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30 ВЕРЕСНЯ – 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ПЕРЕДПЛАЧУЄТЕ 
І ПОПУЛЯРИЗУЄТЕ НАШУ ГАЗЕТУ!
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Із державних 500 млн. грн 
понад 196 млн. грн отримають 
компанії, що не лише 
орієнтовані на російський 
ринок, а деякі ще й відзначилися 
у створенні російського 
пропагандистського продукту.

5
 вересня Кабінет Міністрів 
України затвердив резуль-
тати конкурсу Міністер-
ства культури України 
в  частині фінансування 

державою фільмів патріотичного 
спрямування. Загалом підтримку 
отримають 69 кінопроектів. Про-
те на особливу увагу заслугову-
ють проекти п’яти компаній –  ТОВ 
«Стар Медіа», ТОВ «Фільм Ю Ей 
Продакшн», ТОВ «Анімаград», 
ТОВ «Студія «Кінороб» і ТОВ «Кі-
ноКвартал». Розглянемо детальні-
ше, що об’єднує ці п’ять компаній, 
що вже майже тримають у  руках 
гроші платників податків.

ТОВ «КіноКвартал» Володимира 
Зеленського знайома багатьом низ-
кою популярних проектів. Один 
з них –  серіал «Свати». Ми в Грома-
дянському русі «Відсіч» з 2015 року 
уважно слідкували за цим серіалом 
і вимагали від Держкіно анулюва-
ти прокатне посвідчення на нього, 
оскільки чи не в кожній серії –  ро-
сійські правоохоронці, російська 
державна символіка. Ну й один 
з  головних героїв –  російський 
дільничний. Це пряме порушення 
українського законодавства. Про-
те «Свати» зникли з екранів після 
рішення Служби безпеки Укра-
їни, якому передували відповід-
ні наші звернення до спецслужби. 
Відомство ініціювало звернення 
до Мінкульту щодо внесення ак-
тора, який грає головну роль –  Фе-
дора Добронравова –  до Переліку 
осіб, які створюють загрозу на-
ціональній безпеці. Підстави для 
внесення Добронаравова до пере-
ліку були очевидними, оскільки 
він заявив у інтерв’ю таке: «Я лю-
блю свою страну и наоборот счи-
таю, что Крым должен вернуться, 
как он и вернулся в лоно своей…в 
Россию» і  відзначився груповим 
побиттям українських громадян 
через питання про Крим. Водно-
час, «КіноКвартал» судиться з СБУ, 
Держкіно та Мінкультом, та вва-
жає, що рішення про відкликання 
прокатних посвідчень на фільми 
з  Добронравовим «завдають зна-
чної майнової шкоди правам та ін-
тересам» їхньої компанії. Пліч-о-
пліч із «КіноКварталом» на захист 
«Сватів», як не дивно, стала «про-
курор Криму» і  «депутат» Держ-
думи РФ Наталія Поклонська, яку 
оголосили в розшук за дії, вчинені 
з  метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади.

Тепер кінокомпанія пана Зелен-
ського, який порівнював Україну 
з  «актрисою німецького фільму 
для дорослих», яка «готова при-
йняти будь-яку кількість з  будь-
якого боку» отримає від цієї 
«актриси» понад 58 млн. грн дер-
жавної підтримки на зйомки «Гу-
цульського вестерну».

До кінокомпаній, що входять до 
групи «Фільм Ю Ей» –  ТОВ «Фільм 
Ю Ей Продакшн», ТОВ «Студія 
«Кінороб» і  ТОВ «Анімаград» та-
кож виникає низка запитань. У до-
робку «Студії «Кінороб» є доволі 
відома стрічка «Незламна» (2015), 
знята у  копродукції з  Росією, де 
фільм вийшов під назвою «Битва 
за Севастополь». Ця робота отри-
мала і  позитивні, і  негативні від-
гуки. Голова Держкіно Пилип Іл-
лєнко назвав фільм «успішним 
українським кіно». Водночас, кі-
нопродюсер Богдан Батрух оцінив 
стрічку як «російський пропаган-
дистський фільм». Оглядач Forbes-
Україна Анастасія Лях зазначила, 
що «з українського у фільмі –  тіль-
ки дубляж і назва».

Ще далекого 2012 року генераль-
ний продюсер «Фільм Ю Ей» Ві-
ктор Мірський чітко окреслив го-
ловне спрямування їхньої роботи: 
«Да, без сомнения мы работаем 
в  контексте всего русскоязычного 
рынка. Мы производим, учитывая 
все русскоговорящие рынки, и, ко-
нечно, Россия –  первая в  списке». 
Російська агресія та окупація цьо-
го вектору не змінила. У  жовтні 
2014 року Мірський заявив: «Рос-
сия, в  том числе творческая Рос-
сия –  это не только Михалков, Коб-
зон или Охлобыстин. Россия –  это 
также Макаревич, Шевчук, Ахе-
джакова, Басилашвили, Акунин, 
Шендерович, Быков, Ефремов, 
а  также сотни, тысячи, десятки 
тысяч, а я верю, что и сотни тысяч, 
а  в  скором времени –  и  миллионы 
других приятных, симпатичных, 
умных людей. Россиян. Среди них 
мои друзья. Мы –  географичес-
кие соседи, наши родственники, 
друзья, знакомые, коллеги и  про-
сто хорошие, добрые люди жи-
вут по обе стороны границы. Нас 
можно обмануть, поссорить на 
время в  угоду сиюминутным по-
литическим интересам и  амбици-
ям, но не более. Вот с этой мыслью 
я  живу и  пытаюсь работать… 
Наши сериалы прекрасно прини-
мает и  украинский, и  российский 
зритель! Это ли не доказательство 
того, как мы близки? …Поэтому, 
пока у нас будет малейшая возмож-
ность –  мы будем снимать на два 
рынка».

За даними російського видан-
ня РБК, у 2017 році група компа-
ній «Фільм Ю Ей» зайняла друге 

місце в  Росії після «Стар Медіа» 
з  виробництва серіалів для ро-
сійського телебачення. «Фільм 
Ю Ей» разом з іншими представ-
никами індустрії, спрямованої на 
російський ринок, активно ви-
ступає проти обмеження пока-
зу в  Україні російських фільмів 
з участю артистів, що підтримали 
російську агресію. Співзасновник 
та один з  кінцевих бенефіціарів 
«Фільм Ю Ей» Сергій Созанов-
ський заявив: «Говорил, говорю 
и буду говорить: мы против вся-
кого рода безумных запретов. …
Запрещать актеров, запрещать 
режиссеров значит превращать 
все в  цирк… Двигаясь в  Евро-
пу, мы точно не будем забывать 
о русском рынке».

За результатами затвердженого 
Урядом конкурсу проекти «Фільм 
Ю Ей Продакшн» –  «І  будуть 
люди» та «Фелікс Австрія», про-
екти «Анімаград» –  «Роксолана» та 
«Клуб всезнайків» і  проект «Сту-
дії «Кінороб» –  «Пульс» отримають 
сумарно майже 109 млн. грн.

ТОВ «Стар Медіа», про яке я де-
тально писав у  своїй попередній 
публікації, торік стало лідером за 
виробництвом серіалів на росій-
ському ринку. Серіал цієї компа-
нії «Офицерские жены» був за-
боронений Експертною комісією 
Держкіно як такий, що містить ро-
сійську пропаганду. У  ще одному 
забороненому стармедівському се-
ріалі «Бомба» Лаврентій Берія по-
казаний ефективним державним 

менеджером, що турбується про 
свою країну.

«Стар Медіа» не лише знімає 
російську пропаганду, а  й охоче 
співпрацює з  російськими кіно-
діячами, що її створюють. У стар-
медівському фільмі «Зорге» 
(2018) грає Сергій Багіров –  один 
з  продюсерів пропагандистсько-
го російського фільму «Военный 
корреспондент» (2014), у  якому 
йдеться про війну на сході України. 
Ще один з  продюсерів «Военно-
го корреспондента» –  Віталій Бор-
дачов –  працював над стармедів-
ським фільмом «Анна-детективъ» 
(2016). Композитор Сергій Скрип-
ніков, що писав музику до «Воен-
ного корреспондента», після того 
принаймні двічі працював зі «Стар 
Медіа» –  над фільмами «Анна-
детективъ« і  «Жизнь после жиз-
ни«(2016).

За цикл передач «История госу-
дарства Российского» компанію 
«Стар Медіа» та особисто кінцево-
го бенефіціарного власника Влада 
Ряшина нагороджено премією «За 
возрождение России» з формулю-
ванням «за вклад в  патриотичес-
кое и духовное воспитание моло-
дежи» та вручено диплом «Лучшая 
просветительская телевизион-
ная передача патриотической на-
правленности». Як зазначається 
на сайті «Стар Медіа», премія «За 
возрождение России» вручаєть-
ся діячам культури та мистецтва 
у двох головних номінаціях –  «луч-
шее произведение патриотической 

тематики» та «личный вклад в па-
триотическое воспитание».

Нині ж, на створення україн-
ського патріотичного продук-
ту «Стар Медіа» отримає близько 
29 млн. грн.

Варто зазначити, що відповід-
но до Положення про Експерт-
ну раду при Міністерстві культу-
ри України з відбору кінопроектів 
для надання державної фінансо-
вої підтримки на виробництво 
(створення) та розповсюдження 
фільмів патріотичного спряму-
вання, рішення цієї ради мають 
рекомендаційний характер. Тобто, 
можна стверджувати, що ніщо не 
зобов’язувало Міністра культури 
виносити результати конкурсу на 
затвердження Уряду з такими оді-
озними компаніями.

Ще до затвердження Кабміном 
результатів громадськість звер-
талася до Прем’єр-міністра щодо 
цієї ситуації. Нардепи Ганна Гоп-
ко і  Остап Єднак звернулися до 
прем’єра Гройсмана з  вимогою 
створити спеціальну комісію, що 
переглянула б результати конкур-
су, вимоги до експертів та прове-
ла  б додатковий тур з  оновленим 
складом експертної ради. На не зо-
всім патріотичну комерційну по-
літику вже згаданих раніше «Стар 
Медіа» і  «Фільм Ю Ей» звертали 
увагу Прем’єр-міністра й україн-
ські кінематографісти.

Отже, сьогодні на «патріотич-
не кіно» отримали понад 196 млн. 
грн з  Держбюджету орієнтовані 
на Росію компанії, які можуть дис-
кредитувати таку потрібну нині 
Україні програму державного фі-
нансування патріотичних фільмів. 
Сподіваюсь на втручання інших 
державних інституцій у цю ситуа-
цію, поки ще є можливість не дати 
кошти таким «патріотичним» ком-
паніям.

Максим КОВБИК,
активіст Громадянського руху «Відсіч»

МАЙЖЕ 200 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
З ДЕРЖБЮЖЕТУ НА «ПАТРІОТИЧНЕ КІНО» 
ОТРИМАЛИ ПРОРОСІЙСЬКІ КОМПАНІЇ

УРЯД МАЄ СТАТИ НА 
ЗАХИСТ ПРЕСИ УКРАЇНИ!

Журналісти вимагають реалізації державної 
політики підтримки друкованих ЗМІ
Творча спілка журналістів провела в столиці 

прес-конференцію і закликала вищі органи влади 
захистити українську періодику, яка опинилася в 
заручниках фінансово-економічних «експеримен-
тів» і «оптимізації» Укрпошти, – так вважають газе-

тярі й активісти громадських організацій працівни-
ків преси.

Як зазначив голова Національної спілки журна-
лістів України Сергій Томіленко, Укрпошта, маючи 
статус монополіста, своєю політикою «викручує 
руки редакціям і ставить їх на коліна», через що й 
друковане слово стає дедалі менш доступним жи-
телям «глибинки».

– Село без пошти, без листоноші, без свіжої газе-
ти, а міста, райони та місцеві громади без друко-
ваних засобів комунікації – ось сумна перспекти-
ва, до якої веде політика поштового монополіста, 
– вважає очільник творчої спілки. – «Експеримен-
ти», які напряму стосуються інформаційного про-
стору держави, не можуть і не повинні залиша-
тися поза державною політикою в інформаційній 
сфері. Саме тому НСЖУ закликає Президента, пар-
ламент і уряд спільно з журналістами стати на за-
хист української преси як однієї з підвалин інфор-
маційної безпеки держави.

Позбавлення громад права голосу через місцеву 
пресу – це не розвиток, а послаблення держави, 
вважають автори вересневого спецвипуску (бюле-
теня) «Журналіст України». Якщо мовчатиме україн-
ська преса, то з нашими громадянами говоритиме 
чужа, вважають в НСЖУ, яка звернулася до Прези-
дента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів Украї-
ни із закликом спільно сформувати й реалізувати 
пакет заходів з державної політики підтримки дру-
кованих ЗМІ.
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Історія не пожаліла наше 
містечко. У ньому все, що могло 
б стати культурним надбанням, 
було знищене комуною: 
Бердяєвсько-Горчаковський 
палац із парком на Піщаній, 
Свято-Михайлівська церква 
біля другої школи, Свято-
Воскресенська церква в центрі, 
на місці якої стоїть теперішнє 
приміщення міської ради. 

Т
ому добре, що хоч уціліла 
Малишківська хата, у якій 
в 1991 році було відкрито 
музей поета, що став філі-
алом спочатку Переяслав-

Хмельницького музею-заповідни-
ка, а потім – Київського обласного 
археологічного. Відтоді його відві-
дали тисячі й тисячі людей. Про це 
свідчать дві товстелезні книги від-
гуків. На сьогодні музей-садиба за-
лишається єдиною матеріальною 
візитівкою міста. Та цього року, з 
розвитком подій навколо площі 
Матері, яка мала уособлювати осно-
вний образ Малишкової творчості, 
від міської ради до обласного управ-
ління культури пішов лист із про-
ханням віддати музей-садибу у під-
порядкування місту. Аргументація 
наводилася переконлива: в Обухові 
все працює на популяризацію твор-
чості поета-земляка (спеціалізова-
на школа і літературна премія його 
імені, конкурси, фестивалі, масш-
табна реконструкція центральної 
площі…). Залишилося тільки змі-
нити статус музею. Тоді підуть ко-
шти на його розвиток. Чому так 
раптом міській владі стало мало 
того, що музей розташований на її 
території, що його безперешкодно 
і безкоштовно відвідують шанова-
ні делегації, що його діяльність по-
ширюється на освітню і культурну 
сферу, передусім міста? Місту конче 
необхідно юридично підпорядкува-
ти музей-садибу. Чому міська рада 
рішенням останньої сесії розриває 
угоду з обласним археологічним му-
зеєм на оренду приміщення музею 
і 0,02 га землі під ним? Спробуємо 
розібратися. Надаємо слово людям, 
які так чи інакше причетні до цієї 
проблеми.

Антоніна Василівна Шевченко, 
заступник Обухівського місько-
го голови (виступ на сесії міської 
ради):

– Хата-музей Андрія Малишка є 
одним із 16 філіалів обласного ар-
хеологічного музею. Маючи таку 
розгалужену мережу, він не має 
можливості розвивати, ремонту-
вати, вдосконалювати цей музей. 
Ми таку можливість маємо як са-
модостатня громада. Найближчим 
часом ми побачимо гарну, відре-
монтовану, осучаснену площу Ма-
тері. Маємо плани на площу біля 
районного будинку культури і далі 
до першої школи. Маємо своє ба-
чення інфраструктури. Сьогодні 
ми з вами приймали стратегічний 

план розвитку міста до 2030 року, 
у якому окремим розділом ми виді-
лили розвиток туристичних марш-
рутів, підтримку нашої спадщини, 
яка зав’яжеться в одну канву з на-
шими історичними місцинами, на-
шою центральною площею і сади-
бою-музеєм Андрія Самійловича 
Малишка. Сьогодні ми доглядаємо 
і могили батьків Андрія Самійло-
вича. Сьогодні у нашому місті ми 
проводимо багато заходів для вша-
нування Андрія Самійловича, для 
розголосу його творчості. І тому, 
як справжні господарі, ми повинні 
бути і господарями нашої садиби-
музею. У цьому сенсі наші плани 
підтримує і управління культури 
обласної держадміністрації. І сьо-
годні ми робимо перший крок для 
того, щоб розірвати договір орен-
ди між виконавчим комітетом і об-
ласним археологічним музеєм. На-
ступним кроком ми з вами будемо 
створювати музей і затверджувати 
структуру у підпорядкуванні відді-
лу культури. А ще наступним кро-
ком ми будемо з вами звертатися 
до Київської обласної ради про пе-
редачу тих експонатів, які сьогодні 
є в садибі-музеї, до нашого ново-
створеного музею.

Сергій Васильович Сак, родич 
поета:

– Я навіть не сумніваюся, що 
міські чиновники взялися відбира-
ти музей-садибу в обласного музею 
для того, щоб приструнити, піді-
бгати під себе мене як родича по-
ета і наукового працівника музею-
садиби Олену Артюшенко. Адже 
ми багато в чому не згодні з куль-
турною політикою міського керів-
ництва і публічно висловлюємо 
свою думку. Цей підступний намір 
обгортається в райдужні добрі на-
міри влади: розширити фінансу-
вання, розвивати, збільшити зарп-
лату тощо. Але ми розуміємо, що 
це тільки для того, щоб накинути 
хомут на непідконтрольних їм фа-
хівців. Міська влада знайшла фор-
мальну зачіпку: приміщення хати і 
0,02 га землі під нею належать міс-

ту, а обласний музей їх орендує. 
Окрім розправи над нами, місь-
ка влада планує, всупереч думці 
фахівців і здоровому глуздові, де-
монтувати наявний пам’ятник Ма-
лишкові роботи відомого скуль-
птора Михайла Лисенка і втулити 
його на двох сотках садиби, адже 
пам’ятник вже буде зайвим у цен-
трі міста  – на реконструйованій 
площі стоятиме новий пам’ятник. 
Від імені родини поета з усією від-
повідальністю заявляю, що це зни-
щить музей з його різнобічною 
діяльністю, вшанування пам’яті 
поета перетвориться на бутафо-

рію. Бо в місті нема кому вести му-
зейну роботу по-справжньому.

Олена Артюшенко, старший на-
уковий працівник Обухівського 
музею-садиби А. Малишка:

– Спочатку не без гордості заува-
жу, що наш маленький музей, де 
працюють лише дві особи, наво-
дять як показовий приклад у лекці-
ях профільних університетів. Бо ми 
свою діяльність не обмежили при-
міщенням хати: наші літературні 
зустрічі, виставки, презентації зна-
ють, без перебільшення, далеко за 
межами області. Тобто ми з наши-
ми мінімальними можливостями 
робимо велику справу. Чого варті 
лише проекти «Рушники Малишко-
вого краю», «Правічне Дерево Жит-
тя», наша дослідницька і видавнича 
робота, краєзнавча і лекційна діяль-
ність. І ми не потребуємо підтримки 
міської ради, нам краще, аби вона 
не заважала. Але, як бачимо, чомусь 
місто вирішило «ощасливити» наш 
музей. Причому цей процес триває 
кілька місяців, а з нами ніхто з цього 
приводу навіть словом не переки-
нувся. А навіщо? Якщо чиновники 
без дозволу родини поета взялися 
господарювати на сімейних моги-
лах на Сліпаковому кладовищі, то 
чому вони будуть зважати на яко-
гось наукового працівника? У них 
глобальні стратегічні завдання «з 
модернізації» музею, але серед них 

не буде місця гідному вшануванню 
спадщини поета. Адже нема і про-
екту розвитку музею. Прочитала 
тільки-но матеріал у виданні «Ки-
евВласть», де міський голова заяв-
ляє, що роками в музеї не косить-
ся трава, і взагалі він працює «от 
случая к случаю». Поясню, на чому 
ґрунтується ця його неправда. За 
27 років існування музею пан Лев-
ченко жодного разу не переступив 
його поріг, тому й не знає, що газо-
ну з травою на території музею не-
має – територія не дозволяє. А роз-
порядок музею виписано у віконці: 
«Музей працює щоденно». І хоч я 
там єдиний науковий працівник і 
мене нема кому підмінити, я жодній 
екскурсії не відмовила, тому в мене 
немає ані відпусток, ані вихідних. А 
якщо яка людина зайде ввечері чи 
в неділю, то її зустріне Сергій Васи-
льович, усе розкаже і покаже. Якби 
хоч раз, навіть для перевірки, голо-
ва міста Обухова зайшов до нас, у 
цьому переконався б. А так і його 
заступниця йому не підказала, бо 
й сама, мешкаючи через дорогу від 
музею, теж жодного разу до нього 
не зайшла. Як ніколи не заходять 
очільники міста до музею і на річни-
ці поета, коли звучать їхні полум’яні 
промови біля його пам’ятника. І ці 
люди хочуть розвивати музей! 

Володимир Кулінич, депутат 
Верховної Ради України 2-го 
скликання, колишній директор 
Обухівського районного краєз-
навчого музею:

– Спостерігаючи за подіями у 
зв’язку з реконструкцією централь-
ного майдану, я, звичайно, розумів, 

ЧОМУ МІСЬКУ ВЛАДУ ЗАЦІКАВИВ 
МУЗЕЙ-САДИБА АНДРІЯ МАЛИШКА?

Музей-садиба Андрія Малишка

Міністерство культури України оголосило 
конкурс 

із відбору
членів Ради з державної підтримки 

кінематографії
19 вересня Міністерство культури України оголосило по-

чаток проведення конкурсу з відбору членів Ради з держав-
ної підтримки кінематографії. Новостворена Рада перейме 
на себе функції Колегії Мінкульту щодо затвердження рі-
шень про фінансування кінопроектів, які пройшли конкурс-
ний відбір за пітчингами Держкіно. Нова процедура дер-
жавної підтримки кінопроектів формується відповідно до 
Закону № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії 
в Україні».

Рада у складі дев’яти осіб обирається на два роки. Відсьо-
годні і до 9 жовтня включно запропонувати кандидатуру на 
членство у Раді можуть:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері кінематографії (Мі-
ністерство культури України) –  1 особа;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері кінематографії (Державне агентство 
України з питань кіно) –  1 особа;

3) творчі спілки, громадські об’єднання, господарські 
об’єднання, статутні документи яких передбачають прова-
дження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачен-
ня і діяльність яких є активною (упродовж останніх трьох 
років організовують періодично, не рідше одного разу на 
рік, громадські заходи щодо проблем у сфері кінематогра-
фії: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, пу-
блічні дискусії у професійній сфері тощо) –  7 осіб, одна з яких 
повинна мати вищу юридичну освіту, а одна –  вищу еконо-
мічну освіту.

Представники, запропоновані творчими спілками, гро-
мадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, 
повинні мати досвід роботи не менше трьох років у сфері 

кінематографії, обіймаючи принаймні одну з таких посад:
1) керівник або заступник керівника юридичної особи, що 

здійснює виробництво, розповсюдження, демонстрування 
фільму;

2) режисер-постановник фільму;
3) продюсер фільму;
4) юрист;
5) економіст (фінансист);
6) кінодраматург;
7) кінознавець.
Не можуть бути членами Ради:
1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту 

в установленому законом порядку;
2) особи, які перебувають на державній службі, а  також 

інші особи, щодо яких Законом України «Про запобігання 
корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та су-
міщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які ма-
ють конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції», та/або які притягалися до відпові-
дальності за корупційні правопорушення.

Організація може висунути не більше двох представників 
для участі в конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі: 20 ве-
ресня –  09 жовтня 2018 р.

Документи надсилаються на електронну адресу koncurs.
rada@gmail.com у сканованому вигляді (формат PDF), кожен 
документ окремим файлом.

Перелік необхідних документів і  докладні умови кон-
курсу вміщено на сторінці Міністерства культури України 
за посиланням: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/
article?art_id=245413971&cat_id=244913751

Телефони для довідок:
068–526–51–06; 044–234–79–31 –  головний спеціаліст 

відділу з  питань кіно управління сценічного і  візуального 
мистецтва, секретар конкурсної комісії Федорчук Юлія Ми-
колаївна.

Продовження на стор. 4
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що обіцянкою спорудити ще один 
пам’ятник А. Малишкові справа не 
закінчиться. І коли від міської ради 
в область пішов лист із проханням 
перепідпорядкувати філіал Київ-
ського обласного археологічного 
музею міській владі, стало зрозумі-
ло, що міський голова намагається 
усунути від популяризації творчос-
ті поета наукового співробітника 
музею Олену Артюшенко. Дивує 
не те, що міський голова бореться 
з тими, хто не поділяє якогось його 
наміру. Дивує інше – у який спосіб 
він це робить. Щоб не було на май-
дані пам’ятника Матері, під його 
керівництвом одноголосно при-
ймають рішення про спорудження 
ще одного пам’ятника А. Малишку 
менше як за сотню метрів від на-
явного. Щоб не набридала своїми 
пропозиціями і заявами одна з най-
кращих в Україні популяризаторів 
творчості поета О. Артюшенко, він 
намагається взяти у підпорядку-
вання міста філіал обласного му-
зею. І яка там турбота про стан му-
зею, про популяризацію творчості 
славетного земляка! Прикро чита-
ти його недолуге інтерв’ю виданню 
«КиевВласть». Бракує фахового під-
ходу до справи популяризації твор-
чості поета. А зміна статусу музею 
нічого не дасть. Хіба що перекладе 
тягар фінансування музею з облас-
ного бюджету на міський. Міські де-
путати вже готові збільшити штат 
і підвищувати зарплату. От тільки 
зі ставками буде складніше. Не та 
кількість експонатів, як в обласного. 
Та й сама садиба має обмежені мож-
ливості – вона відбиває тільки пері-
од дитинства і юності поета. Тому 
видається доцільним домагатися 
надання хаті статусу пам’ятки істо-
рії місцевого значення. Можливо, 
цей статус допоможе продовжити 
час існування споруди та вбереже 
її від чийогось бажання «перенести 
чи переплавити». Водночас хата не 
призначена для висвітлення твор-
чості Малишка. Для цього потрібне 
окреме приміщення, а його немає. 
Творчість поета частково висвіт-
лена в одному із залів Обухівсько-
го районного краєзнавчого музею, 
який спочатку планувався як му-
зей Андрія Малишка. Саме на його 
створення вдова поета Любов За-
башта передала велику, як на той 
час, суму грошей, а потім і меблі, 
картини, його особисті речі та ве-
лику кількість книг. Окрім цього, 
частину експонатів розміщено ще 
й у кімнаті-музеї першої школи, на-
званої на його честь. Тож експона-
ти, пов’язані з творчістю А. Малиш-
ка, розпорошені по закладах трьох 
рівнів підпорядкування: міського, 
районного та обласного. Реальну ж 
роботу з пропаганди творчості пое-
та веде лише музей-садиба. А міська 
влада навіть не уявляє всієї склад-
ності створення в Обухові цілісного 
музею Андрія Малишка.

Галина Александрова, доктор 
філологічних наук, випускниця 
школи №  1 імені А.  С.  Малишка 
м. Обухова:

– Літературно-меморіальні му-
зеї видатних письменників – це не 

просто об’єкти культурної спадщи-
ни, це осередки нашої пам’яті, духо-
вного відродження. Музей-садиба 
Андрія Малишка в Обухові – доро-
гий куточок для кожного українця, 
адже поет належить до тих особис-
тостей, які посіли гідне місце в ду-
ховному просторі України ХХ сто-
ліття. Справу ініціаторів створення 
музею – вдови поета Любові Васи-
лівни Забашти і його племінниці 
Ольги Сергіївни Малишко – з 1999 
року продовжує Олена Василівна 
Артюшенко, яка здійснила за цей 
час велику копітку роботу і докла-
дає багато зусиль, щоб творчість по-
ета і його доба були належно пред-
ставлені в експозиції. Пройдений 
музеєм шлях був нелегким. Важли-
во було не лише зібрати й упоряд-
кувати експонати, які зберігають 
дотик поетових рук. Пристрасна бе-
региня рідного слова Олена Артю-
шенко вважає, що музей має насам-
перед формувати нашу духовність, 
національну самосвідомість і віру в 
українську перспективу. І вона ро-
бить усе для цього.

За останні десятиліття суспіль-
ство, на жаль, дистанціювалося 
від творчості Малишка, згадуючи 
його здебільшого лише під час юві-
леїв. Горизонти його високої твор-
чості, звужені в останні десятиріч-
чя шкільною програмою до співця 
«рушника» і «зорі світової», зовсім 
не відповідають масштабам його 
таланту. Олена Артюшенко пере-
конує: Малишка забувати не треба 
і не можна. Він – справжній поет, 
поет національний, який говорив 
до народу його голосом і якому на-
род віддячував також любов’ю, пе-
рейнявши його пісні і зробивши 
їх своїми. З її екскурсій Малишко 
постає не просто як поет, каноні-
зований у соцреалізмі, а як укра-
їнський митець із неповторним 
поетичним словом, горда, сильна 
особистість, нерозривно пов’язана 
з національним буттям, творець, 
відповідальний за свій талант пе-
ред Богом, Родом і Народом. Ви-
ходиш з музею у стані окриленості, 
піднесеності над буденним світо-
сприйняттям і світовідчуванням, 
бо Олена Артюшенко вміє роз-
крити перед відвідувачами красу 
Малишкового поетичного слова, 
допомагає по-новому сприйня-
ти його творчість і місце в історії 
рідної культури. Особливий ре-
зонанс мають її публікації у всеу-
країнській пресі, через які постає 
невідомий Малишко. Олена Ар-
тюшенко робить корективи у на-
писане іншими, і головне  – несе 
живе Малишкове слово, яке й нині 
не втратило своєї сили й енергії. 
У її словах  – шляхетна перекона-
ність у тому, що творчість Малиш-
ка і його музей мають жити і бути 
осередком духовності в Обухів-
ському краї. Зміна статусу музею 
неминуче потягне за собою і ка-
дрові зміни. Але гострий на слово 
і крицево непоступливий Малиш-
ко, мабуть, хотів би саме таку гос-
подиню його хати – патріотку, та-
лановиту особистість, із власним 
голосом та небайдужою громадян-
ською  позицією.

Записала Тамара СУЛИМА
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У Києві на Байковому 
цвинтарі, завдяки 
жертводавцям, які зібрали 
необхідні кошти, відновлено 
пам’ятник ідеологові 
Самостійної України, відомому 
громадському і політичному 
діячеві початку ХХ століття, 
ініціатору створення 
українських військових 
частин армії УНР, кандидату на 
першу посаду в уряді гетьмана 
Павла Скоропадського 
Миколі Міхновському. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

П
опереднє бронзове по-
груддя було викрадено 
з  могили М. Міхнов-
ського на початку 2017 
року. Найбільші суми 

на відновлення пам’ятника по-
жертвували члени Історичного 
клубу «Холодний Яр», ВО «Сво-
бода» та Національного корпусу.

Чудова робота скульптора Дми-
тра Бур’яна! 8 вересня в урочис-
тому відкритті взяли участь на-
родні депутати України, зокрема 
голова оргкомітету з відновлення 
пам’ятника Міхновському Юрій 
Левченко, голова Історичного 
клубу «Холодний Яр» Роман Ко-
валь, депутати Київської міської 
та обласної рад, кобзар Тарас Си-
ленко, бард Валерій Мартишко, 
який пожертвував на пам’ятник 
20000 гривень і  разом із синами 
монтував погруддя на кладови-
щі, а  також щирі шанувальни-
ки пам’яті ідеолога українського 
націоналізму та делегація з його 
батьківщини. Сільський голова 

Турівки привіз землю з  подвір’я 
Миколи Міхновського.

У виступах промовці підкрес-
лювали, що відновлення по-
руйнованого прихильниками 
так званого «русского міра» по-
груддя є лише першим кроком 
у  відновленні історичної спра-
ведливості щодо світлої постаті 
Великого сина України. Не тіль-
ки столичний бульвар «Дружби 
народів» (ціну цій «дружбі» ми 
добре бачимо в  окупованому 
Криму і  закривавленому Дон-
басі) має бути переіменований, 
попри гостру протидію люби-
телів совєтських міфів, на буль-
вар Миколи Міхновського, як 
це пропонує патріотична гро-
мадськість Києва. Пам’ятник, 
гідний цього видатного діяча, 
має постати в  українській сто-
лиці, звісно, якщо влада Києва 
вважає себе українською вла-
дою… І  найкраще місце для 
пам’ятника авторові проекту 
Конституції України як вільної 
соборної федеративної держави 
(1905 рік) –  саме біля приміщен-

ня Конституційного Суду Укра-
їни!

Якби М. Грушевський та В.Вин-
ниченко дослухалися до порад 
М. Міхновського щодо розбудо-
ви української армії, а не вважа-
ли його радикалом і не сподіва-
лися на порядність російських, 
спочатку буржуазно-лібераль-
них, а  згодом і  большевицько-
комуністичних вождів, хід і  на-
слідки революції в Україні були б 
зовсім іншими: без червоного 
терору, Голодоморів і постійних 
війн! Адже Міхновський пер-
ший підняв питання політичної 
незалежності України. Без жод-
них умов. Як імператив. 

Перед духовними нащадками 
Миколи Міхновського сьогодні, 
у  100-річчя Соборності україн-
ських земель, у період агонії пу-
тінської неоімперії, стоїть над-
важливе історичне завдання: 
виконати заповіт Миколи Міх-
новського –  створити «Одну єди-
ну, нероздільну, вільну, само-
стійну Україну від Карпат аж по 
Кавказ».

ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

Продовження. Початок на стор. 3

На відкритті відновленого пам’ятника

І… ПРОДОВЖЕННЯ БОРОТЬБИ
Уранці 22 вересня на Байкове кладовище в Києві до 

пам’ятника Миколі Міхновському приїхала делегація стар-
шокласників із с.  Тарасівка, що під Києвом. Привезла їх 
директор Історично-мистецького центру «Стара школа», 
історик Валентина Сизон. Пані Валентина вже не вперше 
привозить школярів до могил українських героїв, «щоб пе-
реосмислити себе, щоб знайти себе», каже вона.

Валентина Сизон вважає, що такі велети, як Міхнов-
ський є нашим духовним щитом, оберегом.

Пані Валентина страшенно переймалася, коли на-
весні цього року прийшла на Байкове кладовище 
вклонитися Міхновському і побачила його обезголов-
леного. Вона, сказала, що не змогла стриматися і за-
плакала через таку наругу над нашими національними 
почуттями.

А 8 вересня, довідавшись про відновлення монумен-
ту, щиро зраділа, хотіла взяти участь у відкритті, але че-
рез різні обставити не змогла. І ось 22 вересня вона ще 
здалеку помітила, що пам’ятник знову пошкоджено.

– Я стала, ноги далі не йшли… Як таке могло статися 
на центральній алеї меморіального кладовища?! Та ще 
вдруге!

Вона повідомила про акт вандалізму заступникові го-
лови Спілки офіцерів України, капітанові I рангу Євгену 
Лупакову, той одразу зателефонував мені. За годину я 
вже був на кладовищі. Допомогла мені в цьому Окса-
на Герасим’юк, член Історичного клубу «Холодний Яр». 
Її машиною ми і приїхали на цвинтар. Дуже швидко до 
нас приєдналася юрист Анна Аршиннікова, помічник-
консультант народного депутата України Олега Петрен-

ка, до якого я звернувся з проханням про допомогу.
Ми склали заяву до завідувача Байкового кладовища 

Андрія Юхимчука та до міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова. Працівники кладовища на наше прохання викли-
кали вдруге поліцію. Вони викликали її і вранці, але полі-
цейські не склали акту, бо «не було заяви заявителя». Те-
пер ця заява є. І працівник поліції Інна Липко, яка прибула 
з колегами на місце події, склала протокол і пообіцяла, що 
найближчим часом буде порушено кримінальну справу.

Вона також поінформувала, що затримано зловмис-
ника, який позаторік уперше зруйнував пам’ятник Ми-
колі Міхновському і що справа вже перебуває в суді.

Але, якщо в тій справі йшлося про мародерство (по-
лювання на дорогоцінний метал), то тепер ідеться про 
злочин проти української культури, здійснений ідейни-
ми ворогами Української держави, яких нині називають 
сепаратистами. То, може, на цю справу зверне увагу і 
Служба безпеки України?

А завершую цю інформацію словами Тараса Шевчен-
ка: «Огонь запеклих не пече!».

Ми не тільки відновимо пам’ятник, але й видамо, мож-
ливо, ще й цього року, книжку про Миколу Міхновсько-
го. Вона вже майже готова.

Нехай ідеї Міхновського входять у серця нашого по-
коління.

«Одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна 
від гір Карпатських аж по Кавказькі»!

Роман КОВАЛЬ,
президент Історичного клубу «Холодний Яр», 

член Національної спілки журналістів України, ініціатор 
відновлення пам’ятника Миколі Міхновському
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Скоропадські –  один із 
найшляхетніших українських 
родів, з якого вийшли двоє 
гетьманів і багато визначних 
державних, військових 
і громадських діячів. 

Р
ід Скоропадських був 
пов’язаний шлюбними 
зв’язками з  такими ви-
значними українськими 
козацько-шляхетськи-

ми родинами, як Апостоли, Бу-
товичі, Гамалії, Дуніни-Борков-
ські, Забіли, Закревські, Кочубеї, 
Кулябки, Лизогуби, Лисенки, Ло-
бакевичі, Марковичі, Миклашев-
ські, Милорадовичі, Новицькі, 
Полуботки, Посудевські, Розу-
мовські, Сулими, Тарнавські, Ту-
манські і Чарниші.

Народився Павло Петрович 
1873 року у Вісбадені, де в той час 
на німецьких мінеральних водах 
відпочивали його батьки Петро 
Іванович Скоропадський та Ма-
рія Андріївна, в дівоцтві Микла-
шевська.

Іван Михайлович Скоропад-
ський (1805–1887) –  дід Павла 
Скоропадського, відомий гро-
мадський та культурно-освітній 
діяч, брав активну участь у запро-
вадженні реформи 1861 року. За-
сновник дендрологічного парку 
в  Тростянці (зараз –  Чернігівська 
область), створенню якого при-
святив майже 50 років своєї пра-

ці. У  родинному маєтку в  Трос-
тянці містилась велика колекція 
української старовини, портре-
тів гетьманів і  видатних діячів 
України, серед яких був і портрет 
останнього виборного лівобе-
режного гетьмана Івана Скоро-
падського.

Іван Скоропадський мав над-
звичайний вплив на малолітнього 
Павла, який з 5 до 12 років майже 
безвиїзно жив у Тростянці. Павло, 
його брат Михайло та сестра Єли-
завета мали щасливе дитинство 
саме завдяки йому. Павло Скоро-
падський у спогадах «Моє дитин-
ство на Україні» писав із захватом 

і  любов’ю: «У  діда була прекрас-
на манера говорити з дітьми. Він 
говорив з  нами на зрозумілі нам 
теми, але як з дорослими, і нама-
гався впровадити нам бажані ним 
поняття не у  формі менторських 
повчань, а у формі простого обмі-
ну думками, причому, очевидно, 
він вважав, що одним з головних 
виховних досягнень по відношен-
ню до дитини має бути розвиток 
в ньому вольових здібностей, а по-
тім вироблення свідомого став-
лення до всіх явищ».

За життя діда тростянецький 
маєток був осередком українства, 
де збиралися відомі українські ді-
ячі Василь Васильович Тарнов-
ський (молодший) –  громадський 
і  культурний діяч і  меценат, ко-
лекціонер, аматор української 
старовини, Василь Петрович Гор-
ленко –  український письменник 
і  мистецтвознавець, Петро Яко-
вич Дорошенко –  історик, дер-
жавний і  громадський діяч, за 
часів Гетьманату очолив Головне 
управління у  справах мистецтва 
й національної культури Укра-
їнської Держави, Григорій Гала-
ган –  громадський діяч, меценат, 
засновник навчального закла-
ду –  колегії Павла Галагана в Киє-
ві. У споминах «Моє дитинство на 
Україні» Павло Скоропадський 
згадує відомого художника Ми-
колу Миколайовича Ге, який по-
довгу гостював у Івана Михайло-
вича, братів-музикантів Зарембо.

Павло Скоропадський з  осо-
бливою теплотою згадував діда, 
підкреслюючи, що: «Перші укра-
їнські враження мені навіяні в бу-
динку мого діда […]. Україна ро-
зумілася як славне рідне минуле, 
але ніяк не пов’язувалася з  сьо-
годнішнім днем, іншими слова-
ми, ніяких політичних міркувань, 
пов’язаних з відновленням Украї-
ни не було […]. У будинку всюди 
висіли старі портрети гетьманів 
і різних політичних і культурних 
діячів на Україні, було кілька зо-
бражень старовинних «Мамая». 

Українські пісні постійно співали 
в домі […].

Дід добре говорив українською, 
а  нас української мови не вчили 
спеціально, але українські книги 
читати давали.

Одним словом, політики не 
було, але все українське було нам 
дороге, і за нього трималися».

Про свого другого діда Андрія 
Михайловича Миклашевського 
(1801–1895), власника відомого 
в Росії Волокитинського порцеля-
нового заводу, Павло Скоропад-
ський також докладно написав 
у своїх спогадах. Оселившись у ро-
довому маєтку в  с. Волокитине, 
збудував першу на Лівобережній 
Україні порцелянову мануфакту-
ру (1839–1862), з якої по всій Ро-
сії розходився не лише посуд, а й 
мистецькі вироби. У  дитинстві 
Павло періодично гостював у Во-
локитині. У Андрія Михайловича 
Миклашевського з  його онуками 
були далеко не такі близькі сто-
сунки, як у  діда Скоропадського. 
Павло Петрович згадував діда як 
висококультурну, освічену люди-
ну, гарного господаря. Обдума-
ні дії, тверезе зважування різних 
можливостей, система й порядок 
у повсякденних справах, –  усіх цих 
речей, дуже важливих для Пав-
ла Скоропадського у  військовій 
кар’єрі, він навчився передусім на 
прикладі діда Андрія.

У книжці «Остання з  роду 
Скоропадських» Олена Отт-
Скоропадська писала про духо-
вний зв’язок Павла Скоропад-
ського з  дідами: «Хоч як дивно 
це звучатиме для його зовсім не 
схильної до містицизму особи, 
мій батько, як він часто згадував, 
завжди зберігав з  обома своїми 
давно померлими дідами тісний 
духовний зв’язок. Опиняючись 
перед важливими проблемами, 
він «розмовляв» з  дідами, тобто 
розмірковував, що кожен із них 
на його місці подумав би і  зро-
бив у наявній ситуації. Саме тому, 
що ці двоє таких важливих у його 
житті людей так відрізнялися між 
собою, це внутрішнє спілкуван-
ня з ними часто допомагало йому 
здобути ясність».

Батько Павла Петровича, Пе-
тро Іванович Скоропадський 
(1834–1885), за сімейними зви-
чаями одержав військову освіту, 
служив у кавалергардському пол-
ку, де пізніше служив і  його син 
Павло. Брав участь у  походах на 
Кавказ, маючи за подвиги золо-
тий палаш із написом: «За хоро-
брість», орден Святого Станіслава 
2-го ступеня з  мечами, бронзову 
медаль у пам’ять війни 1853–1856 
рр., срібну медаль на Олександрів-
ській стрічці за підкорення Захід-
ного Кавказу і хрест за службу на 
Кавказі. 1865 року Петро Скоро-
падський у чині полковника звіль-

няється з  війська і  бере активну 
участь у громадському житті Ста-
родубщини на посту повітового 
предводителя дворянства. За ві-
рну службу він отримав від Госу-
даря Імператора титул дійсного 
статського радника, був нагоро-
джений орденами Святої Анни 
2-го ступеня і Святого Рівноапос-
тольного князя Володимира 4-го 
ступеня. Як і батько, брав активну 
участь у скасуванні кріпацтва.

Про близькі довірливі стосунки 
Павла Скоропадського з  матір’ю 
свідчить велика кількість збере-
жених листів –  від років навчання 
в  Петербурзькому Пажеському 
корпусі і  до її смерті. Павло Пе-
трович називав Марію Андріївну 
«ідеальною дружиною та ідеаль-
ною матір’ю».

Дитячі роки Павло Петро-
вич провів у  родинному маєтку 
в Тростянці. Згодом десятирічно-
го Павла батьки привезли до Мо-
скви, де він проходить домашній 
курс навчання. Після передчасної 
смерті чоловіка в 1885 році Марія 
Андріївна Скоропадська, як вдо-
ва статського радника, військово-
го у відставці, вирішує влаштува-
ти тринадцятирічного сина Павла 
у Пажеський корпус, де вивчення 
військової справи та наук поєд-
нувалося з придворною службою. 
Починає Павло службу корнетом 
у  Кінній гвардії –  Кавалергард-

ському полку, найбільш привіле-
йованій частині російської армії, 
у якому колись служив і його бать-
ко. Молодий блискучий гвардій-
ський офіцер має більше вільних 
годин, ніж учень Пажеського кор-
пусу, –  Скоропадський подорожує 
Європою, відвідує Туреччину, Іта-
лію, Грецію, довго живе у Франції.

Шлюб Павло Скоропадський 
взяв зі стрункою красунею 
Олександрою, дочкою генерал-
ад’ютанта Петра Павловича Дур-
ново та Марії Василівни, уродже-
ної Кочубей.

Павло Скоропадський був лю-
диною двох культур –  україн-

ської та російської. З українською 
культурою його пов’язувало по-
ходження. В  Російській імперії 
Скоропадський зробив престиж-
ну військову кар’єру. На його 
думку, вирішальними чинниками 
успіху людини були не культур-
но-етичні цінності, а  соціальний 
статус, кар’єра, зв’язки з  імпера-
торським двором. Відданий пра-
вославному віросповіданню і  ві-
рний підданий Російської імперії, 
він одночасно вважав себе патрі-
отом і Росії, і України.

В еміграції колишній гетьман 
належав до української самостій-
ницької політичної спільноти. 
Він усвідомлював своє чільне міс-
це як організатора, проводиря, лі-
дера боротьби за майбутню укра-
їнську державність. На фронті 
цієї боротьби Скоропадському 
вдалося згуртувати довкола свого 
імені патріотичні кола і на емігра-
ції, і  на окупованих українських 
землях. Свою любов до України 
Павло Скоропадський передав ді-
тям: Данилу, Єлизаветі (Кужім), 
Марії (Монтрезор) і Олені (Отт).

Тетяна ЛЯПІНА,
провідний науковий співробітник 

Музею гетьманства

За матеріалами доповіді «Вплив 
оточення на формування особистості 

Павла Скоропадського в дитячі та 
юнацькі роки» на Всеукраїнській 

науковій конференції «До 100-річчя 
Української Держави Гетьмана Павла 

Скоропадського»

Матеріал підготовлено за підтримки 
Українського культурного фонду. 

Позиція 
Українського 
культурного 
фонду може 
не збігатися 

з думкою 
автора

ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ. 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Марія Скоропадська з сином Павлом

Іван Скоропадський, дід Гетьмана Петро Скоропадський, батько Гетьмана

Олександра Дурново, дружина 
Скоропадського, 1897 рік
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Цю моторошну історію 
розповів 1944 року 
в берлінській газеті «Голос» 
музичний критик Олександр 
Флоринський. Ідеться про 
сплюндрування могили 
Оксани Петрусенко, що 
трапилося невдовзі після 
похорону видатної співачки. 
Шануючи пам’ять артистки, 
О. Флоринський жодного разу 
не назвав її імени, натомість 
навів інші ідентифікаційні 
маркери і, як послідовний 
антибільшовик, не оминув 
нагоди використати той 
ганебний факт для викриття 
радянської дійсності. 

Н
инішнього читача ця 
історія шокувати-
ме і,  мабуть, викличе 
закономірну думку: 
а  раптом все описа-

не –  лише плід фантазії автора, 
відомого згодом як письменник 
Олександер Смотрич? На жаль, 
ні. Мені вдалося розшукати лю-
дей, які пам’ятають і підтвердили 
той факт. Щоправда, залишилося 
загадкою, чи це була збочена пом-
ста співачці від недоброзичлив-
ців, які, кажуть, доклалися і до її 
загадкової передчасної смерті, чи 
лише «звичайне» пограбування 
могили. Слова сторожа-очевидця 
«наказано мовчати» породжують 
додаткові здогади, хто і чому міг 
бути зацікавлений у непоширен-
ні тієї жахливої інформації…

Пропонована републікація є 
внеском у  перспективну ділян-
ку музикознавства –  музичну 
некрополістику (до  слова, піо-
нером і одним з найбільших фа-
хівців у галузі некрополістики за-
гальної була співачка за освітою, 
донька й онука відомих музич-
них діячів Людмила Проценко, 
детальніше –  у моїй статті в 5-му 
томі «Української музичної енци-
клопедії»). Знахідки з цієї царини 
дуже важливі, подекуди це єдині 
джерела інформації для дослід-
ників, як у випадку… та це поки-
що секрет. Іноді вони шокують, 
як наша сьогоднішня історія або 
інша –  про Левка Ревуцького, –  
видатний український компози-
тор у 53-річному віці сподобився 
розгорнутого некролога в  одній 
з тогочасних газет, про що обіцяю 
розповісти наступного разу.

Ірина ШЕРЕМЕТА

ЗА ТРАДИЦІЄЮ…

Споконвіку заведено, що під 
Новий Рік годиться розповісти 
щось страшне, а як ні, то –  веселе. 
Проте найцікавіше слухати таке 
оповідання, від якого б водночас 
було і моторошно, і смішно…

Навіть рецепти є, як розповіда-
ти оті лячно-веселі оповідання. 
Всяка баба знає –  тут мусить бути 
кладовище… ніч…

Далі треба… Але кому не відомі ці, 
давно перезабуті, страхітливі опо-
віданнячка про живих покійниць, 
про мертвих живих? Кому не відо-
мі вигадки, якими колись, у більш 
щасливі часи, люди тішили себе. 
Приємно було ситим, спокійним 

людям під свято трошки пофанта-
зувати, полякати самих себе… Звід-
си і цвинтар, ніч, мерці…

Наївні люди –  скажемо –  невже 
нічого більш страшного не зна-
йшли, не вигадали?!

Змінилися часи. І  підсовєт-
ським громадянам, голодним та 
неспокійним, і  на думку не спа-
дало пофантазувати… Не було 
потреби і лякати самих себе. Такі 
вже лякані були, що й рідного 
батька цуралися. Тем страшних 
шукати чи вигадувати теж не до-
водилося. «Всесоюзними масш-
табами» починаючи і  кінчаючи 
сіренькими підсовєтськими «я», 
все це була одна страхітлива, по-
вна жаху тема.

Нарід мовчав. Нарід не вигаду-
вав. На його згорбленій віковіч-
ною працею спині сиділо щось 
гірше за всі ті вигадані ним ко-
лись демонічні сили, щось гірше 
за Ірода, чортів, відьом, мари…

В уяві кожного:
– Самий найпаскудніший чор-

тяка був не рівня першому-ліп-
шому «енкаведисту», не кажу вже 
про «ґепеушника», мовчу про че-
кіста. Куди чортові!

Самий найжахливіший, злий 
дух здавався білосніжним поруч 
із самогонним духом партії Лені-
на-Сталіна.

Та й відьма поруч совєтської ак-
тивістки здавалася немовлям…

Кладовище більше не лякало. 
Лякало щось інше… Бувало, зу-
стрінуться двоє:

– Знаєте, а …енко помер. Тіль-
ки поховали, як вночі на кварти-
ру, де він жив, приїхало енкаведе. 
Арештувати хотіли…

– Оце повезло чоловікові! Щас-
ливий!

Так. По-різному в різні часи і ду-
мають люди.

Сьогодні, коли ми знов святку-
ємо по-справжньому Новий Рік, 
ми дозволимо собі, як і  колись, 
трохи полякати себе… Ми не бу-
демо фантазувати, –  ми розпові-
датимемо бувальщину підсовєт-
ського життя.

Задля традиції ми не відмови-
мося навіть від кладовища. Не-
хай тлом нашого оповідання буде 
спокійне київське «Байкове».

Від нещасливих родів помира-
ла відома українська артистка. 
Смерть її глибоко вразила киян. 
Десятитисячна жалібна проце-
сія, потопаючи в  живих квітах, 
віддавала останню шану помер-
лій. А  скільки люду прощалося 
з  небіжчицею, запрудивши ву-
лиці обабіч! Хрещатик… Вели-
ка Васильківська… І вже береги 
широких вулиць міста не могли 
вмістити всіх, хто хотів провести 
покійну в останню її путь.

Тільки кияни можуть так зво-
рушливо прощатися назавжди 
з  улюбленою артисткою, –  ду-
мав я,  пізнім вечором вертаю-
чися додому. Раптом пройняв 
якийсь особливий жах. Це спі-
вала вона. До мене долинуло ве-
селе, знайоме: «Спать мені не 
хочеться…» Хтось слухав пате-
фон.

Ніхто так не співав україн-
ських пісень, як вона! Ніхто не 
міг так пройняти вас жалем, чи 
запалити веселістю… А  в  цій 
«Спать мені не хочеться» скіль-
ки молодечости, сили, життя… 
Який жах –  сьогодні, тільки що 
навіки ховали рідкісний та-
лант, ту в якій стільки було жит-
тя… «Спать мені не хочеться»… 
І все ж таки –  заснула…

Лише через тиждень я  вирвав 
хвилинку піти на могилу Відомої 
Артистки…

Старенький наглядач, охоче по-
яснивши мені, де похована ар-
тистка, додав:

– Бідна, вдруге її оце з  п’ять 
днів тому ховали.

Я не зрозумів.
– Як вдруге?!
– Та це –  секрет. Наказано мов-

чати. Та вам уже… –  махнув ста-
рий рукою. Не витримав, видно, 
дуже на душі накипіло, розповів.

Устав він, як завжди, раненько. 
Іде це він мимо церкви і раптом 
вгледів з  другого боку щось чи 
то сидить, чи то лежить… Підій-
шов ближче –  жебрак якийсь… 
Ще ближче, а воно аж темно-си-
нє, наче голе. Тут старий мало не 
звалився з  ніг –  мрець! Та й ще 
жінка.

– П’ятьдесят літ коло мерців 
ходжу, –  вів далі старий, –  а  тут 
і  я  остовпів… І  хочу крикнути –  
язик задерев’янів, хочу ступи-

ти –  ноги не слухають, і дивитися 
не можу –  а очі не замикаються… 
Коли  б не син, напевно б, дуба 
врізав. Підбіг синок. Ну, тут 
я  очуняв. Воно, знаєте, вдвох не 
так страшно. А син і каже:

– Та це ж ота артистка!
– Таки вона. А коло неї просто 

на церкві написано: «Спать мені 
не хочеться, і сон мене не бере».

– А що ж! Сволочі якісь вно-
чі викопали, витягли, роздягли, 
убрання забрали, навіть покриш-
ку з труни потягли з собою, і ото 
ще понаписували… Так що хова-
ли її, бідолашну, два рази… Про-
йдіть туди за церкву… Не бійтеся, 
тепер не викопають –  караул при-
ставлєн.

Ну, скажіть, читачу, чи треба 
було вигадувати щось страшне?!

Ол. ФЛОРИНСЬКИЙ
«Голос» (Берлін), 9 січня 1944 року, № 1

Оксана Петрусенко

МУЗИЧНА НЕКРОПОЛІСТИКА: 
НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ФАНАТІВ
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Музична громадськість України 
цього року вшановує 100-річчя 
від дня народження і півстоліття 
наукової та педагогічної 
діяльності видатної вченої, 
доктора мистецтвознавства, 
теоретика музики та видатного 
педагога, професорки Київської 
державної консерваторії 
імені П. Чайковського Надії 
Олександрівни Горюхіної.

Н
адія Олександрівна Го-
рюхіна народилася 2 ве-
ресня 1918 року в  Уфі. 
В  1940 році закінчила 
музичне училище при 

Ленінградській консерваторії по 
двох відділах: теоретичному і фор-
тепіанному. Після війни 1941–1945 
років вона переїхала до Києва, 
тут навчалася у  Державній кон-
серваторії на двох факультетах: 
у  1948 закінчила музикознавчий, 
а  у  1949 –  фортепіанний факуль-
тети. У  1952 закінчила аспіран-
туру при цьому ВНЗ по кафедрі 
теорії музики. З  1948 року Н. Го-
рюхіна прийнята на посаду викла-
дача Київської консерваторії, і тут 
вона працювала впродовж усього 
життя. З 1961 –  доцент, з 1968 –  за-
відувачка кафедри теорії музики, 
з  1976 –  професорка. Захистила 
кандидатську дисертацію з  музи-
кознавства у  1956 році, доктор-
ську –  у  1975. Померла 29  жовтня 
1998 року.

Зупинимося на її науковій пра-
ці. Вчений починається тоді, коли 
виходить друком його перше до-
слідження. Надія Олександрівна 
Горюхіна ще в рамках аспірантури 
опублікувала популярну книжечку 
близько одного аркуша «К. Г. Сте-
ценко» (у співавторстві з Л. Єфре-
мовою). Видання вийшло у  1950 
році (2-е видання, доповнене –  1955 
р.). Це була публікація за темою 
кандидатської дисертації «Основні 
риси української хорової класики 
і  їх розвиток у  хоровій творчості 
українських радянських компози-
торів», яку вона написала під ке-

рівництвом професора П. Козиць-
кого. Дисертація була захищена 
у 1956 році. Отже, ці праці –  попу-
лярна книжечка про К. Стеценка 
і  захищена дисертація –  були пер-
шими кроками Н. Горюхіної як на-
уковця.

З наступних робіт хочу відзначи-
ти статті «Інтонаційна основа хорів 
а  капела Б. Лятошинського» (1960 
р.) і «Гармонія в обробках народних 
пісень М. Леонтовича» (1962 р.). Ці 
дослідження були важливими, но-
ваторськими. Якщо взяти статтю 
про Леонтовича, то вона була чет-
вертою, після статей: «Творчість 
Миколи Леонтовича» П. Козиць-
кого (1923 р.), «Принципи оброб-
ки народної пісні у М. Леонтовича» 
В. Дяченка (1940 р.) і  «Гармонічна 
мова М. Леонтовича» С. Людкеви-
ча (1957 р.). Тут Н. Горюхіна дослі-
джує новаторські риси гармонічної 
мови композитора, зокрема, роль 
модуляції, секвенційного розвитку, 
значення кадансів, виявлення но-
вих для початку ХХ століття нетер-
цових акордів. Передусім, зазна-
чимо, що новаторські особливості 
гармонії в  музиці Леонтовича ви-
никли в обробках народних пісень 
для хору. Н. Горюхіна прагне збаг-
нути образний зміст твору в поєд-
нанні з конкретними гармонічни-
ми особливостями. Розглядаючи 
нову акордику в музиці початку ХХ 
століття, дослідниця підкреслює, 
що така акордика в творах О. Скря-
біна та в обробках українських на-
родних пісень М. Леонтовича має 
різну природу. Обидві статті (про 
Б. Лятошинського і  М. Леонтови-
ча) написані з  такою любов’ю до 
музики композиторів та бажанням 
виявити найхарактерніше, що нам, 
читачам, хотілося читати і перечи-
тувати їх.

У 1960-ті роки в  українському 
музикознавстві активізувалися 
процеси дослідження української 
музики ХІХ –  першої половини 
ХХ століття. М. Гордійчук дослі-
джував українську симфонічну 
музику ХХ ст., писав науково-по-
пулярні книжки про композито-
рів М. Леонтовича, П. Козицько-
го, Георгія і  Платона Майбород, 
М. Калачевського та низку праць 
на різні теми, Л. Спасокукоцький 
підготував і  захистив кандидат-
ську дисертацію про українську 
хорову кантату, Т. Булат підго-
тувала і  захистила кандидатську 
дисертацію «Героїко-патріотич-
на тема в  творчості М. Лисенка»; 
М. Дремлюга досліджував укра-
їнську фортепіанну музику ХУІ-
ІІ–ХІХ ст.; Л. Пархоменко дослі-
джувала творчість К. Стеценка; 
В. Золочевський працював і  за-
хистив кандидатську дисертацію 
на тему «Питання народності ла-
до-гармонічних основ української 

радянської музики». Цей пере-
лік можна було б ще продовжува-
ти, він міг би тільки підтвердити 
велике піднесення наукових до-
сліджень і  у  сфері теоретичного, 
і в сфері історичного музикознав-
ства в 60-і роки. І чи не найбільшу 
активність виявляли наукові спів-
робітники Інституту мистецтвоз-
навства, фольклору та етнографії 
Академії Наук УРСР, педагоги де-
яких консерваторій –  Київської, 
Харківської та Львівської.

Надія Олександрівна Горюхі-
на постійно працює як науко-
вець. Ще у  60-х роках побачили 
світ її роботи «Варіаційна фор-
ма», «Симфонізм Л. М. Ревуцько-
го» (обидві 1965 р.), «Період, його 
класифікація та методика викла-
дання» (1968 р.). Важливою науко-
вою працею була і залишається й 
донині: «Симфонізм Л. М. Ревуць-
кого». Тут поглиблено вивчено до-
робок композитора, зокрема най-
важливіші його твори: симфонія 
№ 2, концерт для фортепіано з ор-
кестром фа мажор, хорова поема 
«Хустина», обробки українських 
народних пісень –  для голосу 
з фортепіано, для хору з фортепі-
ано. Дослідниця зробила крок до 
вивчення національного стилю.

У подальші роки відбувалося до-
слідження великої й дуже важли-
вої теми «Еволюція сонатної фор-
ми». Тут вчена вийшла за межі 
української музики, вона охопила 
всю європейську музику ХУІІІ –  
ХІХ століть. Цю працю Н. Горюхіна 
успішно захистила як докторську 
дисертацію у 1975 році. У цьому ж 
році вийшла друком «Еволюція 
періоду», яка викликала інтерес не 
тільки професіоналів, а  й студен-
тів.

Серед останніх наукових праць 
Н. Горюхіної варто виокремити 
«Нариси з питань музичного сти-
лю і форми». Її опубліковано в Ки-
єві у 1985 році. У вступному слові 
авторка зазначає, що статті згру-
повані в  трьох напрямах науко-
вої проблематики: 1) зв’язок теорії 
з  музичною естетикою («Науко-
ві основи теоретичного музикоз-
навства», «Постановка проблеми 
творчого методу», «Поетичність 
музики»), 2) ієрархічна класифі-
кація музичних форм («Динамічні 
форми» на рівні класу форм, «Малі 
та великі цикли з «Добре темперо-
ваного клавіру» Й. С. Баха» на рівні 
конкретних форм), 3) становлен-
ня поняття національний стиль 
і методика вивчення його в музиці 
(«Методика вивчення національ-
ного стилю», «Творчість Л. Ревуць-
кого. Риси стилю»).

Отже, від 1948 року, коли Надія 
Олександрівна закінчила Київ-
ську консерваторію і  стала її пе-
дагогом, до завершення життє-

вого шляху минуло півстоліття. 
Постійна зайнятість педагогіч-
ною і науковою працею принесла 
щедрі досягнення. Вона стала ви-
датним вченим, провідним фахів-
цем, знаним теоретиком музи-
ки. Її дослідження «Основні риси 
української хорової класики та 
їх розвиток в  хоровій творчості 
українських радянських компози-
торів» (кандидатська дисертація), 
«Музична форма і стиль» (доктор-
ська дисертація), «Еволюція пері-
оду», «Варіаційна форма», «Сим-
фонізм Л. М. Ревуцького», велика 
кількість наукових статей про му-
зику М. Леонтовича, Б. Лятошин-
ського, Л. Ревуцького, А. Штога-
ренка та інших митців. Остання 
публікація дослідниці «Нариси 
з питань музичного стилю і фор-
ми» (1985 р.) накреслює три на-

прями наукової проблематики 
для подальшої розробки: зв’язок 
теорії з  музичною естетикою, іє-
рархічна класифікація музичних 
форм, становлення поняття «на-
ціональний стиль» і  методика 
його вивчення в  музиці». Статті, 
що вміщені у  «Нарисах», містять 
важливі ідеї для подальших до-
сліджень. Внесок Н. О. Горюхіної 
в українське теоретичне музикоз-
навство дуже значний.

Наразі ми не торкалися багато-
річної педагогічної праці Н. Го-
рюхіної в  Київській консервато-
рії (це  тема для окремої статті). 
Я,  студент-теоретик 1957–1963 
років і аспірант кафедри теорії му-
зики 1964–1967 р., як і велика кіль-
кість студентів та аспірантів, що 
навчалися у Надії Олександрівни, 
щиро вдячні їй за ті численні лек-
ції з аналізу музичних творів, які 
ми прослухали; ми стали фахівця-
ми: теоретиками музики –  науков-
цями і педагогами. Низький уклін 
і щира вдячність нашому педаго-
гові Надії Олександрівні Горюхі-
ній –  доктору мистецтвознавства, 
професору.

Степан ЛІСЕЦЬКИЙ,
професор, кандидат мистецтвознавства

НАДІЯ ГОРЮХІНА —  ВИДАТНА ДОСЛІДНИЦЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТЕОРЕТИЧНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Надія Горюхіна

НОВИЙ СЕЗОН 
З ТЕНОРАМИ
Концертом «Співають тенори 

України» Мистецько-концертний 
центр імені Івана Козловського 
Національної оперети України від-
крив свій шостий концертно-теа-
тральний сезон.

Режисер Центру Тетяна Зозуля 
розповіла багато таємниць, аби 
глядачі краще зрозуміли, хто ж такі 
насправді тенори. А слово «тенор» 
у  перекладі з  латині означає той, 
хто веде за собою, хто веде весь 
сюжет, всю драму, всю дію.

Тенор, це голос, який виникає від 
Бога, від природи, використовує 
енергетику і  неба, і  землі, на якій 
народився. Тенора не треба слу-
хати з логікою, його треба сприй-
мати серцем і емоціями. Інколи ми 
дослівно не розуміємо перекла-
ду, але це, мабуть, і  не потрібно. 
Справжній тенор –  це лірик і поет.

Серед тенорів –  Леонардо Да 
Вінчі, Ісаак Ньютон, Альберт Ей-
нштейн.

Тенори, які народилися на укра-
їнській землі, були, якщо не най-
кращими, то одними з найкращих 
у  світі. А  перші українські тено-
ри –  це кобзарі та лірники. Дале-
ко за межами України стали відо-
мими Кирило Розумовський, Іван 
Алчевський, Володимир Ігнатен-
ко, Володимир Федотов, Степан 
Фіцич, Іван Козловський, Юрій Ки-
поренко-Даманський, Анатолій 
Солов’яненко, Костянтин Огнє-
вий, Василь Третяк. А  серед на-
ших сучасників це Михайло Ді-
дик, Олександр Гурець, Михайло 
Малофій, Володимир Дитюк.

Цього вечора своє мистецтво 
глядачам дарували молоді тала-
новиті українські тенори, які вже 
встигли стати лауреатами пре-
стижних всеукраїнських та між-
народних конкурсів: Сергій Ан-
дрощук із Запоріжжя, Володимир 

Одринський з  Тернополя, Петро 
Челялі із Сум та Дмитро Клягін 
з Донецька. А справжнім сюрпри-
зом став виступ відомого україн-
ського виконавця, народного ар-
тиста України Олександра Гурця.

Гості Центру Козловського цього 
вечора могли насолодитися пер-
линами світової музичної спадщи-
ни: серенадою Сміта з опери Ж. Бізе 
«Перська красуня», арією Кавара-
досі з  опери Дж. Пуччіні «Тоска», 
арією Фредді з  мюзиклу Ф. Лоу 
«Моя чарівна леді», арією Вертера 
з опери Ж. Массне «Вертер», арією 
Гренгуара «Lune» з мюзиклу Р. Коч-
чанте «Нотр дам де Парі». Яскраво 
звучали народна пісня «Діброво 
зелена» в  обробці А. Авдієвсько-
го, «Ой ти, дівчино» (музика А. Кос-
Анатольського, поезія І. Франка), 
«Ще мить» (музика С. Вакарчука, 
обробка для скрипки з  фортепіа-
но А. Яковенка), «Два кольори» (му-
зика О. Білаша, вірші Д. Павличка). 
А  завершився концерт уславле-
ною мелодією «О, моє сонце» (му-
зика Е. ді Капуа, слова Д. Капурро), 
яку виконали всі тенори.

«Хочу подякувати артистам, які 
до нас сьогодні завітали, а  також 
глядачам. Нам дуже приємно, що 
в  глядацькій залі немає жодного 
вільного місця.

Попереду в  нас багато ціка-
вих подій. Щомісяця, починаючи 
з жовтня, очікуйте на прем’єру. Це 
буде і класичний формат, і драма-
тичні вистави, і  зовсім несподіва-
ні, розраховані на молодь стильові 
формати.

Ми зараз намагаємося макси-
мально змінитися, аби стати ці-
кавими для вас. Ми завжди раді 
бачити таку доброзичливу, повну 
теплих посмішок і поглядів залу», –  
зазначив керівник арт-центру Во-
лодимир Голосняк.

Едуард ОВЧАРЕНКО
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Пригоди зазвичай бувають 
незвичайними. Чи зовсім –  
неймовірними. Але це 
найчастіше, а то і майже 
завжди –  у фантастиці або 
в сатирі. А в реальному житті –  
все не так… Все –  дуже просто. 
Закономірно і природно. Без 
жодних пригод. Подумайте 
самі: хіба ми можемо назвати 
неймовірним той факт, який 
тільки підтверджує те, що 
мало статися обов’язково?

«А що, власне, стало-
ся?» –  запитаєте ви. 
Та нічого начебто 
незвичайного, не-
ймовірного –  про-

сто оцінили талант за заслугами! 
Хоча це у нас не так і просто. І не 
так уже часто трапляється. Осо-
бливо серед наших братів-сати-
риків. Адже здавна так повелося, 
що сатириків не люблять не лише 
власні герої, так би мовити, кров-
ні вороги, але навіть їхні заздріс-
ники. І  зазвичай вони завжди 
і  скрізь пхають свого носа, щоб 
усіляко завадити майстрам го-
строго пера спокійно жити і тво-
рити. Господи, навіщо я це гово-
рю?! Це ж прописна істина. «У всі 
часи люди заздрили одне одному. 
Якщо комусь ставало занадто до-
бре, то сусіди почували себе обді-
леними. Щасливчика били й усяк 
йому пакостили, а  коли життя 
того ставало нестерпним –  у  ін-
ших відлягало від серця». Так 
написав у  своєму романі «Не-
ймовірні пригоди дона Мігеля 
Кастильського і візира Єрусалим-
ського в  Іспанії» Михайло Спі-
вак –  відомий письменник-сати-
рик, що мешкає в Канаді.

Саме за цей твір автор отри-
мав «Діамантового Дюка», став-
ши переможцем у  Міжнарод-
ному літературному конкурсі 
імені де Рішельє (Одеса, Україна –  
Франкфурт-на-Майні, Німеч-
чина). Окрім того, письменника 
нагороджено почесною міжна-
родною медаллю Лесі Українки.

Взагалі Михайло Співак відо-
мий як щирий друг України. Він 
друкує в  Канаді твори україн-
ських письменників, із задово-
ленням спілкується з  ними, ак-
тивно популяризує українську 
літературу. Михайло цілком по-
годжується з  нашим приятелем, 
знаним українським письменни-
ком Сергієм Дзюбою, що політи-
ки, на жаль, незрідка роз’єднують 
народи, а  от гарна, високоху-
дожня, талановита література 
об’єднує людей! Михайло Співак, 
академік Міжнародної літератур-
но-мистецької Академії Украї-
ни –  саме з тих, хто нас об’єднує. 
Він –  справді великий подвиж-
ник і  щира, чудова людина! Про 
таких кажуть –  добродій, від слів 
«добро» і  «діяти». Безперечно, 
це –  про Михайла Співака. Від-

верто кажучи, я  також поділяю 
його переконання щодо літерату-
ри, її дуже важливої місії, особли-
во в наш складний час. Тож друзі 
в Україні у мене –  прекрасні! Вза-
галі, так і має бути. Як і мій обда-
рований колега Михайло Співак, 
я щиро люблю Україну, її гостин-
них і  працьовитих людей, ма-
льовничі краєвиди, співучу укра-
їнську мову!

Але повернімося до нової книж-
ки Михайла Співака.

«– О, щастя! Мені було виді-
ння!. Довгожданий Месія явився 
до нас! Я  і помислити не міг, що 
він заговорить особисто зі мною! 
Хвала Всевишньому, що він по-
слав тебе сюди! Дозволь мені при-
пасти губами до твоїх священ-
них підошов і торкнутися янгола, 
який супроводжує тебе у  вигля-
ді цього високоповажного мав-
ра!» –  такими словами зустрічає 
торгівець ювелірними виробами 
головних героїв роману, наших 
сучасників –  батька й сина, що 
фантастичним чином з’явилися 
в  Іспанії XI століття. Від неймо-
вірного щастя він падає на коліна, 
заливаючись слізьми непідробної 
радості. Та ба. Місцеві мешканці 
стали показувати пальцем на не-
знайомих мандрівників з XXI сто-
ліття, що прибули до них коридо-
рами часу у  вигляді дона Мігеля 
Кастильського і візира Єрусалим-
ського, й на торгівця ювелірними 
виробами, що валяється в пилю-
ці. «Якби він ридав побитий, то 
на них ніхто не звернув би уваги, 
а сльози щастя викликали невдо-
волення і заздрість», –  робить ви-
сновок автор. І він має рацію.

А от «сльози щастя» авто-
ра з  приводу його нагороджен-
ня престижною літературною 
премією анітрохи не викликали 
в мене заздрощів. Може, тому, що 
у мене самого є така нагорода? О, 
ні! Окрім щирої радості за творчі 
успіхи зовсім ще молодого, порів-
няно зі мною, колеги з  сатирич-

ного цеху, нічого я  не відчуваю. 
І цей новий роман мого далекого-
близького брата по перу я прочи-
тав із задоволенням!

Михайла Співака як письмен-
ника-сатирика знаю давно. Свій 
літературний шлях він розпочи-
нав з  гумористичних оповідань, 
написаних у  період військової 
служби в танковій бригаді Армії 
оборони Ізраїлю. Ці смішні істо-
рії послужили потім основою са-
тиричного роману «Тилові щури, 
або Армійська одіссея Сьоми 
Шпака» (2008). Читач дізнається 
про триб життя, порядки в  ти-
лових частинах із розповіді мо-
лодої людини, репатріанта з  Ро-
сії, призваного на службу в один 
із підрозділів. Сьома не воював, 
не здійснював ратних подвигів 
у  дусі барона Мюнхгаузена. Од-
нак він –  цікавий і  смішний, як 
і  головні герої сатиричних ро-
манів «Пригоди бравого солдата 
Швейка під час світової війни» 
Ярослава Гашека чи «Життя 
і  надзвичайні пригоди солда-
та Івана Чонкина» Володимира 
Войновича. Звичайно, головний 
герой сатиричного роману Ми-
хайла Співака успадкував від 
автора не біографію, а  знання 
специфіки і курйозів армійської 
служби в Ізраїлі. «Не судіть мого 
героя занадто суворо, –  просить 
автор читачів. –  Він –  непоганий 
хлопець, хоча, як то кажуть, сам 
собі на думці…».

А ось інший роман Михай-
ла Співака («Дебошир», 2010) –  
про далеко не смішні події. 
З  приходом окупантів у  червні 
1941-го року в  глухому селі на 
Житомирщині все круто зміню-
ється –  мирні сусіди стають не-
примиренними ворогами… Звіс-
но, зараз –  мова про іншу книжку, 
однак просто не можу не згадати 
цей глибокий, яскравий твір сво-
го колеги, який зумів так тонко, 
неупереджено висвітлити трагіч-
ні події нашої минувшини.

Цікавою є історія появи сати-
ричного роману «Неймовірні 
пригоди дона Мігеля Кастиль-
ського і  візира Єрусалимського 
в Іспанії», точніше, його другого, 
переробленого видання. Ось що 
про це написав мені сам автор: 
«Не було  б щастя, та «нещастя» 
допомогло. Слово «нещастя» беру 
в лапки, тому що тягне воно мак-
симум на легку прикрість. У 2012 
році для свого дев’ятирічного 
сина я написав дитячу книгу «Не-
ймовірні пригоди дона Мігеля 
Кастильського і візира Єрусалим-
ського в  Іспанії». Він повертів її 
в руках, подивився картинки, але 
читати не зміг –  в канадській шко-
лі він читає англійською, а росій-
ську, в  основному, використовує 
як розмовну… Час ішов. Через 
п’ять років я запитав, чи не хоче 
Мишко (Михайло Михайлович –  
він у мене) знову спробувати про-
читати. Він відкрив, погортав 
і говорить: «Так, тепер я розумію 
написане, однак російською чи-
тати не хочу. Мені англійських 
книг вистачає». Гаразд, дитячу 
історію я  вирішив перетвори-
ти на повноправний сатиричний 
роман для дорослих –  з  кохан-
ням, лицарськими жартиками, 
забобонами темних століть, де-
тальним описом того історично-
го періоду… Дія книги розгор-
тається в  королівстві Кастилія 
(територія сучасної Іспанії) в  XI 
столітті. Якби мій син прочитав 
«дитячий» варіант історії, то не 
з’явився б «дорослий», не було б 
і  «Діамантового Дюка» –  Міжна-
родної літературної премії імені 
де Рішельє».

Ну і Михайло Михайлович, за-
гадав ти задачку батькові! Уяв-
ляю, як було непросто сатирико-
ві Михайлу Співаку одночасно 
розв’язувати завдання не лише 
сатиричні, але й історичні та фан-
тастичні. Бо описує він у  своє-
му сатиричному романі історич-
ні події прийомами фантастики. 
І вийшло це у нього дуже навіть 
незвично. Ось перед нами серед-
ньовічна Іспанія. Кастильський 
і  Леонський королі Санчо Силь-
ний і Альфонсо Хоробрий. Братів 
явно не влаштовує заповіт покій-
ного батька Фернандо I. Кожен із 
них вважає несправедливим рі-
шення батька, що розділив свої 
володіння між синами. І  кожен 
хоче захопити собі королівство 
свого брата. А  методи й засоби 
для цього використовують вони 
такі самі, як і  сьогоднішні полі-
тики… Натомість дона Мігеля 
Кастильського і візира Єрусалим-
ського приймають за чародіїв, 
що загрожує мандрівникам у часі 
безліччю неприємностей…

Не переказуватиму зміст цьо-
го захопливого роману. Проте 
дозволю собі навести тут деякі 
уривки, які допоможуть зрозумі-

ти людей тодішньої Іспанії: «З ка-
валерами панночки розмовляли, 
відводячи очі. Вони не дозволя-
ли собі навіть розкуто сидіти, 
поклавши ногу на ногу. Це вва-
жалося верхом непристойнос-
ті і  вульгарності. За порушення 
етикету можна було уславити-
ся селюком. Тоді ціна дівчини на 
шлюбному ринку сильно падала, 
і  на гарного чоловіка –  знатного 
красеня кабальєро, прославле-
ного у боях і гульні лицаря –  точ-
но не чекай. Доведеться виходити 
заміж за дворянина, що зубожів, 
з  глушини… Такий убрань мод-
них не купить і  коштовностей 
не подарує. У  товаристві з  ним 
з’явитися –  сором та й годі. Ні! 
Краще в дівоцтві залишатися не-
доторканою, натомість потім усе 
життя, як вареник у маслі плава-
ти. Після заміжжя роби, що душі 
заманеться! Добре, що, тестів на 
батьківство тоді ще не придума-
ли».

Це –  про жінок. Ну, а що про чо-
ловіків –  які вони?

«Знатні женихи змагалися один 
з одним у багатстві і бойовій сла-
ві. Незрідка вони безсоромно 
брехали, перебільшуючи кіль-
кість убитих ними ворогів і захо-
плених трофеїв. Іноді лицарі ви-
рушали мандрувати в далекі землі 
й додому поверталися з  вража-
ючими історіями, підслуханими 
в  корчмах. Що далі від будинку 
від’їжджав лицар, то неймовір-
ніші історії він розповідав після 
повернення. Воїни-мандрівники 
ніколи не викривали один одно-
го у  брехні. І  ніхто не смів цьо-
го робити, пам’ятаючи, що для 
знатного кабальєро на першо-
му місці –  власне ім’я і честь. На-
віть якщо оповідання про героїзм 
і  фантастичні перемоги виявля-
лися надмірно перебільшеними, 
їх все одно сприймали за чисту 
монету».

«Що ж до одруження, то в жод-
ній романтиці немає потреби. 
Навіть сьогодні в  деяких суб-
культурах юних дівчат видають 
заміж за кого треба, а не за того, 
хто серцю милий. У  ранньому 
середньовіччі це була пошире-
на практика. Наречений подавав 
«заявку про наміри» і отримував 
від батька нареченої згоду чи від-
мову. Іноді дружину собі можна 
було виграти на турнірі, заколо-
вши конкурента, або отримати 
в  подарунок від свого сеньйора. 
Жили за принципом притерпить-
ся, то й пригорнеться, чи не при-
горнеться, вже як поталанить». 
Ось так і  жили герої сатирика 
в середньовіччі. Вам не здається, 
що вони дуже схожі на сучасних 
людей? Чи, може, нинішнє поко-
ління мало чим відрізняється від 
середньовічного… Ви поміркуй-
те про це, а я наразі розповім про 
самого автора.

ВІРОГІДНІ ПРИГОДИ ПИСЬМЕННИКА-САТИРИКА 
МИХАЙЛА СПІВАКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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Народився майбутній сатирик 
у  Кемерові. Місто це промисло-
ве, клімат там –  суворий. Досі 
пам’ятає Михайло велетенські 
труби, з  яких ішов густий дим, 
і  труби менші, над якими вдень 
і вночі палахкотіло полум’я… Що 
за газ там палили, хлопчик, зви-
чайно, не знав. Та й навіщо?! Кра-
їна –  багата, й опалювати повітря 
сибірське –  справа звична, не над-
то витратна!

«Року 1973-го, коли я  з’явився 
на світ, був дивним періодом 
брежнєвського застою, –  згадує 
тепер письменник-сатирик світо-
вого значення. –  Рідкісний спокій 
для Росії, якщо згадати її історію. 
Віддавна так триває: або окупан-
ти на Русі, або власні опричники, 
а якщо не ті й не інші –  самодур із 
шаблею і  на баскому коні; то ві-
йна, то голод, то розруха. А  на 
моє дитинство припала тиша та 
благодать. Жили ми надто скром-
но, проте нікому прикро не було. 
Радянський Союз на той час вже 
дещо очуняв від наслідків Другої 
світової війни, але ще не зіткнув-
ся з розвалом 90-х».

Його тато, Анатолій Володими-
рович, працював провідним кон-
структором і  винахідником на 
заводі. А дід, Володимир Давидо-
вич Співак, –  у  минулому кадро-
вий офіцер-артилерист, учасник 
Другої світової війни, нагородже-
ний двома орденами Червоного 
Прапора та орденом Вітчизняної 
Війни. Це йому присвятив Ми-
хайло свої оповідання «Плата за 
виграш» і «Посланці смерті».

«Дитинство моє було веселим 
і безтурботним, –  згадує письмен-
ник. –  Не було тоді ні комп’ютерів, 
ні ігрових приставок. Після уро-
ків ми бігали з хлопчаками у дво-
рі, грали в палиці-банки, стриба-
ли з гаражів і лазили по будовах. 
Ніхто з  дорослих за нами не на-
глядав, тому що спокійний був 
час. Злочинності проти дітей 
майже не було, а дрібних хуліга-
нів ми самі виховували».

Від раннього віку Мишко захо-
плювався шахами. Про ті шкільні 
роки в  його пам’яті залишилися 
найсвітліші спогади: «Ми впро-
довж годин безперервно рухали 
фігури на дошці, розглядали ком-
бінації великих шахістів, і я уяв-
ляв авантюрні пригоди, поганяю-
чи підступних коней за пішаками; 
вигадував подумки казкові світи, 
в яких б’ються і гинуть цілі імпе-
рії». Пізніше він став кандидатом 
у майстри спорту.

На початку 90-х Михайло без 
батьків поїхав на постійне міс-
це проживання до Ізраїлью. Ра-
зом з  іншими молодими репа-
тріантами спочатку працював 
у  кібуці (так зветься сільсько-
господарська комуна, на кшталт 
радянського колгоспу, точніше 
радгоспу), вивчав іврит. Цьому, 
до речі, присвятив нарис під на-
звою «Кришталево чистий кому-
нізм». Потім він отримав спеці-
альність програміста. Відслужив 
термінову службу в армії оборо-
ни Ізраїлю… А  після демобілі-
зації працював у  галузі високих 
технологій –  інженером із контр-

олю якості програмного забезпе-
чення.

У середині 2000-х років Михай-
ло Співак емігрував до Канади… 
Тепер він мешкає «на батьківщи-
ні Вінні-пуха», в  чудовому місті 
Вінніпег. Викладає шахи в Освіт-
ньому центрі та популяризує їх. 
У  2015 році очолював делегацію 
юних шахістів Канади на I Всес-
вітніх іграх у Сочі…

Нині Михайло Співак –  загаль-
новідомий письменник, сцена-
рист, публіцист, головний ре-
дактор газети «Перекрёсток 
Виннипег» та заступник голов-
ного редактора літературного 
журналу «Новый Свет» (Канада). 
Член Міжнародної літературно-
мистецької Академії України та 
Спілки журналістів Росії… Ча-
сом трапляється, що наші сати-
ричні твори друкують букваль-
но в одних і тих самих провідних 
виданнях України, Росії та Кана-
ди! Колега активно публікується 
і в періодиці США, Ізраїлю, Біло-
русі, Казахстану, Німеччини, Ав-
стралії…

Творчість Михайла Співака ви-
соко оцінила літературна гро-
мадськість. Його нагороджено 
престижними міжнародними 
літературними преміями імені 
Миколи Гоголя «Тріумф», Панте-
леймона Куліша, Григорія Сково-
роди «Сад божественних пісень», 
Олександра Довженка (Укра-
їна), імені де Рішельє, міжна-
родною медаллю Лесі Українки, 
«Діамантовий Дюк» (Україна-Ні-
меччина), Веніаміна Блаженного 
(Білорусь), «Золотий асик» (Ка-
захстан)…

Герой роману «Неймовірні при-
годи дона Мігеля Кастильського 
і  візира Єрусалимського в  Іспа-
нії», той самий щасливий торгі-
вець Бен-Хезкель, який прийняв 
дона Мігеля за Месію, знав і часто 
повторював своїм родичам: «Лю-
дям погано не від того, що в них 
чогось немає, а від того, що в су-
сіда це є». Саме тому торгівець за-
вжди з’являвся на вулиці зі скор-
ботним виразом обличчя. Сусіди 
бачили його і  раділи, що комусь 
гірше, аніж їм…

На відміну від свого героя, ав-
тор роману не має причин ходи-
ти похмурим, навпаки, у нього є 
привід сяяти від радості! Людям 
добре, що вони можуть читати 
цікаві книги талановитого авто-
ра. А  ми, його колеги-сатирики, 
від душі радіємо і пишаємося, що 
є серед нас такий цікавий Пись-
менник!

Подорожі книжок країнами сві-
ту Михайла Співака успішно три-
вають. І  ми маємо право чекати 
від письменника-сатирика вже 
цілком вірогідних пригод у світо-
вій літературі.

Марсель САЛІМОВ,
член Міжнародної літературно-

мистецької Академії України,
заслужений працівник культури 

Башкортостану,
лауреат Міжнародної літературної 

премії імені Миколи Гоголя «Тріумф»
Українською мовою переклали Ярослав 

Савчин і Сергій Дзюба

Тиждень розпочався 
креативно, творчо, книжково. 
Бібліотеки району підготували 
навчально-книжковий старт 
та насичені літературні 
активності для школярів.
Естафету бібліотечного марафо-

ну в центральній бібліотеці райо-
ну відкрила письменниця Анна 
Багряна. Презентували дві книж-
ки: літньо-пригодницька «Каз-
ки з  міського парку» про цікаве 
життя тварин, птахів і  комах та 
пізнавально-навчальна «Здійсне-
ні мрії», героями якої є визначні 
особистості: актриса Марія Зань-
ковецька, вчений Ілля Мечников, 
композитор Микола Леонтович, 
борець Іван Піддубний та багато 
інших.

У дитячих бібліотеках імені 
О. Пироговського та Олеся Дон-
ченка, а  також у бібліотеці сімей-
ного читання імені М. Лєрмонтова 
діти спілкувалися з натхненницею 
Всеукраїнської ініціативи «Додай 
читання» письменницею Євгенією 
Пірог (Казкарка Джінні). Пані Євге-
нія підготувала неймовірно ціка-
ву літературно-творчу програму: 
гру «Пташина пошта», вікторини-
загадки, пісні, театралізовані чи-
тання. А  ще діти –  читачі книжки 
«Агент безпеки Ромчик, або Екс-
прес Щастя» стали учасниками 
встановлення рекорду України, 
потрапивши на «Щасливу мапу 
України»!

У бібліотеці ім. Новікова-Прибоя 
найменшим читачам письмен-
ниця Інна Курило на Казковому 
уроці розповіла про пригоди ко-
тика Кексика, в якому діти впізна-
вали себе –  котик допитливий, як 
і вони, так само бешкетує, а також 
добре знається на правилах до-
рожнього руху.

У бібліотеці ім. М. Рєріха, завдяки 
дитячій письменниці Лесі Пронь, 
яка завітала на зустріч із наймен-
шими читачами презентувати 
книжку «День усміхається», день 
таки усміхався –  слухати повчаль-

ні вірші про бджілку, горобчика, 
про осінній ліс у виконанні самої 
авторки було цікаво й захопливо. 
Адже Леся Пронь за фахом актри-
са і має неабиякий досвід роботи 
в театрі сатиричних мініатюр, тому 
кожен вірш розповідався з  при-
таманним письменниці артистиз-
мом.

У бібліотеці ім. І. Багряного мож-
на було помріяти з письменницею 
і  видавчинею Оленою Осмолов-
ською, яка зачаровувала слухачів 
своїми ніжно ліричними оповідя-
ми про людські стосунки. Її герої –  
особливі діти: дівчинка Сонця 
і  хлопчик Дощу. Саме в  промін-
чику сонця і краплині води зосе-
редилися мрії цих дітей. Велике 
бажання мати друга і  товариша 
для спілкування допомогли їм по-
бачити, зрозуміти і полюбити одне 
одного.

Можна було не лише пожарту-
вати, погратися, помріяти з пись-
менниками, а  й дізнатися багато 
цікавого.

У бібліотеці сімейного читан-
ня імені О. Гончара та бібліотеці 
№ 13 поет-пісняр, дослідник іс-
торичної минувшини Павло Бра-
ницький читав та виконував пісні 
про козацькі часи зі своєї книж-
ки «Козацькі бувальщини». Стиль 
письма Павла Браницького лег-
кий і доступний: відчуваєш, як пе-
ред тобою ніби постають картини 
героїчних днів. У  театралізованій 
формі автор зі школярами відтво-
рювали стиль козацького письма, 
діти знайомилися з  автентичною 
чорнильницею, побували в образі 
поета, з неабияким інтересом пе-
реповідаючи події сивої давнини.

Козацька тематика була осно-
вною у бібліотеці ім. І. Вершигори, 
де відбувалася зустріч із дитячою 
письменницею Марією Морозен-
ко. Головний герой її повісті «Ве-
ликий характерник Іван Сірко» не-
пізнаний досі й надихає на захист 
рідної землі. Загалом, за словами 
Марії Морозенко, вона намагала-

ся писати так, щоб сучасна люди-
на віднаходила себе в  тій епосі, 
щоб читачі аналізували себе в ре-
альному часі. Видається, письмен-
ниці це вдалося, адже дискусія 
про головного героя була жвавою 
та цікавою.

Не обійшлося на бібліомарафоні 
і без екоказки.

У бібліотеці № 15 для дітей, ра-
зом із цікавими корисними ігра-
ми на тему сортування сміття, 
екологічну казку «Арчі» предста-
вила авторка Катерина Єгоруш-
кіна. «Арчі» –  це історія про песи-
ка, який намагається зробити світ 
чистішим і кращим. А цікаві та за-
хопливі пригоди казкових героїв 
допомагають пробудити любов 
до природи…

І на завершення марафону –  в бі-
бліотеці імені І. Світличного зустріч 
із дитячим письменником Сашком 
Дерманським, за яку, як казали діти, 
можна було віддати і  півцарства-
«яблукарства». У  дитинстві Сашко 
Дерманський і не мріяв бути пись-
менником, хоча, як зізнався, чи-
тав багато, за освітою він –  філолог, 
учитель української мови та літера-
тури. Писав вірші, казки й публіку-
вав їх у дитячих журналах. І потім 
зрозумів, що треба написати якусь 
більшу історію. Ось так і став пись-
менником…

Бібліомарафон закінчився. Ще 
довго діти будуть обговорювати 
цікаві миті з життя книжкових ге-
роїв та розповіді улюблених пись-
менників… Автори ж із теплотою 
згадуватимуть допитливі дитячі 
оченята, несподівані запитання, 
слова вдячності. Бо найголовні-
ше для письменника –  щоб діти 
любили читати книжки. А з огляду 
на те, які черги були за автографа-
ми –  діти в нашому районі читати 
люблять!

Іванна ЩЕРБИНА,
директорка ЦБС Солом’янського району

На фото: дитячий письменник 
Сашко Дерманський

ПИСЬМЕННИК КЛИЧЕ НА УРОК
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Як НКВД використало поль-
ське підпілля АК

Ось у  такий спосіб польське 
підпілля, готуючись до операції 
«Бужа», зійшло на пси. До цього 
призвела безглузда політика при-
дуркуватих нацистів з Лондона.

Після звільнення території Брід-
щини від німців у липні 1944 року 
тут встановлено радянську адмі-
ністрацію. Одним з  головних за-
вдань нової влади була організація 
боротьби з  УПА. Вже наприкінці 
літа –  на початку осені 1944 р. в краї 
створюються «істрєбітєльниє ба-
тальйони». Як видно з протоколу 
засідання бюро Львівського обко-
му КП(б)У від 16 вересня 1944 р., 
в Олеському районі такі батальйо-
ни було набрано «винятково з по-
ляків». (ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 50, 3424, 
арк. 5 зв.). Один з  цих батальйо-
нів, який базувався в  селі Ушня, 
10  вересня 1944 р. напав на Гава-
реччину (12  км на захід від Гути 
Пеняцької). Село було обстріля-
не, польські «стребки» знущалися 
з українських жінок, а 80-літнього 
діда Вишневського жорстоко по-
били: «Бійці винищувального ба-
тальйону, –  записано в протоколі, –  
вривалися в будинки, били вікна, 
забирали речі в  мешканців». При 
цьому, зазначається в  документі, 
«жодних бандпроявів у цьому селі 
не зареєстровано. Селяни Гавареч-
чини повністю виконували хлібо-
заготівлі і м’ясопоставки, всі при-
звані в  Червону Армію з’явилися 
на призовний пункт. Таким чином, 
жодних підстав для репресивних 
заходів не було і нема». (Там само, 
ф. 1, оп. 50, сл. 3424, арк. 5 зв). На 
цьому засіданні бюро відзнача-
лося, що подібна польська група 
«стребків» із Сасова (8 км на пів-
денний захід від Гути Пеняцької) 
нападала на інші села, проводила 
обшуки в  будинках українців, за-
бирала в них майно. (Там само, ф. 
1, оп. 50, сл. 3424, арк. 5 зв).

Сказане вище свідчить про те, що 
НКВД під виглядом «стребків» ор-
ганізовувала в краї справжні бан-
ди, а  спиралися вони в  цьому на 
поляків, яких озброювали. По суті, 
радянська влада з  допомогою так 
званих «стребків» розпалювала 
в краї міжнаціональну ворожнечу, 
і в цій брутальній грі поляки взяли 
найактивнішу участь. На превели-
кий жаль.

Планований плебісцит і реаль-
ні депортації

На міждержавних переговорах 
Сталіна, Рузвельта і Черчіля та мі-
ністрів закордонних справ СССР, 
США і Великобританії не раз роз-
глядалося польське питання, зо-
крема східні та західні кордони 
Польщі. Діючи через представни-
ків Великобританії та США, поль-
ський уряд у  Лондоні домагався 
відновлення кордонів 1939 року. 
Проти цього категорично висту-
пав СССР. Одним з варіантів роз-
глядалося питання плебісциту. 
Тобто населення саме мало визна-

чити, до якої держави воно хоче 
належати.

Питання плебісциту населен-
ня Західної України щодо держав-
ної належності мало бути вирі-
шене ще в 1921 році за рішенням 
Ліги Націй, однак тоді Польща все 
зробила для того, аби його не про-
водити, і,  скориставшися змовою 
з  більшовицькою Росією, розді-
лила Україну –  то було закріпле-
но Ризьким мирним договором 
1921 року. Саме посилаючись на 
цей договір, польське керівництво 
відмовилося провести всенарод-
ний референдум щодо державної 
належності Західної України, яку 
вона вперто називала Малополь-
ською (Малою Польщею).

У 1944 році ситуація радикально 
змінилася. І тепер польський емі-
грантський уряд у Лондоні хапав-
ся за плебісцит, як потопаючий за 
соломинку. Поляки сподівалися, 
що їм вдасться переконати укра-
їнців голосувати на плебісциті за 
входження до Польської держа-
ви. Цьому мала сприяти страшна 
радянська дійсність: голодомор 
1932–1933 років та масові репресії 
на Західній Україні 1939–1941 ро-
ків. При виборі між Росію і Поль-
щею більше аргументів, вважа-
ли лондончики, були на користь 
Польщі. Варіант створення Не-
залежної України навіть не роз-
глядався. Таку ідею, за завданням 
лондонського уряду, усіляко комп-
рометували польські підпільні ор-
ганізації, зокрема і  в  підпільних 
періодичних виданнях.

Очікуваному плебісцитові щодо 
державної незалежності західно-
українських земель сильно пе-
решкоджали ОУН та УПА, тому 
з  ними польський емігрантський 
уряд у Лондоні й вів нещадну бо-
ротьбу. ОУН та УПА, які обстою-
вали ідею побудови Незалежної 
України від Сяну і  Бугу до Дону 
і  Кубані, стали головними воро-
гами Польського емігрантсько-
го уряду в  Лондоні. Зрозуміло й 
те, що ідея Незалежної України 

не входила у плани і радянського 
керівництва. Ось головна причи-
на тимчасового союзу польсько-
го емігрантського уряду з  радян-
ським урядом Сталіна щодо ОУН 
та УПА. Обидва ці уряди –  поль-
ський і  радянський –  боролися 
з  ОУН та УПА як носіями Неза-
лежності України.

За вказівкою польського емі-
грантського уряду в  Лондоні, 
польське підпілля на західноукра-
їнських землях тісно співпрацю-
вало з  радянськими партизанами 
проти ОУН і УПА. Яскравим при-
кладом тут стала Гута Пеняцька, 
перетворена радянськими парти-
занами на свою головну на Львів-
щині бойову опорну базу.

Перспектива плебісциту щодо 
державної належності західно-
українських земель була оста-
точно похована радянським ке-
рівництвом на початку вересня 
1944 року.

9  вересня 1944 року в  Люблі-
ні між урядом Української РСР 
і  Польським Комітетом Націо-
нального Визволення укладено 
угоду «Про евакуацію українсько-
го населення з  території Польщі 
і  польських громадян з  території 
УРСР». Як бачимо, і в цій ситуації 
виявилася дволикість російської 
політики –  Москва тут, мовляв, ні 
до чого –  то самі українці з поляка-
ми дійшли взаємної згоди.

Невідкладно були створені пред-
ставництва з питань переселення, 
які діяли практично в  кожному 
райцентрі, зокрема у Бродах і Зо-
лочеві. Вже восени 1944 року по-
ляків стали насильно висилати 
з  усіх західноукраїнських земель. 
Ще одна причина такого пересе-
лення –  плани польського уряду 
в  Лондоні щодо депортації укра-
їнського населення з  Галичини, 
Прикарпаття, Волині, Поділля 
і Полісся. Про ці плани добре знав 
радянський уряд і вжив аналогіч-
них дзеркальних заходів.

Постраждали тут, передовсім, 
українці та поляки. Розпочалася 

грандіозна етнічна чистка вели-
чезних територій від Лемківщини 
у Надсянні, Холмщини та Підляш-
шя на заході –  до Збруча на сході.

Упродовж 1944–1949 років зі спо-
конвічних українських етнічних 
земель у  Закерзонні було депор-
товано понад півмільйона україн-
ців, а з території Західної України –  
809 тисяч польських поселенців.

Безумовно, взаємні переселення 
українців і поляків то є зло. Ця ет-
нічна чистка боляче вдарила по со-
тнях тисяч родин; люди втрачали 
своє майно, домівки та рідну зем-
лю; їх із корінням виривали з до-
бре обжитих країв та часто кида-
ли у нові, чужі і незвичні природні 
умови: карпатських лемків масово 
поселяли на Півдні України –  у сте-
пах Дніпропетровської, Запорізь-
кої, Херсонської, Миколаївської 
областей, а поляків Західної Укра-
їни –  на колишніх німецьких зем-
лях у Помор’ї, Сілезії, Східній Пру-
сії.

Але найбільше постраждав 
український народ, бо він втра-
тив значну частину своєї етнічної 
території –  Надсяння, Хомщину, 
Підляшшя. Тепер ці стародавні 
українські землі заселені винят-
ково поляками. Українці там за-
лишилися поодиноко і  в  дуже 
мізерній кількості. Практично пе-
реважна більшість українців, які 
у 1947 році залишилися у Польщі, 
у подальшому були ополячені.

До речі, влаштовані польським 
керівництвом етнічні частки 1944–
1947 рр. торкнулися не лише укра-
їнців, а  й німців та обурили всю 
Європу. У  своїй знаменитій фул-
тонській промові 5  березня 1946 
року прем’єр-міністр Великобри-
танії Уінстон Черчіль засудив дії 
польського уряду, а саме «нічим не 
виправдане, болісне масове висе-
лення мільйонів німців з польської 
території».

Захопивши після війни німець-
кі етнічні землі, польські керівни-
ки робили на них те, що планували 
на західноукраїнських землях –  ви-
селяли корінне населення. Внаслі-
док депортації мільйонів німців 
із так званих «зєм одзисканих» ці 
території польський уряд посиле-
но заселяв поляками впереміш-

ку з українцями, але так, щоб ніде 
українців не було більше 15–20%. 
Як наслідок, ніде їм не відкрили 
українських шкіл, а  через 50 ро-
ків українці на тих землях ста-
ли ополячені. Так комуністичний 
уряд ПНР домігся того, що за-
мислив його попередник –  поль-
ський нацистський уряд у Лондо-
ні –  моноетнічної Польщі, навіть 
на історичних етнічних німець-
ких землях. Отака «демократична» 
і «справедлива» національна полі-
тика у повоєнній Польщі. Подібне 
польський уряд планував здійсни-
ти і на західноукраїнських землях. 
Але не вийшло. На велике щастя 
для всіх, передусім українців і по-
ляків. І  головна заслуга у  цьому, 
безперечно –  ОУН та УПА, то вони 
своєю жертовною боротьбою вря-
тували українців від ще більшого 
геноциду.

ПІСЛЯМОВА ДО РОЗДІЛУ
З далекого минулого
Польський король Казимир III 

загарбав українське місто Львів 
у 1349 році, Волинь зберігала укра-
їнську незалежну державність 
аж до початку XV століття. (Чо-
біт Д. Українська Волинська дер-
жава XIV–XV століть  // Пам’ятки 
України: національна спадщина. – 
2017 –  № 1. –  С. 11–29).

За кілька століть окупації за-
гарбники змінили етнічний склад 
українського Львова, і  в  ньому 
став домінувати польський еле-
мент. Але від Надсяння, Холмщи-
ни та Підляшшя на заході аж до Сі-
верського Дінця на сході основне 
населення складали українці.

До речі, назва Підляшшя є суто 
українською. Поляки її силку-
ються пояснити, тим, що то тери-
торія «під лісом» –  «Пад лясом». 
Але то не так –  з літописних давен 
її називали Підляшшям, тобто 
землею, сусідньою з  ляхами –  по-
ляками. Підляшшя –  то крайня за-
хідна українська етнічна терито-
рія. Польською вона стала щойно 
після загарбання її Казимиром ІІІ 
у середині ХІV ст. Почавши у ХІV 
ст. зі Львова та Підляшшя, поль-
ське королівство поступово захо-
пило майже всю Україну й у ХVІІ 
ст. збудувало свій найпівденніший 

Гітлер біля гробу Пілсудського

Траурна процесія з труною Юзефа Пілсудського, 17 травня 1935 року в Варшаві. 
В першому ряді йде німецька делегація

ТРАГЕДІЯ ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ
ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ

Продовження. 
Початок у №№ 17–24, 26, 28–30, 33–38
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форпост –  фортецю Кодак на Дні-
прі, яку в 1648 році здобули козаки 
Богдана Хмельницького.

З близького минулого
Керівники польського уряду 

в екзилі, його делегатура на укра-
їнських землях і  ватажки різних 
рівнів на місцях будували свої 
відносини з  українцями на заса-
дах злості, ворожнечі й ненависті, 
вони не бажали слухати іншу дум-
ку та поважати права інших, тому 
не йшли на діалог. Вони всі, запа-
морочені біснуватою ідеєю «Вели-
кої Польщі», першими розпочали 
криваве насилля проти українців 
у 1942 році. До речі, задовго до цих 
погромів українців, поляки, без 
жодної участі Холмщини, Підляш-
шя та німців, у 1941 році вчинили 
суцільне фізичне винищення єв-
реїв у чотирьох польських містеч-
ках: Єдвабному, Вонсомі, Щучині 
і Розділові. У ході погромів загину-
ло понад 2 тисячі євреїв. Підкрес-
люю! Від рук лише самих поляків.

І щодо українського населення, 
і щодо євреїв польські головорізи 
діяли не згірше німецьких нацис-
тів, бо самі такими й були.

Звісно, ці правдиві факти є гір-
кими для більшості порядних по-
ляків, але вони були й забувати їх 
не можна, але й спекулювати цим 
не слід, тим паче через 70–80 ро-
ків після подій. Однак, теперішнім 
керівникам ПіС спекуляції про-
ти українців, на превеликий жаль, 
до вподоби. То вони мусять знати 
і  пам’ятати й власне минуле: єв-
рейські погроми, геноцид україн-
ців 1942–1947 років, поляки-фоль-
ксдойчери і  500  тисяч польських 
вояків Вермахту –  усі вони «служи-
ли гітлерівському німецькому Тре-
тьому рейху». Кожен четвертий 
поляк має родича, який служив 
гітлерівцям!

Польський емігрантський уряд 
і його структури на місцях своїми 
основними ворогами на західно-
українських землях бачили не нім-
ців, а  українців. Відповідно й усі 
польські підпільні структури, зо-

крема АК, воювали не з німцями, 
а  з  українцями. Головною бідою 
польських шовіністів стали укра-
їнські націоналісти, до яких зара-
ховували кожного, хто вважав себе 
українцем, розмовляв українською 
мовою і  не відповідав польською, 
коли до нього так зверталися.

Польські керівники були пере-
конані у своїй історичній, мовній, 
культурній і  політичній перевазі 
й відмовляли українському наро-
дові у фундаментальних правах на 
самовизначення, свободу та неза-
лежність, на право вільно жити на 
своїй землі.

Теперішнім польським шовініс-
там слід пам’ятати, що в будь-якій 
війні, інформаційній зокрема, ар-
гументи знайдуться у кожної сто-
рони. І  в  української їх удосталь. 
Окрім усього іншого, за україн-
ською стороною немає брехні, 
фальші та спекуляцій, тому її пози-
ції незрівнянно сильніші. Думаю, 
що наше дослідження це теж під-
тверджує.

І ще таке зауваження на адресу 
теперішніх польських діячів з ПіС:

Якщо організована збройна 
сила якогось народу на своїй те-
риторії веде боротьбу за держав-
ну незалежність, то ця боротьба є 
національно-визвольною. Націо-
нально-визвольна війна є справед-
ливою, тому шанується в  усьому 
цивілізованому світі. ОУН і  УПА 
вели національно-визвольну бо-
ротьбу на своїх українських зем-
лях і не зазіхали на жодну п’ядь ет-
нічної польської території.

А яку війну з українцями на укра-
їнських етнічних землях: Лемків-
щині, Надсянні, Холмщині, Під-
ляшші, Волині, Східній Галичині, 
Прикарпатті. Поліссі вела поль-
ська АК? Але хіба то була війна? 
Звичайний геноцид. Польський 
геноцид українців на прадавніх 
українських етнічних землях.

Про польських нацистів і при-
дурків

Про те, що плани побудови так 
званої «Великої Польщі» лондон-

ських урядів Сікорського та Мі-
колайчика геть не дружать зі здо-
ровим глуздом, свідчить така 
ситуація на Брідщині та в  сусід-
ніх з  нею районах. До 1941 року 
на Брідщині нараховувалося 118 
сіл і лише у двох –  Гуті Пеняцькій 
і Гутиську Брідському –  переважа-
ли римо-католики, але то були не 
лише етнічні поляки, а  й споль-
щені німці та українці, які за від-
сутності інших храмів ходили до 
римо-католицьких. Як із тих двох 
невеличких польських острівців 
тут можна було створити «Велику 
Польщу?» На сусідній Золочівщи-
ні було лише одне село, яке можна 
назвати польським –  Гута Верхо-
бузька; на Бусьчині два –  Куліки й 
Гута Олеська, де поляки складали 
більшість; на Кременеччині, Збо-
рівщині, Радивилівщині і Радехів-
щині –  не було жодного села, де пе-
реважали б поляки! Тобто, маємо 
сотні українських сіл і лише кілька 
польських. Сама демографічна си-
туація свідчила, що проект «Вели-
кої Польщі» на українських етніч-
них землях –  це утопія, коли про 
таке марять, або авантюра, якщо 
намагаються її реалізувати.

Коли керівники держави не вра-
ховують реальний стан речей, 
а  будують біснуваті плани, праг-
нуть влаштувати етнічну чистку 
величезних територій, планують 
винищити корінний народ, тоб-
то вчинити геноцид, розпалю-
ють міжнаціональну ворожнечу, 
штовхають до пролиття крові та 
людиновбивства, то хіба їх мож-
на вважати психічно здорови-
ми людьми? Справжні придурки, 
нацисти й паскуди. Ось хто під 
час Другої світової війни, сидячи 
в  лондонських ресторанах, сма-
куючи заморські делікатеси й по-
пиваючи віскі, розв’язав криваве 
протистояння поляків та україн-
ців на українських землях: Волині, 
Поділлі, Прикарпатті.

Безперечно, людиноненавис-
ницька й україножерська діяль-
ність лондонських паскуд, на-
цистів, придурків і  політичних 
маразматиків з химери під назвою 
«Велика Польща» має бути фунда-
ментально досліджена.

Про зло, любов і вогонь
Польські колонії в Україні стали 

виникати як наслідок проникнен-
ня сюди шляхти. Так тут з’явилися 
окремі польські поселення. У XIX 
ст. так виникла Гута Пеняцька. Ми 
вже писали, що із 118 сіл Брідщи-
ни в 1939 році лише у двох пере-
важали поляки –  у  Гуті Пеняцькій 
і  в  Гутиську Брідському. Подібна 
ситуація спостерігалася скрізь 
у  Галичині та Волині –  то справ-
ді були польські острови в  укра-
їнському океані, але вони вдало 
вписалися у довкілля, його мирні 
мешканці здружилися з  україн-
цями і  нікому вони не заважали; 
на етнічні відмінності українці не 
звертали жодної уваги –  у  цьому 
ніхто не бачив жодної проблеми. 
Так тривало до 1922 року –  часу за-
провадження польських порядків 
на Західній Україні.

Гармонію міжетнічного різнома-
ніття Брідщини початку XX сто-

ліття чудово описав класик ав-
стрійської літератури, письменник 
єврейського походження Йозеф 
Рот (1894–1939), родом із Бродів. 
У творчості польського письменни-
ка, уродженця недалекого від Гути 
Пеняцької села Накваша, Леополь-
да Бучковського (1905–1989) одним 
зі стрижнів стали барвисті описи 
місцевих спільнот: українців, поля-
ків, німців, євреїв та жаль і сум від 
розпаду тієї злагоди у XX столітті.

Про українсько-польсько-ні-
мецько-єврейську ідилію Брід-
щини XIX –  початку ХХ століття, 
мабуть, вже не напише ніхто. Її пе-
рервав польський і німецький на-
цизм і породжені ними потрясіння 
1930–40-х років. Після численних 
трагедій, масових убивств і  жах-
ливого Голокосту настали цілком 
інші обставини й виникли зовсім 
інші теми.

Зло у  світі не виникає само со-
бою –  його творять люди, буває 
навмисно, трапляється і з необач-
ності. Трагедія Гути Пеняцької –  
то безумовне зло, і скоїли його не 
лише ті, що стріляли й палили, а й 
ті, хто свідомо та несвідомо до цьо-
го довели.

Тепер польських островів в укра-
їнському океані немає –  їх розмили 
породжені людьми шторми. Сум-
но, що їх не стало, жаль, що вони 
відсутні, але шкодувати за ними 
не варто й штучно намивати такі 
острови в майбутньому не слід, бо 
вже маємо дуже трагічний досвід. 
Кожен народ мусить дбати про 
свою споконвічну землю, шанува-
ти, поважати й любити всіх сусідів. 
Але любов не може народитися від 
пропаганди ненависті. Любов за-
палюється від любові, як вогонь 
від вогню.

ПОЛЬСЬКІ ТА НІМЕЦЬКІ 
ПЛАНИ ЕТНОЦИДУ 
УКРАЇНЦІВ
Дуже цікаві паралелі
Втративши у  XV ст. свою дер-

жавність, Україна стала об’єктом 
експансії сусідніх держав: Поль-
щі, Литви, Московії та Кримсько-
го ханства. Поступово чужинці 
загарбали і  розділили українські 
землі, більша частина їх потра-
пила під владу польської Речі По-
сполитої, у складі якої вони пере-
бували до трьох поділів Польщі: 
1772, 1793 і 1795 років. Українців 
гнобили, визискувати та намага-
лися асимілювати. Московити їх 
насильно московщили, поляки –  
ополячували.

Відновивши у 1918 році свою дер-
жавність та окупувавши у 1921 р. 
Західну Україну, польський уряд 
у  ще більших масштабах продо-
вжив антиукраїнську політику.

З вибухом Другої світової війни 
і  розгромом Польщі 1939 року 
склалася нова ситуація. Цілком 
очікувана поразка гітлерівської 
Німеччини поставила на порядок 
денний питання чергового віднов-
лення польської держави та її по-
воєнних кордонів.

Польський емігрантський уряд 
у  Лондоні не відмовився від зазі-
хань на чуже, понад те, він вино-
шував плани максимального захо-
плення українських земель. У цих 

планах чільне місце посідало пи-
тання зміни етнічного складу укра-
їнських земель –  планувалося яко-
мога більше виселити українців 
(не менше 1,5 млн. осіб) та пересе-
лити сюди таку саму кількість по-
ляків із корінних польських земель.

Польські плани спольщення 
України та ополячення україн-
ців дуже дивним чином збігалися 
з  планами гітлерівського режиму 
щодо онімечення України та вклю-
чення її до складу життєвого про-
стору арійської раси.

З огляду на це, видається по-
трібним коротко розповісти чита-
чеві про обидва плани етноциду 
українців –  польського і  німець-
кого. Оскільки план етноциду 
українців, задуманий польським 
емігрантським урядом у  Лондо-
ні, досить докладно розглядаєть-
ся у  розділі про так звану «Вели-
ку Польщу», то тут ми приділимо 
більшу увагу аналогічному плану 
Гітлера-Гімлера щодо етноциду 
українців та порівняємо його з від-
повідним польським. Доволі цікаві 
виходять паралелі.

План «Ост» гітлерівської Ні-
меччини

Одержимі ідеями світового па-
нування, утвердження перева-
ги арійської раси, створення но-
вого порядку у  Європі та світі, 
німецькі нацисти виробили «Ге-
неральний план «Ост» –  програму 
упокорення завойованих країн, 
вбивства і виселення з них місце-
вого населення та заміну його нім-
цями і фольксдойчами.

Із Польщі та європейської части-
ни Радянського Союзу передбача-
лося виселити до 75–80 відсотків 
населення, яке мали вивезти у Си-
бір, на Крайню Північ і відправи-
ти у  Південну Америку, зокрема 
в  Бразилію та Аргентину. Етнічні 
чистки слов’ян і  прибалтів мали 
розпочатися після цілковитого ви-
нищення єврейського населення 
Європи. Йшлося про грандіозні 
масштаби етнічних чисток вели-
чезних територій та їх онімечення, 
тобто етноцид поляків, білорусів, 
українців, росіян і прибалтійських 
народів.

З території Польщі мали висе-
лити всіх поляків, окрім фоль-
ксдойчів, тобто тих, хто довів 
свою кровну спорідненість із ні-
мецьким народом. Поляків мали 
виселити в Сибір, але німці осте-
рігалися того, аби там вони не 
утворили польську державу, тому 
пропонувалося виселити їх, пере-
довсім, у  країни Південної Аме-
рики. Тобто, на території Польщі 
не мало залишитися жодного ет-
нічного поляка.

На території України план «Ост» 
передбачав виселення до 65% 
українців у Сибір, решту мали оні-
мечити і змусити служити німцям.

Території Польщі та України 
планували заселити німецькими 
поселенцями. А  оскільки їх ката-
строфічно не вистачало, то пла-
нувалося здійснити державну 
програму збільшення народжува-
ності.

Співчуття від Гітлера в польській газеті

Продовження на стор. 12
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Землі на території Польщі та 
України оголошувалися власніс-
тю Рейху, ними розпоряджав-
ся рейхсфюрер СС Г. Гімлер 
і  рейхскомісари на місцях. Голо-
вне завдання –  утвердження на 
завойованих землях німецької на-
родності.

Для цього слов’янські землі 
мали роздаватися німцям і фоль-
ксдойчам для створення по-
мість. Ці помістя німецька дер-
жава мала забезпечити усіма 
необхідними фінансовими і мате-
ріальними ресурсами: житлови-
ми і  господарськими спорудами, 

сільськогосподарським інвента-
рем, худобою, зерновими запа-
сами. (Генеральний план «Ост» // 
http://docs.google.com  / file  / d  / 
OBx –  QdO –  IOCgSRnl VWV 
MwclBGM / edit?pli = 1).

Положення німецького на-
цистського плану «Ост» щодо 
створення німецьких помість на 
слов’янських землях як друга кра-
плина води подібний до польсько-
го плану створення осад із поль-
ських колоністів на українських 
землях. Оскільки польський уряд 
Юзефа Пілсудського був першо-
прохідцем у цій справі, то слід ду-
мати, що гітлерівці запозичили 
готові розробки поляків. Якщо 
у  німецькому плані «Ост» слово 
«помістя» замінити польським 
словом «осада», то ніхто не розбе-
ре, хто створив цей людинонена-
висний документ –  уряд Адольфа 
Гітлера чи Юзефа Пілсудського.

У багатьох частинах плану «Ост» 
написано, що поселення німців 
у селах і містах на Сході здійсню-
ється для «онімечення» цих тери-

торій, «онімечення міст», «надій-
ного онімечення» тощо.

Польське осадництво на укра-
їнських землях у  20-х-30-х роках 
ХХ століття мало аналогічні цілі –  
ополячення українських земель. 
Цьому  ж служили і  заходи щодо 
заборони навчання у  школах 
українською мовою –  лише поль-
ською. Тобто паралелей між піл-
судчиками і  гітлерівцями є дуже 
і дуже багато.

Відповідно до «Генерального 
плану «Ост», передбачалося пе-
реселити в Україну з території Ні-
меччини кілька мільйонів німців. 
Зокрема, у Львівський округ мало 
прибути 90,7  тис. німців, з  них 
у  міста 79,2  тис. і  села –  11,4  тис.; 
у  Рівне –  20  тис. (6,3  тис. –  в  міста 
і 17,7 –  в села); у Шепетівку –  мало 
прибути 30,2 тис. німецьких осад-
ників, у Бердичів –  30,2 тис., у Білу 
Церкву –  25,2; у  П’ятихатки –  16,1; 
у  Кривий Ріг –  39,0; уМиколаїв –  
38,7 тис. (Там само).

Звичайно, масштаби німецького 
осадництва на українських зем-
лях мали бути значно більші, по-
рівняно з польською колонізацією  

1920-х –1930-х років. Та й то не 
дивно –  населення Німеччини 
переважало населення Польщі 
утричі, але кандидатів на пересе-
лення катастрофічно бракувало.

На фоні України німецька ко-
лонізація польських земель мала 
бути значно масштабнішою: 
у Краків передбачалося пересели-
ти 71, 9 тисячу німців, а у Варша-
ву –  319, 4 тис. (Там само).

Головне завдання генерально-
го плану «Ост» –  онімечення за-
хоплених територій; цю справу 
планувалося цілком завершити 
впродовж 20-х –30-х років. Дієвим 
засобом тут визначалися органи 
адміністративного управління: 
«Квоти на онімечення в  містах, –  
записано у  плані «Ост», –  будуть 
виконуватися за рахунок керівно-
го складу міського населення: ад-
міністративні і найважливіші по-
сти займе німецька людина». (Там 
само).

Ця теза німецького плану гено-
циду українців вочевидь списана 
з практики дій довоєнного поль-
ського уряду –  усі державні по-
сади в  польських органах управ-
ління українських міст, зокрема 
Львова, Рівного, Дрогобича, Пе-
ремишля, Тернополя, Луцька, 
Бродів і  ін., обійняли винятково 
поляки, навіть у  селах, у  посте-
рунках поліції, служили лише по-
ляки. Як наслідок, місцевих укра-
їнців, яких тут мешкало 80–90%, 
змушували переходити на поль-
ську мову.

Німецький «Генеральний план 
«Ост» –  то грандіозна програма 
етноциду слов’янських народів, 
зокрема українців.

Нюрнберзький Трибунал визнав 
«Генеральний план «Ост» і втілен-
ня його у життя одним з найтяж-
чих злочинів проти людяності.

Стаття 6 Статуту Нюрнберзь-
кого Трибуналу визначає перелік 
«злочинів проти людяності». Се-
ред них зазначено: «переслідуван-
ня за расовими та національними 
ознаками», «депортація місцевого 
населення», «насильницьке оні-
мечування».

Ці три ознаки злочинів проти 
людяності бачимо і в діях урядів 
Польщі щодо українців у 20-х –40-
х роках ХХ століття.

Антиукраїнські плани поль-
ських нацистів

На всіх західноукраїнських зем-
лях у 20-х –30-х роках ХХ століт-
тя українці переслідувалися за на-
ціональною ознакою. Це перше 
і яскраве свідчення прояву нациз-
му в діях уряду довоєнної Польщі.

Друга ознака –  політика насиль-
ницького ополячення українців 
і території Західної України. Вона 
нічим не краща від засудженої 
Нюрнберзьким Трибуналом гіт-
лерівської політики онімечення 
поляків і території Польщі.

Третя ознака –  депортація наро-
ду з його етнічної землі та історич-
ної батьківщини. Плани депор-

тації українців у Сибір, Бразилію 
та Аргентину згідно плану «Ост» 
збігаються з планами польського 
емігрантського уряду в  Лондоні 
щодо депортації українців з укра-
їнських земель до того  ж Сибіру 
і в країни Південної Америки.

Отже практичні дії уряду до-
воєнної Польщі щодо переслі-
дування українців за національ-
ною ознакою, їх насильницьке 
ополячення та плани польського 
емігрантського уряду в  Лондоні 
1940–1944 років щодо депорта-
ції українців з  території України 
є не чим іншим, як злочинними 
планами етноциду народу –  укра-
їнців. Такі дії мають чіткі ознаки 
злочинів проти людяності і є про-
явами політичної течії, відомої як 
нацизм. Тобто, то є польський на-
цизм щодо українців. Заперечити 
це неможливо. Таке підтверджу-
ється фактами 20-х –30-х років 
ХХ ст.; планами польського емі-
грантського уряду в  Лондоні та 
людиноненависницькою акцією 
«Вісла», яка має всі ознаки гено-
циду, визначеного міжнародним 
правом.

Для кращого розуміння диво-
вижної подібності та близькості 
позицій німецького нацистсько-
го уряду Адольфа Гітлера і  не 
менш людиноненависницького 
та українофобського польсько-
го емігрантського уряду Сікор-
ського-Міколайчика, наведемо 
таблицю основних показників 
щодо задуманого ними етноциду 
українців.

То яка  ж різниця між поль-
ськими урядами Юзефа Пілсуд-
ського, Станіслава Міколайчи-
ка і німецьким урядом Адольфа 
Гітлера щодо України й україн-
ців? Лише одна –  польські уряди 
замахувалися тільки на Захід-
ну Україну, а  німецькі нацисти 
на всю Україну, включно з Кри-
мом. І пояснення тут одне –  нім-
ці мали значно більші ресурси, 
тому й апетити в них були біль-
ші. Складається враження, що 
польські та німецькі нацисти 
списували одні в одних плани й 
наміри, як нерозумні і  недбай-
ливі учні в  школі. І  польські, 
і  німецькі нацистські правите-
лі подавали себе як носіїв куль-
тури і  цивілізації на українські 
землі. Такі собі нацисти-куль-
туртрегери.

Не зайве нагадати про велику 
дружбу Адольфа Гітлера і  Юзе-
фа Пілсудського. Гітлер дуже ви-
соко оцінював діяльність Ю. Піл-
судського і  багато що у  нього 
запозичив, зокрема організацію 
концентраційних таборів і етніч-
ну чистку цілих країн. Недарем-
но в 1935 році А. Гітлер оголосив 
у  Німеччині 3-денний траур для 
вшанування пам’яті свого вели-
кого друга і  вчителя –  начально-
го вождя Польщі Юзефа Пілсуд-
ського.

Далі буде

ОНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦИСТСЬКИХ ПЛАНІВ ЩОДО УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ

Назва нацистського 
заходу

Плани уряду Пілсудського 
та польського емігрантського 

уряду, 1940–1944 р.

Німецький план «Ост», 
1942 р.

Етнічна чистка території
Депортація із Західної України на 

Схід, у Сибір і Південну Америку 
1,5 млн. українців

Депортація з усієї України у Сибір 
і Південну Америку 15–20 млн. 

українців

Мета етнічної чистки
Звільнення від українців території 
Західної України та заселення її 

1,5 млн. поляків.

Звільнення від українців України 
для заселення її німцями (на першому 

етапі 4–5 млн)

Кінцева мета Ополячення території України Онімечення території України

Головна проблема
Брак поляків для заселення 

величезних територій.
Брак німців для заселення 

величезних територій.

Вирішення головних проблем
Державна програма підвищення 

народжуваності поляків, ополячення 
українців

Державна програма підвищення 
народжуваності німців.

Категорії переселенців на 
українські землі

Ветерани війн 1918–1920 рр.
Добровольці

Ветерани війн 1939–1942 рр.
Добровольці

Максимальний розмір наданого 
переселенцям земельного наділу 

в Україні
45 га 40–100 га

На яких засадах передається земля 
у власність

Безоплатно Безоплатно

Кому передається земля Полякам Німцям і фолькс-дойчам

Пільги поселенців на українських 
землях

Кредит на 30 років, звільнення від 
сплати податків, зборів і кредиту 

в перші 5 років

Кредит на 30 років, звільнення від 
сплати податків, зборів і кредиту 

в перші 7 років

На які цілі надається кредит
Будівництво житлових і господар-

ських споруд, придбання реманенту, 
худоби, насіння

Будівництво житлових і господар-
ських споруд, придбання реманенту, 

худоби, насіння

За які кошти надається кредит
За рахунок державного бюджету 

Польщі
За рахунок державного бюджету 

Німеччини

Основне завдання колоніальної 
політики

Розширення меж Польщі, 
збільшення частки польського 

населення, ополячення українців

Розширення життєвого простору 
для німців, онімечення України та 

приєднання території до Німеччини

 Пропагандистський плакат щодо 
німецько-польського пакту про 

неагресію (підписаного Пілсудським 
з Гітлером). У образі півня зображено 

Францію

ТРАГЕДІЯ ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ
ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ

Закінчення. Початок на стор.10
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Вже третій рік у Національному 
музеї літератури України в 
рамках програми «Поезія з 
присмаком кави» відбуваються 
літературні вечори, які 
дарують відвідувачам радість 
спілкування з українськими 
поетами. Наприкінці серпня 
відбулася важлива подія – 
поетичний вечір «А ми удвох, а 
ми удвох в поезію закохані…».
Цього разу зустріч була незвичай-

ною: на ній уперше презентувався 
творчий родинний тандем матері й 
доньки Рутковських, предки яких 
походять з Волині. Ольга Василів-
на  – відомий культурно-освітній 
діяч, журналіст, автор багатьох пу-
бліцистичних нарисів і розвідок (з 
70-х років друкувалася на сторін-
ках газети «Культура і життя»), по-
пулярних циклів народознавчих 
передач на Першому каналі україн-
ського радіо, сценарист і постанов-
ник фольклорних заходів. Понад 
півстоліття присвятила розвитко-
ві й популяризації української на-
родної творчості, поверненню із 
забуття постатей славетних діячів 
національного відродження. Ві-

кторія – культуролог, практичний 
психолог, ведуча концертів та фес-
тивальних програм. Вона має в до-
робку чимало мистецтвознавчих 
статей, понад кількасот поетичних 
творів різних жанрів та стилів, які 
публікувалися у різноманітних ви-
даннях, зокрема у щорічнику «Во-
линь моя». Вже відбулося два її 
творчих вечори.

Це був діалог двох поколінь про 
людські цінності й громадянську 
позицію. Звучала поезія на акту-
альні теми сьогодення, спогади про 
родину, друзів, лірика, («На сві-
ті іншу долю не шукай», «Якщо ти 
справжній України син», «Край, де 
я ніколи не була», «Посвята любій 
мамі», «Рапсодія кохання»), спо-
внена  патріотичних почуттів, лю-
бові до рідної землі, батьків, музи-
ки і природи. Культурологічній, 
історичній тематиці присвятила 
низку віршів Ольга Василівна. У 
них вона згадала незабутніх друзів 
Івана Сльоту й Василя Юхимови-
ча, їхній невмирущий твір «А льон 
цвіте…», а також улюблену пісню 
всіх поліщуків «Очерет мені був 

за колиску» – поета трагічної долі 
Дмитра Фальківського (Левчука).

Окрасою вечора стали пісні: 
«Якби зустрілися ми знову» на ві-
рші Т. Шевченка, «Друже Ковалю» 
(муз. і сл. Миколи Матоли), май-
стерно у виконанні народної ар-
тистки України Світлани Мирво-
ди; «Батьківський поріг» (муз. і сл. 
Ганни Маковської) виконав співак 
і музикант Федір Вареник; «Лю-
бов» (муз. Ганни Маковської, сл. 
Тетяни Петровської)  – компози-
тор, поетеса, лауреатка Всеукраїн-
ських конкурсів Ганна Маковська; 
«Волинська земля» (муз. і сл. Ма-
рії Морозенко), «Рідна мова» (муз. 
Неллі Кушнір, сл. Надії Христен-
ко) і «Моя Україна» (муз. Миколи 
Свидюка, сл. Марії Бойко) викона-
ла співачка, лауреатка Всеукраїн-
ських конкурсів Ганна Ярмолюк; 
«Гей там, на Півночі Волині» Ва-
силя Прийми, «А льон цвіте» Іва-
на Сльоти і Василя Юхимовича 
– ансамбль «Волиняни». Присвя-
чені Русланом Іщенком пісні «Тебе 
не можна не любити» (муз. Ірини 
Бези, сл. Івана Бурдака)  – Вікто-
ріїі та «А ти така красива, як тоді» 
(муз. Анатолія Лавренчука, сл. Ми-
коли Томенка) у дуеті з баяністом 
В’ячеславом Шульгіним  – Ользі 
Василівні пожвавили ритм вечо-
ра, який тривав близько трьох го-
дин і викликав бурхливі оплески 
присутніх, особливо коли учасник 
хору «Оболонь» Микола Жека за-
просив жінок до танцю.

Послухати талановитих поетес 
прийшли друзі та знайомі не тільки 
з Києва, а й з Волині. До творчості 
Ольги Василівни та Вікторії Рутков-
ських долучилися їхні однодумці, 
колеги по перу, літературні крити-
ки, режисери, композитори, видав-
ці  й усі, хто любить поезію. Приєм-
но було зустрітися з побратимами 
по праці на культурній ниві та ко-
рифеями фестивального руху: про-
фесором, заслуженим працівни-
ком культури України, керівником 
народного заслуженого ансамблю 
пісні і танцю України «Дарничан-
ка» Петром Андрійчуком; відомим 
журналістом і діячем культури, за-
сновником та організатором низ-

ки фестивалів і конкурсів в Україні, 
головою Міжнародного доброчин-
ного фонду «Українська хата» Ми-
колою Рудаковим; театрознавцем 
Віктором Рубаном; головним режи-
сером Міжнародного фестивалю 
українського фольклору «Береги-
ня» на Волині, викладачем культу-
рології Волинського державного ко-
леджу культури і мистецтв ім. Ігоря 
Стравінського, заслуженим діячем 
мистецтв України Іриною Хмілев-
ською та її донькою, етнографом і 
народною майстринею Оксаною; 
кандидатом філософських наук, до-
центом Оксаною Приймак; радіо-
журналістом Оксаною Прилипко; 
доктором філологічних наук, про-
фесором, заслуженим діячем науки 
і техніки України Сидором Кіралем; 
старшим науковим співробітником 
Українського центру культурних 
досліджень Інною Александровою. 
Прийшли також привітати маму й 
доньку представники МГО «Волин-
ське братство»: член Ради Андрій 
Поліщук з дружиною, жінки клубу 
«Волинянка», волонтери з організа-
ції «Бойові швачки».

Маленька зала Музею літерату-
ри не могла вмістити всіх охочих 
– атмосфера вечора була надзви-
чайно теплою і справді родинною. 
Її доповнювала чудова виставка 
робіт відомого художника, лауреа-
та Шевченківської премії Володи-
мира Слєпченка «Вони наближа-

ли Незалежність», до якої увійшли 
портрети  представників сучасної 
літературної еліти України. Яскра-
вою ілюстрацією вечора був з 
любов’ю оформлений родинний 
куточок з колекцією старовинних 
сімейних світлин з материного і 
батькового боків: Войнаровських – 
Кононенків – Рутковських, обрам-
лених раритетними волинськими 
рушниками.

Дійство відбувалося напередод-
ні державних урочистостей – Дня 
прапора і 27-ї річниці проголошен-
ня акту про Незалежність України. 
У зв’язку з цим Ольга Василівна 
підкреслила, що Незалежність ви-
борювалася не тільки у кривавій 
борні на полі бою, на Майданах, 
віче, барикадах, а й на культурно-
му фронті – за допомогою патріо-
тичного вірша, пісні, драматичного 
твору. Адже сила слова була, є і буде 
не менш дієвою за силу зброї. Про 
це вона написала у вірші «Лесине 
слово нас кличе до бою» і поділи-

лася з присутніми спогадами про 
знакові епізоди в особистому жит-
ті, перекинувши місток із сього-
дення в минуле: «Наприкінці 80-х 
років у країні відбувалося бурхли-
ве національно-патріотичне підне-
сення. Поверталися до життя втра-
чена пам’ять народу, заборонена 
історія, викреслені імена борців за 
волю України; духовні скарби: дав-
ні свята, звичаї, обряди. Від носіїв 
народних традицій до нас долинав 
забутий голос предків. Українці 

відчули, що вони є суверенною, са-
мостійною нацією. Ми з донькою 
щасливі, що в ту пору не стояли 
осторонь, а перебували у вирі ві-
копомних подій. Процес ішов по-
вільно й важко, гальмувався та 
заборонявся. Ми вперше зініцію-
вали показ традиційного фолькло-
ру на престижній столичній сцені 
колишнього Жовтневого Палацу 
культури, де працювала Вікторія, 
не поодинокими виступами, а від-
творенням розгорнутої панорами 
побутування аутентики з різних 
регіонів України. Хоча вчені нас 
сварили, що її було замало, а чинов-
ники перелякалися й погрожували 
проект «Відроджені свята, обряди, 
народні традиції» взагалі закрити. 
Таких фантастичних фольклорних 
див, які оживали на великій і ма-
лій сценах, на всіх поверхах, у фойє 
і галереях Палацу, раніше ніхто у 
столиці не бачив і не чув. Цій темі 
я присвятила вірш-елегію  «Фоль-
клорні незабутні вечори».

Поетичний вечір дуету Рутков-
ських був справді феєричним! Бо 
їхнє слово  – то справжня поезія і 
справжнє мистецтво! Завершив-
ся він, за традицією присутніх во-
линян, виконанням неофіційного 
гімну «Волинь моя» Степана Кри-
венького.

Раїса СЄННІКОВА,
заст. ген. директора з науково-

освітньої роботи Національного музею 
літератури України;
Вікторія ВАЛЬКОВА,

член Ради МГО «Волинське братство».
Світлини Георгія Лук’янчука,

Національного музею літератури 
України.

«А МИ УДВОХ, А МИ УДВОХ, В ПОЕЗІЮ ЗАКОХАНІ...»

Звучить гімн  «Волинь моя»

Ірина ХМІЛЕВСЬКА з жінками клубу «Волинянка»

Ольга і Вікторія РУТКОВСЬКІ

Із заслуженим працівником культури України Петром АНДРІЙЧУКОМ

Користуючись нагодою, ре-
дакція газети «Культура і 
життя» вітає нашого дав-
нього друга, багатолітньо-
го автора Ольгу Василівну 
Рутковську зі славним юві-
леєм. У вересні вона пере-
ступила свій 80-й поріг, і ми 
зичимо їй ще багато щедрих 
осеней і квітучих весен, міц-
ного здоров’я та довгих років 
творчого життя!
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Упродовж багатьох років 
шанувальники театру 
могли бачити її традиційну 
постановку. Потім вона зникла 
зі сцени. Директор захотів 
її відновити і дав завдання 
молодому і перспективному 
режисерові Сергію Павлюку… 
Але режисер не захотів 
обирати легкий торований 
шлях і ставити її в оригіналі, 
традиційно, у такому вигляді, 
до якого звикли чи не всі 
провідні театри країни. 

В
ін вирішив написати 
інсценізацію, адапту-
вати її до сучасного гля-
дача і на це пішло понад 
п’ять років. Про що йде 

мова? А  йдеться про прем’єру 
вистави «Кайдаш&Sons» за мо-
тивами чи не найпопулярнішого 
твору Івана Нечуя-Левицького 
«Кайдашева сім’я». Скоро хер-
сонці зможуть оцінити, що ж із 
цього вийшло, а наразі я поспіл-
кувалася з головним режисером 
театру Сергієм Павлюком одразу 
після допрем’єрного показу…

– Чому саме «Кайдашева 
сім’я» чи пак вистава за її моти-
вами?

– «Кайдашеву сім’ю» театр за-
мовляв протягом п’яти років, але 
він замовляв класичний варіант, 
а я категорично проти класично-
го варіанту. Нафталінова виста-
ва, яка була в репертуарі Херсон-
ського театру та інших театрів 
України, як на мене, не розкри-
ває повної картини повісті Іва-
на Нечуя-Левицького «Кайда-
шева сім’я». Це не дурна комедія 
з дурними хохлами в шароварах, 
які одне одного б’ють і  сміють-
ся з цього. Це драма суспільства, 
це трагедія народу… Як на мене, 
сьогодення цілковито відповідає 
написаному Іваном Нечуєм-Ле-
вицьким ще 140 років тому, тоб-
то нічого не змінилося: пробле-
ми в  родині, проблема батьків 
і  дітей, проблема держави зага-

лом. Все, що написано там –  ак-
туальне сьогодні.

– Чому  ж тоді вирішили пи-
сати інсценізацію і  переноси-
ти в сучасність, якщо нічого не 
змінилося?

– Мова, якою її написано, як 
мінімум, не сценічна, особливо 
для сприйняття молоддю. У  на-
шому театрі є проблема –  часто 
ми орієнтуємось на театрально-
го глядача віком від 40 до 70-ти 
і  втрачаємо такий сегмент, як 
молодь. Тому за допомогою цієї 
роботи я спробував охопити ві-
кову категорію від 16 до 35-ти 
років. Там багато сучасної музи-
ки, а також свіжа ідея драматур-
гині Наталії Блок, яка перенесла 
події в наш час. Хоча це вже тре-
тій варіант інсценізації.

– А які ж інсценівки були до 
того?

– Першу написав я,  потім ми 
написали вдвох з  Антоном Ли-
сенком, де події відбуваються 
в  Олешках, а  потім ми, врешті, 
підключили професійну драма-
тургиню і  перенесли події в  За-
лізний Порт.

– Що кардинально змінили 
в інсценізації?

– У Нечуя-Левицького була 
гора, яку ніхто не хотів розко-
пати, а в нас –  це велика калюжа, 
яка є в кожному місті, в кожно-
му селі… Наше українське без-
доріжжя… У цій калюжі й гине 
головний герой, батько роди-
ни –  Кайдаш. Як на мене, це дуже 
вдалий експеримент, хоча, мож-
ливо, він буде сприйнятий нео-
днозначно. Я наполягаю на тому, 
що нафталіновий театр має піти 
в  небуття, тому що Україна –  це 
Європейська держава і ми маємо 
йти в ногу з часом, а не тягнути 
мертвих коней з минулого.

– Що за історія нетрадицій-
них стосунків, як можете про-
коментувати?

– У нас звільнилося кілька ді-
вчат і  я  вирішив поставити за-

мість дівчини хлопця. Тож ми 
підняли проблему нетрадицій-
них стосунків. Адже у нас війна, 
а  ми боремося за права геїв на 
Майдані Незалежності… Тепер 
ця тема теж у нас порушується.

– Які ще проблеми охопили 
у виставі?

– Заздрощів, руйнування сім’ї, 
батьків і  дітей, нового поколін-
ня тощо… Ця вистава, мабуть, 
більше про мене, аніж про всю 
Україну. У нас невістка із Захід-
ної України, тому ми називаємо 
її «бендерівкою» і це не означає, 
що ми її ображаємо, адже це є 
наші реалії… Я сам себе так на-
зиваю, адже моя мати із Західної 
України. Унікальність театру, як 
на мене, в тому, що в самому про-
цесі створення вистави можна 
і віднімати, і додавати проблеми. 
Забирати ті, які вже не актуальні 
і додавати нові. Хоча «Кайдаше-
ва сім’я» може бути вічною на-
віть у тому нафіталіновому варі-
анті.

– Що означає фраза «якщо 
ми не засиплемо цю калюжу, то 
москалі прийдуть і засиплять»?

– Це зріз на сьогодення. Ми 
проґавили Крим, могли проґа-
вити і Херсон. Як би це не було 
боляче, але люди змирилися з ві-
йною і часом взагалі не знають, 
що відбувається.

Спілкувалась Єлизавета ТАРАСОВА
Фото Дениса МАКСИМОВА

Цьогорічний ювілейний 10-й 
фестиваль «Коломийські 
представлення» був, як завжди, 
розмаїтим. Театральними 
барвами розмалювали його 
представники з різних куточків 
України. Театри Львова, Ніжина, 
Полтави, Києва, Миколаєва 
представили різні роботи, а 
вирізнився серед них Херсон...
Херсонський обласний акаде-

мічний музично-драматичний 
театр ім.  Миколи Куліша пре-
зентував на фестивалі доволі 
провокативну виставу про Ро-
сію  – «Ображені. Росія» режи-
сера Сергія Павлюка. Оскільки 
вистава за п’єсою білоруського 
драматурга Андрія Курейчика, 

яка написана російською мо-
вою, а театральна постанов-
ка зроблена мовою оригіналу, 
були побоювання щодо того, 
як сприймуть ї ї глядачі. Однак 
такі перестороги були марними, 
адже спектакль наразі актуаль-
ний та показує зріз суспільства 
країни-агресора. Також у виста-
ві активно використана нецен-
зурна лексика, що в сучасному 
театрі не є дивиною. Як написав 
на своїй сторінці у Фейсбук ди-
ректор-художній керівник ХО-
АМДТ ім.  Миколи Куліша Олек-
сандр Книга: «Приємно було 

взяти участь у фестивалі такого 
високого рівня. Ми презентува-
ли провокативну виставу, яка 
отримала схвальні відгуки від 
публіки та учасників фестивалю. 
Театральні фестивалі завжди да-
рують незабутні миті спілкуван-
ня, нові знайомства і приємні 
зустрічі з давніми друзями. А бу-
вають і справжні сюрпризи. Ціл-
ковитою несподіванкою стала 
для мене зустріч із поетом, кла-
сиком української літератури 
Дмитром Павличком. Мені вда-
лося поспілкуватись із Дмитром 
Васильовичем. Розмовляли про 
різне, особливо приємно було 
почути стільки цікавих спогадів 
про Херсонщину. Ще раз пере-
конався, що фестивалі необхід-
ні. Маючи двадцятилітній досвід 
проведення «Мельпомени Тав-
рії», впевнений, що ми робимо 
велику справу, надаючи мож-
ливість театрам і митцям зустрі-
чатися, обмінюватися досвідом, 
створювати нові проекти й екс-
периментувати»

На згадку про фестиваль твор-
ча команда театру привезла із со-
бою буклет, диплом, кілька книг 
про Коломию та сувенір у формі 
свічника.

Еліза СОЛОДКА

НЕТРАДИЦІЙНА 
КАЙДАШЕВА

ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕАТР 
НА ФЕСТИВАЛІ В КОЛОМИЇ 
ПОКАЗАВ ВИСТАВУ 
ПРО РОСІЮ

125-РІЧЧЯ 
ГЕРАЛЬДМЕЙСТЕРА 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
У Музеї Української революції 

1917–1921 років відбувся круглий 
стіл, присвячений 100-річчю УНР 
та 125-річчю від дня народження 
визначного митця, одного з най-
відоміших дослідників української 
символіки Миколи Битинського 
(1893–1972).

Проекти великого, середнього, 
малого гербів України, прапорів і 
печаток, корогов, низки нагород 
Української Народної Республіки, 
серед яких  – хрест Симона Пет-
люри та Воєнний хрест, таблиці 
військових одностроїв, численні 
мистецькі праці, зокрема «Альбом 
гербів українських земель» – дале-
ко не повний перелік творів відо-
мого геральдиста.

Заступник головного редактора 
видавництва «Родовід» Богдан За-
вітій, презентуючи на круглому сто-
лі сигнальний примірник великого 
альбому «НАШ ГЕРБ. Українські сим-
воли від княжих часів до сьогоден-
ня», окреслив значення постаті мит-

ця на тлі геральдичних здобутків 
УНР, за часів якої було затверджено 
державний герб, прапор та гімн.

Дослідники зазначають, що Ми-
кола Битинський, створюючи про-
екти великого, середнього і малого 
гербів України, спирався на гераль-
дичні традиції, що з давніх-давен іс-
нували на наших теренах. У роботах 
Миколи Битинського бачимо гло-
бальний ідеологічний фундамент. 
Тризуб обростає великим змістом, 
у ньому бачимо глибоку історичну 
логіку і держави, і нації,  – наголо-
сив доктор історичних наук Юрій 
Савчук. Історики зазначають, що, 
якби не було мистця, який у своїх 
роботах намагався розвинути ідею 
соборності українських історичних 
земель, то не було б і міцного містка 
між УНР і сучасною Україною.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Богдан ЗАВІТІЙ презентує альбом 
«НАШ ГЕРБ. Українські символи 

від княжих часів до сьогодення»
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Двадцять років тому Президент 
України підписав Указ про 
відзначення 30 вересня 
Всеукраїнського дня бібліотек. 
Цього дня приймають вітання 
з професійним святом 
бібліотекарі. І навіть не 
намагайтеся заперечувати й 
стверджувати, що бібліотеки –  
це минуле століття. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

У
  тому, що це не так, 
я  неодноразово пере-
конувалася, відвідую-
чи бібліотеки, буваю-
чи на творчих зустрічах 

з письменниками, на презентаці-
ях книжок. Звісно, зараз можна 
завантажити книжку чи купити 
через мережу Інтернет. Але ж усіх 
книг не купиш, а в бібліотеці, до 
того ж, їх можна взяти абсолют-
но безкоштовно. А ще в бібліотеці 
якась чарівна, особлива книжко-
ва атмосфера. Саме наближення 
цього свята і стало приводом по-
спілкуватися з Жанною КРУЧИ-
НІНОЮ, директором Бориспіль-
ської міської централізованої 
бібліотечної системи.

ЧИТАТИ НЕ ШКІДЛИВО, 
ШКІДЛИВО НЕ ЧИТАТИ
– Пані Жанно, судячи з актив-

ності й кількості люду у  вашій 
бібліотеці, дорога до бібліотеки 
не заросла?

– Звичайно, не заросла й не за-
росте. Люди цікавляться захода-
ми, які у  нас відбуваються, тим 
більше, що бібліотека –  у  центрі 
міста. Ми тісно співпрацюємо 
із закладами культури, освіти, 
з управлінням патрульної поліції, 
зі ЗМІ. Окрім можливості читати 
книжки та періодику, бібліотека 
надає безкоштовний доступ до 
Інтернету й можливість працю-
вати чи спілкуватися, викорис-
товуючи наші комп’ютери. Все це 
дає змогу постійно підтримувати 
імідж бібліотеки як центру гро-
мади, де кожен знайде щось для 
себе. Сьогодні у  нас вісім тисяч 
користувачів. Сподіваємося, що 
на кінець року вийдемо на десять 
тисяч. Ми любимо своїх корис-
тувачів, цінуємо старих друзів 
бібліотеки й постійно шукаємо, 
що б іще їм запропонувати. У ве-
ресні ми захистили проект, який 
спільно фінансуватиметься Бри-
танською Радою та Бориспіль-
ською міською радою –  він дасть 
дітям можливість опанувати курс 
інформатики в  цікавій ігровій 
формі саме в нашій бібліотеці.

– Ви просто закохана у  свою 
роботу. Як сталося, що обрали 
професію бібліотекаря?

– З дитинства навколо мене 
завжди було багато книг. Моя 
мама, Тамара Юхимівна, працю-
вала в міській бібліотеці. Всі чле-
ни родини багато читали і  час-
то останні гроші витрачалися на 
поповнення домашньої бібліоте-
ки. Я  надзвичайно любила слу-
хати, як тато читав уголос. Мені 
здавалося, що немає нічого та-
кого, чого б він не знав. Доля так 

склалася, що можливості здобути 
вищу освіту в нього не було, але 
це компенсувалося самоосвітою –  
тато був ерудитом і  завжди до-
помагав знайти відповідь на мої 
«чому». Згодом сталося так, що й 
моя свекруха, Ганна Іванівна, за 
спеціальністю теж бібліотекар.

Я раджу молодим батькам: якщо 
бажаєте знайти спільну мову з ді-
тьми –  почніть читати з  ними 
книжки.

– Що читалося в  дитинстві? 
Вже зрозуміло, що Вам не гово-
рили: читати шкідливо…

– У нашій родині завжди го-
ворили: «Читати не шкідливо, 
шкідливо –  не читати». З дитячо-
го читання запам’яталися «Три 
товстуни» Юрія Олеші, «Аліса 
в  Країні Чудес» Льюїса Керрола, 
«Чарівник Смарагдового міста» 
Олександра Волкова.

– Пані Жанно, упродовж цих 
усіх років Вас підтримує рідня, 
чоловік?

– Швидко промайнули роки 
навчання в Харківському держав-
ному інституті культури –  то були 
чудові роки пізнання, станов-
лення, відкриття широкого світу 
бібліотеки й книги. Після трьох 
років роботи на Харківщині, я пе-
реїхала –  після заміжжя –  до Бо-
рисполя на Київщину.

Звісно, близькі мене підтри-
мують. Багато років я  працюва-
ла з  юнацтвом і  легко знаходила 
спільну мову з  молоддю: прово-
дила заходи у школах, училищах, 
військових частинах. На посаду 

директора погодилася майже ві-
сім років тому. Тож, я вже 33 роки 
працюю в  Бориспільській цен-
тралізованій бібліотечній систе-
мі –  спочатку районній, а  з  2004 
року –  в  міській. До міської цен-
тралізованої системи належать 
три бібліотеки: центральна, дитя-
ча та бібліотека-філія в міському 
будинку культури.

– Ви в  курсі всіх новинок, 
змін, які відбуваються в бібліо-
течній системі?

– Я ніколи не залишаюся осто-
ронь суспільного життя. Завжди 
думаю, в  пошуку, знайомлюся 
з досвідом роботи бібліотек Укра-
їни. Навесні 2011 року ми взяли 
участь і  перемогли в  міжнарод-
ному проекті з надання нових бі-
бліотечних послуг за допомогою 
Інтернету від міжнародної орга-
нізації «Бібліоміст». Було нелег-
ко –  не всі в  колективі розуміли 
й підтримували мої ідеї, а  дех-
то вперто не хотів розуміти, що 
час невпинний і  ми маємо ра-
зом, крок за кроком, йти вперед, 
і що комп’ютер не замінить кни-
гу, а  доповнить. Завдяки цій пе-
ремозі бібліотека отримала 15 
новітніх комп’ютерів з  ліцензій-
ним програмним забезпеченням. 
Вони, багато разів ремонтовані, 
працюють у  нас досі, нової тех-
ніки для бібліотеки придбано не 
було. З  появою цих німецьких 
комп’ютерів відбулося «переза-
вантаження» міської бібліотеки 
з пошуками нових форм роботи й 
сучасними послугами для наших 

користувачів –  роботою в  Інтер-
неті, спілкуванням по скайпу. Ми 
запровадили онлайн-приймаль-
ню міського голови по середах 
та Університет третього віку, де 
старші люди можуть оволодіти 
комп’ютером і  сучасними засо-
бами комунікації зі світом. Усі по-
слуги, які надає наша бібліотека є 
безкоштовними.

– І поріг бібліотеки сміливо 
переступали нові відвідувачі?

– Спочатку заходили підлітки, 
згодом і  дорослі зацікавилися. 
Сьогодні в  бібліотеці і  діти гра-
ються та вчаться, і  молодь пра-
цює, і пенсіонери навчаються.

Бібліотека цінує уважне став-
лення до нас міського голови Бо-
рисполя Анатолія Федорчука та 
його заступника з  гуманітарних 
питань Людмили Пасенко. Ат-
мосфера книги та знань об’єднує 
однодумців.

– Відвідувачі заходять до Ва-
шого книжкового храму не тіль-
ки за книжками…

– У нас працює багато клубів за 
інтересами. Наприклад, «Кали-
нонька» –  це народознавчий клуб 
у  дитячій бібліотеці, що прово-
дить цікаві заходи з  етнографії. 
Вже п’ять років у  центральній 
бібліотеці працює «Творча май-
стерня», де всі охочі, незалеж-
но від віку, вчаться робити модні 
хендмейд-вироби. Клуб на волон-
терських засадах веде народна 
майстриня Людмила Астаф’єва. 
Здобутком є й Університет тре-
тього віку –  програму розрахова-
но на один академічний рік, зараз 
вчиться вже четвертий набір –  
люди вдячні за науку. Акцент 
у програмі робиться на практичні 
потреби людей –  сплатити кому-
налку через Приват24 чи замови-
ти товари й послуги в  інтернет-
магазинах.

– Майже щомісяця у  Вас від-
буваються зустрічі з  митцями, 
виставки…

– Наші відвідувачі це люблять 
і  на довгі роки запам’ятовують 
найбільш яскраві. До сьогод-
ні згадують зустрічі з  відоми-
ми особистостями –  Левком 
Лук’яненком, братами Капрано-
вими, Анжелікою Рудницькою, 
Валерієм Франчуком, Володи-
миром Кальненком, Світланою 
Гасіч. Демонструємо роботи міс-
цевих художників –  Леоніда Ше-
фера, Миколи Чубатюка, Андрія 
Списовського, Наталії Кот, Ка-
терини Поляруш. Кілька разів на 
рік у нас відбуваються виставки 
робіт вихованців будинку ди-
тячої та юнацької творчості Бо-
рисполя «Дивоцвіт», Великоо-
лександівської школи мистецтв 
і  ремесел, Щасливської музич-
ної школи. Регулярно в нас пре-
зентуються нові книги. У верес-
ні це були «Черлені олені» Сергія 
Дячука –  бориспільця, науково-

го співробітника музею книги 
і  друкарства. Книга «Жити всу-
переч. Проблеми цивільного на-
селення під час війни на Донба-
сі» презентована співавторами, 
дослідниками з українських гро-
мадських організацій, що вхо-
дять до складу правозахисної 
коаліції «Справедливість зара-
ди миру на Донбасі» Катериною 
Котляровою, Денисом Денисен-
ком та міжнародним менедже-
ром проекту, швейцарцем Сімо-
ном Шлегелем.

Вже другий рік ми проводимо 
безкоштовні покази найкращих 
зразків сучасного кіно, відзначе-
них на кінофестивалях –  спільно 
з фестивалем артхаусного кіно та 
Фестивалем Європейського кіно 
за підтримки представництва ЄС. 
У  жовтні в  нас відбудеться вже 
другий сезон знайомства містян 
зі стрічками міжнародного фес-
тивалю документального кіно 
про права людини Docudays UA.

Ми домовляємося зі школа-
ми і  влаштовуємо ці кінопокази 
для школярів –  це серйозні стріч-
ки, що піднімають сьогодні акту-
альні питання й проблеми. Голо-
вне, це кіно, яке вчить думати і не 
бути байдужим.

– Як поповнюються сьогодні 
ваші фонди?

– Основними джерелами по-
повнення бібліотечного фон-
ду є надходження за державною 
програмою «Українська кни-
га». Часом відгукуються спонсо-
ри. Я  хочу подякувати мецена-
тові Борису Шапіро, який дарує 
нам сучасну українську й світо-
ву літературу, зокрема й ціка-
вих видавництв «Дух і літера» та 
«Адеф». Завжди допомагає на-
шій бібліотеці меценат Володи-
мир Шалімов. А  представники 
київського «Ротарі-клубу» по-
дарували нам цінне репринтне 
видання –  тритомний словник 
української мови під редакці-
єю академіків Агатангела Крим-
ського та Сергія Єфремова, по-
вернутий у  наш час із забуття 
малесеньким накладом у 30 при-
мірників. Тепер наша бібліотека 
володіє цим скарбом. За кошти 
міського бюджету нещодавно 
придбали книг для читачів усіх 
вікових категорій на 30  тисяч 
гривень.

– Що хотіли би побажати 
в день професійного свята коле-
гам, читачам?

– Насамперед, любіть спра-
ву, яку робите, якій присвяти-
ли своє життя –  щоб робота була 
в радість, як свято. Слова подяки 
всім, хто поруч зі мною, фахівцям 
своєї справи –  Ірині Опалій, Надії 
Пастушенко, Ганні Ковпак, Люд-
милі Базікаловій, Оксані Шев-
ченко, Надії Балицькій, Тетяні 
Руденко, Євгенії Гаврилюк, Люд-
милі Данчук, Надії Смоліній, Ка-
терині Овчар, Галині Кузьмен-
ко, Ніні Бахмат, Надії Мельник, 
Денису Самойленку. Вони пре-
красно знають читацькі запити, 
постійно підвищують свій про-
фесійний рівень. Ми завжди че-
каємо всіх охочих у стінах нашого 
книжкового храму.

ЖАННА КРУЧИНІНА: 
«Я ВИРОСЛА СЕРЕД КНИГ»
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Мінмолодьспорту та Олевська 
міська і районна ради провели 
на Поліссі (Житомирщина) 
патріотичний фестиваль 
«Олевська Республіка-2018», 
спрямований на вшанування 
героїв боротьби 
українського народу за 
незалежність і територіальну 
цілісність України. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Цьогорічний фестиваль 
вразив своїми масш-
табами. Паралельно 
відбувався 1-й Всеу-
країнський фестиваль 

учнівської молоді «Стежками 
Тараса Боровця» у формі фести-
вального наметового таборуван-
ня. Його учасників приємно вра-
зила місцевість в урочищі «Хутір 
Радоробель» біля села Хмелів-
ка на Олевщині. План фестива-
лю «Стежками Тараса Боровця» 
містив: екскурсії Олевським на-
родним краєзнавчим музеєм, 
конкурс патріотичної пісні, кон-
курс знавців історії Олевської 
республіки, змагання зі стріль-
би, змагання зі спортивного 
орієнтування, туристичні зма-
гання «Смуга перешкод». Юні 
журналісти збирали матеріали 
для конкурсних газет та вистав-
ки номерів газети «Гайдамака». 
Своєю чергою, Всеукраїнський 
фестиваль «Олевська Республі-
ка-2018» привернув увагу чис-
ленних його гостей виставками 
українського традиційного де-
коративно-прикладного мисте-
цтва, національно-патріотичної 
літератури, сучасної військової 

техніки та стрілецького озбро-
єння (30-та окрема механізована 
бригада імені князя Костянти-
на Острозького), світлин воїнів 
учасників бойових дій на Схо-
ді України та наданих ними екс-
понатів, а  також найкращими 
традиціями української кухні… 
Відбувся Історичний диспут 
«Невідомий Тарас Бульба-Бо-
ровець» та Молодіжні дебати 
«Олевська республіка та держа-
вотворення».

Мистецьку частину фестивалю 
складали Кобзарсько-лірниць-
ка сцена, Фольк-сцена, Концерт 
гуртів народної самодіяльнос-
ті й вечірній Концерт на рок-
сцені. У фестивалі взяли участь 
такі відомі колективи та вико-
навці, як Телері, Хорея Козаць-
ка, PoliКарп, Тінь Сонця, Колір 
Ночі, Новий День, Коралі, ТаРу-
та, Олег Скрипка, Тарас Силен-
ко, Тарас Компаніченко та інші. 
А Нічний кінозал влаштував для 
учасників фесту показ сучасних 
українських фільмів та кінокла-
сики –  зокрема відбувся показ 
фільму «Кіборги. Герої не вмира-
ють».

Фестиваль «Олевська респу-
бліка» зібрав під відкритим не-
бом понад 3000 шанувальників 
української музики з усіх куточ-
ків країни. У  неділю 16  верес-
ня, в  останній день фестивалю, 
в центрі стародавнього Олевська 
відбувся Молебень та панахида 
за воїнами, загиблими у війні на 
сході країни, відкриття Дошки 
пам’яті загиблих воїнів АТО біля 
пам’ятного знаку Олевській рес-
публіці й Урочиста хода-марш 
історичною частиною міста до 
Міського Будинку Культури, де 
відбулося Закладання каменю 

під будівництво майбутнього 
пам’ятника провідникові Олев-
ської Республіки та засновнику 
УПА –  Тарасові Бульбі-Боров-
цю. У рамках заключних урочис-
тостей відбулась Реконструкція 
«Клятва воїнів Тараса Боровця» 
та Нагородження переможців 
1-го Всеукраїнського фестива-
лю учнівської молоді «Стежка-
ми Тараса Боровця». Серед пере-
можців –  школярі Олевська, юні 
патріоти з  Баранівки та з  бать-
ківщини заступника Бульби-Бо-
ровця –  Штуля-Ждановича (село 
Лопатичі під Олевськом). І цьо-
го  ж дня в  селі Лопатичі відбу-
лось урочисте відкриття Музею 
Штуля-Ждановича, на яке при-
була висока делегація ОУН-дер-
жавників з  Києва. Серед них: 
син О. Штуля-Ждановича –  Да-
нило Штуль, який прилетів на 
відкриття музею героїчного 
батька з  Парижа, керівництво 
ОУН(д): Віктор Світайло та Бог-
дан Яремчишин. З ними прибу-
ла також поважна група учасни-
ків бойових дій на сході країни 
з батальйону Добровольчий Рух 
ОУН під проводом Костянтина 
Зацарного. Делегація відвідала 
цвинтарі Лопатичів, де вшану-
вала пам’ять загиблих на сучас-
ній війні з  путінською Моско-
вією хлопців з  Лопатичів. Торік 
на стіні Сільської ради Лопати-
чів, де щойно відкрився музей, 
за сприяння ОУН(д) була від-
крита меморіальна дошка Шту-
лю-Ждановичу, а в майбутньому 
заплановано відкриття погруддя 
третьому керівникові легендар-
ної ОУН. Україна має знати сво-
їх справжніх героїв-борців, а не 
імена накинутих колишньою ім-
перією окупантів!

У місті Тростянці, що на Сумщині, 
завдяки децентралізації 
реалізувався вже не один 
успішний проект. У День міста 
відбулася ще одна знакова 
подія – відкриття оновленої 
публічної бібліотеки, на яку з 
нетерпінням чекали і дорослі, 
і малі мешканці Тростянця. 
Відкритий простір для спілкуван-

ня, нові книжки на всі смаки, захо-
пливі ігри для дітей, сучасний ди-
зайн інтер’єру, нові яскраві меблі, 
обслуговування за «Карткою меш-
канця Тростянецької ОТГ», – усе це 
допоможе бібліотеці стати попу-
лярним місцем відпочинку та ціка-
вого дозвілля.

Упродовж останніх років бібліо-
тека змінювалася, запроваджувала 
нові послуги. Тут уміло поєднували 
традиційні форми роботи з іннова-
ційними, налагоджували партнер-
ські стосунки з різними заклада-
ми й організаціями, брали участь 
у проектній діяльності, бібліотекарі 
підвищували свій професійний рі-
вень тренінгами та дистанційним 

навчанням. Словом, як могли, фор-
мували позитивний імідж бібліо-
теки у громаді. Але залишковий 
принцип фінансування закладів 
культури не давав бібліотеці змоги 
трансформуватися у справді сучас-
ний заклад європейського зразка.

Реформа місцевого самовряду-
вання кардинально змінила все. 
Районна бібліотека переходить до 
міської ОТГ на правах головної се-
ред чотирьох книгозбірень грома-
ди. Зі шпальт місцевих газет не схо-
дили дискусії про подальшу долю 
закладу, його кадрову оптимізацію. 
За словами мера міста Юрія Бови, 
який неодноразово відвідував єв-
ропейські бібліотеки, прискіпливо 
вивчав їхню роботу і мав можли-
вість порівнювати, місцева бібліоте-
ка «не вписується в ритм сучасно-
го життя і не в змозі задовольнити 
потреби сучасного читача, бо ті ж 
формуляри й досі заповнюються 
вручну». «Перезавантаження» ро-
боти бібліотеки тривало дуже бо-
лісно, але іншого шляху не було. Дві 
третини персоналу бібліотек ОТГ 
було скорочено.

Завдяки капітальному ремон-
ту фізичний простір бібліотеки пе-
ретворено на більш комфортний. 

Яскравий інтер’єр відповідає сучас-
ним критеріям «третього місця» як 
середовища, де можна цікаво і з ко-
ристю провести час, поспілкувати-
ся з друзями.

Символічну червону стрічку на 
вході до оновленої Тростянець-
кої публічної бібліотеки переріза-
ли голова Сумської облдержадмі-
ністрації Микола Клочко, міський 
голова Юрій Бова, голова рай-
держадміністрації Олег Сипко й 
гостя з Німеччини, праправнучка 
відомого промисловця і мецена-
та Леопольда Кеніга пані Сибілла 
Страк-Циммерман, яка подару-
вала бібліотеці 400 примірників 
яскравих сучасних дитячих книг і 
пообіцяла й надалі допомагати бі-
бліотеці.

Читачі, які вже отримали «Картку 
мешканця Тростянецької ОТГ», змо-
гли вперше скористатися нею в бі-
бліотеці, а бібліотекарі продемон-
стрували цілком автоматизовану 
видачу літератури  – від електро-
нного каталогу  до електронного 
формуляра.

Микола Клочко, губернатор Сум-
щини, дав високу оцінку зробле-
ному й зазначив, що Тростянець-
ка громада за темпами розвитку є 
найкращою в області.

Мешканці громади не прихову-
ють свого задоволення. Постійна 
читачка Ольга Степанко радіє: «Ця 
сучасна бібліотека  – величезний 
подарунок від влади мешканцям 
громади». А молодий користувач 
Петро Федченко каже: «Мені дуже 
до вподоби те, як змінилася наша 
бібліотека».

Відтепер простір бібліотеки може 
поєднувати різні фокус-зони: зона 
для невеликих груп користувачів, 
де можна обговорювати різні про-
блеми й громадські ініціативи; зона 
для великих груп, де проводити-
муться соціокультурні заходи; про-
стір для творчих людей і тиха відо-
кремлена зона для читання.

Тростянецькі бібліотекарі готові 
пропонувати членам своєї громади 
ті форми обслуговування й комуні-
кації, які відповідали б їхнім очіку-
ванням, потребам і запитам.

Людмила ЄФРЕМОВА,
директор Тростянецької публічної 

бібліотеки
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