
Без мови немає нації!http://slovoprosvity.org.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТИЖНЕВИК 29 (458), 17—23 липня 2008

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. Івано�Франківськ

Українська ідея вже окреслилася до�
волі чітко в свідомості українських грома�
дян. Майже всі прагнуть жити у сильній
державі й саме з цим пов’язують особисті
перспективи. Інтуїтивно, майже фізично
відчувається дія якоїсь незримої сили, яка
зусібіч підштовхує велику слабку державу
до краю прірви, на поталу сильним світу
цього, щоб потім її надбання опинилися в
ненаситних утробах безжальних і всеїдних
транснаціональних компаній. 

Суспільство розпачливо шукає захисту
і не знаходить відповідної нової політичної
сили. Це означає, що українці підсвідомо
готові сприйняти сучасний націоналізм як
спосіб переможної реакції на загрози і спо�
куси світу. На слово “націоналізм” уже реа�
гують нормально, принаймні з розумінням
сприймають націоналізм наших партнерів і
сусідів. Колишній президент Росії Путін від�
крито заявив про російський націоналізм і
запевнив, що його наступник теж буде ро�
сійським націоналістом. Чому Україні зась
мати президента�націоналіста і прем’єр�
міністра — націоналіста? Ми недооцінює�
мо ролі здорового націоналізму як сучас�
ного потужного чинника у світовій конку�
ренції. На сміх сусідам чомусь на поверхню
політичних процесів виносять модель пар�
ламентської республіки і лібералізм як від�
критість для чужих інтересів, очевидно, за
рахунок поступок власними. Ми дуже часто
дослухаємося до порад “доброзичливців” і
радо впускаємо на українські терени “тро�
янських коней” із жирними легіонерами
“дутого” капіталу всередині.

Не всі сприймають націоналізм, не всі
розуміють його місію і ще довіряють ста�
рим кліше. Націоналізм — це патріотизм.
На відміну від декларативного патріотиз�
му, це патріотизм діючий. Тому націона�
ліст — не якась надзвичайна людина, він
діє як патріот. Саме цього багатьом полі�
тикам і громадянам України бракує, і це
потрібно розвивати, щоб стати успішними
людьми. Про такий націоналізм не треба
говорити багато — це спосіб життя актив�
ний і здатний до конкуренції у світі.

Є два шляхи розвитку націоналізму в
Україні. Перший — змінити спосіб пове�

дінки і життя громадянського суспільства
так, щоб український громадянин сприй�
мав свою державу хоч би так, як поляк у
Польщі чи француз у Франції. Україна має
шанс стати центром світового впливу. Для
цього треба взяти нормальну мету роз�
витку нації замість програшної стратегії
виживання, врахування інтересів усіх пар�
тнерів і пошуку, куди б прихилитися. Дру�
гий шлях — формування націоналізму як
політичного руху, правого політичного
крила, щоб шляхом здобуття влади швид�
ше досягти зрозумілої й бажаної для всіх
мети — сильної й багатої України. 

Націоналістична організація не повинна
битися об глуху стіну, а переключати увагу
на ті сфери, де вона може перемагати. 

Не певен, що всі, хто розчулено мар�
ширував у колонах захисту українців, про�
довжують щодня таку саму практичну дію
на благо українства. 

Політику мобілізують націоналістичні
традиції суспільного життя. Зі свідомості
українців у часи Російської імперії, Авс�
тро�Угорщини і Польщі націоналізм вит�
равлювали репресіями, голодоморами і
пропагандою.

Пам’ятаєте, як одразу після проголо�
шення незалежності ринулись у партії, взя�
лися будувати державну машину, залишив�
ши Товариство української мови, потім
“Просвіту” без належної власної участі? Це
були перші українські організації, де від�
новлювали основу нашої національної дер�
жавності. Ми могли потужно розвивати цей
рух відродження і так добудувати опору для
справжньої української політики. Тоді зу�
силь не вистачило. Тепер значно тяжче
розвивати світоглядний націоналізм, щоб
він став основою націоналізму політичного.
Весь інформаційний простір України дивно
налаштований проти ідеї українського на�
ціоналізму, тобто сильного, дієвого патріо�
тизму. За час нашого блукання коридора�
ми недоладної політики вже встигли вибу�
дувати потужну інформаційну систему про�
тидії українському націоналізмові в Україні.

Крім просвіти та поширення ідеології
націоналізму як ідеї незмінного світового ус�
піху України, потрібно щоденно підживлю�
вати українську впевненість у власних силах
і сміливість у захисті національних інтересів.

Націоналізм конче потрібен у формі ок�
ремої партії. Антиукраїнські партії мусять у
законний спосіб залишити українську по�
літику. Головне завдання націоналістичної
партії — домогтися витіснення з політику�
му тих сил, які працюють на інші держави
проти націоналізму українського. Доки
цього не станеться, націоналістичну пар�
тію як реальну силу ніхто не сприйматиме.

Ідеологи націоналістичного політично�
го руху не мають права на помилки і лег�
коважність, не мають права робити необ�
ґрунтовані заяви.

З усіма громадянами треба навчитися го�
ворити відверто і з повагою. Фальш може пе�
рекреслити здобутки багатьох героїв і змар�
нувати мільйонні жертви поколінь. Той, хто бе�
реться виступати від імені українського націо�
налізму, мусить добре це усвідомлювати.

Націоналізм повинен бути сучасним і
працювати на випередження в захисті наці�
ональних інтересів України, дивитись на ук�
раїнські справи з позиції світового гравця.
Націоналізм ніколи не виграє на претензіях
і звинуваченнях, навіть дуже справедливих,
адже його сила — в конструктиві й опорі на
власні сили нації, які не варто витрачати на
розмахування гаслами та браваду. 

Політичний націоналізм мусить буду�
вати міцний фундамент — сучасний сві�
тогляд громадян. Слід припинити безкі�
нечні дискусії про національну ідею і по�
ставити на перше місце чітко сформульо�
вану мету нації. Варто записати її в україн�
ську Конституцію. Вона мусить бути при�
вабливою не лише для етнічного українця,
а й для кожного громадянина. 

Націоналісти матимуть загальну під�
тримку, якщо знайдуть сучасний чіткий
вираз ідеології й мети нації та дійдуть зі
словом правди до кожного громадянина,
до кожної української хати.

ДОРОГА НАЦІОНАЛІЗМУ
Фото Олеся Дмитренка

З РОСИ Й ВОДИ ВАМ, 
ПРОСВІТЯНСЬКИЙ БАТЬКУ!

Колектив редакції газети “Слово
Просвіти”, авторський актив щиро
вітають голову Всеукраїнського то�
вариства “Просвіта” ім. Тараса Шев�
ченка, народного депутата України
Павла Мовчана з днем народження. 

Шановний Павле Михайловичу!
У день Ваших народин хочеться

побажати Вам мужності перших вес�
няних паростків, що пробивають
сніг дрімучості й вітають день моло�
дого сонця.

“Нате вам, люди, нашу любов,
наш цвіт!”

Ваше серце ніколи не вкривалося
корою байдужості й завжди мало
чистий, чесний, відважний голос.
Пам’ять багатьох українських поко�
лінь, гіркий досвід боротьби за укра�
їнську державність сповнювали Ва�
шу душу силою, звитягою, впевне�
ністю в тому, що зможете внести і
свою вагому частку у творення неза�
лежної Української держави, про яку
мріяли й за яку боролися найкращі
сини і доньки України.

Незламний патріот України, бо�
рець за відродження духовності рід�
ного народу і розквіт українського
слова, високоталановитий поет і
публіцист, упродовж багатьох літ Ви
стоїте на сторожі високих ідеалів
правди, честі, свободи, згуртування
світового українства.

Тож нехай на Вашому життєвому
календарі завжди будуть лише світ�
лі, щасливі дні. Нехай гостинний по�
ріг Вашого дому щодня переступа�
ють радість і добро, а в океані поезії
материк Павла Мовчана радує чис�
ленних читачів золотосяйним сло�
вом мудрості й краси. 

Божої благодаті Вам на многії літа!
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“Тільки нація, об’єднана єдиним духом,
вічна і непохитна, непорушна”.

Борис МироновПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАРІ2

Петро АНТОНЕНКО

Шахи в нашому політикумі
люблять. Ось і нещодавно ко�
лишній спікер подарував на день
народження колишньому пре�
м’єрові комплект для цієї інте�
лектуальної гри. Може, з натя�
ком: чи не пора обом, замість
політики, зайнятися мирною і
спокійною грою? Втім, люблять
давню гру і політики молодої ге�
нерації. Наприклад, спікер Арсе�
ній Яценюк в останні сесійні дні
не раз характеризував чергову
парламентську чи радше полі�
тичну кризу терміном “політич�
ний пат”. Для невтаємничених:
пат — це ситуація в шаховій пар�
тії, коли одній зі сторін нічим хо�
дити, але й інша сторона не мо�
же виграти. Тож пат — це нічия. 

Схоже, політична нічия стала
завершенням (тимчасовим)
кількамісячної чергової кризи з
напівблокованим парламентом,
зі спробами розвалити хистку
коаліцію і відставити призначе�
ний нею уряд Юлії Тимошенко. 

Уряду не вдалося затвердити
в парламенті змін до Державно�
го бюджету 2008 року, де пропо�
нували розділити додатково на�
копичені за кілька місяців 30 мі�
льярдів гривень. Вони надійшли,
за твердженням уряду, від пож�
вавлення економіки, виведення її
з тіні, тобто рішучішого “витря�
сання” податків, а також завдяки
боротьбі з контрабандою. Трети�
ну цієї суми — 10 мільярдів —
пропонували витратити на соці�
альні виплати, тобто збільшення
пенсій та зарплат бюджетникам.
Президент Віктор Ющенко на�
звав це “бюджетом проїдання”, а

його пролітекономісти — джере�
лом інфляції. Прем’єр парирува�
ла, що ці копійки мають хоч якось
компенсувати людям зростання
цін і що інфляцію вона успадку�
вала від попереднього уряду.
Юлія Тимошенко третину коштів
— 10 мільярдів — пропонує
спрямувати в економіку, таку са�
му суму — в реґіони, а це вкла�
дення в їхній розвиток. 

Не допомогло. Пропрези�
дентська фракція “НУ�НС” на�
чебто була за бюджет, лише з
урахуванням їхніх і Президенто�
вих поправок. Фракція БЮТ, зви�
чайно, теж за. Однак, у самої ко�
аліції сил уже не вистачило. Два
депутати, Бут і Рибаков, недавно
заявили про вихід із неї. Іван
Плющ давно вже, з дня голосу�
вання за уряд, “нічий”. Та ще яв�
но могли б не голосувати деякі
“нунсівці”, насамперед ті, що
вийшли з партії “Наша Україна” й
утворили “Єдиний Центр”. 

Справу остаточно заплутав
сам Президент, який несподіва�
но в четвер увечері подав влас�
ний варіант змін до бюджету . 

Після провалу “бюджетіади”
прем’єр заявила: те, що Ющен�
ко подав власний проект за го�
дину до завершення роботи
бюджетного комітету і за день до
завершення сесії, означало
просто саботаж голосування. 

Утім, бюджету все одно не
прийняли б, навіть якби парла�
ментарі продовжили сесію ще
на один тиждень. Бо напередод�
ні відбулося інше показове голо�
сування — за відставку уряду.
Реґіонали, які ініціювали звіт
уряду і саме тому відмовлялися

розглядати бюджет, в цьому го�
лосуванні начебто програли, бо
їх не підтримали комуністи і
фракція Блоку Литвина. Але,
схоже, ці фракції не підтримали
б і бюджету, бо комусь вигідний
політичний пат. 

На перший погляд, нічого но�
вого й нічого страшного. Реґіо�
налам вдалося “зберегти облич�
чя”, навіть не відставивши уряду,
на що мало хто сподівався. Їхня
фракція показала, що на неї тре�
ба зважати. Добилися�таки в
ультимативній формі звіту уряду. 

Коаліціянти, насамперед
БЮТ, теж начебто не програли,
навіть морально виграли, адже
тепер можна говорити, що їм за�
важають дбати про народ. 

На наступну сесію, на вере�
сень, відкладено зміни до бюд�
жету. Нехай лежать у державній
скарбниці ці дивом явлені 30 мі�
льярдів. Не пішли ці “копійки” на
соцвиплати? Та люди вже покла�
даються не на соцвиплати, а на
самих себе. 

Однак політичний пат, на від�
міну від шахового, — річ далеко
не мирна і не нічийна. Перед по�
літканікулами у півліта він, може,
й доречний. Але насправді це
лише затишшя. Півтора місяця
гаряче буде не лише на замор�
ських пляжах, де засмагатимуть
нардепи й урядовці, а й у штабах
партій та блоків, у Центрвиборч�
комі та Конституційному суді.
Суперечки там вируватимуть
довкола подальшої долі парла�
ментської коаліції. Адже сьогод�
ні ніхто не береться точно сказа�
ти, існує вона чи ні, принаймні,
кожен трактує по�своєму. Три

варіанти: немічна коаліція, її пе�
реформатування, нові вибори чи
спроба відновлення нормальної
коаліції — все це буде предме�
том літніх політдискусій, кулуар�
них, притишених, наче аж при�
палених липневим сонцем. Але
від того не менш гострих. 

Шкода, що наше суспільство
перебуває на такій стадії, що
практично поза впливом на полі�
тиків залишається народ — гро�
мадяни, виборці, про яких згаду�
ють лише перед виборами. Шко�
да, що поза грою, “в офсайді” —
скористаймося вже футбольним
терміном — залишаються і наші
національно�демократичні сили.
Ось уже у кого повний пат.

Нещодавно я побував на зіб�
ранні однієї з таких партій. Сум�
но. Уже відкинуто ідею об’єднан�
ня дев’яти партій блоку “Наша
Україна”. Втім, на цю ідею, схо�
же, всі вже махнули рукою. Мало
того: щойно утворено десяту
партію — “Єдиний Центр”. Це
зроблено на хребті (не хочеться
казати на руїнах) однієї з
дев’яти, саме тієї, де почесним
головою — Президент держави. 

Тож замість об’єднання націо�
нально�демократичних сил тут
висунули концепцію “модерніза�
ції” партії, програму її оновлення
до 2018 року. Це саме в дусі на�
ших численних “програм” остан�
ніх десятиріч, наприклад, “прог�
рами будівництва мостів до 2020
року” чи “програми оновлення
сортів картоплі до 2017 року”. А
старші люди пригадають числен�
ні програми із суфіксом “…зація”
на кшталт “хімізації” чи “меліора�
ції”. Чим би дитина не бавилася…

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 червня 2008 р. № 888�р          Київ

Про відзначення 140�річчя Все�
українського товариства “Прос�
віта” імені Тараса Шевченка

1. Підтримати пропозицію Всеукраїнського
товариства “Просвіта” імені Тараса Шев�
ченка щодо відзначення 140�річчя його
заснування.
2. Утворити Організаційний комітет з підго�
товки та відзначення 140�річчя Всеукраїн�
ського товариства “Просвіта” імені Тараса
Шевченка (далі — Організаційний комітет).
3. Затвердити персональний склад Органі�
заційного комітету, що додається.
Надати голові Організаційного комітету
право вносити у разі потреби зміни до його
складу.
4. Організаційному комітетові розробити і
затвердити в місячний термін план заходів
із підготовки та відзначення 140�річчя Все�
українського товариства “Просвіта” імені
Тараса Шевченка.

Прем’єр�міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів УкF

раїни від 25 червня 2008 р. № 888Fр
СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки
та відзначення 140Fріччя ВсеукраїнF

ського товариства “Просвіта” імені ТаF
раса Шевченка

ВАСЮНИК Іван Васильович — віце�
прем’єр�міністр України, голова Оргкомітету
ВАКАРЧУК Іван Олександрович — міністр
освіти і науки, заступник голови Оргкомітету
ВОВКУН Василь Володимирович — міністр
культури і туризму, заступник голови Орг�
комітету
МОВЧАН Павло Михайлович — голова Все�
українського товариства “Просвіта” імені Та�
раса Шевченка, народний депутат України,
заступник голови Оргкомітету (за згодою)
ЗАЄЦЬ Іван Олександрович — народний
депутат України (за згодою)
МУЖУК Леонід Петрович — заступник ди�
ректора Київської державної телерадіо�
компанії
МУРАХОВСЬКИЙ Анатолій Леонідович —
перший заступник голови Держкомтелерадіо
НЕСТЕРЧУК Микола Трохимович — відпо�
відальний секретар Всеукраїнського това�
риства “Просвіта” імені Тараса Шевченка
(за згодою)
ОЛІЙНИК Марія Василівна — заступник го�
лови Донецького обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка (за згодою)
ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович — міністр у
справах сім’ї, молоді та спорту
ПОНОМАРІВ Олександр Данилович — зас�
тупник голови Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка (за згодою)
ПІТКО Ярослав Михайлович — голова
Львівського обласного об’єднання Всеук�
раїнського товариства “Просвіта” імені Та�
раса Шевченка (за згодою)
САВЧЕНКО Сергій Михайлович — голова
об’єднання Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка в Авто�
номній Республіці Крим (за згодою)
СЕМИСТЯГА Володимир Федорович — го�
лова Луганського обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка  (за згодою)
ТИЩЕНКО Ілля Іванович — директор депар�
таменту гуманітарної політики Міноборони
УМАНСЬКИЙ Ігор Іванович — перший зас�
тупник міністра фінансів
ФІЛАРЕТ (ДЕНИСЕНКО Михайло Антоно�
вич) — предстоятель Української право�
славної Церкви — патріарх Київський та
всієї Руси�України (за згодою)
ФІЛІПЧУК Георгій Георгійович — міністр
охорони навколишнього природного сере�
довища
ФОЛЬВАРОЧНИЙ Василь Іванович — зас�
тупник голови Всеукраїнського товариства
“Просвіта” (за згодою)
ЯВОРІВСЬКИЙ Володимир Олександрович
— голова Комітету Верховної Ради України з
питань культури і духовності (за згодою)

11 липня в Одесі відбулася
зустріч громадськості з учасни�
ками військових навчань “Сі
Бриз�2008” з ініціативи Одесь�
кого обласного об’єднання ВУТ
“Просвіта” ім. Тараса Шевчен�
ка. Кілька десятків просвітян, а
також представників інших гро�
мадських організацій із хлібом�
сіллю за старовинним україн�
ським звичаєм вітали пред�
ставників збройних сил країн
НАТО.

На зустрічі виступили пред�
ставники місцевої влади, Зброй�
них сил України, військовики
країн НАТО. Від одеської грома�
ди до учасників звернувся голо�
ва обласної “Просвіти” О. Сте�
панченко, який розповів про
просвітянську програму “Украї�
на — європейський дім”, роботу
Центру євроатлантичної інтегра�
ції та його активну діяльність що�
до інформування населення про
НАТО.

Головною метою цьогорічних
маневрів “Сі Бриз�2008”, що
триватимуть в Одеській і Мико�
лаївській областях та АР Крим,
визначено відпрацювання за

стандартами НАТО дій багатона�
ціональних штабів і сил під час
планування та проведення ми�
ротворчої операції.

Керівництво навчанням “Сі
Бриз�2008” здійснюватимуть: з
українського боку — перший
заступник командувача Військо�
во�Морських сил ЗС України ві�
це�адмірал Віктор Максимов, з
американського — контр�адмі�
рал ВМС США Джон Мур.

Прес$служба 
ООО ВУТ “Просвіта”

ім. Тараса Шевченка

НА ТЕМИ ДНЯ ПОЛІТИЧНИЙ ПАТ ЧИ ВІДКЛАДЕНА ПАРТІЯ?

Кабінет Міністрів України

Розпорядження
від 25 червня 2008 р. № 884�р Київ

Про присвоєння Дніпропетровському націо�
нальному університету імені Олеся Гончара 

Прийняти пропозицію МОН про присвоєння Дніпропетров�
ському національному університету імені видатного українського
письменника, ученого і громадського діяча Олеся Терентійовича
Гончара та надалі іменувати його — Дніпропетровський націо�
нальний університет імені Олеся Гончара.

Прем’єрFміністр України Ю. Тимошенко
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“Тепер, як ніколи, ми мусимо змагатися за
спільноту в нації і за братерство в народі”.

Олена Теліга СУСПІЛЬСТВО 3

Володимир ПРОЦЕНКО, 
Крим

“Старі кадри” не в змозі контро�
лювати “політичну ситуацію” в Укра�
їні й Криму на користь Росії. Кілька
“промахів”, пов’язаних із невдалим
послабленням української влади у
Севастополі, що планували здій�
снити через проведення місцевого
референдуму і через підтасування
думки місцевої громади щодо не�
довіри Севастопольській міській
адміністрації, змусили Росію оно�
вити і збільшити лави психотехно�
логів, таких собі шпигунів, навчених
годувати громадян “лжеінформаці�
єю”. Але, попри оновлений кадро�
вий потенціал, так і не вдалося
вчасно запобігти судовому позову
Севастопольської державної адмі�
ністрації про заборону місцевого
референдуму. Тож спецслужбам
Росії не залишалося нічого, як під�
силити свої можливості працівника�
ми, навченими впроваджувати бруд�
ні інформаційні технології.

Такий реваншистський демарш
правлячих кіл Росії — втручання у
внутрішні справи України. Найбіль�
ше це стурбувало керівництво
Збройних сил України. Адже ос�
новним напрямом роботи зарубіж�
них спеціалістів, безперечно, буде
особовий склад Військово�Мор�
ських сил. Місцеві політики при�
пускають, що російські психотех�
нологи надаватимуть допомогу
партіям, громадським організаці�
ям і керівникам українських засо�
бів масової інформації, які стоять
на проросійських позиціях.

Чому б не створити відповідної
української служби, яка протидіяла
б “чорній пропаганді”? Навіщо гро�
мадянам України “пережовувати”
велику кількість проросійської ін�
формації?

Найдієвішим кроком стало б

усунення з посад тих керівників, які
співпрацюють із зарубіжними шпи�
гунами.

На жаль, російський кадровий
склад психологічного забезпечен�
ня, задіяний у психологічній борні,
нам не відомий, але те, що він по�
чав запроваджувати інформацій�
но�довідкові й агітаційно�пропа�
гандистські дії та використовувати
психологічний вплив на особис�
тості, відчутно. Технологічні акції,
пов’язані зі звільненнями з роботи,
чи позбавлення виробничих примі�
щень чи квартир, створення соці�
ально�житлових проблем начебто
правовим шляхом із втіленням тех�
нологічних легенд впливає на цілі
групи людей. Можливо, в Криму і в
Україні з’являтимуться газети�
двійники, потраплятимуть до ефіру
ворожі телерадіопередачі, розроб�
лятимуть заходи щодо позбавлен�
ня патріотів України іміджу, роботи,
житла й інших державних гарантій
та обмежень правомірними і не�
правомірними діями.

Але поки що зарубіжна психо�
логічна служба програє. Адже ті
кошти, що їх виділяє Росія на підку�
пи, осідають в кишенях психотер�
мінаторів. Кому була вигідна
смерть севастопольського скуль�
птора Чижа, який зліпив одіозний
пам’ятник Катерині II? З’ясувати це
ніхто не спромігся, а прокуророві
міста Дерезі не до цих проблем.

Пам’ятник Катерині II україн�
цям не потрібен. Господарський
суд Севастополя за позовом відді�
лу охорони культурних надбань
міської державної адміністрації за�

боронив його встановлювати. На�
передодні 225�ої річниці у місто
прибуло із�за кордону понад тися�
ча донських козаків. Це вже не ті
козаки, яких Катерина депортува�
ла із Січі. Нащадків залишилися
одиниці, та до Севастополя їх не
запросили. 

Недобре було б керівництву Ро�
сії ставити охороняти пам’ятник
Катерині своїх військових, а ось ко�
зачки до міждержавної угоди між
Україною і Росією жодного стосун�
ку не мають. У разі конфлікту Чор�
номорський флот РФ захистить
своїх громадян. Позиція севасто�
польських демократичних сил була
правильною — припинити мітинги,
на які чекають опоненти, щоб спро�
вокувати міждержавний конфлікт.
Спецслужби Росії добре все зважи�
ли, але не чекали, що місцевий Се�
вастопольсько�Чорноморський
Кіш міжнародної асоціації “Козац�
тво” безперешкодно дасть можли�
вість потішитися два—три дні мос�
кальським самозванцям. Кажуть,
що це були російські офіцери, пе�
реодягнені в козаків, тому їхній мі�
ністр оборони Сергій Іванов осо�
бисто прибув до Севастополя, щоб
вони не наробили зайвого клопоту. 

Робота російських психотермі�
наторів полягатиме в нейролінгвіс�
тичних програмуваннях. Цей метод
психологічної дії змінює погляди
людей шляхом введення в свідо�
мість індивіда спеціальних лінгвіс�
тичних програм. Головні засоби дії
— спеціально підібрані мовно�вер�
бальні й невербальні програми,
засвоєння яких зумовить зміни пе�

реконань, поглядів і світогляду лю�
дини в потрібному напрямі. Спеціа�
лісти вивчатимуть негативний емо�
ційний стан груп людей і допомага�
тимуть відчувати дискомфорт їх�
нього психологічного стану, а потім
вноситимуть зміни у свідомість,
примушуючи людей по�іншому
сприймати життєві ситуації й буду�
вати стосунки з іншими.

Одна із таких масштабних пси�
хологічних операцій уже відбулася
з коаліцією Верховної Ради Украї�
ни. Технологічний задум розвалу
коаліції озвучували деякі депутати�
реґіонали задовго до її створення,
щоб похитнути віру в її життєздат�
ність. У свідомості людей це закар�
бувалося. Нині, коли два депутати
заявили про вихід із каоліції, вико�
нуючи заплановану технологічну
операцію, та ще коли один із них
дав інтерв’ю разом із Володими�
ром Сабоданом, у виборців зруй�
нували надію, і вони втратили віру
в дієздатність каоліції. А прихиль�
никам демократії хочеться бачити
повносилу коаліцію. Яким чином її
доформують, для них немає зна�
чення. Вони чекають контрдій, тоб�
то комфорту для своїх почуттів і
настрою. Бездіяльність призведе
до розчарування.

Уже грубо розпочали свою ро�
боту психотермінатори на НТС (Не�
залежне телебачення Севастопо�
ля). Так, у програмі, присвяченій
відзначенню Дня міста, вони тричі
показали свого “шефа”, міністра
оборони РФ Сергія Іванова, який
залякував севастопольців НАТО і
говорив, що це призведе до розри�

ву зв’язків військово�промислово�
го комплексу України і Росії. Але
севастопольцям ця брехня добре
відома. Адже всі місцеві підпри�
ємства військово�промислового
комплексу впродовж п’ятнадцяти
років жодних зв’язків з сусідньою
державою не мають, як і підпри�
ємства України. Правлячі кола Росії
бояться, що виконання їхніх замов�
лень на Південмаші (м. Дніпропет�
ровськ) можуть припинитися, а та�
ких підприємств у Росії немає. Крім
того, програма НТС на перший
план поставила поздоровлення се�
вастопольців із Днем міста росій�
ського президента Медведєва, по�
тім Сергія Іванова, і лише потім ке�
рівників Української держави
Ющенка і Тимошенко. Відчуваєть�
ся, що відеоролик монтували ро�
сійські спецслужби. Тож українську
ліцензію для роботи російського
НТС видано умовно. Жодного
впливу на ідеологічний напрям
транслювання передач українська
влада не має. Але найгірше в цій
передачі, що вплинуло на свідо�
мість севастопольців, — сюжет про
відкриття пам’ятника П. К. Сагай�
дачному, видатному полководцю і
гетьману України. Спотворили ін�
формацію про його героїчне життя,
його називали піратом, убивцею і
грабіжником. Ведучі програми та й
увесь персонал НТС не здатні збаг�
нути величі цієї особистості. Варва�
ром можна назвати будь�якого
полководця, наприклад Суворова,
який знищив половину населених
пунктів Криму. Але власний народ
назвав його Генералісимусом. 

Доводиться очікувати й на інші
широкомасштабні психологічні но�
винки російських спецслужб в Ук�
раїні. Відомо, що в усіх технологіч�
них заходів єдине завдання — роз�
колоти Україну, можливо, створити
дві держави, два ворожі табори,
один із яких має бути прихвоснем і
колонією Росії, а інший, що визво�
литься, —боротися за об’єднання. 

ЛИСТИ ІЗ СЕВАСТОПОЛЯ ІМПЕРСЬКІ ПСИХОТЕРМІНАТОРИ

ЗАЯВА
Української громади 

Севастополя
5 липня, напередодні свята Вій�

ськово�Морських сил України, у
Севастополі на Графській пристані
відбувся акт вандалізму, глуму над
історією України, спроба розпали�
ти міжнаціональну ворожнечу —
силовий напад на українських вій�
ськовослужбовців. Міліція і проку�
ратура від наведення порядку по�
зірно ухилилися. Зарані спланова�
ний антиукраїнський шабаш яскра�
во продемонстрував, що у місті�ге�
рої сформувалися напівфашистські
кримінальні організації, які присво�
їли собі “Русскій блок”, “Русская
община Севастополя”, і під ви�
глядом громадських організацій і
партій діють проти Української дер�
жави, проти українців і татар бан�
дитськими методами, ігноруючи
закон. Недавні події довели, що ці
організації контролює міська рада,
вони тісно пов’язані з Партією реґі�
онів, з окремими депутатами місь�
кої ради та силовими структурами
Севастополя. Можна простежити
зв’язок і розгалуження цієї банди.
Так, за повідомленням інформаген�
цій, на акті вандалізму був високо�
поставлений чиновник російського
консульства в Криму Лисєнко. 

Напередодні цих подій севас�
топольська організація прогресив�
них соціалістів, яку очолює від�
ставний офіцер російського флоту
Євген Дубовік, відкрито проголо�
сила про створення в місті з ко�
лишніх спецназівців терористич�
них банд. Комуністи закликали до
повстання. Вони тривалий час при�
нижують українську громаду, нашу
історію і державу та її керівників.
Українці Севастополя позбавлені

законного захисту держави. Чле�
нам українських організацій відне�
давна дедалі частіше погрожують
фізичною розправою, тероризу�
ють по телефону, обмальовують
житлові будинки, знущаються на
сайтах в Інтернеті та прилюдно
принижують за українське слово,
як це було не лише 5 липня, а й 22
червня на заході до дня початку
Великої Вітчизняної війни. Народ�
ний депутат від Партії реґіонів Ва�
дим Колісниченко з екрана прива�
тизованого ним міського “Народ�
ного каналу” 4 і 5 липня погрожу�
вав не допустити проживання у Се�
вастополі мешканців, які мають
інакші, ніж він, переконання.

5 липня грубо зірвали і викину�
ли в море пам’ятну дошку на від�
значення історичних подій у Се�
вастополі й на флоті 1918 року,
безкарно побили українських мат�
росів. Повторилися події листопа�
да 2004�го, коли ці напівбандитські
організації на майдані Нахімова
громили все українське і патріо�
тичне. Силові структури винних то�
ді не знайшли і не покарали. Не шу�
кають їх і нині.

Досі Українська громада Се�
вастополя, діючи у рамках закону,
не реагувала на політичні інтриги і
демарші “русскоязичних організа�
цій”. Ми не заважали будувати і
встановлювати пам’ятник розпус�
ній цариці Катерині II, який спору�
дили для приниження українців,
татар і нашої держави. Однак наша
толерантність, виваженість і тер�
піння “Русскій блок” і окремі депу�
тати міської ради сприймають як
слабкість і боягузство. Нас уже по�
чали виганяти з рідної хати!

Сьогодні кримінальні елементи
з депутатськими посвідченнями
дійшли до крайньої межі — прини�
жено національну честь і гідність

держави і кожного українця Севас�
тополя. Нам кинуто виклик. Ми йо�
го приймаємо! Місцева влада не
хоче чи не може навести порядок у
місті, тож ми не можемо допускати
приниження у власному домі. 

Ми, севастопольські українці,
живемо у себе вдома і хочемо
дружно співіснувати з усіма, хто
мешкає у нашому місті. Та ми не
терпітимемо більше зайд, які при�
ватизували право викривляти і
трактувати нашу історію на свій
кшталт, знущатися з наших пред�
ків, історії та країни.

Українська громада Севасто�
поля вимагає у Президента Украї�
ни, прем’єр�міністра і голови Вер�
ховної Ради: розглянути ситуацію в
Севастополі на засіданні РНБО,
розпустити міську раду Севасто�
поля, заборонити діяльність анти�
українських організацій і партій в
Севастополі та в Криму, суворо по�
карати організаторів і учасників ак�

ту вандалізму в Севастополі 5 лип�
ня відповідно до чинного законо�
давства, притягти до відповідаль�
ності за бездіяльність керівників
севастопольської міліції та проку�
ратури, позбавити офіцерських
звань і пенсій Міністерства оборо�
ни України офіцерів запасу — учас�
ників цих кримінальних організа�
цій. 

Українська громада Севасто�
поля заявляє: 

1. Якщо до Дня незалежності
України не буде знайдено й уро�
чисто встановлено сплюндровану
пам’ятну дошку, Українська грома�
да напередодні за прикладом ро�
сійської общини повалить пам’ят�
ник Катерині II, про що вже розпо�
чинає перемовини про спільні дії з
кримськотатарською громадою
Севастополя. Ми самі, якщо не мо�
же влада, виконаємо рішення суду
про незаконність установлення
цього пам’ятника.

2. Якщо українська влада не
вживе рішучих заходів для наве�
дення порядку в Севастополі, не
покарає провокаторів, не стане на
захист відданих українській справі
мешканців міста, Українська гро�
мада Севастополя змушена буде
сформувати власні структури для
захисту своїх домівок, своїх рідних
і своєї країни.

Закликаємо всіх мешканців Се�
вастополя, в чиїх жилах тече гаря�
ча козацька кров, а в грудях б’єть�
ся щире українське серце, не до�
пустити розгулу шовінізму, банди�
тизму і тероризму в нашому місті.
Закликаємо всіх севастопольців
виважено та з повагою ставитися
до історичного минулого, до зла�
годи і дружби, якими завжди сла�
вився Севастополь.

Голова Української громади
Мирослав МАМЧАК

Ухвалено 7.07.2008 р.

До спеціальних підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації прибуло
семеро висококваліфікованих спеціалістів з інформаційно$психологічної роботи. Їх
відрядили до Севастополя не випадково. Адже Російська Федерація втрачає своє вер$
ховенство в інформаційному просторі Криму, здебільшого серед школярів і молоді.
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“Працювати під контролем громади і лише
у правовому полі!”ПОГЛЯД4

Петро КЕРЕЗ

На початках творення сучасної
незалежності України наш старій�
шина Іван Дзюба означив харак�
терну рису новоявлених революці�
онерів: “Людина, яка вросла в ме�
гафон, неспроможна ні чути, ні
дискутувати…” Спробую перефра�
зувати українського класика на
сьогочасний лад: керівна еліта, яка
вросла у процес прихватизації та
самозбагачення, не тільки не слу�
хає, а й не бачить власного народу,
вона вже почувається на грані без�
смертя. А люд наш аж тепер помі�
тив, як у жадобі все гребти під себе
ця верхівка, окрім загального доб�
ра, майже завершила ще й “прива�
тизацію” Майдану. У трактуванні
окремих нинішніх ідеологів, не
Майдан підняв її з помаранчевими
і блакитними стрічками на владний
Олімп, а “месії” ощасливили киян,
східняків та західників, спустив�
шись до наметових містечок із під�
небесся. Мало того, тепер вони
прагнуть ще більшого — безпе�
решкодно (і навіть безоплатно!)
користуватися на свій смак і роз�
суд волею народу. Іронізуючи над
бабою Параскою, яку спочатку
пригорнули, провезли на престиж�
ному авто, дали кілька цяцьок, а
тепер і на поріг не пускають, ніхто й
не здогадувався, що так чинити�
муть з цілим народом. 

Нині до пересічних громадян
приходить розуміння, що політичні
псевдо�цілителі свідомо припису�
вали і приписують українському
суспільству симптоми невластивих
йому хвороб. Наприклад, проти�
стояння “сходу” і “заходу”. І шах�
тар, і прикарпатський селянин із
сумом та гіркотою усвідомлюють,
що стражденний і, здається, тепер
щоденно скорботний за убієнними
Донбас не дочекається обіцяного
“раю”, як і не віднайдеш його у зне�
люднілих західноукраїнських се�
лах. Але ці півтори чи три тисячі ну�
воришів собі “райські куточки” вже
вибудували та вибудовують, окре�
мі відкрито засвідчують “здобуті”
мільйони доларів у суцільній бід�
ності й розвалі економіки, до ко�
лишніх малинових піджаків примі�
ряючи краватки�метелики на євро�
пейський лад. 

Післямайданне похмілля да�
ється набагато тяжче, ніж алко�
гольне, але після нього годі пропо�
нувати “трунок” навіть з найяскра�
вішою помаранчевою, біло�бла�
китною, червоною чи якоюсь ін�
шою політичною етикеткою. При�
наймні про це свідчить явище, яке
зароджується водночас на Луган�
щині, Тернопільщині, Львівщині, —
солідаризація простого люду. Гро�
мадські організації, вільні проф�
спілки цих областей спільно з ко�
мітетом трудового союзу українців
“Солідарність” в Італії виступили з
ініціативою консолідації здорових
сил України. У прес�центрі Укрін�
форму, у столиці, їхні представни�
ки оголосили ухвалене рішення
про створення Всеукраїнського
громадського руху “Солідарність”.
Як зазначено в установчому доку�
менті, рух базуватиметься на
спільній громадській волі, що
об’єднує громадян в Україні, укра�
їнських трудових мігрантів за кор�
доном на засадах взаємодопомо�
ги для забезпечення розвитку ук�
раїнського суспільства й створен�
ня Української національної дер�
жави. 

Об’єднуючись, представники з
“низів” не ставлять за мету похід у
владу, а передусім домагатимуть�
ся її повної відповідальності й від�
стоюватимуть свої соціально�еко�
номічні права. Нинішнє становище
“низів” уже не задовольняє. Цим
поділилися учасники прес�конфе�
ренції:

Костянтин Ільченко, голова
Спілки громадських об’єднань
“Солідарність”, заступник голови

Конфедерації вільних профспілок
Луганської області:

— У Донецькій і Луганській об�
ластях суспільний устрій форму�
ють “пахани”. Там люди підневіль�
ні, вони не мають права голосу.
Люблю Луганщину, але мушу ви�
знати, що це край рабів. Ви не уяв�
ляєте, що у нас для сім’ї величезне
щастя, коли дитина влаштується
на роботу на шахту із заробітною
платнею тисячу гривень. Але це
щодо юнаків, молодих чоловіків. А
дівчата?! Пробачте, та найкорот�
ший шлях у них сюди, у Київ, на
“панель”. Але всім місця у Києві не
вистачить, та й тут проста людина
залишається без прав і світлих
перспектив. Треба думати про
державу. Україна — це не лише Ки�
їв. Україна — це і містечко Зо�
ринськ. Тут люди роками живуть у
дев’ятиповерхівках, які донедавна
не мали ні каналізації, ні гарячої й
холодної води. Збудували і забули
на десятиріччя. І як би Тихонов із
Єфремовим не розповідали, що
ми у Донбасі єдині, готові служити
їхнім партійним ідеалам — це не
так. Втішає, що вже й раби хочуть
жити по�іншому. Нині робітники на
Луганщині готові взяти в руки пер�
шу зброю пролетаріату — каменю�
ку, а селяни — вила. Терпіти не
вистачає сил. 

Хто такий лад має ламати? Ми
з вами! Досить уже листувань, нас�
тає пора ультиматумів, бо віри не�
має нікому.

Коли головою облдержадміні�

страції став Г. Москаль, популізму
було достатньо, але люди вірили,
потяглися до нього, сподівалися на
демократичні зміни. А що дістали?
Не демократію, а зміцнення адмін�
ресурсу, орієнтацію на тих, хто йо�
го підживлює. Формуючи списки
кандидатів до обласної ради, Мос�
каль першим номером поставив
себе, другим — колишнього гене�
рального директора ДП “Свердлов�
антрацит”, що 2004�го копняками
заганяв шахтарів у вагони для по�
їздки на Майдан у Київ на підтрим�
ку Януковича. Я засвідчую цей
факт: на жаль, шахтарі виявилися
найбезвольнішими. Вони тоді два
тижні стояли в якомусь тупику без
води, без їжі. А коли двоє не витер�
піло таких умов і втекло, то охоро�
на, спіймавши, добряче побила.
Потім за командою їх звільнили з
роботи. А що означає в нас зали�
шитися без роботи? Безвихідь! Є
два варіанти: брати мотузку — і на
гілляку, або йти у бандитську зграю
грабувати. 

Інший приклад. Генеральний
директор змушує працівників пи�
сати заяви на повернення із зар�
плати комунальних боргів 90�х ро�
ків, які давно погашені. У жінки та�
ких “боргів” — 10 тис. грн. Пиши,
що повертатимеш, інакше звільню
з роботи. Ту жінку ледве встигли
витягти з петлі. Це нагадує блокад�
ний Ленінград, коли вже всі звика�
ють до трупів. Так і цю верхівку ні�
що живе і людське не зачіпає. 

На мою думку, політик повинен

чутливо  реагувати на побажання
народу. Тоді можна вберегти Укра�
їну. Створюючи нинішній рух “Солі�
дарність”, кажемо політикам: дає�
мо вам шанс. І не треба пояснюва�
ти, що вам хтось заважає. Працю�
вати під контролем громади і лише
у правовому полі! Тоді суспільство
житиме цивілізовано.

Віктор Горобчук, голова коор�
динаційного комітету Всеукраїн�
ського громадського руху “Солі�
дарність”, член ради представни�
ків МГО “Четверта Хвиля” від Італії:

— Такі проблеми, як на Луган�
щині, нині зустрінеш у кожній об�
ласті. Тому “Солідарність” дуже
розраховує на громадський актив
на місцях, на профспілки. Створю�
ватимемо комітети, щоб негативну
інформацію систематизувати, вив�
чати й одразу на місцях наводити
порядок. Не хочемо бути черговим
політичним псевдоукраїнським про�
ектом. Сьогодні цю владну анти�
систему можна побороти лише
системно. У нас уже було чимало
молодіжних, політичних, револю�
ційно налаштованих рухів — “По�
ра”, УНА�УНСО, але їхні лідери
швидко ставали рудиментом анти�
системи. Недавно дивився на од�
ному з телеканалів: пан Каськів по�
старечому розмірковує, як облаш�
товувати Україну. Скажіть, будь
ласка, кого і від кого захистила
“Народна самооборона”? Нинішня
політика доходить до смішного,
яке на грані трагічного. Громад�
ський рух “Солідарність” намагати�
меться повернути на шлях розбу�
дови громадянське суспільство. 

Сьогодні дуже важливо усвідо�
мити, чому розвалюються сучасні
політичні проекти, чому відбуваєть�
ся внутрішнє загнивання багатьох
структур, зокрема профспілок, і су�
цільний розвал усього життєвого
устрою. Нинішня політична систе�
ма та її лідери прийшли до влади на
поборюванні держави. Це ще буде
серйозний предмет для вивчення:
як за 17 років багату ресурсами і
людьми країну перетворити у най�
біднішу державу Європи? 

Рух “Солідарність” — горизон�
тальна народна структура, яка до�
магатиметься відновлення дії Кон�
ституції, законів, повернення всіх
прав кожному громадянинові.

Я нині змушений жити у Європі
й бачу, як люди відстоюють свої
права. Наприклад, в Італії зупиня�
ється весь транспорт, якщо обме�
жують права. Уявіть, що весь тран�
спорт у Києві зупинився. Чи мож�
ливо організувати таку акцію? Те�
пер — ні, бо скрізь сидять люди, які
обслуговують владу. Маємо вико�
ристати європейський досвід, кон�
солідувати реґіональні протести,
тоді отримаємо потужну енергію
людей, з якою влада змушена буде
рахуватися.

Ще хочу звернути увагу на один
аспект, як нині діє логіка. Ти пере�
буваєш у політичній силі, бачиш, як
обманюють людей, як реалізову�
ють корупційні схеми, а протесту�
вати чи вийти з партії не можеш. Бо
це вже не партія, а конфесія. І в та�
кому випадку ти — “зрадник”. Наш
громадський рух дає можливість
інакодумцям самореалізуватися.
Можеш залишатися у партії, але
приходь до нас, і ми розв’язувати�
мемо проблеми краю, реґіону.

Ми — творці Майдану, це, без�
перечно, подвиг народний. Але
сталася метаморфоза: Майдан
став щепленням від демократії. У
90�ті роки кілька студентів, які голо�
дували, могли зняти з посади
прем’єр�міністра. Згадаймо реґіо�
нальні страйки шахтарів. Влада бо�
ялася таких акцій, зважала на них. А
що нині діється? Стоять матері під
приміщенням уряду — ніхто не реа�

гує. Людина вдається до самоспа�
лення — всі мовчать. Влада пе�
реступила через народ, настала
моральна корозія. Українська дер�
жава досі не ствердилася, тому що
її будували і будують аморальні лю�
ди. І це не риторика. У цих людей
закладено дух руйнації. Це бачимо
не лише у Верховній Раді — скрізь.

Ось чому потрібна організація з
народу і для народу. На реґіональ�
ному рівні можемо організувати
людей на боротьбу за конкретні
права. Створюємо комітети “Солі�
дарності”, які ніхто не фінансує. Ми
опираємося на власну волю, на ба�
жання змінити країну на краще,
щоб не ігнорували 7 мільйонів спів�
вітчизників, які перебувають за
кордоном і допомагають виживати
своїм сім’ям.

Олександер Шокало, голова
МГО “Четверта хвиля”:

— Ми часто апелюємо до лю�
дей у владі, а даремно, бо вони не
мають совісті. Це люди, далекі від
народу. Суть цієї антисистеми на
видноті — це як ракова пухлина в
організмі. Вони живуть за власни�
ми правилами, які перейняли у
бандитів, ввели у ранг законів і так
самоврядують. У цій ситуації усі
люди — заробітчани: і за кордо�
ном, і в Україні. Система працює
всупереч будь�якій логіці, вона на�
лаштована тільки на визиск люди�
ни. Зруйнували державу, Консти�
туцію не виконують. Державниць�
кої ідеології нема, жодної стратегії
не приймають. В Україні запрова�
джено контрольований хаос. Ни�
нішнє керівництво — це паразиту�
юче стороннє тіло, яке утворилося
і живе з нашої мовчазної згоди. 

Говорячи про солідарність,
апелюємо до законів, але ж закони
у суспільстві  не діють. Національ�
ний закон — закон взаємодії сус�
пільства. Суть національного пра�
ва — воля як мудре рішення віча.
Нині таку волю приймати не може�
мо, рішення ухвалюють інші. Ухва�
лили понад 10 тисяч законів, а во�
ни не діють. Справджується логіка
Сковороди: чим більше законів,
тим більше беззаконня. А все тому,
що не діє головний закон — м о р а�
л ь н и й, коли люди перестають
брехати і починають казати правду
і живуть згідно зі своєю правдою.

Нинішня влада злодійська, су�
цільне словоблуддя, клептократія.
Обіцяють що завгодно, бо відпові�
дальності не передбачено, мораль
не діє. Карної відповідальності за
брехню не передбачено. Державні
інститути зруйновано, все у ручно�
му управлінні, все вивозять з Укра�
їни — ресурси, людей. Кінець може
бути трагічним, навіть для цілої Єв�
ропи. 

Ми виживаємо за рахунок своєї
власної моральності. Але далі не пі�
демо, крутитимемося, як дзиґи, аж
доки не запрацює норма взаємодії,
принцип національного права.

Солідарність — єдиний вихід
для нас. Вона рятувала вже не
один раз в історії. Апелювати до
влади — нижче людської гідності.
Зрештою, до кого апелювати?! До
тих, що не мають совісті й честі?

Не треба боятися говорити лю�
дям правду й апелювати до моралі,
підводити до розуміння суспільної
ролі. Чому в Конституції України
немає державницької національної
ідеології? Тому що це система ду�
ховно�соціальних, правових орієн�
тирів. Чому немає стратегії? Тому
що люди знають, що треба робити,
без прем’єрів, президентів, як ор�
ганізовувати своє життя. Люди са�
мі організовують, їм не треба зава�
жати. 

Солідарна воля і моральне пра�
во має зупинити руйнування Украї�
ни і нас самих. 

СПУСТИВШИСЬ ІЗ ПІДНЕБЕССЯ

Олександр Дробаха. “Еко”
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“Запалюй свічу, Україно, запалюй свічу!” ОЧЕВИДЕЦЬ І ЛІТОПИСЕЦЬ 5

Людмила БОГДАНОВА,
смт Куликівка Чернігівської обл.

Рідного дідуся пам’ятаю за
розповідями мами. З її слів, він був
найвищим зростом у нашому селі
Ковчин Куликівського району на
Чернігівщині. Та ставний, вродли�
вий. З кучерявим чубом і мужнім
обличчям. Красень собою. Таким
він і залишився назавжди в її уяві, в
її очах, сповнених при цій згадці
невимовної скорботи. А гірких спо�
минів стільки, що як серцю й ви�
тримати. 

Лиховісного 33�го на руках
батьків моєї мами було п’ятеро ді�
тей. Те пухле, те виснажене, як
скелетик. Чотирирічна Сашенька
танула, як свічечка. Все рідше
простягала ручку. Все тихіше бла�
гала, просила крихту хліба. Вору�
шило, сердешне, губами, доки й
замовкло навіки. 

Невимовна скорбота ятрить
душу моєї мами. Не відпускає її пе�
режите. Пекучі спомини знов і знов
навертаються гіркими сльозами.
Багато що знести випало й мені на
білому світі. Пощастило потроху
вчитися. Стала фельдшером. Живу
тим, що допомагаю людям. Мало
не з того світу тепер повертаємо
недужих. Від найстрашніших хво�
роб вирятовуємо. До яких тільки
засобів не вдаємося. Унікальні
апарати застосовуємо, яких тільки
ліків не вишукуємо, скільки сил
докладаємо. Тож ніяк не вклада�
ється в мою свідомість те, що ста�
лося 33�го. Як же так? Як прийня�
ти, зрозуміти, що дитя — квіточка
ясна, помирає лише через те, що
батьки не можуть дати шматочка
хліба? Якого ж поріддя катюга міг
спричинити таке? 

Якими ж бузувірами мали бути
правителі, щоб довести працелюб�
не українське селянство до край�
нього зубожіння, до цілковитої
безвиході? У нашому краї стільки

безневинних душ загублено! Яким
же палахкотливим мало бути тоді
нічне небо над Україною! За народ�
ним повір’ям, кожна ж душечка сяє
зірочкою в небі, доки людина жива.
А як помре, то й зірка покотиться.
Змигне вогняний слід — та й по
всьому. 

Але ж пам’ять — невмируща,
хоч би якою гіркою вона була. Їй же
бути пересторогою для ненажер�
ливих і захистом для мільйонів
невтомних трударів. І як міркуєш
над цим, то серце обливається
кров’ю. До чого ж несправедливий
білий світ! Лихо з лих стукає в гру�
ди нащадків незліченних жертв Го�
лодомору. А то ж були мільйони
працелюбів, здатних і готових, хоч
би і задля себе, заради своїх ро�
дин, заради своїх дітей улюблених
узятися за будь�яке діло, виконати
будь�яку роботу, найтяжчу й най�
небезпечнішу. Тільки ж не допуска�
ли їх до рятівної роботи за розпо�
рядженнями сатанинського кодла
організаторів Голодомору, натика�
лися на багнети “заградотрядів”. І
як же у когось повертається язик
заперечувати Голодомор як гено�
цид українського народу? Тільки
нелюд, глухий та байдужий до пе�
режитого згорьованим народом,
готовий виправдовувати злочин
над злочинами. Заперечення гено�
циду — блюзнірство, знущання з
пам’яті про безневинно замучених.
І не сотень тисяч, а мільйонів. Зі
своєю болючою пам’яттю не можу
вважати нелюдів Божими створін�
нями…

Вважають, що фашистська Ні�
меччина напала на Радянський Со�
юз несподівано. Але мого дідуся
призвали в армію як резервіста
заздалегідь, у травні 1941�го. Себ�

то трохи раніше, за місяць до того,
як спалахнула кривава війна. Про�
воджала його дружина з дітьми да�
леко за село. Аж доки чоловік не
наполіг, щоб поверталися. Коли
прощався, мабуть, в його свідо�
мості мимоволі зринула думка про
ціну хліба. Відламав по шматочку
від окрайця, що його взяв у дорогу,
і вділив кожній дитині. 

— Я міцно тримала в жменьці
цей батьків подаруночок до самого
дому. Цього ніколи не забуду, — не
раз повідувала нам мама. 

Відчуваю той шматочок на сво�
їй долоні. А горло стискається, й
дух перехоплює.

Із фронту від діда прилетів
підстреленим птахом один�єдиний
лист. Забігаючи наперед, скажу,
коли я вже навчалася в старших
класах школи, то понад усе любила
писати твори на вільну тему. Вчи�
телька української мови й літерату�
ри пророкувала мені майбутнє фі�
лолога, журналіста. Однак не скла�
лося. Долучилася до медицини.
Але й захоплення ще зі шкільних літ
художнім словом не відпускає. До�
писую до районної, обласних га�
зет. І само собою так виходить, що
головна тональність — лірична.
Публікую вірші, коротенькі опові�
дання. Не маю сумніву, що переда�
лося від дідуся, від нього успадко�
вано. Він мав поетичну натуру, хоч
працював конюхом. І переконує в
цьому його лист із вогняного пек�
ла, з передової.

“Маріє, — один�єдиний раз у
житті написав дідусь дружині, моїй
бабусі, — я лежу в безмежному по�
лі, у високому житі й у синіх волош�
ках, які нагадують мені про твої во�
лошкові очі. Лежу, неначе в колисці
твоїх очей. Бачу тебе і всіх дорогих

моєму серцю дітей кожного дня і
кожної хвилини. Бережи їх, давай
пораду. Я обов’язково повернуся
до рідної домівки, до свого села.
Сорочку, у якій ти мене проводжа�
ла, змінив на військову гімнастерку.
Ти не хвилюйся, що наді мною на�
висла чорна хмара ворожих літаків,
заради вас я зневажаю всяку не�
безпеку і смерть, не боюся ворога,
а значить, і смерті. Твій чоловік”.

— Не оголосило його страж�
денне життя війну смерті. На тому
полі бою не вижило його сердень�
ко, — так роками побивалася бабу�
ся, хоч сама усе на щось сподіва�
лася. У принесеному з військкома�
ту голубому трикутнику стояло не�
певне: “…пропав безвісти”. Куди
тільки не зверталася, писала пізні�
ше й до московського архіву. Те са�
ме: Клименко Федір Микитович
пропав безвісти…

Які тільки лиха не накривали
наше село! Хто вижив 33�го, тих
підмели на війну — фінську, Другу
світову. Мало хто повернувся. За�
лишилися вдови і сироти. Після
Перемоги моя бабуся ще років з
двадцять усе ходила як не за село,
то за ворота зустрічати свого суд�
женого. 

— Піду, — було, каже, — гляну,
може, Федя з війни йде.

І так щодня. Бувало, й по двічі
на день виходила. Її серце ніяк не
хотіло змиритися з тим, що немає
найдорожчого серед живих… 

Такий уже наш рід чутливий. А
мені від нього — заповіт: написа�
ти історію села, в якому народи�
лася. Що й роблю кожної вільної
хвилини. Шукаю, вивчаю, розпи�
тую. Нехай бережуть нащадки
світлу пам’ять про батьків, дідів,
прадідів… 

КРИХТА ДІДУСЕВОГО ХЛІБА

Ніна ГНАТЮК

Ця жінка тендітна, але водно�
час і сильна, щаслива, й така, що
зазнала великої трагедії втрати ко�
ханої людини.

І ким би вона не була — редак�
тором, журналістом, авторкою та�
лановитої прози, — завжди була і
залишається поетом, який не пот�
ребує співчуття і милостині, гордо
несе тяжкий хрест свого покликан�
ня і своєї долі.

Відкриваючи презентацію пое�
тичної збірки Наталі Дзюбенко�
Мейс “День холодного сонця”,
доктор філологічних наук Олег Бі�
лий зазначив, що зустріч цих двох
людей — зустріч двох яскравих ко�
мет, завдяки яким народився но�
вий світ.

Іван Драч відзначив: Джеймс
Мейс, якому присвячено цю збірку

віршів, — ця свіча пам’яті. Він був
першим лицарем із зарубіжжя, що
кинув усе у заможних США і приїхав
розповідати українцям про україн�
ську історію, вчити нас пам’ятати
про тих, хто пережив страшний Го�
лодомор�геноцид. Вони знайшли
одне одного за дивовижних обста�
вин. Для Мейса Україна була Ната�
лею, а Наталя — Україною.

Жаринка — з горючої рами —
В долоні твої лечу.
Болить вона, але не тане,
Запалюй свічу, мій коханий,
Запалюй свічу!

Збирались ми надто повільно,
Наш голос ще світ не почув.
Вдовину, сирітську, нетлінну,
Запалюй свічу, Україно,
Запалюй свічу!
Іван Драч зі щемливим хвилю�

ванням розповідав про те, як возив

американського дослідника укра�
їнського Голодомору в свої рідні
Теліжинці, як вони відвідали там�
тешній млин. Уперше Джеймс по�
бачив, як зерно стає борошном.
Мука — мука… Щось дивовижне є
в цих майже однаковісіньких, хоч і
різних словах. І Джеймс, мабуть,
думав тоді саме про це.

Наталя Дзюбенко — розмаїта,
яскрава і сильна творча індивіду�
альність. У її доробку — глибокі
аналітичні статті, опубліковані у
різних періодичних виданнях, низ�
ка збірок віршів, роман “Андрій
Первозванний”, що став несподі�
ваним відкриттям для багатьох ти�
сяч читачів і утвердив її в когорті
справжніх майстрів прози.

Доля не шкодувала для неї ні
лагідного сонця, ні нещадних буре�
віїв. І вона зуміла вистояти, не зла�
матися, перемогти себе, хоч і жити
з розкраяним серцем, з одиноким
крилом ой як непросто. 

І ось ми маємо “День холодного
сонця”. Розгорнувши збірку, читач
побачить не лише портрет Наталі, а
й Джеймса Мейса. І це закономір�
но, адже книжка, народжена з його
любові, вистраждана в оплакуванні
його.

“Мій сонячний друже, кохана
людино, тепер ти навік в небесах
України” — саме такі перші рядки
збірки, ошатно видрукуваної у Ви�
давничому домі “Києво�Могилян�
ська академія”. І це не випадковість,
адже Дж. Мейс був професором са�
ме цього навчального закладу, тут
завжди пам’ятатимуть цього вчено�
го, цю яскраву особистість.

Індіанець за походженням, гро�
мадянин США, Джеймс був адво�
катом України у світі. Одним із пер�
ших почав боротися за те, щоб ук�
раїнський Голодомор визнали ге�
ноцидом, щоб молода Українська

держава утвердилася у цивілізова�
ній світовій спільноті. Як зазначає у
передмові до збірки відомий кри�
тик Михайло Слабошпицький,
“Дзюбенко пише про нього і як про
небесного посланця у свою долю, і
як про самотнього лицаря правди
в цьому незрозумілому й незатиш�
ному світі, де так багато фальши�
вих пророків і псевдоправд… Мейс
у Дзюбенко — яскрава людська
константа, котра своїм життям і
своїми діяннями повертає справ�
жній зміст історії і прочитує склад�
ний зміст реальності”.

У такій самотині, безмежній су�
ші,//коли він брів крізь крижану по�
рошу,// то не шукав ні злота, ні
розкошів.// І з чистим серцем
ствердити я мушу:// коли усі вби�
валися за гроші, //він помирав за
українські душі.

На презентації було багато кві�
тів і ще більше гарних, добрих слів,
адже тисячі читачів знають це ім’я.
Академік Микола Жулинський,
аналізуючи поетичну майстерність
авторки, підкреслив, що вона —
майстер словотвору, що світ її ду�
мок і образів — несподіваний, не�
вичерпний, як і саме життя.

Голова Київської організації
НСПУ Віктор Баранов, вітаючи пані
Наталю з виходом нової збірки вір�
шів, порадів, що вона зуміла вийти
“із смути і прощання” і свою вдови�
ну гіркоту, невимовний біль втрати
перелити у подяку Богові за “жит�
тя, уперте і хоробре”, “душ безум�
не квітування”. Німоту вічної скор�
боти вона гідно пережила — тепер
її вірші, прочитані й сприйняті ін�
шими страждаючими душами, до�
поможуть їм вистояти, навчитися
дорожити кожною миттю життя і
дякувати тим, хто своїм сяйвом ос�
вітив бодай один наш день. Навіть
якщо це день холодного сонця.

КНИГА «ЗЛОЧИН» —
СПІЛЬНА ДУХОВНА
ПРАЦЯ УКРАЇНЦІВ 
Надія КИР’ЯН

Уперше книга “Злочин”, ре�
дактор�упорядник якої Петро
Кардаш, відомий український
громадський діяч і видавець з
Австралії (видавництво “Форту�
на”, Мельбурн), побачила світ
2003 року накладом 5 000 при�
мірників. Видання доставили з
друкарні Гонконгу в Україну зу�
силлями Комітету Спілки україн�
ських організацій в Австралії та
Фундації ім. Олега Ольжича і
безплатно передали бібліоте�
кам, музеям, школам, вищим
навчальним закладам, книго�
збірням громадських організацій. 

Цього року видавництво ім.
Олени Теліги випустило в світ но�
вий (уже п’ятий) наклад (5 000
прим.). Це видання повністю пе�
редано Міністерству оборони
України для поширення та вико�
ристання з просвітницькою та
виховною метою в усіх підрозді�
лах Збройних сил України в 75�ту
річницю Голодомору 1932—33
років. 

Сергій Кот, координатор ви�
дання та поширення книги “Зло�
чин” в Україні, кандидат історич�
них наук, генеральний директор
Фундації ім. О. Ольжича, на пре�
зентації книги підбив підсумки
проекту: “Це — народна правда
про трагічні події, спільна духов�
на праця українців”. 

З ініціативи Петра Кардаша з
2003 року до роботи долучилися
українці всього світу. До книги
увійшла лише частина з надісла�
ного — спогади, свідчення та
розвідки 140 дописувачів з різ�
них країн — України, Австралії,
Польщі, Канади тощо. 

Свідки розповідають про
факти Голодомору, людоїдства,
репресій, депортацій, руйнуван�
ня церков, переслідування свя�
щеників та кобзарів, їхнє зни�
щення, “будівництво комунізму
рабською працею в’язнів”, Мор�
довські табори, Колиму, героїв�
повстанців… 

Монументальне видання
здійснене лише за народні по�
жертви — жодної державної ко�
пійки в проекті немає. 

Щоб світ якомога більше ді�
знався про нашу трагедію, вида�
ли ще й англомовний наклад, і ця
книга потрапила в усі провідні
бібліотеки світу і міжнародні ус�
танови.

“В Україні дедалі більше з’яв�
ляється інформації про події, які
попередні уряди замовчували, —
додав отець Зенон Хоркавий, ві�
домий український громадський
діяч Австралії, член Комітету
Спілки українських організацій
Австралії з видання книги “Зло�
чин”. 

Ольга Веремійчик, головний
редактор видавництва ім. Олени
Теліги, відзначила, що видати та�
ку книгу — почесна місія. 

Сергій Кот звернув особливу
увагу на жертовність людей
старшого покоління — українців
з усіх континентів, які давали
кошти. 

“Багато хто з українців по�
трапив у чужу країну в самій со�
рочці, штанях і поганенькому
взутті. Петро Кардаш розпові�
дав, що, крім цього, мав іще вуз�
лик зі жменькою рідної землі. Пе�
реважна більшість емігрантів до�
сягла успіху. 

А в Україні за 17 років неза�
лежності вже є чимало мільйоне�
рів, але чи багато хто з них жер�
твує на українські справи? Ця
книга має піднести нашу духов�
ність на вищий щабель”, — ска�
зав пан Сергій.
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“Учітеся, брати мої, думайте, читайте…”
Тарас ШевченкоМОВА ЄДИНА6

Володимир ВОЙТЕНКО,
професор

ДИСКУСІЯ 
ПРО УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ
Михайло Петрович Драгома�

нов (народився 1841 року на Пол�
тавщині) дуже багато зробив для
національно�культурного, політич�
ного і соціального пробудження
українців. Турбота про Україну
стала сенсом його життя ще в пе�
ріод навчання та викладацької ро�
боти в Київському університеті
(1859—1876 рр.), де він сформу�
вався як учений європейського
масштабу. Вона не полишала Дра�
гоманова під час вимушеної емі�
грації — спочатку в Женеві (1876—
1889 рр.), а далі — до кінця життя
(1895) — у Софії, де наш земляк
обіймав професорську посаду в
університеті. Одним із перших се�
ред українців Драгоманов розгор�
нув роботу з ознайомлення Євро�
пи з культурною та історичною до�
лею України. Журнал “Вольное
слово”, збірник “Громада”, низку
брошур адресували українцям і
зарубіжним читачам. В одному з
листів, писаних на схилку життя,
Драгоманов (не хизуючись, а кон�
статуючи) зазначав: “Три чверті
всього, що за останні 15 років ви�
давалося на чужих мовах про Ук�
раїну, написав я”. З Драгоманова
“вийшли” і Єфрємов, і Грушев�
ський, і Чикаленко, і Симон Петлю�
ра — “його іменем і його ідеями
переймалися активні діячі кінця
ХІХ віку” (О. Я. Шульгін). Це прав�
да, але правда і те, що деякі тези в
академічному світобаченні “євро�
пейця” не всім здавалися слушни�
ми, і за його життя, і в наші дні ли�
шаються контроверсійними (та на
диво актуальними). Як писав один
із активних бійців “українського
фронту”, молодь 80�х та 90�х років
ХІХ ст. “дивилася на Драгоманова
як на учителя, пророка, вождя —
політично�громадський його сві�
тогляд, драгоманство, було її ка�
техизою. Але молодь дальшого
покоління переросла Драгомано�
ва, його поклони перед москов�
ськими богами вже не викликали
співчуття…” (О. Лотоцький, 1933).
П. Сохань, відповідальний редак�
тор академічного видання “Б. Грін�
ченко — М. Драгоманов. Діалоги
про українську національну спра�
ву” (Київ, 1994) вважає таку оцінку
влучною і справедливою — попри
те, що “московські боги” не були
посадовцями чи багатіями —
йшлося Драгоманову про видат�
них російських письменників, яких
шанував (і шанує) увесь світ.

“Листи на Наддніпрянську Ук�
раїну” Драгоманова і “Листи з Ук�
раїни Наддніпрянської” Грінченка
(псевдо — Вартовий) оприлюднені
в періодиці 1892—1893 рр.; не зав�
жди йшлося про те, що можна на�
звати діалогом: здебільшого кож�
ний із авторів писав “про своє”,
епізодично торкаючись позиції
опонента для загострення полемі�
ки. Коли в рядках, а коли між рядка�
ми можна простежити відмінності в
психологічному налаштуванні ав�
торів: Грінченко — “добре вам, у
Европі сидівши, розводитися з усі�
лякими теоріями”, Драгоманов —
“бачите лише те, що під носом, а
світ великий”.

ПРО ГОГОЛЯ
Послуговуючись поширеною

формулою “ми” замість “я”, Драго�
манов робить заяву: “…ми призна�
ємо національності як очевидний
факт, як результат певних природ�
них і історичних обставин життя на�
родного, а надто ми признаємо
важність найвиднішої національної
ознаки — народної мови як спосо�
бу морального зв’язку між людь�
ми”. Таке визначення функції мови
принаймні неповне, але це окрема
тема. “Тепер, — пише Драгоманов,
— голос в оборону українського

слова в Росії почуєш ли�
шень від ліберальних
“западників”; навіть в
елементарних книжках (і
школах) нав’язують ук�
раїнцям великоруські
поезії та пісні як “обще�
руські”. Все начебто
зрозуміло, але, як вияв�
ляється, “на ділі літера�
турні інтереси українців”
не так уже і “діляться від
російської літератури”, а
вона служить не тільки
для помосковлення, бо в
ній можна знайти “укра�
їнський зміст”, речі й
думки “не спеціально�
московські, а европей�
сько�російські”.

Резюмуючи, бачимо
дві тези різної ваги:
тривіальне визнання то�
го, що нації існують, а
народи мають свою мо�
ву, і (варте принаймні
обговорення) твер�
дження про те, що, всу�
переч “помосковленню”
російська мова “на ділі”
штука корисна через
елементи українського
змісту і думки “евро�
п е й с ь к о � р о с і й с ь к і ” .
Вмілий полеміст, Драго�
манов обстоює свою
позицію безпрограш�
ним посиланням на Го�
голя: “Вартовий згод�
жується брати до укра�
їнської літератури тво�
ри наших писателів до�
татарської доби, хоч і
писані по�староболгар�
ському, але не хоче
брати туди твори нових
писателів, як Капніст,
Гоголь і др., писаних по�
російському. Се справа
складна, і ми не бере�
мось розрубувати спір
дуже рішуче”. Із цим
треба погодитися — не
можна “брати” до укра�
їнської літератури те,
що було написане не
українською мовою —
хоч староболгарською, хоч росій�
ською. Проте, поза сумнівом, такі
твори слід вважати надбаннями
української культури, що і конста�
тує Драгоманов: “…писателі, котрі
вийшли з певної нації і говорили
про життя її, а також удержали
певні ознаки питомого національ�
ного характеру, хоч і пишучи по�
чужому, повинні знайти місце і в
історії літератури тієї нації, а тим
паче, коли вони читаються її інте�
лігенцією. Такий, власне, випадок
з Мик. Гоголем, котрий мало того,
що писав про українські речі, а ще
виявляв ліпше, ніж хто другий, од�
ну з основних прикмет нашого на�
ціонального характеру — юмор,
подібно тому, як Шевченко — лі�
ризм. Через те Гоголь нам двічі
рідний і, певно, зостанеться таким
і навіки, скільки б не розрослась
література української мови. […]

Пригадаймо ж, що й на спеці�
ально�українському полі “Тарас
Бульба” Гоголя зостається й досі
найліпшою національною україн�
ською епопеєю, і що ніде не зма�
льована так українська природа і
так не намічена українська психо�
логія, як у “Вії” Гоголя ж, то й поба�
чимо, як важко теперішній україн�
ській белетристиці одірвати нашу
публіку від белетристики росій�
ської як від мовбито нерідної”.

Якщо йдеться про те, що “одір�
вати публіку” означає запропону�
вати їй досконаліші, ніж у Миколи
Васильовича, художні тексти — на
вибір! — це одна пісня. Коли мова
про те, що будь�який твір, написа�
ний українською, наперед вважа�
ють (хтось, а хто?) кращим порів�
няно з тим, що написав Гоголь
(Пушкін, Толстой тощо) — інша піс�
ня. Не дуже розумно. Але Драго�

манов виводить читача своїх лис�
тів на альтернативу: “А доктрина,
по котрій Гоголь буде для українців
нерідним писателем в одній лінії з
Мольєром або Бальзаком, […]
стільки ж невірна, скільки й сміш�
на. Таких доктрин треба стерегти�
ся, щоб не пошкодити своїй спра�
ві!” Це саме те, що сьогодні тов�
чуть у ступі аматори псевдо�дво�
мовності: “Гоголя! в школах! вивча�
ють на уроках зарубіжної літерату�
ри!” Вибачте, панове, а те, що в
Києві написав Шолом Алейхем на
ідиш (прекрасна і в певному сенсі
“гоголівська” література), ставить
його в позицію “нерідних” чи “рід�
них” писателів? Некоректне запи�
тання не може спричинити корек�
тної відповіді. Штучність цих пошу�
ків “рідні” розкриває сам Драгома�
нов: “З поводу Гоголя ми мусимо
зробити такий додаток: в ІІ�й кн.
“Киевск. старины” 1893 р. надру�
кований лист Шевченка до кн. Рєп�
ніної, в котрім Шевченко говорить
про Гоголя з поводу “Мертвих душ”
з великим запалом і зве Гоголя
наш. Лист написаний вже з виг�
нання, значить, коли Шевченко
вже дійшов до тахітит свого україн�
ського автономізму”. А українська
інтелігенція, додає вельмишанов�
ний професор, “дивиться на Гого�
ля, як Шевченко: він для неї рідний
і в “Тарасі Бульбі”, і в “Мертвих ду�
шах”, хоч в кождому творі інакше”.
От і все: Україна любить Гоголя, а
якщо хтось його “не визнає” — їхня
справа, бо навіть коржі з маком не
всім до смаку. 95 із 100 нинішніх
псевдо�двомовних ревнителів ге�
нія не брали його книжки до рук
після школи, а їхні клопотання ма�
ють за мету щось дуже далеке від
літератури.

ПРО ШЕВЧЕНКА
Посилаючись на Кобзаря в роз�

мові про автора “Тараса Бульби” і
“Мертвих душ”, сам Драгоманов
дещо скептично сприймає тезу
свого опонента про особливу роль
Шевченка в нашій літературі, про
його геній. Нехай, мовляв, Варто�
вий (Грінченко) не забуває, що по�
ет мав дечого навчитися від людей,
які бачили й знають більше, а від
себе він приніс своє мужицтво і
свої спомини. “Нарешті, Шевченко
прибавляв і свою геніальність, —
пише вельмишановний професор,
— і вже з суми всіх сил елементів, а
не з одної геніальності вийшла на�
ціональна свідомість і народо�
любство”. Воля ваша, добірне то�
вариство, але оце “нарешті”, коли
йдеться про геніальність і генія,
відгонить ученим снобізмом. Тих,
що “бачили і знають більше”, мож�
на знайти завжди і скрізь; вони
(краще чи гірше) відповідають на
запитання з різних сфер життя, але
давати відповіді раніше, ніж ті за�
питання сформульовано, вміють
лише генії. Шевченка це стосуєть�
ся не менше й не більше, ніж будь�
кого з тих, чиє “нарешті” ставало
обличчям епохи. Втім, Драгоманов
тримається своєї мелодії: “…пора
вже признати, що заміри Шевчен�
кові остались далеко вище їх вико�
нання. Тому причиною була літера�
турна і всяка друга необразова�
ність поета. Найбільшому, але осві�
ченому прихильнику поета буває
просто противно читати грубі пе�
ресади в “Сні” або мішанину Риму з
Росією в “Неофітах”, не кажучи вже
про їх історичні помилки. У нас дех�
то любить рівняти Шевченка з Пуш�
кіним і Лермонтовим і високо ста�
вити Шевченка за ліберальність і

демократизм його ду�
мок. Тільки ж в поезії
самих думок мало, а
треба і добірної форми.
По формі ж Шевченкові
поеми відстали від
Пушкінових і Лермонто�
вих так, як відстоїть
наскорна поема мало�
образованої, хоч і тала�
новитої, людини від
пильної праці чоловіка
високообразованого”.

Їх було (та, мабуть, і
є) легіон — тих, хто до�
коряли (радили, вчили,
лаяли) — і за життя по�
ета, і після його смерті.
Коли йдеться про Шев�
ченка, людині з україн�
ським світосприйнят�
тям можна не боятися
патетики: Христа навіть
розіп’яли… ну то й що
ЇМ з того? Це неправ�
да, що Шевченко “на�
ше все”, а правда є те,
що МИ, вчені, почалися
з нього, “необразова�
ного”.

“…тому винна доля
Шевченка, і ми мусимо
признати його незви�
чайну силу, котра все�
таки виявила себе, але
ж ніяк не можемо при�
знати Шевченка за ви�
кінченого поета обра�
зованої громади. Се
був тільки матеріал ве�
ликого поета!” Дальто�
ніки не бачать або чер�

воного, або зеленого — від цього
годні пожаліти світлофор, який
постійно блимає “сірим”. На це не�
ма ради. Але далі йде ще один па�
саж, закорінений не у відчуттях�по�
чуттях, а в смислах: “Шевченко не
може примусити образованих ук�
раїнців, навіть українофілів, не
признавати Пушкіна і Лермонтова
за рідних їм поетів. Підіть в сім’ї ук�
раїнські і подивіться, чи можуть там
батьки, навіть українофіли, дати
своїм дітям літературне образо�
вання на самому Шевченку без
Пушкіна і Лермонтова? І не судіть
строго тих батьків, бо на світі єсть
інтереси і окрім етнографічного
патріотизму!”

А це вже просто негарно. “Учі�
теся, брати мої, думайте, читай�
те…” — це Шевченкові слова. Чи
сам він колись когось закликав чо�
гось зрікатися? Ніколи. Чи то виба�
чальне полемічне “колінце”, коли
його ім’я штучно прилаштовують
до розмови про “образовання”,
про Пушкіна і Лермонтова? Мені
здається, що ні. І навіщо аж так
зловживати отим словом “рідні”?
Це, власне, які — близькі за кров’ю,
за мовою, найбільше знайомі, най�
талановитіші? Не бачу професор�
ської чіткості дефініцій. Як усі нор�
мальні люди, шаную Шекспіра,
проте “рідним” його не відчуваю.
Натомість Війон, Верхарн і Аполлі�
нер начебто підпадають під таке
визначення, але напевно не скажу,
бо не про “рідню” насправді йдеть�
ся. В деяких справах слово “рід�
ний” не висвітлює, а туманить, від�
так не заслуговує на вжиток. Є ли�
ше одна конструкція, яку викорис�
товують у науці — “рідна мова”, але
й вона спирається на суб’єктивне
сприйняття індивіда.

ЛИСТИ З ЕВРОПИ 
Феодосій Гуменюк. “Освячення криниці”

“Маємо вчитися у М. Грушевського — його ерудиції, у В. Винниченка — акцентуйованої уваги до соціаль$
ної справедливості, у Д. Донцова — чіткого усвідомлення своєї національної ідентичності, у Д. Дорошенка —
прагматизму управлінської культури, а найголовніше — вчитися у В. Липинського беззастережного розумін$
ня того, що українська ідея — це створення української політичної нації”. Написавши ці слова наприкінці
своєї книжки “Україна: десять років самотності” (Львів, Універсум, 2001, 152 с.), хочу повторити їх і нині: ма$
ємо вчитися — і на звершеннях, і на помилках діячів історичної минувшини. Поміж них одна з найцікавіших —
постать Михайла Драгоманова, коли йдеться про українську мову та українське письменство.
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“Той, хто не домагається найбільшого, 
не отримує нічого”. МОВА ЄДИНА 7

ПРО УКРАЇНСЬКЕ 
ПИСЬМЕНСТВО
“Про Шевченка ж замітимо, що

д. Вартовий перецінює його літе�
ратурний націоналізм український,
бо Шевченко написав усі свої по�
вісті (тобто більшу половину своїх
писань, нехай і слабшу) “по�мос�
ковському” і так же писав і свій ін�
тимний “Дневник”. В Шевченка ще
не було думки виробляти непре�
мінно самостоячу українську літе�
ратуру; Шевченко вибирав для
своїх писань мову, котра в кождому
разі була для нього легшою або
відповіднішою. Думка виробити
зовсім самостоячу літературу укра�
їнську пізніша від Шевченка і ще
досі не опанувала всіма україно�
любцями в Росії”.

Так одразу, з першого враження
і не скажеш, що це — з�під пера лю�
дини, відданої українським спра�
вам: дуже нагадує щось із реперту�
ару одного з наших теперішніх віце�
прем’єрів гуманітарного профілю.
Якось незручно повторювати ба�
нальнощі — російською прозою
Шевченко заробляв на життя, в що�
деннику, ймовірно, насолоджував�
ся звучанням багатої російської мо�
ви — адже був слов’янофілом у
найкращому розумінні цього слова.
Шевченко ніколи не був русофо�
бом — прочитайте хоч би, що писав
до С. Т. Аксакова. Це аж ніяк не під�
важує того, що свою головну літе�
ратурну справу — поезію — орга�
нічно, як дихав, бачив українською
та “самостоячою”; кілька росій�
ськомовних поетичних текстів Коб�
заря (зокрема поема “Тризна”) —

з’явище не його творчості, а його
біографії.

Щоб постала власне українська
література, пише Драгоманов,
“треба багато ще талановитої і ос�
віченої праці українських белет�
ристів. Може, та праця й доведе до
кінця, котрий вже й тепер бачить
д. Вартовий, а може, й ні — може,
українці зостануть навіки з двома
літературами, а не з однією”.

Не бачу загрози в тому, якщо
навіть матимемо їх не дві, а п’ять:
Україна багатонаціональна, та не
про те мова, громадо, не про те, а
про зовсім інше: “Д. Вартовий по�
миляється, кажучи, що історія не
знає ніяких “підлітератур”, ніяких
літератур “для домашнього обихо�
ду” і т д. В Германії і Італії єсть до�
сить багаті “підлітератури” на діа�
лектах. У Франції література ново�
провансальська, котра вживає мо�
ви не менш самостоячої, ніж укра�
їнська, єсть досі, по суті своїй, літе�
ратура “для домашнього обиходу”,
і її писателі, звичайно, видають
свої твори з перекладом на “обще�
французьку” мову. Література но�
вопровансальська ще менше має
прози, ніж українська, хоч має дуже
талановитих поетів і белетристів.

З другого боку, історія зробила
таке, що література голландська,
котра вживає дольнонімецької мо�
ви — діялекту, котрому подібні в
Германії вживаються лишень для
“підлітератури” платдейчу (поезії,
белетристики) — єсть широка са�
мостояча література. Та й літерату�
ра провансальська, котра у Франції
“підлітература”, в Каталонії далеко
ширша. О, природа чи історія дуже
плодовита на вигадки!”

Що то значить ерудиція! Мене
найбільш розважило посилання на
плятдойч. Сяк�так знаю німецьку;
коли в Ваймарі запитав одного па�
на, що супроводжував мене в нау�
кових міграціях НДР, той розвесе�
лився і пояснив, що “плятдойч” —
це така мова, якою белькочуть ли�
ше люди, що влітку ходять у валян�
ках. Утім, і без ерудиції українське

вухо ловить знайоме до нудоти по�
силання на “общефранцузьку”…
Общепонятну, еге ж? 

“Ось як фактичні обставини
спиняють зріст української літера�
тури і підпирають гегемонію над
нею літератури російської, котра
не може тепер не бути своєю, рід�
ною і для освічених українців. Се�
редня людина не може бути полі�
глотом. Вона потребує одної мови,
котра б в’язала її зі світом. […] Мо�
ва та і її література не може не ста�
ти людині своєю, рідною”.

Воно наче і рівне, але все’дно з
горбом. Якщо йдеться про принци�
пи, то чому людина потребує лише
однієї мови, “котра б в’язала її зі
світом”, і чому неодмінно цією од�
нією має бути самі знаєте яка?
Сьогодні ці запитання перейшли зі
сфери “фактичних обставин” саме
до принципів: європейська освіта,
важлива незалежно від епохи, ор�
ганічна, кількамовна.

“Один працює для науки про
Україну тільки по�московському
(або по�польському) — будьмо йо�
му вдячні і ті, що пишемо по�укра�
їнському. Один вірує в українську
літературу тільки простонародню,
“для домашнього обиходу” — не�
хай виробляє її, а хто вірує в ширшу
— нехай собі працює по�своєму, не
кидаючи анафеми на невіруючих,
але працюючих по�своєму все ж
таки для української літератури”.

Воно наче і рівне… Турбота “про
всіх” (і тоді, і тепер) у дев’яти випад�
ках із десяти означає індульгенцію
зросійщенню. Вся його прихиль�
ність до Москви, пише про себе

Драгоманов, суб’єктивно “зводить�
ся на те, що він радо читає Пушкіна,
Гоголя, Тургенєва та інших”. А об’єк�
тивно йдеться про те, що “не бачачи
ніяких серйозних підстав для укра�
їнського державного сепаратизму”,
треба шукати якогось “виходу для
українського автономізму в лібера�
лізмі, спільнім з освіченими велико�
русами, як також і членами других
народів Росії”. Про “союз неруши�
мый” Драгоманов знати не міг; ми
про нього пам’ятаємо аж занадто
добре: від молдаванина до фіна все
мовчить… А один із провідних (за
адміністративною класифікацією)
політиків України, трактуючи куль�
турне багатоголосся в імперському
гетто, посилається на Анну АхмЕто�
ву і на Гулака АртЬОмовського… Я
не певен, що це смішно.

ФЕНОМЕН 
ІМПЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Гранично спрощуючи, головну

тему дискусії між Михайлом Драго�
мановим та Борисом Грінченком
можна вивести з їхніх розбіжностей
в сприйнятті зчеплення між Росій�
ською імперією та російською літе�
ратурою (культурою). Грінченко ви�
ходив з того, що при очевидній та
беззастережній паскудності імпер�
ської практики не може бути в Росії
прийнятної для нас мови і літерату�
ри, тож говорімо, пишімо і читаймо
лише по�українському. Драгома�
нов, навпаки, вважав, що високоя�
кісна, зріла (і “рідна”) російська лі�
тература сама по собі робить імпе�
рію “прийнятнішою”, тож не варто
через силу пнутися в люди, маючи
для використання готовий продукт
(а тим часом здобудемо “образо�
вання” — тоді й поговоримо). Див�
но, але плутанина щодо імперської
ідеології та імперської культури
триває.

Збираючи своє багатство в
провінціях, імперія концентрує йо�
го в метрополії. Частина багатства
перепадає музам, і розквіт імперій
завжди супроводжується розкві�
том мистецтв. Метрополія постій�

но “приростає” не лише коштами, а
й талантами, які народжуються за її
межами. Гоголь у Санкт�Петербурзі
— сюжет не про те, як українець
поїхав до росіян, а про те, як про�
вінціал поїхав у столицю (якщо
йдеться про Шевченка — як у сто�
лицю погнали кріпака). За таких
умов мистецтво і література кон�
центрують увесь геній націй, сущих
в імперії. Наша проблема полягає в
тому, щоб категорично відмовив�
шись від політичних загравань із
Москвою, зберегти для себе над�
бання імперської культури, які дав�
но живуть незалежно від існування
імперії. Якщо “Каштанке снился со�
бачий сон” — це Чехов, то “будем
мочить в сортире” — це Путін. Не
треба їх плутати. Не мислю куль�
турної людини без “Чеховського
вектора”. Гоголь — наш, але й Пуш�
кін — наш, як наші всі здобутки сві�
тової літератури (культури).

Окрема тема — специфічна,
сказати б, поведінка людей, не ос�
танніх в російській культурі, коли
йдеться про Україну. Згадаймо га�
небні слова Бєлінського про Шев�
ченка й українську мову. Згадаймо
відгук Буніна на події в УНР: “Нем�
цы мордуют Раду. “Самостий�
ность”, кажется, им уже не нужна.
Чувство острого злорадства”. Щоб
не псувати настрою читачам і собі,
не цитуватиму надивовижу гидкого
вірша про Україну, на який спро�
моглося перо Нобелівського лау�
реата Йосіфа Бродского.

Але це лише один бік малоро�
сійської медалі. А на другому маємо
те, що вирівнює та об’єднує позиції

обох дописувачів з Европи та
в Европу. Драгоманов: “…до�
ля автономії в Україні зале�
жить від загальної політичної
реформи в Росії. Тільки тоді,
коли в Росії встановлена буде
політична воля за поміччю в

першій лінії всеросійської агітації на
всеросійській мові, настане для ук�
раїнських політиків і публіцистів
потрібний спокій, при котрому вони
могтимуть потроху виробляти свою
українську літературу і відповідну
для неї свою публіку”.

Грінченко: “…повстаючи проти
тих утисків, які терпить у Росії вкра�
їнська народність, повстаємо як
члени російської держави і певні,
що прийде час, коли Росія так само
забезпечить нам наші права, як
Австрія забезпечила їх австрій�
ським українцям, — а скоро се це
зробиться, нам, як українським
патріотам, не буде ніякої рації не
бути великими прихильниками ро�
сійської держави. Протестуючи
проти однімання в принципі у нас
права на політичну самостійність,
ми дуже добре знаємо, що історія
не вертається назад, і тільки бажа�
ли б, щоб і наші вороги не забували
сієї правди”.

Той, хто не домагається най�
більшого, не отримує нічого. Спо�
дівання, що Росія забезпечить наші
права, спричинили до загибелі
УНР. І це не дивно: її очільники були
виховані на рожевих соціалістич�
них ідеалах, які — спрощено — за�
вадили об’єднанню загонів Петлю�
ри і Махна (так що під Крути посла�
ли хлопчаків). Драгоманову варто
було писати не про “всеросійську
агітацію” і “всеросійську мову”, а
про “все�Російську агітацію” і “все�
Російську мову”, оскільки він мав
на увазі не росіян (великоросів), а
Росію (імперію). Все зрозуміло: ро�
сійська мова — атрибут культури й
літератури, “всеросійська (все�Ро�
сійська) мова” — інструмент імпер�
ського гноблення. Так було тоді і
так сьогодні. Російська мова в
драмтеатрі ім. Лесі Українки —
мистецтво, “все�Російська” у Вер�
ховній Раді — хамство. 

А попередників мусимо шану�
вати, бо це дає нам змогу вчитися
не на своїх, а на їхніх помилках. Ма�
ти може бути рідною або не рідною,
але мачуха рідною не буває. 

І В ЕВРОПУ

Іван ЮЩУК,
професор Київського 
міжнародного університету

Спілкуючись, ми раз по раз
звертаємося до свого співроз�
мовника, так чи інакше називаю�
чи його. І характер такого звер�
тання залежить від того, з ким
ведемо розмову: із незнайомою,
малознайомою чи близькою лю�
диною.

Але в кожному випадку має�
мо пам’ятати, що всі звертання в
нашій мові передаються кличним
відмінком. Отже, звертаючись,
слід казати не “шановна Марія
Михайлівна”, а шановна Маріє
Михайлівно”, не “шановний Іван
Петрович”, а шановний Іване
Петровичу; не “дорогий друг” чи
“дорога подруга”, а дорогий дру�
же, дорога подруго. Кличний від�
мінок надає звертанню більшої
задушевності, сердечності, теп�
лоти, інтимності.

Кличний відмінок у нашій мо�
ві твориться за допомогою трьох
закінчень: Fо, Fе, Fу: сестро,
брате, батьку.

Закінчення Fо в кличному від�
мінку мають іменники жіночого й
чоловічого роду із закінченням Fа
після твердого приголосного:
Лариса — Ларисо, Олена — Оле�
но, Ольга Михайлівна — Ольго
Михайлівно, Микола — Миколо.

У Павла Тичини: О люба Інно,
ніжна Інно! Я — сам. Вікно. Сні�
ги… Сестру я вашу так любив —
дитинно, злотоцінно. У М. Стель�
маха: Добрий вечір, Броніславо
Михайлівно, — шанобливо вкло�
нився Артемон. В І. Карпенка�
Карого: Ну, пане Саво, будь на�
шим отаманом. Порадь, поря�
туй, поки ще й нас не повішали
та не попалили.

Якщо іменник має закінчення
Fа після м’якого приголосного
(на письмі це позначається бук�
вою Fя), тоді кличний відмінок
твориться за допомогою закін�
чення Fе, на письмі це може бути
й буква Fє: Текля — Текле, Мотря
— Мотре, Марія — Маріє, Софія —
Софіє, Єремія — Єреміє. Також
жіноче ім’я Любов у кличному
відмінку має закінчення Fе: Лю�
бове. 

У М. Вінграновського: Маріє,
мріє, мрієчко моя, моя Марієчко
тривожна, твоїм гірким, як світ,
ім’ям мені звучить хвилина кож�
на. У Б. Грінченка: Лукіє, вставай:
чуєш! В Олени Пчілки: Любове
Василівно! Ходімо на проходку
[прогулянку]! Так гарно! У
М. Рильського: Навіщо дивишся
так пильно, Єреміє…

Але якщо це пестлива назва,
то в такому разі в кличному від�
мінку вживається закінчення Fу,
на письмі �ю: матуся — матусю,
Тоня — Тоню, Леся — Лесю, Валя
— Валю, Славця — Славцю, Митя
— Митю, Коля — Колю.

У відомій пісні: — Гуцулко
Ксеню, я тобі на трембіті лиш од�
ній в цілім світі розкажу про лю�

бов. У народній пісні: — Галюню
моя, молодесенька, ти ж мені
суджена. В іншій народній пісні:
Ой доню моя, дочко Настуню, яка
ж ти мені мила.

Закінчення Fе в кличному від�
мінку мають чоловічі імена з кін�
цевим твердим приголосним або
із закінченням Fо: Степан — Сте�
пане, Ярослав — Ярославе, Яків
— Якове, Михайло — Михайле,
Кирило — Кириле. У деяких іме�
нах у називному відмінку наголос
при цьому переходить на пер�
ший склад: Павло — Павле, Пет�
ро — Петре, Дмитро — Дмитре,
Карпо — Карпе.

У народній пісні: — Коли в те�
бе, Борисе, весілля? — У суботу,
бояри, в суботу. В іншій народній
пісні: Ой Петре, да Петруню, гор�
дуєш ти мною. 

Якщо чоловіче ім’я закінчу�
ється на м’який приголосний, то�
ді кличний відмінок твориться за
допомогою закінчення Fу, на
письмі Fю: Василь — Василю,
Олесь — Олесю, Юрій — Юрію,
Геннадій — Геннадію.

У народній пісні: Ой Василю,
Василечку, серденько Василю,
купи мені намистечко на білую
шию. В іншій народній пісні: —
Горе ж мені, гіркий ти мій світе,
Олексію, мій рожевий цвіте! В
А. Малишка: — Це ти, Івасю, сину
мій? — Це я, — говорить, — мамо!

Закінчення Fу в кличному від�
мінку мають і ті чоловічі імена, у
кінці основи яких є �к: Андроник
— Андронику, Святополк — Свя�
тополку, Марко — Марку, Іванко
— Іванку, Василько — Васильку,
Юрко — Юрку. Закінчення Fу в
кличному відмінку виступає та�
кож в іншомовних іменах на г, х:
Людвіг — Людвігу, Фрідріх —
Фрідріху. Тим часом у таких укра�
їнських іменах у кличному відмін�
ку виступає закінчення Fе: Явтух
— Явтуше, але від імені Олег ма�
ємо паралельні форми Олеже й
Олегу.

У М. Стельмаха: — Знайомся,
Марку, з моїм гостем. В О. Підсу�
хи: Ой Каленику, голубе сивий,
до людей ти приходив щасли�
вий, бо приносив їм радість і
мир. В Ю. Яновського: — Драс�
туйте, Явтуше Калениковичу, —
одказує жінка з привітною пос�
мішкою.

Від імені Ігор кличний відмі�
нок твориться двояко: Ігор — Іго�
ре й Ігорю, а також від імені Ла�
зар — Лазаре і Лазарю. Від імені
Ілля кличний відмінок — Іллє. Але
українці частіше вживають фор�
му цього імені Ілько — і отже,
кличний відмінок буде Ільку.

Чоловічі імена по батькові в
кличному відмінку мають лише
закінчення Fу: Петровичу, Юрійо�
вичу, Анатолійовичу.

В О. Донченка: Дивіться сю�
ди, Зоте Опанасовичу. В І.Сочив�
ця: — Що з вами, Митрофане Бо�
рисовичу? — питає Степан.

Вживання в звертаннях одно�
го лише імені по батькові (Петро�
вичу, Олексіївно) не відповідає
українським традиціям. У звер�
таннях з іменем по батькові пот�
рібно називати також особове
ім’я: Олександре Петровичу, Ан�
тоніно Олексіївно.

Прізвища, як правило, у звер�
таннях мають форму називного
відмінка. У М. Рильського: Час не
одну годину строго вибив над
скромним цим будиночком, Тра�
ва росла і в’яла. Та й тепер жива
твоя тут пам’ять, Леоніде Глібов.
Можна було б сказати і Леоніде
Глібове.

Далі буде. 

«СЕРДЕНЬКО МОЄ! 
КОХАННЯЧКО СОЛОДКЕ!»
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Любов ГОЛОТА

І
Як відомо, казкові подорожі іноді трап�

ляються з казенного листа. Моя дорога
теж почалася офіційним запрошенням.
Аби не переповідати, що та до чого, коли і
як, краще процитую:

“Любові Голоті, поетесі. Україна.
Маємо особливу честь і задоволення

запросити Вас на Міжнародний поетичний
фестиваль “Свято лип”, який відбудеться у
столиці Республіки Македонія місті Скоп’є.

Ви отримали високе міжнародне виз�
нання — нагороду “Літературна булава”,
яку вручають за визначні літературні
твори. Комітет одностайно присудив Вам
цю нагороду, і ми користуємося нагодою
ще раз привітати Вас із цим визнанням і
побажати подальших успіхів на літера�
турній ниві.

Вручення нагороди “Літературна була�
ва” на міжнародному “Святі лип” відбу�
деться у приміщенні Спілки письменників
Македонії. Під час Вашого перебування у
нашій країні на окремому заході мер маке�
донської столиці проголосить Вас почес�
ним поетом м. Скоп’є.

“Свято лип” триватиме з 25 до 29 чер�
вня 2008 року.

Голова Спілки письменників Македонії
Раде Сілян”.

Отже, саме цей лист і став ключем до
подорожі в країну на Балканах, державну
незалежність якої проголошено 8 вересня
1991 року — Республіка Македонія остан�
ньою вийшла з югославської державної
конструкції, що “включала шість республік,
п’ять націй, чотири мови, три релігії, дві аз�
буки і лише одну партію” (Цаспар Рідлі).

ІІ
Лечу. Ранковий аеропорт пахне кавою,

а люди чекають польоту з іще не розвіяни�
ми снами, сподіваючись додивитися їх,
клацнувши пряжками поясів, як перемика�
чами домашнього телевізора. “Донецькі
авіалінії”, економклас, свіжі столичні газе�

ти, оголошення українською від команди�
ра і стюардес — день починається незле!
Трішки газетної жуйки, трішки дрімоти, і
донецький аеробус хвацько підкочує до
рукава�коридора, так і не давши ступити
на благословенний угорський бетон. А що
візи на відвідування землі Шандора Петефі
не маю, то, показавши свій паспорт, дістаю
дозвіл пройти в зону транзиту, де й зможу
дочекатися свого 440�го рейсу на Скоп’є;
випити велику чашку кави�американо за
шість доларів, що, зізнаюся, витвережує
від синдрому легковажності й одразу збав�
ляє апетит, покликаючи до роздумів і спос�
тережень. Уже за півгодини орієнтуюся,
хто є хто серед моїх можливих попутників.
Галасливу вісімку за сусіднім столом (до�
рогу каву можна пити безкінечно довго)
ідентифікую одразу: крихітні капи якимось
дивом тримаються між тім’ям і потилицею
чоловіцтва, яке великодушно сприймає
примхи своєї баботи, даруйте, жіноцтва в
літах, що вимагає теплих булочок із кори�
цею до “еспресо”. Незабаром реєстрація
рейсу на Нью�Йорк, і потилиці з капами

раз по раз повертаються на 180°, аби я
могла переконатися, що крихітні головні
убори прикріплені до густих кучерів (і си�
вих, і рудих, і чорних) звичайними шпиль�
ками�“невидимками”. Тверді й металеві,
вони майже впивалися мені в голову, коли
школяркою початкових класів намагалася
впокорити ними неслухняну і чомусь кра�
мольну в нашій школі гривку… Переконав�
шись, що рейсу не оголошено, мої сусіди
йдуть по чергову каву, і я можу лише диву�
ватися з їхньої енергійної розкутості й ве�
селості, що не має вікових обмежень. Кіль�
ка студентів з давно порожніми чашками
розкурюють чергові цигарки, що, одначе,
не заважає їм бути рожевощокими і спор�
тивними німцями.

З окремих розпізнаних слів здогадую�
ся: хлопці летять на єврофутбол, вболі�
вальники, на пиві поки що економлять.
Крадькома цілується закохана парочка, що
принишкла за двомісним столиком під ко�
лоною, переплівши худі юні пальці до побі�
ління. Це — хорвати із Загреба, про що
свідчать їхні футболки з написами; чомусь
видається, що загребські Ромео та Джу�
льєтта втекли з дому, щоб жити в небі, як
птахи небесні, що не сіють, не жнуть і хар�
чуються поцілунками. Інша парочка вмо�

щується праворуч, і,
попри багатолюддя,
перебуває в стані пер�
манентного конфлікту.
Панянка щось при�
страсно заперечує,
врешті підхоплюється,
та так різко, що склян�
ка з водою лунко
падає, розсипаючись
друзками і кубиками
льоду. Втім, це її не
зупиняє: ставши за
умовними межами
кав’ярні, вона зловтіш�
но спостерігає, як пар�
тнер щось з’ясовує з
офіціанткою, яка,
врешті, змітає в совок
мокрі наслідки супе�
речки. Їхні діалоги —
англійською, але вида�
ється мені, що вона —
зі Східної Європи, а він
— американець, спо�
кушений палким тем�
пераментом і яскра�
вою вродою, яку його
обраниця й не прихо�
вує, бо одягу на ній мі�
німум. Впізнаю двох
своїх співвітчизниць:
ще в Борисполі, о
шостій ранку, вони жа�
дібно пили пиво, тож
не зраджують своїм
смакам і в Будапешті.

Врешті оголошують
рейс на Нью�Йорк, і ка�
в’ярня порожніє, але лише
на мить. Чорноокі смагляві
чоловіки займають вільні
місця, і я одразу почуваю�
ся самотньою феміністкою
у жорсткому чоловічому
світі, тому, особливо не
поспішаючи, аби це не
здавалося втечею, зали�
шаю своє зручне місце і
вирушаю на повільну про�
гулянку другим поверхом
класного аеропорту. В
ньому безліч секторів,
звідки, зареєструвавшись,
вилітає сила�силенна па�
сажирів — ніяких автобу�
сів, заходиш у літак і летиш
до Москви, Афін, Парижа,
Нью�Йорка, саме, як спі�
вав Висоцький, “открыто
все, но мне туда не надо…”

За якусь мить мене
осяває прозріння: оце і є
суспільство розвиненого
глобалізму. Уривки мов, а
домінує англійська. Сим�
патична білявка із густо�
смаглявим хлоп’ям на ру�
ках. Старі пані у вузьких
джинсах на артритних но�
гах і жадобою вражень у
короткозорих очах. Без�
грішні голі пупки й огрядні
целюлітні, теж голі, живо�
ти. Зручне інвалідне кріс�
ло зі сплячим синком, яке звично штовхає
попереду себе сумний батечко. Блиск зо�
лота, червоний бурштин, вишиті гладдю
серветки й розкішні вази, що визирають
крізь скляні вітрини магазинчика угор�
ських сувенірів. Скромно�спокусливі
бренди найдорожчих парфумів і космети�
ки, коробки з бельгійським та австрій�
ським шоколадом, віскі, коньяки і всілякі
шеррі�бренді з “дюті�фрі”, бари, рестора�
ни, невідпорність євро і зашаріла зніяко�
вілість усіх інших валют. Серед відвідува�
чів — і ті, кому ввічливо пакують надбання
привітні продавці, і ґави, що знічев’я роз�
глядають товари, аби з удавано незалеж�
ним виглядом покинути “зону вільної тор�
гівлі” порожняком. Ну, як я… Втім, несу із
собою своє осяяння: ось воно, суспільс�
тво розвиненого глобалізму. Уніфіковані
дрібниці й розкоші. Ерзац мови, уніфіко�
ваної до мінімуму (я — Муму?)… Натовп,
примітний непримітністю уже через годи�
ну спостережень за ним (і за тобою?). Му�
рашиний рух лискучою кам’яною повер�
хнею між небом і землею. І нестерпне очі�
кування, аби над котримось із секторів
висвітився номер рейсу (твого призна�
чення?.. вибору?.. уніфікації?) і бажання,

щоб тебе теж пропустили у скляні двері,
за якими — рятівний рукав небесної со�
рочки, бо ступити на дозволену тобі зем�
лю із зони транзитів і трансферів можна
лише через небо.

Поміркувавши отак, тримаюся ближче
сектора № 15 — на табло вже з’явився, але
ще не висвітився рейс на Скоп’є. І раптом
помічаю, що за мною теж “мандрують”
спостережливі очі. Кілька жінок, запнутих
по�мусульманськи хустками, низько насу�
нутими на лоб, дивляться на мене уважно,
але без того інтересу, за яким можливий
контакт. У їхніх поглядах немає нічого об�
разливого, нічого такого, що примушує ог�
лянути свій одяг, вирівняти плечі й одвер�
нутися. Так, ніби ти й не відзеркалюєшся у
тих очах — такі вони чорно�вишневі й від�
сторонені, оті погляди жінок, запнутих по�
мусульманськи.

Навколо жінок у довгому вбранні з дов�
гими рукавами крутилися діти, вдягнені
цілком по�європейському. І галасували
теж цілком розкуто. Втім, і їхні чорноокі,
смагляві, щетинясті чоловіки були досить
голосистими, п’ючи каву і курячи цигарки
під наглядом терплячих будапештських
офіціанток. А жінки походжали, сиділи і
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стояли, тихі, як вечірня і вранішня вода, і
тільки їхні очі дивилися недремно — так
дивляться птахи зі своїх гнізд між небом і
землею. Ці жінки були осторонь усього, що
пливло в аеронатовпі. Глобалізм у вияві
транзитних маршрутів їх теж не цікавив. І
це були мої попутники. Чи — політовники.
Ці албанські жінки везли�повертали своїх
чоловіків і свої сім’ї додому. Може, в Маке�
донію. Може, в Косово. Може, ще кудись. У
Скоп’є мені пояснили, що албанці весь час
кудись їздять: на заробітки чи по товар.
Але, вочевидь, завжди повертаються.
Можливо, що жінки з чорними очима в до�
розі медитують: бачать усе, що чекає їх
удома і що чекає ті місця, куди вони повер�
таються…

Угорський літак на Скоп’є всмоктав у
своє просторе черево всіх, хто цього праг�
нув. Попереду мого крісла 6�А, за негус�
тою перегородкою, розміщувалася VIP�зо�
на. У ній сиділа родина з шести осіб: дід і
баба, мати й батько, син і невістка. І всі во�
ни були безнадійно старими і переконливо
довголітніми. Старше покоління із плямис�

тою шкірою і слуховими апаратами, серед�
нє — із вицвілими, але чіпкими очима, і мо�
лодше, досить жваве, без огляду на втрату
літ і статевих ознак. Пізніше, в аеропорту,
де ошалілий від приязні до мого імені полі�
цейський (Лубов! — повторив він двічі) —
вочевидь, мій ровесник і навіщось — теж
двічі! — поставив печатку про реєстрацію в
паспорті, я побачила паспорти “віпів” —
шведські. І в паспортах, і в династичній
довговічності шведів було щось воістину
королівське. То кому ж, як не їм, першими
ступати на землю в аеропорту, що носить
ім’я “Александр Великий”?!

Ви, звісно ж, здогадалися, що йдеться
про Александра Македонського. І хай живе
Македонія, державний прапор якої має
той самий солярний знак, що й щит Алек�
сандра Македонського: сонце, промені
якого обертають світ.

ІІІ
Свою вистраждану незалежність Рес�

публіка Македонія послідовно обстоює по�
літично, не забуваючи історично�філософ�
ських аргументів становлення держави
(у V ст. до н. е. виникла держава Стародав�
ня Македонія, яка існувала до ІІ ст. до н. е.),
що прагне національної ідентичності та
збереження давнього народу, невеликого
чисельно (приблизно 2,5 млн осіб), але
могутнього духом і цивілізаційними здо�
бутками. Історичний дискурс відкриває
криваві сторінки визвольних змагань, коли
супроти Македонії воювали ближні й дале�
кі сусіди (Рим, Візантія, Болгарія, Осман�

ська імперія, Греція, Сербія), заволодівши
в далеких і ближчих часах не лише земля�
ми і культурною спадщиною, а й частиною
населення (Вардарська Македонія в складі
Сербії, Егейська Македонія — у складі Гре�
ції, Пиринський Край відійшов до Болгарії).
І нині не все спокійно між балканськими
сусідами. Наприклад, Греція чомусь вирі�
шила створити провінцію під назвою Маке�
донія, зазіхаючи не лише на історичне ім’я,
але, звісно ж, і на Александра Македон�
ського — ніби це не історична постать, а
громадянин із сучасним грецьким паспор�
том.

Тож, створивши державу із питомим
власним іменем, інституціями влади, пра�
пором, гімном і Конституцією, здобувши
визнання понад 100 країн і членство в
ООН, нинішня парламентська Республіка
Македонія захищена географічно і дбає
про своє державне здоров’я. Що означає
останнє? Національна ідея цієї країни: зви�
чай, традиції, мова, історичні виклики і
фольклор тут активізовані від низів до вер�
хів, тобто сумнівів у патріотизмі народу не

існує. Значні економічні труднощі населен�
ня сприймає як справу, що стосується
кожного і за яку відповідає кожен македо�
нець. Тобто політика, економіка і культура
унітарної держави перебувають не в супе�
речностях, а в єдності, сприяючи розвитку
й особистості громадянина, і народу, й
країни загалом. Македонці як нація і Маке�
донія як держава прагнуть внутрішньої
гармонії й миру, і саме в них вбачають пос�
лідовний шлях до миру й гармонії з бал�
канськими сусідами і з усім світом.

У нинішню епоху глобалізаційних про�
цесів таке першочергове орієнтування на
національні цінності, коли маніфестація
автентичності Духу дещо заперечує праг�
матизм і уніфікацію, не обіцяє Македонії
легких шляхів у перехідному періоді, од�
наче дає сподівання, що європейська
спільнота сприятиме інвестиціям в еконо�
міку молодої держави і збереженню та
популяризації давніх цивілізаційних маке�
донських надбань. Адже в Європі давно
зрозуміли, що глобалізаційні адепти, про�
пагуючи загальнолюдські цінності, праг�
нуть витиснути давні культури в історичні
реєстри, не сприяючи їхньому відроджен�
ню. Про це дбають самі македонці. (До
слова, про реєстри: у список ЮНЕСКО
внесено архітектурні пам’ятки м. Скоп’є,
м. Охрід). Рекреація цих та інших спадків
минулого, збереження великих тектоніч�
них озер (Охрід, Преспа), неповторних
гірських ландшафтів, розвиток туристич�
ного бізнесу — золотий коник македон�
ців. Кожен із 36�ти районів Республіки

має неповторні, унікальні докази давньої
вітчизняної історії, на яку тут покладають
неабиякі надії. Схоже, що одна з найменш
економічно розвинених держав колиш�
ньої Югославії має шанс стати рекреацій�
ною зоною цілої Європи: овочі, фрукти,
виноград, вівчарство, рибальство, актив�
на сфера обслуговування можуть стати
підставою для створення добротної ку�
рортної зони. Одначе Республіка Македо�
нія має таку структуру промисловості
(металургійна, хімічна, харчова, машино�
будівна, текстильна, шкіропереробна,
будматеріалів), яка, за умови приходу
інвесторів, здатна буде наростити екс�
порт і збільшити ВВП (2006 року майже
17 млрд дол. США).

Варто сказати й про етнонаціональний
склад країни: македонці — 67 %, албанці —
23 %, турки — 4 %, цигани — 2,3 %, серби
— 2 % та інші.

Релігійна належність населення: пра�
вославні — 66 %, мусульмани — 30 %. Є й
інші конфесії християнської релігії.

Хочемо того чи ні, але мусимо відзна�
чити те, що впадає у вічі: величний хрест
(Міленіумний — зовуть його у Скоп’є) ото�
чений списами мечетей. Древності пра�
вослав’я і неповторність християнської
македонської традиції мусять вживатися з
мусульманською традицією. У парламенті
інтереси албанців представляє Партія де�
мократичного процвітання албанців Маке�
донії. В державному інформаційному
просторі — кілька албаномовних телекана�
лів та постійних радіовисилань. Одначе са�
ме серед албанського населення є не�
письменні.

І коли я вже заговорила про “четверту
владу” в Македонії, то мушу сказати: це
справді національні ЗМІ, національний ін�
формаційний простір, відкритий для бал�
канських сусідів, але такий, що послідовно
обстоює державницькі інтереси. За п’ять
днів перебування в Македонії у мене жод�
ного разу не виникло “київського синдро�
му”: кирилиця, музика, пісня працюють на
власну, а не сусідню державу.

Якщо напишу, що Македонія — це
письменники, то сподіваюся, що на мене
не образяться інші прекрасні представни�
ки цього світлого, ясноокого, щирого і
природно відкритого народу. “Духовний
воїн” — це не лише одна з традиційних на�
город, якою відзначають послідовних,
жертовних особистостей, чиї творчість і
просвітницька діяльність покладені на ол�
тар вітчизни. Це сутнісна особливість “во�
їнства кирилиці”, що крізь віки пронесли
вірність македонському ідентету і високій
духовності власного народу. Я була щас�
лива познайомитися з Раде Сіляном — по�
етом, есеїстом, критиком, перекладачем,
мудрим предсідником — головою Спілки
письменників Македонії. Це він заснував і
очолив книговидавництво “Матиця Маке�
донська” в Скоп’є, чия книжкова продукція
наповнила македонські книгарні й бібліо�
теки. Уже вдома, вчитуючись у поезії, есеї,
критичні статті, я відкрила для себе його
неповторний письменницький почерк.

Далі буде.

Віра ЧОРНИЙFМЕШКОВА

ЛЕГЕНДА — НЕБО
Оскільки ти глянеш на висоти 

неба,
охопить тебе тріпотіння 

щойно пробудженого цвіту.
Думки ширяють
по загадкових обширах
привабливої

Венери.
У пеклі зірниць
гра трепетних

плям
будить ворота 
людського досягнення.
Імпульс його 

прагнень
гуркотить у еруптивних центрах

невідкритої планети.
У затуманеній частині

ока
центри споконвічних 

ген
присипають тебе в колисці

міфів.

ПРОСВІТИТЕЛЯМ
З�за Карпат пласти тягаря
купаються у тихому 
пірнанні присмерку.
Рабуш слов’янства дозріває.

Попливли води.
Осадки від крапель — 
не своє,
від споконвіку буття
далеке джерело.

Апостоли Дня
вернули
Сонце нутрощі.

Глаголяти Вам 
заради Великості
писання слов’янства,
в яблуках
очного кругозору,
яблуком
зірки напоюють.

ЗУСТРІЧ 
З повагою,

Світлані Симинець�Кобевці

Від запорізьких водоспадів начерпана,
через хоралі Дніпра перелита,
в колиску синопільну відкочена,
сльоза прозора зелень
чим засліплюючи ллє,
кидаючи світлість на 
згадку з Галичини.
Згадка згадку відчуває,
Проростає чорнозем із могил.
Душа за благородством
і насущною потребою слів, 
залишених від діда онуці,
робиться легкою, а чим багатішою стає.
Легкість обіймає тони;
Бальзам руки переплутані
в родовику зібрав.
Підносячись над далиною,
щоб століття промовили
в течії нових акордів.
Глянь…
Водяні сліди по шляху,
щоб щастя знову 
зустріч вернуло.

КИЇВСЬКІ ЕПІГРАМИ 
Сердита дитина вранці
через арку просувається
на засув ручками намагається.
Золоті Ворота відчиняє.
Розгоріла жар ковтнула їх,
Дніпровий пісок,
щоб висох.
Під Володимирською гіркою
Малуша страждає дивлячись,
як воно полянку 
переходить, вповзаючи.
Заколивалося,
веселки перераховуючи
по Андріївському узвозі.
Тринадцятка Булгакова
подушечку йому докинула,
бо старший красивий брат
бокали вина, розбиваючи,
заздрістю коліна
йому синіє.Ці книжки завдяки Вірі Чорний�Мешковій прийшли до читачів Македонії

З МАКЕДОНІЇ
Александр Македонський
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“Любіть Україну всім серцем своїм 
і всіма своїми ділами”.

Володимир Сосюра«ПРОСВІТА»10

— Нагадаймо читачам перед$
історію створення проекту.

— Наша компанія існує з 1990
року і займається створенням, ви�
данням та підтримкою переважно
українськомовних музичних та
мультимедійних проектів. Кілька
років тому ми зрозуміли, що на
ринку майже нічого українсько�
мовного для дітей нема, а отже,
Україна втрачає дитяче мовне се�
редовище. Чому говоримо, що де�
далі менше дітей послуговується
українською мовою? Харків, Пол�
тава, Запоріжжя майже всуціль ро�
сійськомовні, а ще до війни були
українськомовними. Коли україн�
ськомовна дитина вмикає ком�
п’ютер, то змушена користуватися
російськомовними програмами,
бо інших просто немає на теренах
України для дітей дошкільного і
шкільного віку. Нині п’яти� семиріч�
ні діти починають користуватися
комп’ютерами. Навіть чотирирічні
опановують прості програми — іг�
ри, мультфільми, картинки. До
слова, у початковій школі дозволя�
ють користуватися комп’ютером
лише 15 хвилин на день. Але ре�
альність така, що комп’ютер замі�
нює книжки. Діти саме так прово�

дять вільний час. Електронні ен�
циклопедії та навчальні програми з
історії України, наприклад, пишуть
у Росії, завозять сюди, тож працю�
ючи з такою програмою, дитина
перестає послуговуватися україн�
ською мовою, бо вона спілкується
з комп’ютером російською. Щоб
це змінити, ми почали створювати
українськомовні навчальні програ�
ми з елементами гри для дітей
дошкільного та молодшого шкіль�
ного віку. 

Започатковуючи колекцію, ми
спілкувалися з головою ВУТ “Прос�
віта” Павлом Мовчаном і вирішили
працювати над нею разом. Сьо�
годні “Просвіта” профінансувала
11 проектів, а ми вже створили і
видали пробний наклад — 41 про�
ект. Це своєрідна енциклопедія для
дітей з різних галузей знань. Є
кілька програм, розрахованих на
малюків 3—4 років — абетка та ло�
гіка. Інші проекти розраховано на
дітей 5—11 років. Традиційно біль�
шість проектів складаються з вось�
ми розділів. Це своєрідні рівні, на
кожному з яких є теоретична час�
тина, ребуси, кросворди, загадки,
скоромовки, тематичні мультики,
різноманітні цікавинки, відеосюже�

ти. Проходячи розділ, дитина може
відповісти на десять тестових за�
питань на засвоєння матеріалу. Як�
що вона тест проходить, ком�
п’ютер пропускає її на наступний
рівень, якщо ні — пропонує пройти
розділ знову. У кожному диску є
обов’язкове посилання на Україну,
незалежно від тематики програми.
У диску “Винаходи та відкриття” є
розділ “Винахідники України”, у
“Видатних композиторах світу” —
“Композитори України” тощо.

— Де, на Ваш погляд, варто
поширювати цю продукцію?

— Ринок України настільки
слабкий, що така продукція вкрай
потрібна. Поширювати її лише у
школі — недостатньо. Ми створює�
мо диски не за шкільною програ�
мою. Ідеологія нашої серії — це
своєрідна енциклопедія для дітей
українською мовою. Тобто, готує�
мо дітей сприймати різні предме�
ти. Історію України вивчають у
школі в п’ятому класі. Ми подаємо
її у двох частинах. Дитина, прихо�
дячи у п’ятий клас, вже орієнтуєть�
ся в предметі, бо в ігровій формі
ознайомилася з ним раніше. На
моє глибоке переконання, ці диски
повинні бути в кожній сім’ї. Деякі з
них украй потрібні, наприклад,
правила дорожнього руху. Так ми
убезпечуємо життя наших дітей.

Щодо торгівлі. Мало розпов�
сюджують диски в мережах спеці�
альних магазинів з їхнього прода�
жу, адже весь український продукт
некомерційний. Магазини майже
не беруть його на продаж. Ви мо�
жете пересвідчитись у цьому самі,
зайшовши до будь�якого з них і по�
лічивши, яку кількість становлять
українськомовні, російськомовні
та англомовні проекти. Дитячого
продукту майже зовсім не існує.
Диски справді тяжко поширювати,
бо торговельні площі дуже дорогі,
набагато вигідніше продавати про�
дукцію російської естради.

— Є школи, зокрема у селах,
де не всі діти мають можливість
працювати з комп’ютером. Чи
плануєте телевізійні проекти
для того, щоб демонструвати й
популяризувати продукцію на
телебаченні?

— Безперечно. У наших планах
створення DVD�продукту на основі
всіх дисків — зняти цікавинки, але
залишити всю фактуру. Це можли�

во, але коли робимо телевізійний
продукт, то зникає інтерактив. Тоді
не можемо пропонувати тести, ди�
тина вже не так тісно співпрацює з
програмою, адже не має змоги на�
тискувати на клавіші, відповідати
на тестові запитання.

— Чи не думали, що таку
продукцію можна адресувати не
лише дітям, а й молоді? Наприк$
лад, тема просвітництва, бо$
ротьби зі шкідливими звичками,
наркоманією.

— За два з половиною роки ми
випустили 41 диск, робота трива�
тиме, але в пасивнішому режимі.
Наприклад, раз на три місяці ви�
пускатимемо новий диск, якщо
вважатимемо, що це буде цікаво та
корисно.

Нині починаємо методично
створювати колекцію за шкільною
програмою. Жоден диск ще не
вийшов, але майстер дисків вже є,
створюємо поліграфію і друкуємо.
Існує “Українська мова для 5 кла�
су”, “Українська література для 5
класу”, “Зарубіжна література для
5 класу”, “Українська мова для 6
класу”, “Українська література для
6 класу”, “Зарубіжна література
для 6 класу”, “Фонохрестоматія з
англійської мови для 5 та 6 класу”,
а також для 7, 8, 9, 10, 11 класів з
різних предметів. Проблема у то�
му, що перебуваємо на стику оди�
надцятирічного і дванадцятирічно�
го навчання. За дванадцятирічною
системою програм для 8 класу
майже не існує, їх ще не створили.
Тож є сенс зачекати, щоб наші дис�
ки відповідали шкільній програмі.
Є кілька проектів для молоді. Вони
здебільшого пов’язані зі збере�
женням навколишнього середови�
ща. На 1 вересня вони вже існува�
тимуть.

— Чи може це також бути за$
собом просвітницької діяльнос$
ті?

— Це і є засоби просвітницької
діяльності. Хочемо, щоб наші діти
були освіченими, це наша основна
мета. Пропаганда навчання, всьо�
го українського (міфи України, ук�
раїнська мова, українські народні
казки, диск “Я і Україна”) — у цьому
напрямі працюємо. Постійно про�
водимо презентації, організовує�
мо виставки, буваємо у школах,
технікумах. Презентували диски на
факультеті початкової освіти педа�

гогічного університету. До слова,
отримали грифи Міністерства ос�
віти і науки “Рекомендовано для
використання в школі”.

— Чи зацікавилося Мініс$
терство освіти Вашою продукці$
єю, чи допомагало презентува$
ти і пропагувати її?

— Ми спілкувалися з міністром
освіти Іваном Вакарчуком, якого
зацікавила наша продукція. Ду�
маю, разом робитимемо багато
проектів, і міністерство підтримає
видання цієї серії. Жоден поперед�
ній міністр не виявляв зацікавле�
ності до нашої роботи, мабуть,
вважали, що все це непотрібно. Ми
надсилали листи, але ніколи не
одержували відповіді. 

— Як оцінюють Ваш проект
на ринку?

— На жаль, на ринку майже
немає української продукції. Але
попит на неї досить значний. Ук�
раїнськомовних проектів видають
лише 6—7 % від загального нак�
ладу музичних і комп’ютерних
дисків.

— Чи визначено нові теми, і
які наступні альбоми плануєте
випустити?

— Починаємо серію з робочою
назвою “Визначні постаті Украї�
ни”, хочемо видати українську ко�
лекцію “Видатні діячі культури Ук�
раїни” та “Визначні державотвор�
ці України”. Працювати над ними
почнемо у другій половині року, а
готовий продукт буде наступного.
Підтримуємо вже існуючі серії, по�
повнюючи їх новими проектами:
“Етнічна музика України”, “Рок�ле�
генди України”, “Золоті пісні Укра�
їни”, “Українські народні пісні”.
Започаткували серію сучасної ін�
терпретації традиційної україн�
ської музики, тобто записуємо ав�
тентичні народні пісні, робимо су�
часне аранжування, акапельні фо�
нограми накладаємо на аранжу�
вання. Так отримуємо український
“Deep forest”. Тобто намагаємося
автентику донести до сучасної
молоді.

Тож роботи багато, головне,
щоб це було потрібно молоді та
старшому поколінню, адже акцен�
туємо увагу на одній з найголовні�
ших тем просвітництва.

Спілкувалася
Марія СКРИННИК

ДОПОМОГТИ ДІТЯМ 
ДУМАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Проблеми раннього розвитку дітей у сучасному світі ста$
ють дедалі актуальнішими. Існує безліч методик, які допо$
магають дітям набагато швидше і раніше від однолітків на$
вчитися читати, писати, вивчити іноземну мову, набути різ$
номанітних навичок, без яких не може прожити людина в
суспільстві. Комп’ютер упевнено увійшов у наше життя, і це
неминуче веде до того, що наші діти знайомляться з ним ще
з пелюшок і виявляють до нього значний інтерес. Не міркува$
тимемо про плюси та мінуси такого стану речей, адже такий
час, у якому ми живемо, і треба розуміти, що дітей не вбе$
регти від комп’ютера заборонами. Правильніше включити
комп’ютерні ігри до комплексу розвитку. Важливо, щоб ігри
були педагогічно виважені, тоді заборонений плід у вигляді
комп’ютера принесе дитині лише користь. Зубрити підруч$
ники багатьом нудно і нецікаво, чого не скажеш про гру та
розваги, особливо коли водночас вивчаєш нове. Такий спо$
сіб навчання допоможе дитині в ігровій формі пізнавати нав$
колишній світ, отримувати первинні знання з різних галузей
науки, розвивати увагу, логічне та просторове мислення,
пам’ять та посидючість. З таким багажем можна сміливо ви$
рушати до школи.

Уже не вперше Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім.
Тараса Шевченка та рекордингова компанія “Атлантик”
об’єднуються у творчий тандем, випускаючи ексклюзивні
диски на культурологічну тематику. У їхньому спільному до$
робку дві серії — “Українська колекція. Етнічна музика Укра$
їни” та “Замки України”. А сьогодні ми презентуємо читачам
“Слова Просвіти” нову колекцію дисків для дітей освітнього
спрямування, розпочинаючи рубрику “Дитяча колекція”. Ця
серія охоплює всі найцікавіші й найпотрібніші теми, здатні
зробити навчальний процес цікавим і захопливим для дітей.
Сьогодні зібрання набуває популярності, оскільки не має
аналогів на ринку українськомовної мультимедійної продук$
ції. Деякі диски було відзначено дипломами всеукраїнських
виставок. Докладніше про це — у розмові зі співавтором ідеї
Юрієм ГАНДЗЮКОМ, директором рекордингової компанії
“Атлантик”.

Фото Олеся Дмитренка
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“Нація — це духовна спільнота”.
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Михайло ЛІЦОВСЬКИЙ, 
Йосип ПАРУБОЧИЙ,
заступники голови районного 
об’єднання ВУТ “Просвіта” 
ім. Тараса Шевченка, 
м. Радехів Львівської обл.

“Весна народів” 1848 року пробудила
українців, які стогнали в ярмі, до боротьби
за звільнення від рабства, від національ�
ного і соціального гніту, невизначеності й
меншовартості.

Віковий гніт не стер з лиця землі наш
народ, нашу культуру, нашу ментальність.
Пам’ять про героїчне минуле крізь плин
часу гартувала волю і прагнення народу до
свободи і незалежності. Цю велику місію
виконує передова українська інтелігенція:
духовенство, учителі, свідома частина ро�
бітників і селян.

1861 року в середовищі студентської
молоді визріває ідея створення товариства
“Просвіта”, яке організаційно сформувало�
ся 8 грудня 1868 року. Першим головою об�
рали професора Анатоля Вахнянина. Ос�
новним завданням “Просвіти” на той час
була просвітницька діяльність, зокрема
книгодрукування — дієвий засіб поширен�
ня знань серед українців. Товариство вис�
тупило ініціатором запровадження україн�
ської мови у школах, гімназіях, торговель�
них і промислових училищах. Для цього ви�
давали підручники для початкових шкіл.

Підвищення ролі “Просвіти” сприяло
утворенню читалень та філій на теренах
Галичини.

Читальню “Просвіти” в Радехові, у якій
налічувалося 130 членів, заснували 15
травня 1897 р., а 8 грудня 1908 року засну�
вали філію, першим головою обрали паро�
ха із с. Середпільці о. Дмитра Йосиповича.

Центром національно�культурного
життя Радехівщини стає Народний дім,
збудований 1912 року на народні кошти.
Перед Першою світовою війною у повіті ді�
яло 35 читалень, при яких існували ама�
торські гуртки, хори й бібліотеки.

Війна зупинила активне просвітницьке
життя. Після проголошення ЗУНР товарис�
тво “Просвіта” стало основою міністерс�
тва освіти.

Війну програли. Польська окупація Га�
личини ще більше загострила українсько�
польські відносини, що вивело “Просвіту”
на передній край боротьби за збереження
української ідентичності.

У роки протистояння велику роль у
просвітницькому русі відіграли видатні
громадсько�політичні діячі Радехівщини:
Володимир Пелліх, адвокат Ярослав Селе�
зінка, лікар Роман Мотлюк, учитель Василь
Кудрик, повітовий організатор читалень
Михайло Панасюк, о. Іван Кінаш, Леонід
Олійник, Кирило Лиховид та багато інших.

“Просвіта” з її розгалуженою системою
читалень та бібліотек відігравала важливу
роль у формуванні національної свідомості,
духовного культурного відродження Раде�
хівщини. 1939 року в повіті діяло 45 читалень

(4 490 членів), 39 бібліотек із книжковим фон�
дом 12 395 примірників, 2 646 читачів.

Радехівська філія “Просвіти” була ор�
ганізатором багатьох громадських і полі�
тичних заходів: аматорські гуртки, хори,
читальні. Бібліотеки стали центром куль�
турно�освітнього, мистецького та політич�
ного життя радехівчан. Шевченківські ве�
чори, свята пісні й праці, жіночі свята,
спортивні змагання, фестини стали не�
від’ємною складовою буття людей.

А політичні акції, такі як імпреза на
смерть Михайла Грушевського у листопаді
1934 року, повітове свято “Просвіти” 1935
року, діяльність спортивного товариства
“Сокіл” викликали шалений наступ колоні�
альної влади на права і свободи українців.

Польська влада, зокрема староста Мі�
хальський, дав завдання польській поліції
встановити жорсткий режим і заборону
будь�якої “антипольської” діяльності укра�
їнських організацій. За його розпоряджен�
ням починаються систематичні обшуки в
читальнях “Просвіти”, українських громад�
ських організаціях. Від обшуків не були
застраховані навіть священики.

Так, 4 жовтня 1930 року на ревізію чи�
тальні “Просвіти” до Холоєва (нині Вузло�
ве) прибуло 27 поліціянтів, які вилучили з
бібліотеки і читальні все, що викликало в
них підозру. Наслідком поліцейської акції
були арешти активістів “Просвіти” та Сою�
зу Українок: В. Селезінки, о. В. Пелліха,
Неоніли Селезінки, заборона товариства
“Сокіл”, закриття читалень.

Відділ “Просвіти” у селі Стремільче у
цей період розгорнув широку роз’ясню�
вальну й ідейно�виховну роботу серед се�
лянської молоді. Просвітяни викорінювали
залишки впливу москвофільства та марк�

систської ідеології. Отже, “Просвіті” дово�
дилося вести боротьбу не лише проти офі�
ційної влади, а й проти проникнення кому�
ністичної ідеології в українську спільноту.
Кошти на спорудження читальні давали
“майже всі (хоч деякі задурманені багато�
річною кацапщиною)”. 

У селі глибоко переосмислювали на�
ціональну ідентичність. І це було заслугою
“Просвіти”.

Розв’язка настала 1939 року, коли
більшовицький режим, який не міг проба�
чити “Просвіті” її виняткової ролі у форму�
ванні свідомості української нації, почуття
гордості за свій народ, ліквідував товари�
ство “Просвіта”, а найкращі його пред�
ставники стали в’язнями ГУЛАГу. Така доля
спіткала видатного діяча “Просвіти” і “Рід�
ної школи” Ярослава Селезінку, Михайла
Панасюка, Василя Прохурського та інших.
Це стало великою втратою для культури
України. Масово знищували книжки, руко�
писи, архівні матеріали незалежно від їх�
ньої ідейної спрямованості. Свою діяль�
ність “Просвіта” продовжила у діаспорі,
вносячи вагомий доробок в українську
культуру.

Наближення краху тоталітарної систе�
ми пожвавило громадсько�політичне життя
на Львівщині та відродження “Просвіти”. 2
червня 1988 року у Львові відбулася уста�
новча конференція Товариства української
мови ім. Т. Шевченка. Затвердили статут та
організаційні засади. 1990�го на Львівщині
вже діяло 312 міських і районних об’єднань,
1 141 осередок, 778 тис. членів.

У нашому районі за активного сприян�
ня профспілкових комітетів освіти у кож�

ному селі при школах створили низові ор�
ганізації “Просвіти”, які на установчій кон�
ференції 30 липня 1989 року утворили ра�
йонне об’єднання Товариства української
мови ім. Т. Шевченка. Першим головою то�
вариства обрали вчителя Сергія Сторощу�
ка.

Перші роки діяльності Товариства були
непростими. Залучали людей до активної
політичної діяльності, налагоджувати тісні
зв’язки з новими політичними утворення�
ми, проводили широку пропагандистську
й організаційну роботу щодо виборів до
Верховної і місцевих рад. Водночас това�
риство працювало над відродженням ук�
раїнських традицій і культури. 

1992 року товариство з ініціативи лау�
реата Шевченківської премії Йосипа Пару�
бочого, голови місцевого осередку Арсена
Полянського, голови районного об’єднан�
ня Сергія Сторощука, професора Петра Сі�
корського, краєзнавця Івана Діка й активіс�
тів виступило ініціатором встановлення
пам’ятника Маркіянові Шашкевичу, який з

1838 до 1841 року був настоятелем церкви
Різдва Пресвятої Богородиці у с. Нестани�
чах. Пам’ятник, який виготовив скульптор
Ярослав Мотика в листопаді 1993 року,
встановили біля церкви, на подвір’ї плеба�
нії. Це було велике свято для радехівчан. На
відкритті виступили поет Роман Лубків�
ський, Борис Козовський, заступник голо�
ви обласної ради Анатолій Зима.

Відомо, що важливу роль у перші роки
незалежності відігравала преса, зокрема
“Літературна Україна”. 1994 року з ініціа�
тиви членів осередку товариства у с. Вуз�
ловому відбулося свято “Літературної Ук�
раїни”. Тоді мешканці району передплати�
ли понад 1500, а в селі — 700 примірників
газети.

У тісній співпраці зі Львівським крайо�
вим товариством “Рідна школа” (прези�
дент — професор, доктор педагогічних на�
ук Петро Сікорський) товариство “Просві�
та” вивчало історію та діяльність “Приват�
ної мішаної всенародної школи ім. Тараса
Шевченка”. Товариство “Рідна школа” з
українською мовою навчання в Радехові
заснували 1927 року і розташували у На�
родному домі. На той час це була єдина
українська школа на Бродівський, Сокаль�
ський, Кам’янецький та Радехівський пові�
ти. До 70�річчя школи видали історико�пе�
дагогічні нариси “Поступ до “Рідної школи”
(автори П. Сікорський, Д. Герцюк, М. Лі�
цовський, В. Офіцинський, М. Барна). У
цьому ж приміщенні відкрито Музей “Рід�
ної школи”, проводять екскурсії й уроки
для учнів та відвідувачів.

Далі буде.

ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Хор “Просвіти” у церкві Святого Миколая. м. Радехів

Народний дім, збудований 1912 р. Сучасне фото

ДО 140FРІЧЧЯ “ПРОСВІТИ”

Просвітяни с. Стремільчого, 1930 р.
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“Безсмертя народного духу, 
його живої енергії”.ПОСТАТІ12

Ніна ГНАТЮК

Я к зазначив у передмові до книжки ме�
муарів Нестора Махна доктор полі�
тичних наук, професор Микола Голо�

ватий, тяжко відшукати у нашій історії, у
пам’яті народу постать колоритнішу і водно�
час складнішу, суперечливішу. Люди стар�
шого віку пам’ятають його з радянських
фільмів, де отамана показували шаржова�
ним уособленням анархізму — патлатим,
крикливим, немилосердним рубакою. А
яким був насправді батько Махно, сміли�
вець�відчайдух, командир�самоук? 

Доля цієї легендарної особистості часів
Громадянської війни непроста, навіть трагіч�
на — голодне дитинство, десять років в’яз�
ниці, смертний вирок, десятки блискучих
воєнних операцій, одинадцять замахів на
життя, тридцять рубаних і вогнепальних ран,
контузія, втеча за кордон, смерть на чужині.

Змінювалися покоління, народжувалися
і розвалювалися могутні імперії. Європу
шматували війни, відходили в забуття все�
сильні вожді. А ім’я Нестора Махна досі при�
вертає увагу, воно не припало пилом історії.
Його іменем називають громадські об’єд�
нання, школи, йому споруджують пам’ятні
знаки. І всі, хто цікавиться історією, прагнуть
зрозуміти феномен Нестора Махна. Цьому,
сподіваємося, сприятиме 600�сторінкове
зібрання мемуарів “Нестор Махно. Сповідь
анархіста”, видрукуване у столичному ви�
давництві “Книга роду”.

Відкриваючи презентацію книжки, що
відбулася у Будинку письменників, директор
видавництва Микола Славинський чимало
цікавого розповів про бурхливе життя леген�
дарного вождя селянських повстань 1918 —
1921 року — батька Махна. Ідеали, якими він
керувався, були прості та зрозумілі селян�
ству. Він об’єднував широкі маси і вів за со�
бою, щоб “заволодіти землею і зайнятися
виживанням зі свого тіла паразитів, які нічо�
го не виробляють, живуть у достатку і розко�
ші”. Махно усвідомлював, що Україна повин�
на мати власний національний шлях розвит�
ку. Він прагнув до народного самоврядуван�
ня, самоорганізації. Масові збори в антів, ві�
ча у слов’ян, козацькі ради в запорожців, а в
Нестора Махна — добровільні сільськогос�
подарські комуни. Він кидався між лівими і
червоними, саможертовно боровся за звіль�
нення селян, прагнучи утвердити господаря
на власній землі.

Нестор Махно був надзвичайно попу�
лярним у ті часи, його підтримали тисячі од�
нодумців. І його, анархо�комуніста, як Нес�
тор називав себе, прагнули використати
більшовицькі вожді. Нестора Івановича гос�
тинно приймають у Кремлі Свердлов і Ленін,
закликають подвоїти зусилля у боротьбі з
ворогами революції.

Для Махна виготовляють фальшивий ук�
раїнський паспорт на ім’я Івана Шепеля, з
яким він знову повертається в Україну і фор�
мує збройні загони, до кінця 1918 року вста�
новлює свою владу в 72 волостях. У доку�
ментах тих років воєначальник підписується
— головнокомандувач революції батько
Махно.

За взяття Бердянська і Маріуполя ко�
мандира 30�тисячної селянської армії наго�
роджують орденом Червоного Прапора: він
був одним із перших кавалерів цієї бойової

нагороди. А невдовзі, побачивши силу і
вплив Махна, більшовики кидають проти
нього майже 250�тисячну армію з артиле�
рією, бронепоїздами й аеропланами.

Нестор Махно, хоч і не мав повної серед�
ньої освіти, володів даром інтуїції, комуніка�
бельності, умів стратегічно мислити, розу�
мівся в людях, був непоганим психологом і
організатором.

У спогадах Нестор Махно передбачає
справжню сутність більшовицької влади. Чи�
таємо: “Дуже часто можна було почути се�
ред селян їхню справжню думку про дорево�
люційну і революційну владу. Вони говори�
ли, ніби жартома, але насправді всерйоз і
завжди з особливим болем і ненавистю, що
дурня Миколу Романова від влади прогнали,
другого дурня почав було розігрувати Ке�
ренський; тепер і цього прогнали. Хто ж піс�
ля нього почне розігрувати в наш час, за наш
рахунок цього дурня? 

— Володька Ленін! — говорили одні.
Інші говорили: без “дурня” не обійтися.

(Під словом “дурень” вони розуміли завжди
владу). Місто для цього тільки й існує: його
ідея і система дурна: місто викликає до жит�
тя цього “дурня”, — казали селяни”.

Уже тоді Нестор Махно передбачав, які
випробування і смертельні загрози станов�
лять простим людям ті, хто прийшов до вла�
ди у листопаді 1917 року. “В перших числах
грудня в Єкатеринославі фактично уже тор�
жествував блок більшовиків і лівих соціаліс�
тів�революціонерів. Гуляйпільський район,
визнаючи ці партії за революційні, тут же
безпомилково визначав ступінь їхньої рево�
люційності.

Трудящі говорили: “Ми поважаємо біль�
шовиків і лівих соціалістів�революціонерів
за їхню активну діяльність в революції. Ми
вітаємо їх, як стійких борців. Всюди запро�
ваджуються комісаріати. І комісаріати ці
більше із поліцейським обличчям, ніж з об�
личчям рівного брата, що прагне нам пояс�
нити, як краще було б нам облаштуватися
самостійно, без окриків начальників, які жи�
ли на нашій шиї досі й не принесли нам нічо�
го доброго, крім шкоди. А якщо цього праг�

нення революційної влади зараз не видно,
якщо замість цього запроваджуються полі�
цейські інстинкти, із яких, замість порад,
сипляться окрики начальства, то в майбут�
ньому… стане смертю і знищенням свободи
і незалежного життя, до яких ми прагнемо”.

Чи не так сталося, як передбачав селян�
ський командарм у паризькій еміграції?

1926 року з нагоди видання першого то�
му “Спогадів” Нестор Махно написав: “Про
одне лише доводилося шкодувати мені, ви�
пускаючи цей нарис у світ, що він виходить
не в Україні і не українською мовою. Культу�
рою український народ крок за кроком йде
до повного визначення свого індивідуально�
го єства і це було б важливо”.

Директор книжкової палати Микола Сен�
ченко, керівник Асоціації книговидавців
Олександр Афонін наголосили на потребі
ширшого розповсюдження цього видання,
що проливає світло на багато сторінок віт�
чизняної історії, трагізм революційних подій
в Україні. Але де взяти цю потрібну книжку
вчителеві історії, який живе у віддаленому
селі? Настав час відновити мережу книжко�
вих магазинів, систему замовлення літера�
тури за тематичними планами, послугу
“Книга — поштою”. Авторитет книжки не мо�
же впасти — впав інтелект влади. Хто має
право позбавляти українців власної культу�
ри, мови, книжки?

Про потребу підтримки урядом націо�
нального книговидання говорив відомий
письменник�сатирик Олег Чорногуз.

“Про Нестора Махна ще за життя ходили
легенди, — відзначила голова Дніпропет�
ровської обласної організації НСПУ Леся
Степовичка. Уявляєте — Нестор Махно на
білому коні в’їжджає в музей Яворницького.
Нестор Махно — це безсмертя народного
духу, його живої енергії”.

Прах Нестора Махна покоїться на Па�
ризькому кладовищі Пер�Лашез. Родина не
мала коштів на оплату землі, тому тіло Нес�
тора Івановича кремували.

У вересні 1986 року мені довелося з гру�
пою туристів з Вінниці відвідати Париж, по�
бувати на цьому кладовищі, постояти біля
могили 18 паризьких комунарів. Але ніхто не
сказав, що поруч — прах Нестора Махна в
урні № 6686.

Історія довго замовчувала імена своїх
творців. Лише тепер видавництво “Книга
роду” повертає спогади Нестора Махна про
пережите, його погляд у майбутнє. 

НЕСТОР МАХНО, 
ЯКОГО НЕ ЗНАЄМО

Ніна ГНАТЮК

У перше я побачила
Олеся Терентійови�
ча Гончара на нараді

творчої молоді у березні
1963 року. Його присут�
ність на відкритті цього за�
ходу Комісії по роботі з
молодими, якою опікував�
ся Павло Тичина разом із
Володимиром П’яновим,
не була лише формальніс�
тю. Олесь Терентійович
разом з Андрієм Малиш�
ком, Платоном Воронь�
ком, Абрамом Кацнельсо�
ном, Любов’ю Забаштою,
іншими відомими пись�
менниками уважно слуха�
ли вірші старшокласників
з усієї України, відзначали
кожен вдалий образ, ря�
док, дуже тактовно робили
зауваження і давали пора�
ди, якщо чиїсь перші пое�
тичні чи прозові спроби
видавалися їм слабкими.

Саме з благословення
Олеся Гончара видавниц�
тво “Молодь” видрукувало 1966 року мою
першу збірочку віршів “Пелюстка грому”,
про яку тепло відгукнувся Павло Тичина.

З Олесем Терентійовичем доводилося
зустрічатися не раз під час нарад творчої
молоді, письменницьких з’їздів, пленумів,
декад літератури. І хоч яким завантаже�
ним був О. Гончар — академік, голова
Спілки письменників, голова Української
ради миру, член редколегії багатьох ви�
дань — він завжди знаходив час поспілку�
ватися з земляками, побратимами по пе�
ру, учнівською і студентською молоддю,
відповідав на листи своїх численних адре�
сатів. І я бережу конверт і аркушик з його

розбірливим почерком, добрими, окрилю�
ючими словами.

Про Гончара�письменника, його рома�
ни, повісті, новели, публіцистику написано
багато. А ми часто забуваємо нагадувати
сьогоднішній політичній, науковій і творчій
еліті, сучасній молоді, якою прекрасною,
світлою, багатогранною особистістю була
ця неймовірно працьовита, шляхетна й вод�
ночас мужня і смілива людина. Усі трагедії й
болі українського народу він вбирав своїм
серцем.

“Дякую Богові, що дав мені народитися
українцем”, — у цих словах Олеся Теренті�
йовича уся його душа, всі обшири краси і

мудрості, що давали йому наснагу, невтом�
ність, віру.

Шевченківському лауреатові Василеві
Захарченку належать такі рядки: “Олесь
Гончар — це явище. Щасливе, світле явище,
явлене Богом для нас, українців, і з часом
ми це усвідомимо”.

Нинішній рік для нас — рік Олеся Гонча�
ра. До 90�річчя класика української літера�
тури вийшло чимало монографій, збірників
статей, спеціальних випусків журналів.

Серед них — монографія доктора фі�
лологічних наук, професора, декана фі�
лологічного факультету Полтавського
державного педагогічного університету

імені В. Короленка Ми�
коли Степаненка “Пуб�
ліцистична спадщина
Олеся Гончара”, збірка
літературно�критичних
статей письменника,
фраґменти щоденнико�
вих записів, листів
“Олесь Гончар і Прид�
ніпров’я”, підготовлена
працівниками Дніпро�
петровського історич�
ного музею ім. Д. Явор�
ницького за підтримки
Всеукраїнського благо�
дійного фонду “Украї�
на—ЮНЕСКО”.

Безсумнівно, увагу
читачів привертає і ви�
дання “Олесь Гончар:
Прагніть задумів висо�
ких”, (упорядник — Віта�
лій Абліцов), що знайо�
мить читачів із фундато�
рами, історією запро�
вадження, лауреатами
першої в Україні Міжна�
родної недержавної ук�
раїнсько�німецької літе�
ратурної премії О. Гонча�

ра, яку заснували десять років тому при�
хильники таланту автора “Собору” — пись�
менниця Тетяна Куштевська та меценат Ді�
тер Карренберг (Ессен, Німеччина) для під�
тримки творчої молоді України.

14 липня, в день пам’яті Олеся Гончара,
до його пам’ятника лягли квіти з рук бага�
тьох шанувальників таланту, рідних і близь�
ких. Та слово Олеся Гончара, його дух — жи�
ві. Кожен, хто усвідомлює себе українцем,
кому дорога ця земля, хто чує її материн�
ський голос, повторює за Олесем Теренті�
йовичем: “Живи чесно, живи правдиво. Лю�
дина людині повинна світити. Людина —
відблиск Всесвіту!”

«ДЯКУЮ БОГУ, ЩО НАРОДИВСЯ УКРАЇНЦЕМ»
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“Його відданість рідному народу, Україні
межувала з крайнім ризиком”. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ 13
Валентина ДАВИДЕНКО

В ін — з виняткових людей. Такі біогра�
фії потім обростають легендами, і
тяжко дошукатися, де правдиві фак�

ти, а що приписано людським захопленням
чи заздрістю. Тому в своїй розповіді я вирі�
шила не ділитися особистими враженнями й
оцінками, а лише якомога точніше перепо�
вісти зміст почутого від першої особи та
висловлювання про його обдарування інших
людей. Але найбільше портрет цього уні�
кального українця розкривається через його
книжку “Пагінці надії”, яка недавно вийшла у
видавництві “Каменяр”. Тож її теж цитувати�
му в цьому нарисі. Отже, Климентій Михай�
люк — письменник і лікар. Це перше, чим ві�
домий він в Україні й за її межами. А ще пси�
холог, політолог, художник, композитор. 

Його справжня доля теж ніби виписана
талановитим романістом, але з надміром
фантазії. І все ж, хоч як важко повірити, але
всі ці події вмістилися у біографію звичайної
(для себе залишаю знак запитання) людини,
нашого сучасника.

Двадцять сім років тому йому вдалося
передати за кордон рукопис своєї поетичної
збірки “Правда кличе” під псевдонімом Во�
лодимир Дуб. Вона вийшла в Канаді, і стало�
ся так, що справжнє ім’я автора не розкри�
ли, хоч КДБ займався цією справою з усією
серйозністю. А вже в часи незалежності нак�
лад 3 000 примірників іншої його книжки
спалили зловмисники. На Михайлюка
сфальсифікували судову справу і наклали
непомірні штрафи, лише через Європей�
ський суд він зумів відстояти себе. 

І в цей самий час уже тисячі людей зав�
дячували своїм життям лікарю, який вряту�
вав їх за безнадійних обставин. Климентія
Івановича мені представила теж одна з його
пацієнток — киянка Віра Романівна, яка слу�
хає мої радіопрограми з “незвичайними
людьми”, і хотіла якомога більше почути про
такого видатного українця. Тож я, звикла
уточнювати, наскільки легендарний ореол
відповідає істинному, зателефонувала
львівським знайомим і запитала, чи знають
вони щось про дивовижного лікаря зі Стрия.
Ті охоче підтвердили: “Так, ось недавно він
урятував чоловіка від неминучої ампутації,
вилікувавши йому тяжку гангрену ноги”. А
вже потім я побачила на прийомі у Михайлю�
ка пацієнтів, від яких давно відмовилася офі�
ційна медицина. Одній молодій жінці вже на�
віть перестали телефонувати з медичного
центру, де вона перебувала на обліку, вва�
жаючи, що її немає серед живих. Вона ж,
після кількох курсів лікування у Михайлюка,
через півроку повернулася на роботу. Її ко�
леги сприйняли це як справдешнє диво. 

Низку таких вражаючих свідчень я могла
б подовжити, але її знайде читач наприкінці
книжки “Пагінці надії”, де вміщено листи з
подяками від людей, яких врятував лікар.
Назву лише: 17 тисяч пацієнтів, яким вдруге
подаровано життя завдяки унікальній мето�
диці Михайлюка. Майже три тисячі жінок із
діагнозом “безпліддя” стали щасливими ма�
терями. Його життєве кредо — бачити свою
націю здоровою. Климентію Івановичу про�
понували роботу за кордоном, власну ме�
дичну клініку, адже він зцілив багатьох іно�
земців із різних країн. Однак стрийський лі�
кар каже: “Я ніколи не залишу мій бідний на�
род, працюватиму насамперед для нього”.

Минає день,
І так мені болить
Оця маленька відгоріла днина!
А білий сніг на білім тлі лежить,
Як в сповитку розплакана дитина.

Зі збірки “Сповідь”. 
Я перечитала ваговитий томик “Пагінці

надії”, оформлений, як і попередні книжки,
його малюнками, і навіть порадила авторові
деякі з новел покласти в основу майбутньої
повісті та видати окремою книжкою. Але ни�
нішнє видання, можливо, найоб’єктивніше
представляє Михайлюка в усіх іпостасях:
публіциста, поета, прозаїка, філософа. Він
пише зазвичай ночами, бо довгий робочий
день заповнений турботою про пацієнтів. Іно�
ді скаржиться, що хотів би ще попрацювати
над удосконаленням методики, пошукати
ліки від недуг, які ще не лікує, як, наприклад,
діабет, але бракує часу. Свій природний дар
діагностувати лише з допомогою очей і рук
він доповнив навчанням у Львівському ме�
дичному інституті та кандидатською дисерта�
цією. Власне відкриття називає “методом жи�
вої води”. Це ін’єкції з десяти трав. Лікар сам

підготував креслення апарата, який
йому сконструювали за кордоном. З
його допомогою відбирає із
трав’яного соку, за його словами,
“ядро”, з десяти літрів лише 80 грамів
стають ліками. За свій дар щоденно
дякує Богу. Навіть приймаючи пацієн�
тів, подумки запитує: лікувати цю лю�
дину чи ні. Каже, що завжди одержує
лаконічну відповідь: “так” або “ні”.

Поєднати такі різні грані особис�
тості, як і колізії його життя, непрос�
то, бо це може викликати подив чи й
недовіру. Так само, у книжці зібрано
поезії, серед яких є найпростіші,
зрозумілі й маленьким дітям, і
складні філософські есеї, аналітичні
літературознавчі розвідки (“Мої роз�
думи над ліричною драмою І. Фран�
ка, або “Зів’яле листя” у його серці й

пам’яті”), дивовижна за стилістикою проза
(як текст “Ніч у готелі”), пісні, до яких сам
створив музику. 

Малювати теж не вчився ніколи, але по�
казав мені композицію, створену за кілька
годин до нашої зустрічі: “Годиться для об�
кладинки моєї дитячої книжечки?” Чом би й
ні: кумедні ведмежата, які грають і танцюють
на галявині. Справжня книжкова графіка,
створена кольоровими олівцями. Так проі�
люстрував усі свої видання.

Розмовляємо про наболілі проблеми
сьогодення, бо дуже непокоїться про полі�
тичні колізії, стан українства в державі, рідну
мову і раптом: “Ісус Христос є насправді, і
Божа Матір. Він дуже лагідний, завжди при�
ходить на поміч. Тільки треба прохати, не за
першим разом, то за іншим допоможе”. А в
есеї Михайлюка “Шукай людину за кожним
обличчям” є такі рядки: “Ангели — це люди,
які є прозорими. Це люди, які пропускають
крізь себе світло. Там, де вони є, все стає
світлим, ясним, зрозумілим. Це наповнені
життям люди, які воскрешають мертвого.

Ангели — це люди, які отримали трішки
справжньої радості раю. Повірте мені, анге�
ли — це істоти з плоті і крові, які тримають
світ у полі зору. Глибоко в них ти відчуваєш
таємницю незбагненної доброти, яка схо�
дить на тебе, і відчуваєш її у всьому. В них
любов стає матеріальною, такою, що тобі
хочеться обійняти її. Через цих людей я від�
чуваю, як Бог наближається до мене з усією
його ніжністю і турботою”.

На одній із світлин, вміщених у книжці,—
мама Климентія Івановича Текля Михайлюк із
родини Долішних. Вона була тоді студенткою
Віденського університету. Вивчала філологію.
Там познайомилася з його батьком Іваном
Михайлюком, якийсь час вони мешкали і пра�
цювали у Відні. А потім повернулися до бать�
ків у Стрий. Климентій втратив батьків у ран�
ньому дитинстві, сирітство було тяжким. Але
вже тоді відчув у собі дар “бачити” людей…

У книзі пише про причини різних люд�
ських недуг. Скажімо, “Про нервові захворю�
вання”.

“Егоїстичні люди, які не вміють віддава�
ти, захворюють нервовими захворювання�
ми.

Кожна людина існує у павутинні взає�
мозв’язків з іншими людьми. І коли вона пе�
рестає віддавати, всі ниточки�павутинки
розриваються. Система життєвого забезпе�
чення в самій людині має вигляд цих павути�
нок�зв’язків між людьми. Вони порушуються
— і порушується зовнішня система відда�
вання, так само як і внутрішня система нер�
вової регуляції. Людина, яка не віддає, пе�
рестає одержувати. Вона впадає в нескін�
ченні депресії в очікуванні енергії ззовні. Але
енергія в світі не додається, а лише цирку�
лює між Богом і людиною. Ця нерукотворна
Божественна енергія, яка регулює міжлюд�
ські стосунки, є нескінченною, але входить і
виходить, постійно циркулює, очищуючи
людські душі. Якщо десь стається розрив, і
вона не виходить з якоїсь точки, то перестає
сюди і надходити. Людина, яка перестає від�
давати, ніби вилучається з колообігу Божес�
твенної енергії. У людських взаєминах вона
залишається відрізаною від очищувальної
взаємної любові до людей. Вона стає непри�
четною до життя і любові і ніби падає в хо�
лодну прірву і депресію”.

Розповів, що якось на прийом привели
молоду дівчину, в якої родич — знаний лікар�
невропатолог. За чотири місяці стаціонарно�
го лікування їй не змогли допомогти, права
рука так і залишилася нерухомою. Михай�
люк зробив хворій
ін’єкцію і попросив
медсестру поставити
чайник: “Через 15
хвилин питимемо
чай”, — сказав гос�
тям. “А в мене це
строго — за 15 хвилин
медсестра принесла
чайник, я налив у ча�
шечку хворій і кажу:
“Беріть, прошу, і цу�
керки беріть”. Вона
дивиться сумно. А я їй
наказую: “Швидше
беріть, правою рукою,
Ви вже можете!” Вона
простягає руку і
справді бере. І зали�
вається сльозами: чо�
му ж мене стільки му�
чили крапельницями
й уколами в лікарні, а
Ви за 15 хвилин вилі�
кували?!”

До нього з вели�
кою пошаною стави�
лися в Народному
медичному інституті в
Тибеті, хоч там і своїх фахівців, які поєдну�
вали знання офіційної медицини і нетради�
ційне лікування та власні здібності, було чи�
мало. Михайлюк прожив у Тибеті сім років,
як наділений особливим хистом, мав там
державну стипендію, лікував і свою профе�
суру. Каже, що бачив і старовинні сувої та
книги. Вивчав усе, що пропонувала східна
медицина й філософія, але застосовує ви�
бірково. Наприклад, його вчителі великої
ваги надають фізичним вправам, прийомам
східної боротьби для зцілення. Він не вба�
чає в цьому особливого ефекту, його засо�

би значно сильніші. Недарма ж найповажні�
ші духовні особи в Тибеті під час зустрічі з
Климентієм Івановичем шанобливо схиля�
лися, піднімали руки до неба, вказуючи, що
дар його звідти.

…У книзі “Пагінці надії” виводить трид�
цять Законів життя.

“4. Закон плати. Платити потрібно за
все: за дії і за бездіяльність. Що буде дорож�
че? Інколи відповідь очевидна лише в кінці
життя, на передсмертнім ложі — дорожча
плата за бездіяльність. Уникнення невдач не
робить людину щасливою. “У моєму житті
було багато невдач, більшість із них так і не
трапилося”, — слова синам старого перед
смертю.

7. Закон коромисла. Якщо людина чо�
гось хоче, а воно недосяжне, потрібно при�
думати іншу зацікавленість, рівновелику за
силою першій.

14. Закон розвитку. Життя змушує люди�
ну вирішувати ті завдання, від вирішення
яких вона відмовляється, котрі вона боїться
вирішувати, вирішення яких уникає. Але ті
завдання все одно доведеться вирішувати
вже на новому витку свого життя. І напруга
емоцій, переживань… будуть усе потужні�
шими, а ціна вирішення — вищою. Від чого
втікаємо, до того і прийдемо.

23. Закон дзеркала. Те, що людину дра�
тує в оточенні, є в ній самій. Те, що людина
не хоче чути від інших людей, є те, що їй най�
важливіше почути на даному відтинку життя.
Інша людина може служити для нас дзерка�
лом, допомагаючи відкрити те, чого ми не
бачимо, не знаємо у собі. Якщо людина вип�
равить у себе те, що її дратує в інших, долі
не доведеться посилати їй таке дзеркало.
Уникаючи всього того, що нам неприємне,
уникаючи людей, які викликають у нас нега�
тивні почуття, ми позбавляємо себе можли�
вості змінити своє життя, позбавляємо себе
внутрішнього росту”.

…Мене він трохи засмутив ще однією
несподіваною фразою: “Людський дух ніко�
ли не повертається вдруге на Землю…” Я
бачила того дня дивовижні небеса на захід�
ному прузі. Такі, які можливо лише нафанта�
зувати на полотні, і пручалася в думках: нев�
же це даровано лише раз? 

…Передбачаю, що суспільна цікавість, а
за нею і визнання цього дару — незабаром, і
мої колеги — журналісти й письменники на�
пишуть так, щоб вразити читача неординар�
ними епізодами з біографії кандидата медич�
них наук, провідного лікаря центру “Дар” у
Стрию Львівської області, члена Національної
спілки письменників та Міжнародної асоціації
письменників Климентія Михайлюка. 

Я ж писала про
те, що вразило і
переконало мене.
Сирітське дитинство
українського хлопчи�
ка, у якого були такі
красиві шляхетні
батьки, а він закінчив
шкільну науку попе�
реду всіх одноклас�
ників. Бо “перескаку�
вав” із класу в клас,
обганяючи розумом і
своїх педагогів. Як
потім тибетських
мудреців. Його від�
даність рідному на�
роду, Україні межува�
ла з крайнім ризи�
ком, коли писав пое�
зію як заклик до бо�
ротьби з “імперією
зла”, коли був відвер�
тим у своїх поглядах і
потім у розмовах із
новими президента�
ми України.

Далека від того,
щоб ідеалізувати мо�

го героя, як і будь�яку земну людину, я навіть
не схильна до сакраментального висновку:
“Треба вивчити це явище”, бо не певна, що
це можливо у нашому часі у нинішньому ста�
ні суспільства. Ми можемо це прийняти як
дар і радіти, що є такий Українець. І най�
прикметніше, він залишається зі своїм наро�
дом.

Мій карий болю, тільки не зникай,
Не витікай сльозою в сіру днину…
Несу я Слово, мов малу дитину —
Кохану, найдорожчу і єдину, —
У свій розквітлий смерековий край. 

ЖИВА ВОДА ДЛЯ НАС
Климентій Михайлюк

Мати Текля Михайлюк, студентка
Віденського університету
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“Народ, який не знає своєї історії,
приречений на постійні поразки...”

ТацітЗЕМЛЯ КОЗАЦЬКА14
Борис МАНЖЕЛА,
генерал�осавул українського ко�
зацтва, отаман Сумської паланки

Такий генетико�топонімічний
код для нашого козацького міста
Суми — прадавні назви річок Сума
і Сумка, на берегах яких виникла
колись фортеця Суминого город�
ка. Красиві легенди та перекази
пов’язують етимологію назви міста
зі знайденими на берегах цих річок
козацькими ранцями�сумами, то�
му й місто так назвали — Сумами.

Звичайно, ця легенда прижи�
лася в народі, оспівана в піснях і
думах, а нещодавно легендарній
козацькій сумі — праматері назви
міста — вдячні нащадки Сумського
слобідського козацького полку, що
об’єдналися в столиці в Сумське
земляцтво, поставили в центрі міс�
та поруч із козацьким храмом
пам’ятний знак: із чистої джерель�
ної криниці підняли чи то мислив�
ську, чи то козацьку суму�ранець,
яка й застигла навічно в бронзі. Ав�
тор — молодий місцевий скульп�
тор Олексій Шевченко. Генерато�
ром і двигуном цієї ідеї виступив
наш земляк, а нині киянин, заснов�
ник культурно�мистецького центру
в Сумах, поет і журналіст Микола
Гриценко. Спонсорувало спору�
дження Сумське земляцтво Києва
в особі голови Печерської райдерж�

адміністрації Сергія Сущенка. Тож
слава й шана землякам, душі яких
черпають натхнення з рідних кри�
ниць, про що говорив на відкритті
цього знака ще один відомий зем�
ляк, народний артист України, спі�
вак Анатолій Мокренко.

Виступав колишній Сумський
міський голова Олександр Андоро�
нов, теперішній голова Геннадій
Мінаєв, що робить упевнені кроки
в опануванні державної мови, інші
промовці, земляки й гості — всі го�
ворили про ту нерозривну генетич�
ну сув’язь поколінь сумських ко�
зацьких традицій, які проникливо й
переконливо освятив у своєму
слові владика Мефодій, єпископ
Сумський і Охтирський: “во ім’я
Отця, і Сина, і Духа Святого”.

Краєзнавці�історики, що стоя�
ли поруч, розпочали науковий спір
про назву міста. Заполітизовані
чиновники від культури, на жаль,
не надали їм слова, а присутні

могли б дізнатися багато цікавого. 
Найімовірніша версія назви

міста походить від готсько�хохлов�
ських (вишніх�горних) назв: Суми
(лат. “summa” — вершина, оглав),
бо перше дослов’янське поселення
було саме на найвищому місці не�
подалік теперішньої околиці Луки,
що над музеєм Чехова біля Топо�
лянської вулиці. Інші дослідники
стверджують, що гідронім “су”
тюркського походження й означає
водопій, водойму, місце, багате на
воду. Монгольська етимологія (від
нанайської), наприклад, сула — за�
лишати, зберегти, дарувати. У нор�
везькій мові “soula” — твань, боло�
то. У литовській “sula” — сік дерева,
дьоготь тощо. До слова, наші пред�
ки гнали з дерев дьоготь і торгува�
ли ним. Але найвірогідніша версія
та, що назву дали варяги�мандрів�
ники, які, добираючись із Дніпра до
верхів’я Псла, назвали нашу місце�
вість “suomi” — тобто низинно�бо�

лотиста, розташована біля гирл Су�
ми й Сумки, які впадають у Псел.
Місцеві жителі, не знаючи мови за�
морських торгових людей, які й
свою батьківщину Фінляндію нази�
вали країною тисячі озер Suomi,
прив’язали те дивне слово до зви�
чайної козацької суми. Тож корінь
“су” — вода — дав назву річкам і
місту. Отже, за фонетичним збігом
“summa” і “suomi” (за значенням
вони протилежні) стали основопо�
ложними в назві місцевості. Так
трактують назви річок та міста, де
оселилися перші мисливці й бджо�
лярі в дубовому пралісі на березі
чарівного тихоплинного Псла. То�
му, мабуть, настав час повернути
цим двом річкам їхні первісні назви:
Сума й Сумка (нині Сумка та Стріл�
ка), оскільки вони визначальні що�
до назви міста.

Сумські митці розповідають про
символіку пам’ятника: небесна
сфера над криницею означає єд�

ність по обидва боки кафедральних
соборів Сум, єдину Помісну Україн�
ську Православну Церкву. Криниця
— невичерпне й чисте джерело на�
родного патріотизму, з якого прий�
дешні покоління братимуть силу й
наснагу на добрі справи. А яка кри�
ниця без калини — символу України,
яку привіз зі свого обійстя і власно�
руч посадив славний земляк Анато�
лій Мокренко разом із сумською мо�
лоддю. Наступного дня він відкрив у
своїх рідних Тернах фестиваль
шкільних хорових колективів.

І, нарешті, славна козацька су�
ма, наповнена золотими червінця�
ми та дукатами, яку підняли з кри�
ниці історії гідні нащадки сумських
козаків, символізує добробут і дос�
таток народу, а не суму смутку й
розчарувань. І все це на мапі Сум�
щини з назвами всіх районних цен�
трів області.

Спорудження пам’ятного знака
сумській сумі — один із низки захо�
дів на відзначення 350�річчя Сум�
ського слобідського козацького
полку, яке досі вперто ігнорувала
вже колишня місцева влада. Відте�
пер козацька сума навічно повер�
нулася до рідного міста.

І ОЖИВАЄ ДАВНЯ ЛЕГЕНДА
Як стверджують сучасні науковці, кожна місцевість наділена особливою

енергетикою, яка формує національний характер і забезпечує моральне й
фізичне здоров’я нації. Тому й кожна людина разом з іменем має власний ге$
нетичний код, переданий батьками.

Євген ЦИМБАЛЮК, 
Рівненська обл.
Фото автора

БРАТСЬКА МОГИЛА — 
НА СОТНІ БОГУНІВЦІВ
Як відомо, гетьман Богдан

Хмельницький на битву під Берестеч�
ком покладав великі надії, адже у разі
перемоги Польща повністю втратила
б контроль над Волинню, і споконвіч�
ні українські землі перейшли б до рук
українців. Утім, внаслідок зради со�
юзників задум не здійснився, хоч, як
напише через віки поетеса Ліна Кос�
тенко, “ця поразка варта стонадцять
перемог”. Тут, під Берестечком, від�
булося перше серйозне випробуван�
ня бойового і патріотичного духу ко�
зацького війська. Особливий героїзм
виявили кілька сотень вояків, які ство�
рили захисний редут між селами
Плоска і Семидуби. 

Скільки вояків налічувалося у
цьому загоні, невідомо. Одні дос�
лідники історії стверджують, що дві
сотні. Інші називають утричі біль�
ше. Дехто навіть вважає, що кіль�
кість захисників редуту — тисяча
осіб.

Із документальних джерел точ�
но відома лише дата: бій відбувся
10 липня 1651 року, тобто в остан�
ній день Берестецької битви. Отже,
це був завершальний акорд бата�
лії, який перервав наміри шляхти
добити знекровлене українське
військо, що за десять днів втрати�
ло десять тисяч вояків.

Досі в народі живуть перекази.
Саме вони — головне джерело
свідчень про героїчний поєдинок
козаків із багатотисячною поль�
ською армією. Тож, за переказами,
козацький загін залишився для
прикриття основних військ. Козаки

у ряд розташували вози. Такий вал
був не вельми надійним, але дав
змогу витримати першу ворожу
навалу. Кілька годин перегрупову�
валися поляки, відтягували пора�
нених та вбитих.

Хтозна, можливо, і друга нава�
ла не відрізнялася б результатом
від першої, якби козаки мали біль�
ший запас набоїв. Їм довелося за�
мінити рушниці шаблями і вступи�
ти у нерівну сутичку — одному про�
ти трьох, чотирьох, а то й десяти
ворогів. Зважаючи на те, що жоден
із оборонців не здався в полон, не
рятувався втечею, можна лише уя�
вити, якою кривавою була ця бит�
ва. Але вона стала визначальною

для подальшої долі України —
втративши у часі й силі, польське
військо не змогло здійснити своїх
планів — знищити богунівців, які
згодом стали кістяком нової армії
Богдана Хмельницького.

МОЛИТВА СТИХЛА — 
ЗАГОВОРИЛА ГАРМАТА
Після баталії загиблих богунів�

ців місцеве населення поховало з
почестями. Сотні людей вважали
за честь власними руками досипа�
ти землі на курган над могилою ко�
заків.

Із часом курган, обрамлений
камінними хрестами, втратив пер�
вісну форму — осів на кілька мет�

рів. Мало того, тут за часів радян�
ської влади, а перед тим і за пан�
ської Польщі заборонили проводи�
ти пошанувальні заходи. Одні — з
національних мотивів, інші — з ате�
їстичних. Зрештою, так було до
1985 року, коли кілька хлопців�пат�
ріотів із Плоски та Семидубів вирі�
шили розчистити терни. А далі —
на зламі дев’яностих років — ко�
зацький редут став центром уваги
дубенської “Просвіти”. Письмен�
ник і художник Микола Тимчак
спроектував пам’ятник у формі
дзвіниці, а згодом створив проект
каплиці. Гуртом з головами колгос�
пів Богданом Музикою й Володи�
миром Войтовичем зробили хоро�
шу справу. 

Нині поле між Плоскою та Се�
мидубами стало святим. Цього ро�
ку на місце останнього бою богу�
нівців з’їхалися люди з різних ку�
точків України, щоб у молитві
(службу Божу відправив митропо�
лит Рівненський та Острозький Єв�
севій) віддати шану славним пред�
кам. 

На мітингу звучало пристрасне
слово політиків, науковців, пись�
менників. Естафету перейняли
митці, що в піснях оспівували славу
предків, долучилися і спортсмени�
аматори. Були й салюти з гармати,
подібної до тих, які використовува�
ли у битві під Берестечком. 

Цього дня, на редуті вирувало
справжнє козацьке свято. Вірить�
ся, що така прихильність до історії,
до України з роками не зміліє у
людських серцях, а ще більше
глибшатиме. 

Після знаменитої Берестецької битви 1651 року Волинська земля рясно вкрилася курга$
нами — братськими могилами полеглих козаків. За три з половиною сторіччя майже всі во$
ни зрівнялися із землею і загубилися у часі та просторі — залишився лише один. Він висо$
чить на місці останнього козацького редуту між селами Плоска та Семидуби Дубенського ра$
йону. Тут 10 липня 1651 року, як стверджують літописці, трагічно та велично завершилася
Берестецька баталія. Трагічно, бо загинуло кілька сотень козаків Івана Богуна, прикриваю$
чи відхід основної групи війська. Велично, бо жоден козак не випустив із рук зброї, стояв на
редуті непохитно, до останнього подиху.

Така роздвоєність стосується і віковічного пошанування полеглих героїв, бо протягом
сторіч редут зазнавав і забуття, і наруги, і возвеличення. На щастя, нинішньому часові при$
таманне лише останнє. На Козацькому редуті традиційно першої неділі липня відбуваються
урочистості. 
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“І ми народжені од щедрості любові”.
Василь Симоненко МИСТЕЦТВО 15

Петро ЛАНТУХ

Сьогодні нікого не здивуєш
фольклорним фестивалем, вони
відбуваються в кожній області.
Проте є один унікальний — тради�
ційний конкурс народної пісні, що
вже удвадцяте зібрав у Вінницькій
області автентичні колективи,
старших і молодших виконавців.
Характерна ознака свята: у конкур�
сній програмі кожного колективу
неодмінно має бути пісня з репер�
туару видатної народної співачки
Явдохи Зуїхи. Саме від неї у селі
Зятківцях Гайсинського району на
Вінниччині збирач фольклору Гнат
Танцюра записав тисячу вісім пі�
сень. Великий збірник “Пісні Явдо�
хи Зуїхи” було опубліковано за
сприяння Максима Рильського
1965 року у видавництві “Наукова
думка”.

Конкурсом народної пісні опі�
куються обласний центр народної
творчості (директор — заслужений
працівник культури України Тетяна
Цвігун), відділ культури райдерж�
адміністрації (керівник — заслуже�
ний працівник культури України
Микола Ричков), а також уродже�

нець Зятківець, відомий письмен�
ник, доктор філологічних наук, за�
відувач відділу фольклористики
Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології імені
Максима Рильського Національної
академії наук України, головний
редактор часопису “Народознав�

ство” Микола Дмитренко. Саме з
ініціативи земляка й започаткова�
но цей фольклорний фестиваль. 

У конкурсі, що відбувся в Зят�
ківцях, взяли участь чотири десят�
ки фольклорних гуртів, кілька дуе�
тів, солістів. Учасники дійства пок�
лали квіти до пам’ятника “Народ�
ній пісні жити”, відвідали могилу
Явдохи Зуїхи.

Після традиційної ходи пред�
ставників районів області, учасни�
ків фестивалю, гостей привітали
керівники й організатори свята.
Зранку до вечора лунали пісні, ви�
конували обрядові дії весняно�літ�
нього календарного циклу, а також
фраґменти весілля, родин, хрес�
тин, похрестин тощо.

Зворушливими були виступи
берегинь української народної піс�
ні Зої Зосимівни Чорної (фольк�
лорно�етнографічний ансамбль
“Русава” із с. Стіна Томашпільсько�
го району), Ганни Филимонівни Ко�
валь (народний аматорський ко�
лектив “Брикса” Бохоницького

СБК Вінницького району). Втішно,
що у фестивалі взяли участь дитячі
колективи з Вінниці (“Вишиваноч�
ка”, “Дударик”), Гайсина (“Зозуля�
та”). Високий рівень виконання
підтвердив вокальний дует уче�
ниць Гайсинської дитячої музичної
школи Галини Синьоок і Дарії Заха�
рової (пісні “Під дубиною”, “Як по�
сіяв Семен гречку”, керівник Люд�
мила Зозуля).

Порадували й самі зятківчани
— жіночий колектив виконав пісні
“Ой у лузі калина стояла”, “Ой у
гаю, у гаю”. Крім того, місцевий
композитор Микола Малицький
написав на слова Миколи Дмит�
ренка мелодію, а Володимир Тка�
чук виконав “Пісню про Зятківці”:

Зятківці — рідне село,
Тепла родинна оселя, 
Ніжних пісень джерело,
Я тут хмелію без хмелю.
Організатори відзначили най�

колоритніші виступи. Головну на�
городу — перехідний приз — отри�
мав народний аматорський фоль�
клорно�етнографічний гурт “Кали�
нове гроно” Рожичнянського СБК
Оратівського району (керівник Ма�
рія Гейчик). 

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ

Таїна БРАТЧЕНКО,
м. Біла Церква,
Київська обл.

У Білоцерківському краєзнавчому
музеї відкрилася виставка робіт тала$
новитого художника, нашого земляка
Олега Безвербного. Її організував йо$
го старший син Ігор, вшановуючи
пам’ять батька. 

Здається, що пейзажі оживають знайо�
мою мальовничою природою нашої рідної
землі. А на них тихо шелестить зелень віко�
вих дерев на Великій галявині парку “Олек�
сандрія” і манять загадкові “Руїни”, де під
містком струменить вода, а широка освітле�
на стежка губиться в далечині, за темними
деревами… Усю цю співучу красу нашого
краю щедро дарує автор картин — Олег
Безвербний, про якого так боляче говорити
в минулому часі. Він учасник багатьох об�
ласних, всеукраїнських і міжнародних виста�
вок, член Спілки художників України, лауре�
ат міської літературно�мистецької премії ім.
І. Нечуя�Левицького. Нині ж його портрет,
який написала Тетяна Матвієнко, висить у
центрі зали, над тремтливим вогником по�
минальної свічки… 

Вдивляєшся в його риси і дивуєшся, які
ясні, блакитні й по�дитячому чисті очі у
цього сивобородого чоловіка, його облич�
чя покреслене зморшками і позначене су�

ворими роками. Мабуть, цю душу не зать�
марили ні жорстокі випробування долі, ні
тяжка праця, ні рання втрата коханої дру�
жини. Можна, не розповідаючи багато про
його вкрадене дитинство, назвати лише
дату народження: 22 червня 1941 року. Але

попри всі труднощі й перешкоди, він ви�
жив, працював із самовіддачею і реалізу�
вав свій талант. 

Усі професії Олега Безвербного
пов’язані з землею: він був лісником, столя�
рем, теслею, різьбярем і, нарешті, став ху�
дожником�пейзажистом. Олег Безвербний
не закінчував жодних вищих професійних
закладів. Він спочатку навчався у художника
Кацімона, а все життя був натхненний чис�
тими джерелами рідної природи. 

На вечір, приурочений пам’яті художни�
ка, прийшли його колеги й шанувальники.
Своїми спогадами поділилися ті, кому по�
щастило знати цього незвичайного пейза�
жиста. Близький друг, член Національної
спілки художників України Анатолій Кири�
люк розповів, що Олег Безвербний був май�
стром на всі руки: вмів лагодити і майстру�
вати різні речі, робив дерев’яні ложки, кухлі,
рамки, підсвічники і канделябри. Був дуже
щедрою людиною, всім знайомим дарував
дерев’яні вироби і свої чудові картини.

Попри будь�які труднощі й негаразди він
залишався оптимістом. Поет і пісняр Анато�
лій Кульчицький підкреслив у своїй розпові�
ді надзвичайну скромність цього чоловіка.
Він ніколи не любив, щоб у його присутнос�
ті хвалили картини і ніколи не критикував
творів колег. Той, хто вперше бачив Олега

Кіндратовича, дуже здивувався б, що цей
невисокий, худорлявий сивобородий чоло�
вік — автор картин, які виставляли на міжна�
родних виставках у Польщі, Болгарії, Кана�
ді. Персональна виставка відбулася в Націо�
нальному фонді культури.

Взірцем скромності може бути і його
ставлення до лауреатства. Неодноразово
йому пропонувала подати заявку до участі у
конкурсі на міську літературно�мистецьку
премію імені І. Нечуя�Левицького. Коли, на�
решті вмовила і підготувала рекомендацію
від колективу, він пообіцяв, що напише зая�
ву і занесе її до відділу культури. За день до
закінчення прийому заяв зателефонувала
Олегові Безвербному. Виявляється, він про
це забув, бо займався ремонтом, а нині за�
кінчує картину, а якщо писатиме заяву, то
згає багато часу. Його заяву віднесла інша
людина. Звичайно, Олег Кіндратович став
лауреатом премії ім. І. Нечуя�Левицького. А
як було б нам усім соромно, якби ця люди�
на, гідна ще й вищої нагороди, не отримала
жодної через свою скромність. 

Нині ж його учень і послідовник — стар�
ший син Ігор Безвербний. Ще за життя бать�
ка я бачила в його майстерні чудові своєрід�
ні пейзажі. У них відчувається батьківська
школа, але вони індивідуальні, яскраві й са�
мобутні. Ігор також займається різьбярс�
твом, навчає його учнів Білоцерківського лі�
цею, де викладає. Його молодший брат Ро�
ман також захоплюється різьбярством. От�
же, в Олега Безвербного гідні спадкоємці. 

ЖИТТЯ, ОСЯЯНЕ ЛЮБОВ’Ю

Наталія ЖОВНІР, 
м. Полтава
Фото Олега ЖУРАВЛЬОВА

У салоні Національної спілки художників
у Полтаві відкрилася ювілейна виставка кар�
тин відомого українського дизайнера, пла�
катиста, графіка й аквареліста Володимира
Бернацького. Давно помічено, що творчі лю�
ди, зокрема художники, довго залишаються
молодими — певно, завдяки тому, що див�
ляться на світ, як діти, із щирим захоплен�
ням, і тонко вловлюють благодатну енерге�
тику краси. 

Володимир Бернацький закінчив Львів�
ський поліграфічний інститут імені Івана Федо�
рова за спеціальністю художник�графік. Ство�
рюючи товарні знаки, логотипи, шрифтові
розробки, член Національної спілки художни�
ків України Володимир Бернацький залиша�
ється вірним акварельному живопису, який
посідає у його житті особливе місце. На запи�
тання, чому обрав саме акварель, Володимир
Нифонтович відповідає: “Акварель — це гра�
фічний матеріал, і як графік його люблю”.

Доктор мистецтвознавства Оксфорду,
професійний художник, літератор, кіноре�
жисер Олег Мінгальов, який 17 років прожив
у Європі (зокрема у Великобританії), читав
лекції в Міланському університеті й у Школі
слов’янських культур у Лондоні, повернув�
шись до Полтави, підтримує зв’язки з про�
відними галереями Лондона. Він каже: “Ак�
варель — це дуже складна техніка. Хоч усі з
дитинства знайомі з цими фарбами, та на�
віть не всі професіонали здатні працювати в
техніці акварелі. В Англії існують клуби ху�
дожників�акварелістів”. 

Володимир Бернацький — один із чудо�
вих майстрів у техніці акварелі, він уміє ство�
рити настрій у живописі. Може створити
настрій і в музиці. Володимир любить ро�
манси, тому на урочистому відкритті ювілей�
ного вернісажу троє його друзів співали їх. 

Музичність акварелей Бернацького
очевидна. Він дуже делікатно ставиться до
поверхні паперу, образ виникає спочатку в
його уяві, а потім він його чітко відтворює.
Стихія води, повітря у Бернацького непов�
торні. 

Полтавські художники працюють зазви�
чай у техніці олійного живопису, яка здатна
приховати багато огріхів. В акварелі не мож�
на робити зайвих рухів, бо всі помилки буде
помітно. Тому художники часто уникають ці�
єї техніки. На Заході акварель користується
популярністю. Дехто там колекціонує лише
акварельний живопис. Мабуть, загальне па�
діння рівня художньої культури населення не
дає змоги звернути увагу на цю виставку як
на подію. 

Художник не просто змальовує пейзажі
або предмети побуту в натюрморті — він від�
творює природу в образах, ніби творить її
нову… Змалювати пейзаж з натури йому не�
цікаво. Він спостерігає, переосмислює, а
потім створює образ, який вражає. А це ви�
соке мистецтво, хоча зовні акварелі мають

скромний вигляд. У них нема яскравих ко�
льорів, які просять: “купи мене”. Бернацький
далекий від того, щоб продавати свої аква�
релі, він не ганяється за грішми. Його мис�
тецтво шляхетне, піднесене… 

Цікавий автопортрет художника. Як ри�
сувальника�графіка його можна поставити
на один рівень з видатними митцями. 

На жаль, Бернацький небагато працює.
Можливо, причина — млявий процес худож�
нього життя в Полтаві. Поки що дуже мало
галерей і колекціонерів на таке велике міс�
то. Художнє життя — це контакти художників
із мистецтвознавцями, колекціонерами, а
також із митцями з інших міст і країн. Чому
ще немає центру сучасного мистецтва, де
творчі люди і їхні прихильники могли б зу�
стрічатися, обговорювати якісь проекти? Чи
можна говорити про духовність сучасної
Полтави? 

Причину вбачаємо у пострадянській сві�
домості. Як і колись, культивують звання.
Виявляється, художник може бути заслуже�
ним і не заслуженим, народним і… не народ�
ним? Але ж це абсурд! У світі митців не нази�
вають заслуженими і народними. Можеш
або бути художником або не бути ним. Саме
звання художника дуже почесне. Тож, може,
істина в тому, що деякі народні й заслужені
зовсім не художники? Те саме стосується
музикантів. Паваротті не був народним чи
заслуженим — він був знаменитим і попу�
лярним. Як і улюблений шанувальниками
мистецтва полтавський художник Володи�
мир Бернацький. 

Найкращий полтавський аквареліст відсвяткував 70$річчя. Він ніколи не був
соцреалістом, а завжди залишався художником — не заслуженим і не народним,
а справжнім майстром. 

МУЗИЧНІ АКВАРЕЛІ 
ВОЛОДИМИРА БЕРНАЦЬКОГО
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Історія Української Православної Цер8
кви нерозривно пов’язана з історією укра8
їнської державності, початком якої стало
хрещення Руси8України. Уся українська
культура XI—XVIII століть була зосеред8
жена в монастирях. 

Матеріал Людмили Іваннікової про від8
значення 9008річчя Михайлівського Золо8
товерхого монастиря читайте в наступно8
му числі.

Борис САМБОР, 
секретар Свято�Благовіщенського
братства при Покровській церкві,
м. Київ

13 ЛИПНЯ — ПРОСЛАВЛЕННЯ
СВЯТИТЕЛЯ СОФРОНІЯ, ЄПИС8
КОПА ІРКУТСЬКОГО
Іркутську єпархію засновано

1797 року на основі першої й най�
більшої в Сибіру Тобольської. Пер�
шим єпископом Іркутським був
Інокентій (Кульчицький), виходець
із волинської шляхетської родини.
Другий, з 1732 до 1747 року, — та�
кож українець Інокентій (Неруно�
вич). Коли ж не знайшлося гідних
українців, то іркутська кафедра не
просто стала вакантною, її ліквіду�
вали. І зробив це митрополит То�
больський і всього Сибіру украї�
нець Антоній (Стаховський). Обґ�
рунтував просто: “дабы там по не�
достатку ученых людей не разво�
дились худые попы”.

Лише через шість років єпар�
хію відновили. Її очолив настоятель
Олександро�Невського монастиря
архімандрит Софроній (Криста�
левський). Таке було рішення Свя�
тійшого Синоду в лютому 1753 ро�
ку згідно з указом цариці Єлизаве�
ти, яка симпатизувала українцям.
Талановитого і трудолюбивого ар�
хімандрита Софронія Єлизавета
шанувала: “лицо, не только дос�
тойное епископского сана, но и
вполне могущее оправдать жела�
ние и надежды государыни и Си�
нода — подъять бремя епископ�
ского служения на далекой окраи�
не и удовлетворить нужды паствы
в суровой стране, среди дикой
природы и произвола людского”.

Хіротонія його на єпископа Ір�
кутського і Нерчинського відбулася
18 квітня 1753 року. Всі ієрархи, які
її здійснювали, були українці: архі�
єпископ Московський і Севський
Платон (Малиновський), єпископ
Коломенський Гавриїл (Креме�
нецький), єпископ Тверський Вені�
амін (Пуцек�Григорович), єпископ
Вятський Антоній (Ілляшевич) та
єпископ Косторомський Геннадій
(Андріївський).

Святитель Софроній, в миру
Степан Назарович Кристалев�
ський, який мав ще й прізвище Ла�
заревський, народився 25 грудня
1703, за іншими даними 1704 року
в сотенному містечку Березані Пе�
реяславського повіту Полтавської

губернії. У святому хрещенні на�
звали Степаном на честь першо�
мученика архідиякона Стефана.

Батько Назарій Федорович був
чоловік служивий, але селянського
походження. Незадовго до наро�
дження сина він звільнився з вій�
ськової служби.

Першу освіту Степан отримав
удома. Потім навчався у Переяс�
лавській духовній семінарії, у Київ�
ській духовній академії. Разом із
ним вчилися два майбутні святите�
лі Православної Церкви Іоасаф
(Горленко), єпископ Білгород�
ський, та Павло (Конюшкевич),
митрополит Тобольський. Закін�
чивши академію, 1727 року Степан
вступив до Красногорського Пок�
ровського монастиря неподалік від
Золотоноші (тепер Черкаська об�
ласть) послушником. Настоятелем
монастиря був його старший брат,
ім’я якого невідоме.

Послух тривав три роки. 1730�
го Степан прийняв чернечий по�
стриг із іменем Софроній. Згодом
його рукоположили на ієродиякона,
а потім — на ієромонаха. Відбулося
це у Софійському соборі Києва.

Протягом 13 років ієромонах
Софроній виконував обов’язки
скарбника, архієрейського еконо�
ма і навіть ігумена�настоятеля
Красногорського монастиря. 

Софроній часто виконував до�
ручення в імперській столиці, тому
на нього звернув увагу Святійший
Синод. У січні 1742 року Софронія
переводять до Санкт�Петербурга в
Олександро�Невський монастир,
де невдовзі він стає настоятелем.
Ігумен Софроній запровадив і під�
тримував у монастирі суворе чер�
нече життя за статутом Києво�Пе�
черської лаври.

За час, коли Софроній був ігуме�
ном, побудували філію монастиря —

Троїце�Сергієву пустинь, споруди�
ли двоповерхову церкву. Для бу�
дівництва він викликав із України
ієромонаха Сінесія, з яким не роз�
лучався до кінця земного життя.

У Москві архієпископ Платон
(Малиновський) дав Софронієві
настанови на життя сибірське. Він
мав досвід восьмирічного цар�
ського заслання на Камчатку, та
ще й із позбавленням сану. 

У Тобольську в митрополита
Сильвестра (Гловацького), уро�
дженця Правобережної України,
Софроній провів п’ять днів і до Ір�
кутська прибув 20 березня 1754
року. Без архіпастиря Іркутська
єпархія перебувала у занепаді,
тож допомога земляків була дуже
доречна.

Архімандрит Сінесій став нас�
тоятелем Вознесенського монасти�
ря і разом з ієромонахом Ілією
(Вепритицьким) стали членами Ір�
кутської духовної консисторії. Ієро�
монах Гервасій (Леонтович), викла�
дач Харківського колегіуму, став ігу�
меном Преображенського Посоль�
ського монастиря, ієромонах Веніа�
мін (Юзефович) — ігуменом Карен�
ського монастиря, а киянин Іоїль —
керівником Забайкальської місії.

Владика Софроній знав, що ук�
раїнське духовенство високоосві�
чене, тому передусім почав сприя�
ти підняттю освітнього й мораль�
ного рівня місцевого духовенства.
Програму пастирської школи роз�
ширив до рівня духовної семінарії
й переніс її в архієрейський буди�
нок, щоб мати змогу наглядати за її
роботою. Із книжок, які привезли з
Київської й Московської духовних
академій та Харківського колегіу�
му, при школі створили бібліотеку.

Клопотання владики у Петер�
бурзі про звільнення духовенства
від селянських повинностей і ті�
лесних кар задовольнили: повин�
ності скасували, а покарання замі�
нили архієрейськими епітиміями.

Владика Софроній часто їздив
сибірськими селами. Його прик�
лад мав величезне значення для
пастви і духовенства. Він умів нас�
тавляти, співчувати, карати, про�
мовляти до серця людського. Го�
ловною його вимогою до священ�
нослужителів була церковна від�

права згідно зі Статутом. Багато
уваги приділяв будівництву нових
храмів. Досі в Іркутську діють Зна�
менський та Хрестовоздвижен�
ський собори, які він освячував.

Владика жив скромно, спав на
підлозі, власні кошти збирав на бу�
дівництво головного собору Крас�
ногорського монастиря і передав
туди 3 200 рублів. Тужив за батьків�
щиною, за рідною Україною. Щиро
радів повідомленню про завер�
шення будівництва собору. 

Сімнадцятирічне перебування
у Сибіру підірвало здоров’я, тому
Софроній написав прохання в Си�
нод про виведення за штат і дозвіл
прожити останні роки земного
життя у Красногорській обителі.
Проте відповіді не було, бо гідної
заміни не знайшли.

Другого дня Великодня, 30 бе�
резня 1771 року, святитель Соф�
роній упокоївся в Бозі. Дозвіл Си�
ноду на захоронення надійшов че�
рез півроку. Весь цей час нетлінне
тіло перебувало у Казанському
приділі Богоявленського кафед�
рального собору. 8 жовтня владику
поховали. Біля святих мощів зцілю�
валися віряни. 

18 квітня 1917 року в соборі
сталася велика пожежа, і гробниця
з мощами майже згоріла. 

Канонізували Софронія 1918
року. Його пам’ять вшановують 12
квітня та у складі Собору Сибір�
ських святих 23 червня.

ЄПИСКОП ІРКУТСЬКИЙ — УКРАЇНЕЦЬ

Святитель Софроній

Покровський Красногорський Золотоніський жіночий монастир


