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Різдвяні дні не зменшили темпера-
турний градус світової політики. 
Лідери держав, депутати, експер-

ти, політологи, журналісти висловлюють 
безліч прогнозів щодо розвитку ситуації, 
що склалася біля кордонів України.

Очевидно, що попри всі політичні, 
соціально-економічні проблеми, які іс-
нують в Україні, такої уваги до неї з бо-
ку провідних країн світу чи міжнародних 
інституцій ніколи б не було, якби не ре-
альні загрози Росії, військовий “чобіт” 
якої продовжує шантажувати Європу і 
Світ. Відомий британський історик, про-
фесор Гарвардського, Оксфордського та 
Стенфордського університетів Ніл Фер-
ґюсон навіть зазначив на сайті компанії 
Bloomberg, що наближається війна. Во-
на формується саме там, на землях Укра-
їни та її околиць, тієї частини Європи й 
світу, яку Тімоті Снайдер називав “Кри-
вавими землями”, маючи на увазі траге-
дії 1930-40-х років. Причому робиться 
застереження, що не слід дивуватися Пу-
тіну, в голові якого роїться марево пара-
ду його перемоги, який “відбуватиметься” 
в Полтаві.

Ідеологічним, політичним і мілітар-
ним підґрунтям для агресивного зубо-
скальства щодо України, яку черговий 
московський чорносотенний диктатор 
не вважає окремою країною, стала опри-
люднена у 2021 р. його 5000-слівна стат-
тя про “єдинородство”. На поверхню 
спливли путінські “Мідасові вуха” як 

неприхована дурість невігласа з ядер-
ною дубиною, що намагається переко-
нати світ у “законному” праві Московії 
позбавити Україну державності та захо-
пити (вже захопив!), для початку, части-
ну її суверенних територій. Тому Росія, 
маючи значні економічні втрати (40 млрд 
доларів лише за минулий тиждень), про-
довжує, “дипломатично” лихословлячи, 
нарощувати війська.

Оцінювати логіку такої поведінки 
доволі складно з погляду міжнародного 
права, оскільки вона, ставши державною 
політикою, є еклектичною сумішшю ор-
динства, романівського монархізму, пе-
трівського імперіалізму, червоного ста-
лінсько-більшовицького авторитаризму, 
путінського злоякісного нарцисизму. 
Щоразу на поверхню витягуються, від-
повідно до кремлівських забаганок, за-
стиглі кліше на кшталт “самодєржавіє – 
православіє – велікорусіє”. Складається 
враження, що в образі сучасної Московії 
об’єдналися: улус-ординський хан, ро-
манівський цар, петро-катерининський 
імперець, ленінсько-сталінський кат, 
путінський диктатор, зіткавши її ідеоло-
гію на відновленні “неоімперії”. Ця на-
ростаюча пухлина ХХІ століття не є, на 
жаль, внутрішньою проблемою москови-
тів, а вийшла далеко за межі традиційно 
ГУЛАГівського простору і є своєрідною 
глобальною тенденцією агресивної бага-
тоаспектної експансії руськомірства, на-
правленого проти людства й людяності. 
Клич ординців “це моє, це моє, а це та-
кож моє” кинуто як виклик міжнародно-
му співтовариству, перетворений в уста-

лену практику по закінченню “холодної 
війни”.

При пасивному та “стурбованому” 
спогляданні (від ООН до країн захід-
ної демократії та НАТО) відбувалися по-
дії, провоковані Росією, у Придністров’ї 
(Молдова), Нагірному Карабасі (Азербай-
джан, Вірменія), Чечні, Абхазії, Південній 
Осетії (Грузія), на Донбасі, у Криму (Укра-
їна). Очевидно, що лише несприйняття 
світовою спільнотою нових маріонетко-
вих квазіутворень замало (цю “незалеж-
ність” визнають (окрім Росії) лише Вене-
суела, Нікарагуа, Науру, Сирія), оскільки 
сплановане ініціативами Москви лю-
диновбивство, грабіж та насильство за-
слуговують оцінок нового міжнародного 
нюрнберзького судового процесу. Водно-
час європейці продовжують вважати, що 
з Росією, яка раптом оговтається, мож-
на домовлятися шляхом створення різно-
форматних діалогічних каналів або через 
запровадження здебільшого косметичних 
санкцій, водночас пропонуючи ефектив-
ні бустерні вакцини штибу “Північний по-
тік-2” для безнадійно хворого імперськіс-
тю кремлівського організму. Проте навіть 
реальні санкції щодо “Північного пото-
ку-2” не могли б відчутно вплинути на Ро-
сію, мінімізуючи її войовничість.

Москва продовжує бути здатною про-
тистояти санкціям деякий час, оскільки 
має 620 мільярдів доларів валютних ре-
зервів (Україна – 31 млрд доларів), спів-
відношення російського державного бор-
гу до ВВП 18% (Україна – понад 60%).

Перемагаючи віковічне зло

Закінчення на стор. 2

Універсал Директорії Української Народної 
Республіки про злуку з Західноукраїнською  

Народною Республікою, 22 січня 1919 р.

Проголошення 
Акту злуки 

українських 
земель на 
Софійській 

площі 
в Києві,  
22 січня  
1919 р.

Урочисте відзначення 71-ї річниці підписання  
Акту злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі  

в Києві, 1990 р.

З Днем Соборності України! Всеукраїнське товариство “Про-
світа” імені Тараса Шевченка, Ки-
ївська міська рада, Київська міська 
державна адміністрація 21 січня 
2022 р. в Колонній залі КМДА (вул. 
Хрещатик, 36) проводять літера-
турно-мистецький захід “УКРАЇНА 
СОБОРНА” з нагоди ДНЯ СОБОР-
НОСТІ УКРАЇНИ.

До участі запрошені: голова 
Всеукраїнського товариства “Про-
світа” імені Тараса Шевченка Пав-
ло МОВЧАН, академік НАПН Украї-
ни Георгій ФІЛІПЧУК, хорова група 
Заслуженого народного ансамблю 
пісні і танцю України “ДАРНИЧАН-
КА”, народний артист України Кири-
ло СТЕЦЕНКО, заслужена артистка 
України Тетяна НЕГРІЙ, Сергій ФАЙ-
ФУРА, дует Юлія ВІТРАНЮК і Софія 
РУБАН.

Ведуча – народна артистка 
України Лариса КАДИРОВА.

Режисер – заслужений праців-
ник культури України Петро АНДРІЙ-
ЧУК.

Початок о 17.00.
Вхід вільний.
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“Щоби наша державотворчість вибудовувалася не 

тільки на основі загальнолюдськості, а й опиралася, 
насамперед, на націодержавницькі ідеали”.Суспільство

Тому газовий шантаж (ЄС залежить від 
імпорту газу на 90%, 43% якого – російський, 
чим зігнорувано принцип неприпустимості 
30% залежності від одного джерела); погро-
зи дубиною війни; фінансово-політичний 
підкуп частини європейських еліт; постій-
на публічна демонстрація готовності Крем-
ля йти на будь-які жертви й людські втрати 
уможливлюють утримання багатьох дер-
жав та політиків від ефективної підтримки 
України в її протистоянні з агресором. І тут 
не зарадити справі навіть дуже активною 
дипломатичною балаканиною.

Така кволість є зручним підґрунтям для 
зрощування маячної ідеї відновлення “вели-
кої Російської імперії”, забезпечує живучість 
“уваровської” тріадної ідеї “православие, са-
модержавие, народность”, задовольняючи 
внутрішній інтерес у цій вічній тюрмі наро-
дів, що є колонізатором людських душ, те-
риторій, культур, крадієм та винищувачем 
історій і традицій багатьох народів.

Тому домовленості з шовіністични-
ми імперцями в такому стилі є безнадій-
ною ілюзією. Чого тільки вартий підписа-
ний Росією 25 років тому (1997 р.) договір 
про дружбу, співробітництво і партнерство 
з Україною чи про поділ Чорноморського 
флоту. Брехливість, ненависть, ненасит-
ність, кровожерність стали визначальни-
ми принципами кремлівської “диплома-
тії” у відносинах з Україною (і не тільки). 
Чесність для них була і є пропащою спра-
вою. Тому непевне розпадається.

Очевидно, мав рацію Бісмарк, закли-
каючи: “ніколи не вірте росіянам, бо вони не 
вірять навіть самим собі”. Але “не вірмо” 
не означає успіх у протистоянні з росій-
ською експансією.

Необхідна потужніша національна 
енергетика як українців, так і її найвід-
даніших союзників, щоби здолати “ци-
вілізаційне” зло. Очевидно, що та ж Ні-
меччина, яка нібито наважилася надати, 
нарешті, “військову допомогу” Україні на 
рівні захисних засобів (жилети та каски), 
як ніхто інший мала б зрозуміти безпер-
спективність лагідного умиротворення ро-
сійського агресора, отже, не виступала б 
упродовж останніх 15 років проти нашо-
го вступу до НАТО. Бо нині згубно уподіб-
нюватися до безпомічної, декларативної 
політики колишньої Ліги Націй, яка сво-
єю безсилістю в 1930-х роках, не протисто-
янням агресивним намірам Німеччини, 
СРСР урешті сприяла розв’язанню Дру-
гої світової війни. І сьогодні ультиматуми 
Росії сповна нагадують ультиматум Гітлера 
1938 р., а саме: а) зосередження військ на 
кордоні з Австрією (нинішня 125-тисячна 
ординська армада на кордоні України); б) 
допущення до влади австрійських нацис-
тів (російська вимога владної легітимізації 
Україною злочинців-бойовиків як “рівно-
правних партнерів”); в) поширення фаль-
шивих новин щодо підготовки до зброй-
ного конфлікту (масова пропагандистська 
путіно-істерія щодо загроз з боку України, 
“геноцид” і переслідування російськомов-
них, порівнюючи політику Києва з “ору-
жием массового поражения” тощо).

Паралелі між Україною та Австрією чи 
тодішньою Чехословаччиною не є наду-
маними. Вони лише підтверджують, що 
диктаторські режими діють однаково, за-
гарбуючи “свої” території, попираючи й 
замінюючи міжнародне право брязканням 
зброї, фальшивими референдумами, про-
пагандистсько-гебельсівськими зомбуван-
нями суспільної свідомості. Щоправда, сут-
тєвою відмінністю від сучасних реалій є те, 
що, на відміну від австрійського канцлера 
Шушніґа, який офіційно заявив, що берх-
тесгаденську угоду (ультиматум) буде не-
одмінно виконано, цього разу капітулянт-
ські пропозиції Росії щодо НАТО та США 
(не мають приймати до НАТО нових членів, 
зокрема Україну; не розгортати сили чи зброю 
в колишніх країнах Варшавського договору та 
країнах Балтії; не співпрацювати у військо-
вій сфері з пострадянськими країнами та ін.) 
будуть відкинуті. Захопити Україну за зраз-
ком аншлюсу Австрії (1938) нацистською 
Німеччиною Московії ніколи не вдасть-
ся. Проте цю реальну загрозу для України 
можна вирішити не конформістським при-

миренням, а тільки завдяки колективній 
безпеці НАТО. Вступ до цієї військово-по-
літичної організації має стати безальтерна-
тивним шляхом у цивілізаційному виборі 
України. Оскільки досвід остаточно пере-
конав українців, що наша позаблоковість і 
багатовекторність (чит. “москвомутність”) 
із наданням “гарантій без гарантій” спри-
чинятиме нові трагедії, війни з московита-
ми, загрози суверенності Держави. 

Відомі зарубіжні фахівці міжнародної по-
літики також визнають (як і ми), що блоку-
вання членства України в НАТО, зокрема й 
такими провідними країнами, як Німеччина 
та Франція, сформували тупиковий “дефолт-
ний статус” у цій напруженій ситуації. Бо 
“виведення” України на нейтральну (буфер-
ну) територію значно загострить міжнародну 
обстановку, наблизить світ до глобального, а 
не регіонального конфлікту. Прогнозувати й 
передбачати такі наслідки не є трудомісткою 
справою, якщо аналізувати близькі й далекі 
стратегічні перспективи Московії, в основі 
яких – імперський шовінізм царато-сталін-
сько-путінського “розливу”.

Варто визнати, що світова спільно-
та так і не вилікувалася від гнійних вира-
зок міжнародної політики ХХ століття, не 
позбавила себе впливу деспотичних і лю-
диновбивчих “ідей”, які нуртують у се-
редовищах тоталітарних режимів, метою 
яких – захоплення, пограбування, нищен-
ня життя. Це про них писав відомий пе-
дагог Григорій Ващенко, досліджуючи в 
педагогічно-політичному контексті сус-
пільні трагедії впродовж століть, згадую-
чи Монтеск’є, що “у деспотичній держа-
ві все обертається навколо двох-трьох ідей, 
нові зайві. Такий уряд придатний для тва-
рин, на чолі його також може стояти тва-
рина, аби тільки її боялись”. На жаль, маємо 
реальність “сусідства” саме такої деспо-
тії, з якою доведеться Україні співіснува-
ти у ХХІ столітті. Психоментальний об-
раз нинішнього Путіна та його ставлення 
до України найбільш тотожні маяченню 
Гітлера, який миттєво нівелював саме по-
няття Австрії, ухваливши прийняття зако-
ну, що такої держави не існує, а є лише так 
званий регіон Східної марки.

Урешті-решт Путін, практично окрес-
ливши програму дій у ставленні до Украї-
ни в статті “Про історичну єдність росіян і 
українців”, з неприхованою зловтіхою “об-
ґрунтовував”, що українська незалежність 
є нежиттєздатною державницькою фор-
мою та історичною аномалією. Залишаю-
чись вірним “ідеям” сталінізму (не дивно, 
що московський суд нещодавно заборо-
нив “Меморіал” (як “іноземного агента”), 
який досліджував у Росії сталінські репре-
сії), Путін “обожнює” Петра, статуя якого 
бовваніє в його кабінеті. Ці деталі вочевидь 
засвідчують про витоки сучасної ідеології 
та практики кремлівських владців стосов-
но України. Бо коли з тих зловісних мурів 
намагаються повчати й зобов’язувати укра-
їнців, яких героїв їм вшановувати, то варто 
пояснювати суспільству, а чому петро зали-
шається фетишем для знахабнілого Путіна. 
Відповідь однозначна. “Петро” – колоні-
затор, узурпатор, імператор, денаціоналі-
затор, одягнутий у тогу українонависника. 
Саме тому нинішній московський самодер-
жець заявляє, що “він (петро) буде жити, 
поки жива його справа”. Ось де здохлий со-
бака заритий. Мета – відновлення ненавис-
ної людству імперії, що, очевидно, немис-
лимо без упокорення України.

Кілька фактів, щоби зрозуміти, якої та-
кої справи петра дотримується путінський 
продовжувач: українофобська політика 
Петра, що, писав І. Огієнко, наважився 
“Малую Россію к рукам прибрать”, понісши 
на Вкраїну люту русифікацію; наказ Пе-
тра страчувати кожного запорожця, зруй-
нування Батурина, вирізання там понад 6 
тис. українських жінок і дітей; спалювання 
бібліотек Івана Мазепи та Пилипа Орлика, 
заборона друку українських книжок, ско-
рочення в 14 разів студентів Києво-Моги-
лянської академії, знищення книгозбірні 
Києво-Печерського монастиря; вилучен-
ня національних пам’яток історії України-
Русі, проголошення Московії російською 
імперією (22 жовтня 1721 р.), початок 
масштабної фальсифікації історії України; 
лінгвоцидний наказ про українську мову 
“дабы особливого наречия не было”, драма-
тичне нищення Української церкви.

Чи не ця політика, ідеологія і практи-
ка звироднілої петрівщини приваблює ни-
нішнього кремлівського доморощенця, 
який любить петра за те, що “з моєї Укра-
їни колонію зробив”, як писав В. Сосюра в 
поемі “Мазепа”? Путін сприймає Украї-
ну (зі слів редактора “Эхо Москвы” Вене-
диктова) не інакше, як „канонічну терито-
рію Російської Держави“. Усю Україну, а не 
тільки окуповані Крим і Донбас.

І так мислить переважно вся Московія, 
“натхненна” царсько-сталінським сурога-
том імперської “величі”. Тому черговою 
ілюзією є надія, що поза путінським серед-
овищем сформований більш гуманний ро-
сійський погляд на світ. Адже все, що озву-
чує і “творить” Путін, не є його власним 
доробком, а запозичене в “передової” русь-
комірської інтелігенції.

Приміром, саме ідеологемами недочи-
таного (тому й возвеличеного) нами Сол-
женіцина послуговується нинішня пу-
тінська влада. Адже він був відкритим 
противником Незалежності України, ви-
магаючи на початку 90-х від Єльцина не-
допущення відокремлення мільйонів ро-
сійськомовних “співвітчизників” в інших 
державоутвореннях, зберігаючи “пра-
во” Росії переглядати кордони самостій-
них республік, особливо України та Ка-
захстану, осуджуючи вже тоді “забаганки” 
Хрущова щодо Криму, заперечуючи при-
належність новоросії (?!) та частини нашо-
го Лівобережжя до України. Що це, як не 
відкритий шовінізм, причесаний новояв-
леним “обустройщиком” Росії. Чи не він 
“випадково” вклав у голову Путіну ідею 
брехливої солженіцинщини, що “ленин-
ские фальшивые границы, прочерченные по-
сле гражданской войны из тактических со-
ображений той минуты” стали основою 
нашої Держави, про що глаголив нещодав-
но кремлівський зверхник. Його політичні 
кліше, забарвлені шовінізмом (а не патріо-
тизмом), “защитить интересы тех многих 
миллионов, кто вовсе не желает от нас от-
деляться”, були і є практично основою для 
злочинних діянь “руськомірства”, деста-
білізації в Україні, ідеологічним вектором 
антиукраїнської та сепаратистської пози-
ції внутрішньої колаборації.

Майже в один голос із “моральними” 
обличчями нації, лише з додаванням деяких 
сталінських спецій, речитатують нині ви-
сокопосадові московити на кшталт жирінов-
ських, толстових, новікових, затуліних… та 
багатьох інтелектуальних імперських бонз. 
Той же О. Дугін закликає Росію “пригото-
виться к стратегическому рывку”, заявляю-
чи, що “Крым Россия не обсуждает”, а Укра-
їна, якщо не може бути хоча б нейтральною, 
то її не повинно існувати взагалі. Донбас, на 
його думку, ніколи не повернеться до Украї-
ни. Він – частина новоросії, яку Москві необ-
хідно визволити, бо там навіть “русский язык 
не относится к числу традиционных”. Проте 
ми пам’ятаємо, як творилася ця фальшива 
новоросійська обгортка. Усі московські са-
трапи – царі, сталіністи, путіністи боялися 
українського націоналізму. Тому знищува-
лися фізично мільйони українців, а на їхнє 
місце депортували “росіян”, щоби заверши-

ти процес етноциду, радикально змінюючи 
демографічну мапу. Тих, кого вважали занад-
то українськими, продовжували репресувати 
майже до кінця 80-х років. Так формувалася 
“новоросія”.

Такі дугіни пропонують для початку на 
теренах України створити дві держави, дві 
мови, дві території, два народи. На цьому 
етапі новостворена новоросія може заклю-
чити лише своєрідну “унию – как Кревская 
или Люблинская”. Ось така каша роїться в 
збаламучених шовінізмом та затхлим імпе-
ріалізмом головах, сподіваюсь, уже навіч-
но “колишніх братів”.

На жаль, доволі часто підспівують (за-
звичай московським язиком) в унісон цій 
маячні й “наші” телевсезнайки. Гордон в 
етері телеканалу “Україна 24” безапеля-
ційно стверджує, що фактична заборона 
на використання “русского языка” в тор-
гівлі (а нині, дякувати Богу, в друці), згід-
но із законом “Про забезпечення функці-
онування української мови як державної”, 
спричинить активні протести “на Украине 
и приведёт страну к катастрофе, способ-
ствуя тому, что от Украины могут остать-
ся клочки”. Як бачимо, цього не сталося, 
зате подібні словесні помиї щоденно ви-
ливаються на голови українців. До речі, 
ця брудна справа коїться саме тими, хто за 
всі роки відновленої Незалежності жодно-
го разу не стали (публічно) на захист укра-
їнської державної мови. Але сміємо запи-
тати: на кого розраховані ці “проповідки”, 
чи не лиємо часом воду на руськомірські 
млини та чому й досі продовжуємо слухати 
і терпіти це бульварне словоблудство?

Проглядаю вітчизняні телеящики, які 
здебільшого олігархічні, що закликають бу-
ти “інтернаціоналістами”, “глобалістами”, 
“гуманістами”, лише не українцями. Чутно 
також безперервне скигління про санкції та 
набридливе волання про “допомогу”. Але чи 
є вони нашим єдиним оберегом? Очевидно, 
що ні. Український Народ вимагає від влад-
ної бюрократії, своїх політиків, депутатів, 
інтелігенції, бізнесу, журналістів, учених, 
митців, педагогів, правників і просвітників 
іншої поведінкової норми.

Передусім того усвідомленого чи-
ну, що Українська держава має, наре-
шті, почати ОБЕРІГАТИ, ВИХОВУВАТИ, 
ОБ’ЄДНУВАТИ Українську націю, яка б ста-
ла нарешті суб’єктом світової історії; щоби 
вона знову й знову навертала на давно по-
лишені національні стежки; щоби не послу-
говувалася цінностями, які працюють про-
ти України; щоби наша державотворчість 
вибудовувалася не тільки на основі загаль-
нолюдськості, а й опиралася, насамперед, 
на націо державницькі ідеали; щоби ми по-
збулися роздвоєності нації, подвійної (по-
трійної) ідентичності; щоби український 
організм був наділений самодостатністю й 
власною системою світобачення.

Бо лише тоді будемо здатні перемагати 
“своє” віковічне зло, що зветься Москові-
єю. Національні цінності, єдність, всена-
ціональна “мобілізація”, національно-па-
тріотична свідомість. Вони є серцевиною 
і життєдайністю народу, який обрав шлях 
свободолюбства власної держави.

Так, наша свобода, сила і слава тво-
ряться національними вартостями Укра-
їнського народу. Тому від змісту державної 
політики, культурно-освітньої, наукової, 
просвітницької праці, суверенності духо-
вного та інформаційного простору, від сен-
сів, ідей, світогляду, якими “годуються” 
українці, залежатиме безпека та успіх на-
цієдержавотворення. Р. Млиновецький у 
роботі “Історія українського народу” писав 
про значущість історичної ціннісної тра-
диції так: “слід культивувати, підкреслюю-
чи й вибираючи з минулого те, що гідне наслі-
дування”. Пізнаючи ідеали наших великих 
провідників, розібравшись, нарешті, в су-
часних “елітах”, маємо довіряти тим, пова-
жати та обирати лише тих, хто суголосний з 
Українською ідеєю словами й ділами. 

Георгій ФІЛІПЧУК,
 академік НАПН України

Закінчення. Початок на стор. 1 Перемагаючи віковічне зло
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Пряма мова 3“Ви казали, що країні потрібен Порох – у вас 
Порох є. Разом до перемоги!”

17 січня 2022 року
Мене, п’ятого Президента, лі-

дера опозиції, намагалися не до-
пустити в Україну. Вони стягнули 
перевдягнутих прикордонників і 
на очах журналістів та всього світу 
вимагали підтвердження, що я По-
рошенко, що паспорт Порошенка 
– мій справжній. Так вони хотіли зі 
мною зустрітися, що лякалися і ті-
кали від камер, як чорт від ладану. 
Бо вони бояться вас. Вони намага-
лися заявити про те, що ми скоїли 
злочин. Для мене це не новина.

За три роки ці негідники по-
рушили понад 120 кримінальних 
справ проти мене і проти вас. Це 
справи, порушені за Томос, за на-
каз про контрнаступ, за створення 
Нормандського формату, здійснен-
ня і укріплення обороноздатнос-
ті. Але коли вони порушили спра-
ву про державну зраду – це перетин 
“червоних ліній”. Це виклик не 
тільки мені, а всім нам. І всім п’яти 
рокам, з 2014-го по 2019-й. Коли 
ми з вами будували державу, ство-
рили національну ідентифікацію, 
ухвалили закон про мову, зроби-
ли декомунізацію і багато іншого, 
включно з армією, мовою і вірою. 
Для них це – державна зрада.

П’ятнадцять тисяч людей зі-
бралися в аеропорту “Жуляни” 
для того, щоб не дати їм чинити 
провокації.

Вони – зрадники україн-
ських військових – кидали за 
ґрати українських кіборгів, офі-
церів, генералів, спецназівців, 
щоб отримати політичні диві-
денди. Значна частина сидить у 
в’язницях і зараз. Вони – це ті, 
хто злили і зрадили українських 
розвідників, передавши Путіну і 
Лукашенку дані по операції “Ваг-
нер”. Вони руйнують міжнародну 
коаліцію на підтримку України, 
займаючись крадіжкою людей в 
країнах наших союзників.

Зеленський разом із Коло-
мойським, як свідчать Pandora 
Papers, десятки мільйонів дола-
рів, витягаючи з кишень платни-
ків податків, крали і клали собі в 
кишеню. Коли ми з вами будува-
ли фундамент нашої державності, 
Зеленський з Коломойським та-
ємно витягали з нього цеглини і 
будували свої квартири в Лондоні 
та вілли в Італії, руйнуючи Укра-
їну. Вони набралися нахабності, 
збожеволіли нас всіх звинувати-
ти у державній зраді. Вони будуть 
нести за це відповідальність!

Повернувся в Київ, 
щоб продовжити боротьбу 
за Україну
Ми починаємо процес 

об’єднання всіх демократичних 
опозиційних сил. Це як систе-
ма розпізнавання “свій-чужий” 
в армії. Хто об’єднався, хто йде 
проти Путіна, проти злочинців у 
“зеленій владі”, “кротів”, які зда-
ють операцію “Вагнера”, які ни-
щать українських розвідників, 
які знущаються над українськи-
ми військовими, не піднімаю-
чи їм зарплату. Негідників, які 
переслідують опозицію, розпо-
всюджують систему вибірково-
го правосуддя, руйнують систему 
верховенства права, демократію, 
ведуть наступ на вільних журна-
лістів, зупиняють наш рух в Єв-
ропу.

Звільнення двох третин оку-
пованого Донбасу – це, на їхню 
думку, державна зрада. Створення 
армії – це, на їхню думку, держав-
на зрада. Створення фундаменту 
української держави включно із за-
конодавством про українську мо-
ву, декомунізацію, побудову дер-
жавної інфраструктури – це вони 
вважають державною зрадою, бо 

вони нероби. Створення світо-
вої коаліції на підтримку України, 
притягнення країни-агресора до 
міжнародної судової відповідаль-
ності включно з міжнародним кри-
мінальним судом ООН – це вони 
вважають державною зрадою.

Ворог добре озброєний, є 
майстром гібридної війни. І пере-
могти нас він збирається не лише 
через військове вторгнення, а че-
рез розшматування нашої держа-
ви, через те, щоб підступно посі-
яти конфлікт. І безвідповідальна 
зрадницька “зелена влада” цьому 
російському ворогу сприяє.

Вони перетнули “червоні лі-
нії”, вони перейшли межу. Але 
ми точно їх не боїмося і ми точно 
їх переможемо. Бо ми разом. Ми 
сила. Ви казали, що країні потрі-
бен Порох – у вас Порох є. Разом 
до перемоги!

Дорогі друзі, суд не знає, 
що робити
Перша позиція – вони прийня-

ли рішення призначити мені без-
коштовного адвоката, позбавив-
ши пана Новікова та пана Голованя 
обов’язків моїх адвокатів. І безкош-
товний адвокат вийшов і сказав, 
що це провокація влади і він у цій 
провокації, безумовно, не буде бра-
ти участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга – що ніхто з 
них не може згадати, де, коли і за 
яких обставин вони повідомили 
про підозру. І сьогодні вони піш-
ли розбиратися: що, де і як у них 
відбулося.

І третя позиція – ми взяли ці 
матеріали. Суддя оголосив пере-
рву, не сказав, на який час. Але 
ми зацікавлені в тому, щоб це бу-
ло швидко. Ми спробуємо за-
раз ознайомитися з 9-ма томами 
справи за годину чи півтори. І як 
тільки суддя продовжить засідан-
ня, ми налаштовані сьогодні дати 
бій. Бій дати при вашій підтрим-
ці. Тому я ще раз кажу: я хочу по-
дякувати за небайдужість кожно-
му з вас. Бо на сьогоднішній день 
тут, на цій площі, ми боремося за 
Україну. Вони намагаються при-
силати провокаторів, вони нама-
гаються присилати людей, пропа-
гандистів, які думають, що вони 
зможуть нас збити. Але за нами 
правда. Я наголошую: ми – опо-
зиція. І ми поводимося набага-
то більш відповідально, ніж вла-
да. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому, з вашого дозволу, ми на 
півгодини перейдемо в кімнату, 
щоб прочитати обвинувачення. І 
як тільки ми щось там побачимо, 
ми вас проінформуємо. Але я хо-
чу наголосити: влада розгублена, 
слабка, і замість того, щоби боро-
тися з Путіним, вона намагається 
боротися з нами, з власним наро-
дом, з вами, пред’являючи неіс-
нуючі юридичні папери. Тому що 
вони вважають, що якби з Украї-
ни прибрати всіх нас з вами, їм би 
легше жилося. Ми їм не дамо та-
кого! Вони будуть відповідати за 
ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми 
повернемося за пару десятків 
хвилин і продовжимо наш бій.

Вдячний тисячам патріотів 
України: ветеранам, волонтерам, 
активістам, партійцям “Європей-
ської Солідарності” та всім не-
байдужим українцям за таку по-
тужну підтримку!

У нас попереду ще багато пе-
ремог. Я вітаю ваші гасла. Я не є 
їхнім автором, але це дуже кру-
то: “I’ll be back”. That’s true. Мо-
же, ви і праві.

Розпочинається другий етап 
фарсу, який організував Зелен-
ський. Ключова запорука на-
шої перемоги складається з двох 
частин. Перша частина – з нами 
правда. У них немає нічого, во-
ни зрадники. І для того, щоб від-
волікти увагу від власної ката-
строфи, катастрофи економічної, 
бо люди, коли заглядають у холо-
дильники, – більше не хочуть ди-
витися телевізор з “95 кварталом”, 
“Сватів”, які дивляться на росій-
ських окупаційних державних ка-
налах, а гроші перераховують Зе-
ленському. І правда є з нами.

А друга головна складова на-
шої перемоги – це те, що народ 
не з ними. Це те, що ви всі, хто 
приїхав з усіх куточків України, їм 
продемонстрували: ви не збирає-
теся миритися зі зрадою “зеленої 
влади”. Ви не збираєтеся мирити-

ся з капітуляцією. І ніякими суда-
ми, і ніякими арештами нас з вами 
не залякати. І це є надзвичайний, 
важливий урок, нехай вони його 
вивчать. І скільки б провокаторів 
вони не посилали, проти волі на-
роду нічого їм протиставити. І то-
му ми йдемо на цю Голгофу. Ми 
йдемо на цей суд. Твердо переко-
нані в перемозі. Бо будь-яке безза-
коння, яке вони чинять, лише на-
ближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на 
всі труднощі, випробування, не-
справедливість, які вони нам ор-
ганізовують, ми з вами є держав-
ники. Ми з вами за Україну. Ми 
з вами захищаємо Україну. І ми з 
вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного 
з вас зі словами великої вдячнос-
ті. Велике вам спасибі, що ви не 

залишилися вдома, що у вас па-
лають очі, що ви вірите в перемо-
гу. Ми точно переможемо. Бо як-
що не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що, див-
лячись на вас, всі опозиційні демо-
кратичні сили приймають рішен-
ня про необхідність об’єднання. 
Хочу вам відкрити таємницю – 
на цій площі не всі порохоботи, 
але точно всі україноботи. І точно 
у нас з вами є той стрижень, на-
вколо якого об’єднається Україна 
для того, щоб дати по зубах Путі-
ну, і для того, щоб виколупати йо-
го “кротів” і з українського прези-
дентського офісу, і з української 
влади. Ми знаємо, як це робити. 
Ми навчилися, як боронити дер-
жаву. Нам “не какая разница”. Ми 
за Україну.

І тому з вашою допомогою ми 
йдемо сюди, щоб перемагати. Ва-
ша підтримка дає нам сили. Ва-
ша підтримка дає нам крила. І ми 
точно переможемо.

Запам’ятайте цей день і не хо-
вайте очі. Ви зараз входите в істо-
рію, тому що вперше за 30 років 
української незалежності п’ятий 
Президент і лідер опозиції зараз 
виступає з приводу нісенітниці, 
яку ви написали. Хочете знати, 
що таке державна зрада?

“Державна зрада” нашої ко-
манди – це звільнення двох тре-
тин окупованого Донбасу: від Сє-
вєродонецька і Лисичанська до 
Маріуполя. “Державна зрада” – 
це тоді, коли в солдат не було роз-
грузок, ні акумуляторів, ні їжі, ні 
лікування. Створення армії. “Дер-
жавна зрада” – це боротьба за 
кожного. Ви кажете, що на окупо-
ваній території не треба було під-
тримувати пенсіонерів, працівни-
ків, шахтарів? І тоді не треба було 
звільняти ні Лисичанськ, ні Сєвє-
родонецьк, ні Маріуполь, ні Кра-
маторськ, ні Костянтинівку, ні-
чого. Бо для вас це відрізаний 

кусень. Бо для вас Крим і Донбас 
– це не є Україна. Для вас це є, як 
ви там написали, “ЛНР” і “ДНР”.

Я зараз повернувся з великої 
кількості європейських столиць, 
у мене були переговори в Брюс-
селі, Парижі, Берліні. І в парла-
ментах, і в партійних офісах ду-
же часто звучало слово “санкції”. 
Я почув, що якщо ви будете про-
довжувати таку лінію поведінки, 
розправи над опозицією і нехту-
вання права, то доречним стане 
Акт Магнітського.

Ситуація кардинальним чи-
ном відрізняється від того, що бу-
ло 10 років тому. Тоді в нас не було 
російської агресії, не стукав у две-
рі Путін, не була реальна загроза 
підриву внутрішньої стабільнос-
ті. Кожен наш друг і партнер у сві-
ті каже: друзі, понад усе збережіть 

єдність, об’єднання країни, бо це 
єдиний шанс, що ви зможете дати 
відсіч Путіну у випадку абсолютно 
реальної загрози суверенітету, те-
риторіальній цілісності і незалеж-
ності нашої держави. Ви зараз цю 
єдність руйнуєте. Ви розколюєте 
мою країну.

Якби ті зусилля, які спрямо-
вує Зеленський, Татаров, Коло-
мойський і вся його камарилья на 
боротьбу з опозицією, коли вони 
слідкують за кожним нашим кро-
ком, прослуховують кожну розмо-
ву, атакують і заарештовують. Як-
би хоча б половина цих зусиль була 
спрямована на боротьбу з Росією, 
у вас би не стояло в жодному місці 
питання: а чи є Росія загрозою, чи 
ні, а чи нападе Путін, чи ні?

Зараз ви робите дуже погану 
справу, бо йдеться не лише про 
Порошенка. І ці люди, десятки 
тисяч людей, які зараз на вули-
ці і які вам байдужі, прийшли не 
Порошенка захищати. Вони при-
йшли захищати Україну! І вони її 
захистять!

Які ми з вами круті! Вони на-
магалися виснажити нас, споді-
ваючись, що до 23:00 люди точно 
не дочекаються. І ми їм показали, 
що ми Україну любимо більше за 
будь-що. І ми зараз тут боремося 
за Україну. І вони злякалися. І 17 
січня для цього некомпетентного 
зеленого неподобства стане по-
чатком кінця їх безглуздої попу-
лістської епохи.

І з сьогоднішнього числа, коли 
вони перейшли межу, коли вони 
намагалися заарештувати п’ятого 
Президента України, щось у них 
пішло не так, щось ці механізми 
почали не діяти. Щось, почина-
ючи з вас, бо першими стали на 
захист України прості українці, в 
першу чергу – члени партії “Єв-
ропейська Солідарність”, “Солі-
дарна Молодь”, “Справа Громад”, 
ГО “Res_Publica. Брати по Зброї” 
та наші партнери по всьому демо-
кратичному середовищу. І на сьо-
годнішній день в них поки що цей 
сценарій зірвався. У них поки що 
люди відмовляються виконувати 
їх накази. Поки що люди відчува-
ють, що з неправдою довго жити 
не можна.

І дуже важливий фактор – це 
відповідальна політика, яку ми 
демонструємо. Тому що не можна 
розколювати країну, коли біля во-
ріт стоїть ворог Путін. П’ять ро-
ків наша команда давала йому по 
зубах. П’ять років ми давали від-
січ російській агресії. П’ять років 
ми не давали видавати паспорти 
на Донбасі. П’ять років ми не да-
вали розведення. П’ять років ми 
не приймали “формулу Штай-
нмаєра” з віддачею Путіну укра-
їнської землі. П’ять років ми ру-
хали Україну в ЄС та НАТО.

Час, друзі, об’єднатися і відно-
вити рух до НАТО і ЄС. Час закін-
чити експерименти “зеленого” не-
потребу над нашою найкращою, 
улюбленою Україною. Сьогодні 
ми не виграли війну. Ми навіть не 
виграли бій. Але ми точно збере-
гли позиції, не давши їм знищити 
Україну. Це стало можливим завдя-
ки вам. Коли незважаючи на сніг, 
дощ, мороз, час, ми все одно вста-
ли і захистили Україну.

Друзі, ми вас дуже любимо. 
Ви – великі молодці! Ніде, ні в 
кого немає такої команди, як у 
нас з вами. Я вам дуже дякую і че-
каю 19 січня. Ми – найсильніші, 
найкращі! І сьогодні ми не здали 
Україну завдяки вам!

Зі щоденника Петра Порошенка
Україна проходить чергові випробування через про-

тистояння влади й опозиції, що об’єдналася навколо 
п’ятого президента Петра Порошенка. Україна вкотре 
стоїть на межі серйозних потрясінь і розколу. 17 січня 
2022 року Печерський районний суд м. Києва переніс 
оголошення рішення про запобіжний захід Петру Поро-
шенку на 14-ту годину 19 січня. У зв’язку з виробничим 
графіком ми друкуємо тижневик щосереди зранку, тож 
не можемо повідомити про це рішення. Натомість нага-
дуємо вам, шановні читачі, перебіг подій за сторінкою 
Петра Порошенка у Фейсбуці.
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Погляд
“Фактично ці люди продовжили боротьбу 

за свободу українського народу не рушницею, 
а легальними методами”

Пам’ятаймо Героїв
Анатолій КОВАЛЬЧУК, 
учасник боротьби за незалежну
Україну

Українські інтелектуали були
заарештовані не українською
владою, судові вироки їм виноси�
лися не від імені Української дер�
жави. Адже ні першої, ні другої
тоді не існувало. Цих героїчних
людей репресували за вказівкою
Москви місцеві колабораціоніс�
ти�огидні прислужники окупа�
ційного комуністичного режиму.
Кремль дуже боявся відродження
самостійницького українського
руху, вбачаючи в ньому велику
загрозу для існування імперії.

Патріотично�просвітницька
діяльність шістдесятників розхи�
тувала підвалини закостенілої ко�
муністичної ідеології, руйнувала
утопічні міфи про “високу кому�
ністичну культуру”, про “особливу
радянську людину”, про “перева�
ги радянського ладу” над “гнилим
капіталізмом”. Відкидаючи “кла�
сові підходи”, хоробрі українці на�
голошували на важливості запро�
вадження в тодішньому СРСР пе�
ревірених часом і політичною
практикою передових країн за�
гальнолюдських цінностей: де�
мократичних свобод, людських і
національних прав рідного народу.

Ініціатором відзначення 12
січня Дня українського політв’яз�
ня був В’ячеслав Чорновіл. Він на�
голошував на тому, що засуджені
за патріотичну діяльність українці
– саме політичні в’язні, а не кри�
мінальні злочинці, як це тлумачив
лукавий кремлівський ворог.

Героїчна, подвижницька ді�
яльність шістдесятників мала для
нас дуже велике значення – істо�
ричне, політичне, інформаційне.
Дізнавшись про неї, почувши про
нову хвилю репресій проти мир�
них інакодумців, світ отримав
підтвердження того, що Україна
не припиняє боротьби за волю.
Що деспотична Московія не�
спроможна зламати політичний,
ідеологічний і духовний спротив
українського народу.

Інтелектуально�ідеологічна
діяльність українських сміливців
стала поштовхом до приходу в
політику сотень представників
нової генерації патріотів. Саме ці
люди стали ядром патріотичного
руху 1980�х, який у силу низки
сприятливих обставин призвів до
відновлення 24 серпня 1991 р.
державності України.

Нині, через 50 років після тра�
гічної події, пересвідчуємося в
незмінності загарбницької анти�
української сутності московсько�
го режиму. Один з його найпідлі�
ших намірів – навіть ціною агре�
сії проти мирних сусідніх країн
відродити деспотичну імперію
зла. Усвідомлюючи, що без Украї�
ни, без Києва — як політичного
та ідеологічного центру давньої
Руси – жодна імперія не буде пов�
ноцінною, підлий ворог погрожує
нам новою агресивною війною.

У в’язницях окупованих Мос�
ковією Донецька й Луганська, як
і в сумнозвісні компартійні часи,
в нелюдських умовах нині пере�
бувають українські патріоти. Їхня
провина перед ворогом полягає в
боротьбі за деокупацію Донбасу,
за Українську державу в міжна�
родно визнаних кордонах.

Відзначаючи День українсько�
го політв’язня, вшановуємо всіх
Героїв, хто, плекаючи вільний ко�
зацький дух, добровільно, ризику�
ючи життям, піднявся на святу
боротьбу за людську гідність, сво�
боду і добро Українського народу,
за державність Батьківщини.

Слава Україні! Слава Героям!

Ярослава РІЗНИКОВА, 
лавреатка літературних премій
імені Григорія Сковороди 
та Івана Франка, м. Одеса

Це був справжній погром ук�
раїнського шістдесятництва, ко�
ли за ґратами опинилися: літера�
турний критик Іван Світличний,
філософ Євген Сверстюк, публі�
цист В’ячеслав Чорновіл. Цього
ж дня або впродовж неповних
півтора року були арештовані –
поет Василь Стус, письменник
Іван Дзюба, математик й публі�
цист Леонід Плющ, багатолітній
в’язень сталінських таборів Да�
нило Шумук, лікар Микола Пла�
хотнюк, інженер�економіст Зи�
новій Антонюк, реставратор
Олесь Сергієнко, поет Іван Кова�
ленко, бібліотекарка Надія Світ�
лична, лікар Семен Ґлузман,  фі�
лософ Василь Лісовий, науковець
Євген Пронюк, учитель Василь
Овсієнко, літературознавець і пе�
рекладач Валерій Марченко – в
Києві.

У Львові та Галичині були
арештовані релігійний діяч Іван
Гель, подружжя Ірини та Ігоря
Калинців, журналіст Михайло
Осадчий, мисткиня Стефанія
Шабатура, студент Зорян Попа�
дюк, о. Василь Романюк, викла�
дач Богдан Ребрик, Оксана По�
пович, Ірина Сеник, Василь До�
лішній, Володимир Рокецький;
юнацькі групи Володимира Мар�
муса у с. Росохач на Тернопіль�
щині та Дмитра Гриньківа в Пе�
ченіжині; Роман Калапач і Любо�
мир Старосольський у Стебнику;
у Харкові – Анатолій Здоровий,
Ігор Кравців; в Умані – Кузьма
Матвіюк, Богдан Чорномаз; у
Кременчуці – Григорій Маковій�
чук; у Черкасах – Василь Захар�
ченко; у Нальчику – Юрій Шухе�
вич.

В Одесі уже три місяці (з 11
жовтня 1971 року) сидів мій тато
Олекса Різників, із 6 грудня –
подруга моєї мами Галини Мо�
гильницької незламна Ніна Ка�
раванська�Строката...

Репресивна машина охопила
всі регіони України, де жевріло
національне культурне життя –
проведено безліч обшуків, тисячі
людей були стероризовані допи�
тами, сотні арештовані…

Безсумнівно, ця акція стала
ще одним етапом і природнім
продовженням політичних реп�
ресій проти українства, що здій�
снювались радянською владою
впродовж всього існування
СРСР.

Паралельно з колективізаці�
єю більшовики розпочали й полі�
тичні репресії проти української
інтелігенції, а раніше проголоше�
ний задля здобуття прихильності
населення України, курс на “ук�
раїнізацію” згорнуто. Знищува�
лися цілі наукові школи, напрям�
ки наукових досліджень, пере�
рвалися традиції підготовки кад�
рів наукової еліти. Репресії проти
пренауковців й технічної інтелі�
генції завдали непоправної шко�
ди розвитку української науки і
техніки. Багато наукових розро�
бок, цінних наукових праць стали
речовими доказами у справах і
були знищені після закінчення
терміну зберігання.

Вже 18 травня – 6 липня 1928
року в Москві відбувся суд в рам�
ках так званої “Шахтинської
справи”, під час якого засуджено
велику групу керівників, інжене�
рів, техніків, що працювали на
підприємствах вугільної промис�
ловості у Шахтинському районі
Донбасу. Понад дві тисячі спеціа�
лістів постраждали внаслідок
сфабрикованої справи “Харків�
ського центру” та судового про�
цесу у справі Промислової партії.

А згадайте трагічну
справу “Спілки визволен�
ня України”, під час якої у
1930 році були репресовані
представники української
наукової та культурної елі�
ти (С. Єфремов, Й. Гермай�
зе, М. Слабченко, Л. Ста�
рицька�Черняхівська та
ін.). Загалом до судового
процесу було залучено 474 осіб,
при чому засуджено до розстрілу
– 15, до концтаборів – 192, вис�
лані за межі Української СРР –
87, засуджені умовно – 3.

Невдовзі більшовиками було
розгромлено Спілку радянських
письменників України (репресо�
вано майже половину її членів та
кандидатів у члени), а згодом і
Всеукраїнську академію наук.
Причому за підрахунками Ми�
хайла Кузьменка найбільше по�
страждали історики: із 184 репре�
сованих вчених, різні галузі істо�
ричної науки представляли 170!

“Ніхто не хотів вчитися на іс�
торичному факультеті. Посилали
в примусовому плані. Професо�
рів заарештовували майже щоро�
ку, і студенти знали, що історія –
це паспорт на загибель”, – писав
Олександр Довженко.

Тоді ж постраждали тисячі
священнослужителів, було зни�
щено вісім тисяч пам’яток цер�
ковної архітектури, що становило
65% усіх храмів України, було
ліквідовано незалежну від Мос�
кви Українську автокефальну
православну церкву – тринад�
цять архієпископів та єпископів
загинули у в’язницях...

Апогеєм політичних репресій
радянської влади став Великий
терор 1937–1938 років. За заду�
мом Йосипа Сталіна, масові опе�
рації мали б завершити двадцяти�
літню боротьбу з “соціальново�
рожими елементами” та потен�
ційною українською “п’ятою ко�
лоною”.

Цій же меті відповідали захо�
ди, вжиті після анексії західноук�
раїнських земель з початком Дру�
гої світової війни, коли за 21 мі�
сяць радянізації відбулося декіль�
ка хвиль депортацій понад 400
тисяч етнічних українців. Згодом
радянська влада відкрила фронт
проти українського підпілля –
внутрішні війська НКВС воюва�
ли з повстанцями, а сім’ї учасни�
ків ОУН та УПА депортували на
Схід. Упродовж 1944–1953 років
за участь в ОУН та УПА або за йо�
го підтримку засуджено майже 87
тисяч та понад 200 тисяч грома�
дян депортовано.

Після смерті Сталіна, ліквіда�
ції мережі таборів ГУЛАГ, репре�
сії перестали бути настільки ма�
совими, але набули більш цілес�
прямованого характеру. Їхніми
жертвами ставали дисиденти,
правозахисники та окремі “іна�
кодумці”.

Навіть в умовах десятирічки
“хрущовської відлиги” – від 1954
року, коли створили КДБ, і до
першої половини 1964 року – в
Україні за націоналістичну діяль�
ність притягнули до криміналь�
ної відповідальності майже 800
осіб і ліквідували 77 націоналіс�
тичних організацій.

У серпні�вересні 1965 року в
СІЗО КДБ опинилося 22 особи,
які були причетні до розповсюд�
ження самвидаву. Але, як свід�

чить доповідна записка (1969 рік)
тодішнього голови КДБ УРСР
Віталія Нікітченка, у якій він
звертав увагу на зростання кіль�
кості осіб, які займаються виго�
товленням, поширенням, роз�
повсюдженням “ворожих за зміс�
том” листівок та самвидаву, ра�
дянським спецслужбам не вда�
ється остаточно придушити жагу
українців до свободи.

У травні 1971 року 5�те управ�
ління КДБ підготувало розлогий
звіт “Про особливості ідейно во�
рожих процесів у середовищі ін�
телігенції та молоді”, що ліг в ос�
нову постанови Політбюро ЦК
Компартії України від 27 липня
1971 року, де йшлося про необхід�
ність “вжити заходів по протидії
нелегальному розповсюдженню
антирадянських і інших політич�
но шкідливих матеріалів”.

І от, виконуючи постанову
партійного керівництва, з метою
нейтралізації найактивніших,
пов’язаних між собою “націона�
лістичних елементів” УРСР, КДБ
УРСР розпочав реалізацію опе�
рації “Блок”.

Але, незважаючи на погрози,
залякування, арешти та людські
втрати, боротьба продовжува�
лась. На місце засуджених та ре�
пресованих зі впертою одержи�
містю йшли нові й нові люди.

У 1976 році за ініціативи уро�
дженця Луганського повіту До�
нецької губернії М. Руденка – ві�
домого українського письменни�
ка і філософа, колишнього сек�
ретаря парткому Спілки пись�
менників України було створено
Українську Гельсінську групу
(УГГ).

До УГГ ввійшли хімік Оксана
Мешко; письменник�фантаст
Олесь Бердник; юрист Левко
Лук’яненко; інженер Мирослав
Маринович; історик Микола Ма�
тусевич. Засновниками стали та�
кож мікробіологиня Ніна Стро�
ката, учитель Олекса Тихий,
юрист Іван Кандиба.

Представником Групи в Мос�
кві було призначено легендарно�
го генерала Петра Григоренка,
який жив там і вже був членом
Московської групи. Це саме той
Петро Григоренко, який, дослу�
жившись до звання генерал�ма�
йора радянської армії, не боявся
займатись правозахисною діяль�
ністю, і був у 1964�му заарешто�
ваний, позбавлений нагород,
пенсії, визнаний психічно хво�
рим і запроторений до спеціаль�
ної психіатричної лікарні.

До початку активної діяль�
ності Української Гельсінської
групи Захід майже не мав інфор�
мації про політв’язнів – їх, як і
сексу, в СРСР не було. Але вже у
програмному Меморандумі № 1,
підготовленому УГГ, у розділі
“Типові порушення прав люди�
ни” викривалися злочини кому�
ністичного режиму: геноцид та
етноцид, розкуркулення, Голодо�
мор 1932–1933 років, політичні

репресії 1930�х років, ліквідація
УПА, винищення мирного насе�
лення, зокрема, “чекістами”, пе�
реодягненими у “повстанців”,
тотальна русифікація, пересліду�
вання шістдесятників. Відзнача�
лася конституційна правомір�
ність виходу України із складу
СРСР.

І все це – у правовому полі, в
рамках радянського та міжнарод�
ного законодавства, як виконан�
ня Гельсінських угод! Це була
просто геніальна ідея засновни�
ків Української Гельсінської гру�
пи – вплести боротьбу за неза�
лежність України в широкий сві�
товий контекст боротьби за права
людини.

Чи ж можна таке було уявити
в політично стерилізованому і
вихолощеному просторі СРСР, де
влада всіма силами намагалась
ізолювати своїх громадян від ін�
шого світу? Звичайно, що ні! І
проти членів УГГ знову запрацю�
вала злагоджена і страшна маши�
на терору.

У 1978–1980 рр. були репре�
совані майже всі члени�заснов�
ники Групи, але до її лав вступили
Ольга Гейко�Матусевич (14 трав�
ня 1977 р.), Віталій Калениченко
і Василь Стрільців (жовтень 1977
р.). 22 травня 1978 року в Групу
вступив засланий у Якутію після
ув’язнення В’ячеслав Чорновіл.
Членами Групи стали Василь Січ�
ко (26 лютого 1978 р.), Петро Січ�
ко (30 квітня 1978 р.), Юрій Лит�
вин (червень 1978 р.), Володимир
Малинкович (жовтень 1978 р.),
Михайло Мельник (листопад
1978 р.), Василь Овсієнко (18
листопада 1978 р.).

1979 року в мордовських та�
борах засуджені політв’язні ство�
рили Групу сприяння виконанню
Гельсінських угод у місцях по�
збавлення волі: Оксана Попович,
Богдан Ребрик, о. Василь Рома�
нюк (згодом – патріарх Володи�
мир), Ірина Сеник, Стефанія
Шабатура, Данило Шумук, Юрій
Шухевич�Березинський.

Водночас на підставі доручен�
ня від УГГ за кордоном проводи�
ло свою діяльність Закордонне
Представництво, що виступало
рупором українського правоза�
хисного руху на Заході.

У період “гласності” й “пере�
будови” активісти Гельсінської
групи, опинившись на волі, від�
новили правозахисну діяльність,
що швидко набула політичного
характеру. 7 липня 1988 року Гру�
па трансформувалася в Україн�
ську Гельсінську Спілку, яка дала
поштовх створенню першої полі�
тичної партії в Україні.

Сила й величезна моральна
перевага українських правоза�
хисників над радянським режи�
мом полягали в тому, що вони не
стали підпільниками, а підпису�
вали документи своїми іменами,
відкрито демонстрували позицію
та вимоги, апелюючи до радян�
ського закону і міжнародних пра�
вових документів, підписаних
СССР.

Фактично ці люди продовжи�
ли боротьбу за свободу україн�
ського народу не рушницею, як
це робили раніше повстанці, а ле�
гальними методами. У невільній
країні вони почали поводитися
як вільні громадяни, намагаю�
чись реалізувати свої конститу�
ційні права на свободу слова,
друку, демонстрацій, асоціацій. У
суспільстві з’явилася незалежна
громадська думка. Вона об’єдна�
ла людей різного світогляду й на�
ціональностей навколо розумін�
ня, що гарантом свободи є лише
незалежна держава, бо за колоні�
ального становища не може бути
й мови про дотримання прав лю�
дини.

Гаранти свободи
Про день українського політв’язня

Цьогоріч 12 січня виповнилося 50 років від початку
операції КДБ “Блок” проти діячів української культури,
науки, духовності.
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140�річчя Івана Огієнка
“Душа його, чиста і чесна, напевне ж, тут, 
над рідною Україною, якій він залишився 
вірним до кінця”.

Закінчення.
Поч. у ч. 1 за 2022 р.

9. Драма особистого життя
Іван Огієнко одружився у віці 19 років.

Було то в травні 1901 року у Брусилові. Йо�
го дружина – Домініка Литвинчук, вирос�
тала в освіченій, патріотичній і заможній
сім’ї. За літами вона була ровесницею сво�
го майбутнього чоловіка. Більше того, їхні
дні народження майже збігалися: Іван – 2
(14), а Домініка – 4 (16 ) січня того ж 1882
року. Разом училися в Брусилівській цер�
ковноприходській школі.

Вінчалися 11 червня 1907 року у Свято�
Воскресенському храмі Брусилова, де їх
обох 25 літ перед тим і хрестили. Цю старо�
давню церкву (2020 року виповнюється
чверть тисячоліття, як вона була вдруге ос�
вячена), знищила більшовицька влада, а
нині брусилівчани відбудовують її методом
народної толоки.

Упродовж усіх років митарств Домініка
Данилівна була вірною помічницею та од�
нодумицею чоловіка. У роки УНР пані мі�
ністрова дивувала зарубіжних дипломатів
тим, що в оригіналі цитувала Шекспіра і
знала напам’ять чи не всього Шевченка.

1936 року, у результаті нервових потря�
сінь після звільнення чоловіка з роботи в
Варшавському університеті, тяжко
захворіла. Упродовж 17 місяців
промучилася лежачою, прикутою
до ліжка, в нерівному змаганні з
немилосердними болями. Але не
просто чекала смерти. Вона… пра�
цювала. Вичитувала коректуру ре�
дагованих чоловіком журналів
“Рідна Мова” та “Наша Культура”,
які все ще виходили в світ; готува�
ла письмові відповіді на звернення
читачів – практично всю “чорно�
ву” роботу науковця, автора, ре�
дактора, видавця і коректора пере�
бирала на себе. Коли приходили
діти (Анатолій, Юрій, Леся), виму�
чувала на обличчі усмішку і тихо
повторювала: “Мама видужає”…

За три дні до своєї смерті (19
травня 1937 року) пише записку
чоловікові, яка збереглася в архіві:

“Від усього ми з тобою відмови�
лися, все віддали на працю для нашо�
го народу. А до чого ми доробилися?
Що більше ми працювали, то більше
на нас нападали…Тяжко було жити
серед ворогів та злиднів, а ще тяж�
че вмирати й лишати тебе самого
на наругу та знущання… Люди без�
душні, лицеміри… Не знаєш, хто
твій приятель, а хто ворог... Кого
найбільше поважала, відвернулися
від нас, зубожілих, а тепер і не відвідають…
Наші селяни чемніші, як ці бездушні інтелі�
генти…”.

Поховали її на Волоському православ�
ному цвинтарі Варшави, який у середови�
щі української еміграції називається “На
Волі”. Тут – на вічному спочинку – весь
цвіт української політичної еміграції пори
визвольних змагань 1917�1921 років.
Служба Божа і хор, який її супроводжував,
відбувалися українською мовою.

Через три роки безуспішного пошуку у
Варшаві роботи і засобів для існування
Іван Огієнко приймає рішення про черне�
чий постриг. 6 жовтня 1940 року він пише
своє прощальне звернення до тих, хто йо�
го знав досі як ученого, професора, мініс�
тра, з ким він ділив усі складні перипетії
життя політичного емігранта. Ось витинка
з цього маловідомого документа доби:

“Пробачте мені все! Відходячи від світ�
ського стану й стаючи ченцем, звертаюся до
всіх з гарячим проханням пробачити мені всі
мої провини, вільні й невільні. Які я кому за�
подіяв був чи то словом, чи то ділом, чи то
думкою. Незабаром перестану бути Іваном
Огієнком, а стану смиренним ченцем, горли�
вим богомольцем за кращу долю українського
народу. А тому вдруге й утретє уклінно про�
шу всіх ласкаво пробачити мені все, в чому

тільки я прогрішився коли перед ким. Проф.
Д�р Іван Огієнко”.

10. Ідеолог українського православ’я
В архіві митрополита Іларіона у Вінні�

пезі зберігається один невідомий досі зага�
лу промовистий документ, який засвідчує
серйозні наміри цього діяча обґрунтувати
ідеологію Української церкви реалізувати
концепцію відродження Української Авто�
кефальної православної церкви і, можли�
во, навіть домогтися в ній ключових пози�
цій. Йдеться про “Меморіял про майбутній
устрій Української Православної Церкви”.

Цей документ було остаточно схвалено
й підписано 31 серпня 1941 року трьома
холмськими установами: Товариством Ук�
раїнських богословів, Архієпископською
радою і Єпархіальним церковним брат�
ством.

Привертають увагу кілька найголовні�
ших постулатів з цього документа: 

а) православна церква має взяти най�
безпосереднішу участь у відновленні укра�
їнської державності; 

б) на чолі Української держави має ста�
ти лише така особа, яка глибоко проник�
нута релігійними й історичними традиція�
ми; 

в) державна і церковна влади в Україні

негайно мають увійти до Царгородського
патріарха з обґрунтуванням необхідності
канонічного визнання Української автоке�
фальної православної церкви, проголоше�
ної законом уряду УНР 2 січня 1919 року; 

г) необхідність активізації процесу ук�
раїнізації УПЦ (головне – не переведення
богослужб на українську мову, а дерусифі�
кація всього церковного життя).

11. Два тижні – не похований
29 березня 1972 року о 22 годині 15 хви�

лин, на 91�му році життя, першоієрарх Ук�
раїнської Греко�Православної церкви в
Канаді митрополит Іларіон (Огієнко) на�
вічно заснув на руках своїх синів Анатолія
і Юрія та секретаря Івана Похильчука.

З огляду на настання Страсного тижня
і приготувань до Великодня, похорон мит�
рополита Іларіона рішенням проводу пра�
вославного духовенства Канади перенесе�
но було аж на 12 квітня. 

У цьому вбачається не стільки звичай�
ний збіг обставин, скільки символічна за�
кономірність. Адже Великодні піснеспіви,
що за той відрізок часу до чину похорон
велично й зворушливо виконувалися по�
всюди в соборах і церквах, а особливо реф�
рен “Христос воскрес із мертвих, смертію
смерть подолав, і тим, що в гробах, життя

дарував”, завжди були, є і будуть для віру�
ючої людини міцною запорукою вічного
позагробного життя.

Місце вічного спочинку великого сина
України виявилося далеко від рідного Ки�
єва, про повернення до якого він не пере�
ставав мріяти до останніх хвилин свого
земного буття. Його тлінне тіло перед по�
луднем 12 квітня 1972 року навічно прийня�
ла канадська земля на цвинтарі Глен Іден,
що за 20 кілометрів на північ від Вінніпега, у
православній його секції Св. Воскресіння.

Єдиною розрадою в ту мить для його
душі могло було те, що канадська земля
запричастилася грудочкою української
землі, вкладеною перед опущенням домо�
вини в могилу під голову покійного. Про
це постаралися добрі люди, які в умовах іс�
нування залізної завіси між Радянським
Союзом і капіталістичним заходом все ж
змогли передати через туристів літаком
узяту з Батьківщини Огієнка пригорщу
землі та свічку з київського храму. Цей зво�
рушливий до сліз ритуал виконав його ду�
хівник протопресвітер Сергій Герус.

12. Заповіт із двома умовами
Далеко на чужині, у канадському Він�

ніпезі знаходиться нині найбільше над�
бання Івана Огієнка (митрополита Іларіо�
на) – його особистий Архів.

Уявити обсяг цього безцінного для ук�
раїнської історії скарбу можна тоді, коли
віртуально намалювати перед очима одну
картонну коробку за такими розмірами:
метр ширини, майже метр глибини, і
стільки ж – висоти. Таких ніким не чита�
них досі коробок у тому вінніпезькому ар�
хіві виявилося близько ста.

Не буде перебільшенням ствердити,
що за обсягом і змістом зібраного матеріа�
лу з�поміж подібних приватних зібрань,
цей архів, напевне, не має аналогів у світо�
вій практиці. Це сотні тисяч безцінних до�
кументів доби: листів, щоденників, запи�
сок, фотографій, листівок, прохань, звер�
нень, резолюцій, постанов, газетних і жур�
нальних вирізок, спогадів, надрукованих і
ще не виданих рукописів, написаних і про�
читаних однією людиною. Здається, не бу�
ло на той час в українській діаспорі такої
наукової, релігійної, просвітницької інс�
титуції, такого видавництва, редакції пері�
одичного друкованого органу, від яких би
не одержав бодай одного листа митропо�
лит Іларіон, чи куди б він не писав сам.
Що вже говорити про персоналії. Їх сотні.
Це, передусім, українські письменники,
вчені, релігійні, громадські і політичні дія�
чі, журналісти, видавці. Це також десятки і
сотні зовсім незнайомих йому прізвищ на�
ших земляків, доля яких закинула далеко
від рідної землі і вороття на яку для біль�
шості з них вже ніколи не буде. В їхніх лис�
тах – болі й тривоги, надії і сподівання.

Сьогодні ніхто не може дати відповіді
на запитання: скільки ж документів збері�
гається в цьому архіві? Детальний опис ар�
хіву і створення його каталогу ще попере�
ду.

Згідно з останнім заповітом Іларіона�
Огієнка, юридично оформленим ще 15
квітня 1967 року, це його найголовніше все
життєве надбання має бути обов’язково
передане на Батьківщину за двох умов: 

а) коли Україна буде вільною
б) коли буде вільною її церква. 
Здавалося б, ці дві умови настали: Ук�

раїна з 1991 року – самостійна держава і в
ній є своя церква. 

Однак канадська сторона вважала, і,
гадаю, небезпідставно, що умови для ви�
конання цього заповіту ще не настали. Ук�
раїна й тоді, і тепер, на початку третього
тисячоліття, коли проминуло вже більше
тридцяти літ від дня урочистого проголо�
шення Акту про незалежність, залишаєть�
ся по�справжньому вільною й незалежною
лише номінально.

Скільки доведеться чекати “настання
умов”, сказати сьогодні важко. Це залежа�
тиме, твердять українські канадці, від того,

наскільки реальними в нас будуть декла�
ровані на вищих щаблях влади демокра�
тичні цінності й свободи, наскільки ре�
зультативною буде боротьба з корупцією. 

Зрештою, у результаті таких своєрідних
дискусій, 2000 року, в час всеканадської
презентації другої книги про митрополита
Іларіона автора цих рядків, було прийняте
компромісове рішення: частково викона�
ти волю митрополита Іларіона щодо по�
вернення в Україну його архіву можна у
спосіб копіювання його недрукованих ще
рукописів для можливого перевидання в
Україні.

Йшлося про те, що такі копії можна бу�
де передати на руки не державної устано�
ви, а спеціально створеної в Києві громад�
ської благодійної організації. Нею стала
благодійна організація “Фундація імені
митрополита Іларіона (Огієнка)”. Її захо�
дами на сьогодні в світ видано 21 том не�
друкованих досі в Україні творів цього Ве�
ликого українця в серії “Запізніле вороття”.

Перефразовуючи назви написаних на
чужині двох головних поетично�прозових
епопей героя цієї розповіді – “Вікові наші
рани” та “Наш бій за державність”, можна
з певним присмаком і гіркоти, і надії ска�
зати: вікові рани українського народу ще
не загоїлися. Більше того, вони знову за�
кровоточили в мільйонах душ через від�
критий ненависним ворогом України –
російським агресором – вогняний фронт
на Сході України.

І наш бій за державність знову триває…
Отож і його, свідомого державника і

смиренного богомольця за кращу долю ук�
раїнського народу Івана Огієнка (митро�
полита Іларіона), бій за державність три�
ває…

***
… Тлінне тіло митрополита Іларіона –

Івана Огієнка вже стільки літ перебуває на
чужині, а душа його, чиста і чесна, напев�
не ж, тут, над рідною Україною, якій він,
незважаючи ні на які обставини, залишив�
ся вірним до кінця.

Однозначно настане час, коли наша
Україна стане справді українською, а біля
її керма будуть справжні патріоти�держав�
ники. Такі державники, які усвідомлять
важливість і необхідність створення в на�
шій древній і славній столиці, на Дніпро�
вих кручах, величного Пантеону слави
борців за волю України, до якого буде пе�
ренесено тлінні останки тих, хто в суворі
лихоліття мужньо і самозречено боровся за
українську національну ідею, й могили
яких розкидані близькими й далекими чу�
жинами. Серед тих, хто знайде вже вічний
спочинок в такому Пантеоні, перекона�
ний, будуть Іван Мазепа й Пилип Орлик,
Симон Петлюра і Степан Бандера, Євген
Коновалець і Олександр Олесь, Олександр
Довженко й Іван Огієнко (митрополит
Іларіон)…

Микола ТИМОШИК,
доктор філологічних наук, професор, 

журналіст

12 маловідомих епізодів із життя Івана Огієнка



“СЛОВО ПРОСВІТИ” u  ч.  2, 20—26 січня  2022 р.

Листи просвітян6 “Самі українці мають навести лад  
і порядок у себе вдома!”

Вже традиційно ідеологічно-
інтелектуальний захід під назвою 
“Бандерівські читання в Січеслав-
ській “Просвіті” відбувся на висо-
кому рівні.

Спільними зусиллями орга-
нізаторів, а в цьому році ними 
були: Січеславська “Просвіта”, 
Український інститут національ-
ної пам’яті, Товариство політич-
них в’язнів і репресованих – вда-
лося зібрати цікавих доповідачів 
із Січеслава і запросити відомого 
історика, дослідника, викладача 
Юрія Щура із Запоріжжя з пре-
зентацією своєї книги-підручни-
ка “Історія української культури: 
традиції та модерн”.

Цього дня в приміщенні “Про-
світи” зібралися разом науковці і 
держслужбовці, дослідники і спор-
товці, просвітяни і політики, гро-
мадські діячі і просто небайдужі 
українці. Наймолодшому учасни-
ку Читань виповнилося 16 років, а 
найстаршому – трохи менше, аніж 
самій “Просвіті” в Січеславі.

Голова Січеславської “Просві-
ти” Сергій Тютюнник тепло приві-
тав відвідувачів заходу зі світлим 
Різдвом Христовим і зазначив, що 
Бандерівські читання в Січеслав-

ській “Просвіті” вже мають тра-
диційний статус і з кожним роком 
рівень організації лише підвищу-
ється! За його словами, саме Сі-
чеславська “Просвіта” стає куль-
турним центром для згуртування 
україноцентричного і патріотично-
го Дніпра. “Якщо і є швидкий ре-
цепт, як стати на українську стеж-
ку в змосковщиному місті, то він 
такий: йди до “Просвіти”, ста-
вай її активним учасником, допо-
магай українській справі часом, 
гривнею, завзяттям, знанням – і 
ми не помітимо, як перетворимо-
ся з українського острова в космо-
політичному морі на національний 
континент під назвою українська 
Україна”.

Чудові подарунки і палке ві-
тальне слово приніс з собою про-
фесор Ігор Кочергін (УІНП), який 
зауважив, що має особливу приєм-
ність нагадати учасникам Читань, 
що постать Бандери – це всеукра-
їнське надбання, а не “галичан-
ський витвір” і саме ми маємо бути 
прикладом у поширенні ідей Бан-
дери для всієї України, особливо в 
наших підсовєтських регіонах.

Після святково-вітальної час-
тини, урочистих згадок про наро-

дження Сина Божого Ісуса Хрис-
та і Батька України (за відомою 
піснею) Степана Бандери пере-
йшли безпосередньо до роботи 
Конференції.

Тему цьогорічних Читань ор-
ганізатори визначили як “Сучас-
ний етап національно-визвольної 
боротьби”.

Усі відвідувачі „Бандерівських 
читань в Січеславській “Просві-
ті” були залучені до обговорен-
ня сучасного етапу національно 
визвольної боротьби. Люди ма-
ли можливість висловити власну 
думку маленькими за форматом 
відповідями на чотири великі за-
питання, які “Просвіта” підготу-
вала заздалегідь:

1. Стан України. 2. Хто винен? 
3. Що робити? 4. Кому робити?

Як обіцяли раніше, надаємо 
узагальнену, опрацьовану систе-
му відповідей. Тож як дніпряни, 
які належать до патріо тичного та-
бору, бачать відповіді на вищезга-
дані запитання. Стан України ви-
значений учасниками Читань, як 
“складний”, “жахливий”, “не-
простий”, “зневірений”. Одна 
людина вважає, що стан в Украї-
ні “нормальний – еволюційний”, 

інша – “нормальний – передре-
волюційний”. Хто винен у цьо-
му непростому стані? Люди відпо-
відали, що українські виборці не 
можуть ніяк “обрати якісну, а го-
ловне – українську владу!” Най-
більш повторюваною відповіддю 
було, що найбільше винні в то-
му, що відбувається в державі, са-
мі українці. На запитання “Що 
робити і кому робити” були кон-
солідовані думки: гуртуватися, 
вчитися, виховувати нову націю 
переможців, “творити українську 
націю, а не вінегрет з народнос-
тей”. Були екзотичні, але дуже ці-
каві відповіді – чистити кулемети, 
“гострити ножі”, “поновити Ко-
ліївщину”. Це свідчить про висо-
кий градус соціальної і національ-
ної напруги в суспільстві. Хто має 
рятувати Україну? Відповідь, в 
принципі, одностайна – лише ми! 
Самі українці мають навести лад і 
порядок у себе вдома!

Вважаємо, що подібна прак-
тика опитувань відвідувачів про-
світянських заходів дає змогу 
більше розумітися в орієнтирах і 
векторах думок української спіль-
ноти і бути аналітично готовими 
до викликів суспільства. Не бути 
відірваними від людей. 

Декілька тез промовців заходу:

Іван Дремлюга: “На сучасно-
му етапі національно-визволь-
ної боротьби слід пам’ятати про 
десятки тисяч патріотів, які бу-
ли засуджені комуністичним ре-
жимом у ХХ столітті й досі тавру-
ються “ворогами народу” лише за 
те, що вони були за духом своїм 
українцями. Робота з реабілітації, 
з декомунізації триває і слід більш 
активно долучатися до цієї спра-
ви таким інституціям, як “Про-
світа”, та іншим громадським ор-
ганізаціям, що називають себе 
патріотичними. Пам’ятаємо по-
двиги наших попередників – не-
семо їхній смолоскип Волі!”

Сергій Копанєв: “Я стояв бі-
ля витоків націоналістичної ор-
ганізації в Дніпрі на початку 90-х  
років ХХ століття. Мав за честь бу-
ти особисто знайомими із Сла-
вою Стецько – маю її автограф. 
Дуже добре пам’ятаю те поколін-
ня романтиків і ідеалістів, що на-
лежали до Конгресу українських 
націоналістів і, як ми, мріяли про 
українську Державу за змістом, 
а не назвою! Вже тридцять ро-
ків, як мрія залишається мрією,  

Бандерівські читання в Січеславській «Просвіті»

Незабутні

“Коли вичерпав свою “про-
фесорську” діяльність, то охо-
че зайняв запропоновану посаду 
начальника управління культури 
Львівської обласної держадміні-
страції…

В той час я, обраний головою 
письменницької організації, мав 
найбільше потреб до управління 
культури. Ми часто зустрічали-
ся: то я – з якимось проханням, 
то він, – покликуючи на якісь 
наради, консультації. А після, за 
чашкою кави – й довірча розмо-
ва… Ні, не скаржився… цього за 
ним ніколи не було. Проте в бе-
сіді мимоволі в нього могла про-
скочити якась прикра нотка, – й 
не тяжко було здогадатися, чому, 
коли при тім ішлося про “високе 
начальство”…

Отже, Роман Мар’янович 
здебільшого був у русі, в 
роз’їздах районами й часто брав 
мене з собою. Особливої уваги 
надавав і далі шашкевичівській 
проблематиці, франківській, 
антоничівській, – щоби во-
на, та вічна проблематика, по-
новому, істинно правдиво, чи-
сто, національно, по-рідному 
засвітилася в незалежній Укра-
їні: її, ту святу проблематику, 

якраз у ті роки необхідно було 
очистити від лепу радянської 
доби. Прогнати біса! Але бага-
тьом чиновникам, що порину-
ли в “дерибан”, корупцію, було 
байдуже до якихось там “фан-
тазій” Лубківського. А він ще 

такий, що не дасть спокою… 
Ще й вимагає коштів!.. Тих бю-
джетних коштів, що легко при-
липають до чиновницьких рук, 
проходячи через ці загребущі 
“волосаті лаби”.

А тут ще й обирають його в 
“Просвіту” – головою Львів-
ського обласного Товариства 
імені Тараса Шевченка; і він, за-
мість того, щоби втішатись по-
шаною “просвітян” і пропагува-
ти свою поезію, задумує широкі 
плани пожвавлення діяльності 
“Товариства” – береться за ре-
монт давно запущеного примі-
щення, – а для цього теж кошти і 
кошти… і йому тяжко відмовити. 
Скомпанувався з таким же не-
посидющим Возницьким – і та-
ке виробляють, що весь Львів, з 
Львівщиною, “стає на вуха!”. І 
треба їм заснувати “Музей кни-
ги”, – щоби перевершив одесь-
кий… і палац Потоцьких при-
єднати до “музейної імперії” 
Бориса Григоровича, і відбуду-
вати церкву Святого Духа, і по-
ставити пам’ятник “Кобзареві” 
на “Клумбі”, пам’ятник Михай-

лу Грушевському на площі, де 
свого часу обитав драматург-ко-
медіограф Фредр, і розбудувати 
Музей-садибу Антоничів у Бор-
тятині, і відновити, реставрува-
ти хату батьків Осипа Маковея 
на Яворівщині та взятися впри-
тул за Золочівщину з її замком, 
колишньою катівнею НКВД… і 
ще багато чого з українських іс-
торичних місць, що волають о 
поміч, про пам’ять нащадків… І 
в Острівці – чекає стара школа, 
де вчителював батько Володи-
мира й Степана Гжицьких, щоби 
перетворитися у музей славних 
українців; там же треба переро-
бити костел, де бабця тримає кіз, 
у церкву-музей, – все-таки хра-
мова будівля, намолена, треба її 
пошанувати…

І всюди, де мені щастило бу-
вати з “начальником”, – чи в 
Бортятині, чи в Мостиськах, чи в 
Нагуєвичах, чи на Жидачівщині, 
в місцях, пов’язаних з гетьманом 
Виговським, чи в Золочеві, чи 
в кабінеті Бориса Возницького, 
чи… всюди я спостерігав поша-
новане ставлення розмаїтих лю-

дей до невгамовного діяча; спо-
стерігав уміле, “дипломатичне”, 
делікатне, інтелігентне ставлен-
ня “обласного начальника до під-
леглих”.

***
Це – уривок з книжки Левка 

Різника, письменника, який три-
валий час працював заступником 
голови Львівської організації На-
ціональної Спілки письменни-
ків України Романа Лубківсько-
го, а згодом очолив її. І підготував 
повість-спогад “Форум Романа 
Лубківського”, яка побачила світ 
у видавництві “Світ” 2021 року.

Отже, читаєте цікаву книжку 
письменника Левка Різника (очо-
лював Львівську обласну пись-
менницьку організацію від 1993 
року до 2005 року) про професо-
ра Львівського університету, на-
чальника управління культури 
ЛОДА, голову Львівського облас-
ного об’єднання ВУТ “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка, голову Комітету 
з Національної премії ім. Т. Шев-
ченка, Надзвичайного і Повно-
важного Посла України у Чехо-

Левко РІЗНИК: «Всюди я спостерігав пошановане  
ставлення розмаїтих людей до невгамовного діяча…»
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“Українські колядки існували за багато століть 
до того, як народився Ісус Христос”. 7Листи просвітян

але націоналісти ніколи не скла-
дуть зброю, бо накази і запові-
ти Степана Бандери і Ярослава 
Стецька мають бути виконаними!”

Станіслав Дуб: “Дніпровські 
Бандерівські читання ініціювали 
хлопці і дівчата з “Правого Секто-
ру”. Першим організатором і моде-
ратором був я. Слід згадати велику 
подвижницьку роботу у цьому пи-
танні друга Олександра Вайса. Ми 
сьогодні всі говоримо правильні 
речі. Але я хочу зробити необхід-
ний акцент. Зараз багато хто б’є се-
бе в груди і називає націоналістом. 
Але насправді такими не є! Вони 
не витримують ані ідеологічної, 
ані духової перевірки! Нагадаю, що 
націоналізм – це ідеалістична іде-
ологія і аж ніяк не матеріалістич-
на, тож всі ці атеїсти навряд чи мо-
жуть бути націоналістами, у яких 
первинна саме Ідея, а не Матерія! 
Націоналізм – це Бандера і Дон-
цов, Декалог і Волюнтаризм! І аж 
ніяк не “політична доцільність”, 
компроміси і “вибори – наше все”! 
Так, влада нам потрібна, але якщо 
ми перетворимося лише на гвин-
тики старої системи, нічого не змі-
ниться! Маємо бути новим двигу-
ном України на сучасному етапі 
національно-визвольної бороть-
би! Слава Степанові Бандері – до-
роговказу і натхненнику поколінь 
українців”.

Юрій Щур: “Я не вперше в 
Дніпрі, але дуже приємно, що 
саме сьогодні нас так багато – 
це означає лише одно: ідеї Сте-
пана Бандери актуальні і вони 
живі. Маяк на прізвище Бан-
дера продовжує світити в тем-
ряві для тих, хто заблукав. Він, 
як магніт, притягає до себе по-
дібних йому: сильних відчайду-
хів, ідейних особистостей, ро-
зумних, красивих і, як сказав 
би неперевершений метр Дми-
тро Донцов, “луччих людей”! Я 
радий бути в спільноті “луччих 
людей” Дніпра! Дякую! Для ме-
не це честь!

Я привіз із собою свою но-
ву книжку “Історія української 
культури: традиції та модерн”. 
На мою думку, нам слід більше 
звертати увагу на нашу культур-
ну спадщину – там є відповіді на 
багато запитань: від “хто вороги” 
до “як перемагати ворогів”. Звіс-
но, що сучасний етап боротьби за 
Україну передбачає апріорі вико-
ристовувати весь величезний до-
свід попередніх поколінь борців: 
мазепинців, петлюрівців, банде-
рівців. Дуже хочеться, щоби су-
часні лідери націоналістичних 
організацій усвідомили ризики 
втрати держави і спромоглись на 
адекватну консолідовану пози-
цію”.

Юрій Щур подарував Сі-
чеславській “Просвіті” і відді-
лу Науково-ідеологічного цен-
тру ім. Дмитра Донцова рідкісні 
книжки. А “Просвіта” презен-
тувала гостям і подарувала нау-
ковцю з Запоріжжя унікальний 
і раритетний часопис “Запо-
рожжє”, виданий у 1906 році як 
перший україномовний часо-
пис в Катеринославі за редакці-
єю Дмитра Яворницького! Ви-
йшло лише перше і єдине число 
часопису, яке віднайшов в ар-
хівах наш славний земляк, ві-
домий краєзнавець, журналісті 
і дослідник Микола Петрович 
Чабан.

Захід імені Степана Банде-
ри в Дніпрі тривав майже 4 го-
дини, але якщо і була втома, то 
лише приємна. Було відчуття, 
що сьогодні бандерівці з Січес-
лавської “Просвіти”, бандерівці 
Дніпра роблять корисну україн-
ську справу: знаходять поміж со-
бою точки дотику, консолідують-
ся, шукають відповідей на одвічні 
запитання і готові йти вперед: під 
червоно-чорним стягом і доро-
говказами Провідника вже на су-
часному етапі національно-ви-
звольної боротьби.

Власн. інф.

словаччині, письменника, який 
багато років очолював Львівську 
письменницьку організацію, оби-
рався також членом Президії і Ра-
ди НСПУ, – Романа Лубківського.

В інтерв’ю у 2001 році Роман 
Лубківський процитував мені 
свої поетичні рядки:

Політики, як мухи,
Мруть на шпальтах газет.
Безпорадні поети
Вмирають кожен по-своєму
І кожен по-своєму 
Воскресає.

Роман Мар’янович, з яким 
ми контактували понад тридцять 
років, завжди воскресає в мо-
їй пам’яті. Він – поет не безпо-
радний. Подам такий приклад. 
Упродовж останніх двох (власне, 
двох з половиною) місяців 2015 
року ми майже щодня (інколи – 
через день) розмовляли по теле-
фону. І на чому найбільше акцен-
тував увагу письменник? Подаю 
вислови Романа Мар’яновича, 
оскільки я мав можливість їх за-
фіксувати.

Отже, що треба нам, україн-
цям, творчим людям, робити? 
Добиватись, щоби:

“у нас відроджувались і да-
лі родинні гнізда письменників”; 
“публікувалися дослідження про 

родоводи”; “відновлювались свя-
тині, яких не пощадив час”; “па-
ралельно з Податковим кодексом 
прийняли блок законопроєк-
тів про культуру”; “Міністер-
ство Культури стратегічно бу-
ло першим по суті міністерством 
– поряд з Міністерством еконо-
міки і оборони”; “демократія бу-
ла основою основ життя і пове-
дінки”; “в Україні діяли закони, 
які оберігають українську душу, 
українське Слово”.

Повість-спогад Левка Різни-
ка закінчується розповіддю про 
те, як ми (письменники) взяли 
участь у відзначенні 80-річчя се-
стри Романа Мар’яновича в с. 
Острівець Тернопільської області 
15 жовтня 2015 року. А через кіль-
ка днів Роман Мар’янович, на 
жаль, відійшов у вічність.

Тож дякуємо дякуємо неза-
бутньому Левкові Різникові за 
його повість-спогад. Сподіває-
мось, що молодь пройметься сві-
тоглядною силою постаті Романа 
Лубківського. Ба більше, переко-
нані в цьому.

Підготував 
Богдан ЗАЛІЗНЯК, 

керівник прес-центру нау-
кової журналістики ЗНЦ НАН 

України і МОН України, м. Львів

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото автора

Спершу згадали свято Різдва 
Христового, а подарувала коляд-
ки Ганна Солонична. Після цього 
почали відзначати Щедрий вечір 
і святого Василя. На сцену за-
просили члена Київської міської 
“Просвіти” Ігоря Якубовсько-
го, який розповів про той час, ко-
ли зранку на Василя до господа-
ря приходять хлопці і посівають, 
щоб земля прийняла життя за-
втрашнього дня. Він виконав ще-
дрівку на вірш “Сію, сію, засіваю, 
господаря викликаю”.

Юна виконавиця Мар’янка 
Лук’яненко разом зі своїм бать-
ком Грицьком подарували гля-
дачам справжню насолоду. Во-
ни побажали українській громаді 
всіляких гараздів, щоб “завжди 
обходила нечиста сила”. А музич-
ним подарунком стали пісні “Так 
рано” та “Небо рясні зірки вкри-
ли”.

Коляда “Бог предвічний” 
у виконанні народного артис-
та України, очільника Київської 
міської “Просвіти” Кирила Сте-
ценка (скрипка-соло) стала 
прем’єрою. Виявляється, цю те-
му використовував ще Гендель у 
ХVІІ столітті для своєї ораторії, а 
Й. С. Бах – для скрипкового кон-
церту. Свої твори композитори 
присвятили Ісусу Христу. Навіть 
у Петра Чайковського в адажіо до 
балету “Лускунчик” звучить тема 
– “Бог предвічний”. А для скрип-
кового соло ця тема стала експе-
риментом.

Як відомо, українські коляд-
ки існували за багато століть до 
того, як народився Ісус Христос. 

Вони славлять гармонію Всесві-
ту, ці твори обов’язково велич-
ні, урочисті, чисті духом, напи-
сані з любов’ю. Це наша магічна, 
первинна й золота українська ду-
ша, не забруднена завойовника-
ми з їхньою мораллю та звичая-
ми. Українці, які плекають у собі 
цю первинність, світло і чистоту, 
– це люди, поставлені у світі за-
хищати його святість, переконані 
учасники концерту.

Олексій Кабанов – викона-
вець, який грає на екзотичному 
музичному інструменті сітар, що 
має азійське походження. І не-
має чого дивуватися, адже укра-
їнці увібрали традиції багатьох 
народів. Навіть медитативна му-
зика має багато спільного з тим, 
чим займалися наші козаки-ха-
рактерники, граючи думи, які 
могли тривати годину. Медиту-
вали і цього вечора. Олексій Ка-
банов разом із Кирилом Сте-
ценком виконали колядку “Ой, 
дивнеє нарождення”, яку запро-
сили слухачів заспівати разом. 
Після цього всі присутні разом з 
Кирилом Стеценком здійснили 
маленьку подорож у світ “Щед-
рика” Миколи Леонтовича. Крім 
цього, колядки з дохристиянської 
доби виконав на бандурі Святос-
лав Силенко – син відомого коб-
заря Тараса Силенка, який, на 
жаль, передчасно пішов із жит-

тя. Бандурист і лірник Михай-
ло Гречкін занурив присутніх у 
світ язичницької колядки і заграв 
кілька унікальних артефактів на-
шої обрядовості, які прийшли з 
давніх часів.

Невеликим концертом у 
концерті став виступ гурту “Бут-
тя” у складі Василя Живосила-
Лютого, Оксани Осяйної-Бут 
та Ірини Сосницької, які про-
вели святковий інтерактив. У 
своєму виступі вони викорис-
тали давню традицію, коли ко-
лядки виконували не просто 
як пісні, а колядували на якусь 
конкретну людину. Почали з ко-
лядок на пана господаря, на гос-
подиню, яка має діточок, май-
бутнє подружжя, далі – всім 
Василям, Василинам, Васильо-
вичам, онукам та правнукам Ва-
силів. Ще заколядували неодру-
женим хлопцю та дівчині, парі, 
яка планує одружитися, всім ін-
шим, кому не колядували. А на-
останок заспівали щедрівку та 
поводили по залу козу.

На завершення вечора Кири-
ло Стеценко повідомив, що свят-
кові заходи тривають. Їх продов-
жить у колонній залі КМДА ВУТ 
“Просвіта” імені Тараса Шевчен-
ка 21 січня, початок о 17-й годи-
ні. А 29 січня “Просвіта” вшанує 
героїв, які полягли за нашу сво-
боду в бою під Крутами.

З Василем на Василя
Київська міська “Просвіта” в колонній залі Київської 

міської державної адміністрації презентувала програму 
“Стала коляда у новім часі”, яка має і другу назву – “З Ва-
силем на Василя”. Під час святкового концерту прозвучали 
українські колядки та щедрівки, створені в різний час.

Мар’яна та Грицько Лук’яненки Кирило Стеценко

Михайлина БОДНАР, 
завідувачка культмасової роботи 
Івано-Франківської обласної  
організації “Просвіта”  
ім. Т. Шевченка 

Молитва… Тиша… Мить прекрасна.
В душі і радість, і надія,
Дитятко Боже – вже у яслах,
І молиться над ним Марія.
Прожектори на сцені освіт-

люють шопку з вертепом, і со-
лістка ОНД “Просвіта” Людми-
ла Булієнко виконує “Святу ніч”. 
Так розпочиналося святкове на-
родне дійство на просвітянській 
сцені в Івано-Франківську. Воно 
відрізняється від решти, бо вже 
вісім років відбувається за участю 
близько двадцяти громадських 
організацій, які показують себе 
в коляді, щедрівках, віншуван-
нях, вертепі, Маланці, на Старий 
Новий рік – на Василя. Цього ра-
зу Василів було під двадцять. Про 
них співав гурт жінок “Вишиван-
ка” з ОНД “Просвіта”. Привіта-
ли учасників заходу, а їх було біля 
триста, голова міста Руслан Мар-
цінків, заступники голови облас-
ної “Просвіти” Михайло Січка 

і Євгенія Бардяк, заступник го-
лови міської “Просвіти” Орест 
Путько.

Засіяв і побажав достат-
ку, миру, злагоди і здоров’я ма-
ленький посівальник в кожуш-
ку і козацькій шапці Нестор 
Боднар.

Учасники народного ама-
торського гурту “Пшеничне пе-
ревесло” показали святвечір-
ню сценку за столом з дідухом, 
свічкою, кутею, дванадцятьма 
стравами і заколядували сум-
ну: “Похилилась в лузі черво-
на калина”. Зажурилась знову 
ненька Україна. Ой вставаймо, 
браття, до грізного бою. Щоб не 
бути нам рабами знову під Мо-
сквою…”

Звучали різдвяні мелодії від 
“Союзу українок”, обласної орга-
нізації “Жіноча громада”, асоціа-
ції діячів естрадного мистецтва 
України, просвітянського гурту 
“Надвечір’я” з Космача, жіночо-
го вокального ансамблю “Квіти 
ромену” та співачки Руслани Де-
неги з ОНД “Просвіта”, науко-
во-просвітницького товариства 
“Світовид”, яке представило гу-
цульську коляду з трембітами, то-
пірцями, рогами.

А “Найкраща господиня ро-
ку”, яку визначили на просвітян-
ських вечорах відпочинку, – Га-
лина Мельничук, пригощала всіх 
медом із запашними калачами.

Цьогоріч ми відзначаємо 
80-річчя УПА. Тож чоловічий 
склад “Пшеничного перевесла” 
в день народження провідника 
української нації Степана Банде-
ри виконував на спортивних зма-
ганнях, що проходили на місь-
кому озері, пісню “Батько наш 
– Бандера, Україна – мати”. Про 
це критично повідомив один із ро-
сійських телеканалів (інформація 
в залі звучала в запису). Цю піс-
ню вони повторили на святі разом 
із представниками Братства ОУН-
УПА карпатського краю та вете-
ранськими організаціями, Спіл-
кою офіцерів України.

Йде “Просвіта” й колядує
І під вікна заверта.
В ніч Різдвяну кожен чує
Дух народження Христа.
Їх коляда від серця,
Мов доріженька жива.
Нехай стелиться і в’ється
З Великодня до Різдва.
Так закінчила захід організа-

торка і ведуча Михайлина Бод-
нар.

Коляда від серця
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“Я – це я, я – Батьківщина, я – мій народ, 
і не зламать мене, його і нас, 

допоки віра в нас живе”.8 Першодрук

Олександр КОРОТКО
Переклад Ольги ІЛЬЧУК

І на волі немає волі.
СТО ГРАМІВ КОЛИМИ

Ночі без неба. 
На розтяжці вітрів 
над прірвою ГУЛАГу 
розгойдується 
стіл з горілкою 
у гранчаку Колими.
Свіча місяця 
торкається щокою 
до замурованого 
в лід 
тюремного вікна
та гріє сни Стуса, 
що линуть 
над рідною ненькою 
Україною.
 А ось і свастики павук, 
зачаївся у кутку 
Колими 
та ловить у свої тенета 
тіні знесилених зеків.
Землі точило 
шліфує душу 
й перо поета, 
на цій круговерті 
циферблата
рахує час 
хребці хвилин
і склеює
роки та дні 
в одне протяжне завивання, 
тут инших співів не буває 
й не може бути.
Сопки Магадана – 
двогорбі верблюди – 
завмерли наглядачами 
у позі лотосу
над вічним безправ’ям 
цього краю.
Сон-хмара, 
cон-острів 
завис над вічною 
мерзлотою.

І я картав свої видіння, 
й fata morgana 
заграви шарілася, 
багряніла, 
і ти пливла в мої обійми 
й за руки тримала 
сина, я знав, 
що ти не допливеш, 
й очей не зводив 
з корабля.
Навіщо сказала ти: 
“Вернись, 
мені чекать несила”?
І оси слів твоїх жалили 
так мене, 
що я заледве 
встояв на ногах.
Чий голос чую я, 
невже свій власний:
“Ну здрастуй,
 вуличко моя,
 здоров будь, доме!” 
Та дім мовчить, 
мій дім оглух, мій дім 
осліп, 
мій дім не впізнає мене, 
лиш ґанку скрип 
страждання 
виявляє.
Баланда тюремна днів, 
мов білка в колесі, 
гризе кедрові горіхи 
моїх очей, 
а сльози 
висохлі, криваві пломеніють
над спалахами моєї долі 
й не дають любов 
убити.
– Василю, хто ти?
Я – це я, я – Батьківщина, 
я – мій народ, 
і не зламать мене, 
його і нас, 
допоки віра в нас живе.

…Психологічно я розумів, що тюремна
брама уже відкрилася для мене, що днями во-
на зачиниться за мною – і зачиниться на-
довго. Але що я мав робити?

За кордон українців не випускають, та й 
не дуже кортіло – за той кордон: бо хто ж 
тут, на Великій Україні, стане горлом обу-
рення і протесту? Це вже доля, а долі не оби-
рають. Отож, її приймають – яка вона вже 
не є. А коли не приймають, тоді вона сило-
міць обирає нас…

ВІЧНА МЕРЗЛОТА

Самотинности Одіссея,
 і ти, мов зимову 
затятість, 
шукав свій білий 
шлях, 
тому і “сніг у липні”, 
і “герметична ніч”,
й життя 
тобі бачилось 
вічним.
У тайзі, в Мордовії, 
таїв ти
сльози у льодах, 
таять
в дитинстві так 
діточу таїну,
так збереглася істина 
про тебе,
і проросла вона 
крізь мерзлоту
цинічну 
зацькованих часів.
Тобі вітри читали 
Вергарна,
Рильського та Бажана, 
допоки,
равликом згорнувшись, 
ти спав 
на їхніх
чуттєво-крижаних 
долонях.

…Коли мені було 9 літ, ми будували хату.
І помирав тато – з голоду спухлий. Ми пха-
ли тачку, місили глину, робили саман, виво-
дили стіни. Голодний я був, як пес. 

Усе дитинство моє було з тачкою. То 
везли картоплю з поля, то з мішком я ходив 
на городи – рвав траву – чи то для корови, 
чи то для кози…

МАМО

– Мамо!
І тиша – в одвіт.
Серцебиття 
виображень
із чорно-білих 
осяянь
малює графічний 
портрет ваш, 
мамо.

У ваших очах, 
обпалених сльозами,
я бачу 
попелисте небо,
відлите з хмар 
свинцевих
над полем з житом.
– Мамо,
 навіщо збираєте ви 
колоски?
– Щоб з голоду
не вмерти, 
синку.
Самотня я, і ти 
самотній.
Ми живемо
на різних полюсах 
любови.

…І ти – прости мені. А краще – не прости.
Лебідко рідна, ну ж, не треба плакати,
я б зараз сам заплакав, коли б міг.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
І забував про тебе. Гірко, мамо…
О, гірко так, що й не переказать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Прости мені. Прости мені, рідненька.
Коли можеш – краще не прости…

ЗОНА

Днів дробові 
числа, 
і вертухай-земляк,
світанку молоко 
не скисло,
поки топилась 
банька зорі 
така, 
як червоний стяг.
І місяць, 
покиван-іван,
наводив шмон 
на зоні

з безсонністю
на пару, 
і піддавала жару
вітрів 
баска комонниця,
і на погоні
у начальника
звєзда горіла,
і зеки чифірили,
і чайника
життя кипіло,
йшли в ногу
день до днини,
і хлопець 
з України,
сторожовий 
на вишці,
веселий 
та наївний,
був начебто людина.

…Пам’ятаю, як уперше пішов до філар-
монії. Пам’ятаю, як прослухав цикл лекцій 
про Бетговена – всі 9 симфоній і чимало кон-
цертів. А які пречудові його сонати! І яка це 
була людина! Все життя – в горі, в нещасті, 
в муці – і він – один проти цілого світу – пе-
ремагає! Тобто, не поступається напасни-
кам, а йде напрола ́м: або світ прийме таким 
мене, як я є, як мене народила мати – або 
вб’є, знищить мене. Але я – не поступлюся!..

СПОВІДЬ

Синку, прости мені,
я з малоліття
Дон Кіхотом
був і мандрував
із зони в зону.
Ти не погодишся,
аби було бажання,
ні, синку, це не моє – 
це долі нашої
надбання.
Ось зона мальства – 
оаза
сталінського щастя,
це звершень
видатна прикмета,
тут гартувалась
сталь
Страни Совєтов,
тут злиднів
й голоду
свій перший 
відбував я строк,
сповна я заплатив
принизливої
радости оброк.
А далі –
переїзди, 
полустанки,
де мерехтять вогні
в пітьмі,
у веремії цій
наклепів 
і доносів
я опинився
на світанку
на Колимі.

СТУС
Поема

Читаючи поему Олександра Коротка “Стус”, я відчував, як поволі, рядок за рядком, занурювався в атмос-
феру безозонності, бездуховності і нестерпного смороду та пекельності, в якій перебував великий український 
поет...

Простір пекла вимірюється, напевне, не масштабами, не гонами, не кілометрами, а концентрацією зла, 
людиноненависництва, вишуканістю тортур і передовсім – духовних, а не лише фізичних, яких зазнав наш ве-
ликомученик Василь Стус, що знаходив для себе енергію протистояння, протидії тій системі пекла, яка удо-
сконалювалась, як і кожне сатанинське твориво, намагалась позбавити людину всього людського. Але і вона 
була безсила в протистоянні з Людиною в повноті її духовного самопрояву. Василь Стус витримав, Василь Стус 
переміг... Перечитуючи листи В. Стуса до дружини, до батьків, до сестри, до сина... розумієш, що окрушин 
райського світла в його великій душі не могло затьмарити навіть фізичне нищення... бо він відчував свою осо-
бливу місійність.

Дякую Олександру Коротку за нагадування нам, що зона пекла не звузилась, що мерзлота – вічна, незва-
жаючи на вселенське потепління, що слуги пекла не згинули, “як роса на сонці”, що свічку на сибірських вітрах 
важко захистити двома долонями, а слово генія Василя Стуса потребує широкого вільного простору України.

Олександр Коротко відтворив ландшафт беззмістовності, убогості й безнадії у самому модусі існування, в 
якому могли виявитися такі високі духовні якості Людини з великої літери.

Ось уривок з листа до дружини: “Думаю, що наше з тобою життя теж стало часткою нашого народу. Пи-
шаймося тим, що Бог поклав на нас цей хрест – і несімо гідно. Бог просто забрав у нас будні, а залишив свято. 
Свято високого болю, почесного тягаря, врочистість розлуки й празникові миті зустрічей” (30.12.1977 року).

Сподіваюсь, що читачі “Слова Просвіти” оцінять літературну майстерність і громадянську позицію Олек-
сандра Коротка та творчий успіх перекладачки Ольги Ільчук.

Павло МОВЧАН
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“Незламний я, байдужі
їхні варварські суди”. 9Першодрук

…Пам’ятаю, як в 1946-47 рр. пас чужу 
корову – за це мене годували, я знав, що ма-
ма голодна – і не міг їсти сам, просив миску 
додому, аби поїсти з мамою разом.

Колись поніс миску, а мама стала свари-
ти мене дуже тяжко, плакала, казала, аби я 
так не робив більше. Бо їй дуже хотілося їс-
ти – і дивитися на їжу їй було тяжко. А ме-
ні ложка не лізла до рота…

СУДИЛОСЯ МЕНІ

Скажи, поете,
де скеля та
в духовних
горніх висях,
за образом, 
подобою якої
ти створений?
Скажи, поете,
якою стежкою
ти йшов
назустріч
Кіплінгу та Рільке?
Я знаю відповідь
твою,
вона співзвучна
і серцю,
і душі моїй
та віддзеркалює
той дух свободи,
який
ти відчуваєш
кожну мить.

Долоні димні
туч, хмар, зорі,
нічного талану
гонитва,
за крок я
від біди.
Незламний я,
байдужі
їхні варварські
суди.
Спускаюсь я з гори,
здіймаюся 
на гору – 
судити не мені,
на це Господня воля,
вона веде мене,
вона, як поводир, –
це моя доля,
і з нею, синку,
легше дихати
і жити, і ти живи,
цінуй свободу,
судилось жити так
і нам з тобою,
і українському 
народу.

…Ніде в таборі не боронили роздягатися 
до пояса під час прогулянки, – тут боронять 
і карають, коли хто хоче впіймати кришеч-
ку сонця. Обшуки проводяться надзвичайно 
свавільно: все, що хочуть, відбирають, на-
віть без акта і без повідомлення. Ми втра-
тили всяке право належати собі, не кажучи 
про те, щоб мати свої книги, зошити, запи-
си. Кажуть, коли Господь хоче когось пока-
рати, Він відбирає розум. Так довго трива-
ти не може – такий тиск можливий перед 
загибеллю. Не знаю, коли прийде загибель для 
них, але я особисто чуюся смертником… 

КОЛИСКОВА

Моє спотворене 
життя
з химерним 
візерунком
рентгенівських ночей,
з синцями 
розсвітання
на п’єдесталі 
виднокраю.
Дощів ґратована 
решітка
співає 
колискову розставання,
сумує за свободою 
моєю,
поки на паперті 
совєтського життя
мені презирства 

мідяки
кидають холуї в обличчя.
А я стою 
та каюсь перед вами,
мої рідненькі, 
Валю, Дмитре,
я – ваш наглядач,
ваш мучитель
і долі волею – 
ваш кат.

…Пригадую одного старого дідуся. Сам 
голодний, він, піймавши хорого голуб’ятка, 
ще жовтодзьобового (була хора ніжка) – го-
дував його зі своїх уст хлібом, напував водою. 
Те голуб’я стрибало за ним, як за батьком. 
І що? Видужало голуб’я, підросло, набралося 
сили. Не знаю, дякувало вже чи ні (не в то-
му річ!), а коли дякувало – то як. Але в моїй 
пам’яті – поки й житиму – буде той дідусь 
нужденний, якому голуби сідали на плечі, ра-
мена, долоні, голову (дідусь уже помер). І від 
того, що це було, що це бачив я, і бачили інші 
люди – світ став кращий. Бо й мені, й іншим 
захотілося й собі – жити так, аби голуби сі-
дали на плечі…

ЦИГАНСЬКА ДУША

Скажу вам так про себе я:
зі співами
циганськими
моя душа, 
я в зоряному таборі 
живу, 
в кибитці
сонячних ночей 
лечу я небом 
талану свого, 
і біль мій – 
це моя дорога щастя,
не співчуття 
шукаю, 
а вільних, як я,
духом, 
і моє серце, 
як вітрило,
що бурями пливе 
по судноплавних
венах 
моїх знедолених
страстей, 
не я, а сам Господь
обрав мені 
цю долю, 
і в долі цій живуть 
мої блаженнії
літа.

Літ окраєць
хліба –
ось талан
поета.
Розчохліть же 
небо,
блискавиці
й громи,
та з усіх
озброєнь
з вогняним
азартом
по землі
ви вдарте,
не забудьте
суддів –
годованців
Пекла!
А що ж поету?
Ані зими,
ні літа,
ні дому,
ні світу,
лиш одна
віддяка –
Колима
на мапі.

…Якось так сталося, що мені, роман-
тикові, з дитинства хотілося належа-
ти до цього ж племені – непришпилених 
циган, що таборяться місцями своєї волі, 
своєї радості.

Це – доля, а не перевага, не претензія 
на щось. Доля, для якої так тісно – на зем-
лі, доля, якій – часто-густо – просто немає 
місця на землі…

БАЛАНДА

Вповзають зміями 
у сни твої
товарняки років, 
попереду
дрезина днів 
волоче баланди
етапної розсаду 
лабіринтом
п’ятирічок, 
і сльози 
зеківських салютів 
шрапнеллю 
ліплять решето 
із пластилінового 
неба,
поки парад військовий 
стрімким 
проходить маршем
Красною площею 
Москви.
Китайською стіною 
Дніпрогес
відгородився 
від народу,
і були думи твої, 
Стусе,
піснями Кобзаря. 

…Десь у 4–6 класі я майже весь “Кобзар” 
знав напам’ять. А ще – коли я з мамою сапав 
картоплю чи ламав молоді качани кукурудзи чи 
вилущував стиглу квасолю (та ж яка гарна – 
з цяточками голубими, синіми!) – мама завше 
співала. Тихо, але гарно. Над моєю колискою 
мама співала колискової на слова Шевченка: 

Сину мій, сину, не клени батька, а пом’яни.
Мене ж прокляту, я твоя мати, –  мене клени… 

ЧАСУ РІКА

Рільке, й не просто 
Рільке,
“Дуїнезькі елегії” – 
ось де моя душа
зріднилася з твоєю.
Ти мовиш:
“Хто мій скрик
почує
у ангельських хорах?”
Так, я з тобою погоджуюсь,
а, може, раптом
все ж почують?
Ти мовиш:
“Скинь порожнечу з рук
у простір, яким
ми дихаєм”.
От як я кину все
в тюремній клітці?
Ти мовиш:
“Мабуть, це страшно –
кинуть рідну землю?”
Та я давно вже
не відмірюю ногами
отецької землі.
Давно не відчував її,
бо під ногами в мене
бетон тюремний,
як плита могильна –
от де моя земля!
Ти мовиш:
“Важко бути
мертвим”.
Не втямлю, що
тобі сказати,
коли я тут
живий,
а ніби напівмертвий.

Василю,
так, як ти,
я не прожив би й дня,
у тебе ж все життя
було таким.
Але часу ріка
не тільки 
від народження
до смерти плине – 
вона тече з майбутнього
у сьогоденність. 
– І ось ти вдома,
на своїй землі.
Не маю, Рільке,
що тобі сказати.
– А ти мовчи,
і твої думи,
вбрані у слова,

вже йдуть
мені назустріч
по снігу білого листка.
Я бачу, ти
обожнюєш Цвєтаєву
та Пастернака згадуєш.
– Я Пастернака знав
і склав присвяту Цвєтаєвій
ще за життя її,
вона ж у відповідь
мені поему присвятила,
шкода, по смерти,
та чи в цьому суть?
– Ми не про це сьогодні.
– Ніхто не знає. Я про тебе
повім Родену.
– Не слід, навіщо турбувати
його бунтарську душу?
– Облиш,
він із граніту
висіче
твоєї вільности
високий дух.

…А от вірш Рільке. Ти вибрала менш вда-
лий – це, певне, з “Neие Gedichte”, ранньої 
його збірки – підмальовки і вже. Не цього 
Рільке я люблю. А – пізнього, осіннього, крис-
талізованого… 

ЗА ГОРИЗОНТОМ

Вітри-шакали –
тунелі
тюремних коридорів
і чоботи
убивць та щуроловів,
що мешкають 
у мишоловці своїх
безрідних душ,
катують,
топчуть і забивають
до смерти
правдиві голоси
невинної мовчанки,
і чалиться
світанок на нарах
горизонту,
і в сотах
карцеру,
де удостоєний ти жити,
бо маєш повне на те право,
гіркий мед
самоти
тобі, як лакітку,
твої дбайливці,
мов третю страву
подають.

…Не до душі мені громадська діяльність, 
політика, але що робити, коли довкола ни-
щать чесних людей. 

Сніги, і хмари, й поголоси
і вигорбіла Колима.
Над чорноводям сиві коси:
то тужить мати, мати, ма…

ДО ЗУСТРІЧІ

Ночей
чорні кішки
на душі
шкребуться,
днів
багатоніжки
землею
плетуться.
З хлібом-сіллю
сонце – 
покинуте щастя – 
я стрічаю нишком
в табірній криниці.
Океан
стражденности,
я тону, спливаю,
мамо, до побачення,
Валю, до побачення,
синку, до побачення,
призначаю
зустріч
в небі
в час стрічання.

…Здається, втратив почуття реальнос-
ті, бо все видається сном, який снився ще в 
Твоїй господі…

Закінчення на стор. 10
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“Анатолій Погрібний вказував шляхи розвитку 
справедливої й щасливої держави”.Українська еліта10

Закінчення. Початок на стор. 8-9

КОРІННЯ

– Бабуню,
чому впродовж 
століть 
ми з болем в серці 
живемо?
Бабуню,
чому не ремствуєм?
Бабуню,
чи буде край 
стражданням, 
бідам, горю на Вкраїні?
– Васильку, внучку,
вже давня я, 
тож годі вірити,
що доживу 
до світлих я часів,
але я певно знаю,
що буде саме так.
– Бабуню,
звідки знаєш ти?
– Василику,
мені Господь сказав.
– Бабуню,
а що мені робити?
– Василю, внучку,
тримайсь 
свого коріння 
і борись.
Ми маємо 
непереможну зброю – 
любов і доброту, 
та й правда теж за нами.

…Пам’ятаю, як в 1951 р. я їздив у се-
ло, до бабуні. Збирав колосся – по стерні за 
мною гнався об’їждчик – я втікав, але він 
верхи на коні (безтарка з парокінню) – на-
здогнав мене, став видирати торбинку, а 
я кусав його за гидкі червоні руки. І таку 
злість мав, що одібрав торбу. А другого дня 
стерню зорали…

НЕБЕСА

Гнізда веселики в’ють,
чую музику
літа,
пахне домом, євшаном
і степом розлук,
а на вікнах 
тюремних – решітки,
наче крони
осінніх дерев,
вихають хлопчику вслід – 
я стою
поміж небом і небом,
і в чорнильницях туч
опівнічні рояться
видіння
неприкаяних в травні
хрущів,
мов провісник весняної
волі,
і на кінчиках
пір’я
лелечих розсвітів
запереченням
пам’яті страху
оживає гербарій
з метеликів слів.
Залишаю у спадок
нащадкам
гулаг болю мого 
за Країну
мою.

Олександр КОРОТКО
_____________________

Автор наводить фрагменти листа “До Сина”, 
щоденникових записів та поезії Василя Стуса.

СТУС
Поема

Лідія КУПЧИК,
м. Львів

Третього січня виповнилося 80 років 
від дня народження Анатолія Погрібно-
го, талановитого й працьовитого Україн-
ця. Хоч насправді він, за словами мате-
рі, з’явився на світ у вересні 1941 року, але 
документи, що засвідчували б правдиву 
дату, загубили у вихорі Другої світової ві-
йни, тому мати подала таку дату, яка вка-
зана в усіх документах. Тож відзначали й 
відзначаємо цю офіційну дату видатного 
Українця.

15 років тому Анатолій Погрібний по-
кинув земний світ.

На жаль, не видно відзначення ювілею 
цієї постаті на державному рівні.

Як відзначаємо ювілей людини, про 
яку інший відомий український діяч, Пав-
ло Мовчан, сказав: “Його ніхто не замі-
нить. Ніхто! Це була настільки працьо-
вита, всеохопна, небайдужа людина. Він 
надзвичайно вболівав за спільну справу 
всієї України. Я не бачу такої людини, яка 
б могла сказати: я – рівнозначний Анато-
лію Григоровичу”?

На мою думку, Анатолія Погрібного 
можна вважати великим просвітителем су-
часності та невтомним трудівником на ни-
ві державотворення незалежної України.

Анатолій Григорович був літературо-
знавцем і письменником, яскравим пу-
бліцистом, політичним, культурним і гро-
мадським діячем. Маючи титули доктора 
філологічних наук, професора й академіка, 
обіймаючи посади першого заступника мі-
ністра освіти України, заступника голови 
Комісії України у справах ЮНЕСКО, рад-
ника прем’єр-міністра України – завжди і 
всюди дбав про підняття українського сус-
пільства на вищий культурний і політич-
ний рівень.

Одне з найбільш вагомих діянь Ана-
толія Погрібного – створення в 1995 ро-
ці Всеукраїнського педагогічного това-
риства імені Григорія Ващенка, першим 
головою якого він став. Ця всеукраїнська 
громадська організація була покликана 
об’єднувати освітян (вчителів, викладачів і 

вихователів), а також інших громадян, що 
вболівають за розвиток національної осві-
ти, з метою поширення та популяризації 
української педагогічної спадщини та су-
часних педагогічних ідей.

Анатолій Погрібний входив також до 
організаційних комітетів-засновників На-
родного Руху України, Товариства укра-
їнської мови ім. Т. Шевченка “Просвіта“, 
Демократичної партії України, Конгресу 
української інтелігенції.

Я з певною ностальгією згадую на-
тхненні авторські радіопередачі Анатолія 
Погрібного про наболіле “Якби ми вчи-
лись так, як треба...” З 1998 року цей уче-
ний, політичний і громадський діяч впро-
довж десяти років вів на Національному 
Радіо цю популярну публіцистичну пере-
дачу, де торкався найболючіших суспіль-
них проблем, аналізував складні процеси 
в національно-культурному житті сучас-
ної України.

З болем у серці Анатолій Погрібний 
стверджував, що “внаслідок своїх ілюзій, 
самоомани, історичного невідання, маємо 
поки що не справжню Україну, до якої так 
поривалися і на яку так сподівалися, а, на 
жаль, усе ще “Україну навпаки”.

Академік Погрібний послідовно і пал-
ко виступав на захист як української мови, 
так і національної ідеї загалом.

Він стверджував, що “ані споруди-
тися, ані зміцнитися державі без цемен-
ту не можна. Цемент же той – це наці-
ональна ідея, національна свідомість, 
об’єднуюча та згуртовуюча все суспіль-
ство державна мова, добре поставлена 
національна освіта”.

Глибоко вболіваючи за долю незалеж-
ної України, Анатолій Погрібний закликав 
до національної свідомості, будив грома-
дянську активність і вказував шляхи роз-
витку справедливої й щасливої держави, 
пропонував конкретні завдання й дії.

При цьому охоче дискутував з усіма не-
байдужими. Йому масово писали листи, 
його хвалили й дякували, його критикува-
ли й ображали – і всім він аргументовано 
й спокійно відповідав, зачитував різні точ-
ки зору та переконував, чого потребує не-

залежна Держава, щоб бути справедливою 
й успішною.

На жаль, невблаганна смерть забрала 
цього самовідданого патріота. У 2007 ро-
ці Анатолій Погрібний покинув нас, про-
живши 65 літ.

І здається, що згасають його ідеї, що 
затухає цей високий патріотично-просвіт-
ницький запал. Суспільство стає байдужим 
і обмеженим у своїх запитах, скочується до 
егоїстично-приземлених прагнень, мало 
переймаючись високими національними 
ідеями та загальним благом всієї країни… 
На радіохвилях звучать, переважно, при-
землені й примітивні передачі, типу “що 
їсти, що пити, які парфуми нюхати, який 
одяг купувати” тощо.

При цьому загал дивується, чому дер-
жава не така, про яку мріяли, за яку боро-
лися попередники-герої. При різних опи-
туваннях переважають переконання, що 
неправильним шляхом рухається україн-
ська держава, але не видно, щоб хтось про-
довжував справу Анатолія Погрібного, 
щоб люди, голосуючи за кандидатів у вла-
ду, шукали постатей, рівних Анатолію По-
грібному.

На щастя, маємо багату ідеологічно-
практичну спадщину Анатолія Погрібно-
го, його глибоко аналітичні дослідження 
та справжні орієнтири, як маємо діяти, ко-
ли хочемо збудувати здорову, справедливу 
й успішну державу.

Серед численних його творів, вказівок, 
порад визначне місце займає збірник йо-
го радіовиступів “Якби ми вчились так, як 
треба”. Маємо його і в Інтернеті. Дуже ра-
джу всім небайдужим громадянам читати 
його, це справжня скарбниця мудрості. А 
стиль викладу – доступний та емоційний, 
дискусійний і переконливий. Це книга, до 
якої якнайбільш точно пасують слова Іва-
на Франка: “Книги — морська глибина: 
Хто в них пірне аж до дна, Той, хоч і труду 
мав досить, Дивнії перли виносить”. 

З цієї книги можна почерпнути якнай-
глибшу мудрість і вельми корисні пора-
ди, що допоможуть у сучасному державо-
творенні. Тож читаймо, поширюймо, щоб 
ожив дух Анатолія Погрібного! 

Хай оживе дух Анатолія Погрібного!

Василь ЧЕПУРНИЙ

Власне, він був учителем усієї україн-
ської України – завдяки радіопередачам 
про мову його знали і на Донбасі, і в Кри-
му, і на Слобожанщині, і на Волині. Але 
для мене особисто Анатолій Погрібний був 
ще й університетським викладачем, стар-
шим товаришем по “Просвіті” і земляком. 
Адже Анатолій Григорович Погрібний ро-
дом із села Мочалище недавнього Бобро-
вицького району.

В останнє радянське десятиліття він 
викладав нам, студентам журналістики, у 
Київському університеті імені Т. Г. Шев-
ченка українську літературу. І робив це 
майстерно – саме завдяки Погрібному я 
нормально прочитав Тичину. У школі ж 
його подавали до зубовного скреготу нуд-
ним, партійним і нецікавим. А Анатолій 
Погрібний показав ніжну душу, залякану 
совєтчиною. “Від кларнета твого пофарбо-
вана дудка осталась...”, – писав про Тичи-
ну Євген Маланюк.

В університеті у нас були два викла-
дачі, лекції яких часто закінчувалися сту-
дентськими оплесками і вставанням (сум-
ніваюсь, чи є тепер така практика поваги). 
Один з них – Микола Хмелюк, який від-
сидів у концтаборі, він блискуче викладав 
в університеті російську літературу, олюд-
нюючи її. А другий – Анатолій Погрібний. 
Українська та російська літератури були 
на рівних попри нав’язування імперської 
культури.

Від Всеукраїнського педагогічного то-
вариства імені Г. Ващенка я навіть медаль 
отримував – сподіваюсь, не “по блату”, бо 
голова цього товариства Анатолій Григо-
рович Погрібний був таки принциповою 
людиною. Тому й активно працював у то-
варистві “Просвіта”. А його робота пер-
шим заступником міністра освіти лиши-

лася не просто світлим штрихом, а доброю 
борозною на освітянській ниві. Для Черні-
гівщини він прислужився не лише перши-
ми комп’ютерами у школи, а й допомогою 
в найменуванні школи в селі Олешня, на 
батьківщині Софії Русової, її іменем. Як-
би нам тоді вдалося відстояти Погрібного 
в міністерському кріслі, а не терпіти украї-
нофоба Табачника!..

Анатолій Григорович Погрібний при-
йшов на світ 3 січня 1942 року, а поки-
нув його у жовтні 2007 року після тяжкої 

хвороби. Батько його загинув на фронті у 
1941-му, так і не побачивши сина. Мати, 
Софія Зимбалевська, вчителька, прожила 
довге життя, аж до 2002 року. Гадаю, що і в 
село Мочалище, на батьківщину, Анатолій 
Григорович тривалий час їздив саме завдя-
ки матері. За спогадами поетеси і його зем-
лячки Тетяни Череп-Пероганич, там, над 
гаражем, він збудував другий поверх, який 
і став його літнім кабінетом.

Професор Анатолій Погрібний був лі-
тературознавцем, який, скажімо, відвойо-
вував з непам’ятства імена Бориса Грін-
ченка та Якова Щоголіва. Але багатьом 
запам’ятався саме на посаді першого за-
ступника міністра освіти незалежної Укра-
їни – фактично, він був міністром.

А як приємно було засідати в Голов-
ній раді Всеукраїнської “Просвіти” зі 
своїми викладачами Анатолієм Погріб-
ним та Олександром Пономаревим! Тим 
паче, що й за характером професор По-
грібний був мені близьким – запальним, 
нетерпимим до антиукраїнської нечисті. 
Я радий був одного разу приймати його 
в історичному приміщенні чернігівської 
“Просвіти”. Ціную і нагороду Всеукра-
їнського педагогічного товариства імені 
Григорія Ващенка, яку вручав професор 
Погрібний…

Його радіопередачі на захист нашої мо-
ви “Якби ми вчились так, як треба” важ-
ливі й сьогодні. Тут ми чуємо не лише га-
рячого в захисті мови, а й розважливого 
за впливом на слухача оратора. Ці переда-
чі можна “крутити” й сьогодні… На жаль, 
вони досі актуальні.

Він був моїм учителем
До 80-річчя видатного захисника  
української мови Анатолія Погрібного
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З роси й води!
“Мій шлях до українського слова нагадує мені ту ж
важку й довгу дорогу, яку пройшов улюблений поет
Володимир Сосюра”.

Ігор ЗОЦ

Так, навесні 2014�го, коли всі жителі
Слов’янська, а з ними і Валерій Іванович з
родиною, опинилися полоненими в рідно�
му місті, Романькові під гуркіт боїв вдало�
ся якимось дивом вирватися, щоб у травні
поїхати на Міжнародне Шевченківське
свято на Черкащину. Вже повертаючись
додому, він віз з десяток книг про Кобзаря,
деякі з автографами і побажаннями пере�
моги над російським агресором. Уже від�
бувся псевдореферендум і проголошена
так звана “ДНР”, тож везти “компромат”
на себе через кільканадцять блокпостів те�
рористів Валерій не міг і залишив мені в
Донецьку на зберігання – до кращих часів.
І ці часи настали 5 липня 2014 року, коли
ЗСУ вигнали терористів з міста. Але звіль�
нення одних обернулося окупацією для ін�
ших. І вже мені посеред літа довелося ви�
їхати з Донецька, без вороття...

А от моя дружина кілька разів поверта�
лася, і в один із своїх ризикованих приїздів
восени 2014�го, коли гриміли бої за До�
нецький аеропорт, прихопила стосик книг,
які Романько віддав на зберігання навесні.
Я вручив їх власнику вже в Києві і прина�
гідно показав деякі порятовані від “русь�
кого міра” книги авторства самого Ро�
манька з його автографом. У їх числі – “Я
твій син, Україно, з Донеччини”, видана в
2008 році. Ця невелика за обсягом книга
попри її пафосну назву цілком відповідає
змісту, бо розповідає про донецьке укра�
їнство та його глибоку вкоріненість на
східних землях.

Випробування окупацією і обстрілами,
коли снаряди лягали все ближче до будин�
ку Романька, а іноді осколки сипалися з
даху будинку, вдарялися в залізні гаражні
ворота, звичайно, далися взнаки. Але тяж�
кої і невідворотної втрати родина зазнала в
листопаді 2017�го: за кілька годин до свого
44�го дня народження трагічно загинув
старший син Олександр, відомий у місті
волонтер і, як і батько, талановитий літе�
ратор, поет. Посмертно видану збірку
Олександра “Мімікрія і мартиролог” впо�
рядкував Валерій Іванович.

“Це, напевне, була найболісніша його
місія упорядника й видавця”, – зазначає
Іван Дзюба у статті “З Донецького калей�
доскопа. Батько і син” (“Літературна Ук�
раїна”, 16 березня 2019 р.), яку присвятив
творчості земляків. А самого Валерія Іва�
новича академік називає “одним із тих
сумлінних трудівників на ниві української
культури, яких багато на Донеччині і яких
ми так мало знаємо”. І справді, в масшта�
бах країни – то, мабуть, так, але на Донба�
сі Романька знають добре.

Він із тих людей, які генерують ідеї і са�
мі ж їх втілюють. У далеких 90�х саме він
запропонував започаткувати в газеті “До�
неччина” тематичну сторінку “Рідний
край”, потім альманах з такою ж назвою,
згодом ми почали влаштовувати різноманіт�
ні обласні конкурси для школярів, а в 2005
році заснували відзнаку “Почесний крає�
знавець Донеччини”, якою і по сьогодні на�
городжуємо багатьох достойних людей.

Ще минулого століття “отаманом до�
нецьких краєзнавців” назвав Романька
його науковий керівник із Києва академік
Олександр Мазуркевич, а потім в обласній
пресі його підтримав журналіст із “Донеч�
чини” Валерій Шептуха, хоча формально
головою обласної організації краєзнавців
Валерія Івановича обрали в 2003 році. Він

змінив на цій громадській посаді професо�
ра�історика Романа Ляха, який пішов у
засвіти. Обрання очільником осередку лю�
дини з провінційного міста, а не з облас�
ного центру, стало певним викликом для
фахівців історії, які вважали, що керівни�
ком краєзнавців має бути представник з їх�
нього середовища. Проте авторитет філо�
лога Романька серед краєзнавців області
настільки вагомий, що Валерія Івановича
знову уже вкотре переобирають головою.

І якщо з початком війни діяльність
більшості обласних творчих спілок на пев�
ний час зупинилася: офіси були загарбані
агресором, а деякі заслужені їхні керівни�
ки пішли в прислужники до окупантів –
краєзнавців це не торкнулося, бо нерухо�
мості не нажили. Слов’янська прописка
Романька зіграла в “плюс”, оскільки ді�
яльність організації припинялася лише на
кілька місяців, а переважна більшість лю�
дей підтвердила своє членство в НСКУ, і
Романько зумів у короткий термін перере�
єструвати організацію з донецької пропис�
ки на Слов’янськ. Зауважу, що за свою ді�
яльність в національній спілці Романько
не отримує жодної державної копійки, то�
му все зроблене ним і активом є справжнім
подвижництвом.

Залюблений у творчість Володимира
Сосюри, Валерій Романько чимало зробив
для належного пошанування пам’яті поета
на малій батьківщині. Йдеться не тільки
про фестиваль “Срібні дзвони” в Дебаль�
цевому, який зініціювала письменницька
обласна організація, залучаючи до участі
праправнука поета Олексія Сосюру, а й про
відвідини письменником Слов’янська. На�
уковець Романько знайшов документальні
підтвердження перебування в місті поета і
написав книгу “Володимир Сосюра у
Слов’янську”. Було це, як стверджує автор,
у 1952 та в 1954 роках, коли лірик виступав
перед студентами педінституту (нинішньо�
го Донбаського педуніверситету), робітни�
ками содового заводу, був у хімічному тех�
нікумі, навідався у середню школу № 5.
Автору вдалося знайти численних свідків
тих пам’ятних зустрічей, причому, геогра�
фія пошуку не обмежилася одним містом і
навіть однією областю. На підтвердження
своїх здогадок він наводить фрагменти з
листування з членами родини В. Сосюри і
бесіди з поетом Леонідом Вишеславським
та земляками – свідками подій.

Під час свого пошуку пан Валерій тісно
спілкувався з Володимиром Володимиро�
вичем Сосюрою, сином поета, який пере�
дав для публікації в “Донеччині” свою по�
вість про батька “Доле моя, чорно�біла”,
уривки з якої ми надрукували в газеті в
квітні�травні 2002 року. Вже після нас ці
спогади з’явилися в київських виданнях.
Й досі пишаємося, земляки ж бо! Прина�
гідно додам: з матеріалів про Сосюру в
“Донеччині” і “Світлиці” можна кілька
окремих книжок видати і один том скла�

дуть публікації Валерія Романь�
ка. В одній із них автор написав
слова, що певним чином виріз�
няють його позицію: “Мій
шлях до українського слова на�
гадує мені ту ж важку й довгу
дорогу, яку пройшов до рідного
слова мій улюблений поет Во�
лодимир Сосюра. Вона така ж
нелегка і терниста, а інакшою
тут, у зрусифікованому дон�
баському краї й бути не могла”.

Клопотаннями В. Романька
на будівлі педінституту у
Слов’янську в листопаді 2004
року було встановлено меморі�
альну дошку. А от звернення
присвоїти вишу ім’я видатного українця
уряд проігнорував. Між тим, літературне
свято пам’яті поета з окупованого наразі
Дебальцевого перекочувало у Слов’янськ,
де й щорічно проводиться взимку.

У своїх літературознавчих працях В. Ро�
манько найчастіше звертався до В. Сосю�
ри, відзначає І. Дзюба у згаданій статті “З
донецького калейдоскопа” і додає, що йо�
го зворушило, “як тепло і з яким розумін�
ням написав він про нині забутого Грицька
Бойка (з Оленівки родом, навчався в СШ
№ 1 Оленівських кар’єрів за кілька років
переді мною, і саме про нього була моя
перша студентська “рецензія” в газеті “Ра�
дянська Донеччина” дуже�дуже далекого
1950 року)”. “Гумористичні вірші Грицька
Бойка для дітей у 50�і роки величезну по�
пулярність серед дітвори і виходили стоти�
сячними тиражами. Їх би тепер перевида�
ти”, – зазначає Іван Дзюба.

Є велика особиста заслуга Романька і в
пошануванні українського поета�романти�
ка Михайла Петренка, місцем народження
якого за деякими джерелами є саме
Слов’янськ. Ще в 2012 році з ініціативи
очільника краєзнавців області було запо�
чатковано літературно�мистецьку премію
імені Петренка, серед лавреатів якої Віктор
Скрипник, Петро Гайворонський, Сергій
Жадан, Володимир Заїка та інші. Врочис�
тості, які переросли у Всеукраїнське Пет�
ренківське свято “Живий у пісні, живий у
віках”, проходять у міській бібліотеці, яку
офіційно назвали ім’ям Петренка.

Окремо слід сказати, що кандидат пе�
дагогічних наук і член трьох національних
спілок і ВУТ “Просвіта” є автором не ли�
ше понад близько 1000 публікацій, а й по�
над 30 окремих видань і з�поміж них ви�
брані праці у 12 томах! Хто ще з донеччан
має такий доробок! Серед найбільш відо�
мих – підручник “Література рідного
краю”, видання з серії “Письменники –
земляки”, наприклад “Освідчення в любо�
ві Станіслава Жуковського”, “Іван Кости�
ря – дітям” та інші. Автор пише про
зв’язок з донецьким краєм Григорія Ско�
вороди, Антона Чехова, Остапа Вишні,
Павла Тичини, Олеся Гончара… Багато лі�

тературно�критичних статей Валерій Ро�
манько присвятив письменникам�земля�
кам: Павлу Байдебурі, Лідії Колесниковій,
Василеві Стусу, Григорію Кривді, Віктору
Соколову, Юрію Доценку…

У 2004 році Романько видав довідник
“Краєзнавці Донеччини”, де зібрано біо�
графічні дані, списки основних друкова�
них праць і статей про 115 краєзнавців на�
шого краю. У довіднику навіть про добре
відомих людей можна знайти чимало но�
вого з їхній біографій, про об’єкти їхніх
досліджень.

Заслуговує на добре слово і робота
В. Романька з укладання “Календаря зна�
менних та пам’ятних дат”. Раніше проєк�
том опікувалася головна обласна книго�
збірня, але після окупації Донецька це ста�
ло неможливим. Тепер потрібну справу
добровільно взяв на себе пан Валерій, під�
готовлені самотужки календарі користу�
ються популярністю серед краєзнавців і
освітян. З ініціативи упорядника у виданні
названо імена захисників, які загинули на
Донеччині в перші місяці проведення
АТО.

Не одному мені спадало на думку, де
знаходить він сили встигнути і студентам
лекції прочитати, відредагувати інститут�
ську газету “Педагог”, упорядкувати для
чергового видання книгу свою і сина
Олександра (при цьому, на видання відна�
ходить кошти зі свого сімейного бюджету),
попоїздити областю на заходи, які прово�
дять краєзнавці з різних міст Донеччини,
проводити щорічні заходи всеукраїнського
масштабу: Петренківське свято, “Поетич�
ний десант у Слов’янську”… Відповідь на
це запитання, як виявилося, “Донеччина”
надрукувала ще в 1997 році, коли вітали
пана Валерія з його першим 45�річчям, і це
була цитата самого Романька: “Беру я сили
з батьківських криниць…”. До речі, саме
цю цитату вивісили побіля куточка, при�
свяченого Валерію Романьку, у шкільному
музеї історії Гродівської школи, випускни�
кові 1969 року.

У січні він відзначає свій ювілейний
день народження, а відтак долучаймося до
привітань!

Михайлина БОДНАР,
завідувачка культмасової роботи Івано�
Франківської обласної організації “Просвіта”

Коли колядники були під хатою Легу�
нів в Єзуполі, на світ народилася маленька
Надійка – Надія Легун. Відтоді минуло 90
років, а понад 30 із них я знаю цю жінку.
Вона не має державних нагород, ні висо�
ких звань і ніколи за ними не побивалася.
Зате по праву всі, хто її знає, називають
“народною”. Чарівна українська врода до�
нині її не покидає. І талант до творчості,
слова і пісні не залишає її досі.

Це людина надзвичайної вдачі. Прига�
дую, як ми приїхали привітати її з Днем
Незалежності від “Просвіти” і подарували
синьо�жовте знамено, і це її зворушило.
Мимоволі вона почала читати Шевченків
вірш “Суботів”. А “Кобзар” пані Надія
знає весь напам’ять. Пригадує, як її, п’яти�

річну дитину, ставили на стільчик, і вона
читала вірші... І так цілий вік вона читала,
брала участь у різних мистецьких заходах у
нашому місті. А найбільше знаю її відтоді,
як працювала кореспонденткою завод�
ського радіомовлення і одночасно очолю�
вала комісію культури та духовності проф�
кому в більш як десятитисячному колекти�
ві заводу “Родон”.

Щойно Україна стала незалежною, ми
почали відроджувати наші звичаї і тради�
ції. Перші багатолюдні заходи в місті: ве�
ликодні гаївки, різдвяні колядки і щедрів�
ки, свята Матері, Миколая, українські ве�
чорниці…. І всюди Надія Легун на першо�
му місці: співає заборонених і призабутих
пісень, грає у виставах “Наймичка”, “На�

зар Стодоля”, читає вірші, як от Дмитра
Павличка “Самостійна Україна”. Гортаю
альбом з фотографіями і бачу, як вона ра�

зом з іншими аматорами перед Івано�
Франківськім кафедральним собором свя�
того Воскресіння водить гаївки: “Веселий
день нам настав, Ісус Христос з гробу
встав, А ми ся веселимо, гаївки си зачне�
мо…!” А ось колядує в гурті і йде з верте�
пом. На вечорницях виконує пісню “Ой не
ходи, Грицю, та й на вечорниці”. У Каневі,
на могилі Кобзаря, читає з хвилюванням
його вірш, дивлячись у далечінь на Дніпро.

А скільки її виступів було на обласному
радіо, куди я запрошувала до своєї програ�
ми “Дзвони Просвіти” і радіожурналу для
жінок і про жінок “Ярославна”. Розповіда�
ла про українські звичаї і традиції, освяче�
ні віками. Кожна тема супроводжувалася
піснями, які вона бездоганно виконувала.

Ось так любов до рідної землі, до укра�
їнства пронесла ця жінка через усе своє
життя. Тож хай Бог у всьому помагає їй, а
янгол дарує любов на прийдешні роки.

Отаман краєзнавців і просвітянин
Валерій Іванович Романько – відомий у Донеччині та й в Ук"

раїні краєзнавець, педагог і письменник, а ще мій земляк з По"
кровського (Красноармійського) району і колишній вчитель у
середній школі села Новотроїцьке (де з 12"ти років вчителю"
вання він 6 років відпрацював директором школи). Ми знайомі
понад сорок років, і за цей час доля не один раз випробовувала
Романька на міцність і силу духу. Ці іспити він пройшов з честю.

ХХХХ аааайййй    ААААннннггггеееелллл    ддддааааррррууууєєєє     ллллююююббббоооовввв

Валерій Романько під час презентації краєзнавчого 
проєкту в Краматорську. 2018 р.
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Постать
“Сильна духом жінка твердо вирішила, 

що продовжить свою діяльність з підтримки 
українського громадсько)культурного життя”.

Ірина ПЕТРЕНКО,
професорка, секретарка
Полтавської організації крає�
знавців Національної спілки
краєзнавців України

Спадкоємиця двох ста'
ровинних українських родів

Єлизавета Іванівна Ско�
ропадська (в заміжжі – Ми�
лорадович) народилася 12
січня (за новим стилем) 1832
року у відомому палаці Кача�
нівка Борзнянського повіту
Чернігівської губернії (тепер
Ічнянська територіальна
громада Чернігівської облас�
ті). У Тростянці, в колиш�
ньому родовому маєтку Ско�
ропадських, провела дитинс�
тво і юність. Її батько – Іван
Михайлович Скоропадський
– належав до лінії генераль�
ного бунчужного Василя
Скоропадського, рідного
брата гетьмана Івана Скоро�
падського (1708–1722). Упро�
довж кількох століть рід Ско�
ропадських відігравав провідні
ролі в українському політич�
ному та культурному житті. Таки�
ми ж чеснотами вирізнялися і
представники козацько�стар�
шинського роду Тарновських.
Український історик В. Борисен�
ко зауважив: “Розгалужена роди�
на Тарновських протягом ХІХ ст.
стала символом самовідданого
служіння інтересам українського
народу; їй належить одне з чіль�
них місць у популяризації та збе�
реженні безцінних зразків націо�
нальної культури України, ста�
новленні покоління духовної елі�
ти нації”. Нащадком цих двох
старовинних українських родів і
була Єлизавета Скоропадська.

1849 року в 17�річному віці
одружилася з багатим і освіченим
полтавцем графом Левом Мило�
радовичем.

Будинок Милорадовичів став
“справжнім українським сало�
ном”, осередком культурницької
діяльності полтавської громади.
Доброта і привітність подружжя
Милорадовичів зробили його се�
ред полтавського громадянства
дуже популярним. Тут гостювали
відомий композитор Модест Му�
соргський та оперна і камерна
співачка Дарія Леонова, бували
корифеї українського театру
Марко Кропивницький, Михай�
ло Старицький, композитор Ми�
кола Лисенко, згодом – актори
Марія Заньковецька, Іван Кар�
пенко�Карий, Ганна Затиркевич�
Карпинська, художниця Марія
Башкирцева та інші. Мусорг�
ський називав будинок Милора�
довичів “центром мистецтв”, а
саму графиню “симпатичною
красунею�європейкою, глибоко
освіченою, передовою жінкою”.

Про графиню Милорадович
тоді говорили як про жінку
“емансипе” – без забобонів. І
спосіб життя вела відповідний:
одягалась за останньою фран�
цузькою модою, красуючись на
балах у паризькому вбранні, віль�

но говорила французькою мовою
з гарним “паризьким діалектом” і
німецькою. Самостійно ретельно
вивчала англійську мову, маючи
на меті зробити переклад “Історії
русів”, щоб її іноземні друзі мог�
ли осягнути ментальність україн�
ського народу. Любила українські
пісні, фольклор, нерідко вбира�
лася в український національний
одяг, захоплювалася славним ко�
зацьким минулим.

Часто хворіла, тому неодно�
разово виїздила на лікування до
Києва, Одеси та за кордон – у Ві�
день, Галль, Баден.

Енергійно долучилася до гро�
мадського життя. Однак для цьо�
го потрібно було мати свідоме, ді�
яльне і надійне оточення. Знай�
шла таке серед діячів полтавської
громади.

Благодійниця української 
культури у Полтаві
Полтавська громада виникла,

найімовірніше, влітку 1861 року і
об’єднала поодиноких, розпоро�
шених людей культурно�освіт�
ньої праці з різними суспільни�
ми настроями і поглядами нав�
коло єдиної мети – відроджен�
ня самобутності українського
народу.

Полтавський гурток очолю�
вав Дмитро Пильчиков – пись�
менник, педагог, організатор
недільних шкіл, колишній член
Кирило�Мефодіївського братс�
тва і знайомий Тараса Шевчен�
ка. Громада об’єднувала невели�
ке, близько 60 осіб, але активне
коло полтавських інтелігентів.
Під впливом людей з цього гур�
тка в Єлизавети Іванівни, як
пише її біограф Олександр Ко�
ниський, “природжений націо�
нальний інстинкт розвинувся
до ступня свідомості”. Дмитро
Пильчиков називав графиню
“единственной из наших ба�
рынь – в уровень нашего време�

ни”, високо цінуючи не лише
її заможність, але й “нравс�
твенные качества”.

У темну ніч російських за�
борон українського слова пол�
тавські громадівці завзято вис�
тупили проти царських імпер�
ських законів, захищали рідну
українську мову, відстоювали
її авторитет. Бездоганним взір�
цем такої самовідданої бороть�
би слугує життєва позиція Єв�
генії Милорадович. Вона була
щирою українкою, любила
полтавський край і зробила
чимало добрих справ. Серед
організаторів освітянських
закладів Єлизавета Іванівна
була безкорисливим фундато�
ром. За словами сучасників, у
місті не існувало такої благо�
дійної організації, у якій би
Єлизавета Іванівна не брала
участі. Її ім’я часто згадувало�
ся серед полтавських мецена�
тів другої половини ХІХ ст.

На початку 1860�х років у
Полтаві було відкрито кілька

недільних шкіл для хлопчиків і
дівчаток, які графиня утримува�

ла власним коштом. Ходила по
школах і навчала дітей, полюбля�
ла після занять співати зі школя�
рами. Використовували підруч�
ники українською мовою. Зокре�
ма, діти вивчали “Граматку задля
українського люду” Л. Ященка,
“Буквар” Тараса Шевченка та
“Граматку” Пантелеймона Кулі�
ша. Свою лепту у видання під�
ручників внесла Єлизавета Ми�
лорадович. Полтавські недільні
школи виникли серед перших у
Російській імперії і, природно, не
мали досвіду. Викладачам дово�
дилося самотужки розробляти
програми з викладання окремих
предметів, удосконалювати мето�
ди навчання, забезпечувати учнів
необхідною літературою, розв’я�
зувати чимало організаційних
питань. Коли у 1861 році в Полта�
ві працювало вже п’ять неділь�
них, дві суботніх і одна щоденна
школи, організатори і покровите�
лі шкіл створили загальну шкіль�
ну раду.

За допомогою Милорадович у
Полтаві організували аматор�

ський театр, спектаклі, читальню
для міщан. Полтавські громадівці
поширювали твори Тараса Шев�
ченка, Пантелеймона Куліша,
Марка Вовчка. Вони, разом з па�
ні Єлизаветою, організували мо�
лебень по Тарасові Шевченкові.
А ще влаштовували публічні лек�
ції, народні читання, відкриття
бібліотек і книгарень. Такі заходи
почали приваблювати в недільні
школи нову аудиторію – стали
приходити люди поважного віку,
навіть дуже літні, просячи “нав�
чити чого�небудь”.

Шостого (18) травня 1861 ро�
ку, в дні перепоховання Тараса
Шевченка, на спомин про пере�
везення тіла поета в Україну гро�
мадівці та Єлизавета Милорадо�
вич ініціювали посадження дуба,
що росте й донині на околиці
мікрорайону Павленки у Полта�
ві. Це перший в Україні живий
пам’ятник Пророку української
нації.

Вона ніколи не шкодувала
сил і коштів на громадські потре�
би. Сучасники свідчили, що жод�
ного доброчинного заходу в Пол�
таві не проводилося без активної
участі пані Єлизавети. 

Після скасування кріпацтва в
1861 році Милорадович подару�
вала кожному своєму селянинові
по десятині землі на душу понад
те, що визначалося згідно з ре�
формою. Опікувалася вихованка�
ми Полтавського єпархіального
жіночого училища. З 1878 року й
до смерті очолювала Полтавське
дамське благодійне товариство,
якому графиня придбала велику
садибу і пожертвувала 6 тис. крб.
Створила жіноче товариство пік�
лування про дітей�сиріт, відкрила
дитячий будинок для немовлят�

сиріт. Для хворих дітей меце�
натка влаштувала окрему кім�
нату на своїй дачі в Гожулах.
Значну допомогу отримали та�
кож перша жіноча гімназія та
реальне училище в Полтаві. У
1879 році подарувала свій буди�
нок на вулиці Кузнецькій (тепер
Пушкіна, 85) Олександрівсько�
му реальному училищу. Там же
розміщувалися квартири інс�
пектора і директора училища.
Тепер це будинок Полтавського
електротехнічного коледжу на
вул. Пушкіна № 83�а. Піклува�
лася про незаможних учнів,
сплачуючи за їхнє навчання, й
про сиріт та притулки, даючи
можливість дітям набути досві�
ду в різних ремеслах. 

Пані Єлизавета заснувала в
Полтаві Філантропічне това�
риство. Належала до Полтав�

ського сільськогосподарського
товариства. Її знали як чудову пі�
аністку й учасницю благодійних
концертів у Полтаві. У своєму бу�
динку в Полтаві на Новий рік
Єлизавета Милорадович щороку
влаштовувала свято ялинки, куди
запрошувала дітей�сиріт.

У відповідь на утиски росій�
ським царатом української мови,
зокрема на Валуєвський цирку�
ляр 1863 року, сильна духом жін�
ка твердо вирішила, що продов�
жить свою діяльність з підтримки
українського громадсько�куль�
турного життя. Після заборони
видань українською мовою по�
жертвувала гроші на розвиток ук�
раїнського руху в Галичині, зок�
рема на товариство “Просвіта” та
журнал “Правда”.

Меценатка Наукового 
товариства 
імені Тараса Шевченка
Репресії в Російській імперії

проти українофілів змусили їх
звернути більшу увагу на Галичи�
ну, де умови політичного життя
були вільнішими. А в Галичині
вже зародилася думка щодо зас�
нування організації задля поши�
рення наукової книги. Графиня
охоче пристала до цієї ідеї і внес�
ла 20 тис. австрійських срібних
крон для заснування товариства
(за іншими даними – 9 тисяч
гульденів, 10 тисяч гульденів, 8
тис. руб.), які відвіз до Львова
Дмитро Пильчиков у 1873 році.
Спершу товариство хотіли назва�
ти “Галицьке Наукове Товари�
ство”. І саме Єлизавета Милора�
дович зажадала, щоб воно носило
ім’я найвидатнішого сина Украї�
ни Тараса Шевченка. Статут ор�
ганізації, що її нарекли “Товари�
ством імені Т. Г. Шевченка”,
склали, за дорученням Єлизавети
Іванівни, Михайло Драгоманов і
Дмитро Пильчиков. 

Провідники організації купи�
ли друкарню й розгорнули мас�
штабну видавничу діяльність. 11
грудня 1873 р. Галицьким наміс�
ництвом було затверджено статут
Товариства ім. Шевченка у Льво�
ві, яке в листопаді 1892 р. групою
українських діячів було реоргані�
зоване в Наукове товариство ім.
Шевченка (НТШ). Завдяки Това�
риству “стали на ноги” загально�
національні часописи: щоденна
газета “Діло” і двотижневик “Зо�
ря”, а згодом – “Літературно�на�
уковий вісник” та головне серій�
не видання – “Записки НТШ”. 

НТШ діяло за зразками існу�
ючих європейських академій та
вже на початку ХХ ст. виконувало

Діячка українського національно'культурного руху,
голова Полтавського філантропічного товариства
ДДДДоооо    111199990000''''ррррііііччччччччяяяя    ЄЄЄЄллллииииззззааааввввееееттттииии    ММММииииллллооооррррааааддддооооввввиииичччч

Полтавщина породила чимало ініціативних, талановитих, вольових жінок, котрі збага"
тили українську історію та культуру. Колоритною постаттю на громадсько"культурному тлі
60"70"х років ХІХ ст. була “провісниця волі” Єлизавета Милорадович із роду Скоропад"
ських, представниця української аристократичної еліти. Вона зробила для Полтавщини і
загалом України так багато добра, що заслуговує на вдячну пам’ять земляків. Полтав"
ський літературознавець, краєзнавець і письменник Петро Ротач порівнював її з Лесею
Українкою і вважав, що в серці у неї горів прометеївський вогонь. 190"річчя від дня наро"
дження Єлизавети Милорадович з ініціативи Українського інституту національної пам’яті
та згідно з постановою Верховної Ради цьогоріч відзначається на державному рівні.

Дім Милорадович. Вигляд із внутрішнього двору

Портрет Є. Милорадович. Автор Іван Труш
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Постать
“Він наполягав на праві українців мати своє 
національне ім’я, а не вживати накинуті зовні
дефініції на кшталт “малороси”, “новороси”.

Василь ВЕЛЬМОЖКО,
член Національної спілки 
краєзнавців України

Народився Богдан 18 січня
1882 року у великій родині відо�
мого бібліофіла і бібліографа,
фольклориста, перекладача, од�
ного з засновників одеської
“Просвіти” Михайла Комарова.
У 1900 році закінчив 4�ту Одеську
чоловічу гімназію.

Богдан Михайлович згадував,
що “перебування у школі для мене
завжди було чимось прямо проти�
лежним моєму життю вдома, світ�
лому, веселому, життєрадісному”.
Він з захопленням згадував вели�
чезну батькову бібліотеку, пієтет
перед українським письменством,
що панував у родині.

Родинними обставинами було
зумовлене й знайомство Богдана
з професором Новоросійського
університету Михайлом Сидо�
ренком, чоловіком старшої сес�
три Маргарити, який прищепив
Богдану любов до природи, що
визначило вступ його на природ�
ниче відділення фізико�матема�
тичного факультету Новоросій�
ського (Одеського) університету.

На початку 1901 року Богдан
Комаров взяв участь у студент�
ських страйках, за що був відра�
хований з університету. Продов�
жувати навчання йому довелося у
Львові, Відні та Кракові. Однак
диплом про вищу освіту він здо�
був в Одесі, склавши державні іс�
пити у 1907 році.

До 1917 року Б. М. Комаров
майже не брав участі в суспільно�
політичному житті міста, хоча був
членом одеської “Просвіти”, але
на її засіданнях не виступав. Од�
нак революційні події 1917 року
захопили й Богдана Комарова. У
травні він увійшов до Україн�
ського керівничого комітету Оде�
си як делегат від учительського
товариства. Вперше Б. Комаров
проявив себе у липні 1917 р. на
курсах українознавства для вчи�
телів, влаштованих керівниками
Одеської учительської спілки.
Богдан Михайлович читав курс
географії України. Протягом дру�
гої половини 1917 – на початку
1918 років Б. М. Комаров відсто�
ював інтереси українців у бороть�
бі з русифікаторами з російської
вчительської спілки. У Народно�
му університеті на початку 1918�
го він читав курси з україно�
знавства.

Авторитет Б. Комарова обу�
мовив його обрання Українською
учительською спілкою у березні
1918 р. до складу Комісаріату зі
справ Одеського навчального ок�
ругу, де він став заступником го�
лови Володимира Чехівського.
Коли у квітні В. Чехівський пере�
їхав до Києва, Богдан Комаров
фактично очолив Комісаріат.

Фактично до лютого 1919 ро�
ку Б. М. Комаров продовжував
очолювати комісаріат, в компе�
тенцію якого входили шкільні
справи величезного регіону: всієї
Південної та великої частини
Східної України, яка входила до
Одеського навчального округу.
Доводилося підписувати безліч
документів з найрізноманітніших
справ: фінансові та юридичні пи�
тання, роз’яснень від централь�
них органів влади, запроваджен�
ня програм викладання, розроб�
лених міністерством освіти.

Одним із найважчих завдань
було забезпечення “українізації”

шкіл. Недосяжним для впливу
українських органів влади зали�
шався Новоросійський універси�
тет, професура якого, за деякими
винятками, не сприймала ідеї
“українізації”. Богдану Комарову
довелося вступити у відкрите зіт�
кнення з українофобським скла�
дом університету. У жовтні на
сторінках однієї з найбільших
одеських газет автор, що підпи�
сався псевдо “Историк”, висту�
пив проти цієї ініціативи, вису�
нувши звинувачення у зраді уні�
верситетських традицій. У листі
до редакції газети Б. Комаров, за�
уважив, що він не претендує на
роль спадкоємця російських про�
фесорів.

Лист Б. Комарова започатку�
вав серію статей, присвячених
питанням розвитку українського
національного руху, що з’явились
на сторінках газети “Нові шляхи”
навесні 1919 року.

У статті “Культуртрегери” Б. Ко�
маров гостро критикував дії
одеських українофобів, справед�
ливо розвінчавши міф про толе�
рантність та європейськість Оде�
си, який експлуатується до сьо�
годні.

Іншим об’єктом критики бу�
ли “малороси”, як один з основ�
них чинників гальмування укра�
їнської культури. Автор висловив
своє бачення сутності україн�
ського національного руху. На
його думку, “проста і зрозуміла
річ, що кожний народ може й по�
винен бути самобутнім, духовно
й культурно – самостійним, мати
свій розум, свою волю, свою сві�
домість, свої почуття, свою душу,
своє національне “я””. Особливо
він наполягав на праві українців
мати своє національне ім’я, а не
вживати накинуті зовні дефініції
на кшталт “малороси”, “новоро�
си” і т. п.”. Подібні заяви були ду�
же типовими для тогочасної ук�
раїнської національно�демокра�
тичної думки.

В іншій статті Б. Комаров
критикував одеські просвітниць�
кі організації за бездіяльність і
закликав їх “у добу загрози вдих�
нути живу душу в нашу стареньку
Одеську просвіту”, яка “з 1906 р.
відіграла велику роль у житті
одеського українського грома�
дянства, виховуючи вірних обо�
ронців для захисту рідної культу�
ри та несучи ідею національного
відродження серед широких кіл.
Щиро і непохитно сповняла вона
свої завдання. Вічна подяка та
пошана старій одеській “Просві�
ті”, яка перша вивела українську
справу в Одесі на ширший шлях!”

З остаточним приходом біль�
шовиків Б. Комаров повернувся
до праці на ниві українського від�
родження вже в інших суспільно�
політичних умовах, ніж у
1917–1918 рр. У 1920 р. він взяв
активну участь у процесі розбудо�
ви нової школи, намагаючись на�
дати їй українського обличчя. Він
був головою предметної комісії з
вироблення програм природо�
знавства в трудовій школі, читав
курс природознавства на курсах
підготовки вчителів для боротьби з
неписьменністю. Зрештою, Б. Ко�
маров вперше отримав можли�
вість розпочати кар’єру виклада�
ча вищої школи в Одеському інс�

титуті народної освіти. Протягом
1920–1924 та 1929–1931 рр. він
читав курс біології на робітничо�
му факультеті та факультеті соці�
ального виховання. Богдан Ми�
хайлович був одним з небагатьох
послідовно україномовних вик�
ладачів. Як і раніше, Б. М. Кома�
ров намагався зробити свій вне�
сок у важливу справу забезпечен�
ня школи україномовними під�
ручниками. Він продовжив робо�
ту над словником природничої
термінології і номенклатури. На
1923 р. із запланованих 24 відділів
з 15 тис. термінів та назв було за�
вершено роботу над 15 відділами
з 7800 термінів та назв. Згодом
Б. Комаров підготував видання
до друку, однак воно так і не по�
бачило світ. Українською мовою
він переклав працю М. Фарадея
“Хімія свічки”, підготував низку
оригінальних статей українською
мовою, де популяризував при�
родничі науки.

На важливий напрямок діяль�
ності Б. Комарова у 1920�х рр. пе�
ретворились бібліотекознавство
та бібліографія. У липні 1920 він
був призначений помічником за�
відувача Одеської української
державної бібліотеки (УДБ) імені
Т. Г. Шевченка, а навесні 1921 – її
завідувачем. Передумовою звер�
нення науковця до бібліотечної
справи було передусім те, що піс�
ля смерті батька він успадкував
його великий архів та бібліотеку.
Батько ж прищепив синові любов
до книги. Вже наприкінці свого
довгого життя Богдан Михайло�
вич згадував, що “у своїх нечис�
ленних працях з української біб�
ліографії я намагався йти за нас�
тановами мого батька М. Ф. Ко�
марова, основоположника укра�
їнської бібліографії”.

Завдяки старанням Б. М. Ко�
марова єдина в місті українська
бібліотека швидко перетворилася
на помітне явище громадського
життя, один з нечисленних осе�
редків живої української культу�
ри. 27 жовтня 1925 року УДБ була
перевезена до нового приміщен�
ня в Інвалідному провулку, буд.
№ 5, де було засновано Товарис�
тво прихильників УДБ. У грудні
1925 р. Б. Комаров був делегатом
першої конференції наукових
бібліотек України. У 1930 р. Укра�
їнська державна бібліотека була
об’єднана з Одеською держав�
ною. З книжок колишньої УДБ
було створено відділ “Україніка”.
Колишній директор УДБ так під�
сумував роботу: “За ці десять ро�
ків УДБ своє завдання виконала.
Вона зібрала до купи майже всі
громадські й приватні українські
бібліотеки, які існували в Одесі
до революції і на початку 20�х ро�
ків, поповнила ці збирачки вели�
кою кількістю нових українських
книжок й чимало зробила в спра�
ві просунення української книж�
ки в ширші маси”.

15 травня 1925 р. в Одесі було
засновано Українське бібліогра�
фічне товариство. Воно мало яск�
раву українську національну іде�
ологію, було сконцентроване пе�
редусім на вивчення української
книги та культури загалом. Голо�
вою УБТ було обрано одного з
найактивніших членів колиш�
нього Бібліографічного товари�

ства Новоросійського універси�
тету, професора В. Ф. Лазурсько�
го. У 1928–1929 рр. головою
Правління УБТ був Богдан Ко�
маров, згодом – заступником го�
лови М. Слабченка. Окрім висту�
пів на засіданнях УБТ, Б. М. Ко�
маров в одному з томів записок
товариства опублікував цінну
бібліографічну працю, присвяче�
ну розкриттю псевдонімів та
криптонімів українських пись�
менників за матеріалами архіву
батька. Іншою важливою бібліо�
графічною працею Б. Комарова
був “Короткий російсько�україн�
ський словник бібліотечної тер�
мінології”, упорядкований ним у
співробітництві зі своїм родичем
Р. Волянським.

Богдан Михайлович також
був членом природничої секції
Одеського наукового товариства
при ВУАН. На сторінках “Запи�
сок” секції він надрукував по�
кажчик творів М. Максимовича з
природознавства.

Усі ці заслуги Богдана Кома�
рова перед українською культу�
рою більшовицька влада на по�
чатку1930�х років поставила йо�
му у провину. УБТ слідчими
ОДПУ було сфабриковано в ук�
раїнську буржуазну націоналіс�
тичну контрреволюційну органі�
зацію. Улітку 1931 року Богдан
Михайлович був заарештований і
відбував річне адміністративне
заслання у Курську без права по�
вернення в Україну. Після зас�
лання Б. М. Комаров у 1932 році
опинився в далекому Ленінабаді
в Таджикистані, де викладав у
Державному педагогічному інс�
титуті. Після років поневірянь
він досяг значних успіхів у при�
родознавчій науці, став кандида�
том біологічних наук. Протягом
25 років завідував кафедрою бо�
таніки Ленінабадського педаго�
гічного інституту. заслуженим ді�
ячем науки Таджикистану. Реабі�
літований у 1989 році.

Б. М. Комаров до кінця життя
(помер 18 грудня 1975 р.) зберігав
українську душу, намагався під�
тримувати листування з україн�
ськими знайомими, родичами.
Його українська ментальність
яскраво відбилась у мемуарах,
написаних наприкінці 1960�х ро�
ків. Публікація у 1971 його спога�
дів про Лесю Українку була пер�
шою ластівкою повернення до
української історичної пам’яті
долі родини Комарових. У період
1965�1975 рр. адміністрація
Одеської наукової національної
бібліотеки встановила контакти з
Б. М. Комаровим. Цінні відомос�
ті про обставини життя Комаро�
вих та україніку Одеси містять
листи Богдана Комарова до нині
покійного Григорія Зленка – за�
відувача редакційного відділу
бібліотеки, провідного дослідни�
ка життя і творчості Михайла і
Богдана Комарових.

Славетний нащадок засновника одеської
“Просвіти” Михайла Комарова

18 січня виповнилося 140 років від дня народження ви"
датного науковця, українського бібліографа, організато"
ра української освіти на Одещині в 1917"1918 роках Бог"
дана Михайловича Комарова.

функції Української Академії На�
ук, хоча офіційно такого статусу
не мало. Залучили до праці видат�
них українських науковців й тала�
новиту молодь. Усі досягнення
НТШ були немислимі без під�
тримки всієї української громади
як східної, так і західної України.
Великий портрет фундаторки
Єлизавети Милорадович прикра�
шав зал урочистих засідань цієї
неофіційної української Академії
Наук. Були там також портрети
Олександра Кониського і Дмитра
Пильчикова. Причетність пол�
тавців до створення славнозвіс�
ного Товариства вияскравлює
взаємозв’язок національно�виз�
вольного руху в східно� і західно�
українських землях, бажання
спільно дбати про відродження
української духовності. Участь
підросійських українців у куль�
турно�національному житті укра�
їнців галицьких мала для останніх
велике значення: підбадьорила їх,
зміцнила літературні здобутки,
вплинула на зміцнення націо�
нально�демократичних течій.

“Гетьманша”
У Полтаві Милорадович на�

зивали “Гетьманшею”, і не лише
тому, що вона вела своє поход�
ження від гетьмана Івана Скоро�
падського. Її настрої були відомі
не тільки полтавським громадів�
цям. Влада Російської імперії пі�
дозрювала її в діяльності, спря�
мованій на реставрацію гетьман�
ської влади в Україні. Про укра�
їнську “самостійницю” писала у
1862 році французька газета “In�
dependent Belge”: “В Полтаві на

зборах головує чарівна жінка. А
обговорює питання про… відок�
ремлення Малоросії від Росії. А
новоствореною державою знову
буде керувати гетьман, як за часів
Мазепи…”.

Єлизавета Милорадович по�
мерла раптово в Полтаві в ніч на
27 лютого (за новим стилем) 1890
року від серцевого нападу. Її
смерть була потрясінням для всі�
єї полтавської громади. Велелюд�
на похоронна процесія, що суп�
роводжувала її домовину до Пол�
тавського Хрестовоздвиженсько�
го православного чоловічого мо�
настиря (нині – жіночого), зас�
нованого у 1650 році, свідчила
про великий авторитет цієї гро�
мадської діячки серед полтавців.
Похована була поруч зі своїм чо�
ловіком і дочкою Олександрою
на монастирському цвинтарі.

На її честь названо одну з ву�
лиць у мікрорайоні Браїлки в
Полтаві. Безперечно, Єлизавета
Іванівна Скоропадська�Милора�
дович заслуговує на вдячну
пам’ять українців, адже прожила
гідне життя. Ніколи не шкодува�
ла коштів на благодійництво, бу�
дучи однією з найбагатших жінок
Полтавщини. Вона є прикладом
для наступних поколінь підпри�
ємців�меценатів, які мають бути
такими ж соціально відповідаль�
ними, щедрими та небайдужими.
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Музика “Таких чудових творів, як “Щедрик”, 
не може бути багато”.

Володимир КОРНІЙЧУК,
заслужений журналіст України

Урочистий гала�концерт “Но�
ворічне балетне свято” відбувся у
престижному європейському
храмі Евтерпи і Терпсіхори – На�
ціональному академічному театрі
опери та балету імені Т. Г. Шев�
ченка стараннями учнів та сту�

дентів Київської муніципальної
академії танцю імені Сержа Ли�
фаря. Розпочалося свято фраг�
ментом із балету “Малюк” на му�
зику Д. Шостаковича в музичній
композиції заслуженого діяча
мистецтв України Євгена Досен�
ка та в хореографії заслуженого
артиста України Олександра
Нестерова (репетиторка Вікторія
Башкірова). Цілісна постановка
– попереду…

На концерті продемонстрова�
но фрагмент з балету “Коник�
Горбоконик” Ц. Пуні, Р. Щедріна
в хореографії А. Радунського у
виконанні юних балерин – шес�
тикласниць відділення класичної
хореографії, котрі продемонстру�
вали глядачеві вишукану пласти�
ку і вагому фахову підготовку
(викладачка Ольга Довгань).

Оригінальне па�де�де з балету
“Спляча красуня” П. Чайков�
ського (хореографія М. Петіпа) у
виконанні студентки III курсу
відділення класичної хореографії

Марії Бондаренко та студента IV
курсу цього ж відділення Єгора
Коновалова вразило блискучою
технікою та досконалістю костю�
мів, що й викликало у глядачів
зливу овацій і вигуків “Браво!”
(викладачі – Володимир
Лук’янець та лавреатка Міжна�
родного конкурсу артистів балету
Наталія Хоменко).

Виконавиця, студент�
ка відділення класичної
хореографії й лавреатка
першої премії Міжнарод�
ного балетного конкурсу
– фестивалю Grand Prix
Youth, що відбувся мину�
лого року в Барселоні (Іс�
панія), Діана Єфіменко
порадувала глядачів вірту�
озною технікою у варіації
з балету “Корсар” А. Ада�
на (хореографія М. Петі�
па), як і студенти того ж
відділення Ніколь Дему�
ра і Микола Хома, які
своїм іскристим темпера�
ментом і бездоганною
технікою викликали
схвальні відгуки глядачів,
зокрема, у “Болеро” з ба�

лету “Дон Кіхот” Л. Мінкуса (хо�
реографія М. Петіпа, постановка
Наталії Хоменко і заслуженого
артиста України Владислава Сол�
датенка).

Па�де�труа з балету “Коштов�
ності” Г. Форе (хореографія Дж.
Баланчина) в інтерпретації сту�
денток IV курсу відділення кла�
сичної хореографії
Марини Апанасенко,
Ксенії Литвиненко і
студента II курсу
Дмитра Сітніцького
глядачі сприйняли з
великим захопленням
і вдячністю, оскільки
юні танцівники вкотре
порадували поцінову�
вачів свого таланту ви�
шуканою елегантністю
і пастельністю вико�
нання, чому сприяла
елегійна музика ком�
позитора Г. Форе (ви�
кладачі Надія Ятченко
і Дмитро Клявін).

Варіація з балету “Полум’я
Парижа” Б. Асаф’єва (хореогра�
фія В. Вайнонена) у запальному й
майстерному виконанні студента
IV курсу Олексія Швидкого стала
стилістичною протилежністю по�
передній композиції: тут влада�
рювала пристрасна артистичність
й полум’яна енергетика як само�
го інтерпретатора, так і музики
композитора Б. Асаф’єва (викла�
дач Володимир Лук’янець).

А модернові номери “Мій
прихисток” (хореографія А. Шо�
шина), “Простіше простого” (хо�
реографія П. Наку) і “Стериліум”
(хореографія К. Шишкарьової) у
талановитому виконанні студен�
тів відділення класичної хорео�
графії та учениці 8 класу Хорео�
графічної школи КМАТ ім. С. Ли�
фаря Анастасії Проценко викли�
кали у глядача неабияке захоп�
лення, як і сама модернова музи�
ка у стилі блюз, що стосується
насамперед композиції “Стери�
ліум” (викладачі Галина Зариць�
ка, Дмитро Клявін, Олеся Мака�
ренко�Севастьянова і Руслана
Самойленко).

Свіжість народної хореографії
продемонстровано в постановці
В. Гаєвої українського народного
танцю “Товкачики”. Виконавці
відділення народної хореографії
представили на суд глядача само�
бутню композицію, котра теж
справедливо заслужила вигуки
“Браво!” і зливу овацій. Грайливо
показано жартівливий “Козачок”

у хореографії А. Кривохижі та чу�
довому виконанні студентів Ан�
тоніни Біленької, Артема Полі�
щука і Ярослава Тарана (викла�
дачка – заслужений працівник
культури України Лариса Гелун).

У цій же народній стилістиці
потрактований і молдавський
жартівливий танець (хореографія
Л. Якобсона, викладачка Юлія
Бобровник).

Словацький народний танець
“Мак” у нестереотипній хорео�
графії С. Носуля і виконанні гра�
ційних студенток I–II курсів спе�
ціалізації “народна хореографія”
– з тонким почуттям гумору вони
відтворили збір врожаю маку.
Цей виступ викликав у глядачів
не лише теплі усмішки, а й жваві
оплески (викладачі Олександр
Нестеров та Юлія Бобровник, ро�
бота Вікторії Башкірової).

Угорський народний танець
“Вербунк” у хореогра�
фії заслуженого артис�
та України Вадима Са�
бодаша і виконанні
студентів III–IV курсів
відділення народної
хореографії збурив у
глядацькій залі справ�
жній фурор, оскільки
цей юнацький танок
був відтворений у та�
кому шаленому тем�
поритмі, що вмить
здобув у глядача особ�
ливу симпатію і захоп�
лення від вибухово�
вулканічної техніки
виконання.

Недаремно глядачі по завер�
шенні танцю вкотре викликали
виснажених, але щасливих юних
віртуозів на “біс”. У цьому – ко�
лосальна заслуга викладача�по�
становника неперевершеної на�
родної композиції Вадима Сабо�
даша, котрий доклав величезних
професійних зусиль і педагогіч�
ної майстерності, щоби досягти
таких блискучих фахових вер�
шин, від яких глядач отримав ве�
личезне естетичне задоволення.

Завершився цей незабутній
гала�концерт на кону Національ�
ної опери України фрагментом з
балету “Лифар – сюїта” Е. Лало у
сценічному втіленні педагогом –
балетмейстером Дмитром Кляві�
ним і у виконанні учениць хорео�
графічної школи та студентів
КМАТ ім. Сержа Лифаря, де були
представлені Біла етуаль – сту�
дентка IV курсу відділення кла�
сичної хореографії Анастасія Уг�
лова й Чорна етуаль – студентка
того ж курсу Марина Апанасен�
ко, а балетмейстером�репетито�
ром у цій постановці виступила
Надія Ятченко.

Що ж вразило глядачів у цій
витонченій балетній виставі? На�
самперед – масштабність задуму
постановки, про який можна бу�
де говорити по завершенні ціліс�
ного балету. На грації та красі ці�
єї сюїти величаво акцентувала
урочиста музика композитора
Е. Лало. А все разом і створює не�
повторне балетно�художнє по�
лотно, ім’я якому – “Лифар –
сюїта”.

Едуард ОВЧАРЕНКО

Різдво – час здійснення най�
заповітніших бажань, час мрій,
час, коли стираються межі між
реальністю та уявою. Цього вечо�
ра учасники концерту та ведучий
Олександр Рудько разом зі слуха�
чами помандрували крізь час і
відстань, щоб відчути ті емоції,
яких у звичайному житті може і
не бути. На початку музичного
вечора прозвучала хоральна пре�
людія “Jesu, Joy of Man’s Desi�
ring” Й. С. Баха.

Леопольд Моцарт у пам’яті на�
щадків залишився переважно як
батько знаменитого сина. Але
блиск, що оточує Вольфганга Ама�
дея, падає і на батька та вириває
його з темряви часів. Честолюб�
ство, воля, енергія високо підійма�
ли його над багатьма сучасниками.
І твір “The Sleigh Ride” продемон�
стрував, що талант Моцарта сина
виріс на благодатному ґрунті.

“Ave Maria” Ф. Шуберта була
написана 1825 року у складі во�
кального циклу на вірші Вальтера
Скотта, що складався з семи вір�
шів. Цього вечора в супроводі ор�
кестру твір виконала Валентина
Матюшенко.

“Тиха ніч” – широко пошире�
на у світі різдвяних співів. Нале�
жить до культурної спадщини

ЮНЕСКО. Була створена 24
грудня 1818 року у різдвяний ве�
чір в австрійському селі. Текст
написав Йозеф Мор, музику –
вчитель, композитор та органіст
Франк Грубер. Прем’єра відбула�
ся того ж дня під час різдвяної
меси. А український слухач мав
змогу почути її в перекладі рід�
ною мовою.

Популярна колядка ХVІ сто�
ліття “We wish You a Merry Christ�
mas” з’явилася у південно�захід�
ній Англії. Це одна з небагатьох
традиційних колядок, де згаду�
ється святкування Нового року.
Походження цього різдвяного
гімну лежить в англійській тради�
ції роздавати на святвечір соло�
дощі. Подарував цю пісню Сергій
Бортник.

Широко знаний твір україн�
ського композитора Миколи Ле�
онтовича “Щедрик” був створе�

ний на початку ХХ століття. Після
гастролей хору Олександра Коши�
ця в країни Європи 1919 року та у
США 1922 року він став відомий
не тільки в Україні, а й у всьому
світі. І сьогодні його можна почути
в різних країнах англійською, ні�
мецькою, іспанською, японською
та багатьма іншими мовами. А
цього вечора “Щедрик” прозвучав
в обробці Ф. Старка.

Про французьку колядку “Les
Anges dans nos campagnes” відомо
вкрай мало. Її зазвичай виконують
без вказування авторів. За перека�
зами цей твір створили 129 року
нашої ери. А єпископ римський
постановив виконувати його у
храмах як різдвяний гімн. Згодом
гімн перетворився на пісню, яку
співали у Франції у ХVІІІ столітті.
За легендою французькі пастухи
започаткували традицію викону�
вати цей твір увечері перед Різд�

вом, передаючи звістку про на�
родження Христа. Далі прозвуча�
ла ця чудова французька колядка.

“Молитву” Д. Фостера вико�
нували відомі співаки з різних
країн. Твір отримав премії “Золо�
тий глобус” та “Греммі”. На за�
вершення першого відділу її ви�
конали Валентина Матюшенко
та Сергій Бортник в українсько�
му перекладі А. Карпенка.

Другий відділ розпочали ком�
позицією “Радуйся, світе!” І. Вот�
са. Ця англійська різдвяна пісня
написана у 1719 році. Стала му�
зичною адаптацією кількох псал�
мів. Популярним було аранжу�
вання твору 1848 року. У ХХ сто�
літті пісня поширилась у Північ�
ній Америці. Цього року її вико�
нав у Києві разом із Аліною Баш�
кіною та Сергієм Бортником біг�
бенд Національного академічно�
го духового оркестру України.

“Jingle Bells” – найвідоміша і
найбільш виконувана американ�
ська різдвяна пісня. З’явилася
1857 року і приурочувалася до аме�
риканського національного свята
– Дня подяки. Пізніше стала
пов’язана лише з різдвяно�ново�
річними святами. Пісня перекла�
дена багатьма мовами, за півтора
століття багато разів переробляла�
ся. Особливу популярність здобу�
ла версія, створена у 1940�х роках.

Задум написати композицію
“Sleigh Ride” прийшов до компо�
зитора Л. Андерсона спекотного
липневого дня 1946 року, а завер�
шив він роботу над нею 1948 ро�
ку. Її часто включають до різдвя�
них альбомів, хоча тут зовсім не
згадуються різдвяні свята. А згад�
ка про гарбузовий пиріг – натяк
на День подяки.

Час не можна стерти з
пам’яті, особливо, коли йдеться
про моменти, сповнені любов’ю.
Про це йшлося у наступній пісні
“Magiс Moments”. А “Santa Baby”
– це жартівливий погляд на різ�
двяний список, адресований
Санта Клаусу від жінки, яка хоче
отримати екстравагантні пода�
рунки – соболі, яхти, вишукані
прикраси.

Таких чудових творів, як
“Щедрик”, не може бути багато.
Особливим подарунком шану�
вальникам творчості видатного
українського композитора стала
ще одна версія “Щедрика” в
аранжуванні П. Кларка.

Завершився концерт. А вже
зовсім скоро можна буде завітати
до Національної філармонії на
нове побачення з Національним
академічним духовим оркестром
України. 22 січня талановиті ви�
конавці запросять на музичну
програму “Родина Штраусів”.

Світ радіє!
“Радуйся, світе!” – програму під такою назвою підго"

тував Національний академічний духовий оркестр Украї"
ни під орудою диригента Олексія Баженова разом із со"
лістами – заслуженою артисткою України Валентиною
Матюшенко (сопрано), лавреатом міжнародних конкурсів
Сергієм Бортником (тенор) та фіналісткою телешоу “Го"
лос країни” Аліною Башкіною.

УУУУ    ннннооооввввооооррррііііччччннннооооммммуууу     ххххрррраааамммміііі     ЕЕЕЕввввттттееееррррппппииии    йййй    ТТТТееееррррппппссссііііххххооооррррииии



15

ч. 2, 20—26 січня 2022 р. “СЛОВО ПРОСВІТИ”

Абетка відомих імен“Саме театр врятує мистецтво й духовність”.

– Ще в дитинстві ви захопи�
лися творчістю Жорж Санд. Чим
вас зацікавила ця письменниця?

– Коли мені було років 12�13,
наша школа просто божеволіла
від її роману “Консуело”. Цей до�
сить великий твір я прочитала за
неповні дві доби і передала под�
ружкам.

Минули роки, але ця книжка,
цей образ залишився в моїй душі
і серці. Ще один образ, який за�
пав мені на все життя, – видатної
балерини Галини Уланової, після
того, як побачила її в “Попелюш�
ці” в Большому театрі. У 50 Гали�
на Сергіївна блискуче виконува�
ла роль тринадцятирічної Джу�
льєтти! Це теж були незабутні
враження.

Через багато років перечитала
біографію Жорж Санд Андре Мо�
руа, в якій цілий розділ присвяче�
но її стосункам із Фредеріком
Шопеном. Відразу зрозуміла, що
цей матеріал дає унікальну мож�
ливість створити виставу про ве�
лику письменницю.

Свого часу стосунки Жорж
Санд і Фредеріка Шопена описав
у своїй п’єсі “Літо в Ноані” Яро�
слав Івашкевич. Збиралися пос�
тавити її в Театрі Лесі Українки
(Київ). Але ця п’єса побутова, у
ній багато дійових осіб. Робота
над нею так і не склалася.

Однак після цього я сама заго�
рілася ідеєю написати п’єсу про
Жорж Санд і Шопена. Перечита�
ла багато листів і щоденників, пе�
ревернула гору матеріалу. Врешті
п’єса була готова. Вже зараз розу�
мію, що перший варіант цієї п’єси
був недосконалий. У ній теж було
надто багато дійових осіб. Так, я
граю в багатьох хороших виставах,
але я не письменниця.

Показала цю п’єсу своєму чо�
ловікові Михайлу Саранчуку,
який мав філологічну освіту, сво�
го часу був директором нашого
театру. Ми встигли разом її пере�
робити, думали про нову поста�
новку. Але після його смерті ці за�
думи розвіялися, я навіть пере�
стала про це думати.

Та з часом знову з’явилося ба�
жання довести розпочату справу
до логічного завершення. Зверну�
лася до актора і письменника
Петра Миронова. Він допрацював
п’єсу. Тоді я запропонувала Петру,
щоб ми поставили цю виставу в
“Сузір’ї” чи іншому київському
театрі і щоб у цій постановці я гра�
ла Жорж Санд, а він — Шопена.
Однак і цього разу не склалося.

Є у мене хороший товариш
Стас Сукненко. Він знімав кіно,
пише книжки, розуміється на лі�
тературі, вміє писати діалоги. За�
пропонувала йому співпрацю.
Стас теж вніс певні зміни в текст,
бо вважав деякі діалоги не зовсім
вдалими, і, врешті, п’єса була го�
това.

Постало питання, де цю п’єсу
грати. Спочатку думали в “Су�
зір’ї”. Але там не так давно поста�
вили іншу виставу про Шопена.
Тоді звернулася з пропозицією
постановки до художнього керів�
ника нашого театру Михайла
Резніковича. Він перечитав п’єсу,
минув певний час — і врешті дав
добро на постановку. Надзвичай�
но вдячна за це Михайлові Юрі�
йовичу. Він чудово знає літерату�
ру і добре розбирається, що по�
трібно для театру.

Це вистава про талановитих
людей, про справжніх особистос�
тей. З такими людьми буває
складно у побуті. Але вони гені�
альні. Шопен любив свою Бать�
ківщину – Польщу, а всі свої нові
твори спершу показував батькам.
Допомагав фінансово своїм зем�
лякам – поетам, музикантам, які
жебракували у Франції. Так само,
як і один з моїх улюблених пись�
менників Антон Чехов, який, жи�
вучи в Ялті, допомагав художни�
кам, письменникам, аби ті могли
жити і творити. Що ж стосується
Шопена, то в останні роки жит�

тя, коли він дуже хворів, земляки
йому не допомагали...

А свої найкращі твори Фреде�
рік Шопен написав саме тоді, коли
був разом із Жорж Санд. Вона ж у
цей час написала свій найвеличні�
ший твір – роман “Консуело”. 

Спочатку у п’єсі, а тепер у
виставі, я намагаюся простежити
сумісність двох надзвичайно та�
лановитих людей. У житті це ду�
же складно. Згадую свою моло�
дість. Мій перший чоловік Юрій
Іллєнко був геніальним режисе�
ром і оператором, унікальною
особистістю. Коли ми тільки по�
чинали жити разом, то це була
казка, щастя, творчість. Це було
фантастичне кохання, особливо з
його боку. Він майже непритом�
нів, коли мене бачив. “Ларисо, я
зроблю все, якщо ти переїдеш до
Києва”. І я переїхала на Батьків�

щину моєї мами. Наче сама твор�
чість об’єднала нас. Але з часом
почала з’являтися якась втома
одне від одного…

Та повернімося до героїв на�
шої вистави. Шопен так ніколи й
не одружився. У нього була дів�
чина у Польщі, але її батьки не
дали згоди на шлюб, бо компози�
тор хворів на сухоти. Другою жін�
кою в його житті була Жорж
Санд. Також у Шопена була зако�
хана дочка письменниці. Розумію
цю дівчинку. Він був вродливий,
мав море чарівності плюс був ге�
ніальним композитором.

Звісно, можна було поставити
вже згадану п’єсу “Літо в Ноані”.
Але вона занадто побутова. А нам
не хотілося опускатися до побу�
тових проблем. Прагнули, аби у
виставі було насамперед відчуття
любові. У Шопена була шалена
пристрасть до музики, а в Жорж
Санд – до нього, своїх дітей і,
звісно ж, до літератури. Спробуй�
те лише уявити образ жінки, яка
готувала, вела господарство, гу�
ляла з дітьми, а щоночі писала по
15 сторінок роману. Саме в цей
час настає розлад з дочкою, яка
закохалася в композитора. Жорж
Санд розуміє, що разом вони бу�
ти не можуть, це просто загибель
для її дитини. На цьому будували
виставу. Дуже вдячна Стасу Сук�
ненку, який взявся за цю роботу.

Усі учасники вистави
об’єднані однією метою. Для них
це хороший досвід, адже таких
ролей вони ще не грали. Скажі�
мо, Артем Ємцов (Фредерік Шо�
пен). Це характерний актор, має

чудові зовнішні дані, але сер�
йозного досвіду роботи на сцені
у нього не було.

Я також завжди намагаюся
удосконалюватися, продовжую
працювати над своїм образом.
Можливо, у виставі потрібно
яскравіше виражати кохання
Жорж Санд до Шопена. Зізнаю�
ся, зіграти таку жінку непросто.
Вона мала дуже сильний харак�
тер. Турбувалася про Шопена,
як про свою дитину. Свого часу
вона йому сказала: “Можеш зі
мною залишитися, але ти вже
будеш моєю третьою дитиною”.
Саме за ті десять років, що ком�
позитор прожив у її домі, він на�
писав свої найкращі музичні
твори. Вона продовжила йому
життя. Бо якби Шопен опинив�
ся, приміром, у руках жінки,
яка вимагала б у нього лише

грошей, то багато чого не зміг би
створити.

Можливо, вистава поверне
людей до цієї літератури. Вона ін�
ша, романтична. Написана хоро�
шим стилем, є вдалі переклади.
Це необхідно. І, звісно ж, музика
Шопена. Сподіваюсь, що буде
більше його концертів. Це шанс
хоча б на якийсь час повернутися
до класичного світу.

– Образ ще однієї видатної
жінки ви створили у виставі
“Актрисі завжди 18”.

– Це була перша робота в те�
атрі Давида Бабаєва як режисера.
Він умів чудово працювати з ак�
торами. Щаслива, що Давид
взявся за цю роботу, хоча тоді вже
хворів. Він був вражений п’єсою,
хоча спершу мав сумніви, чи бра�
тися. Дав прочитати цей твір сво�
їй дружині Тетяні, після чого та
сказала: “Якщо пропонує Лари�
са, їй не можна відмовляти. Бери�
ся”. І Давид взявся.

Він мені говорив: “Ти маєш
грати, насамперед, не Сару Бер�
нар, а саму себе. У тебе в житті
було стільки проблем, але ти бо�
ролася, відстоювала себе. Як тобі
важко не було після розлучення з
Юрієм Іллєнком, та ти підняла�
ся”. Зізнаюся, дійсно у той не�
простий час я хотіла піти з театру,
навіть поїхала до Москви. Але не
знайшла там свого місця і знову
повернулася до Театру Лесі Укра�
їнки. Рада, що саме так все скла�
лося. Саме в цей час керівником
театру став Михайло Резнікович.
І життя почало потроху налагод�
жуватися…

Давид Бабаєв прагнув, аби ми
показали у виставі жінку, яка поп�
ри те, що не мала жодних яскра�
вих зовнішніх даних, стала найге�
ніальнішою актрисою світу. Вона
могла цілу годину показувати на
сцені, як помирає Маргарита Го�
тьє. І глядачі були в захопленні.
Вже коли в неї не стало однієї но�
ги, вона все одно грала перед ко�
ролівський двором в Англії. І її
виступ вразив королівську роди�
ну. Це була справді велика жінка з
надзвичайною силою духу.

Дуже люблю грати Сару Бер�
нар. Вдячна своєму партнеру
Юрію Кухаренку. Він просто бо�
готворить свою роль, цю виставу,
яка допомогла йому потрапити
зовсім в інший світ. Адже до цьо�
го у Юрія були невеликі ролі.
Створювати такий образ Ю. Ку�
харенку допомагають не лише ак�
торські здібності, а й людські
якості.

– Вистава “Насмішкувате
моє щастя” йшла на сцені 50 років.
У чому секрет такого успіху?

– У цій виставі можна було
побачити сьогоднішній день. Ан�
тон Чехов боровся з міщанством,
яке нині заполонило всю Україну.
Лише подивіться на тих, хто зма�
гається, у кого краща машина чи
квартира, а якщо є гроші, то тре�
ба збудувати замок. Але ж найго�
ловніше — душа, так важливо до�
помагати іншим. Про це дуже
часто забувають.

Потрясаючі декорації до вис�
тави створив Давид Боровський.
На сцені був березовий орган. Як
відомо, улюбленим деревом Ан�
тона Павловича була береза. А
помирав він у Німеччині, в бу�
динку навпроти собору, звідки
лунала божественна музика. Ре�
жисер Михайло Резнікович зумів
все це поєднати.

У виставі грав чудовий актор
Микола Рушковський. Його
смерть стала для нас великою
втратою. Також одну з ролей ви�
конувала Ада Роговцева. Коли
вона пішла з театру, то її замінила
Наталія Доля, теж чудова актри�
са. Я грала у виставі з першого
дня. Спершу була майже дівчин�
кою, а Ольга Кніппер вже була
солідною дамою. Я дуже любила
грати цю роль. Там і біль, і страж�
дання, і любов.

Саме для Кніппер Чехов на�
писав “Три сестри” і “Вишневий

сад”. Вона грала Раневську май�
же до останніх днів. Актриса була
дуже талановитою, мала надзви�
чайну жіночу привабливість. На
фотографіях вона не дуже краси�
ва, але коли виходила на сцену, то
відбувалося справжнє перевті�
лення.

Я вже говорила, що вистава
була надзвичайно актуальною.
Коли ми показували її востаннє,
то майже кожну фразу акторів пе�
реривали гучні оплески глядачів.
Отже, слова героїв знаходили від�
гук у їхніх серцях.

– Новим вашим зверненням до
творчості Чехова стала роль Ар�
кадіної у “Чайці”. Ця вистава йде
у Класичному Художньому Аль�
тернативному Театрі. Як вас
пов’язала доля з цим колективом?

– Давно знаю Віктора Коше�
ля, який працює у нашому театрі.
Це достойна людина. Більше де�
сяти років тому разом зі своєю
дружиною Катаріною Сінчілло
вони вирішили створити власний
театр. Схвалюю їхню ідею звер�
нутися до творчості Чехова. Я
впевнена, що цей письменник
повинен звучати по всьому світу.

Коли мені запропонували
роль Аркадіної, то я згадала
“Насмішкувате моє щастя”. Там
моя героїня виконувала великі
уривки з “Чайки”. А роль Аркаді�
ної була першою роллю Ольги
Кніппер у виставах за п’єсами
Чехова. Підійшла порадитися до
нашого художнього керівника.
Михайло Юрійович сказав: “Ла�
рисо, це твоя роль. Іди й грай”.

Також маю невелику роль у
виставі “Пані міністерша”, що
йде на великій сцені Театру Лесі
Українки. Роль невелика, але
ефектна. Отримую від цієї роботи
справжнє задоволення. Головне —
не розмір ролі чи сцени, найваж�
ливіше – розмір душі моїх героїнь.

– Свого часу ви знімалися у
стрічках, які сьогодні вважають
легендарними. А як оцінюєте су�
часний стан українського кіно?

– Дійсно, раніше було справ�
жнє кіно. Сьогодні, на мою дум�
ку, воно починає занепадати. І не
лише у нас, а й в інших країнах
Європи. Приміром, кінотеатри
Польщі теж порожні.

Раніше для кінопроб будува�
ли спеціальні павільйони, для
претендентів на ролі шили кос�
тюми. Ці проби знімали найкра�
щі оператори. Сам режисер був
присутній на пробах. А зараз спо�
чатку надсилають незрозумілий
текст, а потім його треба зняти на
мобільний телефон.

Кіно позбавляється найго�
ловнішого – культури зображен�
ня. Знову згадую Юрія Іллєнка.
Він цінував кожен кадр у кіно. А
зараз на телефон…

Подивіться на нове україн�
ське кіно. На прем’єри прихо�
дить багато запрошених. Після
показів кричать: “Браво! Геніаль�
но!” Потім до зали приходить по
дві�три людини. А раніше кіно
окуповувалося...

На проспекті Перемоги у Ки�
єві був кінотеатр імені Олексан�
дра Довженка. Коли там показу�
вали фільм Леоніда Осики “Ка�
мінний хрест”, то за квитками
стояли великі черги. Я вже не ка�
жу, що відбувалося, коли з’яви�
лися “Тіні забутих предків”. Ук�
раїнське кіно було затребуваним.
Потім цей кінотеатр знищили.
Зараз на цьому місці торговель�
но�розважальний центр, де теж є
кінотеатр, але вже не імені Олек�
сандра Довженка, а “Оскар”.

До речі, у нас і сьогодні є чу�
дова операторська школа, тала�
новиті хлопці. Але їм ніхто не до�
помагає. Шкода…

Михайло Ромм колись казав:
“Театри ось�ось вмруть, а кіно
буде завжди”. А вийшло навпаки.
Вважаю, що саме театр врятує
мистецтво й духовність.

Спілкувався Едуард ОВЧАРЕНКО

ЛЛЛЛааааррррииииссссаааа    ККККААААДДДДООООЧЧЧЧННННІІІІККККООООВВВВАААА::::
“Найголовніше – 
вміст душі моїх героїнь!”

На новій сцені Національного академічного театру імені Лесі Українки відбулася
прем’єра вистави “Музика кохання”, що стала бенефісом народної артистки України,
лавреатки Національної премії імені Тараса Шевченка Лариси Кадочнікової. Сьогодні
Лариса Валентинівна – гостя “СП”.
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– Сім років тому в Україні стартува-
ла антикорупційна реформа, і за цей час 
сформувалися незалежні органи, націле-
ні на боротьбу з корупцією, та Національ-
не агентство з питань запобігання коруп-
ції, – зазначив організатор проєкту Аллан 
Паг Крістенсен. – Здавалося б, корупція – 
це щось далеке від буденного життя, що 
відбувається за зачиненими дверима кабі-
нетів. Та насправді її наслідки впливають 
на життя кожного українця: незаконна за-
будова чи паркування, вирубка лісів, що 
спричиняє екологічну катастрофу, зане-
дбана залізниця тощо. Проєкт Corruptio-
nism – спосіб привернути увагу тисяч лю-
дей до теми корупції та поговорити про це 
мовою мистецтва.

Проєкт названий за аналогією з імп-
ресіонізмом, реалізмом та іншими мис-
тецькими напрямками. Його концепція 
полягає в тому, щоб у класичних роботах 
українських художників ХІХ – початку ХХ 
століття раптом виявити наслідки коруп-
ції. Приміром, на картині Сергія Василь-
ківського “Козаки у степу” виникла не-
оковирна багатоповерхівка, збудована в 
обхід закону. А від розлогих дерев на кар-
тині “У буковому лісі” Володимира Орлов-
ського зосталися тільки пеньки – через не-
законний видобуток бурштину.

– Мистецтво породжує діалог: у цьому 
випадку його мета показати, як корупція 
змінює наше життя. Адже те, що ми вже й 
не помічаємо в реальному житті, ріже око 
на творах класичного мистецтва, – проко-
ментувала Юлія Литвинець, генеральна ди-
ректорка Національного художнього му-
зею. – П’ять змінених картин в експозиції 
осмислюють п’ять найпоширеніших ко-
рупційних злочинів. Поруч з кожною ро-
ботою розміщена табличка з описом, ре-
альними кейсами корупції в Україні та 
інструкцією, що може зробити кожен. 
Адже на відміну від творів мистецтва, на 
такі злочини не можна просто дивитися – 
їм потрібно протидіяти…

Одну з картин назвали “Сім’я на від-
починку в тіні незаконної автостоянки” 
(оригінал – “Сім’я на відпочинку”, автор 
Михайло Ткаченко, 1883 р.). Здавалося б, 
на цій імпресіоністській картині все чудо-
во: панянка замислено читає книжку, зату-
ляючись парасолькою від палючого сонця, 
а дитина безтурботно грається на подвір’ї. 
Відпочинок родини в цей день може зруй-

нувати лише одне – на передньому плані 
припаркувалося десяток автівок, для яких 
на картині точно немає місця. Корупційні 
схеми часто вибудовуються на незаконно 
споруджених автостоянках, кошти з яких 
надходять не до місцевих бюджетів, а на 
рахунки приватних компаній та в кишені 
чиновникам. Це призводить до запаркова-
них вщерть вулиць без простору для жите-
лів міста.

Інша має назву “Музиканти втомилися 
чекати відремонтованої електрички” (ори-
гінал – “Музиканти”, автор Григорій Світ-
лицький, 1912 р.). На полотні можна поба-
чити стомлених вуличних музикантів біля 
залізничної колії. Один із них сидить на лав-
ці, понуро опустивши голову, а другий – з 
докором дивиться просто в камеру. Вони 
обоє ніби розуміють, що так і не потраплять 
додому, адже електричка, на яку вони чека-
ли, зламана. Сотні мільйонів гривень щоро-
ку витрачають українські залізниці внаслі-
док непрозорих закупівель за завищеними 
цінами. Як результат – неналежний стан за-
лізничного транспорту, полотна та інфра-
структури, дискомфорт для пасажирів.

Ще одне полотно проєкту – “Пором 
на Дніпрі, куди вже не зможуть потрапи-
ти пасажири” (оригінал – “Пором на Дні-
прі”, автор Сергій Світославський, 1891 р.). 
На ньому у стилі реалізму зображена типова 
сцена ХІХ століття. Чудовий Дніпро у тиху 
погоду, ледь захмарене небо і пором, що ве-
зе людей і худобу. Втім, якщо придивитися, 
стає зрозуміло, що на берег вони не зійдуть, 
адже там незаконно встановили паркан. 
Багато українських водойм недоступні для 
громадян у результаті незаконної їхньої пе-
редачі в приватні руки. Такі ситуації спосте-
рігаються на озерах Карпат, пляжних зонах 
Одеси. Внаслідок корупційних зловживань 
громадяни обмежені в доступові до відпо-
чинкових та рекреаційних зон українських 
водойм. Приміром, у столичному Гідропар-
ку незаконно був споруджений паркан до-
вжиною понад 100 метрів. Цей паркан по-
вністю перекривав пляжну зону та заходив у 
воду на понад 4 метри, через що обійти йо-
го було просто неможливо. На щастя його 
врешті демонтували.

Робота “Козаки в степу. Перед лицем 
незаконної забудови” (оригінал – “Коза-

ки в степу”, автор Сергій Васильківський, 
близько 1890 р.). На полотні козаки, що 
мали опинитися серед вільного безкрайого 
степу, зіткнулися з дивною перешкодою. 
Неоковирний хмарочос аж ніяк не впису-
ється в пасторальний пейзаж ХІХ століття. 
Але для наших днів це звична справа. Час-
то під незаконну забудову у приватні руки 
переходять особливо цінні землі: території 
університетів та дослідних полів, лісосму-
ги та міські парки.

Завершує проєкт картина “У буково-
му лісі після видобутку бурштину” (ори-
гінал – “У буковому лісі”, автор Воло-
димир Орловський, 1881 р.). Колись цей 
ліс був такий густий, що сонячні промені 
ледь-ледь проникали крізь його розлогі 
крони. Аж доки тут не почався незакон-
ний видобуток бурштину, через який від 
густих нетрів лишилися тільки поодино-
кі пеньки. В Україні це болюча проблема: 
величезні масиви лісів у Рівненській, Во-
линській та Житомирській областях вже 
спустошені. 

Мистецтво проти корупції
У Національному художньому музеї України в рамках постійної 

експозиції представили проєкт Corruptionism. Його мета – через змі-
нені класичні картини показати, як корупція впливає на життя кожно-
го українця, та розповісти відвідувачам, як із нею боротися. Ініціатор 
проєкту – Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

“Козаки в степу. Перед лицем незаконної забудови”

“У буковому лісі  
після видобутку бурштину”
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