братньої” російської, ство�
рена австріяками й поляками. “Полячиш�
ками”, як прозивали їх царські посли. 

28 грудня 1841 р. в листі до молодшого
страждальця за волю України А. Красов�
ського Квітка�Основ’яненко написав гос�
тро, але з глибоким розумінням суті спра�
ви: “Коли українські молоді письменники
змужніють, то вони доведуть, що москов�
ська мова є дикунською говіркою, порів�
нюючи її до мови української. Коли вони
повитягують з московської мови все укра�
їнське, то найзапекліший московський
шовініст буде змушений визнати жалюгід�
не убозтво і нижчість московської говірки
супроти української мови”.

Горе поневоленим. Солунський діалект
болгарської мови, з якого пішла старос�
лов’янська й церковнослов’янська, не ли�
ше загальмував природний розвиток укра�
їнської, а й позбавив її писемного самови�
раження. Присвоївши духовні здобутки ук�
раїнського роду, привласнивши його істо�
рію, російські графи і дворяни збагачували
всесвітню літературу видатними творами.
Натомість спершу нагороджений за указом
Катерини ІІ золотою медаллю з діамантами
останній кошовий отаман Запорозької Січі
Петро Калнишевський 25 років знемагав у
підземній в’язниці в Соловецькому монас�
тирі. Українська козацька старшина про�
щалася із життям аж за Уралом, конала на
шибеницях і на палях. Українська еліта за�
сівала своїми бездиханними тілами Сибір
несходимий, Соловки, Біломорканал, Ко�
лиму, Кенгір, Мордовію… А геній із геніїв
Тарас Шевченко мордувався в солдатській
муштрі на березі пустельного Кос�Аралу,
“карався, мучився, але не каявся”, мере�
жив вірші в захалявну книжечку. 

І ось на зорі ХХІ століття нової ери ук�
раїнофоби того ж самого замісу силуються
ввергнути усе ще один з найбільших євро�
пейських народів у безпросвітність “кари
єгипетської”. Наміряються позбавити його
рідної мови, вирвати з душі й серця пред�
ковічну пам’ять, задушити самобутні та�
ланти, позбавити їх можливості на самови�
раження. Нестямні пустомолоти верещать,
аж захлинаються, в скаженій жадобі вос�
кресити валуєвські порядки. І хоча б хтось
із них заїкнувся про те, як у зародку приду�
шуються будь�які українські проблиски в
Російській Федерації.  

“14 декабря 1845” у В’юнищах, погли�
нутих передостаннього століття рукотвор�
ним морем, Тарас Шевченко написав пое�
му “І мертвим, і живим, і ненарожденним
землякам моїм в Украйні, і не в Украйні
моє дружнєє посланіє”. Виразив те, що до�
пікало:

Все розберіть… та й спитайте
Тойді себе: що ми?
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
Вичерпної відповіді на це досі не знай�

ти ні в шкільних підручниках, ні в посібни�
ках для середніх спеціальних і вищих нав�
чальних закладів. Донедавна гуманітарії в
основному пережовували подачки з мос�
ковських академічних столів. Навіть на зо�
рі ХХІ століття нової ери в Україні немає

достойних проводирів. Утвердження неза�
лежної Української Держави підупадає на
очах. Кого після Батурина, стертого ордою
Меншикова з лиця землі, й після згубної
битви 1709 р. під Полтавою можна порів�
няти з “титаном епохи Відродження” Бог�
даном Хмельницьким чи то з “беглецем во
всех речах” Іваном Мазепою, який з пос�
лами іноземних держав вільно говорив їх�
ньою мовою? Про яскраве життя і держав�
ницьку діяльність високоповажного, не
обділеного увагою всієї Європи, створено
понад двадцять опер.

Гетьман Іван Мазепа сподівався, що
війна між Карлом ХІІ і Петром І забезпе�
чить Україні святе право самовладно гос�
подарювати у власному домі, утверджувати
свій державний устрій. Але монгольської
закваски царат застосував тактику випале�
ної землі. Горіли хліби, міста і села. Так са�
мо 1812 р. військо Наполеона вступало в
запалену Москву.

На відміну від французів, шведи від�
мовилися від походу на Смоленськ і Мос�
кву. Повернули на багату молоком і медом
Україну. “Диявол його сюди несе!” — у від�
чаї проквилив прозірливий гетьман. Ніяка
не Божа, а нечиста сила прирікала багатос�
траждальний український народ на “нек�
лючиме рабство”, якщо піти за словом
Богдана Хмельницького, знаменитим про�
водирем національно�визвольної війни
проти польської шляхти. 

Український етнос з першими словами
своєї мови зароджувався в Мізинській архе�
ологічній культурі. Її вікування — понад
ХХІІІ—ХІV тисячоліття до нової ери. Охоп�
лювала басейни Десни, Сейму, Прип’яті,
Росі, Дону, Горішнього й Нижнього Под�
ніпров’я, Південного й Західного Бугу,
Дністра, повноводого Дунаю, оспіваного в
українській народнопоетичній творчості з
таким високим натхненням, як ніким, ніде
й ніколи. Таке ж поселення, як і довготри�
вале в Мізині, на вищому березі Десни, від�
крив 1903 р. виходець із Чехії Вікентій
Хвойка на вулиці Кирилівській у Києві.

Матеріальні й духовні здобутки попе�
редніх тисячоліть успадкувала, чому б сум�
ніватися, Трипільська археологічна культу�
ра. Відлуння з її розквіту доносять до су�
часності колядки й щедрівки та пісні ка�
лендарно�обрядових дійств. То свідчення з
таких же золотих віків українського роду,
як і в еллінів, чия міфологія не тільки не
осуджена, як “поганська”, а й вважається
високим досягненням юності людства.

Воістину, правічного зачину поетична
творчість є святим письмом українського
народу. Його мова — одна з найрозвинені�
ших і найбагатших у світі. На міжнародних
форумах визнавалася другою за милозвуч�
ністю після італійської. Чи хоч одне�єдине
з тих, котрі верещать про ревізію закону
про мову, має хоча б якесь зелене уявлення
про Козака Луганського Володимира Даля? 

Сина бельгійського інженера настільки
захопила запозичена Москвою українська
мова, що не пішов по стопах вітця, а1840 р.
продерся через цензурні перепони з голов�
ною працею свого життя. Видав її мізерним
пробним накладом під назвою “Толковый
словарь великорускаго наречія рускаго язы�
ка”. При цьому опубліковане було припеча�
тане грифом “Совершенно секретно”.

Тепер слово за українською елітою,
насамперед науковою. Невже вона не
спроможна захистити рідну мову? Чи ста�
неться із правічним, сокровенним те ж са�
ме, що з Василем Стусом? Не врятувала ук�
раїнська інтелігенція волелюбного. Пере�
важно відмовчувалася. Терпіла наругу, наб�
равши в рот води. Невже українська націо�
нальна свідомість як не мала, так і не мати�
ме можливості на самовираження? 

А для супостатів немає нічого святого,
окрім ненаситної наживи. Не хтось же ін�
ший, як колишні комуністи й виховані ни�
ми комсомольці люто насаджували атеїзм,
а нині з таким же запалом відроджують
православ’я і віру хасидів, збагачуються
мільйонами й мільярдами не в якихось там
гривнях, а в твердій валюті. Копають собі
яму, в якій невмолима вічність непробудно
поховає пам’ять про лиходійних душителів
правічної мови одного з найбільших євро�
пейських народів.  

Гострять зуби на мову 



“СЛОВО ПРОСВІТИ” u  ч.  18—19, 18 — 24 червня  2020 р.

12 “Любити свою Україну, пишатися нею на весь 
світ”. Спадщина

Володимир ГЕТЬМАН, 
доцент, кандидат географічних наук

Онде балочка весела,
В ній хороші, красні села,

Там хати садками вкриті
Срібним маревом повиті.

Леся Українка

Поділля... Подільське плато як гео-
морфологічна форма рельєфу “під-
тримує” на карті України переважа-

ючий напрям простягання основних оро- та 
гідрографічних одиниць (від грец. орос і гід-
ро відповідно гора і вода — гір, височин, рік) 
— з північного заходу на південний схід. У 
такому напрямку тягнуться гірські хребти 
Українських Карпат, Придніпровської ви-
сочини (на Правобережжі) і Придніпров-
ської низовини (на Лівобережжі), а також 
річкові артерії Дністра, Південного Бугу і 
Дніпра (до Запорізьких порогів). 

Подільська височина розташована на 
схилі геологічної структури — Українського 
кристалічного щита, який для неї є фунда-
ментом і простягається у цьому ж напрям-
ку: від Овруча (Словечансько-Овруцький 
кряж) і аж до Приазов’я (Меотиди). Влас-
не, Український кристалічний щит, буду-
чи прадавньою сушею (близько 3,85 млрд 
років тому) і водночас першими горами в 
межах сучасної України — “Українськими 
Гімалаями”, започаткував загальну зако-
номірність рельєфу території нашої країни: 
спрямованість, витягнутість його форм з 
північного заходу на південний схід. Не  ви-
няток і виокремлений орографічний масив 
Подільської височини — Товтри, або Медо-
бори, що своєрідним ланцюгом мережать 
Поділля у тому ж керунку.

Центральна частина Західного Поділля 
є майже ідеальною рівниною (Тернопіль-
ська рівнина). Південніше, в бік Дністра, 
маємо низку плоских, витягнутих з півно-
чі на південь плакорів (межиріч), які чер-
гуються з глибокими каньйоноподібними 
(від ісп. каньйон — труба) річковими доли-
нами — лівими допливами “західноукраїн-
ського Дніпра”. Нині ці плакорні (від англ. 
плакос — рівнина) межиріччя розорані на 
80 %, лісів — десята частина. В історичний 
час тут переважали широколистяно-лісо-
ві ландшафти (які збереглись ще у Товтрах, 
або Медоборах, як їх ще називають на Тер-
нопільщині). Плоскі вододільні рівнини 
були покриті лучними степами. Нині  це 
сільськогосподарські угіддя, поля.

Для горбогірних місцевостей Поділля 
характерні урочища вододільних остан-
ців, балок і ярів, зарослих кущами колю-
чого терену, жостеру, кизилом, або дере-
ном, бруслиною тощо.

Красиве по-своєму Тернопільське По-
ділля! Воно — то просторі до небокраю, 
майже плоскі, то слабо розчленовані, злег-
ка хвилясті (як морська гладінь у штильо-
ву погоду) лесові рівнини (лес — суглинок, 
на якому сформувались чудодійні україн-
ські чорноземи). Ближче до річок зрина-
ють живописні долинно-балкові, яруж-
ні місцевості! Милують око розкидані 
павутиною давні й сучасні (утворені вод-
ною ерозією) лощини, видолки з поло-
гими схилами. Фрагментарно виринають 
з-поміж них призабуті в Україні віковічні, 
патріархальні, величні діброви (дубняки).

Річкові долини Поділля — з кру-
тими, стрімкими схилами (особливо у 
Придністров’ї — до 150—200 м завглиб-
шки). Ці схили покриті низькорослими лі-
сами  і кущами з граба, в’яза, липи, ліщини 
тощо. Там, де річки утворюють “гадючині” 
меандри (закрути) — схили похилі, з сері-
єю ступінчатих терас. 

Не тільки чарівною красою природи, 
а й захопливою історією багатий Поділь-
ський край. Майже два (ІV—ІІІ) тисячо-
ліття до Р. Х. (тільки вдумайтесь — це як 
від початку нашої ери до сьогодні) — по-
дільська земля була заселена нашими да-
лекими пращурами, які складали велику 
і загадкову, високо розвинуту на той час 
(адже жили у збудованих власноруч прото-
містах) трипільську працивілізацію. Однак 
тут потрібне уточнення. Спочатку був не 
Шумер (де були міста), як традиційно вва-
жається офіційною наукою, а наше, саме 
наше, Трипілля! Тому недоречно називати 

їхні поселення (площею до 500 га і десят-
ками тисяч людей) протомістами, а треба, 
як і в Шумері, — містами. Якою мовою во-
ни (трипільці) говорили і як себе називали, 
ми не знаємо (а може, ще дізнаємось, мож-
ливості науки безмежні). 

Невже розум ноосфери, наукова думка 
високого інтелекту не відшукає закопану у 
землі духовну пам’ять про людей, названих 
їх першовідкривачем, археологом Вікентієм 
Хвойкою (чехом по крові) дуже просто — від 
місця знахідки їхнього сліду — с. Трипілля. 
А вони ж бо — трипільці, записали пам’ять 
5—6-тисячної давнини про себе у симво-
лах власної матеріальної і духовної культу-
ри (зокрема піктографічних знаках, і були за 
крок до справжньої писемності). Врешті, де-
що про це ми вже знаємо. Відомий дослід-
ник давньої писемності, шумеролог Анато-
лій Георгійович Кифішин розшифрував такі 
символи на пісковиках Кам’яної могили бі-
ля с. Терпіння під Мелітополем. 

Тож це була справжня цивілізація, бо 
жила дві з половиною (!) тисячі років на 
одному й тому самому місці — теренах су-
часної України (переважно Правобереж-
ний лісостеп). А їх (цивілізацій), як вва-
жав відомий англійський дослідник історії 
Арнольд Джозеф Тойнбі, було за всю відо-
му історію людства — 26. На превеликий 
жаль, залишилась фактично тільки одна, 
що поступово охоплює, хоч як парадок-
сально, вже цілий сучасний світ. Це хвале-
на (і поважними науковцями) за її “вільну” 

ринкову економіку “західна” цивілізація. 
Не інакше як лицемірною, цинічною, амо-
ральною (де все купляється і продається) 
її можна назвати. На ладан вже дихають 
“східні” цивілізації — справжні, автентич-
ні, з тисячолітньою історією: китайсько-
корейська, індійська. Та й японська вже 
стає чи стала європейською.

У VІІ—ІV ст. до н. е. подільську землю  
обробляли племена скіфів-орачів (скіфів-
рільників), які належали до великої того-
часної держави — Великої Скіфії. Вони 
залишили і свій “слід” у нашому україн-
ському генетичному коді. Нинішні, корін-
ні, подоляни (чоловіки) — статечні, кре-
мезні, трохи флегматичні, зі спокійним і 
виваженим характером. То все від широ-
колицих (північні європеоїди — антропо-
логічний тип, за вченим А. Сегедою), із 
солом’яним волоссям і голубими очима, 
скіфів-рільників.

У ІІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е. до меж По-
ділля з півдня доходили володіння наступ-
ників скіфів — сарматів. Відгук тих часів 
дійшов навіть до XVІІ ст., коли на європей-
ських картах терени теперішньої України 
надписували як Сарматія. А в Немирові, 
на Вінниччині, у 1676 р. турки оголоси-
ли князем новоствореного Сарматського 
князівства Юрася Хмельниченка — сина 
славного Богдана. 

Та справжніми господарями подільської 
землі у першій половині І тис. н. е. (ІV—VІІ 
ст.) були наші предки по слов’янській лінії 
— анти. Ніхто не знає сповна, звідкіля взя-
лося їхнє імення (можливо, від латинян, з 
якими вони були у сусідських зносинах).

Проходили через Поділля і германські 
племена готів, і жорстокі (з погромами) 
авари, про яких навіть збереглася народна 
приповідка: “Обри, обри, ховайся добре!” 

Уздовж подільської річки Південний 
Буг жили племена бужан (після антів). У 
басейні верхнього Дністра і Західного Бу-
гу сиділи  дуліби (дудлеби). Назва етноніму 
“дуліби” (дудлеби на германській вимові 
— dudl gebl) пішла від готів, які проходи-
ли тут коридором (який, власне, розділив 
східних і західних слов’ян) в епоху Велико-
го переселення народів. Готи запримітили 
особливі музичні обдаровання місцевого 
люду, що грав на своєму інструменті — дуді 
(шкіряний мішок з отворами, в які встав-
лено дерев’яні дудки). Відомо ж бо народ-
ну пісню “Заграй мені, дударику, на дуду”. 
Отож готи й дали назву дулібам. 

Знала подільська земля і смертоносний 
смерч монголо-татарської орди... Але осо-
бливо славною сторінкою в історії Поділля 
є Козацька доба. Згадаймо і вшануймо до-
блесних козацьких полковників: брацлав-
ського — Данила Нечая, вінницького — Іва-
на Богуна, могилів-подільського — Остапа 
(Евстафія) Гоголя (що був і наказним геть-
маном, і славним предком Миколи Гого-

ля, і прообразом Тараса Бульби) — справ-
жніх лицарів і народних героїв України! У 
цих краях ще витає відлуння битв під Зба-
ражем, Зборовом, Батогом... Під Старокос-
тянтиновом схрещували свої гострі шаблі 
два непримиренні супротивники: козаць-
кий полковник Максим Кривоніс і магнат 
Ярема (Ієремія) Вишневецьвий.

Гордістю Подільського краю є не-
зламний Устим Кармелюк. Чи від того 
Кам’янець-Подільська (Стара) фортеця 
“увіковічнила” його пам’ять в одній зі сво-
їх башт (з якої той умудрився тричі втекти).

Контрастнішого, ніж Поділля, регіо-
ну щодо заповідних природних територій 
в Україні немає. Погляньте: якщо відсоток 
заповідності у Хмельницькій області один 
із найвищих по країні — 15,15, то у сусідній 
Він ницькій — один із найнижчих, лише 2,26.

Подільська височина — перлина на фі-
зичній карті України. В її межах багато ціка-
вих природно-заповідних територій, зокре-
ма заказників у межах Вінницької області. 
Але не забуваймо про гордість Центрально-
го Поділля (у межах якого переважно і ле-
жить Вінницька область) — колишні вікові 
діброви, а нині заповідні перлини — ланд-
шафтні й ботанічні заказники: Марксо-
ва дубина (Немирівський р-н), Брониць-
кий, Вендичанська дубина, Грабарківський 
(Могилів-Подільський р-н), Бритавський  

(Чечельницький р-н), Гайдамацька балка 
(Тростянецький р-н), урочище Білянський 
ліс (Ямпільський р-н), Гарячківська дача 
(Піщанський р-н) та ін. 

Зрозуміло, площа, приміром, ланд-
шафтного заказника  “Володимирська ду-
бина” (на схилах долини р. Ров, Гніванське 
лісництво, Жмеринський лісгосп) загалом 
133 га. І його не зрівняєш з площею при-
родно-заповідної території високої кате-
горії — національного природного парку 
“Подільські Товтри” у Хмельницькій об-
ласті (261316 га). Це найбільший, за цим 
показником, національний парк Європи.

Однак з метою збереження, відтворен-
ня та раціонального використання уні-
кальних природних та історико-культурних 
комплексів Південного Поділля 16 грудня 
2009 р. на території Чечельницького (92%) 
та Тростянецького (8%) районів Вінницької 
області Указом президента України створе-
но національний природний парк “Карме-
люкове Поділля”. Природа тут унікальна. 

Терени НПП “Кармелюкове Поділля” 
— один із небагатьох осередків рідкісних, 
малотрансформованих, грабово-дубових 
угруповань широколистяних східноєвро-
пейських ландшафтів в Україні. Тут рос-
туть рідкісні для України види, які перебу-
вають на межі поширення свого ареалу.

В умовах Вінниччини з її високим рів-
нем господарського освоєння та перева-
жанням антропогенних ландшафтів те-
риторія цього національного природного 
парку з відносно мало зміненими природ-
ними комплексами має виняткове наукове 
значення. Це еталон первинних ландшаф-
тів центральної частини України.

Сьогодні (у контексті вищесказаного) 
вже істиною стає географічний постулат: 
кожний ландшафт, як унікальна річ зем-
ного буття, повинен бути репрезентований 
природно-заповідною територією. А запо-
відна територія — це своєрідний природ-
ний музей під відкритим небом.

Та повернімося до презентації природ-
них ландшафтів заповідними територіями, 
зокрема на тлі Подільської височини. Тут 
у південно-східному  керунку, починаючи 
з території Польщі, розкинулось (уздовж 
Головного Європейського вододілу) жи-
вописне горбогір’я — Розточчя, що пред-
ставлене у природно-заповідному фонді 
України природним заповідником “Роз-
точчя” та Яворівським національним при-
родним парком на Львівщині. 

Південніше Розтоцького кряжу — не 
менш мальовниче Опілля, а від селища Під-
камінь Львівської області, через територію 
Тернопільської (Збараж, Скалат) і Хмель-
ницької (Сатанів, Кам’янець-Подільський) 
областей, тягнуться у вигляді зубчастого 
кряжа — чарівні й загадкові, вже згадува-
ні Товтри, або Медобори. У межах останніх 
створені й функціонують відповідно при-
родний заповідник “Медобори” і націо-
нальний природний парк “Подільські Тов-
три”. Далі, на південний схід, Товтровий 
кряж через Чернівецьку область доходить, 
перетинаючи Молдову, аж до Румунії. Зага-
лом довжина Товтр — 250 км.

Унікальний реліктовий (15 млн р.) 
ландшафт подільських Товтр не менш кла-
сично представлений низкою ландшаф-
тних заказників загальнодержавного зна-
чення у Хмельницькій області: товтри 
“Велика і Мала Бугаїха” (Чемеровець-
кий р-н, біля с. Голенищево); мальов-
ничі кам’янисті схили товтрового кря-
жу — “Іванковецький” (Городоцький 
р-н, Сатанівське лісництво); на терито-
рії Кам’янець-Подільського р-ну: “Циків-
ський” і “Кармалюкова гора” (Маківське 
лісництво), “Товтра Вербецька” (побли-
зу с. Гуменці), “Совий яр” і “Княжпіль-
ський” (Подільське лісництво) і т. ін. 

Перелік природно-заповідних перлин 
Подільської землі можна було б продовжу-
вати. Невичерпною за красою природи є 
наша українська земля. Бережімо її, бо нам, 
а ще більше — нашим дітям, внукам і прав-
нукам на ній жити. Жити і любити свою 
Україну, пишатися нею на весь світ.

Красо України, Поділля! 

Китайгородське відслонення — геогогічна пам’ятка природи загальнодержавного значення
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Музеї“Українська гравюра ніколи ще не була 
представлена в такому масштабі, в такій кількості”.

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото автора

П ідготовка до виставки
розпочалася майже два
роки тому — влітку 2018�

го. Програмна рада Мистецького
арсеналу обрала пропозицію не�
залежних кураторок Катерини
Підгайної та Ірини Боровець пе�
реможцем щорічного відкритого
конкурсу проєктів. Відтоді до
створення “Відбитку” доєднали�
ся конкультанти Олександр Со�
ловйов (куратор проєктів сучас�
ного мистецтва Мистецького ар�
сеналу) та Ольга Лагутенко (док�
торка мистецтвознавства, профе�
сорка НАОМА), музейний відділ
та відділ сучасного мистецтва
Мистецького арсеналу.

Виставка розповідає про те,
що протягом ХХ століття україн�
ська друкована графіка зазнала
чи не найбільших трансформацій
за свою історію. Зв’язок
української графіки з єв�
ропейськими традиціями
прослідковується ще від
ренесансних та барокових
гравюр українських ста�
родруків. Активне палом�
ництво українських мит�
ців за кордон у першій
третині ХХ століття спри�
яло збагаченню націо�
нальних художніх тради�
цій та формуванню влас�
ного стилю з рисами мо�
дерну й авангарду. У часи
“залізної завіси”, попри
заборони у пам’яті поко�
лінь, жила традиція аван�
гарду. А незалежність Ук�
раїни відкрила шлях пост�
модерністським світовим
інтенціям, і український
естамп знову знайшов
своє місце у глобальному
світовому мистецтві. 

Графіка давно не є су�
то “академічним” медіумом. Сьо�
годні друкована графіка може як
залишитися “мономистецтвом”,
так і переплітатися, інтегрувати�
ся в інші медіа, щоразу демонс�
труючи свої необмежені можли�
вості.

“Відбиток” — це проєкт про
естамп. У друкованій графіці ма�
люнок – перший етап створення
художнього твору, наступним є
перенесення малюнка на кліше,
процес його обробки та друк. Ко�
жен з етапів може давати як очіку�
вані, так і несподівані ефекти. У
час над’якісних технологій ство�
рення та розмноження зображен�
ня виникає питання доцільності
аналогового методу створення
відбитку. По�перше, саме техніки
ручного друку дають ту текстуру
та ефекти, на які машина не здат�
на. По�друге, митець, який оби�
рає такий спосіб самовираження,
має жагу до складного процесу
створення роботи.

— Графіка сьогодні є найкон�
сервативнішим видом візуально�
го мистецтва з точки зору технік і
технологій її виконання, — роз�
повідає Катерина Підгайна. —
Однак сам її процес є не меншим
мистецтвом ніж фінальний ар�
куш, який ми отримуємо вже піс�
ля друкування. Якщо ще 30�40
років тому у графіки було дуже
багато утилітарних функцій —
розмноження інформації, ство�
рення плакатів та ілюстрування
книг, то зараз їх виконують інші
медіа. За графікою залишається
суто мистецька функція. До того
ж, все більше митців роблять не�

тиражні унікальні друковані речі,
а ми спостерігаємо новий виток
розвитку української друкованої
графіки. До речі, роботи молодих
художників логічно інтегровані в
кожен з блоків виставки. Тим са�
мим демонструючи змістовне по�
ле як для попередніх, так і сьо�
годнішніх поколінь.

“Відбиток” прагне показати
взаємозв’язки та трансформацію
художників, явищ і тенденцій ук�
раїнської друкованої графіки від
початку ХХ століття і до сьогод�
нішнього дня. Тому куратори і
архітектори обрали не лінійну
структуру експозиції — роботи
визнаних майстрів з музейних
фондів взаємодіють з творами су�
часних художників. 

— Сьогодні мистецтво україн�
ської графіки бурхливо розвива�
ється, — зазначила кураторка
Ірина Боровець. — За останні
два�три десятиріччя це мистецтво

пройшло певні етапи. З’явилися
нові генерації графіків з новим
світоглядом. Ми не можемо стоя�
ти осторонь цих процесів, не до�
кументувати їх і залишити лакуни
в українському мистецтві. Але
для того, щоб зрозуміти сучасні
процеси, потрібно подивитися на
процеси минулі. Як розвивалося
мистецтво української гравюри
принаймні за останні сто років?
Як воно трансформувалося? Де
мистецькі явища і процеси, мож�
ливо, перетиналися? 

“Відбиток” є проєктом—
блокбастером у друкованій графі�
ці. Адже можливо укра�
їнська гравюра ніколи
ще не була представлена
в такому масштабі, в та�
кій кількості. Ми показу�
ємо роботи з 10 україн�
ських музеїв і кількох
приватних колекцій, ба�
гато з цих робіт ніколи не
демонструвалися, а деякі
спеціально створювали�
ся для нашого проєкту. 

“Відбиток” склада�
ється з трьох блоків,
перший з яких має назву
“У пошуках нових сен�
сів”. Він розповідає про
перетин тем, на які реа�
гувало мистецтво естам�
пу незалежної України
та початку ХХ століття.
Експеримент і повер�
нення до національних
традицій, гра з формою і
простором, максималь�
ний відхід від реалістич�
ного зображення, при�

таманні обом періодам, і
“сусідство” творів мають
унаочнити цю спільність.

Нарбут і Тістол — одне
з таких “сусідств” у цьому
блоці. Створюючи серію
“Українські гроші” (1998�
2010), Олег Тістол, чия
творчість сформувалася у
фіналі розвалу радянської
парадигми, апелює до дос�
віду Георгія Нарбута, виз�
начного художника, твор�
ця купюр українських гро�
шей початку ХХ століття.
Ідея розробки грошей, які,
по своїй суті, є головними
візуальними знаками країни, ба�
зувалася не на наслідуванні об�
разних засад Нарбута, а на ба�
жанні бути дотичним до розбудо�
ви нової української держави, ав�
торської ініціативи зі створення
державних знаків. Протесту про�
ти системи загалом та проти візу�
альності, яка, зокрема, існувала
на радянських рублях.

Сучасні урбаністичні пейзажі
Тараса Ковача та постмодерні
“Інтервенції” Ірини Каленік роз�
діляють спільний сенсовий прос�
тір першого блоку з “Гуцуль�
ською матр’ю” Олени Кульчиць�
кої (1935) та “Зимою в Україні”
Володимира Заузе (1935). 

Загалом у цьому блоці пред�
ставлено 135 робіт від 45 авторів.

Другий блок “На межі дозво�
леного” охоплює 1950—80�ті ро�
ки і розповідає, як і чому друко�
ваній графіці вдалося не лише
вижити в умовах ізольованості і
радянської цензури, а й знаходи�
ти незвичні композиційно�сти�
льові  рішення, нетривіальні,
оригінальні сюжети у межах доз�
волених тем.

Цей блок розкриває низку
унікальних художніх явищ, які
назавжди  увійшли в історію ук�
раїнського мистецтва: як худож�
ники 1960�х років захоплювалися
Карпатами, яку роль відігравав
пейзаж, чому оформлення книги
стало притулком для вільної
творчості, чому і як змінювалися
графічні техніки…

Графіка 1960�х — це цілісний
феномен українського мистец�
тва. Вона контрастна, лаконічна,
інколи навіть “сувора”. І водно�
час максимально умовна, різно�
манітна образами, прийомами та
можливостями, яку давала улюб�
лена техніка того часу лінорит.
Данину цій техніці віддало багато
художників того часу.

Триптих “Толока” Володими�
ра Куткіна, представлений у бло�
ці “На межі дозволеного”, є квін�
тесенцією ліногравюри 1960�х.
Дивлячись на монументальні жі�
ночі образи, забуваєш, що худож�
ник фактично показує “красу
праці” радянської людини.

У 1970�ті та на початку 1980�х
починається період нової худож�
ньої мови, мистецтва індивіду�
альностей, переосмислюється
образна структура, починається
нове формотворення. 

Третій блок запозичив назву в
культового українського графіка
Олександра Аксініна — “Інфіні�
тивна графіка”. Бо це блок про
мистецтво, що прагне не
прив’язуватися до конкретного
контексту, простору чи часу, та
намагається стояти осторонь на�
гальних соціальних проблем і
процесів. Це мистецтво, що існує
паралельно з системою, а не від�
крито їй протиставляється.

Тут зібрано роботи представ�
ників “неофіційного мистецтва”
радянської доби, зокрема, одного
з  перших київських концептуа�
лістів Вілена Барського чи гуру
закарпатського альтернативного
мистецтва Павла Бедзіра. В “Ін�
фінітивній графіці” представлено
і художників незалежної України.
Серед них офорти Костянтина
Каліновича, що занурюють в нос�
тальгію за величчю голландських
майстрів і їхньою увагою до дета�
лей. Або твори Олега Денисенка,
який надихається естетикою се�
редньовіччя і створює химерні
нові світи, які називає Antiqvitas
nova або “нова старовина”.

Виставка “Відбиток” зокрема
розповідає про Богдана Сороку
— представника львівської шко�
ли графіки, аутсайдера у системі
радянського мистецтва, виклада�
ча і колекціонера українських
старожитностей. Упродовж жит�

тя він створив чимало
графічних серій. Серед
них і давня українська
міфологія, і старовинні
церкви, і передмістя
Львова, й емблеми та
символи, що мають не
лише художню, а й іс�
торичну цінність. Со�
рока народився в тюр�
мі: його батьки майже
все життя відбували
довготривале ув’язнен�
ня у таборах як провід�
ники ОУН. Саме тому
митець категорично не
сприймав радянський
тоталітарний режим.
Сорока принципово не
вступав до Спілки ху�
дожників, але з 1970�х
його роботи стали доб�
ре відомі за кордоном у
середовищі української
діаспори, зокрема США
й Канади. Він ледве

уникнув арешту за ілюстрування
книги Ігоря Калинця “Поезії з
України”, виданої в Брюсселі
1970 року. Самого ж поета кинули
за грати на багато років.

Також йде мова про творчість
відомих українських митців ХХ
століття Георгія та Сергія Якуто�
вичів. Представники київської
школи графіки різних поколінь,
вони збагатили українське гра�
фічне мистецтво деталізованими
образами козацтва, представни�
ками регіональних громад та по�
діями буремних часів з історії Ук�
раїни, демонструючи високий рі�
вень технічного виконання та
складної композиції. У роботах
сина, Сергія, можна побачити і
наслідування стилю батька (він
робив це на ранніх етапах своєї
творчості), і подальшу образну
незалежність, що свідчить про
рівнозначність мистецького хис�
ту в обох. 

“Батько сказав мені: “Що ти
тиняєшся, візьми й намалюй”. Я
відповів: “Ну як же я це все нама2
люю?” Тоді він дістав маленьку
репродукцію з літографії “Дон Кі2
хота” Пікассо і, показавши її мені,
сказав: “Цей дядя — великий ху2
дожник, а малює, як і ти”. “Якщо
так, то я теж зможу…” Із цієї
миті, вважаю, розпочалося моє
життя художника”, — згадував
Сергій  Якутович. 

А львівський графік Олек�
сандр Аксінін у свої теоретичній
праці оперував поняттям “інфіні�
тивна графіка”. Цей термін за
визначенням дослідника його
творчості Віктора Петрущенка:
“У прямому сенсі — нескінченна
або невизначена графіка (за анало�
гією з невизначеною інфінітивною
формою дієслова), але за задумом
— це графіка, що має оперувати
особливими засобами для означення
чогось позамежного: буття як та�
кого, абсолюту, Бога”.

Інфінітивна графіка — це
мистецтво “поза часом та просто�
ром”. Деякі художники з різних
причин прагнули мати якомога
менше точок дотику з дійсністю, і
через це нерідко соціум їх сприй�
мав як адептів контркультури.
Утім, творчість цих митців та їхні
тихі пошуки часто стояли поза
офіційною культурою та над усві�
домленим спротивом. 

На відміну від митців, які тіка�
ли від ідеології, ці художники пра�
цювали винятково заради мистец�
тва. Образно�стилістичний ряд
представлених робіт часто вима�
гає розуміння філософського під�
ґрунтя для розшифрування при�
сутніх кодів та символів. 

Також, глядачі мають можли�
вість поглянути на справжній
графічний кабінет, щоб уявити
складність процесу створення
відбитків. Він працює під час
майстер�класів, які проводять
для відвідувачів. 

ТТТТааааєєєєммммнннниииицццціііі     ддддррррууууккккооооввввааааннннооооїїїї     ггггррррааааффффііііккккииии
Мистецький арсенал підготував масштабну виставку “Відбиток. Українська

друкована графіка”. Тут представлено понад півтисячі робіт більш ніж ста авторів.
Кожен відвідувач зможе пройти крок за кроком генеалогію українського “мистец�
тва лінії та плями”.
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Цікаво знати “Споглядаючи цей портрет, мимоволі відчуваєш
хвилювання й сльози на очах”.

Володимир СКРИНЧЕНКО

Томас Гейнсборо та його час
Не віриться, що художник творив свій

шедевр “заради скоринки хліба”, як він
стверджував колись. Адже портретам
присвятив Гейнсборо усе своє життя — він
написав їх понад 700. Напружена праця й
примхи вельможних замовників виснажу�
вали його та навіть доводили до розпачу.
“Мене нудить від портретів”, — збурював�
ся іноді художник. 

Однак працював не покладаючи рук…
Томас Гейнсборо жив і творив у золоту

добу англійського живопису ХVIII століт�
тя. І у блискучому сузір’ї своїх колег — Ві�
льяма Хогарта й Джошуа Рейнольдса,
Джорджа Ромні та Джона Констебля — він
був зіркою найвищого ґатунку. 

Портретний живопис Англії осяяний
віртуозним мистецтвом Антоніса Ван Дей�
ка, великого голландського художника,
котрий чимало працював на англійського
короля Карла I. Він створив неповторний,
романтичний стиль у портретах придвор�
ної знаті, який дещо ідеалізує її аристокра�
тизм, вишуканість образу й підкреслену
елегантність. Творчість великого голлан�
дця й стала провідною зіркою для Томаса
Гейнсборо.

Однак у мистецтві Гейнсборо йшов
своїм шляхом: він уперто нехтував класич�
ними теоріями сучасних йому художників
і невтомно шукав своє в методах живопис�
ної майстерності. Джерелом його творчої
наснаги були люди — герцоги й лорди,
герцогині і графині, та навіть — “дами пів�
світу”, як тоді називали довгоногих кра�
сунь�актрис. Особливістю таланту худож�
ника була спроможність створити пор�

трет�шедевр з людей звичних, нічим не
значущих, що не відрізняються від решти.
Але він шанував театр і людей театру — ге�
ніального актора Девіда Гарріка та видат�
ного драматурга Річарда Шерідана, пор�
трети яких у творчому спадку митця посі�
дають особливе місце. 

Живописній манері Гейнсборо була
властива віртуозна легкість, тонка світло�
тіньова гра, динамічність дрібних різноко�
льорових мазків, начебто прозорих, але з
примхливими відтінками, які перелива�
ються з одного у другий, даючи той невло�
вимий рух життя, відчуття мінливості, що
неможливо передати іншим чином. Нова�
торство Гейнсборо виявилося й у викорис�
танні у полотнах холодних блакитних ко�
льорів як домінуючих. На думку митця, са�
ме це створювало вишукану тональність
палітри, підкреслюючи шляхетність та
одухотвореність його художньої моделі.
Але це заперечував його колега у мистецтві
сер Джошуа Рейнольдс, президент Коро�
лівської академії Англії. 

Любов Гейнсборо до живопису та музи�
ки сприяли виявленню найтонших кольо�
рових гармоній, музичного ритму творів

його мистецтва. Закоханий у природу, він
уже на початку своєї творчої біографії
створює своєрідний тип портретної ком�
позиції, збагаченої пейзажним тлом, гар�
монічно співзвучним настрою героїв його
портретів, причому природа дедалі стає
ідеальним середовищем для цього. Неви�
падково вважали, що істинним покликан�
ням портретиста Гейнсборо було саме ві�
дображення природи. Митець залюбки пе�
редає типові для англійського національ�
ного пейзажу вологу атмосферу і розсіяне
світло, які суттєво зм’якшують контури
предметів. Протягом життя він невтомно
працював над сільськими пейзажами, від�
творюючи насичені кольори золотих нив,
густу зелень узлісь, живописних парків і
прозорих гаїв. Образи природи Гейнсборо
суттєво вплинули на розвиток англійсько�
го живопису ХІХ століття, зокрема на мис�
тецтво Констебля.

Серед багатьох шедеврів митця — пор�
трет Сари Сіддонс, актриси�примадонни
театру Друрі�Лейн, неперевершеної вико�
навиці ролі леді Макбет на європейській
сцені. Цікаво, що цей портрет йому ніхто
не замовляв. Художник малював його за
власним бажанням, вдячний талантові
актриси. У Гейнсборо чимало шедеврів,
але таких значущих, як портрет Сари Сід�
донс — одиниці. Як митець Гейнсборо у
1780�ті рр. ХVIII століття піднявся на но�
вий якісний щабель. Саме тоді він створив
найвизначніші жіночі портрети, яким
властива щира простота й глибока психо�
логічна насиченість образів поряд із пое�
тичністю. Романтична привабливість ху�
дожніх моделей Гейнсборо наводить на
думку, що й сам він, певно, причетний до
світської “тусовки” тогочасного Лондона.
Але б тоді його частіше згадували у мемуа�
рах, листах і плітках тої доби. Та на жаль…

Тяжкувато художнику у Лондоні. Анг�
лійська нудьга… Він цілковито пізнав лице�
мірство столичних звичаїв — але ж у глиби�
ні душі лишався провінціалом. А у Лондоні
життя його минало у художній майстерні,
серед пензлів і мольбертів, у Шомберг�Хау�
сі, куди нікого не запрошував, оскільки
особисте життя його не дуже склалося.
Скупість дружини, яка рахувала кожний
пенні у його кишені, психічні розлади в
обох його доньок, що не мали наречених
навіть при багатстві й славі їхнього батька,
дедалі більше засмучували художника. Він
відчував душевну потребу у відпочинку, у
мандрах до рідного краю, до Суффолка, де
щасливий був на світанку життя, де минуло
його дитинство…

Якось зустрів він під час своїх натурних

сеансів з живопису юну леді небаченої
краси. Вона увійшла у пейзаж та  сер�
це художника. Маргарет стала його
музою і дружиною. Її доля, однак,
схвилювала ще й декого — поважного
джентльмена, герцога де Бофор, який
лишив їй у спадок річну ренту у 200
фунтів (тоді справжнє багатство). Є й
свідчення, що підтверджують бать�
ківство герцога де Бофора щодо Мар�
гарет. (Головне, що рента акуратно
сплачувалася їй протягом усього жит�
тя банком Хоурів у Лондоні — адже
там обізнані були щодо таємниць сво�
їх клієнтів).

Родове коріння герцога де Бофор
походить від знаменитого Франсуа де
Бофора, онука французького короля
Генріха IV, постаті легендарної — лідера
Фронди, одного з героїв романів Олексан�
дра Дюма “Двадцать років потому” і “Ві�
конт де Бражелон”. (Не випадково Марга�
рет натякала, що в її жилах тече королів�
ська кров). 

Напевно і портрет герцогині де Бофор
виник не випадково…

“Любите живопись, поэты!”
Саме до цього закликає поет Микола

Заболоцький, напевно, згадавши портрет
Олександри Струйської, яку відтворив
Федір Рокотов, чаклун російського пор�
третного живопису, сучасник Томаса Гейн�
сборо. В духовному світі своєї моделі від�
найшов Рокотов свій естетичний ідеал у
неземному образі Олександри Струйської,
дружини провінційного дворянина з ро�
сійської глибинки. 

“Её глаза — как два тумана, / Полуу�
лыбка, полуплач, / Её глаза — как два об�
мана, / Покрытых мглою неудач…” — ці
зворушливі поетичні рядки Миколи Забо�
лоцького на посвяту до Олександри
Струйської також можна віднести й до ча�
рівної леді з туманного Альбіону — герцо�
гині де Бофор. 

Дочка адмірала Боскауен, вона вийшла
заміж за герцога де Бофор в 1766 році.
Портрет герцогині де Бофор (“Портрет да�
ми у блакитному”) посідає чільне місце се�
ред шедеврів світового живопису у зібран�
ні Ермітажу (Санкт�Петербург). 

У ньому ще відчувається вплив Ван
Дейка, але… 

Як Вам вдалося це чудо, пане Томасе?
Звідки цей тремтливий подих моделі?

Складається враження, що пасма волосся

не пензлем виконані, а вимальовані
м’яким олівцем. Тканина одягу герцогині
зливається з її шкірою, з її тілом в єдине
ціле. Тонка шия красуні начебто неспро�
можна витримати увесь тягар зачіски, а го�
лова її ледь схиляється, мов екзотична
квітка. Білі пір’їни, лазурова стрічка на її
капелюшку й напудрене волосся облямо�
вують її обличчя своєрідним ореолом… 

Хто підказав Вам цю вишукану кольо�
рову гаму, цю гармонію холодно�блакит�
них мерехтливих тонів, завдяки чому пор�
трет і справді здається блакитним, адже це
“Portrait of a Lady in Blue”, як кажуть в
Англії. Світлі, сяючі кольори перелива�
ються, немов вода, віддзеркалюючи небес�
ну далечінь. 

Споглядаючи цей портрет, мимоволі
відчуваєш хвилювання й сльози на очах…

Ми не прощаємося…
Наприкінці 1780�х рр. ХVIII століття, у

переддень свого 60�річного ювілею, талант
Гейнсборо був у розквіті. Але митця не по�
лишало передчуття раптової смерті, тому й
зобов’язав свого друга Річарда Шерідана
бути присутнім на його похоронах. Доля
була до нього безжалісною: він полишив
цей світ у серпні 1788 року (за діагнозом
лікарів — від раку).

Майже на сорок років пережила герцо�
гиня де Бофор геніального творця свого
портрета та померла у глибокій старості —
1828 року. Художнику шкода було розлуча�
тися з мистецтвом. Та наостанок він казав:
“Ми усі йдемо на небеса, і Ван Дейк разом
з нами”.

Незадовго до смерті завітав до нього
сер Джошуа Рейнольдс, президент Коро�
лівської академії Англії. Вони нарешті по�
мирилися, ці друзі�суперники…

Данину шаноби пам’яті покійного та
біль утрати висловив Рейнольдс у своїй
ХIV промові до студентів Королівської
академії. Віддаючи належне генію Томаса
Гейнсборо, сер Джошуа, однак, не радив
молодим художникам брати за еталон не�
ординарні творчі принципи сера Томаса та
іти його стопами у мистецтві.

Однак час винесе свій вердикт. Мис�
тецтво Гейнсборо, його експерименти з
кольором передбачили численні досягнен�
ня імпресіоністів, вплинули на творчість
митців молодого покоління — Джона Кон�
стебля та Ежена Делакруа.

Начебто все…
Але ми не прощаємося з Вами, пане

Томасе! Адже частка Вашої душі лишилася
у цьому шедеврі — портреті герцогині де
Бофор.

Як Вам вдалося це чудо, пане Томасе?
Ви обезсмертили її, цю загадкову леді з

туманного Альбіону, своїм магічним пен�
злем. І вона зобов’язана Вам своєю вічною
молодістю… 

Жіночий портрет, або Таємниця герцогині де Бофор
Він обезсмертив її, цей дивовижний англійський художник Томас

Гейнсборо… Напевно, осягнув він таємницю жіночої краси і втілив усю
чарівність прекрасної половини Англії ХVIII століття у портрет — у не�
земний образ герцогині де Бофор. Тиха грація й витончена скромність,
загадкова півусмішка вологих губ та суто англійська вишуканість цієї
вельможної леді уособлюють саму поезію і привабливість молодості. 

Портрет герцогині де Бофор
(“Портрет дами у блакитному”)

Томас Гейнсборо (автопортрет, 1759 р.)

Портрет Сари Сіддонс

Федір Рокотов, “Портрет Олександри
Струйської” (1780 р.)
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Арт�калейдоскоп“Лише в рамках минулорічної Лабораторії було
створено 11 українських п’єс для дітей і юнацтва”.

Український формат — це
складова частина Міжнародного
фестивалю, що передбачає показ
камерних вистав професійних
обласних українських театрів і
триває упродовж жовтня�травня
на сцені театру “Колесо”. Завдя�
ки підтримці проєкту НСТДУ
“Нема провінції в культурі” май�
же всі учасники Українського
формату 2019�2020 встигли пред�
ставити київським глядачам та
членам журі свої камерні виста�
ви. 

Отже, Генеральний дирек�
тор Міжнародного театраль�
ного фестивалю камерних вис�
тав AndriyivskyFest, народна
артистка України Ірина Клі�
щевська оголосила його ре�
зультати.  

Найкращий акторський ан*
самбль. Вистава “Обережно —
жінки!” за п’єсою Андрія Ку�
рейчика Кіровоградського
академічного обласного укра�
їнського музично�драматич�
ного театру ім. М. Л. Кропив�
ницького (постановка, перек�
лад та музичне оформлення
заслуженої артистки України
Людмили Колосович).

Найкраща сценографія.
Вистава “Останній герой суї�
циду” за п’єсою Неди Нежда�
ної Луганського обласного
академічного українського му�
зично�драматичного театру
(м. Сєвєродонецьк). Художник
— Ірина Лубська (режисер�

постановник — заслужений діяч
мистецтв України Володимир
Московченко).

Найкраща жіноча роль. Майя
Павлівна у виконанні народної
артистки України Клавдії Баріл
Вистава “Селфі зі Склерозом” за
п’єсою Олександра Володарсько�
го Вінницького академічного ук�
раїнського музично�драматично�
го театру ім. М. Садовського (ре�
жисер�постановник — народна
артистка України Таїса Славін�
ська).

Найкраща чоловіча роль. Рома
Оськін, Арчіл Олександрович
Мікелтадзе, Веніамін Іонович
Єсафов у виконанні Олександра
Радька. Вистава “Селфі зі Скле�
розом” за п’єсою Олександра Во�
лодарського Вінницького акаде�
мічного українського музично�
драматичного театру ім. М. Са�
довського (режисер�постановник
— народна артистка України Таї�
са Славінська). 

Найкраща вистава. Вистава
“Пустостан” за п’єсою Маліни
Пшесьлюги Львівського академіч�
ного театру естрадних мініатюр “І
люди, і ляльки” (режисер�поста�
новник — заслужений діяч мис�
тецтв України Олексій Кравчук).

Відзнака “За режисерський
дебют” Анастасія Кузик за виста�
ву “Невчасно” за п’єсою Лани Ра
Чернігівського обласного акаде�
мічного музично�драматичного
театру ім. Т. Г. Шевченка.

За рішенням журі, до складу

якого ввійшли Інна Гончарова
(керівник театру “Маскам Рад”,
координатор Міжнародного со�
ціально�культурного проєкту
JoyFest), Віталій Кіно (директор�
художній керівник Центру мис�
тецтв “Новий український те�
атр”, театральний режисер, ак�
тор і викладач), Сергій Ладесов
(заслужений артист України),
Наталія Потушняк (театрозна�
вець, журналіст), переможець
Українського формату Andriyivs�
kyFest 2019�2020, вистава “Пус�
тостан” Львівського академічно�
го театру естрадних мініатюр “І
люди, і ляльки” братиме участь у
міжнародній програмі фестива�
лю, що відбудеться вже 2021 ро�
ку.

Найближчим часом буде та�
кож оголошено підсумки І фор�
мату “Незалежні” Міжнародного
театрального фестивалю камер�
них вистав AndriyivskyFest, що з
успіхом стартував у листопаді
2019 року серед незалежних сто�
личних театрів. 

Всеукраїнський театраль�
ний фестиваль�премія  розпо�
чав свій третій річний цикл у
штатному режимі. У 2020 р. на
адресу Національної спілки
театральних діячів України
надійшло 83 заявки, що пред�
ставили роботи 68 театраль�
них колективів. 

Експертна їх рада перегля�
нула та 27 березня, у Міжна�
родний день театру, оголосила
лонг�лист з 28 вистав. Надалі
за Положенням мав розпоча�
тися другий етап — перегляд
експертами вистав лонг�листа
наживо. А далі — заплановане
на 10 липня оголошення шорт�
листа. Однак, через карантинні
обмеження театри України у бе�
резні призупинили свою діяль�
ність. Це унеможливило прове�
дення ІІ етапу фестивалю�премії
у передбаченому форматі.

– Відтак ми змушені внести
корективи у цьогорічний  перебіг
“ГРИ”, – зазначила Анна Лип�
ківська, театрознавець, кандидат
мистецтвознавства, голова Екс�
пертної ради ГРИ. – Оскільки те�
атри відновлюватимуть свою ді�
яльність згідно власних графіків,
починаючи з серпня 2020 р., то й
Експертна рада розпочне перег�
ляди наживо у цей період. Розра�
ховуємо повністю завершити пе�
регляди до кінця жовтня, якщо

театри працюватимуть та не буде
введено нові обмеження. Тому
формування шорт�листа очіку�
ється не раніше кінця жовтня—
початку листопада.

Це, у свою чергу, унеможлив�
лює проведення підсумкового
тижня фестивалю в останню де�
каду листопада, як це відбувалося
два роки поспіль. За словами ор�
ганізаторів, підготовка фестива�
лю, що включає узгодження робіт
12 відібраних колективів, не
можлива в такий короткий тер�
мін. До того ж, на сьогодні вкрай
проблематичною виглядає пер�
спектива сформувати авторитет�
не міжнародне журі та забезпечи�
ти його приїзд в Україну.

– Цього року  і Фестиваль�

Премія, і театри зіткнулися з низ�
кою непростих викликів. Нашим
театрам дуже нелегко, але ми не
повинні здаватися. Радує те, що
нам вдалося відстояти фінансу�
вання і ГРИ, і Національної спіл�
ки театральних діячів, — підкрес�
лив Богдан Струтинський Голова
НСТДУ, народний артист Украї�
ни

Отже, рішення Дирекції фес�
тивалю�премії “ГРА” передбачає
відмову цього року від проведен�
ня підсумкового фестивального
тижня  та від запрошення міжна�
родного журі. Лауреатами “ГРИ”
у 2020 р. оголосять усі вистави,
що увійдуть до шорт�листа (до 12
вистав). Результати оприлюднять
під час фінальної церемонії 3
грудня.

“ГРА” проводиться на кон�
курсній основі один раз на рік за
підсумками минулого календар�
ного року. Цьогоріч театри пред�
ставляють прем’єри, що вийшли
у період з 1 січня по 31 грудня
2019 року. Участь у проєкті беруть
професійні театральні колективи
різних форм власності і форматів
роботи.

Лауреати фестивалю�премії
будуть визначатися у шести за�
гальних номінаціях: за найкращу
драматичну виставу; за найкра�
щу виставу для дітей; за найкра�
щу музичну виставу у жанрі опе�
ри/оперети/мюзиклу; за найкра�
щу хореографічну/балетну/плас�
тичну виставу; за найкращу ка�
мерну виставу (до 150 глядачів);
за найкращу пошуково�експери�
ментальну виставу (на перетині
театральних/мистецьких жан�
рів).

Найкращих гравців у ГРІ за
театральний Оскар нагородять
Дипломом лауреата та грошовою
винагородою на реалізацію ново�
го творчого проєкту. 

Лабораторію драматургії було
засновано 2019 року Національ�
ною спілкою театральних діячів
України. Проєкт покликаний від�
кривати нові імена та урізнома�
нітнювати репертуар театрів ук�
раїнськими творами. Також в
найближчих планах – створення
національного веб�ресурсу з ба�
зою п’єс українських авторів.
Цьогоріч проєкт реалізується за
підтримки Українського культур�

ного фонду, за кількістю балів
експертів він  посів перше місце в
рейтингу лоту “Резиденції”.

Лише в рамках минулорічної
Лабораторії було створено 11 ук�
раїнських п’єс для дітей і юнац�
тва. Деякі з них вже взято до ре�
пертуару театрів. А цього року об�
межень взагалі немає: драматурги
можуть писати п’єси для різних
вікових категорій та видів театру.

Для участі в проєкті автори
мають заповнити  та надіслати
організаторам резюме і приклади
творчих робіт. Для 15�х учасни�
ків, що пройдуть відбір, у столиці

в липні відбудуться семінари та
майстер�класи. Досвідом ділити�
муться не тільки драматурги Пав�
ло Ар’є і Наталя Блок, а й режи�
сери. У серпні автори будуть пи�
сати власні п’єси в супроводі
консультацій від іменитих кура�
торів та можливістю відвідувати
воркшопи з драматургії. 

Під завісу жовтня в Києві
планується проведення Фестива�
лю сучасної драми. Це мають бу�

ти публічні читки та обгово�
рення п’єс з залученням вже
іменитих режисерів та акто�
рів, запрошенням керівників
літературно�драматургічних
частин театрів. Формат фес�
тивалю залежатиме від суво�
рості карантинних заходів.
Організатори готові до про�
ведення онлайн�фестивалю,
проте не полишають надії на
зустрічі в офлайні.

І, можливо, вже 2021 року
роботи учасників ІІ Лабораторії
будуть успішно втілені в поста�
новках на різних театральних
майданчиках України. Організа�
тори сподіваються, що україн�
ський проєкт з роками набувати�
ме популярності та ваги. Як свого
часу авторитету у світі здобула
програма для драматургів бри�
танського театру Royal Court. До
речі, участь у ній вже брали і кіль�
ка українських авторів, серед них
Павло Ар’є.

Сторінку підготував
Едуард ОВЧАРЕНКО

Кращі камерні вистави
Київський академічний театр “Колесо” є організатором Міжнародного театрального

фестивалю камерних вистав AndriyivskyFest. У червні 2020 року він мав відбутися вчет�
верте, однак через пандемію COVID�19 захід довелось перенести на 2021 рік. 

Президент фестивалю, 
народна артистка України 

Ірина Кліщевська

Сцена з вистави “Пустостан”

Сцена з вистави “Обережно — жінки!”

Театральна «ГРА» триває 
Через форс�мажорні обставини, спричинені пандемі�

єю COVID�19, III Всеукраїнський театральний фестиваль�
премія “ГРА” у 2020 році пройде у зміненому форматі.
Доведеться відмовитися від підсумкового фестивального
тижня за участю міжнародного журі. Та є й позитив. Цього
року буде більше переможців. Лауреатами щорічної наці�
ональної театральної премії стануть усі вистави, що увій�
дуть до шорт�листа.

Пошук українських «шекспірів»
Стартував набір учасників до ІІ Лабораторії драматур�

гії НСТДУ. У проєкт запрошують всіх тих, хто вміє або хоче
писати, готовий вчитися та прагне визнання власних сце�
нічних робіт. Участь у заході – безкоштовна, а куратор Ла�
бораторії – відомий україно�німецький драматург Павло
Ар’є. Заявки для участі в проєкті приймаються від авторів
з  усієї країни до середини червня.



Культура без провінції
“Відчуваючи себе частинкою природи, майстер 

 намагається зобразити її подих, її розмаїття, 
її  надзвичайну силу, магію кольору і світла”.16
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Олег ОЛЕКСЮК

Ювілейний день народження дня-
ми відзначив член НСХУ Олександр 
Калінський. Народився майбутній ми-
тець у мальовничому місті на березі 
Дніпра, білокам’яному Херсоні. 

З дитинства виявляв жвавий інтер-
ес до чудодійної магії кольору та світ-
ла. Викладачі вирізняли його з-поміж 
інших школярів, як учня здатного за-
вжди прийти на допомогу в оформленні 
стіннівки чи то у копіюванні  будь-якого 
пейзажу.

Вже 1973 року Олександр з відзнакою 
закінчує Кримське художнє училище іме-
ні М.С. Самокиша (педагог — Л.В. Бал-
кінд), а 1984-го — Харківський державний 
художньо-промисловий інститут (педаго-
ги: Є. І. Биков та О. О. Хмельницький). 
Навчання в інституті відшліфувало його 
творчі навички, дало поштовх до пошуків 
власного обличчя в образотворчому мис-
тецтві.

Олександр Калінський обдарований 
талантом живописця сповна і постій-
но знаходиться у творчому неспокої. Йо-
го вирізняє з-поміж інших митців краю 
прагнення до створення пейзажів-карти-
ни, де він розкриває своє захоплення ча-
рами природи смаглявої Таврії. Чуттєва 
проникливість його робіт — це по-новому 
відкритий для себе і своїх шанувальни-
ків світ. Краса в його роботах — не пред-
мет простого споглядання, а джерело, що 
живить душу людини, допомагає їй вдо-
сконалювати творчі сили. Тиха, повна 
ніжного хвилювання, елегія природи жи-
ве своїм життям на полотнах Олексан-
дра Калінського “Пробудження” (1990), 
“Тиша” (1991), “Блакитний день” (1991), 
“Добрий день” (1991) та “Весна” (1992). 
Внутрішнє хвилювання від зустрічі з при-
родою автор передає через сяйво життє-
дайного кольору.

Відчуваючи себе частинкою природи, 
майстер намагається на своїх полотнах зо-
бразити її подих, її розмаїття, її надзвичай-
ну силу, магію кольору і світла.

Останнім часом художник все частіше 
звертається до жанру портрета. У портре-
ті Тараса Шевченка в картині під назвою 
“Політ” та полотні “Портрет сина” відчу-
вається прагнення художника відбити кар-
тинах складний порух людської душі. Йо-
го полотна є окрасою багатьох музейних та 
приватних виставок Європи.

***
Заслуженій художниці України 

Марії  Шнайдер-Сенюк українські 
поети присвячують сонети, про її 
гобелени захоплено пише освічена 
Європа, про її патріотичну стійкість у 
складні 1980-ті згадують  українські 
журналісти.

Народилась Марія Несторівна у селі 
Коблин Млинівського району Рівненської 
області. Її жіночість, осяяна талантом і 
працелюбністю, приваблює шанувальни-
ків українського мистецтва. З юних літ во-
на тримає у собі стержень віри у перемо-
гу світлого і справедливого. 1956 року пані 
Марія закінчила Львівське училище при-

кладного і декоративного мистецтва (пе-
дагоги: В. Цюнь, Н. Сукачова, В. Черка-
сов та К. Звіринський). Використовуючи 
традиційні засоби виразності, художни-
ця завжди перебуває в пошуку нових не-
заангажованих сюжетів килимоткацтва. 
Творчість мисткині осяяна життєдайною 
силою природи України. Декоративна 
святковість, витончена легкість, поетич-
на алегоричність вирізняють  її сюжет-
но-тематичні килими та гобелени з по-
між-інших майстрів північного 
Причорномор’я. Її роботи “Хо-
тіла б я піснею стати”, “Мару-
ся Чурай”, “Григорій Сково-
рода”, “Неначе писанка село”, 
“Син землі”, “Крізь тисячо-
ліття”, “Увійдіть до Храму” 
та “Сіяч” наснажують на пе-
реосмислення краянами сво-
го буття на життєдайній зем-
лі українській. Міцна художня 
підготовка та активна грома-
дянська позиція не дозволяють 
випустити з поля зору самобут-
ню художницю. 

Ще далекого 1971 року Ма-
рію Шнайдер-Сенюк зарахову-
ють до лав Спілки художників 
України. Художниця працює 
не лише з килимами та гобеле-
нами. Її пейзажі заслуговують 
на окреме дослідження. Жи-
вопис в картинах Марії Шнай-
дер-Сенюк співає кольора-
ми, зачаровує і тримає у полоні 
прекрасного. Її персональна виставка 1992 
року виявила ще одну грань її самобутньо-
го таланту – яскраву мальовничість поло-
тен і уміння тонко передати красу природи 
і розмаїття життя. 

Вона одна із перших на Херсонщи-
ні увійшла до лав Товариства української 
мови та Народного Руху України, а з 1992 
року  — в активі Херсонського обласно-
го об’єднання Всеукраїнського товариства 
“Просвіта” імені Тараса Шевченка. Дух 
національної свободи відчутний у багатьох 
полотнах майстра пензля.

Роботи Марії Шнайдер-Сенюк мають 
неабиякий попит серед мистецтвознавців 
та поціновувачів таланту художниці. Її го-
белени можна зустріти у багатьох музеях 
України, Канади та США. Чимало її робіт 
знайшли своє життя в Київському держав-
ному музеї Українського народно-деко-
ративного мистецтва, Херсонському об-
ласному художньому музеї імені Олексія 
Шовкуненка, літературному музеї Бориса 
Лавреньова та в приміщенні Херсонської 

обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олеся Гончара. Неодноразово її кар-
тини ставали окрасою того чи іншого літе-
ратурно-художнього видання. 

Нині готується її персональна вистав-
ка у Гончарівці в рамках проєкту “Гордість 
Херсонщини”, який запрацював у облас-
ній книгозбірні з січня цього року. 

Нещодавно мисткиня відсвяткувала 
свій 84-й день народження. Тож побажає-
мо вельмишановній Марії Несторівні до-
вгих літ творчого життя та дорогоцінного 
Божого дару здоров’я!

Мистецькі обрії Херсонщини 
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