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Звернення
до наших читачів, передплатників, 

просвітян
Друзі!
Тижневик “Слово Просвіти” — один із не-

багатьох нині існуючих островів незалежного 
українського  слова в інформаційному морі — 
за  певного “сприяння” нашої влади  опинився 
на межі припинення свого  існування. І тіль-
ки ми самі — ті, хто любить,  шанує і цінує 
українське правдиве і об’єктивне слово, мо-
жемо  допомогти тижневику. Будь-яка фінан-
сова  підтримка видання — це вагомий внесок 
в українську справу. Тож подаємо Вам наші 
банківські реквізити:

АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 
0000026002016994001; отримувач: ГО “Все-
українське товариство “Просвіта” ім. Тараса 
Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756. 

Призначення платежу заповнюєть-
ся платником так, щоб надати повну інфор-
мацію про платіж. 

Минулого тижня на наше прохання 
про допомогу для газети “Слово Просвіти” 
відгукнулися:
1. Голомша Микола Ярославович – 2000 грн.
2. Фиряєва Оксана Валеріївна – 500 грн.

Галина ДАЦЮК,
журналістка

У п’яте в історико-культурному 
комплексі “Замок Радомисль” 
відбувся Всеукраїнський фес-

тиваль етнічної моди “Аристократична 
Україна”, започаткований господинею 
Замку, заслуженою лікаркою України 
Ольгою Богомолець. Фестиваль задуму-
вався з метою популяризації продукції 
українських модельєрок і аматорок, які 
використовують у своїй роботі етнічні 
мотиви. Щороку свято вплітає якусь нову 
барву, додає нові акценти, долучає нових 
учасників і учасниць. І цього року тут ви-
рувало традиційне і водночас неповтор-
не дійство краси, шляхетності, творчості, 
яке поєднало давню історію українського 
одягу і сучасний погляд на культуру укра-
їнської моди.

За п’ять років Всеукраїнський фес-
тиваль етнічної моди “Аристократична 
Україна” урізноманітнював заходи, фор-
ми, запрошував нових дизайнерок, але 
непорушним залишився принцип, який 
заклала засновниця Ольга Богомолець: 
серед моделей, котрі демонструють одяг 
сучасних українських дизайнерів, – дру-
жини і матері військових і бійців добро-
батів, які загинули, захищаючи Україну 
від російської агресії. Бо саме завдяки їм 
проведення цього фестивалю стало мож-
ливим.

Розпочався захід із духовного Гім-
ну України “Боже великий, єдиний…” у 
виконанні Галини Довбиш – лавреатки 
літературно-мистецької премії ім. Ле-
сі Українки 2020 року в номінації “Му-
зична культура та виконавська майстер-
ність”. Цього року вона запрошена до 
складу почесних членів Музичного То-
вариства Джузеппе Верді в місті Гвада-
лахара (Мексика) в якості міжнародно-
го вчителя.

Цим урочистим акцентом було задано 
тональність фестивалю – шляхетність, 
краса, духовність, традиція.

Розмаїття форм, кольорів, стилів, рі-
шень, велика кількість дизайнерок і учас-
ниць, гостей, які завітали в Замок, засвід-
чили, що Фестиваль розвивається, стає 
заходом всеукраїнського масштабу і має 
потужну культурну перспективу. “Арис-
тократична Україна” наснажила бага-
тьох-багатьох людей.

Вітаючи учасників та учасниць свя-
та, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Індія в Україні пан Партха 
Сатпатхі сказав, що жінки в Індії теж ма-
ють традиційний одяг – сарі, а сьогодні 
він бачить, яку багату етноспадщину ма-
ють українські жінки. І це вражає! І до-
бре, коли традиція поєднується з сучас-
ністю – тоді вона має майбутнє.

У фестивалі взяли участь як окре-
мі майстрині, так і дизайнерські бренди. 
Житомирський краєзнавчий музей про-

демонстрував зразки українського етніч-
ного одягу, який носили наші прабабу-
сі у другій половині ХІХ – на початку ХХ 
століття.

На подіумі в концертній залі Музею 
одна за одною представлялися колек-
ції, змінювалися дизайнерки, моделі, 
але незмінним залишалося захоплен-
ня від побаченого різноманіття. Анна 
Братасюк створює ексклюзивний одяг 
і аксесуари ручної роботи. Цей стиль 
можна характеризувати як “елегантну 
етніку”. Колекції Анни демонстрували-
ся як в Україні, так і в Канаді, Великій 
Британії, Литві, Лас-Вегасі (штат Нева-
да, США). Пані Анна наголосила, що її 
прагнення – створити стильні і гармо-
нійні жіночі образи, які мають відпові-
дати як сучасним модним тенденціям, 
так і національним традиціям. Важли-
вим елементом одягу і аксесуарів її ко-
лекції є екологічність. Це означає дати 
друге життя вже ношеному одягу і ство-
рити нові тканини на основі екологіч-
но чистого виробництва. Пані Анна ви-
користовує вовну, шовк, льон, кропиву. 
У виготовленні одягу багато ручної ро-
боти. І звісно, любові, з якою творить 
дизайнерка, будучи переконаною, що 
почуття, які закладає модельєрка, зігрі-
вають не лише тіло, а й душу тих, хто но-
ситиме речі.

«Аристократична Україна»: сила 
традицій і динаміка сьогодення

Закінчення на стор. 15
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“Розпад і розлад настають тоді, коли влада 
перестає турбуватися й опікуватися людськими 

душами, станом національної свідомості”.Суспільство2

Георгій ФІЛІПЧУК,
академік НАПН України

З 2014-го Україна веде крива-
ву боротьбу за свою незалежність 
проти московитів, утративши 7% 
території; число жертв складає 
понад 42 тисяч українців, із яких 
загинуло майже 15 тис. осіб; зни-
щено та вивезено з Донбасу до 
Росії 27% промислового потенці-
алу країни. Україна зазнала збит-
ків на суму понад 100 млрд дола-
рів США, що становить близько 
20% ВВП.

Такі втрати людського, полі-
тичного, економічного потенці-
алу є критичними для будь-якого 
народу, проте Україна вистояла, 
обстоюючи суверенне право на 
власну Свободу.

Однак разючим дисонансом 
видаються результати соціологіч-
ного опитування 2021 року, ко-
ли на восьмому році війни 41% 
українців позитивно ставляться 
до Росії, а 17% визначаються. На-
прошується відповідь щодо при-
чинності такого стану. Очевид-
но, що “руськомірство” глибоко 
вкоренилося в душах значної час-
тини наших громадян. Чимало 
їх хоча й не вважають себе “рас-
сєянінами”, проте й не прагнуть 
ідентифікувати себе українця-
ми, ностальгуючи за СРСР, Ста-
ліним, “песнями нашей молодос-
ти”, проявляючи нетерпимість 
до всього українського, окрім, 
можливо, традиційних галушок, 
гопака та “несе Галя воду”. Бі-
да не лише в тому, що з таким 
менталітетом живуть громадя-
ни старшого покоління. Не менш 
гострі проблеми існують у моло-
діжному середовищі. Про це за-
свідчує зовсім “свіже” публічне 
спалювання державного прапо-
ра України на Дніпропетровщині 
15-річною школяркою під регіт її 
знайомих, здійснення подібно-
го кримінального вчинку в Запо-
різькій області, коли юнак став 
„героєм“ інтернет-мережі, а жи-
тель Маріуполя влаштував фото-
сесію, спалюючи прапор Укра-
їни, поширивши її в Instagram. 
Такі факти є непоодинокими і 
свідчать про негаразди в нашо-
му суспільстві, починаючи з сім’ї, 
школи, університету, соціально-
го середовища, інформаційного 
простору, завершуючи владними 
коридорами.

Пригадую виданий наказ 
(обласного управління осві-
ти) на початку 1990-х років про 
обов’язковість урочистого під-
няття українського Прапора та 
виконання національного Гімну 
в усіх навчальних закладах. Не-
вдовзі цей почесний ритуал став 
нормою, потім знову відбувалися 
“відкати”. Однак не сподівався, 
що через три десятиліття Україна 
стикатиметься з такими ганебни-
ми явищами наруги над держав-

ними символами, тим паче в ча-
си війни, котра в різних формах 
ще довго буде “гібридизуватися” 
Московією, допоки її не з’їдять 
імперські воші.

Оцінюючи опубліковану в 
лютому 2013 року зовнішньопо-
літичну “доктрину Герасимова” 
(начальник Генерального шта-
бу Збройних сил РФ), стає зро-
зуміло, що ця різновидна бороть-
ба продовжуватиметься, оскільки 
міждержавний конфлікт розгля-
дає (за їх визначенням) військові 
дії в одному ряду з політичними, 
інформаційними, економічни-
ми, гуманітарними. Війна про-
ти України повністю підтверди-
ла агресивну сутність російського 
плану. Воєнна та інформацій-
на доктрини, концепція зовніш-
ньої політики РФ передбачають 
дії як військових, так і невій-
ськових чинників. Тому задов-
го до анексії Криму та війни на 
Донбасі Росією була розгорну-
та інформаційна війна, яку ворог 
розглядав не як “військову хи-
трість”, а як реальну зброю ма-
сового знищення людської сві-
домості, тотально впливаючи на 
мозок, психіку, позицію, пове-
дінку людини і суспільства, де-
моралізуючи населення, військо, 
владу, підриваючи силу спроти-
ву. Інформаційний вплив став 
головним пріоритетом військо-
вої та зовнішньої політики РФ. 
Для України він є глибокою, ба-
гаторівневою і багатофакторною 
кремлівською агресією. Адже йо-
го стратегічним завданням було: 
а) ослабити Україну в політично-
му, інформаційному, економічно-
му, військовому, світоглядному 
плані; б) виключити українське 
питання з порядку денного світо-
вого співтовариства; в) окупувати 
й колонізувати Україну; г) демо-
ралізувати й знищити всі нама-
гання спротиву українців проти 
московської експансії; не допус-
тити входження України в НАТО 
та ЄС.

Практично інформаційне по-
ле перетворилося у вирішальний 
чинник стратегічної битви, під-
тверджуючи тезу зарубіжних до-
слідників, що істинно тотальна 
війна – це війна за допомогою ін-
формації.

Чи можна тоді й нині ефек-
тивно протистояти цій інфор-
маційній небезпеці, яка загро-
жує самому існуванню України 
як держави? Очевидно, так. Але 
для цього необхідно радикаль-
но змінювати стратегію і такти-
ку передусім державної політики, 
зважаючи, що інформаційна вій-

на Росії проти України ведеться 
в комплексі з гуманітарною, сві-
тоглядною, кібернетичною, пси-
хологічною та релігійною. Вона 
торкається всіх життєво важли-
вих сегментів, спонукаючи Укра-
їну постійно шукати відповіді на 
вічне гамлетівське питання “бути 
чи не бути”.

Але передусім необхідно вра-
хувати ті гіркі уроки, що дані нам 
уже в новітні часи.

Найперше. Головною причи-
ною бід і трагедій є те, що у від-
повідальний період наші “передні 
ряди” та влада виявилися зрад-
ницькими, колаборантськими, 
проросійськи налаштованими. 
Народ, попри неодноразові від-
чайдушні спроби, так і не спро-
мігся обирати україноцентрич-
ну владу. Період 2010-2013 років 
ознаменував собою “москвофіль-
ський” напрям розвитку держа-
ви, що втрачала суверенність, 
українськість, гідність і націо-
нальну свободу. Усі вищі ключо-
ві політичні та безпекові керів-
ні посади обіймали проросійські 
елементи, послаблюючи Украї-
ну мілітарно, економічно, інфор-
маційно, ментально, закладаючи 
підґрунтя для московської окупа-
ції.

Янукович, Азаров, Клюєв, 
Портнов, Сівкович, Якименко, 
Калінін, Тоцький, Іляшов, Лебе-
дєв, Березовський, Ільїн, Табач-
ник, Захарченко та багато інших 
були практично тими дійовими 
особами в Україні, що всіляко 
сприяли реалізації завдань зазна-
ченої російської “доктрини Гера-
симова”. Україна до кінця 2013 
року, завдячуючи проросійським 
очільникам, повністю перебува-
ла в кремлівській орбіті впливу. 
Наслідки зради “верхів” оберну-
лися загальнонаціональними по-
трясіннями. Однак усе ж таки цей 
урок нами засвоєно слабо.

Адже донині одіозні росій-
ські “агенти” нікуди не емігрува-
ли, а відкрито на високих рівнях, 
прикриваючись нібито грома-
дянськими, соціальними гасла-
ми, продовжують діяти в Україні 
проти української державнос-
ті. “Новинські”, “медведчуки”, 
“деркачі”, “дубінські”, “мура-
єви”…, які не визнають росій-
ської агресії, анексії Криму, прав 
українців на свою Церкву та Мо-
ву, володіючи стратегічними ак-
тивами, зокрема інформацій-
ними, майже безперешкодно 
здійснююють “руськомірську” 
пропаганду. І справа тут далеко 
не вичерпується лише заборо-
ною окремих “московськорупор-

них” телеканалів. Бо хіба низ-
ка “суфлерів” роспропаганди на 
кшталт “наш”-каналу та інших 
не знаходяться за рівнем своєї 
ідеологічної “блекоти” в рядах 
кремлівських “вигнанців”? Зате 
власник та речник цього ж кана-
лу пішов ще дальше. Його (мура-
євські) білборди “тут наша зем-
ля”?!?, розкидані по всій Україні, 
зухвало виставили навіть перед 
пропускним пунктом зовнішньої 
розвідки. А що ми? Продовжує-
мо обурюватися та “чухати ло-
би” разом із своєю потураючою 
та “віротерпимою” Нацрадою з 
питань телебачення і радіомов-
лення.

Але знаймо: військова, полі-
тична, економічна, культурно-
освітня та релігійна сфери сфо-
кусовувалися на Москву саме 
завдяки антиукраїнській інфор-
маційній політиці (зовнішній та 
внутрішній). Навіть оборонна га-
лузь в Україні, що знищувала-
ся через удавані реорганізації та 
скорочення, зазнавала дезінфор-
маційної експансії, щоби приту-
пляти громадську увагу. Яке зло 
супроводжувала така інформація 
можна пересвідчитися, ознайо-
мившись з аналітичним матеріа-
лом “Успіх чи провал української 
боротьби з 2014 р. і до сьогодні”. 
Там зазначено, що “за 2010–2014 
рр. танків було розпродано 477 
одиниць (Бундесвер 2015 р. налічу-
вав усього 225 танків); 330 одиниць 
БМП, БТР; 94 літаки і БПЛА, 145 
вертольотів; стрілецької зброї – 
майже 740 тис. одиниць; ракетно-
артилерійського озброєння – май-
же 6 тис.; автомобілів – 3016”.

Дезорієнтованими були і май-
бутні офіцери у військових ви-
шах, оскільки в усіх директивних 
документах Росія була виключена 
із переліку ймовірних противни-
ків. Натомість туди включалися 
США та інші країни НАТО. То-
му, коли на східних рубежах спіш-
но розформовувалися українські 
військові підрозділи, то в укра-
їнському суспільстві ледь жеврів 
локальний спротив цій антидер-
жавній політиці. Він був навіть 
меншим за антинатовські мітин-
ги “бабусь” в Одесі чи Севасто-
полі.

Росія, плануючи війну проти 
України, інформаційно, політич-
но, організаційно працювала над 
послабленням потенціалу ЗСУ, 
МВС, СБУ; враховувала “схід-
ний” вектор орієнтації значної 
кількості російськомовного на-
селення; сприятливі для се-
бе військово-політичні, еконо-
мічні, інформаційні умови. На 

цьому ґрунті активно проводи-
лося інформаційне зомбування 
населення, особового складу ЗСУ 
України, який намагалися “ви-
ховувати” на усталених совково-
імперських “цінностях”. Україна 
стала жертвою спочатку інфор-
маційної, а пізніше й військової 
агресії. Вона виявилася, на жаль, 
повністю безпорадною проти во-
рожої інформаційної кампанії та 
кібератак на офіційні установи.

Ще більш не готовими до 
цього були в Криму та Донба-
сі. Утрата Криму і частини Дон-
басу підтвердила не просто ім-
перську агресивність “позерного” 
брата – Росії, а й показала недо-
лугість державної інформаційної 
політики України. Адже важко 
успішно захищати власний суве-
ренітет, українську державність, 
територіальну цілісність, якщо 
в Криму, починаючи з 1991 ро-
ку, замість проведення системної 
гуманітарної української полі-
тики стали розвиватися й впро-
ваджуватися ідеї чужої держави, 
ідеології “руського міра”. Хо-
ча російській політиці “м’якої 
сили” в Криму були притаман-
ні всі неоколоніалістські озна-
ки, проте до 2014-го Україна не 
відкрила там жодного україно-
мовного вишу, а МОН України в 
цей період необґрунтовано й по-
спіхом видавав ліцензійні пра-
ва російським університетам у 
Севастополі. Вища, як і серед-
ня та дошкільна, позашкільна 
освіти, повністю русифіковува-
лися за мовою навчання та зміс-
том. Закривались навіть єдині 
малотиражні україномовні часо-
писи, зокрема “Кримська світли-
ця”. Кримський ринок книжко-
вої продукції, газет і журналів, 
телерадіопередач із мовчазної 
згоди державних мужів України 
був тотально окупований сусід-
ньою країною, яка готувала агре-
сію, вбиваючи українську душу 
та рештки національної ідентич-
ності. Нинішні депутати від Се-
вастополя визнають, що головна 
причина “успіху” анексії росія-
нами Криму полягає в тому, що 
“Росія вкладала значні кошти в 
освіту та культуру Севастополя 
і це відіграло велику роль у приєд-
нанні Криму до Росії”.

Зазначене нагадує про ті пе-
редумови, які зумовлювали втра-
ти суверенності і територіальної 
цілісності держави. Бо розпад і 
розлад настають тоді, коли влада 
перестає турбуватися й опікува-
тися людськими душами, станом 
національної свідомості, їх по-
літичною і громадянською куль-
турою. Адже Україна ледь спро-
моглася на функціонування в 
Криму 7 україномовних закладів 
(із 600 шкіл). У Криму та на Дон-
басі відбулася повна “зачистка” 
українського фактору з мовчазної 
згоди влади та політиків, а часто 
й за їх підтримки. Варто постій-
но нагадувати (як урок), що до 
остаточного зруйнування куль-
турно-освітнього простору (укра-
їнського!) в Криму причетна пе-
редусім владна бюрократія. Адже 
навіть багаторазові звернен-
ня громадськості про підтримку 
єдиної україномовної кримської 
газети “Кримська світлиця” так і 
залишались поза увагою.

Подібні приклади є докона-
ним фактом як нерозуміння стра-
тегічної важливості українського 

Нещодавно схвалена Урядом стратегія інформаційної безпеки України до 2025 
року спрямована на протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам, захист сувере-
нітету і територіальної цілісності України. Саме в такому контексті відбувалася 
дискусія на минулотижневій конференції у ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 
Ефективно протистояти інформаційній експансії Московії можна лише тоді, коли 
цьому завданню будуть підпорядковані всі необхідні державні та суспільні ресур-
си. І хоча всім нам хочеться стану нормального життя, проте в близькій перспективі 
цього не може статися, оскільки на нашій землі, поруч з нами знаходиться ворог, 
який намагається реалізувати свою імперську ідею – ліквідація української Дер-
жавності, зросійщення населення та знищення української Ідентичності.

Інформація: шляхи  
до правди і перемоги…
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“Головним інструментом як творення,  
так і руйнування держави,  
є саме інформаційна політика”.

національного продукту в інфор-
маційному просторі, так і свід-
ченням зрадництва, свідомого 
саботажу з боку проросійських 
“агентів” при владі. Оскільки 
суспільна (конституційна) затре-
буваність – формувати цінність 
української національної іден-
тичності ігнорувалась, то, нато-
мість, продовжувалось “мавпу-
вання” ідеології “руського міра”, 
Така згубна гуманітарна політи-
ка характеризувала діяльність 
(бездіяльність) владних органів 
в усіх сферах суспільного жит-
тя. Повний інформаційний голод 
на українське слово, книгу, газе-
ту, журнал, радіо і телебачення, 
вкрай незадовільна “політвихов-
на” робота в середовищі силових 
структур призвели до того, що в 
Криму 2014-го дві третини вій-
ськових зрадили Україні, пере-
йшовши на бік ворога.

Нині Росія продовжує поси-
лювати інформаційну війну про-
ти України, щорічно витрачаючи 
понад 1,3 млрд євро на підтримку 
державних медіа, які ведуть анти-
українську інформаційну кампа-
нію (16 загальноросійських, близь-
ко 120 супутникових та кабельних 
телеканалів, 7 телеканалів, що 
ведуть трансляцію за кордоном, 
близько 180 регіональних та 30 те-
леканалів малих міст та сіл). Бю-
джет телеканалу „Раша Тудей“ та 
агенції „Россия сегодня“ складає 
440 мільйонів доларів, що в 109 
разів є більшою, ніж підтримка 
державних медіа в Україні. При-
гадується, як єдиний український 
державний канал „UA: Перший“ 
у 2018 році відключали через не-
дофінансування. Роздержавлен-
ня ЗМІ за “українським варіан-
том” нанесло непоправну шкоду 
суспільству, безпеці країни, на-
ціональним інтересам. Інформа-
ційний простір був окупований 
переважно олігархами й чужин-
цями, які диктували свої “прави-
ла і цінності”. Чи Україна здатна 
протистояти інформаційній агре-
сії Росії, майже перетворившись 
у прохача милостині, яку можуть 
подати або ні приватні медіа Ко-
ломойського, Фірташа, Ахмето-
ва, Пінчука, Суркіса, Шуфрича, 
Мураєва, Жеваго та інших!? Во-
чевидь, що ні.

Адже більшість їхніх компа-
ній продовжують вести бізнес в 
Росії, будучи засновниками і чле-
нами російських комерційних 
організацій, опосередковано то-
лерантно і люб’язно ставлячись 
до тих, хто вбиває українців. Та-
кий собі принцип мирного спі-
віснування і режим найкращого 
сприяння. 

Російський бізнес сьогодні 
представлений 104 філіями ро-
сійських компаній. 2020 року в 
Україні працювало 12 970 ком-
паній, які мали російських за-
сновників чи бенефіціарів. По-
над 12 тисяч їх володіють часткою 
в українських компаніях. А те-
пер спробуємо відшукати в цій 
сув’язі фетишу грошей, грабежу, 
капіталів хоча б якийсь слід під-
тримки створення українського 
національного продукту, телера-
діопередач, зокрема: “Культура”, 
“Освіта”, “Історія України”, “Бі-
бліотека воїна”, інших людино-
творчих програм, часописів на 
кшталт “Слова Просвіти”. Зась! 
Олігархат та чужинці, що обди-
рають нашу землю і людей, ні-

коли не будуть у цьому поміч-
ними. Адже нікому не потрібен 
люд освічений, вихований, свідо-
мий, бо таких важко покріпачу-
вати. Тільки напівосвіченість, що 
формується на їх етерах “ціннос-
тями” на зразок побажань тітки 
Моті, яка вважала, що “краще бу-
ти десять разів зґвалтованою, ніж 
один раз українізованою”.

Тому коли сьогодні “рефор-
матори зла” намагаються обме-
жити канали, подібні “Культурі” 
на Українському радіо і телеба-
ченні; призначають “проповід-
никами” і ведучими суспільно-
політичних програм на провідних 
каналах “русскоязычных” (за сво-
єю формою і сутністю); зменшу-
ють до смішного державну під-
тримку творчих національних 
спілок України; зазіхають на іс-
торичні будівлі (Будинок учите-
ля, Будинок кіно, Національна 
спілка письменників України); 
доводять видавничу справу до 
жалюгідного рівня (0,3 книги на 
душу населення), то слід казати 
народу правду. Така інформацій-
на, культурна політика сучасної 
горе-бюрократії завдає Украї-
ні не меншого удару, аніж росій-
ські інформаційні кілери. “Вими-
вання” культури відбувається по 
вертикалі – від Києва до найвід-
даленішого села. Про це дуже пе-
реконливо говорила на вже зга-
дуваній конференції Людмила 
Босик – голова Володимирець-
кої районної “Просвіти” Рівнен-
ської області, журналіст, волон-
тер, дружина Воїна. Її нещодавня 
поїздка на східний фронт засвід-
чує про вкрай незадовільну си-
туацію із забезпеченням вій-
ськовослужбовців українськими 
газетами, журналами, книгами, 
коли радіо-телепередачі глушать-
ся і перекриваються російськи-
ми, а вдома в цей же час закри-
ваються бібліотеки, батьки й діти 
відчайдушно чинять опір, щоби 
зберегти мистецьку школу. Про-
світяни Сєвєродонецька зазна-
чають, що в Луганському дер-
жавному унiверситеті внутрiшнiх 
справ імені Е. О. Дідоренка сту-
денти висловлюють побажання 
отримати книги української кла-
сики, оскільки якісно опанувати 
українську мову можна лише чи-
таючи Шевченка, Лесю Українку, 
Франка, сучасних письменників.

Має рацію відомий музикант, 
педагог, народний артист Украї-
ни, голова Київської “Просвіти” 
Кирило Стеценко, заявивши на 
конференції з питань інформа-
ційної безпеки, що неукраїнська 
Україна завжди поглинатиметь-
ся Росією, яку Степан Волковець-
кий пропонує називати лише 
Московією.

Усім миром треба усвідомити, 
що інформаційна війна з боку Ро-
сії ставатиме дедалі жорстокішою 
і спрямовуватиметься на підрив 
морального, патріотичного ду-
ху громадян, обороноздатності 
України. Тому не даймо в Україні 
жодних шансів “легалізованому” 
олігархату, “свідомому” колабо-
ранству, запопадливому зрадни-
цтву, ностальгуючій совковості, 
щоби їм довго жити й не тужити. 
Нам не по дорозі з тими, “хто оми-
нає хрест...”. Про цей шлях укра-
їнства до правди почуттєво ска-
зала поетеса Майдану Людмила 
Лось: “Так будьмо, бо ми вже є. /  
І поступ наш не спинити”.

Павло МОВЧАН, 
голова ВУТ “Просвіта” імені Та-
раса Шевченка:

“Тема цілковитої незалеж-
ності України не буде розв’язана, 
поки ми не вирішимо питання 
інформаційної безпеки.

Що заважає сьогодні реалі-
зації вже існуючих законів, тих 
конституційних норм, які бу-
ли вже давно сформовані? Ще 
чверть віку тому було прийнята 
Конституція України. Але не ви-
рішується найважливіше питан-
ня, що стосується інформацій-
ної сфери України. Сфери, яка 
сьогодні на 90 відсотків контро-
люється тими, з ким сьогодні 
оголошена війна – олігархами. 
Практично всі інформаційні ка-
нали належать їм. А та невелика 
частка інформаційної сфери, яка 
належить державі, не є достат-
ньою, аби впливати на ситуацію.

Переглядаючи наші поперед-
ні конференції, я не міг не звер-
нути увагу на тезу, яку виголосив 
член правління “Просвіти” Юрій 
Бадзьо ще у 2004 році:

“Українське питання на-
ціональне має сьогодні два 
взаємопов’язані аспекти: ста-
новище їх і перспективи україн-
ців. Ганебний стан несвободи та 
дискримінації нації, напівживо-
го існування народу і перспективу 
національної смерті в разі консер-
вування такого стану або бук-
вальної інтеграції в інші спільноти 
сходу чи заходу”.

Ще тоді він писав, що Росія 
для України – визначальне дже-
рело загроз стратегічного масш-
табу, аж до фундаментального 
– бути чи не бути українському 
народові.

І те питання, яке ми сьогод-
ні розглядаємо, є надзвичайно 
важливим, принциповим і ви-
значальним. Це інформацій-
на сфера. Усі, хто долучився до 
сьогоднішньої нашої розмови, 
усвідомлюють, наскільки воно є 
стратегічним.

Ми постійно намагалися 
впливати на ситуацію. Ухвалю-
вали звернення, заяви, прово-
дили прес-конференції та ін., бо 
усвідомлювали загрози, які іс-
нують, які ще не зняті з поряд-
ку денного. Це загрози нашому 
національному буттю. Вдячний 
усім, хто долучився до цієї роз-
мови. Ваші пропозиції, ваші за-
уваги, ваше бачення сьогодніш-
ньої ситуації дуже важливі для 
нас”.

Іван ЧИЖ, 
політик, колишній голова Дер-
жавного комітету телебачення і 
радіо мовлення України:

“Головним інструментом як 
творення, так і руйнування дер-
жави, є саме інформаційна по-
літика. Так склалося, що кілька 
років тому я мав серйозну диску-
сію з науковцями з питання кон-
ституційного права на поширен-
ня інформації. Акцентував на тих 
моментах, які пояснюють, чому 
ми так далеко зайшли у здачі на-
шого інформаційного поля. Чому 
воно таке засмічене, чому засмі-
чені душі українців на багатьох 
територіях? І чому нам так важко 
пробивати дорогу до здавалося би 
зрозумілих речей?

Україна вже 30 років є неза-
лежною державою. Але в нас до 
цих пір немає концепції націо-
нальної інформаційної політики. 
Хочу нагадати, що у 2003 році я 
доповідав у Верховній Раді Укра-
їни з цього питання. Пройшла 
процедура слухання і концепція 
була прийнята у першому читан-
ні. Ми очікували на друге. 

Але у той час вже почали за-
роджуватися олігархічні кана-
ли. Вони ще були слабкі, але вже 
мали лобі у Верховній Раді. І так 
звана індустрія за допомогою ло-
бізму не допустила розгляду кон-
цепції національно-інформацій-
ної політики в другому читанні. 
Вдруге повернулися до цієї теми 
у 2011 році. Але так само вона не 
була прийнята. За 30 років ми так 
і не збудували архітектурного ан-
самблю національно-інформа-
ційної політики.

Від 1991 року маємо бага-
то законів в інформаційній сфе-
рі, інші документи інформацій-
но-правової тематики. Але вони 
не тільки не внесли лад у право-
ве поле, а навпаки, посіяли в ньо-
му хаос.

Трохи історії. Ще 6 червня 
1991 року Кабінет Міністрів роз-
глянув питання Державної теле-
радіомовної компанії. Це стало 
відправною точкою для її ство-
рення. А в 1992 році був прийня-
тий закон про інформацію, який 
є базовим і діє й донині. Відтоді 
український інформаційний про-
стір формувався достатньо осми-
лено. Аж доки не провалилася 
вже згадана концепція. 

Коли окріпла так звана інду-
стріальна олігархія, вона робила 
вся для того, щоб всіляко посла-
бити цю систему, забрати шмат-

ки з інформаційного поля держа-
ви. Говорили, що інформаційний 
простір недолугий, що в нього 
треба пропускати конкурентів. Я 
вже тоді бачив, до чого це йде.

11 червня у газеті “Голос Укра-
їни” я опублікував великий ма-
теріал. Там лише два абзаци мо-
го авторського тексту. А все інше 
– лист до Віктора Ющенка, який 
на той час був діючим президен-
том України (здавалось би – най-
патріотичніший з усіх наших пре-
зидентів). Там йшла мова про всі 
ті застороги і загрози, які ми зараз 
переживаємо. Аж до кримських і 
севастопольських проблем, до 
того, що ми втратили інформа-
ційний простір.

Загалом же за час, коли я 
очолював Державний комітет 
телебачення і радіомовлення 
України, написав 15 листів у різ-
ні державні інституції і РНБО, 
прем’єр-міністру та ін. Жод-
ної реакції. Ті проблеми, які ми 
ставили тоді, сьогодні стали ще 
більш актуальними.

Думаю, що в час, коли йде гі-
бридна війна, коли інформація 
йде попереду керма, держава по-
винна робити все, щоб дати спро-
тив, контраргументацію. Працю-
вати так, щоб нас чув світ, аби 
достукатися до сердець тих лю-
дей, які залишилися на окупова-
ній території.

У 2009 році, коли я був керів-
ником парламентського комітету 
з питань свободи слова, то запро-
понував до розгляду закон “Про 
інформаційний суверенітет Украї-
ни”, який також не був прийнятий. 
В результаті перемагає канал ХІТ – 
холодильник, інтернет, телевізор. 
Ми знаходимося у надзвичайно за-
сміченому інформаційному про-
сторі. А це ще більше ускладнює 
нашу українську перспективу.

Я мав змогу познайомитися з 
дуже потужним матеріалом Во-
лодимира Горбуліна, який був се-
кретарем РНБО. Він, зокрема, 
сказав:

“Зовнішня агресія Московії обу-
мовлюється внутрішньою ворож-
нечею цього древнього і, очевидно, 
невдалого розгалуження Київської 
Русі…” Надзвичайно вдала істо-
рична розвідка. Нам би пошири-
ти її людям, аби розвіяти міф. Тому 
що в нас навіть деякі історики хо-
чуть відібрати Київську Русь і ка-
жуть, що українці сюди звідкись 
зайшли і намагаються з себе вдава-
ти державну націю. Нам потрібно 
усвідомлювати, що це наша земля, 
і нам не можна віддавати жодної 
її п’яді в умах наших людей і, тим 
більше, наших територій.

Суспільне мовлення не може 
існувати в такому вигляді, в якому 
воно є тепер. У нас зараз відбува-
ється адміністративно-територі-
альна реформа. Але в громад за-
брали інформаційний ресурс. Ми 
теж розробляли концепцію роз-
державлення ЗМІ, але не в тому 
вигляді, в якому вона існує тепер.  

Як виграти інформаційну війну?
Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка провело 

онлайн-конференцію на тему: “Українсько-російська війна. Інформаційна 
політика і загрози національній безпеці України”. Пропонуємо найважливі-
ше з виступів її учасників.

Закінчення на стор. 4-5
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4 Суспільство
“Наш український інформаційний  

простір знекровлений. А олігархічний простір не  
є українським”.

Зараз якийсь місцевий князьок, 
олігарх платить гроші і отримує 
доступ до інформації, а громада 
цього не має.

Обласні державні телерадіо-
мовні компанії зведені до стану 
пересічних кореспондентських 
пунктів. А на Суспільне мовлення 
хоча й виділяються великі кошти, 
воно не може повноцінно конку-
рувати з олігархічними каналами.

Я робитиму все, аби зміни-
ти ситуацію. Всі канали, які ви-
користовують радіочастотний 
ресурс, що належить всьому укра-
їнському народові, повинні мати 
статус суспільних. Хай олігархи 
фінансують Суспільне мовлення. 
Тоді у нас з’явиться конкуренція 
у Суспільному мовленні, зорієн-
тованому на українську державу.”

Леонід МУЖУК, 
кінорежисер, лавреат Шевченків-
ської премії:

“Чим більше рухаємося ніби-
то до української держави, утвер-
дження її незалежності, тим на-
справді менше її маємо. Вже 
восьмий рік йде війна, а в інфор-
маційному просторі до цих пір не 
вживаються радикальні заходи.

Серед інформаційних пові-
домлень останніх днів є терорис-
тичний акт психологічного тис-
ку з одного боку, а з іншого – це 
просто кримінальний випадок. 
Маю на увазі обстріл автомобіля, 
в якому був помічник президен-
та. Слава Богу, люди залишилися 
живі. А трактують цю подію по-
різному. Президент сказав, що це 
слабкий натяк на те, що нам за-
грожує, а буде сильна відповідь.

Чи за цим стоїть олігархіч-
ний слід, чи зовнішні обставини 
– важко сказати. Але це так са-
мо операція інформаційної війни 
у вигляді терористично-психоло-
гічної атаки. І якщо відштовху-
ватися саме від фрази президен-
та, то відповідь має бути саме 
від держави. І держава повинна 
розробити програму національ-
ної безпеки як проти зовнішньо-
го агресора, так і проти внутріш-
нього.

Що стосується внутрішньо-
го можливого блокування олі-
гархічного впливу, то, можливо, 
і справді треба дочекатися при-
йняття відповідного закону. Але 
щодо зовнішнього мають бути ін-
ші підходи. Ми сьогодні обгово-
рюємо питання інформаційної 
війни, в якій не маємо ні оборо-
ни, ні стратегії, абсолютно усуну-
ті від того, щоб давати адекватну 
відповідь російському агресору. 
Ми начебто намагаємося піклу-
ватися про те, щоб наших людей 
не обробляли, не сіяли хаосу се-
ред нашого народу. А ворог у цій 
війні займає стратегічну позицію 

руйнування української держави. 
Він абсолютно убезпечений від 
нашої адекватної відповіді на сві-
домість його населення, тобто на 
свідомість імперського контин-
генту нації, яка знаходиться в ко-
лоніальному рабстві.

Держава Україна вже 30 років 
приміряється до визначення по-
няття “ворог-друг”. А ворог орга-
нізований і він на нашій території 
формує п’яту колону з системою 
законсервованих агентів. У цій 
війні може бути тільки один пе-
реможець. Але люди не одержу-
ють відповідної інформації. На-
віть ті, хто залучений до активної 
військової кампанії.

В українському інформа-
ційному просторі працює чима-
ло московських журналістів, які 
приїхали сюди з різних причин. 
І вони в нашому національно-
му ефірі здебільшого відпрацьо-
вують тему дружби народів. І при 
цьому готують свідомість україн-
ців до можливої поразки, яку ми, 
на їхній погляд, ніяк не обійдемо. 
Розказують, як нам потім прими-
ритися з державою, яка впрова-
дить путінський режим, і як нам 
налагоджувати стосунки з Росі-
єю.

Ця концепція відпрацьову-
ється на олігархічних каналах, 
нейтралізує національну ідею, як 
форму нашого державного існу-
вання. І на догоду такому погля-
ду ми навіть організовуємо ро-
сійською мовою канал “Дом” для 
територій, що були силою при-
єднані до Росії. Ми намагаємо-
ся повернути в українську дер-
жавність жителів цих територій 
як безневинних людей, на яких 
не можна покладатися. У тому 
числі тоді, коли нащадки росій-
ських колонізаторів здебільшого 
організовують там протистоян-
ня. Вони діють там доволі ефек-
тивно завдяки допомозі росій-
ської агентури та російської армії. 
Вони не можуть вивчити україн-
ської мови, а ми будемо ласкавим 
російським словом піддобрювати 
їх, щоб вони залишилися в Укра-
їні і примирилися. Це хибний 
шлях, який відволікає Україну від 
розуміння того, як треба діяти.

А діяти з ворогом, який засто-
совує силу, треба тільки силою. 
Якщо йдеться про усунення тієї 
частини людей, на яких зорієнто-
ваний канал “Дом”, то треба розу-
міти структуру цього континген-
ту – уже фактично сформованого 
підрозділу, який працює на на-
шій території за законами Росій-
ської Федерації. І витрачати силу 
та фінанси на те, щоб нібито об-
робляти російською мовою мізки 
цих людей, по меншій мірі нера-
ціонально.

Хай вже краще цей “Дом” 
з Ганапольським і Кисельовим 
працює на території Росії і обро-
бляє казанських татар, які мають 
задуматися, в якій державі жи-
вуть. Там є дуже багато проблем, 
про які Україна не говорить в си-
лу своєї толерантності.

Україна терпеливо чекає, по-
ки ворог виявить до нас ласку. 
Це, звичайно, утопічна позиція. 
Хоча дехто вважає, що це, мож-
ливо, найлегший шлях для того, 

щоб залучити електорат на свій 
бік. Насправді сьогодні ситуація 
вимагає від влади дуже активних і 
серйозних заходів, аби убезпечи-
ти нашу територію від можливого 
конфліктного протистояння, яке 
розробляється стратегами Росії. 
Якщо не будемо готуватися, то 
взнаємо про це прямим текстом 
через 2-3 роки.

Олігархічні телеканали дуже 
часто просто тиражують ті вимо-
ги, ті настанови, над якими пра-
цюють у Кремлі. Хваляться, що 
виграли в України лише частину 
так званої Новоросії.

Руйнування налагодженої 
державної системи ніякими ін-
шими інформаційними силами 
не замінити. Наш ворог озбро-
єний неймовірним впливом на 
території України, в тому числі 
і п’ятої колони. Він має програ-
му, яку передає через наші інфор-
маційні канали. А наш воїн йде 
на цю війну з голими руками. До 
цих пір не створена програма для 
участі України у цій інформацій-
ній війні. А щоб перемогти, треба 
діяти і на території ворога.

Усунення тієї проблеми, яка 
існує для України на Донбасі, нам 
пропонується у двох напрямках. 
Або Україна повністю відмовить-
ся від цих територій, або терпі-
тиме до тих пір, поки Москва не 
“навчить” нас, яке рішення при-
йняти. Насправді на цій території 
тепер необхідно діяти за іншою 
програмою з розумінням того, що 
так є частина людей, яких треба 
рятувати, з якими треба працю-
вати. А є частина, яких треба усу-
нути від можливості впливати на 
суспільну свідомість України.

Проблема інформаційної ві-
йни – це аналогія до практики 
збройних військових операцій, 
які здійснюються під час звичай-
ної війни. Коли ворог в тебе стрі-
ляє, треба давати адекватну від-
повідь. Але ми не маємо з чого 
стріляти. Наш український ін-
формаційний простір знекровле-
ний. А олігархічний простір не є 
українським. Швидше це навіть 
система імітації для того, щоб 
усунути нас від вирішення наших 
проблем”.

Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ, 
голова Івано-Франківського 
об’єднання ВУТ “Просвіта”:

“Порушена сьогодні тема 
надзвичайно актуальна і важлива. 
Далеко не всі розуміють, що Мос-
ковія-Росія є екзистенційним, іс-
торичним ворогом України. А от-
же, маємо зробити багато речей. 
По-перше – недостатньо висвіт-
лювати історичні корені нашого 

буття. На мою думку, яку я висло-
вив ще у 2014 році, слід назива-
ти Росію Московією. Принаймні 
дискусія з цього питання могла б 
бути проведена на загальноукра-
їнському рівні.

Хочу нагадати, що Тарас Шев-
ченко називав Росію не інакше як 
Московією, а росіян – москаля-
ми. Відомий історичний факт, що 
до Петра І весь світ знав Росію як 
Московію і до 1721 року називав 
її так.

У світі існує така практика, 
коли кожен народ називає інший 
так, як вважає за потрібне. Ми 
називаємо країну Німеччина, ро-
сіяни – Германія, а самі німці – 
Deutschland. Те саме про Грузію, 
яку англійці називають Джорджі-
єю, а самі грузини – Сакартвело. 
Це можна говорити і про Чорно-
горію. Таку дискусію варто роз-
горнути для того, щоб потім було 
прийняте відповідне рішення на 
рівні Верховної Ради України”.

Кирило СТЕЦЕНКО, 
голова Київського міського 
об’єднання ВУТ “Просвіта”, 
 народний артист України:

“Вже говорилося про те, що 
телеканал “Дом” збирається во-
ювати за Україну російською мо-
вою. Тут дуже важливо розуміти, 
що українська мова і культура – 
це не лише інструмент, а це фак-
тично наша стратегічна мета. Цей 
момент недооцінений нашими 
ідеологами, політиками.

А українські вороги свідо-
мо протиставляють духовні і ма-
теріальні аспекти, які є цілісни-
ми для нормальної держави. Як 
я вже неодноразово писав у со-
ціальних мережах, нам потріб-
на сильна і українська Україна. 
Бо слабка Україна програє у про-
тистоянні Росії, а неукраїнська 
Україна сама добровільно стане 
частиною, включиться в цю ім-
перію. Тому не можна допускати, 
щоб питання української культу-
ри, мови, ідентичності перетво-
рювалися лише на додаткові еле-
менти.

Не можна плутати стратегіч-
ну і практичну мету. Та стратегіч-
на мета, яка робить нас нами, це 
якраз і є культура та мова. А те-
риторія і економіка (можливо це 
комусь здатися парадоксальним) 
є вже засобами та ресурсами за-
хисту своєї українськості. Тому, 
що ми є спільнотою і цінуємо се-
бе як спільнота, бо вона є україн-
ською. Або в якихось історичних 
обставинах стає російською.

Тому питання фізичного ви-
живання може бути в конфлікті 
зі збереженням своєї культурної 

ідентичності. Не можна тупо про-
тиставляти одне другому, а треба 
вміти узгоджувати, розводити на 
різні поверхи важливості. Страте-
гічний рівень – це найвищий рі-
вень; тактичний рівень – другий, 
а ресурси і засоби – це третій рі-
вень. Ця система працює коли 
одночасно є і стратегічна мета, і 
тактична майстерність, і володін-
ня ресурсами та засобами. Саме 
тоді українська Україна може ма-
ти майбутнє.

Інші варіанти – неукраїнська 
сильна Україна перестає бути со-
бою. А українська Україна, яка не 
здатна себе захистити, якщо вона 
буде навіть дуже українською – 
просто програє у протистоянні з 
сильним ворогом.

Ми, як мисляча частина на-
ції, як частина духовної еліти, 
безумовно повинні роз’яснювати 
важливість кожного з цих еле-
ментів, тому що нація – це систе-
ма, а не якісь фрагменти чогось.

Тактика завжди має бути на-
ступальною. Почитайте праці 
будь-якого теоретика інформа-
ційних війн, де сказано, що сто-
рона, яка захищається, завжди 
програє. І наша стратегічна по-
милка дотримуватися мужиць-
кої психології. Є така російська 
приказка: “Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится”. А ми 
не мужики, ми еліта. Ми нащад-
ки Ноя. А Ной готувався до того, 
щоб рятувати все живе від потопу. 
Він мислив стратегічно. А якби 
думав ситуативно, то був би та-
ким самим розгубленим, як і всі 
тварі, яких він посадив на човен.

Аби зробити великий човен, 
його потрібно будувати роками. 
Стратегічне мислення дозволяє 
ставити пріоритети, зробити іє-
рархічну піраміду цінностей, де 
є головне, чим не торгують і не 
розмінюються.

В інформаційній війні виграє 
лише той, хто є наступальним. 
1991 рік – Незалежність, потім 
Помаранчева революція, Рево-
люція Гідності. Ці шанси не бу-
ли використані. Не можна розро-
бляти стратегічні речі тоді, коли 
ти маєш владу. Їх треба розробля-
ти, коли влади немає. Цими ре-
чами можна буде скористатися 
потім, коли прийде історичний 
момент”.

Ольга КРЯЖИЧ, 
голова Сєвєродонецького 
об’єднання ВУТ “Просвіта”,  
доцент Східноукраїнського націо-
нального університету ім. В. Даля:

“Ми прекрасно розуміємо, 
що ніяким чином не схилимо 
старше покоління на бік Украї-

Як виграти інформаційну війну?Закінчення. Початок на стор. 3
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“Влада боїться української єдності,  
усвідомлення необхідності боротьби  
з заклятим споконвічним ворогом”.

ни навіть тут, на звільнених те-
риторіях. Тому акцентуємо ува-
гу саме на роботу з молоддю і 
саме в інформаційному просто-
рі. Вже третій рік створюємо 
бібліо теку української книги в 
нашому університеті. Таку ж бі-
бліотеку допомагаємо створити 
у Кременецькому ліцеї. А днями 
розпочали роботу по створенню 
бібліотеки патріотичної книги в 
Луганському університеті вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідо-
ренка.

Виявляється, художньої літе-
ратури в цьому університеті вза-
галі немає. Це просто не перед-
бачено бюджетом установи. Ми 
зі своїм колегою-просвітянином 
Андрієм Фоміним передали де-
кілька пакетів книжок майбутнім 
поліцейським. Запитали в них, 
які б ще видання ті хотіли б отри-
мати, на що вони відповіли: “Ху-
дожні твори українських класиків 
Тараса Шевченка, Лесі Україн-
ки, Івана Франка. Ми хочемо, 
щоб наша мова була грамотною. 
А цього можливо досягнути лише 
за допомогою класичного книж-
кового слова”.

Хочемо передплатити для мо-
лоді періодичні видання. Також 
прошу всіх небайдужих, у кого 
твори класиків стоять на книжко-
вих поличках, – передайте їх нам, 
у нас дефіцит цього всього”.

Петро ЧЕРНЕГА, 
доктор історичних наук, професор 
Національного педагогічного уні-
верситету ім. М. П. Драгоманова:

“Ми повинні пам’ятати, що 
нашим гаслом мають бути слова: 
“Вічний, споконвічний опір Мо-
скві”. Москалі ніколи не бажали 
Україні щастя. Ще починаючи від 
часів Київської Русі і, особливо, 
після революції 1917–1918 років. 
Гаслом московського комуніс-
тичного уряду було: “Нам потріб-
на Україна без українців”. Їм не 
потрібні українці, їм потрібна 
українська земля, її багаті ресур-
си. І, звісно, ті кадри, які будуть 
на них працювати, якщо асимі-
люються. Для цього їм необхід-
но було відновити інформаційну 
боротьбу з нами. А наша інфор-
маційна боротьба має полягати в 
тому, щоб розкрити варварський 
зміст московської влади, москов-
ської ідеології.

Іван Огієнко писав: “Москва 
гнітить нам тіло і душу”. Давайте 
візьмемо ці слова за наше гасло. 
Вся інформаційна політика сьо-
годні має бути зосереджена на ра-
діо, телебаченні, інших ЗМІ сам 
під таким гаслом. Під цим гаслом 
ми розкриваємо і етногенез мос-
калів, якого вони походження. У 
нас з ними не може бути ніякої 
спільноти.

Маємо звернутися до всіх ор-
ганів влади – президента, мініс-

терств тощо. Нам дійсно мають 
повернути наші канали. На цих 
каналах має йти мова про нашу 
незалежність, наше майбутнє, 
про нашу мову, про стан нашої 
культури. Повинні там розкри-
вати нашого ворога – його побут, 
його відмінність від українців.

Треба врешті заборонити ка-
нал “Наш”. Я вже не кажу про 
пресу. Ми маємо формувати не-
нависть до цього режиму – мос-
ковського, царського, путінсько-
го. Так, як це роблять вони у своїх 
передачах, що не слово, то нена-
висть до України.

Також ми повинні покінчити 
з олігархами. Треба згадати так-
тику Рузвельта і Черчилля, які зі-
брали олігархів і сказали: “Гроші 
в оборону. Переможемо – повер-
немо!” і забрали в них мільярди 
доларів.

А що сьогодні робить влада? 
Вона боїться української єдності, 
усвідомлення необхідності бороть-
би з заклятим споконвічним воро-
гом і тому веде таку політику.

Про Голодомор ми чуємо ли-
ше в останні тижні листопада. А 
це має бути щотижнева переда-
ча. А також про ту саму війну, в 
якій ми стільки втратили, воюю-
чи з гітлерівським та сталінським 
режимами. Народ всього цього не 
знає”.

Іван ВЄТРОВ, 
голова Рівненського об’єднання 
ВУТ “Просвіта”, перший прорек-
тор Рівненського інституту піс-
лядипломної освіти:

“Треба ставити Україну ви-
ще всього. Наше просвітянське 
лобі повинно врешті мати міс-
це у Верховній Раді України. То-
ді з’являться постанови, якими 
буде регулюватися інформаційна 
політика.

Хотілося б поговорити про 
книгу. Дійсно, в останні роки 
суттєво покращилося книгодру-
кування. Але все ж відчуваєть-
ся брак художньої літератури. Тут 
говорили, що потрібна україн-
ська художня література нашим 
друзям на сході. Ми зробимо все, 
аби в них було її більше. Вона до-
поможе загартуватися в інфор-
маційній війні тим, хто сьогодні 
надягає погони і буде захищати 
нашу незалежність.

Дуже важливо, щоб про та-
кі зустрічі повідомляли завчас-
но. У нас є хороші доповідачі, 
які розкажуть про ті події, які 
відбувалися на Західній Украї-
ні. Зокрема, про героїзм україн-
ців. Та інформація, яка сьогодні 
передається на схід, переважно 
викривлена. Історики повинні 
говорити про це, посилаючись 
на літературні джерела, вказува-
ти, де знаходиться ця інформа-
ція. Треба, щоб ми готували та-
ких доповідачів”.

Людмила БОСИК, 
голова Володимирецького 
об’єднання ВУТ “Просвіта”, 
журналістка газети “Володими-
рецький вісник”:

“З 2015 року я працюю з во-
лонтерами. Мій чоловік конт-
рактний військовий. Я дуже 
добре знаю цю тему. Мала цьо-
го літа нагоду проїхатися ра-
зом з волонтерами Донеччи-
ною. Об’їхали практично всю 
доступну зону навколо Доне-
цька. Відвідували військові час-
тини, цивільних. У Покровську 
були у релігійному містечку, де 
протестанти опікуються біжен-
цями з зони бойових дій. А та-
кож в інтернаті в Залізному, де 
опікуються дітьми. Мовна і де-
мографічна ситуація просто ка-
тастрофічна.

Якщо говорити про інфор-
маційну війну, то ми не воюємо, 
а програємо на всіх фронтах. У 
людей немає українського теле-
бачення, радіо, української пре-
си. Позбавлені його і військові 
частини. Тому що в Луганську і 
Донецьку стоять потужні глуш-
ники. Транслюється лише все 
російськомовне. 

Коли розмовляю з чолові-
ком по телефону, то умикаю 
голосовий зв’язок, аби він і 
всі інші воїни, які знаходять-
ся у бліндажі слухали різдвя-
ну службу, інші важливі для 
нас речі. Він зізнався, що якби 
не телефонувала родина, то за 
тиждень бійці б почали слуха-
ти те, що говорить телебачення 
Росії і вірити йому. Наш ворог 
здійснює дуже потужну інфор-
маційну агресію.

Тепер щодо бібліотек. На 
сьогодні у військових частинах 
увійшло за добре правило ор-
ганізовувати каплички. Є та-
кі каплички як пересувні, так і 
стаціонарні. Було б дуже добре 
дати в них хоча б по 10-15 при-
мірників тієї літератури, про 
яку ми говоримо.

Сьогодні, внаслідок децен-
тралізації, практично ліквідо-
вана бібліотечна система, інші 
заклади культури по всій Украї-
ні. У нашій громаді, наприклад, 
прийняли рішення про ліквіда-
цію всіх закладів культури, в то-
му числі і мистецької школи.

Я підняла великий резо-
нанс, цим питанням зацікави-
лася прокуратура і рішення бу-
ло скасовано. Але бібліотечні 
працівники залишилися лише 
в центральній громаді, інших 
скоротили. А в мистецькій шко-
лі фактично виставили за сті-
ни дітей з іншої громади. Якщо 
раніше за навчання у цій шко-
лі батьки сплачували приблиз-
но по 160 гривень на місяць, 
то тепер – 500. Наша депута-
ти вважають так: “Якщо батьки 

хочуть елітних дітей, то нехай 
платять”. На культуру в нашій 
громаді на рік виділяється лише 
3,5 мільйони гривень, а на апа-
рат селищної ради – 189.

Ми говоримо не про ві-
йну, ми говоримо про агресію. 
На війні етику треба відсовува-
ти, а бути жорстокими, катего-
ричними і прямолінійними. Ми 
пам’ятаємо, що робили з пись-
менниками, дисидентами. Як-
що ворог переможе з нами бу-
де те саме, нас просто знищать.

Як я вже згадувала, що не-
щодавно повернулася з Донеч-
чини. У Залізному до війни бу-
ло 25 тисяч населення. Зараз 
– приблизно 5. Всі жили за ра-
хунок шахт. Зараз цього немає. 
Там суцільний алкоголізм, су-
цільна наркоманія. Сьогодні 
треба принципово ставити ці 
питання. Нині, коли йде сильна 
інформаційна агресія, потрібен 
адекватний опір з нашого боку.

У нас є сили, здоров’я, мож-
ливості, знання. Нам треба писа-
ти, знімати, показувати відзняте. 
Нам треба займати простір пози-
тивом. Там, де буде пусте місце, 
його займе негатив”.

Володимир СЕМИСТЯГА, 
голова Луганського об’єднання 
ВУТ “Просвіта”:

“Ми повинні зрозуміти, що 
йде не просто гаряча війна, а в 
першу чергу війна за серця і ду-
ші людей. Безумовно, ми хоче-
мо перемоги в цій війні, хочемо 
врятувати нашу Вітчизну, на-
ших людей.

З іншого боку – пробле-
ма контрагітації. Що ми може-
мо, що потрібно і як протидіяти 
інформаційній агресії. Напи-
сані тисячі статей, сотні моно-
графій, захищені десятки ди-
сертацій з цього питання. Лише 
бери і втілюй у життя проєкти, 
які пропонують науковці.

Але ми знаємо, хто прийшов 
до влади. Настільки ці люди 
освічені. І годі сподіватися на 
те, що вони задіють цей матері-
ал. З іншого боку ми розуміємо 
чиї інтереси захищає і обслуго-
вує наша влада. Немає і ніколи 
не буде України в їхніх серцях.

Першою у Європі, хто засто-
сував інформаційну і політи-
ко-психологічну війну, була Ні-
меччина під час Першої світової 
війни. І хоча вона програла, але 
уроки не минули даремно. Їх 
перейняла радянська Росія. Во-
на втілює їх у життя і сьогодні. 
Нас намагаються переконати, 
що ми провалилися в епоху ра-
дянсько-центризму. А якщо так, 
то є держава, яка всіх об’єднує. 
Всі повинні об’єднуватися на-
вколо Москви. Хто цього не хо-
че – той ворог. Таким чином 
Україну розглядають як ворога, 

якого треба знищити. Те ж саме 
пропонують здійснити стосов-
ного всього іншого світу.

Я хотів би наголосити на то-
му, що відомий російський іс-
торик і філософ Віктор Петров 
чітко говорив про те, що коли 
наступає щось нове, то поза-
ду нього тягнеться старе. Це ми 
бачимо і сьогодні.

Переконаний, що перемога 
буде за нами. Але якою ціною? 
Наведу приклади. У прифрон-
товій зоні вздовж Луганської 
області зруйновано 13 бібліо-
тек, книжок немає. Поруч по-
тужні телетрансляції з Луган-
ська, де сидять окупанти. Що 
зробили держава, аби закрити 
цю ділянку? Нічого. Лише во-
лонтери встановили малопо-
тужні пристрої, які глушать ті 
сигнали, що йдуть з Луганська. 
Це ж стосується прифронтової 
зони і з боку самого Донецька.

Ні на Луганщині, ні на До-
неччині ви не зможете купи-
ти українську газету, придба-
ти українську книжку. Проте 
на окупованих територіях вида-
ється близько 200 газет і журна-
лів. У самому Луганську вихо-
дить 3 журнали для дошкільнят. 
І скрізь заборонена українська 
мова, українська книга.

А що робить держава, що 
робить Верховна Рада, Кабінет 
Міністрів України, президент 
для того, щоб цього не було? На 
жаль, ворог знаходиться не ли-
ше на кордоні, але й у нас у сер-
ці, у нашій столиці. І генерує те, 
що подає нам ворог.

Перед нами стоять надзви-
чайно складні завдання. Прига-
дайте Тараса Шевченка: “Нема 
на світі України, Немає друго-
го Дніпра”. Правда завжди пе-
ремагає. Нам потрібно зроби-
ти все, щоб не тільки вистояти в 
цьому світі, а й стати потужною 
європейською державою”.

Павло МОВЧАН:
“Ми починали нашу розмо-

ву словами Юрія Бадзя. Хотіло-
ся б ними і завершити:

“Не будемо мати майбут-
нього, якщо не заявимо про своє, 
на 100 відсотків, право свободи і 
не спроможемось утілити його в 
усіх сферах дійсності. Насампе-
ред, власного духу”.

Від нас значною мірою зале-
жить, якою буде ситуація. Ми 
ніколи не погодимося з тими 
сюжетами, які нам нав’язують. 
Можу навести десятки прикла-
дів, починаючи від децентра-
лізації, закриття бібліотек, не 
видання книг. Прекрасно розу-
міємо, хто довів до такого рівня.

Продовжують спекулювати 
на темі російської мови. Бо хо-
чуть завоювати голоси для того, 
щоб продовжувати свої манда-
ти на владу в Україні. Але так не 
буде, бо є ми з вами”.

У роботі круглого столу також 
взяли участь Микола Шкурко, го-
лова Ніжинського об’єднання ВУТ 
“Просвіта”; Олексій Шевченко, 
голова Сумського об’єднання ВУТ 
“Просвіта”; Георгій Філіпчук, 
доктор педагогічних наук, акаде-
мік НАПН України. 

Матеріали підготував 
Едуард ОВЧАРЕНКО
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«Просвіта» сьогодні “Ставимо перед собою завдання обстоювати 
людську, національну і державну гідність”.

Члени правління, ради, ак�
тивні просвітяни за 4 звітних ро�
ки зробили – хтось більший,
хтось менший – вклад у розвиток
буковинської “Просвіти”. Це бу�
ла наша спільна праця. Подякуй�
мо нашому багаторічному керів�
никові Остапові Васильовичу
Савчуку за сумлінність, мудрість,
інтелігентність та патріотизм, за
багаторічну працю на ниві про�
світництва!

ВУТ “Просвіта” імені Тараса
Шевченка керувалося насампе�
ред головним документом – Ста�
тутом і планами роботи, з яких
дещо вдавалося виконати, але ба�
гато чого не запроваджено і на це
були об’єктивні та суб’єктивні
причини, зокрема пандемія. Але,
однозначно, ми ніколи не були
осторонь проблем, викликів,
протистоянь, якщо це суперечи�
ло нашому головному завданню
– єднанню навколо національної
ідеї, української мови, освіти,
культури, духовності. На тлі ро�
сійсько�української війни, яка
триває уже восьмий рік, насаджу�
вання московським агресором
чужинських ідей, їхніх брудних
інформаційних пропагандист�
ських гасел, ще більше загострю�
ються проблеми. Буковинська
“Просвіта” била на сполох, коли
потрібно було підніматися на за�
хист української мови (скасувати
сумнозвісний закон Ківало�
ва–Колесніченка) чи новоство�
реної ПЦУ. Ми відправляли чис�
ленні звернення до обласної вла�
ди, Кабінету Міністрів, Прези�
дента України, Верховної Ради
України – з вимогою відреагува�
ти на беззаконня проросійських
сил у питаннях мови і церкви.
2018 року “Просвіта” стала ак�
тивним поборником справжньої
Української церкви і була в числі
перших активістів під час перехо�
ду буковинських громад з�під
впливу московського патріархату
до ПЦУ. Прикро, що той порив
завмер із приходом нової влади, і
зараз декілька релігійних громад
області, які більшістю голосів ви�
явили бажання бути в лоні ПЦУ, і
досі моляться на вулиці. Їхня
стійкість заслуговує на повагу, і
ми всіляко намагаємося їх під�
тримувати.

Упродовж звітного періоду і
навіть під час пандемії ми намага�
лися не порушувати сталих тради�
цій відзначення Дня української
писемності та мови (9 листопада)
біля пам’ятної стели літописцям
Руси�України. Щороку в серпні
збираємося біля пам’ятника буко�
винському Кобзареві і нагороджу�
ємо лавреатів премії імені Юрія
Федьковича (за сприяння нашого
мецената пана Олексія Каспрука).
Хороша ініціатива буковинської
“Просвіти” була запроваджена ще
2016�го – написання всеукраїн�
ського диктанту Національної єд�
ності під гаслом “Мова – моя
сподвижницька слава”.

За звітний період проводили
круглі столи, конференції з пи�
тань збереження української мо�
ви, церкви, культури, літератури
тощо, учасниками яких були не
лише просвітяни, а й науковці, ос�
вітяни, інші громадські організа�
ції Буковини, активні буковинці.

Розглядаючи тему “Церква як
одна з важливих складових тво�
рення Незалежності України”,
Заставнівська “Просвіта” свого
часу зініціювала хресну ходу до
Васловівського Свято�Преобра�
женського монастиря, спорудже�
ного на місці народження першо�
го митрополита Буковини і Дал�
мації Євгена Гакмана. Сьогодні
це загальнообласний захід, бо
прочанами є мешканці з усієї Бу�
ковини. До речі, в квітні цього
року нам вдалося організувати
вшанування пам’яті Євгена Гак�
мана офлайн і онлайн. До онлайн�
конференції долучилися пред�

ставники духовенства області,
просвітяни з інших областей.

Буковинська “Просвіта” зав�
жди була активною учасницею
онлайн�конференцій, які прово�
дило Центральне правління
“Просвіти” в Києві. Загалом чле�
ни нашого правління беруть
участь у всіх заходах державного
значення.

Ми пишаємося солідним ви�
данням “Просвіта Буковини” і
перевиданням “Рускої бесіди”.
Незважаючи на те, що не отрима�
ли фінансування на журнал “Бу�
ковинська ластівка”, ми його ви�

даємо. Дякуємо нашій відпові�
дальній секретарці Марії Пелех за
її наполегливість у творенні дитя�
чого журналу всупереч пробле�
мам, а також за рубрику “Просві�
тянські обрії” в газеті “Букови�
на”. До слова, в загальнонаціо�
нальному конкурсі “Українська
мова – мова єднання” за україно�
центричне наповнення журналу
“Буковинська ластівка” обласна
“Просвіта” отримала диплом 1�го
ступеня. Сьогодні варто віддати
належне нашим незмінним, вір�
ним партнерам – бібліотекам, а
надто – обласній імені Михайла
Івасюка. Щиро дякуємо пані На�
талії Філяк, Марії Довгань і всім
працівникам, з якими ми разом
організовуємо чимало просвіт�
ницьких заходів.Також щире спа�
сибі за співпрацю Національному
університету ім. Ю. Федьковича,
зокрема пані Тамарі Марусик і
Світлані Гереговій та медунівер�
ситету – пані Ніні Зорій. Наукові,
освітянські, просвітницькі он�
лайн�конференції – це теж не�
від’ємний вид діяльності, особли�
во поширений у період пандемії.

Про роботу районних організацій
ВИЖНИЦЯ. Цей район зав�

жди був флагманом просвітниць�

ких ініціатив. Зокрема, в онлайн�
конференціях, які організовува�
ли Дмитро Никифоряк і Людми�
ла Бердюк за останні пів року,
участь брали освітяни, бібліоте�
карі, молоді вижничани.

ГЛИБОКА. Цей район вважа�
ється потенційно просвітниць�
ким. Конференція до 150�річчя
Лесі Українки – це була новизна,
імпреза насичена пізнавально,
незвично, із залученням пред�
ставників Києва та Сходу Украї�
ни. Зібрання це цікаво організу�
вали пані Олександра Возняк та
Олена Рєпіна.

ЗАСТАВНА. Заснований фес�
тиваль давньої пісні імені Євгенії
Ярошинської “Буковина автен�
тична”, на жаль, і цього року не
відбудеться. Він вимагає великих
затрат, а якщо буде карантин –
гроші, які дістаються нам нелег�
ко, просто пропадуть. Заставнів�
ська “Просвіта” має засновану
мистецьку премію ім. Миколи
Івасюка, всесвітньо відомого ху�
дожника, якого радянська репре�
сивна машина знищила 1937�го.
Вручення премії проводимо зав�
жди (якщо карантин – на вулиці,
біля пам’ятника художнику).
Цьогоріч велелюдно відзначили
80�ті роковини трагедії на річці
Дністер (міст Кострижівка�Залі�
щики), де було задіяно близько
500 людей, у тому числі багато
молоді. Ходу пам’яті організовує�
мо разом із учасниками бойових
дій на Сході України та волонте�
рами дуже часто (до річниці Єв�
ромайдану, Героїв Небесної Сот�
ні, до Дня Незалежності), флеш�
моби до Дня Геров Крут – у січні,
біля пам’ятника Шевченку – в
березні, до Буковинського Віча –

Буковинські просвітяни в інтер’єрі доби
Зі звітом про роботу Чернівецького обласного об’єд�

нання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка за 2018–2021 роки виступила Світлана МАС�
ЛОВСЬКА, в. о. голови ГО “Чернівецьке обласне об’єд�
нання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Виходячи з реальних викликів
і загроз, які постали перед Украї�
ною: військова агресія Московії,
існування в країні й на Буковині
внутрішніх антинаціональних
сил, учасники конференції заяв�
ляють про готовність і надалі діяти
консолідовано з просвітницькими
організаціями районів області та
ОТГ, а також з усіма національно�
патріотичними громадськими ор�
ганізаціями Чернівецької області.
Головними просвітницькими за�
садами діяльності “Просвіти” і
надалі залишається реалізація на�
ціональної ідеї, побудова націо�
нальної держави та сильного гро�
мадянського суспільства.

Заради збереження і розвитку
національної ідентичності, ду�
ховної, політичної консолідації
українського народу продовжу�
ватимемо напрацювання автори�
тету й центризму української мо�
ви, підтримку Православної
Церкви України, суверенності
культурно�інформаційного
простору на Буковині, україно�
центричної політики влади на�
шого краю, європейськість роз�
витку та безпеки держави. Стра�
тегічним завданням для просвіт�
ницького руху було і залишається
формування національної свідо�
мості громадянського суспіль�
ства. Маючи величезний досвід

боротьби “Просвіти” за Україну,
освіту, культуру, школу, церкву,
українську мову, ставимо перед
собою завдання обстоювати люд�
ську, національну і державну гід�
ність – як основну складову пос�
тупу нашої країни та прогресив�
ного розвитку українства.

Налагодити тісну співпрацю
“Просвіти” із закладами освіти, в
тому числі з вищими навчальни�
ми закладами Чернівеччини; зак�
ладами культури, музеями, духов�
ними центрами храмів Право�
славної Церкви України, іншими
україноцентричними духовними
центрами промисловими та сіль�
ськогосподарськими підприєм�
ствами області, активними при�
ватними підприємцями�патріо�
тами, новоствореними об’єднан�
нями територіальних громад що�
до формування національної сві�
домості мешканців краю.

Запровадити перевірену Зас�
тавнівською “Просвітою” нову
форму організації просвітниць�
ких заходів у храмах Православ�
ної Церкви України.

Одним із головних завдань
недопущення скорочення куль�
турно�мистецьких установ ново�
го складу Правління та Ради
“Просвіти” вважати відновлення
закритих бібліотек і бібліотечних
систем як одного з головних пар�
тнерів у просвітницькій діяль�
ності краю.

Створити при культурно�
мистецьких установах просві�
тянські центри для співпраці з
творчою елітою краю щодо збе�
реження та репрезентації націо�
нальної історичної пам’яті, куль�
турних надбань, вшанування ге�
роїв Майдану, ООС, гармоній�
ного розвитку громадянського
суспільства.

Для оптимальної результа�
тивності та висвітлення просві�
тянської діяльності залучати за�
соби масової інформації, пред�
ставників партнерських громад�
ських об’єднань.

Для покращення діяльності у
віддалених районах області від�
новити проєкт “Просвітянський
десант”.

За останні роки “Просвіта”
Буковини, як і України зага�
лом, багато втрачає через “ста�
ріння” складу членів нашого
товариства. Ставимо перед со�
бою одне з головних завдань:
активізувати роботу молодої
“Просвіти”, долучаючи до її ді�
яльності молодих науковців,
студентів, фахівців, волонтерів,
Учасників бойових дій на Сході
України, учнів шкіл і середніх
спеціальних навчальних закла�
дів.

Із Резолюції звітно�виборної конференції
громадської організації “Чернівецьке об�
ласне об’єднання ВУТ “Просвіта” імені
Тараса Шевченка від 17 вересня 2021 року

На звітно	виборній конференції Чернівецького обласного об’єд	
нання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шев	
ченка головою Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просві	
та” обрано В. М. Китайгородську, заслуженого працівника куль	
тури, лавреатку відзнаки “Золоте перо України”, відому письмен	
ницю та журналістку. Щиро вітаємо Віру Микитівну з такою ве	
ликою довірою просвітян!
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«Просвіта» сьогодні“Просвітяни нині мають бути стожильними, 
об’єднаними, почутими”.

в листопаді. Це обов’язкові захо�
ди, які не залежні від пандемії, бо
відбуваються на вулиці, де ведемо
відкритий діалог, до якого долу�
чається все більше людей. Нова
форма просвітницької роботи –
організація заходів у храмах ПЦУ.
Це дієво. Заставнівська “Просві�
та” разом зі священниками ПЦУ
і з обласною організацією спілки
письменників України (голова
Василь Джуран) організували їх
тричі.

Маємо й чимало проблем. Уп�
родовж останніх 4�х років ми так
і не налагодили просвітницьку
співпрацю з колегами із бесса�
рабської частини області (Соки�
рянщина, Хотинщина, Кельме�
неччина). Це, як то кажуть, не�
оране поле. Туди треба їхати, ад�
же живе спілкування нічим не за�
міниш. На перешкоді може стати
карантин, але потрібно зустріча�
тися. Так само треба налагоджу�
вати зв’язки, тісніше співпрацю�
вати з вишами Буковини, про�
мисловими підприємствами,
влаштовувати творчі, поетичні,
письменницькі зустрічі. Люди
цього потребують.

Молода “Просвіта”. Це проб�
лема не лише Буковини. Ми
впродовж багатьох років не омо�
лоджували нашу організацію. Це
ще належить зробити. Як? Про�
позиції можна вносити хоч сьо�
годні, особливо до плану наших
подальших дій. Один із методів –
написання проєктів щодо розши�
рення сфери діяльності обласної
“Просвіти”. З цим може впорати�
ся активна прогресивна молодь
Буковини.

Завдань у нас дуже багато.
Плани – навіть на близьку пер�
спективу – важко спрогнозувати.
Але намагатимемося й надалі бу�
ти флагманом у справі збережен�
ня українського слова, культури,
духовності, наших традицій, зви�
чаїв – все, що потверджує нашу
ідентичність. Саме цими прин�
ципами у своїй роботі обласна
“Просвіта” керується і нині.

Дякую всім активним членам
правління, ради за розуміння і
особистий вклад у розвиток
“Просвіти” на Буковині у звітний
період. А новому керівництву
щиро бажаю врахувати всі прога�
лини в нашій роботі, активізува�
ти її і надалі – наснаги, успіхів і
високих результатів.

Віра КИТАЙГОРОДСЬКА,
письменниця, голова обласного
осередку Всеукраїнського 
об’єднання “Просвіта” 
імені Тараса Шевченка

У нас є опоненти. Їх багато,
вони різні за віком, статтю, соці�
альним станом, освітою і місце�
знаходженням. І вони твердять:
“Просвіта” на сьогодні віджила,
це – рудимент громадської діяль�
ності, бо всі уже все про все зна�
ють. Усі уже просвічені новими
технологіями, соціальними мере�
жами, засобами зв’язку, оцифру�
ванням і окільцюванням світово�
го простору. Отже, що нового і ці�
кавого (особливо для юні й моло�
ді) може дати старий потяг, за�
вантажений застарілими книгами
і журналами, посипаними поро�
хом старими історіями про нашу
історію? Але якби 2014�го наші
добровольці й волонтери, які ста�
ли на захист кордонів України,
засумнівалися в доцільності бо�
ротьби, Путін із Жириновським
на пару прогулювалися б і сто�
личним Хрещатиком, і вулицею
Грушевського, і навіть вулицею
Ольги Кобилянської в Чернівцях.
А те, що нам понад три століття
доводиться боронитися від наг�
лих кочівників, те, що вони пов�
лазили до всіх наших силових і
оборонних, владних і релігійних
дверей, – це наслідок того, що
просвіти не вистачало, її було за�
мало, і просвітян в особі пись�
менників, науковців, митців, ду�
хівників нищили ті ж кочівники в
першу чергу.

Здорові й непокірні гени спо�
нукали в далекому 1868 році
об’єднатися саме студентську мо�
лодь і просвітлену молоду генера�
цію науковців на моральний і ду�

ховний подвиг. В умовах цісар�
ської та москвофільської облоги
вони згуртувалися з амбітною ме�
тою – об’єднати українство від
Карпат до Кубані. Вивершити в
собі громадянське і національне
начало. Ось якою була їхня мета.
Вона була реалізована частково. І
не скоро. І не скрізь. Але впливи,
рухи, потуги передової просві�
тянської еліти здобули всеукраїн�
ського масштабу і впродовж усьо�
го свого існування чинили послі�
довну, наполегливу, переконливу,
українську справу. У радянські
часи “Просвіту” дуже ловко замі�
нили товариством “Знання”, до
якого поряд із комуністичними
ідеологами записали вчену та
мистецьку когорту відомих і
впливових людей. Але товари�
ство вимушено зосереджувалось
переважно на радянських догма�
тах, на підміні просвіти, історії і
релігії.

Що маємо сьогодні? Коли є
своя держава, були свої кордони,
клейноди, добрий заділ знову ж
таки прогресивної національної
еліти, потужні й перебрані гро�
мадські осередки (чинники гро�
мадянського суспільства). Здава�
лося б: просвітянське поле зора�
но, насіння в ріллю всипано, ли�
ше доброї духовної зливи – і
проклюне безкрає поле інтелек�
туально, морально, політично го�
тової гільдії, гвардії, армії україн�
ських патріотів. Але, перефразо�
вуючи великого Івана Франка,
треба констатувати: за кожним
вуглом української хати чи цер�
кви визирають московські пики,
зодягнені хто в мундири силови�
ків, хто – військових, хто в штиб�
летах нардепів і міністрів, хто – в
святенницьких рясах. І в нашій
хаті, і в нашій владі, і в нашому
храмі вони порядкують, тобто чи�
нять рейвах. Чому так стається
від року до року, від сторіччя до
сторіччя? Бо серед українців ба�
гато покликаних та мало вибра�
них – і до влади, і до суспільних
благ, і до духовних джерел. Мало
– замало просвічених, тих, хто
знає правду і вміє, бажає, силує
себе її озвучити, прагне бути по�
чутим. Не вистачає тієї критичної
квоти, яка могла б пересилити
ворожі до українства впливи,

настрої, вчинки. Свого часу за�
мордовані засланнями, голодо�
морами, тюрмами, розстрілами,
безкінечними переслідуваннями
українські сім’ї не дали відповід�
ної кількості нащадків. Просто
не народили. І ось – результат:
від сили 25 відсотків розумово,
ментально, духовно зібраного
суспільства. Отже, кажу всім на�
шим опонентам: “Просвіта” себе
не віджила, не пережила, не ві�
дійшла у небуття, не зретограділа.
Вона сьогодні так само на часі, як
тоді, у 70�х роках ХІХ століття: на
різаках двох імперій, на дровітні
ласих і спритних шовіністів всіх
часів і народів. Колись відомий
нам усім Костянтин Томащук ка�
зав: “Горе тій нації, яка змушена
боятися впливів чужих культур”.
Але ми стали нацією, яку змусили
боятися чужого безкультур’я,
чорної навали, віроломства. От�
же, сьогоднішні функціональні
зобов’язання “Просвіти” – не
лише захист української мови, а
захист історичної правди про Ук�
раїну і українців, захист нашого
політичного вмотивованого ук�
раїнця і його союзника, захист
економічних інтересів українців,
українського освітнього просто�
ру, соціальний здвиж довкола
кожного окраденого і обдуреного
олігархами і владами, владами
олігархів українця, захист кожної
культурної і генетичної молекули
українства, розчавлюваної орда�
ми завойовників, зайд і невігла�
сів, захист Української Церкви й
храмів, збудованих мозолями і
десятиною від благеньких, але
так щиро відданих статків наших
людей, які будували дім Божий
для Нього самого, для себе і для
своїх нащадків. І захист інформа�
ційних просторів, запруджених і
запуджених генномодифікатора�
ми у вигляді гумористичних чо�
ловічих і жіночих кварталів,
мильних серіальних бульбашок,
розкручених і розпіарених магна�
тиків, які не несуть у собі нічого
доброго, мудрого, вічного, а ли�
ше потрясають повітря. Для існу�
вання, просихання і тривалості
таких проєктів опоненти і вороги
українства тратять мільйони
срібняків, і ці зусилля майже оп�
равдовуються. Оскільки народ

споживає те, що йому пропону�
ють. А коли в етері нема нічого
іншого, бо інше (тобто своє, рід�
не) не має доступу ні до сценіч�
них майданів, ні до телекамер, ні
до кінотеатрів, то публіка ковтає
те, що є, а юна публіка нічого
більше й не знає. Отже, поза тим,
що уже існує всесвітня павутина,
мережа і колективний розум вміє
знайти будь�що і будь�де, інфор�
мацію на ходу і на льоту, цей по�
шук все ж має бути притомно
вмотивованим, просвіченим муд�
рістю, фільтром, загальнолюд�
ськими цінностями, сумлінням, а
не просто інстинктами. Там, де
немає освіченості й просвітле�
ності, спрацьовують лише лукаві
наміри і вчинки. Тому просвітяни
нині мають бути стожильними,
об’єднаними, почутими. Мають
бути певними своєї місії забезпе�
чувати екологію українського
всесвіту у всіх його параметрах і
величинах. Мої колеги за період
буковинської просвітянської ка�
денції зробили багато важливих,
помітних справ. Про це йдеться і
в ювілейній монографії до 150�
річчя нашої просвіти, і в збірни�
ках, книгах, статтях наших сучас�
ників, і у волонтерських відряд�
женнях на війну, і в звичайних
непомітних буднях, коли живеш і
дихаєш для того, аби не вмерла
справа твоїх однодумців по той
бік і по сей бік твого часу, дарова�
ного Богом. Нині я запрошую
своїх однодумців, друзів, колег,
усіх, у чиїх жилах українська
кров, у чийому серці держава Ук�
раїна, об’єднуватися в просвітян�
ську армію. Аби протистояти
комбінованій війні всередині
країни, аби жодні путіни, кисе�
льови і пєскови не привласнюва�
ли собі князя Володимира Вели�
кого і княгиню Ольгу, аби не ви�
гадували нам іще одну назву дер�
жави і нові правописи, аби не
членували державу на частини і
не препарували наші кордони, не
тримали у в’язницях доброволь�
ців АТО, не ховали портрети ге�
роїв Майдану по закутках, аби не
дивитися їм в очі. Наразі це іще
не все. Творитимемо щоденник
нашої “Просвіти” разом, дякую�
чи тим, хто був до нас, і сподіва�
ючись на тих, хто прийде опісля.

Створімо армію “Просвіти”

За словами Олександра Шев�
ченка, Чернігівське обласне
об’єднання Всеукраїнського това�
риства “Просвіта” ім. Тараса
Шевченка мало пільги з оплати
оренди приміщення. Товариство
сплачувало певний відсоток від
ринкової вартості оренди – зазви�
чай один�три, окремо – кому�
нальні витрати. Згідно з остан�
ньою домовленістю, орендна пла�
та становила 0,01%, тобто трохи
більше 18 гривень на місяць.
Стільки “Просвіта” платила про�
тягом останніх трьох років. Рі�
шення про це ухвалюють депутати
облради на сесії, встановлюючи
плату на рік. Але у 2020 році пого�
дили пільгову ціну на три місяці.

“Ми писали листи, звернення.
Відповіді не було. Тобто нам і не
відмовляли, і рішення на сесію не
виносили”, – сказав Олександр
Шевченко.

На час карантину дозволили
не платити за приміщення взага�
лі, але починаючи з червня 2021
року встановили вартість оренди
як для комерційного підприєм�
ства – 18700 гривень плюс кому�
нальні платежі.

“Як нам розповіли в кулуарах,

підготували рішення про те, щоб
надати “Просвіті” пільгову ціну на
постійній основі. Депутати прого#
лосували. Але воно не вступило в
силу, бо, як нам пояснили, це рішен#
ня набуде чинності на основі нового
договору. Новий договір підписати
не можемо, бо нам скрізь відпові#
дають – у вас же борги”, – сказав
Шевченко.

Борги наразі становлять май�
же 60 тисяч гривень. Олександр
каже, що багато разів просили їх
списати.

За словами заступника на�
чальника управління комуналь�
ного майна облради Сергія Сви�
ридова, “Просвіта” могла б і досі
орендувати приміщення на Хлі�
бопекарській за зручною ціною.

Для цього потрібно
було переукласти до�
говір, у зв’язку зі змінами у зако�
нодавстві.

Як сказав у коментарі “Сус�
пільному” Сергій Свиридов, як�
що раніше закон дозволяв змен�
шувати орендну плату в рамках
продовження вже існуючого до�
говору, то Закон України “Про
оренду державного та комуналь�
ного майна”, який набув чиннос�
ті з 1 лютого 2020 року, вимагає
його переукладання.

“Неодноразово, з липня 2020
року, ми до них зверталися, говори#
ли з їхнім керівником, Олександром
Шевченком, щоб вони прийшли пе#
реуклали договір. Їм пояснювали,
що треба робити. Їм би надали та#

кі умови, які вони просили, термі#
ном на п’ять років. Але Шевченко
тоді сказав, що не буде цим займа#
тися. Ну і ми ж не можемо поста#
вити за нього підпис”, – говорить
Свиридов.

12 квітня Господарський суд
Чернігівської області задоволь�
нив позов Чернігівської місцевої
прокуратури “про стягнення
68394 грн. 03 коп. та зобов’язання
повернення майна”. Тобто до ос�
новної суми боргу додалися ще
більше десяти тисяч гривень
ПДВ на користь Управління ко�
мунального майна Чернігівської
обласної ради.

Однак ця сума зросла до

191571,50 гривень. Таку цифру
називає управління комунально�
го майна облради на своїй Фейс�
бук�сторінці.

Речник обласної прокуратури
Валерій Литовченко у коментарі
“Суспільному” зазначив, що тер�
мін договору оренди закінчився в
жовтні 2020 року. Відтоді й набіг�
ла така сума.

“По закінченні строку догово#
ру, який сплив у жовтні минулого
року, договір не подовжили, забор#
гованість не сплатили і майно не
повернули. В травні рішення набу#
ло законної сили, воно не оскаржу#
валось. В рішенні зазначено, що від#
повідач на суд не з’явився. Тому по#
зов був задоволений”.

“Були проведені заходи,
пов’язані з примусовим повернен#
ням нерухомого майна з орендного
користування Чернігівського об#
ласного об’єднання Всеукраїнсько#
го товариства “Просвіта” ім. Та#
раса Шевченка, що розташоване у
місті Чернігові по вулиці Хлібопе#
карська, 10”, – йдеться в пові#
домленні управління.

Сайт Svoboda.fm (за матеріа�
лами “Суспільне Чернігів”)

Чернігівській “Просвіті” заборонили користуватися приміщенням
Вранці 9 вересня в будівлі, де розташовуєть�

ся товариство “Просвіта”, на Хлібопекарській,
10, змінили замки та зачинили двері. За слова�
ми голови Чернігівської “Просвіти” Олександра
Шевченка, це зробила виконавча служба за при�
сутності представників управління комунально�
го майна облради та поліції. Тепер “Просвіта” не
зможе користуватися цим приміщенням. Чому –
розбиралися журналісти “Суспільного”.
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Читацьке віче “Чому бібліотекар, а не держава повинен думати
про забезпечення книгами?!”

Олег ОЛЕКСЮК,
керівник проєкту 
“Гордість Херсонщини”

У рамках проєкту “Гордість
Херсонщини” в Херсонській об
ласній книгозбірні імені Олеся
Гончара відбулася творча зустріч
із заслуженою художницею Укра
їни, громадською діячкою Марі
єю ШнайдерСенюк.

Народилась Марія Несторів
на ШнайдерСенюк 9 червня
1936 року в селі Коблин Млинів
ського району Рівненської облас
ті. 1956 року закінчила Львівське
училище прикладного і декора
тивного мистецтва (педагоги:
В. Цюнь, Н. Сукачова, В. Черка
сов та К. Звіринський). Викорис
товуючи традиційні засоби ви
разності, художниця завжди в по
шуку нових незаангажованих сю
жетів килимоткацтва. Її творчість
осяяна життєдайною силою при
роди України. Декоративна свят
ковість, витончена легкість, пое
тична алегоричність вирізняють
її сюжетнотематичні килими та
гобелени з поміжінших майстрів
Північного Причорномор’я. Її
роботи “Хотіла б я піснею стати”,
“Маруся Чурай”, “Григорій Ско
ворода”, “Неначе писанка село”,
“Син землі”, “Крізь тисячоліт
тя”, “Увійдіть до Храму” та “Сі
яч” наснажують на переосмис
лення краянами свого буття на
життєдайній землі українській.

Ще 1971 року Марію Шнай
дерСенюк зарахували до лав На
ціональної спілки художників
України. Художниця працює не
лише з килимами та гобеленами.
Її пейзажі заслуговують на окре
ме дослідження. Живопис у кар
тинах Марії ШнайдерСенюк
співає кольорами, зачаровує і
тримає у полоні прекрасного.
Тож не дивно, що 1992 року Ма
рія Несторівна удостоєна високо
го звання “Заслужений художник
України”.

Вона одна з перших на Херсон

щині, ще наприкінці 1980х, увій
шла до лав Товариства української
мови в Херсоні та Народного Руху
України, а з 1992 року – в активі
Херсонського обласного об’єднан
ня Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевчен
ка. Нині ж є активною учасницею
Союзу українок. Дух національної
свободи відчутний у багатьох по
лотнах майстрині пензля.

Роботи Марії ШнайдерСе
нюк мають неабиякий попит се
ред мистецтвознавців та поціно
вувачів таланту художниці. Її го
белени можна зустріти у багатьох
музеях України, Канади та США.
У Національному музеї Тараса

Шевченка в Києві експонується
гобелен “Григорій Сковорода”.
Чимало її робіт знайшли своє
життя в Київському державному
музеї Українського народноде
коративного мистецтва, Херсон
ському обласному художньому
музеї імені Олексія Шовкуненка,
літературному музеї Бориса Лав
реньова та в приміщенні Херсон
ської обласної універсальної нау
кової бібліотеки імені Олеся Гон
чара. Неодноразово її картини
були окрасою того чи іншого лі
тературнохудожнього видання.
Про це наголосив у своєму висту

пі і Почесний громадянин міста
Херсона, заслужений діяч мис
тецтв України, відомий поет Ва
лерій Кулик. Він згадав про свою
поетичну збірку “У мареві
мальв”, в основу оформлення
обкладинки якої лягла репродук
ція картини пані Марії. Із вдяч
ністю й шаною до майстрині Ва
лерій Павлович зачитав свій но
вий сонет – присвяту ювілярці.

2021 року Марія Несторівна
святкує не лише 85річчя від дня
народження, а й 50річчя перебу
вання в лавах Національної спіл
ки художників України.

Глядачі мали змогу перегля
нути нові полотна, які увійшли

до нової персональної виставки
картин Марії ШнайдерСенюк
“Запах Євшанзілля”, яка експо
нуватиметься в залі каталогів об
ласної книгозбірні імені Олеся
Гончара до кінця вересня.

А нам залишається подякува
ти цьогорічній ювілярці, леген
дарній художниці Марії Шнай
дерСенюк за те, що вона є у на
шому житті, за те, що долучилася
до проєкту “Гордість Херсонщи
ни”. Бажаємо вельмишановній
Марії Несторівні довгих літ твор
чого життя та дорогоцінного Бо
жого дару здоров’я!

Світлана КОРОНЕНКО

Саме стільки примірників
книги “Там, де ніколи” Любові
Голоти видавництво “Ярославів
Вал” передало днями до ста бібліо
тек України – здебільшого сіль
ських і містечкових, а також до
публічних бібліотек великих міст
і столиці. З автографом авторки.
Як подарунок. Щедрий, як на
сьогодні, подарунок.

А почалося все з рекламної
акції видавництва “Даруємо кни
гу бібліотеці”. Ми вирішили по
дарувати 10 книг Любові Голоти
бібліотекам. Запустили акцію в
соціальній мережі Фейсбук – і
вже того дня були вражені. Бук
вально за якусь годину список
бібліотек, які хотіли б отримати
такий подарунок, виріс до кіль
кох десятків, а далі їхня кількість
росла з геометричною прогресі
єю. Я зателефонувала Любові Ва
силівні і запитала: “Що будемо
робити?” Любов Василівна, не
задумуючись, сказала: “Даруємо
стільки, скільки бібліотек попро
сять!” Розумію, що це душевна
щедрість письменниці, для якої
бібліотека – священне місце, од
нак тираж не безмежний. Зупи
нилися на 100 примірниках. Але
кількість бібліотек у Фб із про
ханням подарувати книжку все
росла і росла…

Коли список бібліотек, які
просили подарувати прозову
книжку Любові Голоти “Там, де
ніколи”, наблизився до ТРЬОХ
СОТ, я зробила у Фб допис:
“Щось таки не так у нашому ко
ролівстві... Уявіть собі: ТРИСТА
бібліотек України хочуть мати
для своїх читачів цю книжку! Ав
торка дала згоду, і, звісно, книж
ки ми відправимо тим бібліоте
кам, які озвалися серед першої
сотні, і вже відправляємо. Тобто є
активне зацікавлення книгою
Любові Голоти! Але чому ця
книжка свого часу не була закуп
лена, фактично була проігноро
вана державою?

І у зв’язку з цим хочу поціка
витися у працівників бібліотек,
особливо бібліотек сільських і
райцентрівських (чи ОТГшних!)
(таких у нашому списку найбіль
ше!): а як відбувається поповнен
ня ваших фондів? Як книжки
потрапляють до вас? Чи ви роби
те замовлення з конкретних
списків книг, які вам пропонують
на вибір, чи отримуєте те, що вам
закуповують без вашого відома?

Мені як видавцеві це цікаво,
тому що так само держава ста
виться і до книг інших авторів
видавництва “Ярославів Вал” –
Михайла Слабошпицького, Пав

ла Мовчана, Івана Корсака, Пет
ра Кралюка, Бориса Гуменюка,
Миколи Тимошика, тобто не за
куповує їх для бібліотек... Я можу
продовжувати і продовжувати
цей перелік”.

Тож як і які книжки потрапля
ють до бібліотек сьогодні? Ось ли
ше кілька відповідей з Фейсбуку.

Таїса Антонюк: “Хотілося мати
в своїх фондах такі книги, але, на
жаль, поповнення дуже мізерні,
навіть на періодику не виділяють
кошти. Поповнюються завдяки
акції “Подаруй бібліотеці книгу”.

Олена Сидоренко: “Дійсно
щось таки не так у нашому коро
лівстві... Шкільні бібліотеки по
повнювалися книгами в далекі 70
80ті роки. Дещо отримали в 12
му році. Але це знову була класи
ка. Отримати книги сучасних ав
торів майже не реально. Так, мож
на просити допомоги у обмін
фондів бібліотек, брати участь в
акціях у соціальних мережах. Над
ходять підручники, дещо з мето
дики. І то тільки останні роки.
Чому бібліотекар, а не держава
повинен думати про забезпечення
книгами?! Зараз публічні бібліоте
ки у набагато кращому становищі,
ніж ми. У нас не існує замовлень.
Зверталися до Інституту україн
ської книги. Сказали, що вони
опікуються тільки публічними
бібліотеками. Дякуємо, що остан
нім часом видавництва почали
проводити акції. Але ж акції — це
лотерея. Я вже майже не звертаю
на них увагу. Що нам потрібно?
Все, що сучасно, актуально. Всі
названі вами поети і прозаїки. Но
ві енциклопедії і словники. І го
ловне – державна програма забез
печення шкільних бібліотек.

Надія Асатрян: “Наші просьби
йдуть в нікуди... Цього року вип
росила в групі “Книжкова бара
холка” у небайдужих людей,
прийшла і класика, і трохи сучас
ної (доставка – моя оплата), але
це крапля в морі... Всі книги від
разу розбіглись по руках (хоч
більшість книг російськомовні),
а в ОТГ взагалі стоїть питання
про закриття бібліотек, яке вже
там поповнення...”

Коментарі до цих гірких слів
бібліотекарів, як то кажуть, зайві.

Сьогодні книжка Любові Го
лоти “Там, де ніколи” вже отри
мана всіма бібліотеками, які озва
лися в першій сотні. Нам щиро
дякують. Дякують щиро й авторці.
Книжка потрапила туди, де її чи
татимуть. Отакий один позитив
ний епізод із сучасної книжкової
реальності України. Але вражен
ня, що в нашому книжковому ко
ролівстві щось таки не так, і дуже
не так, не полишає мене…

Марія ПОРОХ, 
членкиня Клубу інтелігенції 
ім. І. Пелипейка та РО “Просвіта”

У світлиці Косівської цен
тральної бібліотеки в дружньому
колі зібралися ті, кому небайдуже
українське слово, – письменни
ки, члени Клубу інтелігенції, біб
ліотекарі Косівської ЦМБ – на
зустріч із відомим українським
поетом, прозаїком, членом

НСПУ, кінодраматургом, видав
цем Володимиром Шовкошит
ним.

Модератор заходу Василь
Шкурган – голова Косівського
осередку НСПУ, представив при
сутнім гостя і розказав про бага
тогранність особистості Володи
мира Шовкошитного, його наси
чене творче і громадське життя,
плідну державну і політичну ді
яльність.

З іменем цієї людини пов’яза

на ціла епоха Незалежності Укра
їни, водночас він визначна пос
тать у літературі, активний перек
ладач, редактор, видавець і літе
ратурний критик. Очолює видав
ництво “Український пріоритет”,
де вийшло понад три сотні най
менувань книг прози, поезії, пуб
ліцистики, наукової літератури.

Автор 25 книг прози і поезії,
сценаріїв художньопубліцистич
них фільмів, трьох магнітоальбо
мів пісень, за що став лавреатом
премій ім. Бойченка, ім. Остров
ського, ім. Лукаша, ім. Черева
тенка, ім. Миколи Яновського;
міжнародних премій ім. Василя
Стуса, “Тріумф” ім. Гоголя, імені
Пантелеймона Куліша, ім. Ско
вороди. Нагороджений медаллю
Івана Мазепи.

Цікавий його творчий доро
бок: історичні романи “Хресна
путь”, “Білий кречет”, “Боривіт
ри”, збірка поезій “Запали свічу”
були серед лідерів рейтингу
“Книга року”, а трилогія “Кров –
свята” номінувалася на Шевчен
ківську премію. Сам письменник
про це сказав так: “номінувалася,
але тодішній комітет її навіть не
читав: ліньки було, тому й віддав
літературну премію іншому. Ця
книжка – підсумок цілого етапу
моєї творчої біографії і цілого
століття життя України. Я гордий
тим, що зміг це зробити”.

Яскравим, цікавим, насиче
ним багатьма фактами був виступ
Володимира Шовковитного. Він
ділився з присутніми спогадами
про власний життєвий шлях, по
дії під час аварії на Чорнобиль
ській АЕС, у Верховній Раді, про

перепоховання відомих борців за
волю України – Василя Стуса,
Олекси Тихого та Юрія Литвина з
Пермських таборів в Україну, про
зустрічі та розмови з Левком
Лук’яненком, участь у всіх Май
данах.

Кожний факт Володимир
Шовковитний підсилював свої
ми поетичними рядками, що
знайшли вдячний відгук у серцях
присутніх.

Письменник презентував свої
твори та різноманітну українську
літературу видавництва “Україн
ський пріоритет”, а саме твори
Ольги Слоньовської, Леся Кач
ковського, Аліка Гомельського,
Сергія Федака, які можна було
придбати.

Півторагодинний виступ по
ціновувачі літератури слухали,
затамувавши подих. Присутні от
римали неймовірні емоції від цієї
зустрічі з людиною, яка все своє
життя працює на ниві відроджен
ня українського книговидання.

На завершення розмови зі
словами вдячності виступила ди
ректорка Косівської ЦМБ Любов
Кабин, яка подарувала на згадку
гостю портрет Василя Стуса, а та
кож голова Союзу українок Анна
Богдан, яка вручила квіти дружи
ні Володимира Шовкошитного –
за його словами, “справжньому
алмазу”, який він знайшов на
Кавказі і береже, як зіницю ока.

Прощаючись після приємно
го спілкування, всі щиро побажа
ли Володимирові Шовкошитно
му здоров’я та успіхів, а ще – й
надалі насолоджувати своїми
творами українського читача.

Сто книжок від Любові Голоти,
або Як держава забезпечує 
бібліотеки книжками?

У Гончарівці привітали з ювілеями Марію ШнайдерСенюк

Зустріч із Володимиром Шовкошитним
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Читацьке віче “Чому бібліотекар, а не держава повинен думати
про забезпечення книгами?!”

Олег ОЛЕКСЮК,
керівник проєкту 
“Гордість Херсонщини”

У рамках проєкту “Гордість
Херсонщини” в Херсонській об
ласній книгозбірні імені Олеся
Гончара відбулася творча зустріч
із заслуженою художницею Укра
їни, громадською діячкою Марі
єю ШнайдерСенюк.

Народилась Марія Несторів
на ШнайдерСенюк 9 червня
1936 року в селі Коблин Млинів
ського району Рівненської облас
ті. 1956 року закінчила Львівське
училище прикладного і декора
тивного мистецтва (педагоги:
В. Цюнь, Н. Сукачова, В. Черка
сов та К. Звіринський). Викорис
товуючи традиційні засоби ви
разності, художниця завжди в по
шуку нових незаангажованих сю
жетів килимоткацтва. Її творчість
осяяна життєдайною силою при
роди України. Декоративна свят
ковість, витончена легкість, пое
тична алегоричність вирізняють
її сюжетнотематичні килими та
гобелени з поміжінших майстрів
Північного Причорномор’я. Її
роботи “Хотіла б я піснею стати”,
“Маруся Чурай”, “Григорій Ско
ворода”, “Неначе писанка село”,
“Син землі”, “Крізь тисячоліт
тя”, “Увійдіть до Храму” та “Сі
яч” наснажують на переосмис
лення краянами свого буття на
життєдайній землі українській.

Ще 1971 року Марію Шнай
дерСенюк зарахували до лав На
ціональної спілки художників
України. Художниця працює не
лише з килимами та гобеленами.
Її пейзажі заслуговують на окре
ме дослідження. Живопис у кар
тинах Марії ШнайдерСенюк
співає кольорами, зачаровує і
тримає у полоні прекрасного.
Тож не дивно, що 1992 року Ма
рія Несторівна удостоєна високо
го звання “Заслужений художник
України”.

Вона одна з перших на Херсон

щині, ще наприкінці 1980х, увій
шла до лав Товариства української
мови в Херсоні та Народного Руху
України, а з 1992 року – в активі
Херсонського обласного об’єднан
ня Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевчен
ка. Нині ж є активною учасницею
Союзу українок. Дух національної
свободи відчутний у багатьох по
лотнах майстрині пензля.

Роботи Марії ШнайдерСе
нюк мають неабиякий попит се
ред мистецтвознавців та поціно
вувачів таланту художниці. Її го
белени можна зустріти у багатьох
музеях України, Канади та США.
У Національному музеї Тараса

Шевченка в Києві експонується
гобелен “Григорій Сковорода”.
Чимало її робіт знайшли своє
життя в Київському державному
музеї Українського народноде
коративного мистецтва, Херсон
ському обласному художньому
музеї імені Олексія Шовкуненка,
літературному музеї Бориса Лав
реньова та в приміщенні Херсон
ської обласної універсальної нау
кової бібліотеки імені Олеся Гон
чара. Неодноразово її картини
були окрасою того чи іншого лі
тературнохудожнього видання.
Про це наголосив у своєму висту

пі і Почесний громадянин міста
Херсона, заслужений діяч мис
тецтв України, відомий поет Ва
лерій Кулик. Він згадав про свою
поетичну збірку “У мареві
мальв”, в основу оформлення
обкладинки якої лягла репродук
ція картини пані Марії. Із вдяч
ністю й шаною до майстрині Ва
лерій Павлович зачитав свій но
вий сонет – присвяту ювілярці.

2021 року Марія Несторівна
святкує не лише 85річчя від дня
народження, а й 50річчя перебу
вання в лавах Національної спіл
ки художників України.

Глядачі мали змогу перегля
нути нові полотна, які увійшли

до нової персональної виставки
картин Марії ШнайдерСенюк
“Запах Євшанзілля”, яка експо
нуватиметься в залі каталогів об
ласної книгозбірні імені Олеся
Гончара до кінця вересня.

А нам залишається подякува
ти цьогорічній ювілярці, леген
дарній художниці Марії Шнай
дерСенюк за те, що вона є у на
шому житті, за те, що долучилася
до проєкту “Гордість Херсонщи
ни”. Бажаємо вельмишановній
Марії Несторівні довгих літ твор
чого життя та дорогоцінного Бо
жого дару здоров’я!

Світлана КОРОНЕНКО

Саме стільки примірників
книги “Там, де ніколи” Любові
Голоти видавництво “Ярославів
Вал” передало днями до ста бібліо
тек України – здебільшого сіль
ських і містечкових, а також до
публічних бібліотек великих міст
і столиці. З автографом авторки.
Як подарунок. Щедрий, як на
сьогодні, подарунок.

А почалося все з рекламної
акції видавництва “Даруємо кни
гу бібліотеці”. Ми вирішили по
дарувати 10 книг Любові Голоти
бібліотекам. Запустили акцію в
соціальній мережі Фейсбук – і
вже того дня були вражені. Бук
вально за якусь годину список
бібліотек, які хотіли б отримати
такий подарунок, виріс до кіль
кох десятків, а далі їхня кількість
росла з геометричною прогресі
єю. Я зателефонувала Любові Ва
силівні і запитала: “Що будемо
робити?” Любов Василівна, не
задумуючись, сказала: “Даруємо
стільки, скільки бібліотек попро
сять!” Розумію, що це душевна
щедрість письменниці, для якої
бібліотека – священне місце, од
нак тираж не безмежний. Зупи
нилися на 100 примірниках. Але
кількість бібліотек у Фб із про
ханням подарувати книжку все
росла і росла…

Коли список бібліотек, які
просили подарувати прозову
книжку Любові Голоти “Там, де
ніколи”, наблизився до ТРЬОХ
СОТ, я зробила у Фб допис:
“Щось таки не так у нашому ко
ролівстві... Уявіть собі: ТРИСТА
бібліотек України хочуть мати
для своїх читачів цю книжку! Ав
торка дала згоду, і, звісно, книж
ки ми відправимо тим бібліоте
кам, які озвалися серед першої
сотні, і вже відправляємо. Тобто є
активне зацікавлення книгою
Любові Голоти! Але чому ця
книжка свого часу не була закуп
лена, фактично була проігноро
вана державою?

І у зв’язку з цим хочу поціка
витися у працівників бібліотек,
особливо бібліотек сільських і
райцентрівських (чи ОТГшних!)
(таких у нашому списку найбіль
ше!): а як відбувається поповнен
ня ваших фондів? Як книжки
потрапляють до вас? Чи ви роби
те замовлення з конкретних
списків книг, які вам пропонують
на вибір, чи отримуєте те, що вам
закуповують без вашого відома?

Мені як видавцеві це цікаво,
тому що так само держава ста
виться і до книг інших авторів
видавництва “Ярославів Вал” –
Михайла Слабошпицького, Пав

ла Мовчана, Івана Корсака, Пет
ра Кралюка, Бориса Гуменюка,
Миколи Тимошика, тобто не за
куповує їх для бібліотек... Я можу
продовжувати і продовжувати
цей перелік”.

Тож як і які книжки потрапля
ють до бібліотек сьогодні? Ось ли
ше кілька відповідей з Фейсбуку.

Таїса Антонюк: “Хотілося мати
в своїх фондах такі книги, але, на
жаль, поповнення дуже мізерні,
навіть на періодику не виділяють
кошти. Поповнюються завдяки
акції “Подаруй бібліотеці книгу”.

Олена Сидоренко: “Дійсно
щось таки не так у нашому коро
лівстві... Шкільні бібліотеки по
повнювалися книгами в далекі 70
80ті роки. Дещо отримали в 12
му році. Але це знову була класи
ка. Отримати книги сучасних ав
торів майже не реально. Так, мож
на просити допомоги у обмін
фондів бібліотек, брати участь в
акціях у соціальних мережах. Над
ходять підручники, дещо з мето
дики. І то тільки останні роки.
Чому бібліотекар, а не держава
повинен думати про забезпечення
книгами?! Зараз публічні бібліоте
ки у набагато кращому становищі,
ніж ми. У нас не існує замовлень.
Зверталися до Інституту україн
ської книги. Сказали, що вони
опікуються тільки публічними
бібліотеками. Дякуємо, що остан
нім часом видавництва почали
проводити акції. Але ж акції — це
лотерея. Я вже майже не звертаю
на них увагу. Що нам потрібно?
Все, що сучасно, актуально. Всі
названі вами поети і прозаїки. Но
ві енциклопедії і словники. І го
ловне – державна програма забез
печення шкільних бібліотек.

Надія Асатрян: “Наші просьби
йдуть в нікуди... Цього року вип
росила в групі “Книжкова бара
холка” у небайдужих людей,
прийшла і класика, і трохи сучас
ної (доставка – моя оплата), але
це крапля в морі... Всі книги від
разу розбіглись по руках (хоч
більшість книг російськомовні),
а в ОТГ взагалі стоїть питання
про закриття бібліотек, яке вже
там поповнення...”

Коментарі до цих гірких слів
бібліотекарів, як то кажуть, зайві.

Сьогодні книжка Любові Го
лоти “Там, де ніколи” вже отри
мана всіма бібліотеками, які озва
лися в першій сотні. Нам щиро
дякують. Дякують щиро й авторці.
Книжка потрапила туди, де її чи
татимуть. Отакий один позитив
ний епізод із сучасної книжкової
реальності України. Але вражен
ня, що в нашому книжковому ко
ролівстві щось таки не так, і дуже
не так, не полишає мене…

Марія ПОРОХ, 
членкиня Клубу інтелігенції 
ім. І. Пелипейка та РО “Просвіта”

У світлиці Косівської цен
тральної бібліотеки в дружньому
колі зібралися ті, кому небайдуже
українське слово, – письменни
ки, члени Клубу інтелігенції, біб
ліотекарі Косівської ЦМБ – на
зустріч із відомим українським
поетом, прозаїком, членом

НСПУ, кінодраматургом, видав
цем Володимиром Шовкошит
ним.

Модератор заходу Василь
Шкурган – голова Косівського
осередку НСПУ, представив при
сутнім гостя і розказав про бага
тогранність особистості Володи
мира Шовкошитного, його наси
чене творче і громадське життя,
плідну державну і політичну ді
яльність.

З іменем цієї людини пов’яза

на ціла епоха Незалежності Укра
їни, водночас він визначна пос
тать у літературі, активний перек
ладач, редактор, видавець і літе
ратурний критик. Очолює видав
ництво “Український пріоритет”,
де вийшло понад три сотні най
менувань книг прози, поезії, пуб
ліцистики, наукової літератури.

Автор 25 книг прози і поезії,
сценаріїв художньопубліцистич
них фільмів, трьох магнітоальбо
мів пісень, за що став лавреатом
премій ім. Бойченка, ім. Остров
ського, ім. Лукаша, ім. Черева
тенка, ім. Миколи Яновського;
міжнародних премій ім. Василя
Стуса, “Тріумф” ім. Гоголя, імені
Пантелеймона Куліша, ім. Ско
вороди. Нагороджений медаллю
Івана Мазепи.

Цікавий його творчий доро
бок: історичні романи “Хресна
путь”, “Білий кречет”, “Боривіт
ри”, збірка поезій “Запали свічу”
були серед лідерів рейтингу
“Книга року”, а трилогія “Кров –
свята” номінувалася на Шевчен
ківську премію. Сам письменник
про це сказав так: “номінувалася,
але тодішній комітет її навіть не
читав: ліньки було, тому й віддав
літературну премію іншому. Ця
книжка – підсумок цілого етапу
моєї творчої біографії і цілого
століття життя України. Я гордий
тим, що зміг це зробити”.

Яскравим, цікавим, насиче
ним багатьма фактами був виступ
Володимира Шовковитного. Він
ділився з присутніми спогадами
про власний життєвий шлях, по
дії під час аварії на Чорнобиль
ській АЕС, у Верховній Раді, про

перепоховання відомих борців за
волю України – Василя Стуса,
Олекси Тихого та Юрія Литвина з
Пермських таборів в Україну, про
зустрічі та розмови з Левком
Лук’яненком, участь у всіх Май
данах.

Кожний факт Володимир
Шовковитний підсилював свої
ми поетичними рядками, що
знайшли вдячний відгук у серцях
присутніх.

Письменник презентував свої
твори та різноманітну українську
літературу видавництва “Україн
ський пріоритет”, а саме твори
Ольги Слоньовської, Леся Кач
ковського, Аліка Гомельського,
Сергія Федака, які можна було
придбати.

Півторагодинний виступ по
ціновувачі літератури слухали,
затамувавши подих. Присутні от
римали неймовірні емоції від цієї
зустрічі з людиною, яка все своє
життя працює на ниві відроджен
ня українського книговидання.

На завершення розмови зі
словами вдячності виступила ди
ректорка Косівської ЦМБ Любов
Кабин, яка подарувала на згадку
гостю портрет Василя Стуса, а та
кож голова Союзу українок Анна
Богдан, яка вручила квіти дружи
ні Володимира Шовкошитного –
за його словами, “справжньому
алмазу”, який він знайшов на
Кавказі і береже, як зіницю ока.

Прощаючись після приємно
го спілкування, всі щиро побажа
ли Володимирові Шовкошитно
му здоров’я та успіхів, а ще – й
надалі насолоджувати своїми
творами українського читача.

Сто книжок від Любові Голоти,
або Як держава забезпечує 
бібліотеки книжками?

У Гончарівці привітали з ювілеями Марію ШнайдерСенюк

Зустріч із Володимиром Шовкошитним
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Читацьке віче
“Кожен артефакт, представлений на виставці, – 
це змістовне збереження генези 
української культури”. 

На Личаківському кладовищі
у м. Львові відбулося вшанування
пам’яті Анатоля Вахнянина –
композитора, письменника, пе
дагога, громадського діяча, спів
засновника і першого голови то
вариства “Просвіта”, організова
не Львівським обласним об’єд
нанням ВУТ “Просвіта” ім. Тара
са Шевченка.

Парох храму св. Трійці м.
Львова протоієрей Степан Кащук
відслужив чин панахиди та наго
лосив: “Ми маємо знати і
пам’ятати славних, мужніх, здіб
них, талановитих мужів нашого
народу, наслідуючи їх приклад
життя; вчитися, працювати і слу
жити своєму народові, щоб наш
народ був духовно багатий, муд
рий, сильний і щасливий”.

Голова Львівського обласного
товариства ВУТ “Просвіта” імені
Т. Шевченка Ярослав Пітко від
значив: “Багатогранна творча ді

яльність Анатоля Вахнянина
сприяла формуванню національ
ної ідентичності українців; са
мостійницьких поглядів, пробуд
жених Шевченковим словом”.

Зпоміж багатьох громадських
ініціатив, активної громадської та
політичної діяльності необхідно
відзначити роль Анатоля Вахня
нина у створенні 1868 року това
риства “Просвіта” – унікальної
форми самоорганізації українців
у боротьбі за Українську Державу,
здобуття її Незалежності.

На Личаківському кладовищі
просвітяни поклали квіти до мо
гил першого голови відновленої у
1988 році “Просвіти”, письмен
ника, Героя України Романа Іва
ничука та голови Товариства у
1996–2000 рр., письменника Ро
мана Лубківського.

Пресслужба ЛОО ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка

Марина МАРЧЕНКО,
м. Київ

180 відреставрованих предме
тів, пов’язаних із життям та твор
чістю понад 50 видатних україн
ців, представлені на виставці
“Духовна велич: меморії видат
них українців. Наукова реставра
ція”, яка триває в Національному
музеї Тараса Шевченка.

Над здійсненням цього широ
комасштабного проєкту працюва
ли фахівці Національного науко
водослідного реставраційного
центру України і його філій у Льво
ві, Одесі, Харкові. Долучились 40
музеїв, заповідників, галерей Ук
раїни та інших закладів культури.
Реалізовано проєкт за підтримки
Українського культурного фонду.

В експозиції представлені від
реставровані особисті речі виз
начних українців, які впродовж
ХVIII–ХХ ст. відігравали вирі
шальну роль в історії та культурі
України – Іван Мазепа, Петро
Калнишевський, Іван Скоропад
ський, Петро Могила, Тарас Шев
ченко, Іван Котляревський, Леся
Українка та багато інших. А також
малярські й графічні твори худож
ників, документальні пам’ятки,
світлини, прижиттєві видання ав
торів, нотні записи, меблі, книги з
особистих бібліотек, одяг, предме
ти домашнього вжитку.

Один із непересічних експо
натів – відомий портрет поета
Василя Жуковського роботи Кар

ла Брюллова. який зіграв важливу
роль у житті Тараса Шевченка та
допоміг звільнитися від кріпац
тва. У роки Другої світової війни
портрет дуже постраждав. Влітку
1941 року музей Шевченка готу
вав до евакуації найцінніші екс
понати, серед яких був і цей пор
трет. Музейні предмети були де
монтовані, спаковані й відправ
лені на берег Дніпра. Протягом
двох тижнів експонати залиша
лися просто неба.

У березні 1942 року комісія
музейників та реставраторів, зро
бивши огляд стану збереженості
евакуйованих раритетів, конста
тувала, що портрет Василя Жу
ковського постраждав чи не най
більше через сильне промокання
полотна. 1948 року, одразу після
повернення експонатів до Києва
портрет було передано до Рестав
раційного центру. Тут системно
розпочалася багаторічна робота
щодо порятунку оригіналу карти
ни Карла Брюллова. Останній ог
ляд твору засвідчив, що завдяки
таланту й професіоналізму кіль
кох поколінь художниківрестав
раторів, картина має бездоган
ний стан збереженості.

На виставці можна побачити
й інші меморіальні речі, пов’яза
ні з постаттю Кобзаря – скринь
ку, подаровану йому Карлом
Брюлловим, перстень Михайла
Лазаревського, в якому зберіга
ється пасмо з вуса Тараса Григо
ровича, “Портрет Тараса Шев

ченка” Іллі Рєпіна – подарунок
Дмитру Яворницькому і навіть
сорочку, в якій поет проходив
військову службу.

Свою історію, як і кожний
виставковий експонат, має сріб
ний вінок, подарований Михайлу
Грушевському від наукового то
вариства ім. Тараса Шевченка у
1926 році на честь 60літнього
ювілею вченого. Вперше цей юві
лейний подарунок експонувався
на виставці “ВУАН на сучасному
етапі”, яка відкрилася влітку 1932
році в Музеї українських діячів
науки і мистецтва.

Досліджуючи архівні збірки,
фахівці Історикомеморіального
музею Михайла Грушевського
давно натрапити на слід срібного
вінка, який губився в документах
початку 1930х, але достеменно
не знали, де саме він зберігається.
Тому були приємно здивовані,
коли вперше побачили відрестав
рований раритет у виставковій
експозиції. 

Увагу відвідувачів привертає
розкішний кабінетний стіл із чер
воного дуба Симона Петлюри, за
яким він працював під час пере
бування уряду Директорії у Він
ниці. На реставрації у Києві екс
понат перебував понад два роки.
Найскладнішим у роботі було
зняти кілька шарів фарби зі стіль
ниці, а також заново відтворити
дві ніжки стола у вигляді левів.
Цю колосальну роботу виконав
Олександр Закусило – художник

реставратор Національного нау
ководослідного центру України.

Ще один цікавий експонат –
ікона “Св. Миколая Чудотворця”
з іконостаса Богоявленського со
бору, зведеного на замовлення та
коштом Івана Мазепи, яку нази
вають “мазепинською”. За твер
дженням фахівців, ікона добре
збереглась, але втратила свою ав
тентичність – у XIX сторіччі її пе
реписали заново хоча і професій
ні художники. Було вирішено по
вернути пам’ятці первісний виг
ляд. Для цього знадобились коло
сальні зусилля реставратора,
який працював тільки над цією
роботою чотири роки, щоб образ
святого Миколая ми побачили
таким, яким його було створено у
XVIII сторіччі.

Серед знакових експонатів
виставки є також “Євангеліє” ос
таннього гетьмана України П. Кал

нишевського (1758 р.), яке він по
дарував СвятоТроїцькій церкві в
селі Пустовійтівка на Сумщині,
особисті речі видатних жінок ХІХ
століття – Лесі Українки, Марії
Заньковецької, Софії Тобілевич,
речі з особистого архіву Василя
Стуса, графічні автопортрети Ка
терини Білокур та багато інших.

“Кожен артефакт, представ
лений на виставці, – це змістовне
збереження генези української
культури. Це не просто реставра
ційна робота, а велике наукове
дослідження, над яким працюва
ли люди, які віддають серце, ду
шу, свій талант своїй роботі”, –
зазначив Валерій Бітаєв, віце
президент Національної академії
мистецтв України.

Виставка триватиме до 10 жов
тня 2021 року у виставкових залах
Національного музею Тараса
Шевченка.

Галина СТАСЮК,
кандидат філологічних наук,
доцент ІваноФранківської філії
Університету “Україна”

Добре збережений і ґрунтов
но вивчений архів письменника
— це п’ятипелюсткова рідкість у
реаліях української, століттями
проскрибованої, культури. Як
правило, такі архіви проходили
крізь вир подій особистих і сус
пільних тільки завдяки близь
ким, які самовіддано опікувалися
рукописами, листами, щоденни
ками свого великого родича, за
хищаючи їх від часу й політичних
катаклізмів, аж поки не віддавали
цей скарб у відповідні національ
ні інституції. Але й тоді такому
архіву ще мало пощастити на сво
го дослідника. Так склалася й до
ля епістолярної та щоденникової
спадщини Івана Чендея: збере
жена завдяки рідним, вона вреш
ті дочекалася вдумливого науко
вого осмислення.

У монографії доктора філоло
гічних наук, професора Сидора
Кіраля “Іван Чендей та київські
критики: епістолярні діалоги”
охоплено широку панораму літе
ратурного процесу в Україні від
60х років до часів незалежності
крізь призму листів відомого за
карпатського письменника. Спи
раючись на особисті письмові
свідчення Івана Чендея, знаний
дослідник вияскравив із сутіні
минулого не тільки неординарну
постать великого майстра слова, а
й духовну атмосферу того часу. Зі
сторінок ґрунтовної праці поста
ють люди гідні й мужні, люди чи
ну, які кожен окремо і всі разом,
смертельно ризикуючи в умовах
тоталітарного режиму, посували
справу незалежності України, по
сували щоденною, кропіткою,
часто невдячною літературною,
критичною, видавничою працею,
але саме нею торувався шлях до
національного самовизначення.

Багато з цих імен маловідомі
широкому загалу, проте, збереже
ні в епістолярії Івана Чендея, во
ни заслужено зазвучали знову
завдяки знаковому сучасному

дослідженню: Віктор Костючен
ко (літературознавець, директор
видавництва дитячої літератури
“Веселка”), Кость Волинський
(літературознавець, критик), Ле
онід Коваленко (літературозна
вець, критик) та інші. У листов
ному спілкуванні з автором рома
ну “Птахи полишають гнізда” ці
діячі науки і культури постають
живими — зі своїми життєвими й
професійними проблемами, успі
хами і невдачами, “цюхвилинни
ми” емоціями та чіткими світог
лядними переконаннями. І таке
“олюднення” імен із історії у зга
даній монографії відбулося не
тільки завдяки вдячному матеріа
лу (особисті записи адресанта й
адресатів), а й завдяки дару нау
ковця.

Об’єктивно, аргументовано,
інкрустуючи думку розлогими
цитатами з епістолярію та щоден
ника славетного закарпатського
прозаїка, покликаючись на спо
гади сучасників та матеріали
“справ”, заведених відповідними
радянськими структурами на на
ціонально свідомих літераторів,
критиків, редакторів із широкого
кола знайомств Івана Чендея і на
нього самого, дослідник зархітек
тував правдиву картину тогочас
ної суспільнокультурної дій
сності, на тлі якої виразно прос
тупили живі обличчя її учасників.
Цей вектор студії має неперехід
не значення для молодого поко
ління літературознавців: задля
розуміння особливостей колоні
ального дискурсу, в якому жили й
творили письменники“шістде
сятники”.

Інший важливий горизонт
дослідження — це аналітика
творчої особистості Івана Чен
дея. Епістолярна призма дозво
лила науковцю впритул наблизи
тися до адресанта як до людини й
автора, охопивши багатогран
ність цієї незвичайної постаті.
Іван Чендей у літературознавчій

рецепції професора Сидора Кіра
ля — це не тільки обдарований
письменник, а й людина велико
го серця і високого духу. У моног
рафії йдеться і про специфіку ху
дожнього процесу новеліста, і
про його кропітку роботу над мо
вою творів, і про майже детектив
ні історії видання як окремих йо
го книг, так і “томників”, а та
кож про глибокі внутрішні пере
живання Івана Чендея через нес
праведливість критичних оцінок,
проблеми з публікацією, важкі
життєві стигми. Витримати не
легкі випробування, утвердитися
в позиції автора “високої літера
тури” письменникові допомогли
як власні сили, так і підтримка
“братів по духу”; і це один із лей
тмотивів дослідження: розкриття
того впливу на талант, який має
розуміння знаковості цього та
ланту іншими, постановка пи
тання “впізнавання” дару і його
супроводу (це завжди було проб
лемою для української менталь
ності, в ареалі якої тільки одини
цям щастило на свого Вацлава
Морачевського).

Крім підняття “цілинних”
тем, складного (просопографічна
робота з епістолярієм і щоденни
ками потребує неабиякого такту
й делікатності) методу їхнього
осягнення, справедливої об’єк
тивності у висвітленні дражливих
моментів, потужної аналітичнос
ті, обсяговості вперше введеної в
науковий обіг інформації, моног
рафія “Іван Чендей та київські
критики: епістолярні діалоги” має
ще одну важливу окрасу — блис
кучу стилістику викладу. Висока
культура авторського мовлення
зачаровує і є гідним прикладом
для взорування.

Можна без перебільшення
стверджувати, що дослідження
професора Сидора Кіраля про
епістолярій Івана Чендея — це
працяоснова для усіх майбутніх
студій у цьому напрямку.

180річчя від дня народження
Анатоля Вахнянина (1841–1908)

Актив Львівського обласного товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка та сту
денти Львівського національного університету ветеринарної медицини та

біотехнологій ім. С. Ґжицького біля родинного склепу Анатоля Вахнянина на
Личаківському кладовищі

Невтрачені діалоги духовності
Кіраль С. Іван Чендей та київські критики: епістолярні діалоги:
монографія. Київ—Ужгород: ТОВ “РІКУ”, 2021. 432 с.

ММееммоорріі її   ввииддааттнниихх  ууккррааїїннцціівв,,   яяккіі   ооттррииммааллии  ддррууггее   жжииттттяя
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З блокнота журналіста “Волонтери – малі світлячки у зоні біди, 
без права на відчай і пере� чи вигорання”.

Людмила БОСИК,
голова Володимирецького 
районного об’єднання Всеукра�
їнського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка
Фото авторки

Поза зоною відчаю
У когось на книжкових поли�

цях ще стоять зачитані воєнні ро�
мани, де героїчні Гастелли, комі�
сари і генерали, солдати і саніта�
рочки рятують життя бійців, час�
то закриваючи собою від куль.
Читаючи, і сльоза накочується. І
у пам’яті закарбовується сюжет
героїзму і подвигу. Прочитане
проживаємо з героями – фактич�
но живемо минулим.

А доля героїв моєї оповіді –

ще не написана книжка про сьо�
годення, про новітню історію і
війну поряд, про відчай і біль
втрат, про долю і фатум, проти
яких люди безсилі. У війни не жі�
ноче обличчя, кажуть. А на мою
думку, у війни обличчя кожного з
нас – байдуже чи стривожене, у
пороху бліндажа чи у скруті від
руїни, бо усі ми, українці, під од�
ним воєнним небом живемо!

“Сіра” не сіра зона. Терикони
Донбасу для дубровичанки Світ�
лани Правник, галичанина�свя�
щенника Тараса Баїка, сарненча�
нина Володі Мельника та побра�
тимів�володимирчан – учасника
бойових дій Олега Мозуля та ка�
пелана Миколи Юраха слугують
кнопками “алярм” для увімкнен�
ня режиму уваги, зібраності, три�
воги та готовності до несподіва�
нок прифронтової “сірої зони”.

А вона й не сіра зовсім! Кіль�
кадесятгектарні зелено�золоті
квадрати соняшнику, ячменю,
пшенички відбірної, кукурудзи,
обрамлені лісосмугами. Лісосму�
гами, що у 2014, 2015, 2016, 2017,
2018… і подекуди й дотепер стали
межею життя для сотень україн�
ських захисників. З поміж них,
лісосмуг, до неба вилуплюються
виродки�терикони з баштами�за�
лізяками вугільних шахт, що ніяк
не вписуються в ідилію природи.

– Ці терикони місцеві охрес�
тили “сиськами”, бо вони симет�
ричні і стоять поруч. Але вони –
межа між мирною і окупованою
територією. За ними Донецьк. На
них вже позиції окупаційних

військ. Кілометрів два ці терико�
ни від дороги. В любий момент
може “прилетіти”. В пору актив�
них бойових дій бувало й ми попа�
дали під перехресний обстріл, бо
білий “бус” вичисляли обидві сто�
рони. Але наші про нас інколи й
не знали. А сєпари лупили по
всьому рухомому, – розказує кер�
мувальник Микола Анатолійович,
киваючи головою в бік териконів.

Карта смерті. Дорожні вказів�
ники таблованою синявою пові�
домляють: Донецьк 16, 14, 8...
Вже й примістя видніється з до�
роги. Красногорівка, Авдіївка,
Бахмут, Волноваха, Курахове,
Карлівка, Покровськ, Маріу�
піль… Котимось шляхом війни і
смертей по родючо�масляних
землях України, де пообіч доріг
тягнуть зір до себе свіжі гранітні
чи базальтові камені�меморіали
зі списками загиблих українців у
боях за звільнення своїх терито�
рій від зайд�“братів”. 

Розумію, що у цій поїздці�ло�
тереї можна щосекунди отримати
“джек�пот” фатуму, але попутни�
ки сміються – своєї кулі, міни чи
снаряду ми не почуємо. Вже до�
ведено тисячу разів, на жаль. “Ну
і гумор у вас”, — кажу у відповідь. 

– Отут у п’ятнадцятому по нас
стріляли прицільно. Яааак ми ле�
тіли цією дорогою під обстрілом!
А вона роздовбана! Як ми ще ма�
шину не розламали – диво одне!
Наші хлопці з блокпоста дзвонять
– це по вас б’ють, то ваш білий
бус? “По нас!”, – кричу у трубку і
верещу водночас від страху, – роз�
казує, вдивляючись у донецькі
поля через вікно автівки, як у
пам’ять, Світлана Правник.

Волонтерить Світлана з 2014
року. Знає вже всі входи�виходи,
в’їзди�виїзди у прифронтовій зо�
ні. Разом з Миколою Юрахом
опікуються воїнами і дитячими
релігійними притулками у Заліз�
ному і Покровську. Про своє здо�
ров’я мовчить – до дітей, до хлоп�
ців чи не щомісяця. Діти війни,
родини війни — це новітня реаль�
на термінологія, ще не усвідомле�
на повністю нашим ситим сус�
пільством, нами.

Покровськ. У Центр “Дитяче
містечко”, що у місті Покровську
заїхали лише на півгодини – від�
вантажили величенькі ящики з
дитячим взуттям, іграшками,
платтячками, заколочками�бан�

тиками та пакунки продуктів, со�
ків, консервації. Малеча�сироти
від півтора до дванадцяти років,
родини біженців з немовлятами і
дошколяриками тут знаходять
тимчасовий притулок і спокій.
Леонід Литовченко, директор
притулку – поважний, але мов�
чазний і небагатослівний опікун
величенького господарства вже
повіз групу дітлахів на реабіліта�
цію морем у новоялтинський
пансіонат, який фактично влас�
норуч, з благодійниками й підняв
з покинутих руїн.

Поліських гостей впізнають,
малеча тулиться до колін, бо ви�
ще – зросту бракує. Хлопці�полі�
щуки підхоплюють їх на руки та
по�батьківськи балабкаються і
сюсюкають, вручаючи гостинці.
А Світлана, як вожата у таборі,
вже збирає до себе й влаштовує
примірку кросівочок, кофтинок
та бантиків�канзаші. Кілька хви�
лин, десяток щирих обіймів, пару
ковтків води і в дорогу.

Залізне. Притулок від Церкви
Божої України “Джерело життя”,
яким опікується Тетяна Соловйо�
ва, розмістився у старому будинку
довоєнної школи. Уточнила –
“довоєнної, це якої війни?” Відпо�
відь Тетяни – “цієї”. Релігійна
громада взяла у міста цю будівлю в
оренду – обшарпану і закинуту,
трохи облаштувала і обжила. Сюди
приходять місцеві дітлахи з бабу�
сями і опікунами. Не з батьками!
Батьки у більшості загинули чи
померли або й “пустилися берега”.

По гостинці прийшла родина
— трійко дівчаток та молодиця
Галя. Розпитую Галину. Виявля�
ється молодиця – тітка�мама дів�
чаткам. Батьки через війну втра�
тили роботу і стали наркомана�
ми. Дітей забрали соцслужби у
місцевий спецпритулок. Вона хо�
тіла взяти над племінницями опі�
кунство – не дозволили служби.
Бо Галина без чоловіка. А син
єдиний – наркоман. Тож її роди�
на неблагонадійна і не має прав
на опікунство. Зате має право на
всиновлення. Їй так і сказали –
всиновлюй всіх зразу. Отак і стала
тіткою�мамою трьом племінни�
цям. Розказує і плаче, бо як про�
кормити усіх без роботи і прибут�
ку? З поліських гостинців Тетяна
Соловйова з поліщуками напаку�
вали родині і харчів, і одягу, і ігра�
шок. Зразу на порозі дівчульки й

сіли тішитись�міряти подарунки.
У тій метушні якось не звер�

нула увагу на дещо дивну трійцю
біля порогу – двох бабульок у до�
машніх халатиках та наголо стри�
женого хлопчину років дванадця�
ти. Це дві сусідки�пенсіонерки,
одна з онуком. Про них я ще роз�
кажу, а от хлопчик…

– Антон – гарна дитина. Але
ним і його старшою сестрою ні�
хто не займається. В їх домі пос�
тійні п’янки і безлад. Єдина бабу�
ся Люба, з якою ви розмовляли,
не п’є. Діти рік були в місцевому
притулку. Але, я бачу, вийшли
звідтіля ще в гіршому стані. Ан�
тон став замкнутий. У них пос�
тійно воші, то їх і стрижуть наго�
ло. В деяких випадках не знаю,
що робити з такими дітьми і як
допомогти. І це саме той випа�
док, — розказує пані Тетяна.

Батько Антона помер три ро�
ки тому, мати давно без роботи,
п’є. Роботи знайти ніде. Тут су�
цільне безробіття. Звідси втіка�
ють усі, кому є куди. У Залізному
лиш третина з довоєнної кількос�
ті жителів лишилась.

За триста гривень купила ба�
буся Люба Антону восени зимове
взуття на штучному хутрі. Отак і
ходить у ньому досі, лише розпус�
тивши шнурки та відгорнувши
хлястик, аби трохи дихали ноги.
Штанці сестрині. Мовчазний.
Але з живими оченятами — до
подарованих іграшок та смаколи�
ків прикипів одразу на порозі.
Майже не читає. Погано розмов�
ляє. Дитя війни.

“28 травня 2018 року ворог
вкотре порушив норми міжнарод�
ного гуманітарного права, здій�
снивши обстріл мирних мешкан�
ців населеного пункту Залізне,
що поблизу Торецька. Близь�
ко 12.45 години, внаслідок попа�
дання ворожого снаряду на под�
вір’я одного з житлових будинків,
загинула 15�річна дівчина, яка
на той момент перебувала на від�
критій місцевості”, – так писали у
зведеннях саме про місце, що за
сотню метрів від школи�притулку,
де того дня гостювали волонтери.

Поки розвантажувались – чу�
ли звук вибухів. Тетяна лиш ки�
нула погляд у бік звуків: “Знов”.
Микола Юрах з досвідченим у
звуках бою Олегом Мозулем пе�
реглянулись: “під Горлівкою, мі�
номет чи гармата”. Місцеві й не
зреагували – звикли й до гіршого.
“А ета мєлачі! Нєдавна лупілі
сільна, даже наши окна тряс�
лісь!” – коментують бабці. “А хто
лупить там?” – питаю. “Да нє
знаєм. А какая разніца?” – відпо�
відають залізнянки.

Добряча гора гостинців (на�
віть дитяче ліжечко!) для дітей
Залізного тішила бідовий ін�
тер’єр притулку. Сонячна усміш�
ка його господині Тетяни нас,
втомлених мандрівників, розчу�
лила – за поданням Володими�
рецького відокремленого підроз�
ділу ГО “Ветеранська спілка
учасників АТО та захисників Віт�

чизни” Тетяну Соловйову наго�
роджено Знаком народної поша�
ни, орденом “Сила жінок”. І ві�
тання їй гуртом заспівали —
“Многая літа”, а священник Тарас
Баїк і капелан Микола Юрах по�
молились за здоров’я господарів і
прихожан притулку. З десяток діт�
лахів, які були на той момент тут,
щосили намагались повторити
слова української молитви за свя�
щенниками, ловлячи очима кож�
не слово з уст гостей�волонтерів,
тримаючи гостинці в обіймах.

На Донбасі покровське і за�
лізненське сонце заходить так са�
мо, як і на Поліссі володими�
рецьке, дубровицьке чи сарнен�
ське. Йому байдуже кого гріти –
дарує себе усім. Отак і волонтери
– малі світлячки у зоні біди, без
права на відчай і пере� чи виго�
рання.

Подяка благодійникам, які до	
помогли організувати вантаж та
надали фінансову, матеріальну і
моральну підтримку волонтерам у
крайній поїздці:

Благодійники Володимиреччи�
ни та Вараша: Наталка Позняк�
Хоменко, Любов Ковальчук, Го�
рошко Юрій, Шепель Василь,
Соловей Анжела, Дембовська
Наталія, Давидович Алла, Пет�
рик Катерина, ПП Ткачук Юрій,
директор “Імбекс”, Георгій Воро�
бей, директор “Олімп”, Анатолій
Симонюк, директор АЗС “Олас”,
Володимирець, ДП “Регіон Ін�
вест”, директор Віктор Кривко,
ПрАт “Рафалівський кар’єр”, ди�
ректор Петро Бортник, ПП Сер�
гій Олеш, “Будгуртівня” м. Ва�
раш, ПП Антон Маєвський,
“Магніт” м.Вараш, прихожани
Хресто�Воздвиженського храму
с. Полиці, настоятель отець Сер�
гій. Ікони й кошти. Подяка поб�
ратиму Едуарду Ошиті з Полиць
та Голові афганської ветеранської
спілки м. Вараш – Петру Ширку,
дирекції гуртівні “Північ�центр”
м. Сарни, ПП Анатолію Юраху –
за ремонт та запчастини до ТЗ,
Володимиру Мельнику – за нада�
ний ТЗ. Вдячні за сприяння орга�
нам місцевого самоврядування
Володимирця та Вараської РДА,
жителям Дубровиці, парафіянам
сіл Берестя та Кураш, Сарнен�
ського району, парафіянам Пет�
ро�Павлівського храму с. Кано�
ничі, отцю Андрію Ящуку, пара�
фіянам Свято�Миколаївського
храму Володимирця та отцю Ми�
хайлу Льоді, побратиму спілки,
водію�волонтеру Олегу Мозулю,
за молитву та благословення –
благочинному ПЦУ Вараського
благочиння Віталію Боднару.

Благодійники Дубровиччини:
ТМ “Щедрик” – Ольга Рудом�
ська, Олена Волошина, Іван Кор�
жик, Анатолій Чмуневич, Вален�
тина Осмилович, Катя Торчило,
Ірина Люлька, Зоряна Правник,
церква ХВЄ Берестя, духовенство
ПЦУ та благочинний Данило
Ковташ, Ольга Пінчук, Віталій
Твердун, Іван Колотуша, Микола
та Людмила Роки.

Малі історії великої біди
Три тисячі кілометрів Україною понад блокпостами, мінними полями, могилами за�

хисників та руїнами Донеччини проїхали волонтери Полісся. Серія розповідей “Малі іс�
торії великої біди” від журналістки, волонтерки Людмили Босик із Володимирця на
шпальтах “Слова Просвіти”:

— Чотири останні червневі доби цьогоріч стали для мене лакмусом у сприйнятті ре�
альності і справжнього стану речей, що стосуються питання миру і війни в Україні. 2897
кілометрів – коло�марш�кидок із Володимирця через Дубровицю і геть на крайні точки
східної України у тридцятиградусну спеку, в некондиціонованому, завантаженому “гу�
манітаркою” вщерть грузо�пасажирі, проте з доброю командою волонтерів�фаталістів.
То як воно ТАМ живеться? Побачену правду я ще три дні пропускала через себе, як бо�
рошенце через сито. Не впевнена, що пиріг�візія начинений солодким, але менше з
тим, смакуйте…
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З роси й води!“Повернути довкіллю чисте повітря, цілющу 
темряву й тишу… Воістину, Хортиця – над усе”.

“Наодинці з Хортицею”
(замальовки та вірші у прозі, 
1986)
“Ще в молодості мені випало

об’їхати майже всю Україну, по�
бувати на Крайній Півночі і в Си�
біру, в Середній Азії та Казахста�
ні. Незабутні враження від літ�
ньої тундри й осінньої тайги, вес�
няного степу і зимових гір. Та ось
що важливо: до пізнання краси і
сили кожного з цих місць я йшов
від осягнення дніпровських, а
особливо хортицьких плавнів,
яке відбулося раніше; від осяг�
нення рідних лугів, степів, балок
та урочищ. Не через те, що усе
своє, знайоме, здавалося мені
красивішим і досконалішим, а від
того, що все це, знайоме, – рідне.
І не що інше, як любов до знайо�
мого, рідного, кличе нас у незна�
йомі пустелі, в тундру, у тайгу.
Кличе й терпеливо чекає, коли
ми, побачивши і пізнавши їх, по�
вернемося назад”.

“Хортиця відкриває таємниці”
(запитальник, 1999)
“У 80�і роки минулого століт�

тя на Хортиці ще зустрічалися ло�
сі. Колись вони любили заплива�
ти на острів із Крутоярівського
лісництва, що на протилежному
березі Дніпра, та згодом двійко
оселилися мешкати постійно.
Невдовзі у них з’явився малюк,
потім другий, третій. Стало лосів
п’ятеро. Із 22 голів, зареєстрова�
них у Запорізької області, пів де�
сятка на Хортиці – хіба це не ре�
зультат, а відтак і не доказ благо�
творного впливу заповідного ре�
жиму острова!

Проте грала “музика”, на
жаль, недовго. Восени 1990 року
від рук браконьєрів загинув пер�
ший лось. У каналі зрошувальної
системи знайшли тільки відруба�
ні ноги й зідрану шкіру. За два ро�
ки довели до загину другого лося
– з численними пульками від
пневматичної гвинтівки, що за�
стрягли у шкірі, бідолашну тва�
рину знайшли неподалік бази
відпочинку індустріального інс�
титуту. Третій лось щез безслідно
– ні ріг, ні копит, ні шкіри.

Двійко, що лишилися живи�
ми, не стали чекати печальної до�
лі своїх співродичів і поспішно
перебралися на материк”.

“Острів Хортиця”
(історико#публіцистичне 
дослідження, 2001)
“Повсякчасний благоустрій

острова має здійснюватися шля�
хом відновлення споконвічного
природного середовища. Балки,
урочища, уцілілі та відновлені лі�
сові масиви, переліски, мальов�
ничі галявини, таємничі стежки,
шелест Дніпрових хвиль – з усім
цим мають спілкуватися люди.
Ніякої урбанізації! У північній
частині, там, де залізнична стан�
ція “Запорозька Січ”, можна
влаштувати велику автостоянку,
а далі, по острову, – пішки. Або –
на конях, на волах чи на велоси�
педах. В окремих місцях, скажі�
мо, у гирлах балок, неподалік
Дніпрової пружки, можна дозво�
лити ставити намети, а по остро�
ву влаштувати пересувні їдальні.

Ближче до природи, до подиху
героїчної давнини! Залучення до
вічного, високого, чистого! Від�
так головним залишається сам
факт існування Хортиці – терпе�
ливої, терплячої, зраненої, але
живої. Головне, що живе середо�
вище, котре стільки всього взяло
на себе, стільки умістило в собі,
жива основа, на якій стільки
всього відбулося протягом деся�
ти з гаком тисячоліть людської
історії. Жива аура, котру випро�
мінює дивовижна спільнота
скель і рослин, звірів і птахів, риб
і комах, повітря й незакаламуче�
них джерел. Хортиця жива, поки
жива Її Природа (!!!), перед якою
творець Історії повинен смирен�
но, уклінно й шанобливо схиля�
ти голову”.

“Я вибираю Хортицю”
(художньо#документальний 
роман#осягнення, 2004)
“З посвідченням громадсько�

го інспектора з охорони природи
в кишені та з порожньою пісто�
летною кобурою на ремені упро�
довж багатьох літ я обходив усі
Хортицькі плавні й урочища,
проте більшість моїх маршрутів
починалися з Протовчого броду,
біля Осокорового озера, де вони
й закінчувалися. То було щось на
зразок ритуалу – таким чином я
віддавав данину залишкам старо�
давнього поселення, бо не тільки
знаю істинну вартість цієї землі, а
й відчуваю її. Мені завжди здава�
лося, що справжнє відродження
Хортиці має початися саме з
Протовчого, оскільки ніде біль�
ше на острові Провидіння не пе�
реплело так тісно й органічно
Природу й Історію, як там. 1290
днів та 568 ночей мого життя за�
лишилися у хортицьких плавнях.
Там я пережив трьох директорів
заповідника, маю щастя бути су�
часником четвертого, добре знаю
про їхні широкі повноваження,
та з вузькими можливостями
обізнаний іще більше. А тому на
тлі певного скепсису щодо пер�
спектив бідолашного заповідни�
ка, у мене є всі підстави бути в
цьому плані скептиком�песиміс�
том № 1. Проте я ніколи ним не
стану. Не можна мені, не маю
права, надто вже глибоко затя�
мив, яка печальна участь угото�
вана нації, що втрачає свої свя�
тині. Не можна опускати рук, і не
лише мені. Як казав один чудо�
вий письменник – світлої
пам’яті Олег Куваєв – хтось же
повинен курликати”. 

“Стежка на Хортиці”
(збірка есеїв, 2004)
“Сашко (поет Олександр Аблі�

цов. – Авт.) замовк, а мене раптом
огорнув смуток. Не через Хорти�
цю – ця рана у мене невигойна –
мені стало жаль усіх, хто навколо.
Про необачних браконьєрів, не в
міру романтично налаштованих
відпочиваючих, котрі через своє
безпросвітне невігластво крив�
дять Хортицю, не кажу. Мені
шкода стало тих, хто гнобить її
свідомо.

Хто зводить на острові при�
ватні хороми.

Хто має намір обладнати там

гольф�клуб, аквапарк, іподром.
І – де! На землі, що є взірцем

самодостатності!!!
Бідолахи… Замахуються на

Святиню, якій нічого додавати не
треба. Не можна! Просто – звіль�
нити від бруду і ходити до неї в
гості, і вклонятися їй. Дві тисячі з
гаком гектарів – це ж крапели�
ночка з крапелиночок! Ми вже
геть усе навколо заплювали, за�
топтали, сплюндрували, засипа�
ли сміттям, розорали, забудува�
ли, втопили у сіро�зелених смер�
дючих хвилях штучних водосхо�
вищ, і Хортиця тепер – останній
плацдарм. Наш порятунок. Запо�
рука тому, що у нас ще є шанс не
просто залишитися людьми, а
взагалі уціліти на цій упослідже�
ній планеті. Між тим, уже намі�
рилися поділити землю між за�
бугрівськоми концесіонерами, бо
ті дають гроші на спорудження
мостів…

Якщо цей бузувірський задум
здійсниться, Хортиці, а за нею й
Україні, кінець. Заподіяне зло
відгукнеться страшною карою”.

“Наодинці з Хортицею”
(замальовки та вірші у прозі, 
2#ге видання, 2007)
“Чим виявляє себе хортиць�

кий горизонт? Ні, не віддаленою
плавневою стіною і не гребенем
завмерлої на пагорбі лісосмуги.
Справжній хортицький обрій
можна уздріти лише на відкрито�
му просторі. Над смугою залиш�
ків древнього степу, що дивом
уціліли. Особливо – у розпалі
липневого дня. Під покровом
легеньких безтурботних хмари�
нок.

Обрій тут такий близький, та�
кий тендітний і… довірливий. Як
наче Хортиця виставила його
навмисне, аби постійно нагаду�
вав людині: “Ти тут нічого не по�
рушила? Не нашкодила? Нікого
не принизила?”

Усе довкіл таке доступне, таке
беззахисне… Мимоволі озираю�
чись, із полегшенням перекону�
юсь: “Слава Богу, здається, не по�
рушив, не образив”.

“Бентежна Хортиця”
(художньо#публіцистичний 
роман#застереження, 2008)
“Стеляться під колеса “Sensa”

останні кілометри хортицької
землі, котрою я вже не опікуюся,
як керівник заповідника. Зміни�
лося щось через це навколо? Ані�
чогісінько. Власне, як і жодних
змін не сталося у моїй душі. Бо
моє спілкування з Хортицею ні�
коли не фіксувалося на папері.
Воно не скріпилося жодною пе�
чаткою. Відтак ніким не може бу�
ти скасоване. Бо те спілкування
– від Бога, у моєму серці. І там
воно – доки серце б’ється.

З’їжджаємо з мосту Преобра�
женського і, звернувши право�
руч, мчимо по Набережній. Звич�
но кидаю погляд на розлогі схили
біля балки Башмачки, які звідси
добре видно. Раптом ловлю себе
на думці, що цей мальовничий
степовий куточок острова щойно
минулого літа не зачепили поже�
жі, і на душі теплішає.

До побачення, Хортице!”

“Хортиця – Острів Святилищ”
(науково#популярне видання, 
2013)
“Хортицю почав осягати ледь

не водночас із осяганням Світу
Божого. Вперше ступивши на цю
землю (добре пам’ятаю той мо�
мент), я відчув під ногами особ�
ливу твердь, якої ні до, ні опісля
не відчував більше ніде, куди б не
закидала мене Доля. Дивна річ,
ще анічогісінько не відаючи про
те, що коїться під Сонцем, ані
найменшої уяви не маючи про
змагання Добра зі Злом, моє ди�
тяче серце повстало проти того,
що нагородили на Острові люди.
Ветхі бараки, дебелі “фінскіє до�
мікі”, водокачки і трансформа�
торні будки, всілякі пакгаузи�
цейхзгаузи, майстерні, лазні, ко�
рівники, свинарники і пташар�
ники вкупі з теплицями, навіть
величні споруди школи й вокзалу
на залізничній станції – все з то�
го, що спокійно сприймалося на
“великій землі”, стрінуте на Хор�
тиці, спершу викликало тривож�
не здивування, потім – гостре
збентеження. Далі, згодом і зго�
дом – рішучий, глибоко усвідом�
лений протест”.

“Заворожений острів”
(публіцистичне дослідження, 
2016)
“З моєї квартири на вулиці

Українській видно значну части�
ну Хортиці – від найвищої точки
на Скіфському стані і до плавне�
вого охвістя. Пізно ввечері, коли
місто спалахує вогнями, стаю бі�
ля вікна. Ліворуч та безпосеред�
ньо перед будинком виклично,
хаотично, безцеремонно і зовсім
негармонійно, а головне – не�
природно – нуртують реклами,
фари автівок, сліпучо сяють ліх�
тарі уздовж Набережної. А прямо
все злилося в суцільній темряві,
там – Дніпро і Хортиця. Жодного
вогника. Жодної недоречної ця�
точки й звуку. Темрява, тиша і
спокій. А острів же зовсім поруч!
І просто не віриться, як нам по�
щастило свого часу одвести від
нього біду, коли через плавні зби�
ралися протягти могутню авто�
страду. А скільки прокльонів вис�
лухали за те, що “раді какіх�то ка�
банов, косуль, птічєк і цвєточков
осложняєм людям жізнь, уніжаєм
іх”! Ні, це не ми, шановні наші
прихильники, “осложняєм”, не ми
“уніжаєм”, а технократи вкупі з
тупими, зажерливими владцями
та господарниками. І я жадібно
вдивляюся у суцільну, немов пер�
вісну, загадкову й хвилюючу тем�
ряву, в якій принишк урятований
Острів… Не зчувся, коли й здіду�
ганився, а все радію, мов дитина,
уже не вдивляючись, а всотую�
чись у життєдайну темінь – хоч
там тиша, хоч туди не дотяглася
загребуща рука технократа. (Бу�
демо сподіватись, що й не дотяг�

неться). Залити місто липучим
смогом, набридливим неоном і
запресувати його “сучасними
ритмами” – справа нескладна, а
от повернути довкіллю чисте по�
вітря, цілющу темряву й тишу…
Воістину, Хортиця – над усе”.

“Людина й Острів”
(збірка інтерв’ю, офіційних 
листів, документів, 2018)
“Пане Остапенку (з відкрито�

го листа нинішньому керівникові
заповідника), негайно зупиніть
нищення плавнів!

Плавні Хортиці – в небезпеці:
сотні так званих “каячників”
вештаються озерами й протоками
Острова, нахабно ігноруючи за�
уваження охоронців заповідника,
тоді як плавні Хортиці – найцін�
ніша частина Острова – офіційно
визначено зоною абсолютної за�
повідності, куди відпочиваючим
заходити, заїжджати й запливати
не можна.

Хіба цього не відає керівник
найунікальнішого заповідного
осередку України?

Як багаторічний дослідник
Хортиці, вимагаю зупинити не�
чуване свавілля”.

“Звідкіль на Хортиці дуби?”
(документальний нарис, 2020)
“Дубові жолуді завжди при

мені з того дня, як мене вигнали
із заповідника. Ознайомившись
із недолугим наказом недолугого
міністра культури (Юрія Богуць�
кого. – Авт.), я вже за годину був
у балці Ганнівці. Набрав під ду�
бом кульочок жолудів, відрахував
із них дев’ятеро (сакральна циф�
ра) й поклав до кишені. Робив усе
майже інстинктивно. Чи, як на�
чебто хтось підказував мені. А
ще… Я ніби підсвідомо знав: усе
лише починається. Несподіване
та ще й брутальне звільнення не
віщувало безхмарної погоди. Та я
надіявся… Вірив у непохитність
громадськості, а надто – кон�
кретним впливовим особам зі
столиці. Не забував, звісно, й про
валідол, та спершу майнув у Ган�
нівку. Безумовно, згодом буде не
лише валідол, а й валер’янка з
корвалолом, буде “швидка”, на�
віть до нітрогліцеріну наближуся,
але основу всьому заклали жолу�
ді. Я в цьому переконаний на всі
сто. Незграбно ухилилася гро�
мадськість, сором’язливо здали
“впливові особи” а дубові жолуді
з Хортиці не зрадили. І не зрад�
жують”.

***
Насамкінець привітаймо ав	

тора з поважним ювілеєм та по	
бажаймо йому здоров’я, злагоди й
добра.

Підготував 
Микола ПАЩЕНКО,

м. Запоріжжя

Його обрала Хортиця
Мозаїчний портрет у літературних епізодах

Із 33 книжок запорізького письменника Костянтина Сушка 12 присвячені Хортиці. Та
це свідчить не лише про творчі пріоритети автора, а й виказує ставлення до найбільшо�
го острова на Дніпрі. Містика? У жодному разі. Прочитайте бодай оці уривки – і ви пере�
конаєтеся у справедливості того, що стверджує заголовок. Про це ніколи не зайве зга�
дати, особливо у дні, коли авторові виповнюється 75 років.
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У другій половині ХІХ ст. 
українська філософ-
ська думка прогресува-

ла, набуваючи якісного ново-
го змісту – в соціокультурному 
просторі формувався новий і не-
повторний конгломерат світо-
глядних знань, зорієнтований 
на практично доцільне пояснен-
ня сутнісних характеристик світу 
українського буття, місця і сенсу 
життя окремої особи в ньому.

Беззаперечним представни-
ком нової української філософії 
став Т. Шевченко (нар. 1814 р., 
село Моринці, Черкащина, по-
мер 1861 р.) – поет, художник, 
академік Петербурзької Ака-
демії Мистецтв (з 1860 р.), гро-
мадський діяч і патріот. Тарас 
Шевченко як один із фундаторів 
Кирило-Мефодіївського брат-
ства до останніх днів свого життя 
пропагував і прагнув реалізува-
ти в суспільному житті розробле-
ну ним програму створення між-
народної слов’янської федерації.

Відомо, що світоглядна та 
громадсько-політична позиція 
Шевченка ґрунтувалась на ідеї 
християнського провіденціа-
лізму, під помітним впливом іс-
торіософських текстів (особли-
во “Історії Русів”) щодо аналізу 
основ соціокультурного буття 
українців, а також слов’янсько-
польського романтизму А. Міц-
кевича (1798–1855 рр.). Все 
це загалом надало Шевчен-
ку підстави сформулювати ідею 
слов’янського месіанізму, вті-
лення якого гарантуватиме 
звільнення поневолених наро-
дів царської Росії. А для Украї-
ни це — звільнення від рабської 
психології, надмірної терпимос-
ті до неволі, до соціальних гріхів, 
що створить можливість отрима-
ти прощення і здійснити прорив 
у щасливе майбутнє (Царство 
Небесне без рабства і прини-
ження людської гідності) насам-
перед для тих українців, які вже 
відкуплені своїм багатовіковим 
стражданням.

Перспективи українського 
націєтворення, на думку Тараса 
Шевченка, залежали від містич-
ної взаємодії “і мертвих, і живих, 
і ненародженних земляків моїх в 
Украйні і не в Украйні” (“Посла-
ніє”, 1845 р.). Особливість Шев-
ченкового визначення поняття 
“нація” полягала в тому, що він 
заперечував таку її визначаль-
ну характеристику, як “держав-
ність”, натомість сутнісною ха-

рактеристикою української нації 
називав духовність, від якої зале-
жить зміст національної свідо-
мості, а також вияви української 
культури загалом.

За Шевченком, пізнання сві-
ту здійснюється не раціональ-
ним, а екзистенційним спосо-
бом на основі і за допомогою 
емоційно-моральних пережи-
вань (традиція кордоцентризму) 
та відповідальності за озвучення 
правди або її свідоме уникнен-
ня. На думку Шевченка, життя 
в брехні — це ніби життя уві сні, 
обране небуття, початок особис-
тісної смерті. Характеристики 
світу, в якому живе людина, за-
лежать від неї самої та її відпові-
дальності перед Богом і людьми. 
Людина є головною дієвою осо-
бою в історії людського буття.

Бог не полишає людину на-
одинці в подоланні найнебез-
печніших колізій світу, Він 
навчає, як правильно і відпові-

дально їх переживати. За допо-
могою Бога людина стає носієм 
правдивої гідності, але за умо-
ви, що особа вміє страждати і 
по-праведному переживати дра-
му власного і суспільного життя. 
Прикладом слугує досвід істин-
ного патріотизму, уміння боро-
тися супроти зла (молоху буття) 
в самому собі, вміння знаходи-
ти рівновагу тільки на користь 
добра для близьких і рідних лю-
дей і самого себе, таким чином, 
моральність українського патрі-
отизму стає невід’ємним чинни-
ком національного розвитку.

Водночас Шевченко унаоч-
нює відсутність будь-якої мо-
ральної відповідальності у “Мос-
ковщини” (Російської імперії), 
яка є безперечним злом, з од-
ного боку, а з іншого, – відсут-
ність супротиву в колонізованій 
московитами Україні, яка про-
довжує перебувати в стані по-
літичного сну. У такий спосіб і 
перші (поневолювачі, “моска-
лі”), і другі (смиренні й поне-
волені) є боговідступниками. 
Такий стан справ має бути подо-

ланий мудрістю історії: принай-
мні самоочищенням українців 
від пануючого гріха московит-
ського молоху спочатку Словом, 
Сином Божим, а потім ділом та 
конкретною історією.

Як громадський діяч і по-
слідовний борець проти со-
ціально-культурної експансії 
московського самодержавства 
(національного гноблення укра-
їнського народу) Шевченко про-
голошував ідею утвердження 
національно самостійного дер-
жавного устрою в Україні. Май-
бутнє України він пов’язував із 
самоуправлінням українського 
народу, із колегіальною формою 
здійснення влади як гарантії за-
хисту українців від зовнішніх і 
внутрішніх небезпек. У поетич-
ній збірці “Кобзар”: у творах 
“Гайдамаки”, “Сон”, “Кав-
каз”, “І мертвим, і живим, і не-
народженним землякам моїм” 
Шевченко виявив себе одним із 

перших філософів політики, шу-
каючи аргументи реалізації ідей 
незалежності і самостійності 
України.

Усе своє свідоме життя Шев-
ченко озвучував ненависть до 
офіційної Росії, її політично-
го ладу за крайній антидемо-
кратизм, за те, що московитська 
ідеологія та культура впродовж 
сотень років була знаряддям 
придушення національної волі 
і духовної культури українців. У 
Шевченкових творах знаходимо 
чималу кількість критичних за-
уважень (нарікань) на “моска-
лів”, які, на його погляд, є пер-
шопричиною бід в Україні1.

Останні роки життя Т. Шев-
ченко провів у Петербурзі. За-
вершення його земного шляху 
було позначено хворобами, са-
мотністю та екзистенційними 
переживаннями (останній вірш 
“Чи не покинуть нам, небого”, 
14-15 лютого 1861 р.). Помер 
Т.  Шевченко 10 березня (за ста-
рим стилем – 26 лютого) 1861 р. 
і був похований на Смоленсько-
му православному кладовищі в 

Петербурзі. Згідно із заповітом, 
після отримання всіх необхідних 
дозволів прах Шевченка було 
перевезено в Україну і 22 трав-
ня 1861 р. його було перепохова-
но на Чернечій горі біля Канева.

Після скасування кріпос-
ного права (19 лютого 1861 р.) 
в Україні актуалізувалось со-
ціокультурне життя: озвучува-
лись раніше замовчувані вимоги 
українців, по-новому стали фор-
мулюватись їх політичні інтере-
си, передусім потреба практич-
ної реалізації національної ідеї, 
захисту духовної культури і укра-
їнської мови тощо. Рухома стра-
хом монархічна влада спряму-
вала свою діяльність на пошуки 
політичної та ідеологічної про-
тидії новопосталим небезпекам 
(наприклад, ідеям українського 
самостійницького руху), розпо-
всюджувався міф про політичну 
і духовну меншовартість україн-
ців та їх неуникну потребу діало-
гізувати тільки з братами-росія-
нами тощо.

А вже на початку 70-
х рр. ХІХ ст. в Києві почали 
об’єднуватися і співпрацювати 
інтелектуальні (національно-па-
тріотичні) сили українців. При-
кладом слугувала діяльність укра-
їнських “Громад”, у межах яких 
знаходили прихисток і підтрим-
ку переслідувані діячі вітчизня-
ної культури, науки, освіти то-
що. “Громади” ставали центрами 
об’єднання українських патріо-
тів, громадських і культурних ді-
ячів (серед яких В. Антонович, 
М. Драгоманов, П. Матецький, 
П. Чубинський, М. Лисенко, 
М. Старицький та ін.). Попу-
ляризації діяльності “Громад” 
сприяла їх видавнича діяльність, 
зокрема, започаткований з ме-
тою поширення цінностей сві-
тової та вітчизняної культури, 
освіти, науки М. Костомаровим 
та П. Кулішем видрук часопису 
“Основа” (1881–1882 рр.).

Актуалізація українського 
національного інтересу викли-
кала жорстку реакцію москов-
ського самодержавства у вигляді 
цілеспрямованої протидії само-
стійницьким тенденціям. Таєм-
но був підписаний Емський указ 
(1876 р.), який посилював не 
менш реакційний “Валуєвський 
циркуляр” (1863 р.)3, згідно з 
яким “Громади” в Україні роз-
пускались, а їх активні члени 
переслідувались і вимушені бу-
ли емігрувати закордон. У за-
рубіжжі за ініціативою М. Дра-
гоманова та С. Подолинського 
став виходити друком новий ча-
сопис – збірник наукових праць 
“Громада” (1876 р.). На той час 
М. Драгоманов уже розірвав 
партнерські стосунки з москов-
ськими інтелектуалами через не-
згоду з їхньою орієнтацією на 
використання терористичних 
методів політичної боротьби.

Позаяк серед громадівців 
особливим авторитетом і попу-
лярністю користувався М. Дра-
гоманов, є всі підстави ви-
світлити роль і значення цієї 
непересічної особи докладніше.

Відомо, що Михайло Драго-
манов (1841–1895 рр.) – укра-
їнський учений (філософ по-
літики), історик, літератор, 
народився в місті Гадячі на Пол-
тавщині. Закінчив історико-фі-
лологічний факультет Київ-
ського Університету (1863), в 
1864—1875 рр. викладав історію 
в своїй альма-матер і вів активну 
наукову і громадську діяльність, 
був одним із лідерів Київської 
“Громади”. Після репресивного 
звільнення з посади доцента емі-
грував у Женеву (1876–1889 рр.). 
Став одним із засновників “Же-
невського гуртка” – першого за-
кордонного українського соці-
алістичного осередку. Разом із 
М. Павликом і І. Франком ке-
рував радикально-політичним 
рухом Галичини, розробляв те-
матику української національ-
ної ідеї (спочатку як прихильник 
українського романтизму, а по-
тім як його критик і прихильник 
філософії позитивізму4). Філо-
софське кредо М. Драгоманова: 
“У культурі – раціоналізм, у по-
літиці – федералізм, у соціальних 
справах – демократизм”. За своєю 
філософською позицією Драго-
манов був послідовником О. Кон-
та, Г. Спенсера, П. Прудона.

Автор чималої кількос-
ті праць, серед яких особливо-
го значення для філософії ма-
ли: “Переднє слово до Громади” 
(1878 р.), “Шевченко: українофі-
ли: соціалізм” (1879 р.), “Пропа-
щий час – українці під Москов-
ським царством, 1654–1876 рр.” 
(1880 р.), “Вільний союз – віль-
на спілка” (1884 р.), “Чудацькі 
думки про українську національ-
ну справу” (1891 р.), “Листи на 
Наддніпрянську Україну” (1893 
р.). В цих та інших працях 
М. Драгоманов прагнув обґрун-
тувати ідею “бездержавності” 
(“безначальства”, тобто анархіз-
му) у соціальному розвитку – до-
бровільної асоціації гармонійно 
розвинутих особистостей. Шля-
хом до цього є федералізм із де-
централізацією і самоврядуван-
ням. Звідси його симпатія до 
Швейцарії і Англії, до їхнього 
досвіду, переваг політичних сво-
бод над класовими і економіч-
ними інтересами, ставка на уні-
версальні культурні цінності, що 
вивищуються над національни-
ми завданнями. Хоча М. Дра-
гоманов применшував роль на-
ціонального і недооцінював 
значення національних відно-
син, він наголошував на зв’язку 
своїх ідей з українськими наці-
ональними традиціями. Долю 
України пояснював у контексті 
загальносвітового соціокультур-
ного процесу. Водночас виступав 
критиком марксистського підхо-
ду у вирішенні українського пи-
тання, пропагував ідею соціаліс-
тичного етичного ідеалу, що мав 
на меті створити підстави мо-
рально-етичного самовдоскона-
лення суспільства, яке може са-
мостійно вирішувати соціальні і 
політичні суперечності на прин-
ципах соціальної справедливос-
ті тощо.

12 “Бог не полишає людину наодинці в подоланні 
найнебезпечніших колізій світу”. Філософська світлиця

“…Шевченко написав головні свої твори 
(“Єретик”, “Кавказ”, “Посланіє”, “Давидові 
псалми”, “Великий льох”, “Заповіт”), в яких 
він вперше поставив великі духовні проблеми і 
національні принципи.

Любов до Бога і до брата свого.
Вірність Україні і самовіддана праця для неї.
Справжність любові і віри, а фарисейство 

релігійне й патріотичне — як смертний гріх 
проти Духа.

Відповідальність за брак любови, за 
байдужість до долі України.

Одвертість ворогування з ворогом – 
“Борітеся – поборете”.

Цілковита духовна незалежність:
“Молітеся Богові одному… А більше на землі 

нікому не поклонітесь”…” (Євген Сверстюк).2

Українська філософія другої половини XIХ – 
початку ХХ ст.: позитивізм та ідеї соціалізму
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У 1889 р. Драгоманов при-
йняв запрошення на посаду 
професора Вищої школи в Со-
фії (Болгарія) (Вища школа зго-
дом стала університетом). В Со-
фії Драгоманов і помер і, як 
заповідав, був похований за про-
тестантським обрядом на міс-
цевому католицькому кладови-
щі. Згодом на примурку його 
пам’ятника було викарбовано: 
“Великому громадському лідеру 
від українських емігрантів”.

Побратимом М. Драгома-
нова був Сергій Подолинський 
(1850–1891 рр.) – український 
вчений, філософ-фізикаліст5, 
громадський діяч, один із пер-
ших вітчизняних політиків. На-
родився у селі Ярославці Зве-
нигородського повіту Київської 
губернії. Вищу освіту здобув 
у Київському університеті на 
юридичному факультеті, за дру-
гою освітою – медик. У 1876 р. 
захистив докторську дисерта-
цію. Від початку громадсько-
політичної діяльності поділяв 
і популяризував марксистські 
ідеї, підтримував тезу необхід-
ності визволення трудящих від 
капіталістичної експлуатації, 
але тільки мирним шляхом, ви-
користовуючи інтегративний 
потенціал громади як дуже важ-
ливої форми життя людського 
співтовариства. Подолинський 
сформулював власне бачення 
змісту української національної 
ідеї, відповідно до якої органі-
зувати поступ економіки мож-
на лише через подолання дезін-
теграції українського народу на 
основі інтелектуального єднан-
ня і української мови.

Науковим відкриттям світо-
вого рівня, яке на багато десяти-
літь випередило свій час, стало 
етико-екологічне вчення С. По-
долинського про роль людської 
праці як акумулятора і перетво-
рювача космічної енергії, основ-
ним джерелом якої є сонячні 
промені. Вчений-фізикаліст до-
водив, що вся людська праця 
(від землероба до шевця, крав-
ця і будівельника) захищає про-
меневу енергію Сонця від розсі-
ювання в просторі. Не секрет, що 
згодом відкриття Подолинсько-
го використав В. Вернадський у 
розробці концепції “біосфери – 
ноосфери та коеволюції” про ви-
значальну загальнопланетарну 
роль у цих процесах людини та 
її праці, про необхідність еконо-
мічної збалансованості процесів 
розвитку людської цивілізації. 
Про зміст і творчі досягнення ге-
ніального філософа-фізикаліс-
та свідчать назви його основних 
праць: “Життя і здоров’я людей в 
Україні” (1878 р.), “Ремесла і фа-
брики в Україні” (1879 р.), “Ні-
гілізм у Росії” (1879 р.), “Соціа-
лісти України і Австрії” (1880 р.), 
“Громадянство і теорія Дарвіна” 
(1881 р.), “Людська праця і єд-
ність сили” (1882 р.) та ін.6

Помер С. Подолинський в 
40-річному віці 12 липня 1891 р. 
в Києві. Спочатку його поховали 
поруч із батьком на кладовищі 
Аскольдової могили, а в 30-х рр. 
ХХ ст. прах сина і батька Подо-
линських перепоховали на Зві-
ринецькому кладовищі.

Натуралістично-позити-
вістські мотиви в українській 

духовній культурі другої поло-
вини ХІХ ст. були презентова-
ні творчістю Лесі Українки (Ла-
риси Петрівни Косач-Квітки) 
(1871–1913 рр.) – української 
поетеси, літераторки, громад-
ської діячки, талановитої пред-
ставниці вітчизняної філософ-
ської думки. У своїй творчості 
вона продовжила філософську 
спадщину Г. Сковороди, допов-
нивши її своїм оригінальним 
філософським баченням, яке 
отримало назву “філософія пе-
реживання”. Під переживан-
ням Леся Українка розумі-
ла гостру необхідність стоїчно 
сприймати драматизм людсько-
го існування й усвідомлювати 
його перехідний характер. Звід-
си особлива активність і спря-
мованість дій і вчинків особи в 
кризові періоди її життя, фор-
мування відповідного сенсу, 
який виступає результатом во-
левиявлення самої людини без 
втручання надприродних сил. В 
основі озвучених міркувань по-
етеси лежали ідеї європейсько-
го позитивізму, впевненість у 
пізнавальних можливостях лю-
дини, практична етика і естети-
ка та історичний оптимізм.

Показовими стали антро-
пологічні погляди Лесі Україн-
ки. Вона вважала, що сутність 
людини можна зрозуміти лише 
через її особисті соціокультур-
ні характеристики, серед яких 
найвище значення має людська 
гідність (як найбільша цінність 
людського існування). Люд-
ська гідність є ніби віддзерка-
ленням духу Прометея, що до-
помагає особі визначити сенс 
життя. Гідність стає морально-
етичним принципом, з якого 
розпочнеться подолання “раб-
ської психології” (рабської 
покірності й деструктивно-
го пристосування до страшної 
дійсності). Ідея прометеїзму 

орієнтує на те, що особистість, 
завдяки безперервній актив-
ності, стає своєрідним проро-
ком, месією, який покликаний 
вести людей через драматичні 
колізії їхнього земного життя 
до волі й щастя. Ці вимоги до-
повнювалися необхідністю бо-

ротися за національну гідність 
і знайшли свій вияв у запере-
ченні насильства й гноблення 
людини людиною в будь-якій 
формі. Першим кроком до по-
долання “рабського духу” Леся 
Українка вважала необхідність 
змінити умови й обставини со-
ціального життя, що його по-
роджують. Звідси її заклики 
до пробудження від страшно-
го “сну”, безкомпромісної бо-
ротьби проти поневолення, на-
ціонального гноблення тощо.

Етичні та естетичні погля-
ди Лесі Українки були орієн-
товані на щонайбільше вра-
хування людського характеру. 
Головним критерієм моральної 
поведінки особи, яка пробу-
джує народ до дії, є не бездум-
на орієнтація на революційний 
подвиг, а, навпаки, на твере-
зе раціональне осмислення по-
треб суспільства, відповідно до 
яких виникають революційні 
перетворення. В основі есте-
тики Лесі Українки лежали ідеї 
про єдність трьох цінностей – 
народності, краси та ідейності. 
Іншими словами, творчість ху-
дожника має нести красу, мрію, 
ідеал. Ці цінності є загально-
цивілізаційними, їх виборю-
ють усі прогресивні люди світу. 
Ось чому мистецтво має вико-
нувати певні виховні функції 
з метою формування активної 
позиції людини. Водночас по-
етеса критикувала теорію “чи-
стого мистецтва”.

Особливою характеристи-
кою філософської позиції Лесі 
Українки було її гостро критич-
не ставлення до релігії та церк-
ви. Поетеса обстоювала позиції 
войовничого атеїзму, який на-
лаштовував її робити виснов-
ки про те, що релігію вигадали 
люди, які не могли пояснити 
незрозумілі явища природи. 
На її думку, фантастичне пояс-

нення природи та соціального 
світу було використане експлу-
ататорськими класами, які за 
допомогою релігії й церкви ви-
правдовували рабство людей, 
дух покори, несправедливос-
ті та експлуатацію людини лю-
диною. З цього випливало, що 

подолання рабського існуван-
ня людини потребує знищення 
релігії й церкви. Дух промете-
їзму Лесі Українки робив її без-
компромісним критиком усіх 
тих соціокультурних обставин 
(зокрема й релігійних), які, на 

її думку, знищували в людині 
найкращі людські якості.

Останні роки життя Ле-
сі Українки пройшли в подо-
рожах та лікуванні закордо-
ном (в Єгипті та на Кавказі). 
На початку липня 1913 р. че-
рез загострення захворювання 
нирок Леся Українка померла 
в Сурамі (Грузія) в віці 42 ро-
ків. На похороні були присут-
ні три священники. Поховали 
Лесю Українку на Байковому 
кладовищі м. Києва. Могила 
Лесі Українки є національним 
пам’ятником.

—————————————
1. Прикметною особливістю 

творчості Шевченка є відмова ви-
користовувати офіційні (загальні) 
гео графічні та етнографічні терміни 
“Росія” і “росіяни”. Натомість він 
уживає негативні лексеми “Мос-
ковія” і “москалі”. Для Шевченка 
Москва була не просто центром су-
сідньої держави, вона завжди існу-
вала як центр зла стосовно Укра-
їни, вона є те, що “мучить душу”, 
“чужа земля”, “далекий край”, “по 
тім боці моря”, бо далекість Москви 
від України — екзистенційна, а не 
просторова характеристика. Етно-
нім “москаль” вживається Шевчен-
ком в одному ряду з ворогами Укра-
їни… Подібне негативне ставлення 
Шевченка і до Петербурга. В йо-
го поезіях немає жодної згадки про 
столицю імперії під її офіційним 
йменням, для Шевченка Петербург 
– це “город на багнищі”, зведений 
Петром “на благородних костях ко-
зачих” (“Сон”). Москва, москови-
ти, московський дух загрожують 
розвитку життя в Україні, дефор-
мують українську духовність і ни-
щать українську національну іден-
тичність. [Цит. за: Історія філософії. 
Словник / За заг. ред. В.І. Ярошов-
ця. – К.: Знання України, 2006. – 
С. 1175].

2. Цит. за: Євген Сверстюк. Ін-
телігенція як самоусвідомлення на-
ції / Сверстюк Є. О. Не мир, а меч. 
Есеї. – Луцьк: ВМА “Терен”, 2000. 
– С. 40 

3. Емський указ за підписом ро-
сійського імператора отримав свою 
назву від міста Бад Емс (Німеччина), 

в якому на той час перебував Олек-
сандр ІІ, забороняв ввозити на те-
риторію Російської імперії з-за кор-
дону книги, написані українською 
мовою, видавати українською мо-
вою оригінальні твори і переклада-
ти з іноземних мов будь-які тексти, 
у тому числі і ноти; друкувати кни-
ги українською мовою; ставити те-
атральні вистави та влаштовува-
ти концерти українською мовою та 
з українським репертуаром; викла-
дати українською мовою в початко-
вій школі… В 1878 р. на літературно-
му конгресі у Парижі М. Драгоманов 
різко засудив Емський указ, висту-
пивши на захист української мови і 
культури.

4. Філософія позитивізму — за-
снована О. Контом (“Курс позитив-
ної філософії”, 1842 р.) концепція, 
згідно з якою істинне знання про 
світ є результатом конкретних наук, 
очищених від гуманітарних (мета-
фізичних) інтерпретацій, які, на йо-
го погляд, є безпідставними й неіс-
тинними.

5. Фізикаліст — представник фі-
лософської позиції, згідно з якою 
будь-яке буття є продовженням фі-
зичних властивостей, тобто весь світ 
складають лише фізичні об’єкти. Фі-
зикалізм називають ще особливим 
матеріалізмом, який розвинувся з 
фізичних наук, тому оперує не тіль-
ки суто філософським поняттям ма-
терії, але й фізичними поняттями 
“сила”, “енергія”, “простір”, “час” 
тощо.

6. Докладніше про життя і твор-
чі доробки С. Подолинського див.: 
“Подолинський С. А. Вибрані твори 
/ Упорядник: Л. Я. Корнійчук. – К.: 
КНЕУ, 2000. – 328 с.; з іл.

7. Цит. за: Подолинський С. А. 
Вибрані твори / Упоряд.: Л. Я. Кор-
нійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 14.

8. Леся Українка. Усі твори в од-
ному томі / Передм. М. Литвинця. 
– К. Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2008. – 
С. 21.
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“…існує відносна додаткова вартість і 
абсолютна — тобто така, що не тільки не 
виснажується, а навпаки, збільшується і 
зростає”.

“Відносна додаткова вартість виникає з 
праці — за рахунок абсолютної…

…Ми схильні думати, що додаткову 
вартість слід називати енергією прогресу.

Це є творчий процес сонця. Та й не тільки 
сонця, а Всесвіту — його променевої субстанції, 
яка в усіх релігіях світу називається Богом. І, 
загалом, правильно називається…”

“…Енергія прогресу є фізичний аналог 
абсолютної додаткової вартості. Якщо 
відсутнє її виробництво — держава зі всією 
неминучістю посувається до своєї загибелі. І 
тим швидше, чим інтенсивніше розвивається 
промисловість…”.7

“Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.

Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас.

Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть,
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!

Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!”.8
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“Очі цієї красуні досі сняться її шанувальникам, 

а образи Мавки, Міріам, Корделії вічно житимуть 
у наших серцях…”.

Ірина ГОЛОВАЙ,
м. Київ

“Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в сер-
ці маю те, що не вмирає…” Ці слова го-
ловної героїні драми-феєрії Лесі Україн-
ки “Лісова пісня” відомі багатьом, проте 
не всі знають, що актриса, яка свого ча-
су блискуче зіграла головну роль Мавки 
на сцені Національного драматичного те-
атру імені Івана Франка, – Оксана Батько 
– має не менш трагічну долю.

7 жовтня минає п’ять болючих років 
від того дня, коли чарівна актриса віді-
йшла у Вічність.

Оксана Батько-Нищук... На третьому 
курсі Київського національного університе-
ту театрального мистецтва імені Івана Кар-
пенка-Карого Оксана Батько отримала щас-
ливий квиток – запрошення на роль Мавки 
в Національному академічному драматично-
му театрі імені Івана Франка. Її Мавка поло-
нила глядачів справжністю і ніжністю, витон-
ченістю почуттів і душевним благородством. 
Завдяки цій ролі актрису в 1993 році прийня-
ли до трупи столичного Театру Франка.

Талановита і витончена красуня ро-
дом із Коломиї могла б стати чудовою фі-
лологинею, бо мала потяг до мов, або ху-
дожницею, бо мала хист до малювання, 
або професійною танцівницею, бо блиску-
че виступала у складі ансамблю “Покуття” 
(керівниця – заслужений працівник куль-
тури Дана Демків), але Оксана полюбила 
Театр, який обрав її, став життям і долею.

Завжди усміхнена, Оксана несла якусь 
дитинну чистоту. Її душа була відкритою і 
вразливою, вона боляче реагувала на не-
справедливість і жорстокість. Оксана була 
природною і схожою зі своїми одухотворе-
ними героїнями – любила навіки, страж-
дала по-справжньому, вболівала і пережи-
вала щиро й нелукаво.

Кожна роль Оксани Батько-Нищук – 
емоційна, саможертовна і драматична. Ожи-
вають у пам’яті пережиті нею ролі: шляхетна 
інтелігентна красуня Ірина із “Трьох сестер” 
А. Чехова; пристрасна, яскрава Дездемона з 
трагедії Шекспіра “Отелло”; натхненна, за-
кохана улюблениця Д’Артаньяна у виставі-
мюзиклі “Ах, мушкетери, мушкетери”; са-
мотня, зневірена дівчина (“Та, що сама”), 
яка намагається розважити будні Тараса 
Шевченка та прогнати відчай останніх ро-
ків його життя у драмі “Божественна само-
тність” О. Денисенка; запальна і спокуслива 
Туркиня у п’єсі О. Кобилянської “У неділю 
вранці зілля копала”.

Найяскравіше вимальовуються ролі 
Оксани Батько-Нищук, які вона зіграла в 
парі з усенародним улюбленцем, народ-
ним артистом України Богданом Ступ-
кою – тендітної батькової донечки Хави 
із “Тев’є-Тевеля” за Шолом-Алейхемом; 
екстравагантної Джесіки з п’єси Т. Джон-
сона “Істерія”; чистої, благородної, смі-

ливої та відданої батькові Корделії у п’єсі 
“Король Лір” Шекспіра.

О. Батько-Нищук дивувала глядачів 
філігранністю образів, вражали вокаль-
ні партії її героїнь, адже актриса мала пре-
красний голос.

Пригадується прем’єра вистави “На по-
лі крові”, де Оксана Батько-Нищук грала 
Одержиму – Міріам. Тендітна, в чорній су-
кенці, вона пробуджувала в серцях глядачів 
цілу гаму емоцій – від ненависті до любо-
ві, від розчарування, зневіри до впевненос-
ті, від слабкості духу до сили характеру й 
жаги до життя. Вражали глибокий психо-
логізм і філософічність образу Міріам. По-
тужна роль – грати Жінку, одержиму духом, 
яка готова віддати душу в ім’я спасіння Ме-
сії, готова захистити своєю любов’ю Месію 
від байдужості та людської підступності, в 
душі якої рана і страждання: “О, я вірю в те-
бе, сине Божий, та я не вірю в себе…”

Оксана Батько-Нищук завжди наго-
лошувала: “Я не граю в театрі на сцені – я 
там живу. В кожному образі”.

Мало хто знає, що Оксана мала лірич-
не обдарування, прекрасно віршувала і во-
лоділа пластикою Слова. Пропоную увазі 
читачів кілька поезій із невеликої, але по-
справжньому сповідальної збірки Оксани 
Батько-Нищук “Я маю крила”.

***
Тендітна постать дивиться на мене,
з далеких, невідомих літ…
Я вас впізнала!
Ви є Мельпомена…
О, Господи, куди тебе подіть?

Приходьте ближче і подайте руку –
І я покірно вам подам свою…Не жаль…
Підемо разом і розвієм тугу,
На мить забудемо про горе і печаль.

***
Олексі

Є назва, прізвище,
Є титул і звання.
Навіщо? Як? Для чого?
Букви і слова –
За ними є душа,
І мова, й розум, й співчуття,
Любов до ближнього,
прощення, каяття.
Новонароджене дитя!
Криком стрічає простори життя!
Безгрішне, чисте янголя!
Ти дихаєш так тихо, так спокійно,
Моє кохане диво – сину.
Єдина суть мого життя,
Малесенька людино…

***
Три слова: Я Люблю Тебе…
Три признаки безмежного жадання!
О світе, не чіпай мене,
Не рухай горизонт тремтливого чекання.
Так ніжно тихо:
“Я…Люблю…Тебе…”
І день у день благаю про кохання!

***
Є два крила:
Одне – для забуття,
А друге – для незнаного буття…
Недопалки прожитих літ блаженні,
Невже поринемо в безодню навмання..
О сонце, небо, пташко –
Безумство слів – склепіння небуття!
Так жити хочу – 
Це глибоке відчуття!
Потужно-тихе, наче вороття додому!
Небесного, далекого, німого…

Поетично-ліричне сприйняття світу, 
чуттєвість і душевність, відчуття навко-
лишнього крізь струни власної душі, збо-
леність і світло, любов до людей і тендіт-
ність вирізняли Оксану Батько з-поміж 
інших акторів.

По-доброму згадують Оксану Батько-
Нищук її рідні актори-франківці.

Олексій Богданович, народний артист 
України: “У Оксани Батько-Нищук був по-
тужний темперамент – і акторський, і жі-
ночий… Оксанка була неповторною парт-
неркою на сцені. Вона не вміла грати у пів 
голоса, у пів сили, грала на розрив аорти, від-
даючи серце і душу кожного разу перед гля-

дачами і на репетиціях. Тендітна і водночас 
сильна, неймовірно талановита, вразлива і 
тонка натура…”

Олег Стальчук, народний артист Украї-
ни: “Оксана любила всіх і все – це її риса. Во-
на за все вибачалась. Вона жила так, аби не 
зашкодити комусь, не приведи Господи. Над-
звичайно тонка і щемлива натура”.

Наталя Сумська, народна артистка 
України: “Оксанка – самовіддана театру 
до нестями, вірна, дисциплінована, чуйна і, 
звичайно, дуже ранима…”

Тарас Жирко, театральний режисер, 
народний артист України: “Тендітна, мов 
невагома павутинка, що пролітає навско-
си у кадрі життя. Нестримна, як дика 
кішка, як нечутний дзвін росинок, у яких 
відбивається і заломлюється цілий все-
світ. Нестримна на розрив аорти… Вона – 
як сама натура…Справжня, без умовнос-
тей і пошлого вдавання. Вона, як життя, 
що переходить від тліну до вічності, що 
перетікає від одного втілення до іншого. 
Вона мерехтить своїми усмішками, своїми 
піснями, своїм зойком і своїм золотим смі-
хом, який вона розсипала межи нас, а біль 
залишила собі…Як дивний скарб серед зем-
них марнот…”

Оксана Батько-Нищук, заслужена ар-
тистка України (2010 рік), мала унікаль-
ний талант і скарб душі, який нині зустрі-
неш нечасто.

“Незримий скарб душі” – таку назву має 
документальний фільм, що розкриває суть 
людської та творчої натури актриси Окса-
ни Батько-Нищук. Створена стрічка за іні-
ціативи чоловіка Оксани – народного ар-
тиста України Євгена Нищука.

Кажуть, той, хто народжується у велике 
свято, – щасливий. Оксана народилася 27 
вересня – на Воздвиження Чесного і Жи-
вотворчого Хреста Господнього...

Скільки ще цікавих ролей могла б зі-
грати неповторна актриса на сцені Театру 
Франка... Як мріяла вона зіграти Анну у 
драмі І. Франка “Украдене щастя”!..

Очі цієї красуні досі сняться її шану-
вальникам, а образи Мавки, Міріам, Кор-
делії вічно житимуть у наших серцях…

Осиротіла сцена… Не чути голос Мавки,
І падає життя пожовклий лист…
Небесний режисер сценарій пише,
А глядачі благають: “Повернись…”
Цей світ земний – жорстокий і зрадливий – 
Тут не буває так, як в голубів,
Бо вже давно на доброту і щирість
Цей світ людський знецінився й збіднів…
Ні! Не вмирає Мавка! Не вми-ра-є!
Зорить її окрилена душа…
Вона так само мріє і кохає
Й чекає на прозріння Лукаша…
Дощить… То тихо плаче Мавка:
– О, не журись за тіло, не журись!
І ніжним співом, музикою серця,
Коханням незрадливим відродись…

«Є два крила: одне – для забуття,  
а друге – для незнаного буття…»

Валерій РОМАНЬКО, 
голова комісії з присудження премії  
імені М. Петренка, член НСПУ 

Традиційне щорічне Петренківське свя-
то “Живий у пісні, живий у віках”, яке що-
року проходить у Слов’янську, цьогоріч 
відбулося 22 вересня у стінах місцевого ко-
леджу Національного авіаційного універси-
тету і було присвячене 204-й річниці від дня 
народження українського поета-романти-
ка Михайла Петренка та вручення 10-ї Все-
української премії ім. М. Петренка. Органі-
затори свята: Донецька обласна організація 
національної спілки краєзнавців України, 
відділ культури Слов’янської міської ради, 
Слов’янська міська організація ВУТ “Про-
світа”, Центральна бібліотека ім. Петренка, 
бібліотека Слов’янського коледжу НАУ.

Присутні на заході краєзнавці, просві-
тяни, працівники освіти та культури, учні 
та студенти занурилися в українську пое-
зію та пісню, із хвилюванням слухали піс-
ню “Дивлюсь я на небо…” у виконанні мо-
лодого співака з Тернопільщини Романа 
Сасанчина, переможця конкурсу “Голос. 
Діти”. У 2017 році, коли відзначалося 200 
років від дня народження Михайла Пе-
тренка, Роман був гостем слов’янців.

Кульмінацією свята стало вшанування 

лавреатів та дипломантів літературно-мис-
тецького конкурсу. За 2021 рік лавреаткою 
премії імені М. Петренка у номінації “По-
езія” стала Садкова Ольга Іванівна – поет-
ка, членкиня НСПУ (м. Ізюм Харківської 
обл.) за поетичні збірки “Що маю на душі”, 
“Весела вдача” та книгу нарисів “Землепо-
клонники”.

У номінації “Популяризація знань про 
життя та творчість М. Петренка” визнано 
Тендітну Надію Миколаївну, доцента ка-
федри української мови та літератури Дон-
баського державного педагогічного універ-
ситету за навчальний посібник “Методика 
навчання української літератури: творчість 
Михайла Петренка у світлі сьогодення”.

Дипломантами конкурсу за підбірку ві-
ршів стали Тендітна Поліна Миколаївна, 
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Ли-
ман, та Дзюба Орина Михайлівна, учени-
ця 9 класу Райгородоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. 
Краматорського району.

Лавреатам вручено пам’ятний знак 
“Михайло Петренко. 1817–1862”, посвід-
чення та диплом лавреата, дипломантам – 
дипломи. Крім того, переможці отримали 
квіти, пам’ятні подарунки.

Вшанували поета-романтика Михайла Петренка
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“Його художній образ несе ідеал людини 
впевненої, самостійної, досконалої,  
творчої і активно”. 15Національний стиль

Дизайнерка Наталія Белясо-
ва (Сиворакша) традиційно пред-
ставляє на фестивалі “Аристо-
кратична Україна” торгову марку 
“Ляля-Краля”. Цього року вона 
продемонструвала колекцію, ство-
рену за мотивами українського ба-
роко – стиль карнавалів і свят, 
якому властиві яскравість, помпез-
ність, демонстративний шик, ви-
користання багатошарового одя-
гу, дорогих і фактурних тканин. У 
цьому вбранні багато золотої оздо-
би, коштовного каміння, мішу-
ри, мережок, стрічок, шнурів та ін-
ших хитромудрих прикрас. Моделі 
створили справді карнавальну фе-
єрію – “Гранат“, “Червоне золо-
то”, “Зелений опал”, “Бірюза”… 
Тут і контрастні тканини: шовк, 
який надає легкості, гобелено-
ва тканина, що надає вбранню ви-
шуканості; головні убори зі знако-
вим акцентом бароко – пишними 
квітковими орнаментами; тут різ-
номаніття кольорів – від галантних 
пастельних, ніжного оливково-
го до найяскравіших. Багатошаро-
ві спідниці, аплікації по тканині, 
вишивка, мереживо, квіти ручної 
роботи. Головні убори з прикра-
сами у вигляді довгих “сережок”, 
вишитих бісером на тонких пер-
линних нитках… Костюм “Блакит-
ний сапфір” епохи бароко (ХVІІ 
– ХVІІІ ст.) захопив добру полови-
ну глядацької зали. Виготовлений 
з візерунчатої парчі і розкішно-
го ліонського шовку, ряс-
но декорований стрічка-
ми, мереживом, шнурами 
і поясами, прикрашений 
вишивкою-аплікацією, – 
він водночас має вигляд 
дуже стильний і не пере-
вантажений. “Рожевий 
опал” (гобеленова корсет-
ка, вишита золотом та бі-
сером, підкреслена талія, 
ніжна вуаль та вишуканий 
головний убір з квітами); 
у костюмі “Перлина” ви-
користане характерне для 
бароко поєднання реаль-
ності і фантазії, духовно-
го і тілесного, аристокра-
тичного і народного – тут 
численні пучки стрічок, 
волани, гофрування, бу-
фи, обробка шнуром, ба-
гато гіпюру та мережи-
ва; “Агат“ створений з 
улюблених тканин баро-
ко, вдало поєднавши важкий окса-
мит, парчу, атлас, тонкі тафту і муар. 
Основоположники стилю бароко 
– французи. “Але українське баро-
ко органічно поєднало весь багатий 
досвід європейського мистецтва 
з власними естетичними засада-
ми, розумінням прекрасного. У са-
мих формах костюму вже закладе-
но ефект руху і світлотіньової гри. А 
його художній образ несе ідеал лю-
дини впевненої, самостійної, до-
сконалої, творчої і активної”, – вва-
жає дизайнерка Наталія Белясова.

Театр етнокостюму “Інанна” 
Житомирського Центру творчості 
дітей та молоді (дизайнерка Ната-
лія Гладій) – це дійство краси! Пані 
Наталія – творча українська дизай-
нерка аксесуарів, лавреатка l-ї пре-
мії всеукраїнського фестивалю-
конкурсу „Віночок миру і добра“, 
володарка l-ї премії міжнарод-
ного конкурсу дизайнерів „Мо-
да без кордонів“, переможниця 
етно-фешн-шоу “Аристократич-
на Україна” в номінації „Аксесу-
ар року“, фіналістка міжнародного 
конкурсу „Normand Universite“ у 
Королівстві Саудівська Аравія, ре-
гіональна представниця глобаль-
ної культурної ініціативи World 
Folk Vision Italia в Україні. Для цьо-

горічного Фестивалю Наталія Гла-
дій підготувала колекцію „Шепіт 
води“, взявши за основу традицій-
ну поліську біло-блакитну кольо-
рову гаму. За словами дизайнерки, 
на створення цієї колекції її на-
дихнули блакитні озера Житомир-
щини. Вода – стихія контрастів – 
спокійна і бурхлива, кришталево 
чиста і глибоко таємнича. У колек-
ції вбрання продумана кожна де-
таль, використані каміння, квіти і 
навіть традиційна українська хуст-
ка. Сукні створені з використан-
ням традиційних біло-блакитних 
поліських візерунків.

Фестиваль “Аристократична 
Україна” – це подіум не лише ві-
домим торговим маркам і брендам. 
Тут цінують окремих майстринь, 
які зберігають автентичну укра-
їнську традицію в повсякденно-
му побуті, виготовляючи одяг для 
своїх рідних та близьких, для сво-
їх родин. Такою є майстриня Ірина 
Шишковська. Одяг, що демонстру-
вався на подіумі, пані Ірина роз-
робила для своїх доньок – Софії та 
Ірини, і призначався він для шкіль-
них урочистих подій. Такою подією 
став випуск четвертого класу. Аби 
підтримати доньок, мама вишила й 
собі сорочку і плахту, а згодом і чо-
ловікові – сорочку. У своїх роботах 
Ірина Шишковська використовує 
бавовну, атлас та бісер.

Родинна колекція сімейного 
дизайнерського колективу “Ро-
дина 7я” (майстриня Тетяна Ко-
вальчук), за словами пані Тетяни, 
теж створена для власних дітей. 
Без етнічного одягу у родини Ко-
вальчуків не обходиться жодне 
сімейне свято. У презентовано-
му на фестивалі одязі використа-
ні вишивка бісером і оздоблення 
стрічками. Творчістю займаєть-
ся вся родина Ковальчуків. Усі ви-
шиванки, пояси, шаровари, сук-

ні не раз були задіяні в концертах. 
Однак більшість виробів пані Те-
тяна розробляла для доньки Ка-
терини, яка грає в театрі. Проде-
монстрована червона сукня була 
пошита для її ролі Солохи в ама-
торському театрі. Біла сукня го-
тувалась під вірш “Я – Україна!”. 
Більшість вишиванок Каті вико-
нані в червоно-чорних кольорах – 
це не лише традиційна українська 
кольорова гама, але також кольо-
ри українського повстанського 
прапора. Крім того, з представле-
ним одягом у родині Ковальчуків 
пов’язані важливі родинні події.

Вразив учасників і гостей Фес-
тивалю хор “Ластівка” Будинку 
дитячої та юнацької творчості Го-
лосіївського району міста Києва. 
Артисти стали водночас моделями, 
виступивши в костюмах, розробле-
них керівницею хору і модельєр-
кою Оксаною Урсатій. У вишука-
них концертних костюмах пані 
Оксана поєднала класичний і ака-
демічних стилі з етнічними аксесу-
арами-прикрасами, використавши 
для суконь класичного крою габар-
дин молочного кольору. За осно-
ву взято лекало класичного плат-
тя для дівчаток, які супроводжують 
наречену на вінчанні. Лекало допо-
внено довгими, широкими рукава-
ми. Привертає увагу ткане чільце з 
балабонами – традиційна староу-
країнська оздоба, що має галиць-
ке походження, але викликає асо-
ціації з головними уборами періоду 
княжої доби в Україні. Балабона-
ми також прикрашені тканий по-
яс і рукави плаття. І завершує об-
раз бісерна прикраса – гердан. Ще 
один важливий аксесуар сьогоден-
ня – захисна маска з вишитим ло-
готипом хору „Ластівка“, викона-
на з тканини молочного кольору в 
тон дівчачої сукні. А коли хор заспі-
вав веснянок, купальських, обрядо-
вих пісень – то виявилося, що зву-
чання його таке ж аристократичне 
й досконале, як вишуканий одяг. І 
це було фантастично!

Бренд Natli Datzka (дизайнерка 
Наталія Дацко спільно з дизайнер-
кою головних прикрас Мілою Ве-
денєєвою) представили колекцію 
„Наша Іванка“. Її характерна риса 
– авторська техніка “нашиванка” 
з використанням елементів ручної 
вишивки, мережива, тасьми, шну-
рів і багато іншого. Багатогран-
ність, яскравість форм і кольорова 
палітра створюваних образів при-
дає легкість і гармонію кожному 
з них, підкреслюючи індивідуаль-
ність кожного. Використовують-
ся виключно натуральні тканини. 
„Нашиванка“ може використову-
ватися як на свята, так і для повсяк-
денного носіння. На переконання 
дизайнерки, у кожної шануваль-
ниці українського стилю в одязі 
повинен бути такий ефектний і ви-
шуканий елемент гардероба. Осо-
бливість сукні-нашиванки в тому, 
що не лише має святковий вигляд, 
а й дуже комфортна, легко поєдну-
ється зі спортивним стилем, вод-
ночас доповнюється віночками, 
намистом, йому пасують кашкети, 
капелюхи, кросівки й рюкзаки.

Стилізований сучасний одяг 
бренду Elise’ (дизайнерка Єлиза-
вета Романенко) оздоблено руч-
ними вінтажними вишивками, 
натуральним мереживом, окса-

митовими стрічками, шовкови-
ми китицями тощо. Кожну річ 
дизайнерка створює в єдиному 
екземплярі навколо неповтор-
ної ручної вишивки. Одяг Єли-
завети, створений лише з якісних 
тканин і фурнітури, вартий то-
го, щоб стати сімейним скарбом 
української родини і передавати-
ся у спадок. Моделі представили 
також прикраси майстрині Марії 
Якимчук у техніці виточеного вуз-

ликового мережива фріволіте, що 
прирівнюється до ювелірної май-
стерності. Українська ручна ви-
шивка в поєднанні з яскравими 
натуральними тканинами та су-
часними тенденціями моди ство-
рюють новий, неповторний стиль 
в одязі – вишуканий і водночас 
дуже зручний у динамічному сьо-
годенні.

Дизайнерка Анна Хрулен-
ко та її колежанка Анастасія Кри-
вуца працюють на перетині двох 
культур — ісламської та традицій-
ної української. І зараз вона пред-
ставить нам це поєднання. Ан-
на – випуск ниця академії стилю 
і дизайну Андре Тана. Неоднора-
зова фіналістка і лавреатка призо-
вих місць Міжнародного конкур-
су дизайнерів „NEW FASHION 
ZONE“, учасниця ХІХ конкур-
су модного одягу “Автограф Kyiv 
FASHION”, лавреатка конкурсу 
модного одягу в номінації NEO. 
Її колега Анастасія Кривуца ро-
бить лише перші кроки в дизай-
ні, вона учениця 11 класу, але вже 
зараз впевнена, що присвятить 
своє життя дизайну одягу. Колек-
ція Анни Хруленко та Анастасії 
Кривуци демонструє гармонійне 
поєднання різних культур та тра-
дицій на основі українського на-
родного вбрання.

Своє натхнення дизайнер-
ки брали в часах Київської Русі 
та ХІХ-ХХ століттях, коли жін-
ки прагнули ховати своє тіло, і це 
стосувалося представниць як дав-

ньоруської, так і крим-
ськотатарської аристо-
кратії. Мета цієї колекції 
– показати жіночу натуру 
скромною, але водночас 
гідною та витонченою.

Колекція створена з 
40-50 метрів льону. Усі ін-
ші тканини стокові або 
перероблені, перекроєні 
з секонд-хенду. Над дея-
кими зразками доводи-
лося працювати до 5 днів. 
Колекція екологічна, за-
лишки виробництва піс-
ля спецпереробки будуть 
використані повторно. І 
це дуже суттєвий акцент 
– зберегти, не дати про-
пасти, вдихнути у давню 
річ нове життя, викорис-
тавши хоча б якийсь збе-
режений елемент.

Ставши вже надбан-
ням історії, V Всеукраїн-

ський фестиваль етнічної моди – 
етно-фешн-шоу “Аристократична 
Україна”, продемонстрував на-
шу багату спадщину, зацікавлення 
традиційним українським народ-
ним одягом, невичерпні можли-
вості використання етніки в сучас-
них костюмах і сукнях.

Цього року вирішено було не 
визначати переможниць, бо кож-
на учасниця Фестивалю була на-
стільки самобутньою, яскравою, 
творчою, талановитою, що вибра-
ти найкращу було неможливо. Усі 
одержали Дипломи, які засвідчи-
ли участь в аристократичній куль-
турній події творчих аристократок 
сучасної української моди. Свято 
супроводжувала спеціально піді-
брана до кожного показу моделей 
музика. Щира вдячність органі-
заторам Фестивалю: засновни-
ці Ользі Богомолець, директору 
“Музею Домашньої ікони” Юрію 
Рудницькому, івент-менеджер-
ці Наталії Флюх, директорці істо-
рико-культурного комплексу “За-
мок Радомисль” Оксані Кіптяк, 
завдяки яким свято проведено на 
найвищому рівні. 

Галина ДАЦЮК
На фото: миттєвості свята

«Аристократична Україна»: сила 
традицій і динаміка сьогодення

Закінчення. Початок на стор. 1
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Напередодні старту сезону 
традиційно відбулася зустріч ке-
рівництва театру з представника-
ми ЗМІ.

– Віримо, що в новому сезо-
ні будуть здійснені всі заплано-
вані проєкти, – наголосив гене-
ральний директор – художній 
керівник театру, народний ар-
тист України Богдан Струтин-
ський. – Цьогоріч Національ-
на оперета України перемогла в 
конкурсі з відбору мистецьких 
продуктів, для реалізації яких пе-
редбачається надання фінансо-
вої допомоги з бюджету міста Ки-
єва. Буде здійснена постановка 
драматичної опери “Амадеус” на 
музику В. А. Моцарта за мотива-
ми п’єси “Амадей” Пітера Шеф-
фера. Постановку вистави здій-
снить режисер Максим Голенко. 
За підтримки Українського куль-
турного фонду та British Council 
відбудеться концерт “Автентична 
британська музика. Бірмінгем-
Київ”. У планах – спільна поста-
новка з італійським режисером 
Маттео Спіацці музичної вистави 
“The Ball”. Особисто я працюва-
тиму над реалізацією нової версії 
класичної оперети Імре Кальма-
на “Сільва”.

У цьому сезоні Національна 
оперета України продовжить ро-
боту над створенням вистав для 
незрячих та слабкозорих людей 
і планує показ ще двох вистав з 
 аудіодискрипцією: “Сімейка Ад-
дамсів” та “За двома зайцями”.

Свого часу ми заявили, що є 
театром широкого профілю, який 
займатиметься не лише жанром 
оперети, а й пробуватиме дослі-
джувати оперу, мюзикл, відкри-
ватиме нові для України імена, 
назви, які вже добре знані у світі. 
Все це є в новому гала-концерті, 
де представляємо кілька прем’єр. 
Дві частинки нашого гала-кон-
церту – це проба пера на те, що 
хотілося б поставити в майбут-
ньому.

Два тижні перед відкриттям 
сезону був насичений період. Ми 
взяли участь у трьох фестива-

лях, один із них – “Андріївський 
узвіз”. Чотири роки тому у нас 
з’явилася ідея проводити концер-
ти на балконі Андріївської церк-
ви, а нині це вже хороша тради-
ція.

Важливою складовою нашо-
го театру є міжнародна діяль-
ність. Мали поїздку до Польщі з 
проєктом “10 тенорів”. Загалом 
виступали в цій країні понад 300 
вечорів. Щасливий, що маємо та-
ких партнерів. Нині у нас в гос-
тях перебуває Євразійська асоці-
ація театрів. Готуємося до поїздки 
в Португалію, яка має відбутися в 
жовтні. Якщо не завадять каран-
тинні обмеження, то матимемо 
спільний концерт у Будапешт-
ському театрі  оперети та мюзик-
лу імені Імре Кальмана.

Окремо проводимо концертну 
діяльність. Маємо понад 10 брен-
дів: “Штраус в опереті”, “Вечір 

мюзиклу”, “Музика з кінофіль-
мів”, “Тобі, коханій”, “Музи-
ка сердець”, “Симфонія осені”, 
“Україна в піснях та романсах” та 
ін. Частину аранжування робимо 
самі. Це дуже хороша лаборатор-
на робота, яка тримає акторів та 
диригентів у тренді.

Весь творчий колектив з ве-
ликим натхненням і радістю го-
тується до зустрічі з глядачем. Ми 
віримо, що глядачі Національної 
оперети України – найвідданіші і 
найщиріші у світі.

Виконувач обов’язків голов-
ного диригента, заслужений діяч 
мистецтв України Сергій Дідок 
висловив сподівання, що сезон 
буде багатим на прем’єри, які ма-
тимуть шалений успіх і високу 
оцінку українського глядача.

Головний хормейстер, за-
служений діяч мистецтв Украї-
ни Ігор Ярошенко зазначив, що 

попереду у театру багато нових 
проєктів, особливу увагу звернув 
на майбутній концерт британ-
ської музики та виставу на музи-
ку Моцарта. За словами головно-
го художника театру, народного 
артиста України Олександра Бі-
лозуба, дуже важливо, що колек-
тив зустрічає новий сезон у хоро-
шій творчій формі. А головний 
балетмейстер, заслужений ар-
тист України Вадим Прокопен-
ко згадав про участь театру в дуже 

цікавому і потужному фестива-
лі “Опера-фест”, що відбувся у 
Тульчині, на якому було 14 тисяч 
глядачів і ще близько 24 тисяч ди-
вилися його онлайн. Він також 
анонсував нову програму театру, 
що матиме назву “Вальс”.

Цього вечора на глядачів че-
кала шоу-програма, що охоплю-
вала всю палітру стилів і жанрів, 
в яких працює сучасний музич-
ний театр європейського зразка. 
На глядачів чекали прем’єри і но-
мери з найулюбленіших оперет 
та мюзиклів на музику Ж. Оф-
фенбаха, І. Кальмана, Й. Штра-
уса, В. А. Моцарта, Г. Доніцетті, 
В. Монті, Ф. Легара, Дж. Рос-
сіні, К. Портера, Е. Л. Веббера, 
К. М. Шенберга тощо.

Бурхливими оплесками гля-
дачі зустрічали своїх улюблених 
виконавців – народного артиста 
України Ігоря Левенця; заслуже-
них артистів Валерію Туліс, Гали-
ну Грегорчак-Одринську, Олену 
Арбузову, Тамару Ходакову, Ана-
толія Погребного, Любов Добро-
ноженко, Асю Середу-Голдун, 
Володимира Одринського та ба-
гатьох інших.

Святкова програма створила 
чудовий настрій та зарядила гля-
дачів неймовірною енергією на 
весь сезон. А гала-концерт став 
яскравим стартом 87-го сезону 
театру оперети та знаковою по-
дією в культурному житті країни.

Вісімдесят сьоме побачення з оперетою
Відкрився 87-й театральний сезон Національної опере-

ти України. Першим акордом нового сезону став святко-
вий Гала-концерт в оновленій глядацькій залі театру після 
масштабної реконструкції, що була здійснена вперше з 
1902 року.
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