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4 березня 2018 року 
у британському містечку 
Солсбері колишньому 
російському розвідникові 
Сергієві Скрипалеві та його 
доньці Юлії, яка приїхала 
з Росії до Великобританії 
навідати тата, стало погано 
в місцевому торговому центрі, 
після чого їх госпіталізували 
із симптомами отруєння 
невідомою речовиною.

Р
азом з  ними було гос-
піталізовано і  британ-
ського поліціянта, який 
надавав їм першу допо-
могу. Британська роз-

відка вважає, що Скрипалів було 
отруєно нервово-паралітичною 
речовиною «Новічок», виготов-
леною на російській військово-
дослідній базі Шихани у  перед-
місті Саратова.

Почерк Луб’янки очевидний, 
але щось пішло не так, як плану-
валося, і Скрипалі вижили.

Британське слідство, що веде 
цю резонансну справу, яка викли-
кала грандіозний дипломатич-
ний скандал, вважає, що навряд 
чи це злодійство було вчинене без 
схвалення Кремля.

А вже 4 липня 2018 року в міс-
течку Еймсбері, неподалік Сол-
сбері, подружня пара не дуже 
влаштованих у  житті британців, 
а по-нашому безхатьків, отруїла-
ся тією самою речовиною «Нові-
чок», скориставшись покинутим 
флакончиком із парфумами, що 
дало додаткову інформацію бри-
танській розвідці. Через три дні 
08.07.2018 р. жінка, яка скориста-
лася парфумами, померла в лікар-
ні, а той чоловік, на щастя, вижив.

Полковника військової розвід-
ки Росії на пенсії Сергія Скри-
паля (українець, 1951 р. н., Київ) 
у  2006 році засудили до 13 ро-
ків ув’язнення за шпигунство на 
користь Великобританїї. Його 
звільнили у  процесі обміну між 
США та Росією після помилу-
вання президентом РФ Дмітрієм 
Мєдвєдєвим. Тоді Росія також, 
окрім Сергія Скрипаля, висла-
ла до США Ігоря Сутягіна, Олек-
сандра Запорозького та Геннадія 
Василенка. Водночас із США ви-
слали 10 агентів російської ФСБ, 
звинувачених у шпигунстві на ко-
ристь Росії, серед яких була така 
собі Анна Чапман, що заслуговує 
на окрему увагу.

За деякий час Сергій Скрипаль 
отримав притулок, а потім і гро-
мадянство у Великобританії, якій 
віддають перевагу більшість ро-
сійських утікачів-розвідників, 
бізнесменів, опальних політиків 
і олігархів.

Анна Чапман (українка, уродже-
на Кущенко, 23.02.1982 р. н., Хар-
ків) –  новітня версія Мати Харі 
з  відомства Путіна. Одна тільки 
шифрограма для неї з  Москви, 
яку виловило ФБР США, може 
багато сказати зараз, після обран-
ня Дональда Трампа президентом 
США: «Вы были посланы в США 
с  долгосрочным заданием. Полу-
ченное вами образование, ваши 
банковские счета, дома, автомо-
били и проч. –  все это должно слу-

жить одной цели: выполнению 
вами основного задания по поис-
ку и  развитию связей с  кругами, 
принимающими решения в поли-
тике США, составлению и отсылке 
отчетов об этом в Центр».

Зовсім нещодавно спецслужба-
ми США була затримана ще одна 
«Мата Харі» з відомства Путіна –  
рудоволоса бізнесвумен з  Бар-
наула Марія Бутіна, мало що не 
Путіна. Ця пропагувала коротко-
ствольну зброю, а заодно легаль-
но пропонувала інтим просто че-
рез американські соцмережі.

Із Вікіпедії: Мария Бутина 
(10.11.1988 г. р., Барнаул, Рос-
сия) –  российский политический 
активист, предприниматель, пу-
блицист, председатель правления 
межрегиональной общественной 
организации «Право на оружие».

Ця любителька зброї також на-
лагоджувала контакти в  амери-
канському Конгресі, щоби ви-
правдати надії Путіна, але була 
вчасно вирахувана ФБР.

У путінській Росії всі жінки та 
дівчата діляться на дві категорії: 
«девушки с  низкой социальной 
ответственностью», яких згаду-
вав Путін під час виборів прези-
дента США, та чапман і бутіни –  
вмотивовані путінські путани, 
що розгулюють Лондоном і  Ва-
шингтоном з  «макаровим», при-
пнутим до стегна, а  неіденти-
фіковані розкидають флакони 
з  «Новічком» по садах короле-
ви Єлизавети в околицях Лондо-
на або підпалюють хвойні ліси 
в околицях Афін.

Я зумисно відхилився від теми, 
щоб ми, пересічні українці, розумі-
ли, з яким лютим і підступним во-
рогом щоденно стикається Україна 
і решта цивілізованого світу.

21 березня 2018 р. у Москві від-
бувся брифінг директора Депар-

таменту з  питань нерозповсю-
дження і  контролю за хімічним 
озброєнням МЗС Росії Володи-
мира Єрмакова та ще кількох 
діючих і  відставних генералів 
Міністерства оборони РФ –  спе-
ціалістів з «химзащиты».

Вражала брехлива безпардон-
на риторика цього «дипломата» 
із замашками звичайного армій-
ського прапорщика. Вигороджу-
ючи Москву, він звинувачував 
британські спецслужби у  непро-
фесійності, а  водночас згадав 
«послужний список» британ-
ського прем’єра Тоні Блера, що 
у  квітні 2002 р. послав британ-
ські війська до Іраку на основі не-
правдивих висновків американ-
ських військових і  тодішнього 
держсекретаря США Коліна Па-
уела про наявність хімічної зброї 
в  іракського диктатора Саддама 
Хусейна. Зрештою, Тоні Блер ви-
знав свою помилку і  вибачився 
перед британцями, чого ніколи 
не робила і не зробить Москва на-
віть за наявності очевидних фак-
тів і доказів. Оця фальшива фра-
за кремлівського попихача про 
чийсь «послужний список» ви-
кликає гомеричний сміх, бо ми, 
українці, добре знаємо, що ніх-
то так широко не застосовував 
отруту в розправах зі своїми опо-
нентами, особливо українськими 
патріотами, як Кремль і Луб’янка. 
Навіть, коли необхідно було 
прибрати з  дороги когось із ЦК 
КПСС, у  хід, не замислюючись 
про наслідки, пускали отруту.

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК 
КРЕМЛЯ І ЛУБ’ЯНКИ
«Не снижая скорости, вся вере-

ница машин продолжала мчаться 
к выезду из Кремля. Неожиданно 
у  Брежнева начался приступ го-
ловокружения и  позывы к  рво-

те. Перед выездом он выпил ста-
кан молока и съел диабетическую 
булочку. Черненко слышал, как 
генсек пожаловался на какой-то 
странный привкус молока. Но ка-
призность Брежнева в  еде была 
известна всем, и никто не обратил 
на это внимания. Брежневу ста-
новилось всё хуже. Находящийся 
в  машине генсека врач имел при 
себе лишь чемоданчик с неотлож-
ной помощью. Говорят, что он сде-
лал всё, что мог. На дачу Брежне-
ва привезли уже мертвым» (Игорь 
Бунич. Золото партии. Симферо-
поль, «Селена», 1997).

Версія про отруєння Леоніда 
Брєжнєва підтверджується тим, 
як всесильний глава КГБ Юрій 
Андропов розправився з його ро-
диною, яку він патологічно недо-
люблював і просто знищив, пере-
творивши на жебраків.

У Москві подейкували, що й 
Костянтин Черненко пішов на 
той світ не сам, а  з  допомогою 
Луб’янки, коли на відпочинку 
в Криму поласував копченою ри-
бою і  пивом, принесеними сусі-
дом, співробітником того авто-
ритетного відомства, що саме 
тоді відпочивав там. Черненко 
мав хворі легені, тяжко дихав, 
і на Луб’янці йому підібрали таку 
отруту, після якої його врятувати 
не змогли.

Отже, Брєжнєв випив склянку 
молока з дивним присмаком. Зго-
дом таким самим способом спро-
бують отруїти кандидата в прези-
денти України Віктора Ющенка. 
Йому отруту підмішали в смета-
ну, яку з дитинства полюбляє наш 
Президент. Назва цієї страшної 
отрути –  діоксин, і вона дуже до-
бре компонується з  молочними 
продуктами.

Надвечір 5  вересня 2004 р. 
Ющенко, був запрошений на дачу 

тодішнього заступника голо-
ви СБУ Володимира Сацюка (за-
раз переховується в  Москві), що 
розташована на Осокорках у  Ки-
єві. На цій вечері були присутні 
також тодішній голова СБУ Ігор 
Смешко і народний депутат Укра-
їни Давід Жванія. На думку само-
го В. Ющенка, отруєння сталося 
саме на цій вечері. Зараз уже всі 
спеціалісти розуміють, що його 
було отруєно діоксином, бо тіль-
ки ця довгодіюча отрута викликає 
такі симптоми і наслідки на шкірі. 
Коли Ющенко пізно вночі повер-
нувся додому з тієї злощасної ве-
чері, його дружина Катерина, зу-
стрічаючи його на порозі, відчула 
дивний присмак у нього на губах, 
і в неї виникли тривожні підозри.

У випадку з  Леонідом Брежнє-
вим усе простіше –  старечий ор-
ганізм не витримав дози, і за пів-
тори години генсек уже був на 
небесах, а набагато молодший ор-
ганізм Ющенка боровся і переміг 
таки люту смерть. Спеціалісти-
медики з  віденської клініки «Ру-
дольфінерхауз», рятуючи Пре-
зидента України, також зробили 
все, що могли. За словами самого 
Ющенка з парламентської трибу-
ни: «Те, що сталося зі мною, –  не 
проблема їжі. Це проблема по-
літичного режиму в  цій країні. 
Я вижив, бо мої ангели, на щастя, 
не заспали».

Водночас представники чин-
ної тоді влади –  Олександр Мороз, 
Сергій Тигипко і  навіть рухівець 
Василь Базів, яких прихильники 
Ющенка підозрювали в організації 
отруєння, обмежилися лише ци-
нічними заявами і коментарями.

І ще хотів би відзначити два про-
мовисті факти з  історії про отру-
єння Віктора Ющенка. Віктор 
Медведчук, тодішній керівник 
Адміністрації Президента Украї-
ни Леоніда Кучми, на всю Україну 
заявив, що Віктор Ющенко ніко-
ли не стане Президентом України. 
Звідки він мав таку впевненість? 
Чи не рідна Луб’янка його в цьо-
му запевнила. Добре було  б його 
допитати, притиснувши пальці 
у дверях. Може розповісти багато 
чого цікавого. Зараз цей виродок 
разом зі своїм колишнім патроном 
Леонідом Кучмою допомагають 
теперішньому Президентові Укра-
їни Петрові Порошенку в  Мін-
ському процесі. Знаючи, що Путін 
доводиться кумом Медведчукові, 
можна здогадуватись, яка то буде 
велика користь Україні.

Є у нас в Україні такий собі ака-
демік-кучміст Володимир Семи-
ноженко. Так цей високовчений 
фарисей договорився в  бесіді 
з Дмитром Гордоном до того, що 
обличчя Віктора Ющенка зміни-
лося від вживання імунобіоло-
гічних препаратів. Нібито Віктор 
Ющенко, провадячи виснажливу 
виборчу кампанію, побажав омо-
лодитися. Треба було йому тако-
го омолодження, як собаці п’ятої 
ноги. Є в Києві кілька академіків 
(Семиноженко, Толочко …), що 
деколи несуть таке, що в  жодне 
відро не збереш.

Вночі 31  жовтня 1947 р. в  Му-
качівській лікарні від ін’єкції 

СТАКАН СМЕТАНИ 
З ДІОКСИНОМ НА ВЕЧЕРЮ

Юлія і Сергій Скрипалі
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отрути кураре, яку зробила мед-
сестра, агент НКВД, помер єпис-
коп Мукачівської греко-като-
лицької єпархії Теодор (Ромжа). 
Після приєднання Закарпаття до 
СССР вплив єпископа на вірую-
чих людей Закарпаття викликав 
різке невдоволення тодішнього 
першого секретаря ЦК Компар-
тії України Микити Хрущова. За 
спогадами генерала Павла Судо-
платова (рідкісного виродка, без-
посереднього вбивці Євгена Ко-
новальця в Роттердамі 23.05.1938 
р.), Хрущов і  тодішній міністр 
держбезпеки УРСР Савчен-
ко звернулися листом до Сталі-
на і міністра держбезпеки СССР 
Абакумова з  проханням дати 
санкцію на ліквідацію єпископа, 
звинувативши його у  співпраці 
з  українським підпільним рухом 
і  таємними емісарами Ватикану. 
У листі стверджувалося, що єпис-
коп Теодор Ромжа і  його група 
греко-католицьких священиків 
становлять серйозну загрозу для 
політичної стабільності в  регіо-
ні, який нещодавно увійшов до 
складу Совєтського Союзу. Далі 
Судоплатов пише, що Сталін дав 
санкцію на вбивство, але замах, 
вчинений 27.10.1947 р. під час од-
нієї з поїздок єпископа по єпархії, 
не вдався. В результаті організо-
ваної Савченком і групою офіце-
рів НКВД автомобільної аварії 
(наїзду вантажівки на кінний екі-
паж єпископа) Теодор Ромжа діс-
тав важкі поранення, енкаведис-
ти ще й жорстоко побили його до 
непритомності і доставили в Му-
качівську лікарню. За спогадами 
о. Петра Васька, який перебував 
при ньому в лікарні, єпископ ска-
зав йому: «Перетерпіти і пролити 
кров за Господа, за віру, за святу 
Католицьку Церкву –  велика ми-
лість Божа, велика честь». Від-
чуваючи, що недовго йому зали-
шилося жити на білому світі, він 
висповідався і причастився.

Щоби таки ліквідувати єписко-
па Теодора, до Ужгорода термі-
ново приїхали міністр держбез-
пеки УРСР Олександр Савченко 
й Ісаак Майрановський, началь-
ник токсикологічної лабораторії 
НКВД (також рідкісний виродок, 
що мав при собі ампулу з  отру-
тою кураре), з  наказом Микити 
Хрущова ліквідувати єпископа 
(Павел Судоплатов. Спецопера-
ции. Лубянка и Кремль 1930–1950 
годы. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС. 1997).

Після здобуття Україною не-
залежності виродок Судопла-
тов, проклятий українським на-
родом з  усім його потомством 
до тринадцятого коліна, на схилі 
літ писав: «Так, до 1992 р. Украї-
на не була повністю незалежною 
державою, але я, як і раніше, вва-
жаю себе українцем (народився 
в Мелітополі) –  одним із тих, хто 
якоюсь мірою сприяв створенню 
того положення, якого вона набу-
ла в рамках Радянського Союзу».

Отже, цей патологічний убивця 
вважає, що, знищуючи Коноваль-
ця, Ромжу, Ребета, Бандеру та 
багатьох інших українських па-
тріотів, він сприяв незалежнос-
ті України. Воістину не має меж 

цинізм кремлівських убивць –  ані 
тодішніх, ані теперішніх отруй-
ників.

Знищивши український по-
встанський рух на Західній Украї-
ні, в середині 1950-х років Кремль 
і  Луб’янка перевели свою увагу 
на Закордонні Частини Органі-
зації Українських Націоналістів 
(ЗЧ  ОУН) і  на їхнє керівництво, 
що базувалось у  Мюнхені. Для 
виконання мокрої роботи вибір 
підлих чекістів упав на Богдана 
Сташинського (нар. 04.11.1931 
в  селі Борщовичі на Львівщині), 
студента Львівської політехніки, 
що потрапив до рук НКВД буцім-
то за безбілетний проїзд у  при-
міському поїзді, а насправді за те, 
що його родина (всі троє сестер) 
була пов’язана з підпіллям ОУН. 

Його довго готували до такої де-
лікатної роботи, а потім перепра-
вили до Західної Німеччини.

Для знищення лідерів ОУН у се-
кретних лабораторіях Луб’янки 
було виготовлено спеціальний піс-
толет, що вистрілював струменем 
ціанистого калію або синильної 
кислоти. Дію знаряддя вбивства 
випробували 12.10.1957 р. на схо-
дах будинку на Карлплац, у Мюн-
хені, де тоді містилася редакція га-
зети «Український самостійник». 
Сташинський вистрілив в обличчя 
редактора Лева Ребета струменем 
синильної кислоти. Жодних слідів 
насильницької смерті на його тілі 
не знайшли, тож лікарська експер-
тиза констатувала смерть Ребета 
від серцевої недостатності. А було 
йому тоді 45 років, і був він при до-
брому здоров’ї.

За два роки, 15  жовтня 1959 
року, у  під’їзді будинку на вул. 
Крайтмар, 7, у  Мюнхені, о  13.05 
знайшли ще живого лідера ОУН 
Степана Бандеру. Медична екс-
пертиза встановила, що причи-
ною смерті була отрута. Сташин-
ський підстеріг Провідника ОУН 
і  таким самим способом вистрі-
лив йому в  обличчя струменем 
ціанистого калію.

Двома роками пізніше, у 1961 р. 
у  Сташинського виникли непо-
розуміння з  КГБ через німкеню 
Інгу Поль, з  якою він одружив-
ся в  Західному Берліні всупереч 
волі Луб’янки. Йому наказали 
повернутися до Москви, але він, 
знаючи, яка доля там на нього че-
кає, здався американцям. Слідчі 
органи ФРН і  Федеральний суд 
у  Карлсруе, розслідуючи справу 

по суті, встановили, що діяв він 
за наказом керівника КГБ СССР 
Олександра Шелепіна і  лідера 
СССР Микити Хрущова. За вбив-
ство Льва Ребета його нагороди-
ли фотоапаратом, а  за вбивство 
Степана Бандери орденом Бойо-
вого Червоного Прапора. Збага-
тився, так би мовити, виплодок. 
Куди подівся і  де закінчив своє 
життя цей негідник, не знає ніхто.

7 листопада 1978 р. Георгій Мар-
ков, болгарський дисидент, пись-
менник, журналіст проходив 
повз автобусну зупинку на мосту 
Ватерлоо в  Лондоні і  відчув лег-
кий укол в  ногу. Озирнувшись 
болгарин зауважив, що якийсь 
чоловік піднімає з тротуару пара-
солю, і  подумав, що його випад-
ково зачепили. Надвечір у  Мар-

кова піднялась температура. Його 
госпіталізували. За кілька днів 
він помер, однак розповів перед 
смертю лікарям про той випадок 
з  парасолею на мосту. Лікарі де-
тально обстежили тіло покійно-
го і виявили у стегні мініатюрну 
платинову капсулу –  кульку діа-
метром 2  мм, заповнену смер-
тельною отрутою –  рицином.

Спецслужба тодішньої Болга-
рії фактично була філіалом КГБ, 
і саме їй Луб’янка доручила вбив-
ство Папи Римського Івана Пав-
ла ІІ в  Римі, на площі Св. Петра, 
13  травня 1981 р., що, на щастя, 
не вдалося. Куля турецького те-
рориста Мехмета Алі Агжі, за-
вербованого спецслужбою Болга-
рії, пройшла в кількох міліметрах 
від життєво важливих органів, 
і Папа вижив.

3  липня 2003 р. після короткої 
і загадкової хвороби раптово по-
мер Юрій Щекочіхін, російський 
журналіст, письменник, депутат 
Держдуми Росії, головний ре-
дактор «Независимой газеты», 
відомий своїми репортажами 
про зв’язки організованої зло-
чинності та уряду Росії. Таємно 
переправлений до Лондона зра-
зок тіла покійного був обстеже-
ний у  лабораторії Британського 
агентства охорони здоров’я, де 
було виявлено отруєння радіо-
активним талієм. За свідченням 
заступника головного редактора 
«Независимой газеты» Сергія Со-
колова, який бачив його, «Щеко-
чихин за две недели превратил-
ся в  глубокого старика, волосы 
выпадали клочьями, с тела сошла 
кожа практически вся, один за 

другим отказывали внутренние 
органы».

Ось така люта смерть за правду 
про Путіна і його кодло бандитів. 
Автору книги «Рабы ГБ. ХХ  век. 
Религия предательства», 1999 г., 
Путін не простив нічого.

Вночі 23 листопада 2006 р. в лі-
карні Університетського коледжу 
Лондона у страшних муках помер 
Олександр Литвиненко, грома-
дянин Великобританії, підпол-
ковник, співробітник совєтських 
і  російських спецслужб, політе-
мігрант, опонент В. Путіна, якого 
Литвиненко звинувачував у  пе-
дофілії. Про це знало найближче 
оточення Путіна ще під час на-
вчання в університеті Андропова 
(школа КГБ), що ледь не кошту-
вало йому кар’єри. У  ФСБ були 
відеозаписи, де Путін вступає 
у  статевий акт з  неповнолітніми 
хлопчиками.

18 листопада 1998 р. Литвинен-
ко разом з  кількома колегами 
з  УРПО (Управление по разра-
ботке преступных операций) на 
прес-конференції в  Москві роз-
повіли, що отримали від свого 
керівництва усний наказ убити 
Бориса Березовського, на той час 
заступника секретаря Ради на-
ціональної безпеки та оборони 
Росії. Литвиненко і  його колеги 
відмовились виконувати наказ, 
а їхні начальники стали погрожу-
вати їм фізичною розправою за 
те, що не захотіли вбити «жида, 
который обокрал полстраны». 
Гуляв Росією афоризм тодішньо-
го прем’єр-міністра РФ Віктора 
Чєрномирдіна: «Два жида сцепи-
лись (мається на увазі судовий 
процес у Лондонському суді між 
Березовським і  Абрамовичем), 
а лихорадит всю страну».

24  листопада 2006 р. науковці 
Британського агентства охоро-
ни здоров’я з’ясували, що Олек-
сандра Литвиненка отруїли по-
лонієм, який порушує діяльність 
кровотворної і  травної системи 
та інших життєво важливих ор-
ганів. Британське слідство вияви-
ло, що його отруїли агенти ФСБ 
Росії Андрій Луговий і  Дмитро 
Ковтун, які додали полоній-210 
у філіжанку з чаєм, яку він випив 
при зустрічі з ними. Один з них, 
Андрій Луговий, зараз є депута-
том Держдуми Росії за списком 
Володимира Жириновського.

Опального олігарха Б. Бере-
зовського 23 березня 2013 р. зна-
йшли у  ванній кімнаті, в  домі 
його дружини Галини Бешарової, 
у містечку Аскот графства Берк-
шир, і констатували самогубство, 
в  яке ніхто не вірить. Усі вірять 
у довгі руки Путіна і ФСБ.

Усім американським та бри-
танським політикам, до яких так 
прагнуть дістатися путінські 
хвойди, радив би згадати сказа-
ні у 1947 р. слова американського 
президента Гаррі Трумена: «З Ро-
сією слід розмовляти з  допомо-
гою дубця і міцного слівця». Інак-
шої бесіди москалі не розуміють.

Отруйна московська рука до-
тягнулася навіть до нашої тихої 
провінційної Буковини. 24  трав-
ня 1995 р. у Чернівцях помер від 

отруєння невідомою речовиною 
відомий український еколог, гро-
мадський діяч і журналіст Віктор 
Фреліх. Був головою Чернівець-
кого екологічного клубу «Зелене 
відродження Буковини». З  1991 
р. самостійно розслідував причи-
ни епідемії алопеції (патологічне 
випадіння волосся), що вразила 
сотні людей у Чернівцях і облас-
ті, переважно дітей. З’ясував, що 
до отруєння міста причетні со-
вєтські військові, які перевози-
ли Чернівцями високотоксичне 
ракетне пальне. За кілька міся-
ців до отруєння йому додому те-
лефонували невідомі і  погрожу-
вали фізичною розправою, якщо 
він не припинить розслідування 
причин алопеції. На переконання 
родичів і  колег Віктора Фреліха, 
він помер від отруєння, яке ста-
лося під час його поїздки до Киє-
ва 16.04.1995 р. Якийсь «друг», що 
«випадково» зустрів його в поїзді 
Чернівці-Київ, «пригостив» Ві-
ктора вином. Чернівецькі лікарі 
не змогли врятувати йому жит-
тя, бо отрута вразила нирки і пе-
чінку. Це діялось уже в незалеж-
ній Україні, а правди так ніхто і не 
знайшов. Ім’я Віктора Фреліха 
викарбувано на Меморіалі жур-
налістів у  вашингтонському Му-
зеї новин.

Усі ще пам’ятають нещодавній 
гучний скандал із вживанням до-
пінгу російськими спортсменами 
на Олімпійських іграх у Сочі 2014 
р, в результаті якого РФ була від-
сторонена від зимових Олімпій-
ських ігор в  Пхйонгчхані (Пів-
денна Корея). Тільки тому, що 
в  Олександра Родченкова, члена 
ВАДА (Всесвітня антидопінго-
ва агенція) заговорила совість, 
світ дізнався про цю допінгову 
аферу Москви. Це той випадок, 
як і з Богданом Сташинським чи 
Олександром Литвиненком, коли 
Москву вхопили за руку. Імовір-
но, що і  в  когось із тих агентів 
ФСБ Росії, які зараз труять бри-
танців, заговорить совість, і  світ 
дізнається гірку правду.

Британська розвідка дуже 
близько підійшла до розгадки 
злочинної путінської операції 
з  отруєння Скрипалів. Здійсне-
на колосальна робота з ідентифі-
кації злочинців, і скоро весь світ 
знатиме їхні імена. Не на тих на-
пав отруйник Путін. Британці, 
мабуть таки, сплетуть йому «лап-
ті рязанскіє».

У червні 2001 р., перебуваючи 
з  пастирським візитом в  Україні 
(у Львові і Києві), Папа Римський 
Іван Павло ІІ причислив страд-
ника і мученика єпископа Мука-
чівського УГКЦ Теодора (Ромжу) 
до лику блаженних Католицької 
Церкви. А куди причислити пре-
зидента Росії Путіна та його по-
плічників, готових отруїти цілий 
світ, –  до дияволів чи отруйних га-
дів? Відповідь на це запитання ле-
жить у Гаазькому трибуналі. Мо-
лімось і вірмо, що справедливий 
вирок таки буде.

Остап ЮРІЙЧУК,
Чернівці
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Корони київського князя 
Володимира та його дружини 
Анни Візантійської як найвищі 
ознаки державності Руси-
України виставлено для 
огляду в Національному 
заповіднику «Софія Київська». 
Експозиція присвячена 
1030-річчю хрещення 
Київської Руси-України та 
1000-літтю Святої Софії.
Як зазначила під час презента-

ції виставки завідувачка науково-
дослідного відділу заповідника 

«Інститут «Свята Софія», доктор 
історичних наук Надія Нікітенко, 
реконструкція цих клейнодів зро-
блена на підставі історичних дже-
рел: «срібників» і «злотників», мо-
нет, на яких у добу Київської Русі 
карбувалося зображення Воло-
димира в  короні, фресок, хронік 
та описів. А  президент Благодій-
ного фонду «Відродження істори-
ко-культурної спадщини України 
імені Героя України Б. Г. Возниць-
кого» Ігор Жук, автор проекту й 
ініціатор виставки, додав, що за 
основу стилізованих головних 
уборів київських володарів також 
було взято візантійські корони 
Костянтина IX Мономаха (XI  ст.) 
і  святого Іштвана та візантійські 
пам’ятки IX–X століть й емалі зна-
менитого Лімбурзького реліква-
рія кінця Х століття. Поглянувши 
на презентовані корони, відвіду-
вачі одразу ж відчувають усю мо-
гутність Київської Русі як великої 
держави. Це справжня історична 
реконструкція, і  ніхто не може 
сказати, що наша історія вигада-
на. Корона є ознакою монаршої 
влади і ще в XVI–XVII століттях усі 
пам’ятали, що князь Володимир 
був монархом!

Стилізована реконструкція ві-
зантійських корон X–XI століть 
у  нашій країні до цього часу не 
здійснювалася, і  їй немає анало-
гів, як зауважив Ігор Жук. Презен-
товані на виставці корони князя 
Володимира і  Анни Візантійської 
входять до великої збірки істо-
ричних головних уборів духовних 
і  світських лідерів «Корони світу», 
що має близько 80 експонатів і на 
оздоблення якої пішло близько 
10  тисяч (!) натуральних перлин. 
Зокрема в цій збірці, що нині екс-
понується у  Національному музеї 
«Чернігів стародавній», є і  корона 
короля Данила Галицького, який, 
створюючи європейську коаліцію 

для боротьби з монголо-татарами, 
прийняв вінець від Папи Римсько-
го Інокентія IV у  1253 році і  став 
королем усієї Русі, та корона Рок-
солани, дружини володаря Осман-
ської імперії Сулеймана. Зроблені 
презентовані вінці Володимира й 
Анни українськими ювелірами за 
візантійськими й сучасними тех-
нологіями зі срібла з  позолотою, 
прикрашені дорогоцінним і напів-
дорогоцінним камінням, перего-
родчатими емалями. Мета експо-
зиції у Національному заповіднику 
«Софія Київська» просвітницька, 
наголошує Ігор Жук. Через рекон-
струкцію вінців київських воло-
дарів мистці прагнули показати 
розвиток української державності 
в контексті державотворчих євро-
пейських процесів, а також персо-
налізувати історичні події, розпо-
вісти про Хрещення Київської Русі 
й князя Володимира. Історично 
саме корона була тим клейнодом, 
що втілював державницьку ідею. 
Тож створення стилізованих ко-

рон Володимира й Анни, на думку 
її творців, є ще одним кроком до 
пізнання нашої ідентичності у сві-
ті. Ігор Жук наголошує: «Якщо ми 
хочемо мати потужну державу, 
то маємо вивчати й добре знати 
свою історію, адже вона в нас ба-
гата і  славна. Київські князі були 
могутніми, і про них варто знімати 
епічні історичні фільми!». Нині Бла-
годійний фонд працює над ідеєю 
створення Музею символів влади 
минулих епох і  державних релік-
вій. Як і над втіленням у життя ідеї, 
яку свого часу генерував подвиж-
ник національної музейної спра-
ви Борис Возницький. Він пропо-
нував створити Український Лувр, 
де були  б зібрані реліквії від най-
давніших часів –  від Кам’яної Моги-
ли, Мізинської культури, Трипілля, 
княжої доби й аж до нашого часу. 
У  запасниках наших музеїв є без-
цінні скарби всіх епох, і їх треба ви-
ставляти. Необхідно, щоб їх бачи-
ли люди! Борис Возницький мріяв 
про музей, до якого кожна людина 
зайшла  б і  побачила історію всіх 
українських земель! Саме на такі 
просвітницькі й гуманітарні акції 
і  спрямована діяльність Благодій-
ного фонду «Відродження істори-
ко-культурної спадщини України 
імені Героя України Б. Г. Возниць-
кого».

Георгій ЛУК’ЯНЧУК
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22 серпня в Музеї Української 
революції 1917–1920 
років відбувся публічний 
діалог з історії –  «100 років 
першого З’їзду українських 
організацій Криму. Досвід 
самоорганізації кримських 
українців у ХХ–ХХІ століттях». 
Захід організувала Таврійська 
гуманітарна платформа, 
за підтримки директора 
Держзовнішінформу 
Богдана Дубаса.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У серпні 1918 року в Сім-
ферополі українські ак-
тивісти провели З’їзд 
українських організа-
цій Криму, учасники 

якого утворили Крайову укра-
їнську раду в  Криму. Ця струк-
тура в  умовах швидких постій-
них змін політичних режимів та 
бойових дій намагалася у 1918–
1920 рр. координувати діяль-
ність кримських українців і  за-
хищати їхні права.

Кандидат історичних наук, ко-
ординатор Таврійської гуманітар-
ної платформи Андрій Іванець 
розповів про перший З’їзд укра-
їнських організацій Криму та про 
досвід самоорганізації українців 
у  1917–1920 рр. А  голова Крим-
ської філії Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка, академік УЕАН, 
автор книги «Українська про-
весінь Криму» Петро Вольвач 
розповів присутнім про форми 
самоорганізації кримських укра-
їнців вже у  1991–2014 роках. За 
тим відбулося активне обгово-
рення стану громади українців 
Криму у  2014–2018 роках, яких 
окупаційна адміністрація пере-
творила на одну з двох найбільш 
дискримінованих етнічних спіль-
нот. В обговоренні сучасних про-
блем українства в  окупованому 
Росією Криму взяли участь, зо-
крема, координатор Євромайдану 
в Криму у 2013–2014 рр., директор 
Національного газетно-журналь-

ного видавництва Андрій Щекун, 
організатор маршів вишиванок 
у Євпаторії, адміністратор сторін-
ки у  фейсбуці «Кримські україн-
ці» Сергій Вікарчук, екс-депутат, 
голова громадського комітету 
«Крим з  Україною», учасник бо-
йових дій в АТО Микола Поров-
ський, директор Держзовнішін-
форму, екс-заступник Постійного 
Представника Президента Украї-
ни в АР Крим Богдан Дубас.

«Сто років тому в житті україн-
ської громади Криму відбулася 
знакова подія –  вперше було утво-
рено всекримську організацію 
українців. Шкода, що до відзна-
чення ювілею не долучилася дер-
жава. Поза тим, мусимо віддати 
належне людям, які прагнули у не-
простих умовах війн і революцій 

у 1918–1920 роки захистити пра-
ва українців» –  вважає старший 
науковий співробітник НДІ укра-
їнознавства Андрій Іванець. Бог-
дан Дубас наголосив, що варто ви-
вчати досвід покоління українців, 
яке відновлювало українську дер-
жавність у ХХ столітті, щоб виро-
бляти нову стратегію захисту прав 
українців Криму, яка відповіда-
ла  б сучасним реаліям. Українці 
в Криму були, є і будуть!

Під час заходу у  Музеї Україн-
ської революції 1917–1920  Ан-
дрій Іванець нагородив перемож-
ця Конкурсу для знавців історії 
української громади Криму та 
відвідувачів заходу 22 серпня.

Першою правильно вказала 
в  коментарях, хто зображений 
на світлинах афіші заходу, пані, 
яка й отримала приз –  книгу 
«Кримська проблема в діяльнос-
ті УНР періоду Директорії (кінця 
1918–1920 рр.)». У  цьому дослі-
дженні, до речі, згадується Кра-
йова українська рада в Криму…

І хоча, за браком часу, пред-
ставникам Експертного корпу-
су не вдалося продемонструва-
ти фільм про українку з Криму, 
героїчну захисницю незалеж-
ності УНР Харитину Пекарчук, 
після публічного діалогу з  істо-
рії делегація заходу поїхала на 
Лук’янівське кладовище поклас-
ти квіти на могилу людини, яка 

була лідером українців Криму 
в дуже непростий час, щоб вша-
нувати пам’ять гідної людини!

Нещодавно вдалося розшукати 
поховання в Києві одного з про-
відних українських діячів Криму 
в період війн і революцій, учас-
ника першого З’їзду українських 
організацій Криму в 1918 році –  
Павла Горянського (1878–1935).

Цьогоріч кримське українство 
відзначає ще один важливий юві-
лей –  130-річчя від дня народжен-
ня цієї непересічної людини.

Павло Ієрофійович був фунда-
тором і  очільником Ялтинської 
української громади у 1917–1920 
рр., головою Крайової україн-
ської ради в Криму, а також, імо-
вірно, консулом УНР на Крим-
ському півострові.

100 РОКІВ ПЕРШОГО 
З’ЇЗДУ УКРАЇНЦІВ КРИМУ

КОРОНИ ВОЛОДАРІВ 
РУСІ В «СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ»

Корона Анни Візантійської

Петро ВОЛЬВАЧ

Корона Володимира
Андрій ІВАНЕЦЬ (ліворуч) і Богдан ДУБАС

Андрій ЩЕКУН
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77 учасників, 40 літрів кулішу, 
2 дні нахнення й творчості –  
так виглядав у цифрах 
цьогорічний поетично-
бардівський фестиваль 
«Ірпінський Парнас». 
«Молодий, але натхненний 
великими іменами й справами, 
які творилися на цій землі» 
захід (як зазначив член журі 
Віталій Борецький) об’єднав 
поетів і бардів різного віку. 

Ольга КАЦАН

А
вторськими фішками 
намагалися підкорити 
уявну гору творчості 
і  студенти, і  пенсіоне-
ри. Оскільки «музика й 

поезія –  чуттєва магма», виступи 
конкурсантів розбурхували емо-
ції слухачів і,  попри гарячу ауру 
конкуренції, запалювали в  сер-
цях вогонь щирості.

Слід зазначити, що свято висо-
кого слова й музики в Ірпені від-
бувається вдруге. Цьогоріч осно-
вною локацією фестивалю став 
будинок творчості письменників 
«Ірпінь» і парк письменників.

Як зазначає організатор і голова 
оргкомітету фестивалю Богдана 
Гайворонська, родзинка дійства 
у тому, що учасники мають змогу 
пожити в будиночках, де усаміт-
нювалися від столичного гамору 
й створювали шедеври відомі лі-
тератори ХХ століття. Серед них 
Андрій Малишко, Павло Тичина, 
Максим Рильський, Остап Ви-
шня, Павло Загребельний, Юрій 
Яновський, Євген Гуцало, Іван 
Драч, а також Дмитро Павличко, 
Павло Мовчан та інші. Без фести-
вальної класики ніяк: охочим за-
пропонували розбити наметове 
містечко посеред сосен, а для всі-
єї творчої компанії влаштували 
посиденьки біля багаття з нефор-
мальним спілкуванням із суддів-
ською колегією, гітарою по колу 
та віршованими виступами.

Перший день «Парнасу» прой-
шов конкурсно. Учасники на-
магалися підкорити серця журі. 
Імена тих, кому це вдалося зро-
бити, оголосили ввечері на сцені 
просто неба в парку письменни-
ків. Чи важко сприймати на слух 
поезію протягом кількох годин 
поспіль, запитала я в члена журі, 
співзасновниці фестивалю Юлії 
Бережко-Камінської, для якої цей 
захід став дебютом на ниві літера-
турного суддівства. «Ми встано-
вили суворий регламент –  5 хви-

лин, тож етап прослуховування 
відбувся абсолютно динамічно. 
Цікаво було побачити калейдос-
коп літератури в розрізі: не про-
сто зануритися в  одного автора, 
а  одразу побачити всю палітру 
того, про що пишуть сьогодні. 
Оцінювали ми конкурсантів не 

за віком, а за рівнем. Були люди, 
які у  своєму юному віці показа-
ли поетичний талант. Були люди 
старшого віку, які презентували 
скромні доробки. А  були й від-
криття, коли людина, якій за 60, 
пише так, як сучасна молодь. Це 
дуже несподівано», –  зауважила 
Юлія.

Її колегами по суддівству ста-
ли особистості, імена яких нині 
на слуху. Приміром, Анатолій 
Кичинський з  Херсона серед 
низки літературних премій на-

городжений і  Шевченківською, 
є автором 13 книг. Сергій Льо-
він з  Києва –  автор гімну вій-
ськової розвідки України. По-
над сотню текстів Василя Кузана 
з  Трускавця виконують народ-
ні артисти України. Володимир 
Кавєрін –  лауреат Берлінсько-
го фестивалю авторської піс-
ні. Ірпінець Олександр Галиць-
кий –  лідер та автор музичних 
проектів «Тотем», «Парад Пла-
нет» та «Galickiy». Окремі по-
етичні та прозові книги Анни 
Багряної, а також збірки п’єс ви-
ходили в Польщі, Бельгії, Азер-
байджані, Болгарії, Сербії та 
Республіці Македонії, а вистави 
за її п’єсами ставилися в театрах 
України, США та Македонії. Ві-
талій Борецький –  поет, лауре-
ат Всеукраїнської літературної 
премії імені Михайла Коцюбин-
ського, кандидат філологічних 
наук, доцент Донецького націо-
нального університету імені Ва-
силя Стуса (м. Вінниця). Цікаво, 
що поет Вадим Волков, який не 
просто дружить зі словом, а за-
нурюється в нього, підпорядко-
вує собі, наділяє новим сенсом 
і  змістом –  посів призове місце 
на «Ірпінському Парнасі» в  но-
мінації «Філософська лірика» 
минулого року, цьогоріч він уже 
оцінював конкурсантів.

У вечірню пору під фанфари на 
сцену вийшли переможці: Сашко 
Обрій (номінація «Громадянська 
лірика»), Кот Ельпитифор («Ін-
тимна лірика»), Назар Розлуць-
кий («Урбаністична лірика»), 
Ярослав Тітенок («Духовна ліри-
ка»), Деніза Глезіна («Філософ-
ська лірика»), Тетяна Лавинюко-
ва («Поезія для дітей»), Тетяна 
Підгурська («Авторська пісня»), 
Віра Шурман («Виконавці»), Те-
тяна Доміловська («Композито-
ри»). Не обійшлося й без казусів: 
композиторку Тетяну Домілов-
ську випадково замкнули в  бу-
диночку, тож забирала диплом 
переможниця під час особистої 
міні-церемонії. Як компенсацію 
отримала нагоду ще раз заспівати 
зі сцени пісню для присутніх.

Наступний день фестивалю по-
чався пізнавально і  з  гумором. 
Письменник, журналіст і фотоху-
дожник Володимир Коскін про-
вів цікаву екскурсію будинком 
творчості письменників. Розпо-
вісти учасникам пан Володимир 
має що, адже спілкувався чи не 
з усіма літераторами, які мешкали 
у  будинку творчості письменни-
ків. Він надрукував понад сімсот 
інтерв’ю з  видатними митцями 
України. З вуст Коскіна гості по-
чули, як відпочивали і  творили, 
а також розігрували одне одного 
відомі українські письменники.

Потому в серці Ірпеня на вели-
кій сцені відбувся гала-концерт 
переможців. «Виступ тут надає 
натхнення», –  стверджує воло-
дар ІІ премії в номінації «Інтим-
на лірика», першокурсник КНУ 
ім. Т. Шевченка Дмитро Луняка. 
Юнак розповів: попри те, що ві-
рші пише з восьмого класу й уже 
має поетичну збірку, на перемо-
гу не сподівався. Перший вірш 
хлопець написав, коли не міг 
виконати вправу з  хімії на ва-
лентність і  вирішив поримува-
ти, тоді у нього народився вірш 
про кохання. Про атмосферу  ж 
фестивалю, яка надихає не на 
один вірш говорить однознач-

но: «Спілкування з  молодими 
поетами, музикантами збага-
чує. Цей обмін творчістю без-
цінний».

Здавалося, що всі карти для 
учасників фестивалю розкриті, 
адже вони встигли перезнайо-
митися й оцінити творчий доро-
бок кожного. Однак без сюрпри-
зів не обійшлося. Поети довели, 
що креативу їм не позичати. 
Приміром, Василь Чернявський 
(ІІ місце в номінації «Духовна лі-
рика» і  ІІ місце в  номінації «Ав-
торська пісня») видерся на стіль-
ця, а Ярослав Тітенок влаштував 

посиденьки прямісінько на сцені.
До уваги присутніх –  перфор-

манс «Стіна» від першого експе-
риментального салону «Віддзер-
калення».

Крапкою фесту стали вітання 
організаторам. «Завжди важли-
во, яка команда з тобою працює, 
бо організація фестивалю –  вели-
ка і складна машина» –  зазначила 
Богдана Гайворонська, представ-
ляючи команду: Олександра Ре-
дича, Єлену Дорофієвську, Мари-
ну Науменко, Кота Ельпитифора, 
Юлію Бережко-Камінську та Ві-
талія Кобзаря.

Фото автора

ПОЕТИ Й БАРДИ ПІДКОРИЛИ 
«ІРПІНСЬКИЙ ПАРНАС»
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Того вечора площа навколо 
Національної опери 
України почала інтенсивно 
наповнюватися публікою 
задовго до початку вистави. 
У натовпі, що зростав на 
очах, то тут, то там лунали 
прохання зайвого квиточка, 
створюючи обнадійливу 
атмосферу передчуття свята, 
неймовірного видовища, 
зустрічі з молодістю та красою.

Наталія СЕМЕНЕНКО 

І
  це свято, традиційне в  рам-
ках щорічного звіту для ви-
пускників Київської муніци-
пальної академії танцю імені 
Сержа Лифаря, стало обопіль-

ним і для тих, кому, зрештою, ви-
пала щаслива нагода потрапити 
до глядацької зали, і, звичайно, для 
юних студентів Академії. Адже ви-
хід на найпрестижнішу оперну сце-
ну України –  це справжній дарунок 
долі та винагорода за щоденну на-
полегливу й виснажливу працю за 
балетним станком. Власне, це ще й 
шанс відчути себе справжньою зір-
кою і пережити шквал заслужених 
глядацьких овацій.

Цьогорічний Гала-концерт став 
своєрідним музичним приношен-
ням легендарному танцівникові, 
хореографу, педагогу, історику та 
теоретику хореографії Сержу Ли-
фарю, ім’я якого носить Київська 
муніципальна академія танцю. Тож 
постать і діяльність цього геніаль-
ного Майстра, неперевершеного 
реформатора балету, великого па-
тріота України та Києва –  його рід-
ного міста, завжди є певним доро-
говказом для юних артистів, що 
розпочинають свій шлях у танцю-
вальній кар’єрі. Відтак, студентам 
і  випускникам Академії пощасти-
ло пропустити через себе й відтво-
рити лифарівське світовідчуття, 

долучитися до самобутньої балет-
ної естетики метра, взявши участь 
у прем’єрному показі одноактного 
балету «Лифар-сюїта» на сцені На-
ціональної опери України. 75 років 
тому в Парижі відбулася прем’єра 
балету «Сюїта в  білому», постав-
леного Сержем Лифарем на музи-
ку балету «Намуна» французького 
композитора Едуарда Лало. Від-
тоді цей безсюжетний спектакль 
став символом неоклассичного 
стилю в  балеті та вважається од-
ним із вершинних досягнень твор-
чості Лифаря. Насправді «Сюїта 
в  білому» є взірцем французько-
го стилю з його елегантністю, гра-
ціозністю та віртуозністю. Сам 
Серж Лифар так коментував свій 
твір: «Цей балет –  справжній парад 
можливостей, підсумок кількох 
років розвитку класичного тан-
цю, звіт, запропонований майбут-
ньому хореографом теперішнього 
часу… У «Сюїті в білому» я займав-
ся чистим танцем; єдиним моїм ба-
жанням було створення чарівних 
видінь –  малюнку, де не було би ні-
чого «створеного», розсудливого. 
В результаті вийшла низка малень-
ких технічних етюдів, самостійних 
хореографічних ескізів, об’єднаних 
спільним неокласичним стилем».

Нинішня київська прем’єра куль-
тового спектаклю Сержа Лифаря 

була здійснена балетмейстером-
постановником, лауреатом між-
народного конкурсу балету імені 
Сержа Лифаря, заслуженим артис-
том України Дмитром Клявіним, 
який запропонував власну музич-
ну композицію на основі цього 
твору.

Нова версія постановки бале-
ту Лифаря у  виконанні колек-
тиву студентів Академії танцю 
вразила всіх присутніх у залі аб-
солютно аристократичним ду-
хом, кришталевою прозорістю 
атмосфери якоїсь напівреальної 
картини фарфорових статуеток, 

що повільно оживають, вишука-
них візій ніби з  іншого часового 
виміру. Дві зірки балету –  Чорна 
етуаль і Біла етуаль (відповідно –  
Марія Ялома та Діана Іванченко) 
як носії філософської протилеж-
ності світобудови в  інтелекту-
альній витонченості свого тан-
цювального малюнку, впродовж 
розгортання спектаклю створю-
вали вражаючу, трансцендентну, 
акварельну гармонію сценічно-
го «фен-шую». Чорно-біла гама 
спектаклю занурила присутніх 
в  атмосферу чуттєвої зосеред-
женості, зіткану з психологічних 
колізій сценічної дії, та в усвідом-
лення ідеї вічного суперництва 
та протиборства двох начал –  Інь 
і  Янь. Шляхетність танцюваль-
них ліній обох центральних геро-
їнь в адажіо і варіаціях прем’єрів 
та перших танцівниць продемон-
стрували майстерність і натхнен-
ня юних артистів, що викликало 
непідробне захоплення й овації 
вщерть заповненої зали.

У двох наступних відділеннях 
концерту глядацькі симпатії рів-
номірно розподілилися між ар-
тистами, які виконували номери 
класичної і  народної хореографії. 

В  їхньому різнобарвному калей-
доскопі публіка із захопленням 
приймала й темпераментні народ-
ні замальовки (жартівливі «Тов-
качики», ефектний і  динамічний 
«Гопак», ніжний дівочий танець 
«Гусениця»), і  контрастні за емо-
ційним градусом і  технічним на-
повненням варіації з  класичних 
балетів («Лебедине озеро» П. Чай-
ковського, «Баядерка», «Пахіта» 
Л. Мінкуса, «Сатаніла», «Донька 
фараона» Ц. Пуні, «Корсар» А. Ада-
на та інші). Звіт випускників і сту-
дентів Академії танцю імені Сержа 
Лифаря відбувся на високому свят-
ковому тонусі, і  присутні відчу-
ли, що процес народження нових 
українських балетних зірок не при-
пиняється, а  майстерність юних 
виконавців часом випереджає їх-
ній вік.

Насамкінець, організаторам свя-
та хочеться побажати сміливі-
ше включати до наступних звітів 
фрагменти з  балетів українських 
композиторів з  хореографією ві-
тчизняних фахівців, з  таких, при-
міром, як «Лісова пісня» М. Ско-
рульського, «Лілея» К. Данькевича, 
«Ніч перед Різдвом» і «Володар Бо-
рисфену» Є. Станковича.

ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРИСМАК ГАЛА-КОНЦЕРТУ

ФЕСТИВАЛЬ «ВІДЛУННЯ ДУШІ» 
ВІДБУДЕТЬСЯ НА ДЕНЬ АНГЕЛА НАТАЛІЇ
Голопристанською Чураївною називали мешкан-

ці південного містечка свою уславлену землячку –  
знану українську поетесу, просвітянку Наталю Ко-
ломієць. Її твори спонукали до роздумів, надихали 
на справжні вчинки, наснажували творити добро. 
З її піснями ширилась любов до рідного краю серед 
мешканців смаглявої Таврії, гордість за визнання 
землячки на літературно-пісенному Олімпі. Адже всі 
мали радість чути то на різних телевізійних каналах, 
то на FM-радіо пісні, написані на тексти Наталі Коло-
мієць, у виконанні відомих українських співаків, се-
ред яких Раїса Кириченко, Надія Шестак, Алла Куд-
лай, Павло Дворський, Микола Свидюк та інші.

Гімн Всеукраїнського дитячого фестивалю банду-
ристів «Таврійські зустрічі» (музика Анатолія Ску-
ратівського), Гімн Всеукраїнського благодійного 
фестивалю народної творчості «Купальські зорі» 
(музика Миколи Безвуляка), візитівка аматорсько-
го народного ансамблю народної пісні «Макітерка» 
Пам’ятненського сільського будинку культури (музи-
ка Миколи Безвуляка), пісні про рідні серцю села До-
лматівка, Добропілля, Кардашинка та про місто мрій 
і сподівань, про рідну Голу Пристань і нині вилуню-
ють у душах краян. Композитори Валерій Другальов, 
Ігор Полевіков, Володимир Телюк, Микола Свидюк, 
Валентин Плаксеєв, Анатолій Скуратівський, Микола 
Безвуляк, Андрій Білецький, Павло Дворський ство-
рювали і далі створюють українські шлягери, завдя-
ки нетлінним текстам поетеси Наталії Коломієць.

Цього 2018 року пані Наталя мала  б відсвяткувати 
своє 55-річчя, але вже 4 роковини від того зимового 
дня, коли відома українська поетеса Наталя Коломі-
єць пішла у засвіти. То ж у вересні 2016 року на березі 
Чорного моря відбувся Перший Відкритий благодій-
ний конкурс-фестиваль українського слова «Відлун-
ня душі» пам’яті Наталі Коломієць, у якому понад 300 
учасників фестивалю з  усіх куточків соборної Украї-
ни своїм співом, своїми поетичними рядками склали 
шану великій патріотці, поетесі від Бога, просвітянці 
Наталі Коломієць. А цього року саме на день ангела 
Наталії, 8  вересня, у  великій актовій залі Голоприс-

танського район-
ного Будинку куль-
тури відбудеться 
Другий Відкритий 
благодійний кон-
к урс- фес тиваль 
українського сло-
ва «Відлуння душі» 
пам’яті Наталі Ко-
ломієць. Як зазна-
чив голова орг-
комітету, перший 
заступник голови 
Голопристанської районної державної адміністрації 
Віктор Богачук: «Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб 
у ювілейний рік Наталі Коломієць фестиваль її пам’яті 
відбувся на належному рівні».

3 серпня 2018 року відбулося чергове засідання Орг-
комітету фестивалю, на якому учасники засідання ви-
значили, що відбіркові тури треба проводити в кіль-
кох локаціях, а  саме: читці творів Наталі Коломієць 
і патріотичних творів інших українських поетів мати-
муть змогу проявити себе у світлиці Голопристанської 
міської бібліотеки, поети й композитори –  у міському 
краєзнавчому музеї. Солісти-вокалісти, вокальні гур-
ти, дуети, тріо та квартети, вокальні ансамблі та хори 
змагатимуться біля альтанки на набережній міста 
Гола Пристань (у разі дощу змагання серед вокалістів 
відбудеться в актовій залі міського Палацу культури 
«Сузір’я»), а Гала-концерт переможців і почесних гос-
тей фестивалю потішить шанувальників української 
пісні у великій актовій залі Голопристанського район-
ного Будинку культури. Приємно відзначити, що укра-
їнські меценати відгукуються на пропозиції оргко-
мітету фестивалю. Сподіваємося, що коло партнерів 
з питань організації фестивалю буде розширюватися.

Олег ОЛЕКСЮК,
поет, член Національної Спілки письменників України, член 

Національної Спілки журналістів України,
голова Херсонського обласного об’єднання Громадської 

організації «Всеукраїнське товариство «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка»
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Містечко Опішне, що на 
Полтавщині, знаний осередок 
українського гончарства, 
з давніх часів було густо 
заселене й ділилося на 
кутки: Гончарівка, Яремівка, 
Торбинівка, Їсипівка, 
Марехівка, Липівці, Яри 
та інші. Кожен з них мав 
свою особливість.

К
уток Яри розташований 
з  північного боку міс-
течка. Пагорби, урвища, 
яри, вкриті непролаз-
ними заростями терну, 

сливовими й вишневими садка-
ми, хатки, що потопають у  зеле-
ні –  усе це створює неповторний 
мальовничий пейзаж. Сосновий 
ліс зі старим кладовищем на око-
лиці підступає до струмків у ни-
зині й колишнього русла Вор-
скли. На цьому кутку Опішного, 
де мешкали славетні гончарі, не-
глибоко залягали поклади гон-
чарної сірої глини.

Саме тут 27  березня 1920 року 
в гончарській сім’ї народився ге-
рой моєї розповіді –  Іван Гера-
симович Остапенко. Його вихо-
вувала мати Харитина Павлівна 
Остапенко (в  дівоцтві –  Різник), 

яка сама була чудовою майстри-
нею –  виготовляла дитячу іграш-
ку. Батько Герасим Тимофійович 
Остапенко помер 1921 року, коли 
синові виповнився рік. Він та-
кож був як гончарем –  виготовляв 
простий ужитковий посуд (ма-
кітри, глечики, горщики, пастів-
ники, миски). Його донька Ганна 
Остапенко виготовляла дитячу 
іграшку.

Гончарної справи Іван навчив-
ся у  14 років. Його наставником 
був місцевий гончар Захар Коло-
мієць. Учителем він був суворим 
та вимогливим. Якщо виріб мав 
незначні, майже непомітні недо-
ліки, то Захар Коломієць розби-
вав його перед очима свого учня. 
Але завдяки своєму наставникові 
Іван Остапенко опанував нелегку 
гончарну справу, особливо –  тех-
нологію виготовлення великого 

посуду, а саме –  макітр і горщиків, 
об’ємом від 30 до 50 літрів. А це 
потребує чималих зусиль, профе-
сійного вміння й фізичної сили.

З юних років Іван Остапенко 
був відкритим до людей, това-
риським, мав гарне почуття гу-
мору, був душею колективу. Грав 

на скрипці, яку завжди брав із со-
бою на свята й посиденьки. Коли 
торкався струн свого інстру-
менту, звучала весела мелодія, та 
така, що не можна було встояти –  
молодь уся йшла в танок.

Серед хлопців вирізнявся по-
ставою. Іван Остапенко був ви-
сокого зросту, широкоплечий, 
кароокий, з  темним хвилястим 
волоссям. Мав успіх у дівчат.

До війни Іван Остапенко робив 
гончарний посуд зі своїм това-
ришем Серафимом Півнем. Свій 
товар возили продавати до Хар-
кова, на в’їзді до якого був ба-
зар Холодна Гора. Опішненський 
гончарний посуд дуже полюбля-
ли купувати заможні євреї, навіть 
робили великі замовлення опіш-
нянам. Тож, було, як їдуть із вели-
ким посудом до Харкова на торги, 
а в дорозі застає їх дощ, то пере-

сиджували жіночки невисокого 
зросту негоду під Івановими ма-
кітрами й горщиками.

Переживши нелегкі тридцяті 
роки, Іван Остапенко 1940 року 
вступив до лав Радянської ар-
мії, де служив до 1948 року. Брав 
участь у Другій світовій війні. За 
героїзм мав близько 20 нагород.

Повернувшись до рідного міс-
течка, працював майстром цеху 
на заводі «Художній керамік» 
(1948–1960), обіймав посаду на-
чальника цеху № 1  та відпові-
дального за якість продукції. Тут 
він трудився пліч-о-пліч із відо-
мими опішненськими гончарями 
Іваном та В’ячеславом Біликами, 
Василем Омеляненком, Гаврилом 
та Явдохою Пошивайлами, Олек-
сандрою Селюченко.

Упродовж 1967–1969 років на-
вчався в  Миргородському кера-
мічному технікумі. Після його 
закінчення ще деякий час пра-
цював старшим майстром заводу 
«Художній керамік». 1981 року 
Іван Остапенко доклав чимало 
зусиль до реконструкції заводу 
«Керамік» Зіньківської райспо-
живспілки, мав великий автори-
тет серед працівників, тож його 
було призначено директором. 
Завод під його керівництвом 
брав участь у  соціалістичних 
змаганнях, за результатами яких 
працівників підприємства нео-
дноразово було нагороджено 
Почесними грамотами й грошо-
вими преміями.

Про трудову діяльність героя 
розповіді згадують його колеги 
по заводу «Художній керамік». 
Нонна Кисельова, яка працюва-
ла в  1960-х роках головним ху-
дожником цього підприємства, 
деякий час жила в  родині Оста-
пенків і була майже членом їхньої 
родини. Вона розповіла, що «Іван 
Герасимович був організова-
ною, відповідальною, товарись-
кою людиною, з почуттям гумору, 
дбав про високий рівень якості 
продукції, мав підхід до кожної 

людини». Такої самої думки про 
майстра був її наступник –  Петро 
Ганжа, який працював на заводі 
в 1970-х роках.

Добрим словом згадує Іва-
на Остапенка і  В’ячеслав Білик, 
який у  «Художньому кераміку» 
трудився впродовж 1958–1968 
років: «Іван Герасимович досить 
відповідально ставився до робо-
ти, до підлеглих, дбав, щоб була 
сировина для виготовлення про-
дукції: глина, полива (фрита), ан-
гоби. Був хазяйновитим. Дбав, 
щоб у  колективі не було чвар та 
непорозумінь».

Позитивної думки про Івана 
Остапенка й малювальниця Раї-
са Ширай. Вона пригадує, що «він 
був доброю людиною, як керівни-
ка ми його розуміли з півслова».

Щодо особистого життя Івана 
Остапенка, то свою долю він зу-
стрів у  роки Другої світової ві-
йни. Звали дружину Марія Ве-

недиктівна Грудська. Вона мала 
медичну освіту, працювала ме-
дичною сестрою. У  шлюбі про-
жили п’ятдесят чотири роки. Ви-
ховали двох дітей: доньку Галину 
та сина Віктора. Дітям, на жаль, 
гончарне мистецтво не переда-
лося –  вони здобули економічну й 
технічну освіту.

Прожив Іван Остапенко вісім-
десят чотири роки, зустрівши на 
своєму життєвому шляху і  горе, 
і  радість. До кінця залишав-
ся відданим родинному ремес-
лу, дбав про людей. Його завжди 
пам’ятатимуть як одного з  най-
кращих гончарів, талановитого 
керівника й добру, порядну лю-
дину.

Анна ШАБЛІЙ, 
екскурсовод ІІ категорії Науково-

методичного відділу популяризації 
гончарної спадщини, туризму та 
екскурсій Національного музею-

заповідника українського гончарства

Зліва направо: Тамара Мотрій, Іван Остапенко, Валентина, Лідія Штанько, Валентина 
Слищенко. Цех № 1 заводу «Художній керамік». Опішне, Полтавщина. 1970-ті. Автор фото 

невідомий. Приватний архів Галини Піскун.

Іван Леженін (праворуч) вручає нагороду Івану Остапенку (ліворуч). Опішне, Полтавщина. 
1960-ті. Автор фото невідомий. Приватний архів Галини Піскун.

ОПІШНЕНСЬКИЙ МАЙСТЕР —  ІВАН ОСТАПЕНКО

ОПІШНЕНСЬКА СТОРІНКА 
З ЖИТТЯ НОННИ 
КИСЕЛЬОВОЇ
Наприкінці спекотного літа 1960 

року на завод «Художній керамік» 
прибула невисокого зросту гарна 
кароока дівчина –  Нонна Кисельо-
ва. Вона закінчила Ленінградський 
інститут живопису, скульптури та 
архітектури імені Іллі Рєпіна, здо-

бувши спеціальність «художник 
декоративно-прикладного мисте-
цтва».

Спочатку її призначили старшим 
лаборантом. Працювала пліч-
о-пліч із відомими корифеями 
опішненського гончарства: Олек-
сандрою Селюченко, Гаврилом та 
Явдохою Пошивайлами, Іваном та 
В’ячеславом Біликами, Григорієм 
Кирячком. Її вчителями-практи-
ками були талановиті малюваль-
ниці Мотрона Назарчук і  Зінаїда 
Линник. Нонна Кисельова прига-
дує: «Вони навчали мене розма-
льовувати кухонний посуд флян-
дрівкою, рослинним орнаментом 

спринцівкою з  ангобами. Це до-
волі цікава процедура, яка потре-
бує старанності, акуратності й тер-
піння. Кожен працівник виконував 
старанно свою роботу. Хто прихо-
див з новеньких на роботу на за-
вод, вони радо зустрічали, без ва-
гань навчали гончарної справи».

Нонна Кисельова –  доволі ак-
тивна творча людина. Коли меш-
кала й навчалася в  Ленінграді, 
закінчила балетну школу. Мала 
гарний смак, вміла шити й моде-
лювати одяг, любила рукоділля. 
Тож в Опішному вона пов’язувала 
роботу на заводі й у Будинку ди-
тячої та юнацької творчості, де 
вела гуртки танцю, крою та шит-
тя, в’язання. Її вихованці здобува-
ли призові місця на районних та 
обласних танцювальних змаган-
нях і конкурсах. Костюми для хо-
реографічних композицій вига-
дувала й шила власноруч.

1962 року Нонну Кисельову при-
значили на посаду головного ху-
дожника заводу «Художній кера-
мік». Вона старанно виконувала 
свої службові обов’язки, пов’язані 
із затвердженням нового асор-
тименту підприємства, представ-
ленням найкращих виробів на різ-
них виставках, турбувалася про 
високий художній рівень продук-
ції. Та найулюбленішою її справою 
була експозиційна робота.

Завдяки зусиллям Нонни Кисе-
льової, слава про опішненську 
кераміку, її авторів та завод «Ху-
дожній керамік» ширилася всією 
територією України й СССР В  Ук-
рхудожспілці високо оцінили її ді-
яльність і запропонували роботу 
в Києві.

Анна ШАБЛІЙ, 
екскурсовод ІІ категорії Науково-

методичного відділу популяризації 
гончарної спадщини, туризму та 
екскурсій Національного музею-

заповідника українського гончарства

Нонна Кисельова. 1970-ті. Місце зйомки 
та автор фото невідомі. Приватний архів 

Галини Піскун.
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Відомий львівський 
іконописець Андрій 
Комарницький –  учасник 
Української Спілки Іконописців, 
з 2010 року співголова 
майстерні «Алімпій», 
разом із колегами Юрієм 
Вербовським та Мариною 
Комарницькою-Шпак розписав 
низку українських храмів 
у неодавньоруському стилі, 
переосмислюючи сакральну 
традицію Русі-України.

В
ін Закінчив Львівську 
Академію Мистецтв, 
де навчався на кафе-
дрі сакрального мисте-
цтва, донедавна працю-

вав науковим співробітником 
Львівської Національної Акаде-
мії Мистецтв, викладав іконопис 
у  школі «Радруж». З  2012 року 
став керівником студії іконопи-
су «Центру Родини» Фонду Свя-
того Володимира. Захистив кан-
дидатську дисертацію за темою 
«Образ Богородиці в  художній 
культурі Київської Русі: станов-
лення національних особливос-
тей». Надалі, досліджуючи са-
кральну традицію Русі-України, 
Андрій Комарницький опублі-
кував близько 20 наукових ста-
тей у фахових виданнях, разом із 
колегами створив науково-доку-
ментальний фільм «Мімезис. Са-
кральна традиція Русі-України: 
самобутність і наслідування».

Основою творчого шляху митця 
є усвідомлення важливості духо-
вної цінності свого покликання –  
творця сакрального мистецва. 
Власним баченням місії іконопис-
ця він поділився під час інтерв’ю: 
«Для мене Господь є найвищий 
Творець: все, що Він творить –  
від людини і  до малої комаши-
ни –  відповідає усім законам мис-
тецтва, і  водночас їх перевищує. 
Тому споглядання всього на-
шого світу допомагає побачити, 

як мислить Творець, і  стає пре-
красною мотивацією для власної 
творчості.

Для мене суть творчості полягає 
в  тому, щоб бути олівцем у  руці 
Божій: лише тоді я  усвідомлюю, 
що не я творю, а Господь це тво-
рить через мене. Головною ціллю 
мого життя є Святе причастя та 
пізнання Божественної Абсолют-
ної краси. Спершу має бути до-
свід прийняття Душею благодаті, 
а згодом можна передати її своїм 
ближнім через іконотворчість. 
Найвищим ідеалом для мене, іко-
ною всіх ікон, є образ Христа з Ту-
ринської Плащаниці. Особливо 
вражає, що Його Лик і  Тіло –  на 
вигляд як реальна, справжня лю-
дина, і водночас відчувається, що 
це –  риси Бога, адже Його Лице 
передає всеохопну любов і  без-
межну силу.

Я вважаю, що головною моти-
вацією для будь-якої творчості 
є краса. Додам, що в моєму жит-
ті я переживав особливий досвід, 
коли я твердо відчував, що це Гос-
подь Сам відкриває мені ідеал 
Своєї краси. І  завжди було таке 

відчуття, що Він розкриває цей 
ідеал у  моєму серці паралельно 
з відкриттям цієї особливої краси 
у  певних іконах. Найбільше вра-
жає мене просвітлений, урочис-
тий лик Діви Марії з ранніх київ-
ських ікон –  «Богоматері Великої 
Панагії» та «Корсунського (або –  
Устюзького) Благовіщення». Це 
особливі лики, які надихають, по-
дібними до них за досконалістю, 
тільки вже значно скорботніши-
ми, є лики «Холмської» і «Вишго-
родської» Богоматері, близькою 
є популярна нині «Богородиця 
з Межигір’я».

У давнину богоносні святі іко-
нописці не просто копіювали ві-
домі ікони, але носили в серці цей 
ідеал Абсолютної Божественної 
краси, тож дуже хочеться хоч чи-
мось бути подібним до них. Адже 
ікони, написані цими святими 
митцями, для нас є дуже високим 
зразком, краса цих творінь вічна, 
оскільки йде від серця Творця до 
сердець людей, які моляться на ці 
образи. Митці, які оздоблювали 
нашу легендарну Софію Київську, 
згодом були визнані святими, їхні 

мощі збереглися у  київських пе-
черах нетлінними. Згадаю і  пре-
подобного Алімпія Києво-Печер-
ського, якого найбільше хвалять 
наші літописи, саме на його честь 
ми заснували іконописну май-
стерню «Алімпій».

Найважливішим із мистецтв є 
мистецтво сповнюватися Боже-
ственною Благодаттю, бо вона є 
вершиною будь-якого натхнення. 
Я  намагаюся черпати духовний 
досвід із читання Біблії та житій 
святих і впевнено скажу, що най-
краще –  творити мистецтво після 
участі в Літургії і прийняття Свя-
тих Тайн. Для прикладу, розпо-
вім вам таку історію: у 1999 році 
я взяв на диплом проект розпису 
модерної за архітектурою церк-
ви «Різдва Богородиці» у  Льво-
ві на Сихові, я  любив ходити до 
цього храму, а  на диплом мене 
благословив настоятель –  отець 
Орест Фредина. І я дуже серйоз-
но поставився до свого завдан-
ня: щодня перед малюванням 
я  намагався зранку побувати на 
Святій Літургії, але згодом тра-
пилося так, що зо два дні, щоб зе-
кономити час, я  вирішив не йти 
на Літургію…  і тоді мені мало що 
вдалося зробити в  дипломному 
проекті. Нарешті, вже на третій 
день, я  все-таки пішов на вечір-
нє богослужіння, і після нього за 
дві-три години зробив більше, як 
за всі попередні дні.

Я впевнений, що молитва це 
джерело натхнення, пережит-
тя реальної Божої присутності. 
Адже Господь близько до кожно-
го з  нас, особливо, коли проси-
мо в Нього Благодать для доброї 
справи. Мені також дуже подо-
бається у  процесі творчості слу-
хати музику або духовні наспіви 
з особливою ритмікою. Незабут-
нім був досвід, коли я  писав ве-
лику ікону Богородиці-Оранти 
«Заступниця України» на хорах 

церкви Різдва Богородиці й мав 
нагоду слухати всі служби, які 
правилися у храмі.

На мою думку, для того, щоб 
здобути Благодатне натхнення –  
митцеві потрібна Божа посвя-
та. Звісно, можна бути гарним 
професіоналом своєї справи, але 
Божа Посвята –  це щось вище, 
тому що вона впливає не лише на 
професіоналізм, а й на стан свідо-
мості людини, абсолютно на все 
її життя. Просто професіонал –  
може бути відповідальним на ро-
боті, а поза нею жити звичайним 
життям, часто сповненим різних 
вад. А  справжній іконописець 
має намагатися завжди відповіда-
ти вищому покликанню –  твори-
ти свою справу з Богом».

Творчість Андрія Комарниць-
кого та його колег з  іконопис-
ної майстерні «Алімпій» Мари-
ни Комарницької-Шпак і  Юрія 
Вербовського представлено на 
виставці Богородичних ікон «За-
ступниця» в  храмі Святої Софії 
у  Києві, а  також у  проекті «Мі-
мезис. Наслідування» в духовно-
культурному комплексі «Архи-
стратиг» у Львові.

Олена ШАПІРО,
мистецтвознавець

Фотоілюстрації надано художником

Андрій Комарницький

АНДРІЙ КОМАРНИЦЬКИЙ: «НАЙВАЖЛИВІШЕ 
МИСТЕЦТВО –  НАПОВНЮВАТИСЯ БОЖОЮ БЛАГОДАТТЮ»

«Українська Картографічна Гру-
па» підготувала та видала ще одну 
карту, присвячену Українській ре-
волюції 1917–1921 рр. – «Україн-
ська держава (Гетьманат)». У  ній, 
як і  в  першій мапі –  «Українська 
Центральна Рада», широко пред-
ставлена хронологія подій від 
29  квітня 1918 року, коли в  Києві 
відбувся Всеукраїнський з’їзд хлі-
боробів, який, прагнучи відтвори-
ти гетьманат –  історичну форму 
правління в Україні, обрав гетьма-
ном Павла Скоропадського. Ви-
значними подіями українського 
державотворення часів Гетьма-
нату стали: створення Держав-
ної варти Української Держави 
(18 травня), Українського Держав-
ного банку, ухвалення «Найго-

ловніших правил українського 
правопису» комісією при Мінос-
віти за редакцією Івана Огієнка 
(24  травня), початок переговорів 
уряду з  делегацією М. Рябовола 
про входження Кубані до скла-
ду України на федеративних пра-
вах (28  травня), початок урядом 
Української держави економічної 
блокади Криму через антиукраїн-
ську політику уряду С. Сулькеви-
ча (27  липня), укладання догово-
ру між Українською Державою та 
Всевеликим Військом Донським 
про взаємовизнання і  розмеж-
ування кордонів з  передачею 
Києву певних площ східніше Ма-
ріуполя (8 серпня). З поданих ма-
теріалів до карти читач дізнається 
про переговори гетьманського 

уряду з  Кримським Крайовим 
урядом про входження Криму до 
складу України, як і Кубані, на фе-
деративних правах, передання 
німецьким командуванням Геть-
манській державі кораблів Чор-
номорського флоту в Севастопо-
лі. Значне місце на мапі надано 
інформації щодо гетьманської 
політики у  сфері науки, освіти й 
культури, яка була спрямована 
на еволюційне поглиблення про-
цесів українізації, започаткованих 
Українською Центральною Ра-
дою. Розуміючи важливість мови 
у  державотворенні, Павло Ско-
ропадський наказав державним 
службовцям під загрозою звіль-
нення вивчити й послуговуватися 
українською. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАРТИ «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (ГЕТЬМАНАТ)»
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Від середини червня до 
середини серпня картини 
львівського художника 
Ігоря Гавришкевича були 
представлені в Музеї-хаті 
Т. Г. Шевченка в центрі Києва, 
а з 17-го серпня розширена 
виставка його робіт 
відкрилася в Національному 
музеї Тараса Шевченка. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Т
е, що картини Гавриш-
кевича презентуються 
саме в місцях, пов’язаних 
з  геніальним проро-
ком України, є глибоко 

символічним, адже серія робіт 
«Стежками Тараса Шевченка» ви-
никла саме внаслідок його участі 
в експедиції «Львівські художни-
ки шляхами Тараса Шевченка», 
зокрема його поїздки до Новопе-
тровського укріплення, що у фор-
ті Тараса Шевченка в Казахстані.

Серед творчої та інтелектуаль-
ної еліти Львівщини заслужений 
діяч мистецтв України Ігор Сте-
панович Гавришкевич як худож-
ник, педагог і  громадський діяч 
посідає особливе місце. Він на-
лежить до плеяди українських 
мистців, які завойовували визна-
ння тим, що зберегли віру в  за-
гальновизнані національні ідеа-
ли. Його творчість базується на 
традиціях українського народ-

ного мистецтва –  того, що з  гли-
бин історії. Мистець є однією 
з найяскравіших творчих індиві-
дуальностей в  українському об-
разотворчому мистецтві, його 
твори мають лише йому прита-
манну мистецько-філософську 
основу, а  творчий доробок на-
раховує сотні художніх творів. 
Останні десятиріччя стали най-
більш плідними у творчому жит-
ті Гавришкевича, адже увінчалися 
значним здобутком в  оригіналь-

ному сучасному, глибоко профе-
сійному трактуванні національ-
ної історичної тематики. Глибокі 
знання української культури спо-
нукало мистця до створення се-
рій живописних творів «Пращу-
ри» та «Козацькими стежками», 
які виникли внаслідок його по-
дорожей Україною. На особливу 
увагу заслуговують його твори: 
«На козацькій чайці», «Між Ся-

ном і  Доном», «Меч пращурів», 
«Стара воля», «Магма пращурів», 
«Воля», «Фрески Холодного яру», 
«Від пращурів», «Намолений 
храм» та інші…

Ігор Гавришкевич –  художник 
яскравого малярського темпе-
раменту. Твори мистця сповне-
ні життєвої енергії та любові до 
України. Його роботам прита-
манні досконалість композиції, 
рисунку і  колористичність вирі-
шення. Картини львівського ху-

дожника легко впізнавані. Його 
полотна нагадують фрески чи ві-
тражне скло… Глядач, який хоч 
раз бачив полотна Ігоря Гавриш-
кевича, запам’ятає їх назавжди. 
Вони виставлялися на сотні ху-
дожніх виставок і  в  Україні, і  за 
кордоном, неодноразово наго-
роджувалися дипломами. Зна-
чна частина його творів посіла 
почесне місце в  багатьох музеях 
і збірках не лише України. Чима-
ло доробків розлетілися світом 
і прикрашають поважні установи 
й оселі відомих людей.

Ігор Гавришкевич, представ-
ник львівської художньої шко-
ли, як педагог професійно по-
дає студентам Академії мистецтв 
основи творчості. А  як дирек-
тор музею-заповідника «Лича-
ківський цвинтар» (15 років по-
спіль) доклав чимало зусиль до 
впорядкування та художнього 
оформлення пам’ятників і  місць 

поховання відомих українських 
діячів –  Маркіяна Шашкевича, 
Івана Франка, Олександра Бар-
вінського, Івана Крип’якевича, 
Омеляна Огоновського. Ігор Гав-
ришкевич –  ініціатор створення 
та автор історико-документаль-
ного повнометражного фільму 
«Стежками Личаківського Не-
крополя» (2009 р). Фільм розкрив 
одну з  важливих сторін творчо-
го універсалізму мистця і  є не 
лише науково-мистецьким, а  й 
історичним документом, що по-
значає один з важливих періодів 
національної самоідентифікації 
України. Однією з  висвітлених 
тем стало спорудження Поля по-
чесних поховань та Меморіа-
лу воїнам Української Галицької 
Армії, одним з авторів якого (ху-
дожником) був сам Гавришке-
вич (у  співавторстві з  архітекто-
ром М. Федиком, скульпторами 
Д. Крвавичем та М. Посікірою). 
Ідею вшанування героїв україн-

ських національно-визвольних 
змагань, які боролися за ідеали 
державності в  різних військових 
формуваннях Першої і Другої сві-
тових воєн, він втілював не лише 
як керівник музею-заповідника, 
а як мистець і як громадсько-по-
літичний діяч!

Гавришкевич завжди почувався 
патріотом своєї держави, бо так 
був вихований. Саме мати, яка ще 
до ІІ світової війни була активіст-
кою «Просвіти», зуміла прище-
пити синові любов до історії. Пан 
Ігор був серед провідних активіс-
тів «Товариства Лева» (від 1987 
року), Народного Руху України 
(від 1989 року). А ще з кінця 80-х 
років XX століття присвятив себе 
роботі з  відродження в  Україні 
вертепів, колядок і народних ре-
месел, таких, як Гаварецька чор-
нодимлена кераміка та Яворів-
ська народна забавка.

В усіх своїх творчих і суспільно-
культурних іпостасях мистець за-
вжди стверджує свою несхитну 
віру в  Українську Перспективу 
в структурі тих цінностей, які він 
генетично перейняв від родини. 
У 2014–2015 роках Ігор Гавришке-
вич віддав на аукціони кілька сво-
їх творів, кошти від продажу яких 
було передано на допомогу вої-
нам АТО, а також на будівництво 
у Львові пам’ятників митрополи-
тові Андрею Шептицькому та ав-
торові музики Державного гімну 
України Михайлу Вербицькому.

ІГОР ГАВРИШКЕВИЧ ПІДКОРЮЄ СТОЛИЦЮ

Завдяки зусиллям міністра 
освіти і  мистецтв Миколи Васи-
ленка, в  усіх без винятку серед-
ніх школах було запроваджено 
вивчення української мови, літе-
ратури, історії та географії Украї-
ни. Особливо міністр подбав про 
розбудову вищої школи. Так уліт-
ку 1918-го восьми найбільшим 
вишам країни на поточні пробле-
ми було виділено 6,28 мільйонів 
карбованців, величезні на той час 
кошти! Серед важливих дат ство-
рення Кам’янець-Подільського 
державного університету й за-
снування Української академії 
наук у  Києві. Уряд Гетьмана Ско-
ропадського доклав зусиль, зо-
крема, фінансово, до створення 
Таврійського університету, який 
відкрився в Ялті як філія Київсько-
го університету св. Володимира, 
а  у  вересні 1918 був переведе-

ний до Сімферополя, і  Білорусь-
кого університету в  Мінську(!). 
Серед важливих документів, що 

є на мапі, як зазначив доктор гео-
графічних наук, керівник автор-
ського колективу картографів та 
істориків, що працювали над ви-
данням, Ростислав Сосса, Універ-
сал про відновлення козацтва, 
виданий 16  жовтня 1918 року. 
У  своїх теоретичних конструкці-
ях майбутньої гетьманської дер-
жави Павло Скоропадський осо-
бливе місце відводив козацькому 
стану: «Аби козаччина, в яку уві-
йде цвіт української людності, 
стала дійсно провідником наці-
ональної ідеї і  великим кадром 
будучої Української козацької 
армії». На думку історика Наталії 
Полонської-Василенко, Скоро-
падський сподівався втягнути 
в орбіту Української Держави інші 
козацькі землі –  Кубань, Донеччи-
ну та інші! На, превеликий жаль, 
Гетьманат тривав лише впродовж 

8 місяців –  до 14 грудня 1918 року, 
коли до Києва вступили війська 
Директорії і  Скоропадський був 
змушений зректися влади та по-
лишити Україну. А  незадовго до 
того –  13  листопада 1918 р. –  Ра-
дянська Росія анулювала Берес-
тейський мирний договір і  від-
новила війну з Україною, до якої 
заздалегідь готувалася, формую-
чи в нейтральній зоні, на Курщи-
ні, більшовицькі збройні загони. 
Як зазначили учасники презен-
тації мапи, що відбулася в  київ-
ському Історико-меморіальному 
музеї Михайла Грушевського, ця 
карта (рецензент доктор істо-
ричних наук Ігор Гирич) буде ці-
кава не лише викладачам, учням, 
студентам, а  й науковцям і  полі-
тикам, адже подає багато нової 
інформації та знайомить корис-
тувача з маловідомими фактами. 

Народний депутат багатьох скли-
кань Іван Заєць наголосив, що 
нині йде велика боротьба з  пе-
реписування й привласнення на-
шої історії сусідами, тож мапа, на 
якій позначено сотні об’єктів, ста-
не вагомим аргументом в  істо-
ричних дискусіях. А ще вона дає 
відчуття єдиного революційно-
го процесу, який охопив Україну 
у 1917–1921 роках. Карта «Україн-
ська держава (Гетьманат)» допо-
внена історичною довідкою, тек-
стами про державні утворення, 
які вели з  Україною переговори 
про приєднання до неї (Кубань 
і Крим) та ілюстрована архівними 
світлинами.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК
На світлинах: доктор географічних 

наук Ростислав СОССА презентує нову 
мапу –  «Українська держава (Гетьманат)»
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Народження нової гарної 
поетичної збірки –  це подія 
не лише для її автора, а й для 
читача, оскільки останній 
має нагоду (завдячуючи 
таланту митця) осягнути 
нові обрії і можливості 
світу художньої літератури. 
Приємним відкриттям 
для поціновувачів поезії 
філософського спрямування 
стала перша книжка «Дотик» 
молодої авторки з Мелітополя 
Павліни Туменко.

У
же в  оригінальній, на 
нашу думку, передмові 
до книжки поетка бажає 
всім, хто візьме до рук її 
працю, бути щасливи-

ми і дає поради, як цього досягти. 
Серед іншого лунає слушна дум-
ка про те (її  можна вважати епі-
графом до збірки), що «життя –  це 
Мозаїка, орнамент якої ми оби-
раємо самостійно». Також П. Ту-
менко, послуговуючись «Словом 
автора», ділиться з читачами сво-
їм переконанням у  тому, що ми, 
мешканці Всесвіту, щомиті, навіть 
часто не усвідомлюючи того, пере-
буваємо під впливом різних його 
стихій. Цей дотик може бути й 
зримим, відчутним, і непомітним, 
але реальним і дієвим. Приверта-
ють увагу щирі рядки, в яких поет-
ка розповідає про життєві уроки 
своїх бабусі й мами-філолога, тому 
думки на кшталт «я закохалась 
у слова», «мої вірші… дарують лю-
дям радість», «я пишу від серця… 
і для сердець», «дотик словом –  це 
… спосіб мого спілкування зі сві-
том» не викликають сумніву.

Наголосимо, що збірка Павлі-
ни Туменко вирізняється кон-
цептуальною стрункістю. Майже 
в усіх тематично розмаїтих віршах 
(вони написані, як зазначила ав-
торка, у різні роки) звучить думка 
про зв’язок буття людини і Всесві-
ту, заклик жити по совісті, оскіль-
ки Космос не пробачає помилок, 
щиро любити цей світ і свою зем-
лю, бо життя у кожного лише одне.

Природно (як для молодої люди-
ни), що збірка відкривається поезі-
єю «Я є Любов», присвяченою ко-
ханню. Сповідь від першої особи 
декларує думку про те, що кохання 
здатне піднести людину над світом 
буденності, який названо коконом, 
«де тиша вогка й непроглядна». Лі-
рична героїня не соромиться зізна-
тися, що була «злякана й забута», 
а нині, кохаючи, вона відчуває, що 
«…неба мало вже, хоча воно без-
крає, / І мало Вічності, аби відчути 
час…» Однак, за митцем, кохання 
не завжди приносить радість. Його 
фінал може бути болісним і  гір-
ким. Саме про таку любов ідеться 

в  поезіях «Ідеш?… Все  ж ідеш…» 
і «Ти, і справді, якась чудна…» По-
будовані у  формі діалогу, завдя-
ки щирості висловлених автором 
почуттів, ці вірші гранично прав-
диво передають глибину розчару-
вання, безвихідь стосунків і навіть 
розгубленість двох людей. Автор 
психологічно вмотивовано ви-
писує архітектоніку драматизму 
останніх хвилин перед розставан-
ням, після якого «шлях запилений, 
шлях не райдужний», а  їхня роз-
мова вже така зайва, що й «соло-
вейко стих… / Його зранку у кліть 
вмуровано». У  другій зі згаданих 
поезій Він попереджає: «Ти зали-
шишся геть одна!!!», якщо насмі-
лишся розірвати коло буденнос-
ті. Вона ж привертає його увагу до 
того, що вітер кличе «до степів, до 
зірок, до обрію», а Він втратив свої 
крила, тому «розгублений і  осла-
блений». Натомість обидві пое-
зії мають життєствердний фінал, 
і в його основі переконання авто-
ра в тому, що Космос обов’язково 
подарує життєдайні сили тим, хто 
вміє мріяти й перемагати. Тому 
Вона не вагається: «Хлюпочеть-
ся синь-блакить, / Поривається до 
моїх долонь»; «Ти це чуєш, ти ба-
чиш це? / Всесвіт дихає, озиваєть-
ся». Зазначені вірші своїм фіналом 
перегукуються з  головною дум-
кою поезії «Чому невесела весна», 
в якій упевнено лунають рядки про 
те, що, хоча поразки й перемоги не 
бувають вічними, однак неодмінно 
«скінчується розпачу плач, / Згасає 
багаття баталій». У  поезії «Листо-
пад» Павліна Туменко вдало засто-
сувала такий художній прийом, як 
психологічний паралелізм. Яскра-
во змалювавши картину огорнуто-
го туманом осіннього пейзажу, де 
«все оповите смутком і  журбою», 
митець порівнює його з  почуття-
ми закоханих, що їх, «мов імлою… 
осінь присипає до весни».

Осягнення людської сутності –  
ще одна важлива проблема, якої 
торкається авторка. Не випад-

ково, на нашу думку, низку по-
езій цього спрямування логічно 
відкриває вірш «Є Люди-Всесві-
ти й Люди-Цейтноти». Протягом 
п’яти строф мисткиня презен-
тує своє оригінальне і несподіва-
не сприйняття окремих особис-
тостей. І  якщо зрозуміло, чому є 
«Люди-Аскети, –  Вулкани, –  Кри-
ниці, –  Пустелі, –  Соняхи, –  Пус-
тоцвіти» та ін., то зі здивуванням 
читач дізнається, що, виявляєть-
ся, є і  «Люди-Провалля, –  Сходи 
і  -Вежі, –  Клумби, –  Дельфіни, –  
Вікна і  -Стіни» та ін. Напрочуд 
точна, філософськи глибока ха-
рактеристика завершується ка-
тегоричним висновком, до яко-
го навряд чи можна щось додати: 
«Люди –  як люди, ролі –  як ролі,  / 
Хтось –  чорно-білий, хтось –  ко-
льоровий. / Так виглядає Мозаїка 
Світу, / Хтось –  лише пил, а хтось –  
вже Орбіта». Зазначену тему про-
довжила поезія «Чи вибрав ти до-
рогу», в якій авторка розмірковує 
над тим, що духовна краса люди-
ни не залежить від її матеріальних 
статків. Поняття щастя для кож-
ного має своє наповнення: для од-
них це воля, здобута через вели-
кі страждання, життя для інших 
(як у бджілок). Такі люди радіють 
яскравому небу в зорях, щирій мо-
литві тощо. Інші, що живуть трут-
нями, мріють лише про безмірне 
збагачення і  грішать, прикрива-
ючись вірою. П. Туменко, змалю-
вавши яскраву картину сьогоден-
ня, не дає порад: для неї висновок 
очевидний. А право вибору поет-
ка залишає читачеві. Однак у по-
езії «Комусь із сонцем темно» без-
компромісна авторка вирішує 
продовжити розпочату розмову. 
Напівтони тут замінено чітки-
ми характеристиками, про що не-
двозначно свідчать і  назва твору, 
й категоричне переконання, що 
«хтось зрячий, хоч сліпий», «хтось 
захлинувся в злобі», а хтось «зрос-
тив… долю-диво» тощо. Кожна 
людина сама обирає свій життє-
вий шлях і відповідальна не лише 
перед собою, а й перед Всесвітом, 
яким він буде. Підтвердженням 
тому є такі рядки із зазначеної 
поезії: «По-різному мережити  / 
Можливо власний шлях –  /Хтось 
прагне Світ обмежити,/ А  хтось 
летить, мов птах!!!..». Авторка 
книжки, відчуваючи недоскона-
лість людей та їхніх вчинків, щиро 
намагається розібратися в  цьому 
питанні, про що свідчить поезія 
«Живемо спішно, метушливо…». 
Павліна Туменко, спілкуючись із 
уявним співрозмовником, нага-
дує останньому, що життя –  це не 
чернетка, в  якій найчастіше фік-
суються лише побутові пробле-
ми. Людське життя –  це диво, яке 

необхідно цінувати й берегти як-
найпильніше, оскільки головне 
в  ньому –  «Душі своєї Сонячний 
Софіт!». На наше переконання, 
вірш «Прорахувати всі хвилини-
миті» можна вважати складником 
цього диптиха. Про те, як необхід-
но жити, автор говорить уже в од-
ному з перших рядків: «…жалку-
вати лиш за тим, що непрожите», 
а  співрозмовник шукає мудрості 
скрізь, окрім своєї власної душі, 
яка є життєдайним джерелом «для 
світлих помислів і щирого кохан-
ня /…/ Для всіх подій, що виткані 
із мрій». Очевидним є гуманістич-
не звучання цих поезій, оскільки 
мисткиня не насміхається з  роду 
людського, не кепкує, а  в  щирій 
розмові прагне переконати його 
в необхідності цінувати власне іс-
нування в цьому світі й не розпо-
рошуватися на дрібниці. Це одна 
із граней авторського дотику до 
наших сердець, про які вже йшло-
ся, і  про що також наголошено 
в  поезіях «Не завжди дотик –  це 
обійми» та «Чи варто випробо-
вувати час». В  останній читаємо: 
«Життя  ж бо –  Всесвіт для нових 
пісень / І для наступного в новий 
вимір кроку!!!» Митець пропонує 
свою модель існування у  Всесвіті 
(«Мої думки стелились за тума-
нами»), засновану на переконанні 
в тому, що жити лише жалями про 
нездійсненне чи мріями про реа-
лізацію в  майбутньому рішучого 
вчинку назустріч своїй меті –  це 
дорога в нікуди. Для автора важ-
лива реальна мить, яка є непо-
вторною і  єдиною можливістю 
особистості зреалізувати свої мрії, 
оскільки в ній «Світу дотик і його 
осмислення, / У ній оновлення…»

Отже, П. Туменко в поезіях пре-
зентує себе мисткинею, якій бо-
лить недосконалість світу лю-
дей. Тому логічно, що найбільше 
у  книжці віршів, які свідчать про 
те, що авторка відчуває свою від-
повідальність за роль і місце влас-
ної творчості в  бутті співвітчиз-
ників. Зазначений цикл починає 
поезія «Замружусь від поцілунків 
сонця», рядок з якої винесено в на-
зву нашої рецензії («Тяжіння неба 
і  земні вібрації  / Вбираю в  себе 
і  ковтаю жадібно»). За авторкою 
творів, саме письменникові, завдя-
ки його уважному ставленню до 
Всесвіту, надано можливість чути 
і шепіт чорнобривців, і гомін трави 
тощо. Тому Павліна –  «Думкою пір-
наю в хвилі неба я» –  хоче «чути все 
від пісні до виття». Знову сповід-
уючись читачеві, вона у вірші «Ну 
і,  здавалося б, ото писати нащо?» 
знайомить його зі своєю творчою 
лабораторією, де, як виявляєть-
ся, необхідно і  «в душі копатися 
і  нишпорить у  мізках», і  з  кров’ю 

народжувати «стомлені рядки» –  
«немовля віршове», «вистраждане 
з  мук». Поетка зізнається, що на-
віть після такої важкої праці не за-
вжди на неї чекає успіх –  схвальні 
відгуки критиків, натомість творча 
лихоманка –  подруга безсоння ні-
коли не бариться і часто її навідує. 
Своє головне устремління –  «жагу 
до життя», –  що не здатна загаси-
ти навіть безмежна втома, авторка 
(вірш «Відмежовую будні комами») 
порівнює з  мрією птаха у  клітці, 
який водночас і прагне волі, і боїть-
ся, що її «не винесе / Що засліпить 
його блакить». Однак простір Всес-
віту нестримно вабить птаха, і той 
«з вітрами до сонця злетів». Так 
і душа поета прагне лету і свободи.

Серед поетичного мережива 
збірки з’являється прозова автор-
ська ремарка (як  відомо, світова 
традиція має такі приклади). За-
уваження мисткині стосуються 
проблеми високої вартості люд-
ського життя, цінність якого, за 
Павліною Туменко, полягає у слу-
жінні людям засобами художнього 
слова. Як поетичне кредо лунають 
рядки вірша «Шукаю протали-
ни в поглядах з криги»: «Торкати-
мусь словом одвічним-правіч-
ним, / Шукатиму шлях, що не має 
кінця,  / Нестиму вогонь у  широ-
тах північних,  / Зцілятиму доти-
ком змерзлі серця». Поетка щиро 
переймається проблемою пану-
вання зневіри, болю, страждань 
тощо в  людських душах. Павліна 
прагне допомогти своїм співвіт-
чизникам, хлюпнувши в їхні серця 
сонячного світла і тепла, і в такий 
спосіб повернути в їхні душі чис-
ті світанки (вірш «Якщо на світан-
ку чомусь не світає»). Вона пропо-
нує краянам найперше –  повірити 
в  диво (вірш «Диво»), побачити 
його в звичайних, на перший по-
гляд, речах: «Диво є скрізь і всю-
ди  /… / Диво –  усмішка дитини,  / 
Диво –  бузкові бурульки,  / Срібна 
парча павутини /… / Бачити диво 
нескладно». 

ЛІТЕРАТУРА
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А  тому своєму можливому 
опонентові-скептику, який не ба-
жає дослухатися до її слів і лише 
прагне поставити їй запитан-
ня щодо правомірності поетич-
них порад, П. Туменко відпові-
ла віршем «Я вільною прийшла 
у ці степи». Поетка свідома того, 
що вона, можливо, «замріяна 
надмірно», однак упевнена, що 
вона –  «донька нескорених сві-
тів» –  згорить, але не тлітиме 
«даремно». Мисткиня, напев-
но, навіть частіше за згорьова-
них людей думає про них, тому 
її душа «як не болить, то скорбно 
плаче  /…  / Сумління, наче про-
кляте, не спить. /… / Козацький 
дух десь у  мені скипів», і  вона 
сміливо бере відповідальність на 
себе.

На особливу увагу заслуго-
вують поезії, ритмомелодика 
яких наближена до народної 
пісні. У низці цих віршів яскра-
во виявилася ментальність мо-
лодої поетки, яка не уявляє 
свого існування без «маків ча-
рівних», «колосків рясних», 
«степів козацьких». Там «Небо 
повінчалось із землею,  / Чепу-
риться озеро в  імлі», «крадь-
кома зітхнув ось кущ полино-
вий» («Журавлине літо»; «Ген 
швартує осінь кораблі…»; «Все 
зрозуміле обернулось таємни-
цею»). Як відомо, споконвіку 
українці зверталися за пора-
дами до рідної природи. Під-
твердження є у  вірші «Спитай 
у  зірки». Лірична героїня звер-
тається до зірок та сонця, очіку-
ючи відповіді на запитання про 
те, чи можна бути щасливою без 
любові. За поеткою, саме при-
рода («Сповідалось серце») спо-
нукає її до розуміння людського 
болю: «Молоді і  щирі, викоха-
ні полем,  / Синьооким небом 
і  м’яким дощем,  / Кольорові 
мрії повінчались з  болем  / …/ 
Я із вами зрощена, музи мої ві-
рнії», і  наснажує на творчість, 
як у  поезії «У  неба запозичу 
акварелі»: «І  розплескаю долу 
океан,  / Хай оживе у  кам’яній 
пустелі / Рапсодія, етюд а чи ро-
ман».

Побіжно зауважимо, що при-
крашають збірку прекрасні ма-
люнки, автором яких є Роксолана 
Туменко (це ж треба таке: україн-
ки Павліна і Роксолана!).

Як бачимо, перша книжка «До-
тик» молодої мелітопольської по-
етеси Павліни Туменко –  яскравий 
приклад того, що для вдумливого 
осмислення Світу і  себе в  ньому 
не обов’язково досягти солідного 
віку (і навіть у ньому цього може 
не трапитися), головне –  жити 
і  любити по-справжньому свою 
родину, співвітчизників, рідну 
землю і  розуміти, що Всесвіт не 
пробачає нещирості і  штучності, 
оскільки його нам даровано Гос-
подом. Поза сумнівом, поетична 
збірка, про яку йшлося, зацікавить 
тих читачів, які цінують живе по-
етичне слово та справжні почуття 
і думки.

Наталія ЗАЙДЛЕР,
кандидат філологічних наук

СТИХІЯ ЄДНАННЯ ЛЮБОВІ І ВІЧНОСТІ
Павліна Туменко. «Дотик», 
видавництво «Люкс», 
м. Мелітополь, 2017 рік.
Спершу, взявши до рук цю не-

величку книжку поезій, я був на-
віть подумав, що ніколи б не на-
звав так свою: начебто бракує, на 
перший погляд, у цьому означен-
ні, з  одного боку, якоїсь творчої 
інтриги, а  з  іншого  ж навпаки –  
приземленої логічності, бо ніби й 
не зрозуміло –  що і до чого доти-
кається. Так, ніби зависає слово 
в  імлистій смисловій невагомос-
ті. Але вже перший прочитаний 
вірш зітер, звичайно, ту думку і те 
миттєве враження, як… вільний, 
щедрий, добрий дощ стирає сво-
їми потужними струменями на-
дихану стомленим світом бліду 
туманність на шибці вікна-у-літо.

Так якось аж по-циганському 
сміливо, легко й розкішно зазву-
чало:
Я стала Вічністю, початком 
і кінцем,
І плакати я хочу а не мушу,
Кохати хочу наживо й живцем,
А не ховати від любові душу.
……

А я стихія –  штиль і буревій,
Я є Любов, тендітна і всевладна.
Одразу  ж приходить розумін-

ня, що означити і пояснити такий 
дотик практично неможливо, бо 
він безмежний і всеосяжний –  до-
тик всього до всього –  дотик Лю-
бові з великої літери до Вічності 
з  великої літери, коли, як писав 
колись П. Тичина: «Я був –  не 
Я. Лиш мрія, сон…», коли (за ним 
же): «Прокинувсь я –  і  я  вже 
Ти…». Тобто, йдеться про такий 
собі «дотик-вникнення», «дотик-
углибання» до суті і сенсу явищ, 
до сутності матерії, до аж крива-
вої серцевини вселенського Ідеа-
лу. І тоді навіть чорно-білість ілю-
стративної зримості цієї збірки, 
карбована художницею Роксо-
ланою Туменко, не здається вже 
мінливо-жалобною, а  бачиться 

осмислено-урочою, як пруг бе-
резневої «чорної тропи» по ще 
майже чистих, майже цільних 
снігах. І  тоді насправді, «замру-
жившись від поцілунків сонця, 
покинувши всі розсуди і  здога-
ди», відчуваєш, як:
Час зволікає й, певно, не соро-
миться
Порушити всі графіки і розклади…

Час і  справді –  Великий Бре-
хун: інколи, ніби вже й підняв-
ши на крила, він чомусь раптом 
знову надовго ховає менестрелів 
(особливо  ж новітніх чураївн…) 
у сивому захмар’ї звичайного по-
буту –  в  нібито житейській, при-
родній щасливій нормальності, 
яка чомусь часто гасить і порив, 
і талант. Лише небагатьом вдаєть-
ся, викохувати дітей і квіти, вибу-
довуючи космос власного дому, 
викохати іще й досвід сприйнят-
тя видимого й невидимого та ви-
будувати власний Храм, у  якому 
затишно і молитися, і любитися, 
щоб «змити попіл давніх образ, 
щоб не злякатися почуття і дива». 
Якщо не зневажать вони самі 
себе, то, може, й повернеться до 
них натхнення і:
…десь озветься те, що не вмира…
Оновлене, в нестямі затріпоче,
І оживе історія нова
Про зраджене й відроджене дівоче.

Взагалі  ж то лише одиниці на-
справді спромагаються повер-
нутися… А  у  нас уже не можна 
губити віщі голоси: кожна втра-
та –  крок до загибелі Роду, п’ядь 
українського Всесвіту, проков-
тнута «мокшанським міром».

Зараз аж перехрестився я: «Дя-
кую тобі, Господи, що поводивши 
чарівними зоряними манівцями, 
все-таки повернув Ти майже оні-
мілій Таврії оцю її співучу ама-
зонку –  Павліну Туменко!»

Понад десять років тому, анон-
суючи дебютну добірку віршів 
Павліни у  журналі «Хортиця» 
я  у  своїй передмові писав: «Ди-

вився я на Павліну і думав: «Хто ж 
ти така, дівчино? Зірочка?.. Мете-
лик-одноденка?..»

А вона, хвилюючись, розповіда-
ла:

– Вірші пишу ледь не потай-
ки: мама теж колись писала, тому 
дуже боїться, що розіб’ю собі сер-
це, щось пропущу в цьому житті. 
Не свариться, ні! Проте засмучу-
вати її зайвий раз не хочеться…

– Що ж, мудра в  тебе мама, –  
кажу. –  Поетам легко не живеться. 
Та ж серце скоріше надірвеш по-
тім, думаючи, що «могла, проте 
не зробила», що «все могло бути 
якось інакше»… Життя не мар-
нуй! Коли виникає дилема: допи-
сувати вірш чи йти на побачення, 
звичайно, обирай друге! Не квап-
ся. Гонорарів «за рядки» все одно 
давно вже не платять.

Засміялася: –  Добре! Я  вже й 
сама бачу, що це –  «невиліков-
не»… Ой! Треба бігти, бо пара 
вже починається.

І побігла сходами угору, немов 
у небо…

Відтоді більше й не зустрічалися: 
то в мене –  «діла», то в неї –  «спра-
ви». Чи пише щось? Не знаю. Наді-
юся, що пише, бо сама ж сказала –  
«невиліковне»…».

Отже, схоже, долю цій поетесі 
я і наврочив, і напророчив? Пере-
хрещуся іще раз, радіючи з того, 
що хоч не зурочив. Може, мені б 
і  хотілося, аби її поетичний до-
робок був і  вагомішим, і  голо-
снішим, але  ж за цією Жінкою 
сяє іще щасливими очима Муж 
і  ячить весінньо Син… А  те  ж –  
хіба для Українки не основне?

Поезія Павліни не кричить –  же-
бонить, як спокійна степова рі-
чечка, що, ніби маленька і,  зда-
ється, міленька, наснажує в Степу 
все живе і  дійсне. Глибини в  ній 
не явні, але дивовижні! Тому:
… варто зазирнути в ті глибини,
Мигцем побачити нестримний 
синій вир,

Те джерело, яке народжує крапли-
ни
Для райдуг-посмішок і  для пото-
ків з гір,
Для світлих помислів і щирого ко-
хання,
Для лету літ, але в галактиці сво-
їй,
Для щебетання, плескоту й зі-
тхання,
Для всіх подій, що виткані із мрій.

Гадаю, і  громогласності, і  не-
впинності, і  буремності іще до-
дасться цій Пісні з літами та вес-
нами. Не може не додатися, бо й 
так занадто довго чекало її наше 
полинне Безмежжя.

Хочеться побажати Павлінці 
щасливого творчого і житейсько-
го майбуття. Хочеться побажати 
їй також і  надалі відчувати себе 
мудрою Рікою-Любов’ю.

Чуєте, як шепоче ігриста сріб-
на хвиля? Тихо, але могутньо, 
котить вона луну материнського 
Знання у Вічність:

Шукаю проталини в  поглядах 
криги,
В долоні збираю яскравих зірок,
Чекаю світанку і трохи відлиги,
Читаю новели з прозорих думок.
Просити у відповідь оди не стану,
Нехай лиш у душах весна пророс-
те,
Врятований пагін зав’ється лісами,
Наповнить живицею кволе й пус-
те.
Торкатимусь словом одвічним-
правічним,
Шукатиму шлях, що не має кінця,
Нестиму вогонь у  широтах пів-
нічних,
Зцілятиму дотиком змерзлі сер-
ця.
І від того, принаймні мені, таки 
додається впевненості у  за-
втрашньому дні нашої журавли-
ної України.

Олег ГОНЧАРЕНКО,
член НСПУ

НАСОЛОДА ВІД НЕЗВІДАНИХ ТАЄМНИЦЬ
Книга – це завжди таємниця, а бібліотека – будинок таємниць, що ма-

нить читача до чогось незвіданого і трепетного, захопливого та цікаво-
го. І хоч у наш бурхливий інформаційний час усе незвідане дається лег-
ко і просто (телепередачі, радіо, інтернет, де думка не затримується, а 
стрімко летить за подіями), та велика насолода від тихого читання не 
зрівняється з таємною радістю від прочитаного, переживань і роздумів 
над долею героїв, замилування художнім словом, насиченого змістом.

Тому й зараз бібліотеки не втрачають своєї великої місії збагачувати 
духовний світ людини, навчати насолоджуватися книгою, пізнавати світ 
і прекрасне, завдяки їй. Зібрання мислі й слова, понять і сторінок історії 
завжди притягують читачів. І велику місію виконують наші працівники 
бібліотек, які роблять усе необхідне, щоб читачеві було в ній затишно і 
тепло, цікаво і бентежно.

Книги дають відповіді на всі запитання, виставки, стенди приваблюють 
увагу читачів, розширюють знання про навколишній світ, а ще – зустрічі 
з письменниками, музикантами, художниками дуже пожвавлюють ро-
боту цих закладів.

У бібліотеці імені Миколи Бажана відбулася зустріч із письменником 
і гончарем, заслуженим діячем мистецтв, лауреатом премії космонав-
тів «Золотий Ікар», членом Національної спілки письменників України 
В’ячеславом Рисцовим. До цієї зустрічі запросила поета з Харкова ди-
ректор бібліотеки Кондратюк Лариса Володимирівна, виконуючи свою 
велику місію керівника бібліотеки, а також місію члена оргкомітету Між-
народного проекту-конкурсу «Шевченко єднає народи», що його за-

початкувала Посол миру, Народна артистка України Галина Яблонська. 
Нагодою ж стало вручення В’ячеславу Рисцову диплома І ступеня в 
номінації «Мій Шевченко. Літературне втілення», адже Лариса Володи-
мирівна активна й у громадській роботі – несе в маси свою любов до 
книги, до художнього слова через конкурси поза бібліотекою. В. Рисцов 
поділився своїми поетичними здобутками й подарував бібліотеці свою 
збірку віршів «Моя любов на тебе схожа», яка нещодавно вийшла дру-
ком, і був приємно вражений, що його перша книга «При гончарному 
крузі», видана у 1987 році, має почесне місце на полицях цієї бібліотеки.

Бібліотека, очолена мудрим і працелюбним патріотом, емоційною і на-
полегливою, ініціативною людиною Ларисою Володимирівною, притягує 
до себе велику кількість читачів і митців. Це бібліотека-галерея, де, окрім 
зустрічей, постійно організовуються тематичні художні виставки мистців 
із різних міст України та з-за кордону. Затишні привітні зали завжди радо 
приймають своїх відвідувачів. Тут добре почуваються дошкільнята й учні 
шкіл, студенти і пенсіонери, а також люди з обмеженими фізичними мож-
ливостями, для яких виділено окремі зали. У бібліотеці оновлено дитячий 
майданчик, зону кінозалу. Окрім традиційних форм роботи, в цьому за-
кладі працюють безкоштовні комп’ютерні курси, доступна для всіх зона 
Wi-Fi. Це єдина публічна бібліотека, яка має залу нотних видань.

Разом із книгою у бібліотеці витає дух музики, живопису, скульптури і 
натхненної творчої праці.

Зоя ПАЦАЛО,
член Української асоціації письменників художньо-соціальної літератури
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Оксана Вдовиченко –  народна 
майстриня Національної 
спілки народних майстрів 
України. Її ляльки-мотанки 
мають свій образ –  їх впізнають, 
вирізняють з-поміж інших. 
Вони вже є по всьому світу. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

М
айстриня щойно 
повернулася з  ет-
нофестивалю, що 
відбувся в  Поль-
щі у  «Дворику тра-

дицій» польки Гражини За-
ремби-Шуби. Оксана ділиться 
враженнями від мандрів, від сво-
го улюбленого заняття.

УСЕ З ЛЮБОВ’Ю ДО 
ДРІБНИЦЬ
«Ця подорож –  саме те, що мені 

потрібно було побачити», –  зі-
знається Оксана. Майстриню за-
хоплювало все: природа, чисто-
та, квіти, плетені скатертинки на 
столиках, оригінальні штори на 
вікнах, привітність господарів, 
непоспішність, розміреність у бе-
сідах.

Полька Гражина Заремба-Шуба 
вже давненько вподобала ляльок, 
які робить Оксана Вдовиченко. 
«Якісь вони особливі», –  зазна-
чила собі й запросила провести 
майстер-класи на етнофестивалі, 
який організовує практично на 
своєму обійсті –  «Дворик тради-
цій». Оксана такої теплої родин-
ної атмосфери й не очікувала. Усе 

було таким цікавим і  продума-
ним до дрібниць. Вона ледь всти-
гала все занотовувати й фотогра-
фувати, щоб потім пильніше все 
розгледіти й, можливо, викорис-
тати у своїх роботах. На фестива-
лі були представлені національні 
кухні й віртуальні подорожі сві-
том. Зібралися люди, залюбле-
ні у  свою справу. Вона з  цікавіс-
тю слухала лекції про В’єтнам, 
Мадагаскар, насолоджувалася 

сербською музикою, смакувала 
польські страви. А ще вона всти-
гла подивувати поляків і  гостей 
фестивалю. Вони уважно, крок 
за кроком робили українську 
ляльку-мотанку. Чи де у  світі є 
така? А якщо ще вкласти в роботу 
частинку душі, загадати бажан-
ня –  воно неодмінно здійснить-
ся. Оксана сама в те вірить, тому 
й переконала гостей фестивалю. 
А  ще приємно здивувала, зро-
бивши із сіна ляльку, яку зазви-
чай роблять в Україні до Купайла 
і сонцестояння.

УСІ МИ РОДОМ 
З ДИТИНСТВА…
Ще маленькою Оксана не про-

сто бавилася ляльками, вона їх 
любила вбирати. Обов’язково 
щось шила, плела, вишивала.

Народилася Оксана на Запо-
ріжжі у невеликому містечку Дні-
прорудне. Прикладом у  всьому 

для неї були мама й тато. Бабу-
ся –  вчителька української мови 
(на Сумщині) навчила вишивати. 
Оксана пам’ятає її велику ляль-
ку україночку –  подарунок від 
учнів. Сорочечка тієї ляльки піс-
ля прання була зіпсована, і бабуся 
попросила Оксану вишити нову. 
Вийшло гарно. Бабуся була в  за-
хваті.

Після школи вступила до тех-
нічного ВНЗ у  Києві. Так і  живе 
в столиці.

«Якось потрапила на майстер-
клас до пані Валентини Бердник-
Сокоринської. Дуже вдячна їй, бо 
для мене це виявилося подією», –  
розповідає Оксана. Уся майстер-
ність, що її взяла з дитинства від 
рідних, згодилася й надалі на ви-
щому рівні. Спочатку робила 
ляльки для друзів. Спостерігала, 

як щоразу, коли друзі брали ляль-
ку до рук, у  їхніх очах щось змі-
нювалося. І вона дуже раділа, що 
дала близьким часточку емоцій 
та якоїсь стародавньої пам’яті. 
Хтось із знайомих доречно заува-
жив, що відчуває добру енергети-
ку ляльок.

Дедалі частіше Оксана Вдови-
ченко брала участь у фестивалях, 
ярмарках, майстер-класах. Дуже 
любить вона працювати з дітками, 
бо українська культура, дух пред-
ків мають перейти до них і зберег-
тися для наступних поколінь.

«Лялька-мотанка –  це диво, яке 
залишили нам наші предки. Це 
і добра забавка для дитини, і ме-
дитативна річ, і  річ, що прино-
сить затишок у  дім. Коли береш 
до рук добру ляльку-мотанку, ро-
зумієш, чим «жива» річ відрізня-
ється від фабричної, бо сам спосіб 
творення ляльки з  натуральних 
матеріалів допомагає передати 
тепло і  любов майстра, який її 
створив», –  розповідає Оксана.

ЛЯЛЬКА-МОТАНКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВИ
Оксана розповідає, що все, що 

творить руками, майструє в ім’я 
любові до рідної землі –  України. 
Українська культура зберегла-
ся від дідів-прадідів, відроджу-
ється, завдяки багатьом жін-
кам-майстриням і  талановитим 
чоловікам, посідає почесне місце 
у світі.

«Я свято вірю у  відродження. 
Тому що існує в економіці теорія, 
що економіка залежить від ідео-
логії. А ідеологія –  частина тради-
ції і культури народу. Традиціями 
та культурою ми багаті. Будемо 
тепер тільки наближувати цей час 
процвітання» –  ділиться думками 
Оксана Вдовиченко.

Ляльки Оксани Вдовичен-
ко розходяться світом. Багато 
їх у Європі, є в Канаді. А то була 
така дивина. Оксану попроси-
ли виготовити ляльку-мотан-
ку для королеви Англії Елізабет. 
Які ж були хвилювання! Та Окса-
на зібралася з почуттями й зосе-
редилася на виготовленні ляль-
ки-українки. Тепер з  гордістю 
тримає в  руках лист –  подяку від 
королеви. Лялька Оксани Вдо-
виченко тепер у колекції короле-
ви Англії. А  лялька, як твердить 
майстриня, це перехід з  невиди-
мого у видиме. Це саме та тонка 
енергія, яка з’являється і  допо-
внює цей світ своїми особливи-
ми барвами, енергетика, яку вона 
дарує людям, і вони надихаються 
нею.

Оксана Вдовиченко постій-
но вдосконалює свою майстер-
ність: додає вишивки, кольорів. 
Її ляльки і  справді, немов живі. 
Дехто навіть вірить у їхню силу, 
обирає для подарунку молодя-
там із вірою, що щастя на поро-
зі. Її нерозлучників дарують на 
весілля молодятам, щоб так про-
йшли все життя в мирі, коханні, 
злагоді. Часто дарують у  річни-
цю весілля, щоб не згасало ко-
хання, щоб мудрість передавати 
онукам.

Ляльки Оксани Вдовиченко ви-
готовлені з  натуральних тканин 
із використанням вишивки, з до-
триманням традицій. Монетки 
та зерно в мішечку –  основа ляль-
ки. Червоні коси –  це незаміж-
ня дівчина. Мішечки в  руках із 
зернинами –  на гарний добробут 
у житті. Дарували цю ляльку для 
заможності в  родині, щоб води-
лися гроші та був достаток. При-
дбавши ляльку, варто дати їй ім’я 
і загадати бажання.

Оксана ВДОВИЧЕНКО

ОКСАНА ВДОВИЧЕНКО: «ЛЯЛЬКА —  
ЦЕ ЕНЕРГЕТИКА, ЯКУ Я ДАРУЮ ЛЮДЯМ»
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КОМУНІСТИЧНИЙ 
БОРЗОПИСЕЦЬ ТА ЙОГО 
ПОСЛІДОВНИКИ
Своєрідною віхою у  наклепах 

на український національно-ви-
звольний рух стала, тепер вже 
призабута, стаття львівсько-
го борзописця та українонена-
висника Миколи Тороповсько-
го «Реквієм убитому селу», яку 
в 1981 році опублікував рупор ко-
муністичного мракобісся «Пост 
імені Ярослава Галана» (№ 8 –  
С. 89–99). Статтю передрукувала 
бродівська районна газета «Пра-
пор комунізму» 14 і 16 липня 1981 
року, а наступного року вона ви-
йшла у  світ на шпальтах львів-
ської молодіжної газети «Ле-
нінська молодь» (1982 р. – 24, 27 
і 29 липня).

У статті М. Тороповського 
в трагедії села Гута Пеняцька зви-
нувачено українську дивізію СС 
«Галичина» та УПА. Саме на них 
тоді переклали всю відповідаль-
ність за знищення села та вбив-
ство його мешканців. Тоді на цю 
статтю жоден дослідник в Украї-
ні не звернув уваги, але через 15 
років у Польщі вона стала чи не 
найбільш поважним джерелом 
в історичних дослідженнях та пу-
бліцистиці.

Одним з  перших пропаган-
дистів статті М. Тороповського 
у  Польщі став уродженець Гути 
Пеняцької Владислав Баков-
ський, який, перебуваючи у своїх 
родичів у  селі Паликорови Бро-
дівського району, взяв у них один 
примірник бродівської газети, та 
ще й пошкоджений. Повернув-
шись до Польщі, В. Баковський 
звернувся до редакції газети 
«Прапор комунізму» з  прохан-
ням надіслати статтю, що, на його 
подив, редактор невідкладно зро-
бив.

Стаття М. Тороповського на-
дихнула В. Баковського, і  він 
розпочав власне розслідування, 
збираючи спогади родичів та зна-
йомих. Водночас він поширив ко-
пії статті М. Тороповського, вони 
потрапили до польського істо-
рика, доктора наук і  професо-
ра Едварда Пруса, який без най-
меншого сумніву взяв написане 
М. Тороповським як своє найго-
ловніше джерело у  звинувачен-
нях ОУН, УПА і дивізії СС «Гали-
чина».

Сам Владислав Баковський 
переклав усю статтю М. Торо-
повського польською мовою та 
включив її фрагменти у  свою 
книгу «Загибель Гути Пеняць-
кої», не зазначивши походження 
матеріалу. (Bąkowski W. Źaglada 
Huty Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  
С. 72–77).

Оскільки стаття М. Торопов-
ського стала наріжним каменем 
подальшої комуністичної про-
паганди в Україні, а від неї запо-
зичена польськими дослідника-
ми, професорами і шовіністами, 

а  тепер ще й використовується 
навіть в урядових колах Польщі, 
то мусимо цій темі теж приділи-
ти увагу.

Передмова до статті М. Торо-
повського свідчить, що вона 
спрямована на розвінчування 
«українських буржуазних націо-
налістів». Для цього обрано тра-
гедію, що сталася на Львівщи-
ні в  лютому 1944 року. «Історія 
драми в  передгір’ях Карпат не 
один рік збиралася буквально по 
крупинках. І  тільки тепер, май-
же через 40 років, постала перед 
нащадками у  всій своїй трагіч-
ності», –  стверджує автор.

Виникає запитання: як це жур-
наліст М. Тороповський упро-
довж 40 років «по крупинках» 
збирав матеріал для своєї бла-
генької статейки? Вже з передмо-
ви чітко проглядає ідеологічна 
упередженість і  політична за-
шореність автора, зусилля якого 
спрямовані на викриття комуніс-
тами своїх ідейних ворогів –  укра-
їнських націоналістів. Окрім 
примітивного оббріхування та 
пересмикування фактів, у  кому-
ністів нічого іншого не було. Це 
видно вже з  першого речення 
статті М. Тороповського: «У роки 
війни фашисти й бандерівці, ра-
зом з  вояками дивізії СС «Гали-
чина», вчинили на Львівщині 
страхітливий злочин: село Гута 
Пеняцька розділило долю Хати-
ні, Орадура, Кортеліс, Лідіце». До 
речі, таке порівняння припало до 
душі польським історикам, і вони 
стали порівнювати Гуту Пеняць-
ку з Орадуром. (Е. Прус, Г. Моти-
ка).

Судячи зі змісту статті, М. То-
роповський приїхав у  Пеняки 
і Гуту Пеняцьку пізньої осені 1980 
року –  коли випав перший сніг, 
а статтю опублікував аж через 10 
місяців! Журналіст він досвідче-
ний і вправний. То як можна було 
так довго писати? Вже з цього ви-
дно –  мала людина великі творчі 

або ідеологічні муки, бо не було 
матеріалу для замовленої теми. 
Саме тому в  першій частині є 
описи мальовничої природи, пра-
цьовитих людей, синьооких ді-
вчат, але нема змісту, який би від-
повідав назві статті.

Але у  першій публікації М. То-
поровський навів слова колиш-
нього мешканця села Гута Пе-
няцька З. А. Кобилянського:

«28  лютого 1944 року рано-
вранці ми прокинулися від стрі-
лянини. Всі повискакували з  хат 
і вибігли до центру села. Незаба-
ром у село вдерлися погромники, 
одягнуті в  німецьку форму. Ко-
мандирами, що віддавали накази, 
були німці, а  їхніми заступника-
ми чи помічниками, які переда-
вали німецькі накази рядовим, 
були наші «землячки», бо гово-
рили українською мовою. Саме 
тому ми зрозуміли, що в село уві-
йшла дивізія СС «Галичина». Ра-
зом з ними на фірах приїхали та-
кож бандерівці з навколишніх сіл.

Напали вони на Гуту Пеняць-
ку тому, що населення її допо-
магало радянським партизанам, 
які тієї зими прийшли в цю міс-
цевість. Партизанам допомагали 
продуктами, допомагали ремон-
тувати взуття та одяг». (Торопов-
ський М. Реквієм убитого села  // 
Ленінська молодь. – 1982. – 24 
лип. –  С. 4).

Складається враження, що 
М. Тороповський сам записав 
свідчення З. А. Кобилянсько-
го, але це не так: вищенаведені 
слова –  це фрагмент допиту опе-
руповноваженим, лейтенантом 
Пониковицького районного від-
ділу НКГБ Пузирьовим 29  серп-
ня 1944 року свідка, поляка Кобе-
лянського Зигмунта Антоновича, 
1907 року народження, мешкан-
ця села Підгірці Олеського ра-
йону у  справі голови виконко-
му Жарківської сільської ради 
Братківа Василя Якубовича, по-
чатково звинуваченого в саботу-

ванні виконання рішень ВКП(б) 
і радянської влади. З першої і до 
останньої сторінки ця справа 
була брутально сфабрикована 
НКГБ, зокрема і свідчення само-
го З. А. Кобилянського. До остан-
нього часу ця кримінальна справа 
мала гриф «Совершенно секрет-
но» і  нікому, окрім дуже обме-
женого кола посадових осіб, не 
видавалася. Оскільки М. Торо-
повський її зацитував, то це чітко 
вказує, що цей фрагмент йому на-
дали з КГБ УРСР, бо справа збері-
галася у тамтешньому архіві КГБ. 
Тобто, наведені М. Тороповським 
слова З. А. Кобилянського то не 
слова, записані журналістом від 
співрозмовника, а  фальшивка 
НКГБ 1944 року, до того  ж по-
вторно сфальшована у 1980 році! 
В  оригіналі свідчень З. А. Коби-
лянського перше речення ви-
глядає зовсім інакше: «28  люто-
го 1944 року рано вранці до села 
Гута Пеняцька підійшли німець-
кі війська…» (Виділено мною –  Д. 
Ч.). Про цю, сфабриковану ро-
сійським НКВД-МГБ, справу ми 
розповімо окремо, а зараз повер-
немося до М. Тороповського, бо 
навіть у наведених ним ще у 1981 
році словах є чимало цікавого та 
повчального, особливо, для поль-
ських шовіністів.

Опубліковані М. Тороповським 
покази очевидця доволі важливі, 
бо засвідчують низку принципо-
вих речей.

Перше. Підрозділ, який 28  лю-
того здійснив напад на Гуту Пе-
няцьку, належав до збройних сил 
Німеччини –  на це вказує німець-
ка воєнна форма і  той факт, що 
командири розмовляли німець-
кою мовою.

Друге. Причиною нападу стало 
те, що населення Гути Пеняцької 
допомагало радянським парти-
занам, які тієї зими квартирува-
ли у селі. За словами колишнього 
лейтенанта НКВД Б. Крутікова, 
записаними М. Тороповським, 
станом на 28  лютого 1944 року 
радянських партизанів у Гуті Пе-
няцькій зібралося близько 500. 
(Тороповський М. Реквієм уби-
того села  // Ленінська молодь. – 
1982. – 27 липня. –  С. 4).

Вже ці два факти очевидця, опу-
бліковані комуністичним ви-
данням, заперечують наклепи на 
українців, скоєні Андрієм Дудою 
25 лютого 2018 року.

Отже, село нищило німецьке 
військо, а людей вбивали не тому, 
що «вони були поляками», як це 
неправдиво і  безсовісно ствер-
джує президент Польщі, а  тому, 
що вони допомагали радянським 
партизанам та здійснювали інші 
дії, заборонені німецьким окупа-
ційним режимом. Тобто, якісь дії 
радянських партизанів, про які 
мовчить М. Тороповський, і при-
звели до каральної акції німець-

ких регулярних військ проти села 
Гута Пеняцька, яке стало їхньої 
базою взимку 1944 року.

Тепер про пасаж М. Торопов-
ського, що разом з  німецьким 
підрозділом у Гуту Пеняцьку «на 
фірах приїхали також бандерів-
ці з навколишніх сіл». Ці слова не 
відповідають дійсним обстави-
нам справи.

По-перше, у  німецької окупа-
ційної адміністрації було до-
статньо військ і зброї аби цілком 
знищити усіх 500 радянських 
партизанів у Гуті Пеняцькій, про 
яких вони безумовно знали. Для 
цього німецьке військо наступало 
трьома колонами з  боку Золоче-
ва, Підкаменя і Бродів. Причому 
з  Бродів німецькі війська йшли 
двома напрямками –  через Ясе-
нів і через Гаї Дуб’євські. Німець-
ких військ було так багато, що їм 
«бандерівці на фірах» лише б за-
важали. Це одне.

Друге. Усіх цивільних зі зброєю 
в руках –  хто б то не був –  бандері-
вець, партизан чи аківець, німці 
розстрілювали на місці. У період 
окупації зброю мали право носи-
ти лише члени німецьких воєн-
них формувань. За наявність піс-
толета в кишені німці мали одне 
покарання –  розстріл. Вже через 
ці обставини бандерівці не могли 
їхати разом з німцями –  то кому-
ністичні фантазії М. Торопов-
ського та ідеологів Львівського 
обкому КПУ, які, укупі з КГБ, ор-
ганізовували цю публікацію.

По-третє. Наприкінці люто-
го 1944 року лежали глибокі сні-
ги –  про то пишуть самі радянські 
партизани, згадують у  спогадах 
польські та українські очевид-
ці, тому фірами, як це стверджує 
М. Тороповський, ніхто, навіть 
бандерівці, їхати до Гути Пеняць-
кої просто не могли –  у снігах пе-
ресувалися саньми, запряжени-
ми кіньми.

І ще таке суттєве зауважен-
ня. Вперше про участь дивізії 
СС «Галичина» у  знищенні села 
Гута Пеняцька написав М. Торо-
повський. До такої фантазії ра-
ніше ніхто не додумався, бо хоч 
мінімально обізнані дослідни-
ки знали, що українських добро-
вольців-дивізійників упродовж 
вересня–листопада 1943 року 
відправляли на воєнний вишкіл 
у Німеччину, де вони перебували 
до червня 1944 року. Тобто, диві-
зії СС «Галичина» навіть теоре-
тично в Гуті Пеняцькій 28 лютого 
1944 р. не могло бути.

Що ж до української мови окре-
мих німецьких солдатів, то це аб-
солютно ні про що не свідчить. 
Хоча б тому, що до німецької ар-
мії призвали кілька десятків ти-
сяч етнічних німців, переселених 
до Рейху у 1939–1940 роках з Га-
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личини, Буковини та Волині, де 
вони чудово опанували україн-
ську мову, на відміну від багатьох 
поляків, які там мешкали. Цих 
німців і використовували там, де 
потрібне було знання мови –  такі, 
старшого віку, німці забезпечува-
ли збирання продовольчого по-
датку по селах, здійснювали за-
готівлю дров для окопів, служили 
у жандармерії тощо.

Цим поясненням ми не запере-
чуємо можливу участь німецьких 
солдатів українського походжен-
ня у пацифікації Гути Пеняцької, 
а лише звертаємо увагу на те, що 
на підставі лише мови неможли-
во зробити правильні висновки. 
І  аж ніяк українська мова у  вус-
тах німецького солдата не є фак-
том його належності до дивізії 
СС «Галичина», як то дозволяють 
собі стверджувати окремі очевид-
ці М. Тороповського, а за ними й 
польські історики. Але факт вжи-
вання української мови став для 
М. Тороповського головним до-
казом звинувачення дивізії СС 
«Галичина». На такому примітив-
но-вульгарному рівні побудована 
вся стаття М. Тороповського, але 
на неї як на істину в останній ін-
станції посилалися комуністичні 
агітатори та пропагандисти у 80-х 
роках минулого століття, а тепер 
ще й посилається такий, тепер 
уже відомий в Україні історик, як 
Андрій Дуда та ще й в офіційних 
документах Республіки Польща.

А ось як переказує М. Торопов-
ський розповідь ще одного оче-
видця трагедії села Гута Пеняць-
ка –  Флоріана Бжузіка:

«Увечері радянські партизани, 
у  яких за старшого був Круті-
ков, пішли із села, а вранці до нас 
вдерлися есесівці, й розпочався 
той жах. Есесівці разом із банде-
рівцями почали зганяти жителів 
до центру села».

Флоріану Бжузіку у  1944 році 
було 10 років, пише М. Торопов-
ський. Виникає запитання: як ди-
тина розпізнала есесівців. Кла-
сичні есесівці мали чорну форму. 
Фронтові й охоронні полки та ди-
візії, підпорядковані структурам 
СС, носили лише польову фор-
му Вермахту. То як десятирічний 
Флорик дізнався, що то есесівці? 
Вони йому, що, посвідчення есе-
сівців показували? Тут ми теж ма-
ємо справу з художніми домисла-
ми М. Тороповського, бо яку без 
фактів він міг написати статтю?

У М. Тороповського не було 
потрібних фактів на замовлену 
тему, тому він компенсував брак 
їх своєю бурхливою уявою. Про 
таке свідчить багато примітив-
но-убогих речей, зокрема, роз-
писаний у дрібних деталях епізод 
жорстокої розправи есесівця над 
дитиною, яка плакала і тим спри-
чинила сповільнення руху коло-
ни. За словами М. Тороповського, 
«розлючений дивізійник ухопив 
Янка за ноги і  з  розмаху вдарив 
головою у ріг хати». Для того, аби 
таке вчинити, треба було відійти 
від дороги до хати, яка була на 
віддалі щонайменше 30 метрів. Та 

й навіщо таке робити? Але М. То-
роповський про таке пише. Фак-
тів обмаль, а фантазії б’ють через 
край.

Мета фантазій М. Тороповсько-
го полягала у  звинуваченні так 
званих «українських буржуазних 
націоналістів» у  жорстокостях, 
опис яких мав обурити читача. 
Ось деякі сцени жахів, описані 
М. Тороповським.

«І прийшов тоді на землю нашу 
час, коли замість сонця світили 
людям пожарища, коли, як ме-
дичний бинт, набухало від крові 
небо. І було тоді більше домовин, 
ніж дитячих колисок».

«У гарячо-червоній заграві з не-
самовитим ревом біг вулицями 
села поранений бик із розпанаха-
ним черевом, а за ним по крива-
вій дорозі тягнулися його нутро-
щі».

«Смертельним криком кричала 
напіводягнута дівчина, яку диві-
зійники з реготом тягнули у клу-
ню».

«З нестямним виттям мета-
вся по снігу чийсь палаючий пес, 
і  бандерівці закладалися один 
з одним –  зіб’є пес полум’я чи ні».

«Єдиний живий собака вив над 
мертвим селом».

«Підряд лежали здуті корови, 
коні, люди, що спеклися».

З допомогою таких квазіліте-
ратурних прийомів М. Торо-
повський намагався викликати 
у читача негативні емоції: гнів до 
«бандерівців», «українських бур-
жуазних націоналістів», «дивізії 
СС «Галичина», тобто, неприми-
ренних ворогів комуністів. Чисті-
сінька комуністична пропаганда. 
Примітивна і брехлива.

М. Тороповський використав 
свідчення кількох мешканців су-
сідніх сіл Нова Гута, Жарків, Пе-
няки, Гута Пеняцька. Усі вони, 
як по шаблону, говорили, що 

село палили есесівці дивізії «Га-
личина» і  бандерівці. Про нім-
ців –  ані звуку, Це підтверджує 
те, що писанина М. Тороповсько-
го є банальною фальсифікацією. 
Особливо вражає опис М. Торо-
повським жахливих сцен у пала-
ючому храмі.

«З шаленою вірою у справедли-
вість і  доброго бога стоголосно, 
немов із одних грудей зметнувся 
у  вишину жахливий і  пристрас-
ний заклик до неба –  і тієї ж миті 
палаючий дах храму обвалився». 
(Тороповський М. Реквієм уби-
того села  // Ленінська молодь. – 
1982. – 27 лип. –  С. 4).

Виглядає на те, що автор був 
тоді у пекельному вогні.

Інформацію про спалення хра-
му разом з  людьми М. Торопов-
ський подає і від імені уродженця 
Гути Пеняцької П. А. Ковальчу-
ковського, 1908 року народжен-
ня: «За командою німецького офі-
цера дивізійники з СС «Галичина» 
почали обливати нафтою храм, 
школу, хати й стодоли, де були 
замкнені люди. Згодом пролунав 
новий наказ. І всі ці приміщення 
одне за одним спалахнули». (То-
роповський М. Реквієм убитого 
села // Ленінська молодь. – 1982. – 
27 лип. –  С. 4).

Про спалення людей у  храмі 
М. Тороповський пише і в інших 
місцях своєї статті. Зокрема, він 
вкладає у вуста Флоріана Йосипо-
вича Бжузіка такі слова:

– На цьому місці, –  мовив 
спроквола, –  стояв сільський 
храм, у  якому згоріли кілька со-
тень людей –  в  основному жін-
ки, діти й старі». (Торопов-
ський М. Реквієм убитого села  // 
Ленінська молодь. – 1982. – 29 
лип. –  С. 4).

Але найцікавішим у  цій кому-
ністичній фантазії є те, що кос-
тьол у Гуті Пеняцькій стояв неу-

шкодженим ще дуже багато років 
по війні. Людей у храмі ніхто не 
вбивав, храм не палив і  не руй-
нував. То навіщо ж таке писати? 
Хіба то можна назвати журналіс-
тикою? Банальна комуністична 
пропаганда, так само правдива, 
як і вся КПСС.

І хоча у передмові до статті про 
трагедію Гути Пеняцької М. То-
роповський пафосно повідо-
мив, що інформацію про цю іс-
торію збирав «по крупинках», 
він використав спогади лише 
двох місцевих очевидців, ре-
тельно підібраних для цієї мети 
відділом агітації та пропаган-
ди Бродівського РК КПУ, а  саме: 
М. І. Остапчука та Ф. Й. Бжузі-
ка, спогади радянського парти-
зана Б. Д. Крутікова і  протоколи 
допитів в  НКГБ у  1944–1945 ро-
ках свідків З. А. Кобилянсько-
го, М. Й. Дзьоби, П. А. Ковальчу-
ківського та Т. А. Михальського. 
Майже всі вони, як по шаблону, 
говорили про звірства дивізії СС 
«Галичина», бандерівців і спален-
ня у  храмі людей. Інших фактів 
М. Тороповський не подав, бо для 
комуністичного режиму та його 
пропаганди цієї писанини було 
достатньо.

Судячи зі слів М. Торопов-
ського, великі надії він покла-
дав на розповідь колишнього 
бійця УПА та очевидця цих по-
дій Григорія Щербатого, але те, 
що він розповів, не вписувало-
ся у  прокрустове ложе викри-
вальної комуністичної писани-
ни. Тому М. Тороповський подав 
лише брутальні закиди на його 
адресу, так само примітивно-убо-
гі, як і весь його твір.

Наведені факти свідчать, що 
М. Тороповський навмисно спо-
творював факти і вкладав у вуста 
людей, з якими розмовляв, власні 
фантазії про дивізію СС «Галичи-

на» та бандерівців. Особливо це 
добре видно на прикладі нібито 
спаленого разом з  людьми хра-
му. У  Гуті Пеняцькій діяв лише 
один храм –  польський костьол. 
То була одна з  небагатьох спо-
руд села, яка вціліла під час тра-
гедії 28 лютого 1944 року. Усі міс-
цеві мешканці знали, що костьол 
у Гуті Пеняцькій простояв аж до 
60-х років ХХ століття, тому про 
те, що його спалили, не міг ска-
зати ніхто –  то брутальний на-
клеп комуністичного борзописця 
М. Тороповського, якого за такі 
«шедеври» відзначили званням 
«Лауреат республіканської премії 
імені Ярослава Галана».

До речі, низку свідчень було 
надано М. Тороповському орга-
нами КГБ, зокрема протокол до-
питу члена ОУН, учасника УПА 
Юстима Довганя, устами яко-
го обмовляють учасників наці-
онально-визвольної боротьби 
українського народу. Але хіба 
вибиті тортурами та морально-
психологічним терором покази 
можна вважати достовірними? 
Як і  кагебешні ярлики: «банди-
ти», «зрадники», «прєдатєлі ро-
діни», «посібники фашистських 
загарбників». Однак «факти», 
наведені М. Торопвським, і  на-
вішані ним ярлики й досі вико-
ристовують польські вчені-істо-
рики, особливо те, що стосується 
дивізії СС «Галичина».

До публікації М. Тороповським 
статті «Реквієм убитого села» 
про участь дивізії СС «Галичи-
на» у  спалені села Гута Пеняць-
ка ніхто не говорив і не писав, бо 
такого не було. Але чому ця вій-
ськова формація нараз стала фі-
гурувати у  наведених М. Торо-
повським шаблонних свідченнях 
М. Й. Дзьоби, З. А. Кобилянсько-
го, Б. Й. Бжузіка, П. А. Ковальчу-
ківського, Т. А. Михальського, 
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Ю. Довганя? Відповідь випливає 
з останньої частини статті.

Виявляється, ще у  1978 році 
у  США, Канаді, Великобританії 
та інших західних країнах відбу-
лися урочистості з  приводу 35-ї 
річниці українських визвольних 
змагань та створення Першої 
Української дивізії Української 
Національної Армії, у  яких ак-
тивну участь узяли колишні во-
яки дивізії «Галичина» та УПА. 
Урочисті заходи проводилися 
у  Монреалі, Торонто, Едмонто-
ні, Філадельфії, Чикаго, Лондо-
ні, Мюнхені та інших великих 
містах. Освячувалися пам’ятні 
хрести на честь полеглих бійців 
дивізії «Галичина». До речі, у Фі-
ладельфії на урочистому засі-
данні виступив віце-президент 
США Джордж Буш. З  ініціативи 
прем’єр-міністра Великобританії 
Маргарет Тетчер було ухвалене 
рішення про спорудження в Лон-
доні пам’ятника жертвам «Ялти».

До канадського міста Едмонтон 
спеціально прилетів кардинал, 
патріарх УГКЦ Йосип Сліпий, 
вітав зібрання і  патріарх УАПЦ 
Мстислав. Після закінчення уро-
чистого зібрання відбувся вели-
кий концерт, похід дивізійників. 
У  Мюнхені відбулася наукова 
конференція, у  Філадельфії було 
відкрито виставку.

У своєму виступі кардинал і па-
тріарх УГКЦ Йосип Сліпий ска-
зав: «З нагоди 35-річчя створення 
Першої української дивізії Укра-
їнської Національної Армії, при-
йміть найкращі побажання і бла-
гословення. Відзначаючи цей 
ювілей, згадаймо молитвою, зо-
крема тих, що зложили найбільшу 
жертву –  власне життя, щоб вибо-
роти для українського народу сво-
боду і незалежність». (Вісті комба-
танта. – 1978. – № 3. –  С. 67–69).

Урочистості широко висвітлю-
валися західними ЗМІ. Видавали-
ся книги, наукові збірники. Про 
всі ці заходи писала західна пре-
са, відбувалися передачі по радіо 
і телебаченню, їх слухали україн-
ці з радіопередач «Голосу Амери-
ки», «Бі-Бі-Сі», «Радіо Свобода», 
«Німецька хвиля».

У 1983 році виповнювалося 40 ро-
ків дивізії «Галичина» як Першій 
українській дивізії Української На-
ціональної Армії. У зв’язку з агресі-
єю СССР в Афганістані, свого піку 
сягнула «холодна війна». На поря-
док денний виносилися питання 
державної незалежності України, 
що найбільше лякало московський 
Кремль. Радянська пропаганда 
мусила на це якось реагувати. От 
і  з’явилася публікація М. Торо-
повського, зіткана з  перекручень, 
фальсифікацій, фантазій та нісе-
нітниць.

Радянська дипломатія і  спец-
служби, передусім КГБ, роз-
горнули на Заході кампанію 
дискредитації українського на-
ціонально-визвольного руху. Од-
ним із найсильніших аргументів 
стала тема колаборації та учас-
ті дивізії СС «Галичина» у  війні 
на боці гітлерівського Третьо-
го Рейху. Їй приписували всілякі 
злочини, зокрема і знищення сіл 

Кортеліси на Волині, Хатинь 
у Білорусі та Гути Пеняцької 
на Львівщині.

Мета радянської пропаган-
ди полягала у  дискредитації 
національно-визвольного 
руху українців за свою не-
залежну державу. Радянські 
ідеологи прагнули не допус-
тити участі західних політи-
ків в  урочистих заходах на 
честь чергової річниці диві-
зії «Галичина», які мали від-
бутися у  1983 році. Участь 
відомих західних політиків 
у  таких заходах надавала їм 
ваги та міжнародного визна-
ння і  тим сприяла посилен-
ню в Україні незалежницьких 
прагнень. Ось у  чому спра-
ва –  у  боротьбі комуністів зі 
своїми одвічними ворогами –  
українськими націоналістами 
як головними носіями ідеї дер-
жавної незалежності України.

Треба відзначити, що на почат-
ку 80-х років минулого століття 
радянським спецслужбам і  ди-
пломатії вдалося внести сум’яття 
у  західних країнах, дискредиту-
вати дивізію СС «Галичина» та 
очорнити саму ідею державної 
незалежності України. У  1983 
році 40-річчя першої української 
дивізії відзначалося не так широ-
ко, як за 35-річчя. У цьому успі-
хові радянської дипломатії, спец-
служб і  пропаганди певну роль 
відіграла і  наскрізь фальшива 
стаття комуністичного борзопис-
ця зі Львова Миколи Торопов-
ського та її розкрутка за кордо-
ном як беззаперечної істини.

Публікацію М. Тороповсько-
го 1981–1982 років комуніс-
ти згадали, коли у Львові в 1988 
році розпочалися масові мітин-
ги протесту, а  наступного року 
виник Народний Рух України. 
Знову розгорнулася боротьба за 
незалежну Україну. Для компро-
метації цієї святої ідеї –  держав-
ної незалежності українського 
народу –  комуністична пропаган-
да знову почала шельмувати всіх 
борців за Самостійну Соборну 
Українську Державу, а  особливо 
ОУН, УПА і дивізію СС «Галичи-
на». Саме тоді комуністи поспі-
хом відкрили пам’ятник жертвам 
Гути Пеняцької, звинувативши 
у  злочинах проти мирних лю-
дей ОУН та УПА. Тоді радянська 
пропаганда знову взяла на озбро-
єння статтю М. Тороповського. 
У 1989–1991 роках її широко ви-
користали комуністичні ідеоло-
ги Брідщини, а  вже у  2000-х ро-
ках цю писанину запозичили ще 
й польські шовіністи, з  подачі 
яких президент Польщі А. Дуда 
дав їм новий потужний імпульс. 
Імпульс перекручень, обмов, на-
клепів і відвертої брехні стосовно 
українців.

У своїх безпідставних і наскрізь 
неправдивих звинуваченнях пре-
зидент Польщі А. Дуда перевер-
шив навіть радянську пропаганду.

Російські комуністи були лю-
тими ворогами українських на-
ціоналістів, –  борців за Святу 
Справу –  Свободу і Незалежність 
свого народу і  своєї країни –  

України, тому вони всіляко їх об-
бріхували та компрометували. 
Але навіть комуністи та кагебіс-
ти не додумалися звинувачувати 
націоналістів у  геноциді поляків 
Гути Пеняцької. То зробив ново-
явлений «історик», «дослідник» 
і «просвітитель» Андрій Дуда.

КОМУНІСТИЧНИЙ 
МЕМОРІАЛ У ГУТІ 
ПЕНЯЦЬКІЙ
Після виходу статті М. Торо-

повського «Реквієм убитого села» 
1981 року тема трагедії Гути Пе-
няцької забулася і про неї комуніс-
ти не згадували аж до 1989 року.

У 1988 році Львів сколихнули 
велелюдні мітинги, на яких упер-
ше публічно критикувалася ко-
муністична партія, радянська 
дійсність. На порядок денний ста-
вилося питання української наці-
ональної символіки, державної 
незалежності України, зароджу-
валися перші не контрольовані 
комуністами організації –  Укра-
їнська Гельсінська Спілка, Това-
риство української мови імені 
Т. Шевченка, «Меморіал», Народ-
ний Рух України. Усіх їх комуніс-
ти звинувачували в  націоналіс-
тичних проявах та пов’язували зі 
С. Бандерою, ОУН, УПА й дивізі-
єю «Галичина».

Аби надати нового поштовху 
антиукраїнській кампанії, Львів-
ський обком КПУ, не без відома 
ЦК КПУ, розробив заходи про-
тидії створенню «націоналістич-
них» організацій та розвінчання 
їх. Серед тих заходів передбача-
лося відкрити меморіал на місці 
спаленого села Гута Пеняцька.

Вперше про таке мені стало 
відомо восени 1988 року. Тоді 
я  працював відповідальним се-
кретарем Бродівської районної 
організації Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та 
культури і  директором Бродів-
ського краєзнавчого музею, тому 
був запрошений відвідати Гуту 
Пеняцьку для обрання місця для 
майбутнього пам’ятника.

У поїздці райкомівським 
уазиком, окрім водія, взяли 
участь Богдан Лук’янович 
Дмитрів, тодішній заввідділу 
агітації та пропаганди Бро-
дівського райкому КПУ, Бо-
леслав Іванович Волошин, 
лектор райкому партії, Роман 
Пантелеймонович Коваль-
ський, директор Поповець-
кої восьмирічної школи і я.

Як виявилося, Р. П. Ко-
вальський у дитинстві бував 
у  Гуті Пеняцькій –  там меш-
кали його родичі з таким са-
мим прізвищем –  Ковальські, 
вони були українцями.

Планувалося, аби спору-
дження пам’ятника в Гуті Пе-
няцькій фінансувало Това-
риство охорони пам’яток, але 
з  цією справою щось не ви-

йшло і всі роботи виконали за 
рахунок обласного бюджету та 

коштів пеняцьківського колгос-
пу імені М. Кузнєцова, названого 
так на честь радянського розвід-
ника-терориста, діяльність яко-
го забезпечувалася групами під-
тримки із загону Б. Крутікова, що 
у  1944 році базувався в  Гуті Пе-
няцькій.

Вже 26  лютого 1989 року 
пам’ятник Жертвам Гути Пеняць-
кої було урочисто відкрито. З цієї 
нагоди звезли людей з усього ра-
йону, були там і  гості зі Львова, 
Києва та навіть Москви –  колиш-
ні учасники радянських парти-
занських загонів, які побували 
в Гуті Пеняцькій.

Відкриття цього пам’ятника 
показали на всіх каналах радян-
ського телебачення, лунали пе-
редачі по радіо, репортажі про 
цю подію друкувалися в  респу-
бліканських, обласних та район-
них газетах. Практично в кожно-
му виступі, за винятком консула 
Польщі у Львові, лунали звинува-
чення «українських буржуазних 
націоналістів», на яких комуністи 
поклали всю відповідальність за 
знищення села Гута Пеняцька та 
його мешканців.

Виступали представники пар-
тійного і  комсомольського ак-
тиву району, говорили одні й ті 
самі фрази, ганьбили українських 
націоналістів і  закликали не до-
пустити нової міжнаціональної 
ворожнечі. Усі виступи були од-
наковісінькі, бо писалися вони 
у  Бродівському РК КПУ –  такий 
тоді був порядок.

Найповніший репортаж із від-
криття пам’ятника в  Гуті Пе-
няцькій надрукувала Бродівська 
районна газета «Прапор комуніз-
му» 2 березня 1989 року.

Ось заключні слова першого се-
кретаря Бродівського РК КПУ 
Р. Х. Данилюка: «Однак нездоро-
вим відголоском минулого поде-
куди звучать заклики до націо-
нальної замкнутості, розбрату, до 
будівництва пам’ятників тим, хто 
співробітничав з фашистами, хто 
сіяв смерть і горе на цих землях». 
(Прапор комунізму. –  Броди. – 
1989. – 2 березня).

Під «національною замкнутіс-
тю» комуністи розуміли Неза-
лежну Україну, під «розбратом» –  

боротьбу за вихід України зі 
складу СССР, під «будівництвом 
пам’ятників» малися на увазі за-
клики до увічнення пам’яті ви-
датних борців за Незалежну 
Україну. А  для компрометації 
ідеї незалежності України саме 
й було потрібно накинути ярли-
ки всім, хто в  минулому став на 
шлях боротьби з  бандитським 
комуністичним режимом. Ось 
справжня мета встановлення ко-
муністичним режимом в  остан-
ні роки своєї агонії пам’ятника 
в Гуті Пеняцькій. З його допомо-
гою комуністи шельмували всіх 
борців проти своєї кривавої вла-
ди й у  такий спосіб намагалися 
втримати від розвалу останню на 
планеті імперію.

Так пам’ятник жертвам Гути Пе-
няцької, встановлений у 1989 році, 
став приводом для шельмуван-
ня новостворених антикомуніс-
тичних організацій, які комуністи 
оголосили націоналістичними та 
пов’язали з  усіма борцями проти 
своєї влади. То добре видно зі слів 
статті завідувача відділу агітації та 
пропаганди Бродівського райкому 
партій Б. Дмитріва. Без жодних до-
казів він повторив небилиці М. То-
роповського про спалення людей 
у  костьолі, звинуватив у  нищен-
ні Гути Пеняцької та її мешканців 
«вояків з першого батальйону чет-
вертого полку 14-ї піхотної дивізії 
СС «Галичина» і  бандитів УПА». 
Далі він пов’язав з ними «активіс-
тів Руху, ПРП та інших політичних 
формувань». (Дмитрів Б. Гарячий 
сніг Гути  // Бродівський вісник.  – 
1991. – 27 лютого).

Б. Дмитрів не обтяжував себе 
докорами сумління через те, що 
на той час (зима 1944 року) диві-
зії «Галичина» в  Україні не було, 
а полк під четвертим номером ні-
коли не був у її складі. Але кому-
ністичних пропагандистів таке 
найменше хвилювало, як і  доля 
встановленого ними пам’ятника, 
головне у них –  звинувачувати.

Вже у  1990, 1991 і  в  подальші 
роки меморіал у  Гуті Пеняцькій 
ніхто з комуністів не відвідав, не 
заніс до нього жодної квіточки, 
і цей монумент дуже швидко за-
ріс бузиною, чагарниками та чор-
тополохом… Чому так сталося? 
Відповідь проста.

З великим поспіхом встановлю-
ючи пам’ятник у  Гуті Пеняцькій 
(бетонні роботи проводили взим-
ку), комуністи не вшановували 
пам’ять безневинних жертв, а ци-
нічно намагалися використати 
його у своїй ідеологічній боротьбі 
з новими проявами українського 
національно-визвольного руху, 
який вони називали «антирадян-
ським», «антикомуністичним» 
і «націоналістичним».

Життя все розставило на свої 
місця. Український суд визнав ко-
муністичну партію України зло-
чинною організацією і заборонив 
її діяльність. Одним зі злочинів 
цієї бандитської структури було 
і  посіяне нею зерно польсько-
українського розбрату в Гуті Пе-
няцькій.

Далі буде
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В арт-галереї «Дзиґа» у Львові 
відкрилася фотовиставка 
«Окриленість мрії» відомої 
львівської фотохудожниці 
Наталії Ратушної.

Надія ПАСТЕРНАК

В
иставка незвичайна, 
адже поєднує два види 
мистецтва: фотографію 
і  малюнок, і  скомпоно-
вана так, що глядач від-

чуває певну динаміку, рух, йому 
здається, ніби він перебуває на 
якомусь незвичайному дійстві. 
І  в  цьому –  секрет фотомисткині 
Наталії Ратушної: дивувати, ди-
вувати кожною своєю наступною 
виставкою. А їх у Львові було вже 
декілька: «Мандрівка до …себе», 
«Гіркий полин Чорнобиля», 
«Жінка: романтична і одержима», 

«Ті, що йдуть на війну», «Мелодія 
смутної радості».

Новою фотовиставкою авторка 
дивує глядача своїм метафорич-
ним ставленням до дійсності. На 
її світлинах вкраплюються фан-
тастичні допущення –  фігури, які 
подекуди набирають поєднання, 
неможливого в  реальному сві-
ті. «На світлинах Наталії Ратуш-
ної бачимо використання ілю-
зій та парадоксальне поєднання 
форм. Тут є й своєрідний «театр 
абсурду», і відірваність від реаль-
них речей, і нелогічні сполучення 
живих та неживих форм, і духо-
вна гармонія людини. Така фо-
тографія трансформує дійсність, 
зменшує відчуття внутрішнього 
психологічного тиску, який час-
то породжується реальним жит-
тям», –  коментує побачене ку-
ратор фотовиставки, відомий 
львівський фотохудожник Йосип 
Марухняк.

У представлених роботах ви-
діляються три теми: «Звучання 

пустки», «Золота рибка» і  «Все-
могутній Хронос». «Звучання 
пустки» відбувається у вигадано-
му, намальованому світі, де бу-
динки, люди, птахи і жаховисько 
допомагають донести до гляда-
ча певну ідею. Малюнки тут до-
дають до сюжету фантастичний 
фактор, якому часом важко дати 
раціональне пояснення, однак це 
лише на перший погляд. Авторка 
вдало апелює до глядача мистець-
кими засобами, розкриваючи 
свою ідею-мрію. Ось «Вічна те-
чія» –  течія кораблів, політ птахів 
і  прагнення до польоту людини, 
виражене яскравим кольором, 
розкритими долонями, неначе 
крилами, або  ж «Заблукана між 
деревами», де відчувається злит-
тя людини з  природою, де вітер 
колише дерева і  людину як єди-
не ціле. Багато роздумів викликає 
робота «Зустріч з  невідомістю», 
де людина насторожена, навіть 
упереджена, бо ж не знає, яка та 
невідомість…

Тема казкової дружби диваку-
ватого хлопчини розвинена у під-
бірці «Золота рибка». Чи зуміла 
та рибка виконати якесь бажан-
ня її рятівника, ми ніколи не ді-
знаємося, але це й не є важливим. 
Важливо те, що поняття «надпри-
родне», згідно з яким рибка може 
виконувати наші побажання, 
сприймається як рідкісне і  про-
тизаконне (хоча й приємне) пору-
шення правил (законів) світу.

Цикл світлин «Всемогутній 
Хронос» нагадує глядачеві про 
відповідальність кожної миті 
його життя, про постійний вибір: 
робити крок чи ні? Як повестися 
на «перехресті стрілок часу»? Що 
робити з тим «колесом часу», яке 
невгамовно крутиться? До гли-
боких роздумів спонукає робота 
«Ланцюг», де людина опинила-
ся в путах умовностей, формаль-
ностей, конкретної послідовнос-
ті. Вона розірве цей ланцюг чи ні? 
Світлини Наталії Ратушної не да-
ють відповідей на ці запитання, 

але змушують глибоко замислю-
ватися, шукати їх.

«Наталія Ратушна вкотре дивує 
своїм фотографічним підходом. 
Кожна її наступна фотовистав-
ка –  це завжди новий філософ-
ський підхід у  сприйнятті світу, 
новий пошук мистецьких гармо-
ній, де вона поєднує фотографіч-
не зображення і  малюнок, тобто 
реальність і фантазію. Ми бачимо 
тут протиставлення червоного 
і  чорного, що підкреслює яскра-
ву емоційність автора. І ще в цих 
світлинах «прочитується» пев-
на послідовність, своєрідний те-
атр», –  каже куратор фотовистав-
ки Йосип Марухняк.

Зрештою –  «весь світ –  театр, 
а  ми в  ньому –  актори». Кожен 
грає свою роль. Наталія Ратушна 
грає свою роль яскраво, виразно, 
красиво та емоційно.

Світлини Наталії РАТУШНОЇ та 
Йосипа МАРУХНЯКА 

(портрет)
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«ОКРИЛЕНА МРІЯ» 
ЛЬВІВСЬКОЇ ФОТОМИСТКИНІ

ПРИНАГІДНО
Наталія РАТУШНА –  фото-

художниця, журналістка, член 
Національної спілки журналіс-
тів України (НСЖУ), автор кіль-
кох фотовиставок, які експо-
нувались у  Львівському Палаці 
мистецтв, в арт-галереї «Дзига», 
у Музеї давньої української кни-
ги, у  Львівському історичному 
музеї. Також вона є активною 
учасницею міжнародних фото-
виставок, має почесне звання 
члена міжнародної асоціації фо-
томитців «FIAF».


