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Найкраща пісня Європи

Переможцем міжнародного музичного конкурсу Євробачення 
2016 в Стокгольмі стала співачка з України Джамала. Вона 
виконала пісню 1944, яка розповідає про депортацію кримських 
татар у травні 1944 року. Всього виконавиця набрала 534 бали. 
На другому місці Австралія (511), на третьому - Росія (491).

№6 (299)

В Україні нарешті позбуваються 
радянських назв міст і селищ

№ 02(331)2019 рік

“ВАСИЛЬ БИСТРЯНИК: Історія однієї долі, або як народжується 
пляшка” – так називається матеріал вміщений в 

цьому номері. Він розповідає про унікальний винахід 
американського українця, пов’язаний з виробництвом 

скляної тари. А так само про долю самого раціоналізатора, 
якому через сталінський тоталітаризм довелося по Другій 

Світовій війні  полишити рідну землю. 
На  світлині Василь Бистряник

 разом з онучкою Фіоною та дружиною Дарією.



Послухай, як струмок 
дзвенить,

Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,

І як веде розмову степ
З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить – 
Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

З ТОБОЮ
Де найкраще місце на землі

Дмитро Павличко

Де зелені хмари яворів
Заступили неба синій став,
На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:
— Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.
Де ж найбільший 

на землі народ?
Де ж найкраще місце на землі? 

Сонце усміхнулося здаля:
— Правда, все я бачу з висоти.

Всі народи рівні. А земля
Там найкраща, де вродився ти!
Виростай, дитино, й пам’ятай:
Батьківщина — то найкращий 

край!

                                                                                Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, 
декан факультету суспільних наук та міжнародних відносин, доктор філософських наук, 
професор
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ЦЕ МОЯ УКРАЇНА
Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,

Степом котиться 
диво-луна,

Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, одна.
А. Камінчук
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 Серія КВ, реєстр. номер 16084-4556 ПР. Рік видання 
двадцять перший. Постановою президії ВАК 
України від 9 квітня 2008 року за № 1-05/4 журнал 
внесено до переліку наукових фахових видань 
України, у яких можуть публікуватись основні 
результати дисертаційних робіт з історії, філології, 
політичних наук, мистецтва та культурології.

Верстка\дизайн 
журнал “CatArt” 

Видавець ФОП 
Озеров Г.В.

м.Харків, вул.
Університетська, 3\9

Свідоцтво про державну 

реєстрацію
 № 818604 від 

2.03.2000
Папір офсетний. 
Друк цифровий

Щомісячник, 
наклад:

 1500 примірників

 Електронні версії журналу borysten.com.ua

“У всіх народів мова — це засіб спілкування, у 
нас це — фактор відчуження. Не інтелектуальне 

надбання століть, не код порозуміння, не 
першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії 
ще й досі для багатьох — це ознака націоналізму, 

сепаратизму, причина конфліктів і моральних 
травм. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї 

озираються...”

“Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в 
них відбирають мову”

Ліна Костенко

Долучайтесь до нас у соцмережі 
facebook.com/borysteninfo



Засновники\видавці: Дніпропетровська міська громадська 
організація шанувальників журналу «Бористен», Дніпропе-

тровський Національний університет ім.О.Гончара. Дніпропе-
тровська міська громадська організація шанувальників журналу 

«Бористен», Дніпропетровський Національний університет 
ім.О.Гончара. 
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CatArt  верстка\дизайн журналу

НЕ ЗАБУДЬ!
Ще малий, але ж сміливець —

Сам біжить у гай...
Ти, мій хлопче, українець —

Те запам'ятай.

Ще мала, а по барвінок
Вже ходила в гай...

Ти, дівчатко, українка — 
Тож не забувай. 

Вирина стежина рідна 
З теплої трави... 

Мати наша — Україна, 
Не забудьте ви.

В. Терен

Розцвiтай, Україно, 
Ти квiтками калини

I рости, Україно, синiв,
Щоб вони тебе милу

Захищати зумiли 
Вiд усiх чужакiв-ворогiв.

А дочкам своїм, рiдна,
Ти наказ рознеси всiм,

Щоб синочкiв ростили своїх,
До науки привчали
I добру щоб повчали

Та поваги до рiдних батькiв.

Хай буде Україна 
Багата та сильна,

Та щоб горя не знала вона,
Щоб була вона гарна,
Щоб була вона вiльна,
Україно моя чарiвна!..

Нам сам Бог помагає
Й землю благословляє,

В боротьбi за життя нас веде
За свою Батькiвщину,

Бо немає країни
Краще нашої бiльше нiде!..

Розцвiтай, Україно!
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З М І С Т

Переможцями традиційного що-
річного  конкурсу імені Олеся Гонча-
ра журналу «Бористен» за  2015 рік  
визнані:

Іларіон та Раїса Хейлик 
(Ню-Джерзі, США) – за  багаторічні 

дописи присвячені життю та побуту 
західної української діаспори, зокре-
ма, за цикл художньо-публіцистичних 
нотаток «Трикутник», який розповідає 
про  історію становлення української 
громади Венесуели.  А також за  цікаві 
та високохудожні  фоторепортажі, що 
ілюструють  природу тропічних ши-
рот.

Володимир Могучий  
(Ню-Джерзі, США) – за багаторічну 

працю по утвердженню Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату в США та Канаді, а та-
кож за патронат над релігійним до-
датком журналу «Бористен»  бюле-
тенем «Наша Церква – Київський 
Патріархат».  

Володимир Білецький 
(м. Донецьк -  м. Полтава) - за 

цикл статей «Постаті» про видат-
них людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., - 
поетів і науковців, композиторів 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і роз-
виток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко
(м. Алчевськ – м.  Київ) - за 

цикл статей «Постаті» про видат-
них людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., - 
поетів і науковців, композиторів 
і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і роз-
виток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

 Ольга Рєпіна 
(м. Дніпропетровськ) – за цикл 

літературознавчих статей та рецензій 
на книги українських авторів.

 

Христина Лукащук 
(м. Львів) – за високохудожні 

твори, спрямовані на духовне та 
патріотичне виховання дітей та 
юнацтва.

2 стор - Десять років на 
Дніпровській орбіті
3 стор -  Переспективи ро-
звитку держави і права очима 
молодих юристів
4 стор - на часі інтернаціо-
налізація вищої освіти
5 стор -  Світові тенденції 
оцінювання якості освіти за її 
кінцевими результатами
6 стор – Про церкву (Христи-
янська сторінка)
7 стор – Болонський процес і 
динаміка адаптації українсь-
кого студенства до культур-
но-цінносних надбань евро-
пейської цивілізації
8 стор – Наука – це простір, 
де можна реалізуватитворчі 
здібності та жагу до пізнання
9 стор – Пісня – це коли душа 
сповідається
10 стор – Шлях України до 
сьогодення
11 стор – Чи може Україна 
встоятись проти путиінської 
агресії
13 стор – Народна майстриня 
героїчної долі; Український 
січень: прикмети
14 стор – Мишача рада (ру-
брика Даринка); Розмалюй 
героїв казки!
15 стор – Чому ми маємо 
читати Біблію; Вірші Миколи 
Вінграновського
16 - 18 стор – Дамоклів меч 
над Дністром (рубрика «Я 
живу на своїй Богом даній 
землі»)
19 стор – Рубрика «Гортаю-
чи календар» (вірші Василя 
Стуса)
20 - 24 стор – Академік, який 
не посоромився бути чабаном 
(рубрика «Наші інтерв’ю)
25 стор – рубрика «Наші 
переклади» (Бенедикт Дирліх, 
поезії)
26 стор  - Я проклинаю вас!
27 стор – Культурна дипло-
матія в Монреалі (рубрика 
«Нашого цвіту по всьому 
світу»)
28 стор  - Рубрика «Голодомор 
очима молодих»
29 стор – Рубрика «Гортаю-
чи календар» (актриса Ніна 
Алісова)
30 стор – Ніхто не може довго 
носити маску
31 стор – Українці США 
протидіють російській пропа-
ганді
32 - 36 стор -  Моє не згасне 
ім’я
36 стор – Тетяна і Сергій Дзю-
би отримали нагороду імені 
Е.Хемінгуея (рубрика «Знай 
наших»)
 

Нарешті вільна!

Після майже двох років ув'язнення в Росії Надію Сав-
ченко екстрадували в Україну. Надя Савченко на 

волі. У Росії суд засудив українську військову льотчика 
до 22 років тюремного ув’язнення, але тепер вона повер-
нулася на батьківщину. У середу вранці в російському Ро-
стові-на-Дону приземлився літак президента України і за-
брав 35-річну Надію. У другій половині дня літак, нарешті, 
приземлився в аеропорту «Бориспіль», де його зустрічала 
делегація високого рівня. Через деякий час Петро Поро-
шенко в Twitter підтвердив, що «героїня України» повер-
нулася додому. Хоча звільнення – це важливий успіх, на-
самперед для Києва і президента Порошенко, поліпшення 
відносин між Україною і Росією чекати не варто. Ситуація 
на Донбасі помітно погіршилася в останні тижні. Війсь-
кові дії, схоже, знову стають більш інтенсивними, постій-
но звучать повідомлення про загибель людей зі всіх сторін.
Реалізація Мінських домовленостей зазнала краху, не-

зважаючи на формальні обіцянки всіх сторін конфлік-
ту. Нічого не змінюють і міжнародні посередницькі зу-
силля, різні формати переговорів, які досі виявлялися 
марними. І практично ніхто вже не говорить про ан-
нексированном Росією українському півострові Крим.

Стор 1 Нарешті вільна
Стор 2 Музичний День Єв-
ропи в ДНУ
Стор 3Студент ДНУ ім. О.
Гончара Андрій Говоров – 
4-разовий чемпіон Європи 
з плавання
Стор 3 ДЖАМАЛА 
ТРІУМФАЛЬНО ПЕРЕ-
МОГЛА У "ЄВРОБАЧЕН-
НІ 2016"
Стор 4 - 5 ДОЛЯ УКРАЇНИ 
І МАРТИРОЛОГІЯ НАДІЇ 
САВЧЕНКО  В  РОСІЙСЬ-
КІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Стор 6 – 7 Ісус нас звільняє 
(«Християнська сторінка»
Стор 8 - 9 «Українські вої-
ни Добра і Правди»  Не-
має нічого страшнішого за 
війну!
Стор 10- 11 Гетьманат і 
свобода віросповідання
Стор 12 – 14 БАБАЙ-
КІВСЬКИЙ  ОПІР 1919-
1923 РОКІВ
Стор 14 Книга видав-
ництва журналу «Бори-
стен» допомагає воювати  
українським  бійцям
Стор 15 Цісареві цапи (Ру-
брика «Даринка»)
Стор 16 - 18  ВІЧНО ЖИВІ 
ЦІННОСТІ («Донбас Сьо-
годні. Рубрика Світлани 
Талан»)
Стор 19 Історія оживає…
Стор 20- 21 Територія не-
байдужості (На конкурс 
Івана та Марусі Гнип)
Стор 22 Пам’ятник Леоні-
ду Полтаві
Стор 23  Кульбабка (ру-
брика «Наші переклади»)
Стор 24 - 29 СПОГАДИ 
про АТО («З нової кни-
ги журналу «Бористен» 
«Українські воїни Добра і 
Правди»)
Стор 30 ПОЕЗІЇ З КРИ-
НИЦІ ДУШІ
Стор 31 - 36 ВОНИ НЕ 
ПРОЙДУТЬ! («З нової 
книги журналу «Бори-
стен» «Українські воїни 
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Під селищем Луганське 
Донецької області загинув 

український оперний співак 
Василь Сліпак.

Василь Сліпак – оперний співак, який 20 років жив у Франції. 
Однак два роки тому він пішов за покликом серця і став на 

захист України в складі 7-го окремого батальйону Добровольчого 
українського корпусу. Василь Сліпак був вихованцем Львівської 
хорової капели «Дударик», закінчив Львівську консерваторію.  
За інформацією прес-офіцера сектору «Донецьк» Аркадія 
Радківського в районі Луганського 29 червня працювала з 00:00 до 
06:00 ранку бойова машина піхоти – БМП бойовиків. «Зафіксовано 
3 обстріли по позиціях ЗСУ. В районі Майорського працював АГС 
по позиціях ЗСУ», - сказав він. Як розповів один із військових ДУК 
ПС, який був у бою разом зі Сліпаком, оперний співак загинув біля 
селища Луганське близько 6 години ранку від пострілу снайпера з 
великокаліберної гвинтівки.

«Була атака з боку Дебальцевого. Спочатку по позиціях військових 
ЗСУ стріляли з артилерії, пізніше пішли танки і піхота. Сліпак сидів 
за кулеметом. Крім нього снайпер підстрелив двох військових, стан 
середньої важкості», - розповів військовий.

Вічна пам’ять!

Стор 1 Під селищем Луганське 
Донецької області загинув 

український оперний співак 
Василь Сліпак.

Стор 2 – 3 Традиційний 
національний живопис – 

сучасності
Стор 4Концерт під відкритим 

небом
Стор 5«Казах, який виріс на гриві 

коня, 
характером схожий на нього!» 

Стор 6 -7 Християнська сторінка
Стор 8 - 9 ГОЛОС НАРОДУ - 

ГОЛОС БОЖИЙ 
Стор 10 – 12 Доба Нового 

Середньовіччя
Стор 13 РІДНА МОВА

Стор 14 Рубрика «Даринка»
Стор 15 - 18  ІЗ ЖИТТЯ НА ЗОНІ 

РОЗМЕЖУВАННЯ
Стор 19 – 20 Історія і культура 

України:
сучасний погляд на сторінках 

нового видання
Стор 20 - 22 Козацький батько 

повертається!
Стор 23 - 24 ДО 140-річчя  

НАРОДЖЕННЯ ВИЗНАЧНОГО  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ - СЕРГІЯ 

ЄФРЕМОВА
Стор 25 ЇЙ ОДНІЙ СВОЄ 

ВІДКРИЮ СЕРЦЕ
Стор 26 «Я свободою все 

замалюю!»
Стор 27 «Молять за Вкраїну – із 

небес, живі!» 
Стор 28 – 30 Олександр 

Пісаревський: « Держава служить 
народу для створення добробуту, 
гідних умов життя та виживання 

Нації, збереження історії, 
традицій, культури народу 

та просування його на шляху 
прогресу та розвитку».

Стор 31 – 32 ВЕЛЬС. ШЛЯХ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧЕРЕЗ ТЕРОР
Стор 33 - 34 «Журнал «Бористен»  

інформаційний спонсор мега-
імпрези «Козацька слава отамана 
Сірка - на крилах Незалежності
Стор 35 Дослідники з’ясували, 
чим відрізняються українські 

діаспори Німеччини та Польщі
Стор 36 Не знімати із ранку до 
ночі: Vogue вкотре відзначив 

популярність українських 
вишиванок
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Ще більше цікавої 
та актуальної 
інформації на 
нашому сайті 

borysten.com.ua

Долучайтесь до нас у 
соцмережі 

facebook.com/borysteninfo

Стор. 1 Відзнаку 
трендмейкера присуджено

Стор. 2 Ми не забули....
Стор.3 Круглий стіл
Стор.4-5 З перших 
відгуків на імпрезу

Стор.6-7 Х.С.
Стор 8-9 ЗБЕРІГАЙМО 

ЧИСТОТУ РІДНОЇ 
МОВИ 

Стор.10 Для  Святішого  
Патріарха Філарета       
Стор.11 Піонерам  –  

Українцям 
Стор.12-13 Подяка  і  
враження  з  роману  

“СОБОР”
Стор.14 Свято   

Соборності   над   Збручем 
Стор.15-18 

СХАМЕНІТЬСЯ,БУДЬТЕ 
ЛЮДЕ…

Стор.19- ВАСИЛЬ 
БИСТРЯНИК: ІСТОРІЯ 

ОДНІЄЇ ДОЛІ АБО 
ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ 

ПЛЯШКА
Стор.20-23 

ІНФОРМАЦІЙНА 
ВІЙНА 

І ВИБІР БЕЗ ПРАВА 
ВИБОРУ

Стор.24-36 Треба 
повернути громадянам 
України право мати в 

реєстраційних документах 
запис про національність. 

Звернення Григорія 
Омельченка

  

Відзнаку трендмейкера присуджено 
письменнику, тележурналісту, 

видавцю, шеф-редактору журналу 
«Бористен»

 Фіделю Сухоносу

 
Редактор журналу  “Бористен”  Фідель 

Сухоніс увійшов у топ-100 блогерів 
і трендмейкерів  Дніпропетровської 

області. Вітаємо!
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У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання 
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців 
галузі з різних міст України.

Захід проведений Державним підприємством 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, 
Національним центром аерокосмічної освіти молоді 
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним 
університетом ім. О. Гончара та Музеєм космонавтики 
ім. С.П. Корольова Житомирської області. У цьому році 
Наукові читання присвячені 30-річчю першого польоту 
ракети-носія «Зеніт».

Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вде-
сяте зібрали працівників аерокосмічної галузі та освіти, 
біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців 
і працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних, 
екологічних, економічних і правових аспектів космічної 
діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу 
космічної галузі України та обговорення перспектив по-
дальшого засвоєння й гуманного і раціонального викори-
стання космосу людством. У заході взяли участь близько 
80 осіб з різних міст України. На пленарному та секційних 
засіданнях за шістьма науковими напрямами загалом 
було представлено 49 доповідей. 

Наукові читання «Дніпровська орбіта», справді, 
унікальний захід. Його створення та десятиліття успішного 
існування свідчать, що в нашій державі не лише розробля-
ють новітні зразки космічної техніки й передові технології, 
генерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї, 
але й підходять до цього відповідально, спираючись на 
загальнолюдські цінності та використовуючи їх як один з 
ключів до успішного розвитку. За роки існування Наукові 
читання змінювалися, форми їх роботи вдосконалюва-
лися, з’являлися нові секції, поширювався спектр питань 
аналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним 
проблемам сучасності.

З першого року існування «Дніпровської орбіти» ве-
лася робота за такими науковими напрямами: «Історія 
авіації та ракетно-космічної техніки», «Аерокосмічна 
освіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та кос-

Десять років на Дніпровській орбіті

мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові, 
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Мо-
лодь та космос». А цього року була внесена пропозиція 
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого 
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена 
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.

Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив гене-
ральний директор Національного центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із 
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню 
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального 
Конструктора Державного підприємства «Конструкторсь-
ке бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструк-
торським випробуванням і льотній експлуатації А. Агар-
ков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди 
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Ко-
манов.

Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобу-
дування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові 
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших 
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації 
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ 
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати нау-
кових досліджень з історії розвитку ідей і технічних роз-
робок, з історії відомих підприємств космічної галузі та 
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження. 

Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволи-
ла висвітлити проблеми створення системи підготовки 
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий 
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців. 

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на 
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини 
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в 
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних 
проблем. Зокрема, був запропонований глибокий аналіз 
різних екологічних аспектів космічної діяльності, таких, 
наприклад, як проблема створення моделей екологічних 
забруднень території внаслідок проливів компонентів ра-
кетного палива при аварійних ситуаціях. 

У секції «Філософія та космос» (кординатор – І. Дя-
чук з Музею космонавтики С.П. Корольова) розгляда-
ли проблеми пізнання всесвіту. Завдяки представлено-
му цікавому аналізу розрахункових результатів у галузі 
астрономії та філософському, узагальненому погля-
ду на них, науковці змогли ще раз відчути поезію космо-
су. Також під час засідання секції був представлений Му-
зей народних промислів з експонатами, пов’язаними з 
космічною діяльністю.

Науковий напрямок «Економіко-правові, гуманітарні 
та етичні аспекти освоєння космосу» зібрав доповіді щодо 
досвіду патентної діяльності, проблем інтелектуальної 
власності й інноваційних тенденцій розвитку у космічній 
галузі.

Секція «Молодь та космос» (координатори – проф. 
ДНУ В.Кривошеїн, голова ради молодих працівників 
ДП «КБ Південне» І.Селіфонов) вже другий рік поспіль 
поєднує досвідчених науковців та представників молоді. 

Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні 
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектно-
конструкторській та науковій діяльності, досліджувала 
перспективи отримання молоддю профільної освіти і 
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов 
колективної творчої праці та суспільного життя. 

У рамках Наукових читань «Дніпровська орбіта» також 
започаткована традиція проведення круглих столів. У цьо-
му році під головуванням проф. ДНУ Г. Сокола був про-
ведений круглий стіл на тему: «Механік, учений, педагог: 
до 95-річчя від дня народження доктора технічних наук, 
професора І.К. Косько». Учасники здійснювали аналіз 
наукової спадщини проф. І.К. Коська, а також ділилися 
спогадами про нього та його діяльність у якості виклада-
ча і декана фізико-технічного факультету ДНУ.

Загалом, X Наукові читання «Дніпровська орбіта» ви-
явилися спрямованими на активну роботу й засвідчили 
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої 
країни, необхідність зосередження зусиль на викори-
стання всіх можливих потенціалів збереження набутих у 
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.
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На базі Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара пройшла VII Міжнародна 
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави 
і права», організована спільно з юридичним факультетом 
Білостоцького університету (Польща). 

У роботі конференції взяли участь 160 студентів, 
аспірантів та молодих вчених з Німеччини (Міжнародний 
університет у Карлсруе), Польщі (Ягелонський університет), 
Литви (Інститут міжнародного та європейського права 
Вільнюського університету), Білорусі (Білоруський дер-
жавний університет), Росії (Білгородський державний 
дослідницький університет, Казанський федеральний 
університет) та 15 ВНЗ України. 

З відкриттям заходу присутніх привітав прорек-
тор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Кар-
плюк. Він зазначив, що перша подібна конференція 
у Дніпропетровському національному університеті 
була організована у березні 2010 року. З того часу 
зацікавленість та рівень наукової діяльності студентів 
і молодих вчених неухильно зростає. «Наші учасники з 
року в рік демонструють щире бажання увійти в дорослу 
науку та знайти своє місце серед найкращих спеціалістів. 
Відтак, віковий і представницький склад конференції 
постійно розширюється, а її наукова проблематика 
охоплює все нові напрямки юридичної науки. Зазначу, що 
за роки проведення цього заходу в нашому університеті 
збільшився набір студентів на юридичні спеціальності (до 
90 осіб), аспірантів – 34 особи (що є одним з найкращих 
показників у всій Україні), а кількість докторів наук юри-
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дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –  
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», – 
розказав Володимир Іванович. 

Також з вітальним словом до учасників конференції 
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, профе-
сор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи 
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник 
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Ва-
силишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві 
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення 
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, вису-
нули нові завдання перед юридичною наукою. Сьогодні 
вона має більш ефективно сприяти встановленню но-
вого демократичного правопорядку, реформуванню 
державного управління та місцевого самоврядування, 
вирішувати проблеми в галузі правового регулювання 
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а та-
кож реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист 
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому 
на наукові обговорення під час пленарних та секційних 
засідань було вирішено винести найбільш актуальні про-
блеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються 
прагненням побудови в Україні правової держави і грома-
дянського суспільства європейського зразка та входжен-
ня в європейський правовий простір чи то складним про-
цесом реформування правопорядку в нашій країні та його 
адаптації до нових соціально-політичних і економічних 
умов. 

Відтак, учасниками форуму були представлені 
різноманітні дослідження з загальнотеоретичної 
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної 
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та 
історія держави та права, історія політичних і право-
вих вчень, порівняльне правознавство, міжнародне 
право. Конституційне право та конституційний про-
цес, муніципальне право, адміністративне право та 
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне 
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне 
право, господарське право та господарський процес», 
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, при-
родоресурсне право, трудове право та право соціального 
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшуко-
ва діяльність». 

Музичний День Європи в ДНУ
У рамках Дня Європи в Науковій бібліотеці 

Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара відбувся концерт 
європейської класичної вокальної музики.
У дні, коли Україна, за традицією, відзначає 
День Європи, яскраво демонструючи свій єв-
ропейський вибір та устремління до європей-
ських цінностей, проводяться численні захо-
ди наукового, культурно-просвітницького та 
спортивного спрямування, до яких долучився 
і наш університет. Так, на запрошення групи 
аналізу у сфері гуманітарної освіти і виховання 
молоді ДНУ до університету завітали лауреат 
міжнародних конкурсів Олег Журавель (те-
нор) і заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки композиторів України, 
викладач Дніпропетровської консерваторії ім. 
М. Глінки Володимир Скуратівський (форте-
піано). На одну годину просторий зал наукової 
бібліотеки ДНУ перетворився для музикантів 
на сцену, з якої вони подарували студентам 
шедеври західноєвропейської оперної класики.
«Зрозуміло, що втілюючи свій цивілізаційний 
вибір, Україна прагне якомога швидше і повні-
ше інтегруватися в європейський простір, у 
тому числі, в сфері освіти, науки, культури та 
комунікацій. Тож сьогодні ми запропонува-
ли нашим студентам зануритися в атмосферу 
прекрасного, познайомивши їх з європейською 
класичною музикою. Переконані, що цей кон-
церт подарує їм унікальну можливість дотор-
кнутися душею до кращих зразків європейської 
музичної культури, відчути її чаруючий подих 
та благотворний вплив на внутрішній світ і 
настрій», – наголосив проректор з науково-пе-
дагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді ДНУ Валентин Іваненко.
«Глибоко символічно, що цього року День Євро-
пи в Україні співпав із Днем вишиванки, – звер-
нувся до публіки композитор Володимир Ску-
ратівський. – На мій погляд, День Європи маємо 
сприймати, насамперед, як день європейської 
культури. І сьогодні ми з вами, дорогі слухачі, 
будемо спілкуватися, напевно, єдиною всесвіт-
ньо зрозумілою мовою – мовою музики. На ща-
стя, музика існує задля того, аби згуртовувати 
світ, а не роз’єднувати його. Адже вона не визнає 
кордонів і здатна об’єднувати народи незалеж-
но від різних державних устроїв, віросповідань 
та світосприйняття», – підкреслив маестро. 
Зокрема, у концертній програмі музиканти 
представили студентам неповторну європейсь-
ку оперну музику кінця ХІХ – початку ХХ століт-
тя. «Сьогодні пролунають шедеври вокальної 
класики, і перш за все, італійської, адже саме 
Італія з її мелодійною мовою і напрочуд м’яким 
кліматом вважається батьківщиною опери та 

великих співців. Так само й Україну, з огляду 
на співучість нашої мови і  багато в чому подіб-
ний до італійського клімат, також можна вва-
жати батьківщиною прекрасних голосів і най-
кращих співаків», – зазначив пан Володимир.

У цьому слухачі самостійно переконалися, 
почувши сильний та енергійний голос молодо-
го дніпропетровського співака Олега Журавля. 
У його виконанні під віртуозний акомпанемент 
маестро В.Скуратівського пролунали відомі 
композиції Джузеппе Верді (арія Макдуфа із 
опери «Макбет»), Джакомо Пуччіні (аріозо 
Джонсона з опери «Дівчина з Заходу»), Руджеро 
Леонкавалло («Маттіната (Ранкова пісня)», Ро-
дольфо Фальво («Скажіть, дівчата»), Станіслао 
Гаскальдоні («Заборонена пісня»), Пабло Соро-
сабаля (романс Леандро з опери «Таверна в пор-
ту»), Жоржа Бізе (аріозо «Хозе з квіткою» з опери 
«Кармен»). Кожна з них також супроводжува-
лася розповіддю про історію свого написання.
Чарівний вокал у купі з проникливим музич-
ним супроводом не залишили байдужими 
юних шанувальників музики. Натхненні чудо-
вим виконанням вони нагородили своїх тала-
новитих гостей вдячними, щедрими оплесками.
 В університеті переконані, що ця змістов-
на зустріч із музикантами й подарована ними 
естетична насолода надовго запам’ятають-
ся усім слухачам. Саме тому гостей запро-
сили стати постійними учасниками творчих 
зустрічей зі студентами університету. А от 
на згадку  про перший дружній візит їм по-
дарували книги про ДНУ, де вони зможуть 
прочитати про молодь, культуру, духов-
ність – усе, чим живе сьогодні університет.
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Традиційний національний живопис – 
сучасності

У Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара пройшов 
відкритий захист дипломних робіт студентів 
спеціальності «Образотворче мистецтво», 
виконаних у техніці петриківського розпису.
Віднині стіни 4-го навчального  корпусу довгі 
роки прикрашатимуть яскраві мистецькі 
роботи випускниць кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну ДНУ Ганни Душиної 
та Маргарити Петренко. Зокрема, в якості 
дипломних проектів молоді художниці 
представили 11 ґрунтованих полотен у стилі 
петриківського розпису на тему «Моя Україна: 
монументально-декоративний розпис». Техніку 
цього оригінального мистецького стилю дівчата 
студіюють лише другий рік, з моменту, коли 
на кафедрі була відкрита нова спеціалізація 
«Робота в матеріалі “Петриківський розпис”». 
Керівник нового образотворчого напряму 
– заслужений майстер народної творчості 
України, член Дніпропетровської організації 
Національної спілки художників України, 
віце-президент громадської організації 
«Асоціація майстрів народного мистецтва 
України», викладач Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та 
дизайну ДНУ Тетяна Анатоліївна Гарькава.
Сьогоднішніх студентів можна сміливо назвати 
четвертим поколінням самобутнього народного 
мистецтва, відзначає Тетяна Анатоліївна, 
уродженка с. Петриківка. «Я є ученицею Федора 
Савича Панка, який навчався в родоначальниці 
петриківського розпису Тетяни Якимівни 
Пати, – розповідає майстриня. – Зачинателі 
цього напряму були майстрами від природи: 
надихаючись образами, які зустрічали навкруги, 
вони в своїх роботах відтворювали художні 
стилізації усього, що бачили. А сьогодні ми 
не лише зберігаємо цю спадковість поколінь, 
використовуючи традиційні інструменти, 
техніки та елементи петриківського живопису, 
але й створюємо сучасні інтерпретації на 
нових матеріалах (картоні, тканині, склі, 
кераміці тощо). Це наш своєрідний внесок 
в загальну українську культуру, в сучасну 
національну цивілізацію», – говорить вона.
Зазначимо, що викладання техніки 
петриківського розпису в нашому регіоні 
ведеться у дитячих гуртках (починаючи 
з 3-х років), художніх школах, в 
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Ми не забули....
Річниця трагічних подій на Майдані. 

         Гагік Нігоян прийшов з величезним букетом червоних 
троянд до єдиного сина, який першим віддав своє життя 
за свободу і гідність під час кривавих подій на Майдані. 
Сергій Нігоян ч похований в рідному селі Березнуватівка 
Солонянського району Дніпропетровської області, але 

батько не міг не приїхати в Дніпро, де пам'ять сина 
увічнили на стелі Героїв
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У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання 
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців 
галузі з різних міст України.

Захід проведений Державним підприємством 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, 
Національним центром аерокосмічної освіти молоді 
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним 
університетом ім. О. Гончара та Музеєм космонавтики 
ім. С.П. Корольова Житомирської області. У цьому році 
Наукові читання присвячені 30-річчю першого польоту 
ракети-носія «Зеніт».

Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вде-
сяте зібрали працівників аерокосмічної галузі та освіти, 
біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців 
і працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних, 
екологічних, економічних і правових аспектів космічної 
діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу 
космічної галузі України та обговорення перспектив по-
дальшого засвоєння й гуманного і раціонального викори-
стання космосу людством. У заході взяли участь близько 
80 осіб з різних міст України. На пленарному та секційних 
засіданнях за шістьма науковими напрямами загалом 
було представлено 49 доповідей. 

Наукові читання «Дніпровська орбіта», справді, 
унікальний захід. Його створення та десятиліття успішного 
існування свідчать, що в нашій державі не лише розробля-
ють новітні зразки космічної техніки й передові технології, 
генерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї, 
але й підходять до цього відповідально, спираючись на 
загальнолюдські цінності та використовуючи їх як один з 
ключів до успішного розвитку. За роки існування Наукові 
читання змінювалися, форми їх роботи вдосконалюва-
лися, з’являлися нові секції, поширювався спектр питань 
аналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним 
проблемам сучасності.

З першого року існування «Дніпровської орбіти» ве-
лася робота за такими науковими напрямами: «Історія 
авіації та ракетно-космічної техніки», «Аерокосмічна 
освіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та кос-
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мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові, 
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Мо-
лодь та космос». А цього року була внесена пропозиція 
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого 
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена 
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.

Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив гене-
ральний директор Національного центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із 
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню 
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального 
Конструктора Державного підприємства «Конструкторсь-
ке бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструк-
торським випробуванням і льотній експлуатації А. Агар-
ков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди 
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Ко-
манов.

Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобу-
дування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові 
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших 
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації 
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ 
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати нау-
кових досліджень з історії розвитку ідей і технічних роз-
робок, з історії відомих підприємств космічної галузі та 
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження. 

Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволи-
ла висвітлити проблеми створення системи підготовки 
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий 
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців. 

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на 
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини 
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в 
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних 
проблем. Зокрема, був запропонований глибокий аналіз 
різних екологічних аспектів космічної діяльності, таких, 
наприклад, як проблема створення моделей екологічних 
забруднень території внаслідок проливів компонентів ра-
кетного палива при аварійних ситуаціях. 

У секції «Філософія та космос» (кординатор – І. Дя-
чук з Музею космонавтики С.П. Корольова) розгляда-
ли проблеми пізнання всесвіту. Завдяки представлено-
му цікавому аналізу розрахункових результатів у галузі 
астрономії та філософському, узагальненому погля-
ду на них, науковці змогли ще раз відчути поезію космо-
су. Також під час засідання секції був представлений Му-
зей народних промислів з експонатами, пов’язаними з 
космічною діяльністю.

Науковий напрямок «Економіко-правові, гуманітарні 
та етичні аспекти освоєння космосу» зібрав доповіді щодо 
досвіду патентної діяльності, проблем інтелектуальної 
власності й інноваційних тенденцій розвитку у космічній 
галузі.

Секція «Молодь та космос» (координатори – проф. 
ДНУ В.Кривошеїн, голова ради молодих працівників 
ДП «КБ Південне» І.Селіфонов) вже другий рік поспіль 
поєднує досвідчених науковців та представників молоді. 

Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні 
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектно-
конструкторській та науковій діяльності, досліджувала 
перспективи отримання молоддю профільної освіти і 
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов 
колективної творчої праці та суспільного життя. 

У рамках Наукових читань «Дніпровська орбіта» також 
започаткована традиція проведення круглих столів. У цьо-
му році під головуванням проф. ДНУ Г. Сокола був про-
ведений круглий стіл на тему: «Механік, учений, педагог: 
до 95-річчя від дня народження доктора технічних наук, 
професора І.К. Косько». Учасники здійснювали аналіз 
наукової спадщини проф. І.К. Коська, а також ділилися 
спогадами про нього та його діяльність у якості виклада-
ча і декана фізико-технічного факультету ДНУ.

Загалом, X Наукові читання «Дніпровська орбіта» ви-
явилися спрямованими на активну роботу й засвідчили 
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої 
країни, необхідність зосередження зусиль на викори-
стання всіх можливих потенціалів збереження набутих у 
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.

Доцент кафедри систем 
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету 

ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

На базі Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара пройшла VII Міжнародна 
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави 
і права», організована спільно з юридичним факультетом 
Білостоцького університету (Польща). 

У роботі конференції взяли участь 160 студентів, 
аспірантів та молодих вчених з Німеччини (Міжнародний 
університет у Карлсруе), Польщі (Ягелонський університет), 
Литви (Інститут міжнародного та європейського права 
Вільнюського університету), Білорусі (Білоруський дер-
жавний університет), Росії (Білгородський державний 
дослідницький університет, Казанський федеральний 
університет) та 15 ВНЗ України. 

З відкриттям заходу присутніх привітав прорек-
тор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Кар-
плюк. Він зазначив, що перша подібна конференція 
у Дніпропетровському національному університеті 
була організована у березні 2010 року. З того часу 
зацікавленість та рівень наукової діяльності студентів 
і молодих вчених неухильно зростає. «Наші учасники з 
року в рік демонструють щире бажання увійти в дорослу 
науку та знайти своє місце серед найкращих спеціалістів. 
Відтак, віковий і представницький склад конференції 
постійно розширюється, а її наукова проблематика 
охоплює все нові напрямки юридичної науки. Зазначу, що 
за роки проведення цього заходу в нашому університеті 
збільшився набір студентів на юридичні спеціальності (до 
90 осіб), аспірантів – 34 особи (що є одним з найкращих 
показників у всій Україні), а кількість докторів наук юри-

Перспективи розвитку держави 
і права очима молодих юристів

дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –  
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», – 
розказав Володимир Іванович. 

Також з вітальним словом до учасників конференції 
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, профе-
сор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи 
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник 
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Ва-
силишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві 
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення 
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, вису-
нули нові завдання перед юридичною наукою. Сьогодні 
вона має більш ефективно сприяти встановленню но-
вого демократичного правопорядку, реформуванню 
державного управління та місцевого самоврядування, 
вирішувати проблеми в галузі правового регулювання 
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а та-
кож реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист 
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому 
на наукові обговорення під час пленарних та секційних 
засідань було вирішено винести найбільш актуальні про-
блеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються 
прагненням побудови в Україні правової держави і грома-
дянського суспільства європейського зразка та входжен-
ня в європейський правовий простір чи то складним про-
цесом реформування правопорядку в нашій країні та його 
адаптації до нових соціально-політичних і економічних 
умов. 

Відтак, учасниками форуму були представлені 
різноманітні дослідження з загальнотеоретичної 
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної 
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та 
історія держави та права, історія політичних і право-
вих вчень, порівняльне правознавство, міжнародне 
право. Конституційне право та конституційний про-
цес, муніципальне право, адміністративне право та 
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне 
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне 
право, господарське право та господарський процес», 
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, при-
родоресурсне право, трудове право та право соціального 
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшуко-
ва діяльність». 

Музичний День Європи в ДНУ
У рамках Дня Європи в Науковій бібліотеці 

Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара відбувся концерт 
європейської класичної вокальної музики.
У дні, коли Україна, за традицією, відзначає 
День Європи, яскраво демонструючи свій єв-
ропейський вибір та устремління до європей-
ських цінностей, проводяться численні захо-
ди наукового, культурно-просвітницького та 
спортивного спрямування, до яких долучився 
і наш університет. Так, на запрошення групи 
аналізу у сфері гуманітарної освіти і виховання 
молоді ДНУ до університету завітали лауреат 
міжнародних конкурсів Олег Журавель (те-
нор) і заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки композиторів України, 
викладач Дніпропетровської консерваторії ім. 
М. Глінки Володимир Скуратівський (форте-
піано). На одну годину просторий зал наукової 
бібліотеки ДНУ перетворився для музикантів 
на сцену, з якої вони подарували студентам 
шедеври західноєвропейської оперної класики.
«Зрозуміло, що втілюючи свій цивілізаційний 
вибір, Україна прагне якомога швидше і повні-
ше інтегруватися в європейський простір, у 
тому числі, в сфері освіти, науки, культури та 
комунікацій. Тож сьогодні ми запропонува-
ли нашим студентам зануритися в атмосферу 
прекрасного, познайомивши їх з європейською 
класичною музикою. Переконані, що цей кон-
церт подарує їм унікальну можливість дотор-
кнутися душею до кращих зразків європейської 
музичної культури, відчути її чаруючий подих 
та благотворний вплив на внутрішній світ і 
настрій», – наголосив проректор з науково-пе-
дагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді ДНУ Валентин Іваненко.
«Глибоко символічно, що цього року День Євро-
пи в Україні співпав із Днем вишиванки, – звер-
нувся до публіки композитор Володимир Ску-
ратівський. – На мій погляд, День Європи маємо 
сприймати, насамперед, як день європейської 
культури. І сьогодні ми з вами, дорогі слухачі, 
будемо спілкуватися, напевно, єдиною всесвіт-
ньо зрозумілою мовою – мовою музики. На ща-
стя, музика існує задля того, аби згуртовувати 
світ, а не роз’єднувати його. Адже вона не визнає 
кордонів і здатна об’єднувати народи незалеж-
но від різних державних устроїв, віросповідань 
та світосприйняття», – підкреслив маестро. 
Зокрема, у концертній програмі музиканти 
представили студентам неповторну європейсь-
ку оперну музику кінця ХІХ – початку ХХ століт-
тя. «Сьогодні пролунають шедеври вокальної 
класики, і перш за все, італійської, адже саме 
Італія з її мелодійною мовою і напрочуд м’яким 
кліматом вважається батьківщиною опери та 

великих співців. Так само й Україну, з огляду 
на співучість нашої мови і  багато в чому подіб-
ний до італійського клімат, також можна вва-
жати батьківщиною прекрасних голосів і най-
кращих співаків», – зазначив пан Володимир.

У цьому слухачі самостійно переконалися, 
почувши сильний та енергійний голос молодо-
го дніпропетровського співака Олега Журавля. 
У його виконанні під віртуозний акомпанемент 
маестро В.Скуратівського пролунали відомі 
композиції Джузеппе Верді (арія Макдуфа із 
опери «Макбет»), Джакомо Пуччіні (аріозо 
Джонсона з опери «Дівчина з Заходу»), Руджеро 
Леонкавалло («Маттіната (Ранкова пісня)», Ро-
дольфо Фальво («Скажіть, дівчата»), Станіслао 
Гаскальдоні («Заборонена пісня»), Пабло Соро-
сабаля (романс Леандро з опери «Таверна в пор-
ту»), Жоржа Бізе (аріозо «Хозе з квіткою» з опери 
«Кармен»). Кожна з них також супроводжува-
лася розповіддю про історію свого написання.
Чарівний вокал у купі з проникливим музич-
ним супроводом не залишили байдужими 
юних шанувальників музики. Натхненні чудо-
вим виконанням вони нагородили своїх тала-
новитих гостей вдячними, щедрими оплесками.
 В університеті переконані, що ця змістов-
на зустріч із музикантами й подарована ними 
естетична насолода надовго запам’ятають-
ся усім слухачам. Саме тому гостей запро-
сили стати постійними учасниками творчих 
зустрічей зі студентами університету. А от 
на згадку  про перший дружній візит їм по-
дарували книги про ДНУ, де вони зможуть 
прочитати про молодь, культуру, духов-
ність – усе, чим живе сьогодні університет.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

www.dnu.dp.ua 
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Традиційний національний живопис – 
сучасності

У Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара пройшов 
відкритий захист дипломних робіт студентів 
спеціальності «Образотворче мистецтво», 
виконаних у техніці петриківського розпису.
Віднині стіни 4-го навчального  корпусу довгі 
роки прикрашатимуть яскраві мистецькі 
роботи випускниць кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну ДНУ Ганни Душиної 
та Маргарити Петренко. Зокрема, в якості 
дипломних проектів молоді художниці 
представили 11 ґрунтованих полотен у стилі 
петриківського розпису на тему «Моя Україна: 
монументально-декоративний розпис». Техніку 
цього оригінального мистецького стилю дівчата 
студіюють лише другий рік, з моменту, коли 
на кафедрі була відкрита нова спеціалізація 
«Робота в матеріалі “Петриківський розпис”». 
Керівник нового образотворчого напряму 
– заслужений майстер народної творчості 
України, член Дніпропетровської організації 
Національної спілки художників України, 
віце-президент громадської організації 
«Асоціація майстрів народного мистецтва 
України», викладач Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та 
дизайну ДНУ Тетяна Анатоліївна Гарькава.
Сьогоднішніх студентів можна сміливо назвати 
четвертим поколінням самобутнього народного 
мистецтва, відзначає Тетяна Анатоліївна, 
уродженка с. Петриківка. «Я є ученицею Федора 
Савича Панка, який навчався в родоначальниці 
петриківського розпису Тетяни Якимівни 
Пати, – розповідає майстриня. – Зачинателі 
цього напряму були майстрами від природи: 
надихаючись образами, які зустрічали навкруги, 
вони в своїх роботах відтворювали художні 
стилізації усього, що бачили. А сьогодні ми 
не лише зберігаємо цю спадковість поколінь, 
використовуючи традиційні інструменти, 
техніки та елементи петриківського живопису, 
але й створюємо сучасні інтерпретації на 
нових матеріалах (картоні, тканині, склі, 
кераміці тощо). Це наш своєрідний внесок 
в загальну українську культуру, в сучасну 
національну цивілізацію», – говорить вона.
Зазначимо, що викладання техніки 
петриківського розпису в нашому регіоні 
ведеться у дитячих гуртках (починаючи 
з 3-х років), художніх школах, в 
Дніпропетровському театрально-художньому 
коледжі на спеціальності «Декоративно-
прикладне мистецтво». Проте отримати 
кваліфікацію спеціаліста найвищого рівня 
акредитації із цього виду мистецтва можна 

лише в Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара на кафедрі 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
«На нашій кафедрі студенти оволодівають 
майстерністю виконання живопису, малюнку, 
композиції та дизайну, а віднедавна ще й 
петривківського розпису. Маючи “корінні” 
знання цього самобутнього народного 
мистецтва, молоді художники можуть 
активно застосовувати його інтер’єрах та 
екстер’єрах, в оформленні промислових 
виробів чи будь-яких інших дизайнерських 
проектів. До того ж наші випускники мають 
право викладати петриківський розпис у 
спеціалізованих навчальних закладах, бути 
керівниками дитячих гуртків чи просто 
створювати свої оригінальні роботи», – 
підкреслює керівник напряму Тетяна Гарькава.
В університеті говорять, що впровадження нової 
спеціалізації дає змогу піднести петриківський 
розпис на значно вищий науковий рівень. 
Так, невдовзі планується видати навчальний  
посібник «Петриківський розпис» із грифом 
МОН України, який вміщуватиме кольорові 
ілюстраційні додатки. Також є домовленості 
з Київським державним інститутом 
декоративно-прикладного мистецтва 
та Львівською національною академією 
мистецтв з приводу ознайомлення інших 
частин України з дніпровською регіональною 
творчістю та розвитку декоративно-
прикладного мистецтва в Україні в цілому.
Зацікавлені в петриківському розписі 
студенти-художники Дніпропетровського 
національного університету швидко осягнули 
таїни цього мистецтва. Лише за два роки 
вони вивчили історіографію цього стилю, 
ознайомилися з багатою творчою спадщиною 
його родоначальників, а також професійно 
опанували основні елементи (“цибулька”, 
“кучерявка”, “калина”, “горобина”, “мальва”, 
“мак”, “сонях”) та різноманітні техніки
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У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання 
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців 
галузі з різних міст України.

Захід проведений Державним підприємством 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, 
Національним центром аерокосмічної освіти молоді 
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним 
університетом ім. О. Гончара та Музеєм космонавтики 
ім. С.П. Корольова Житомирської області. У цьому році 
Наукові читання присвячені 30-річчю першого польоту 
ракети-носія «Зеніт».

Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вде-
сяте зібрали працівників аерокосмічної галузі та освіти, 
біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців 
і працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних, 
екологічних, економічних і правових аспектів космічної 
діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу 
космічної галузі України та обговорення перспектив по-
дальшого засвоєння й гуманного і раціонального викори-
стання космосу людством. У заході взяли участь близько 
80 осіб з різних міст України. На пленарному та секційних 
засіданнях за шістьма науковими напрямами загалом 
було представлено 49 доповідей. 

Наукові читання «Дніпровська орбіта», справді, 
унікальний захід. Його створення та десятиліття успішного 
існування свідчать, що в нашій державі не лише розробля-
ють новітні зразки космічної техніки й передові технології, 
генерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї, 
але й підходять до цього відповідально, спираючись на 
загальнолюдські цінності та використовуючи їх як один з 
ключів до успішного розвитку. За роки існування Наукові 
читання змінювалися, форми їх роботи вдосконалюва-
лися, з’являлися нові секції, поширювався спектр питань 
аналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним 
проблемам сучасності.

З першого року існування «Дніпровської орбіти» ве-
лася робота за такими науковими напрямами: «Історія 
авіації та ракетно-космічної техніки», «Аерокосмічна 
освіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та кос-
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мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові, 
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Мо-
лодь та космос». А цього року була внесена пропозиція 
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого 
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена 
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.

Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив гене-
ральний директор Національного центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із 
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню 
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального 
Конструктора Державного підприємства «Конструкторсь-
ке бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструк-
торським випробуванням і льотній експлуатації А. Агар-
ков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди 
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Ко-
манов.

Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобу-
дування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові 
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших 
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації 
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ 
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати нау-
кових досліджень з історії розвитку ідей і технічних роз-
робок, з історії відомих підприємств космічної галузі та 
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження. 

Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволи-
ла висвітлити проблеми створення системи підготовки 
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий 
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців. 

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на 
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини 
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в 
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних 
проблем. Зокрема, був запропонований глибокий аналіз 
різних екологічних аспектів космічної діяльності, таких, 
наприклад, як проблема створення моделей екологічних 
забруднень території внаслідок проливів компонентів ра-
кетного палива при аварійних ситуаціях. 

У секції «Філософія та космос» (кординатор – І. Дя-
чук з Музею космонавтики С.П. Корольова) розгляда-
ли проблеми пізнання всесвіту. Завдяки представлено-
му цікавому аналізу розрахункових результатів у галузі 
астрономії та філософському, узагальненому погля-
ду на них, науковці змогли ще раз відчути поезію космо-
су. Також під час засідання секції був представлений Му-
зей народних промислів з експонатами, пов’язаними з 
космічною діяльністю.

Науковий напрямок «Економіко-правові, гуманітарні 
та етичні аспекти освоєння космосу» зібрав доповіді щодо 
досвіду патентної діяльності, проблем інтелектуальної 
власності й інноваційних тенденцій розвитку у космічній 
галузі.

Секція «Молодь та космос» (координатори – проф. 
ДНУ В.Кривошеїн, голова ради молодих працівників 
ДП «КБ Південне» І.Селіфонов) вже другий рік поспіль 
поєднує досвідчених науковців та представників молоді. 

Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні 
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектно-
конструкторській та науковій діяльності, досліджувала 
перспективи отримання молоддю профільної освіти і 
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов 
колективної творчої праці та суспільного життя. 

У рамках Наукових читань «Дніпровська орбіта» також 
започаткована традиція проведення круглих столів. У цьо-
му році під головуванням проф. ДНУ Г. Сокола був про-
ведений круглий стіл на тему: «Механік, учений, педагог: 
до 95-річчя від дня народження доктора технічних наук, 
професора І.К. Косько». Учасники здійснювали аналіз 
наукової спадщини проф. І.К. Коська, а також ділилися 
спогадами про нього та його діяльність у якості виклада-
ча і декана фізико-технічного факультету ДНУ.

Загалом, X Наукові читання «Дніпровська орбіта» ви-
явилися спрямованими на активну роботу й засвідчили 
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої 
країни, необхідність зосередження зусиль на викори-
стання всіх можливих потенціалів збереження набутих у 
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.

Доцент кафедри систем 
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету 

ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

На базі Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара пройшла VII Міжнародна 
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави 
і права», організована спільно з юридичним факультетом 
Білостоцького університету (Польща). 

У роботі конференції взяли участь 160 студентів, 
аспірантів та молодих вчених з Німеччини (Міжнародний 
університет у Карлсруе), Польщі (Ягелонський університет), 
Литви (Інститут міжнародного та європейського права 
Вільнюського університету), Білорусі (Білоруський дер-
жавний університет), Росії (Білгородський державний 
дослідницький університет, Казанський федеральний 
університет) та 15 ВНЗ України. 

З відкриттям заходу присутніх привітав прорек-
тор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Кар-
плюк. Він зазначив, що перша подібна конференція 
у Дніпропетровському національному університеті 
була організована у березні 2010 року. З того часу 
зацікавленість та рівень наукової діяльності студентів 
і молодих вчених неухильно зростає. «Наші учасники з 
року в рік демонструють щире бажання увійти в дорослу 
науку та знайти своє місце серед найкращих спеціалістів. 
Відтак, віковий і представницький склад конференції 
постійно розширюється, а її наукова проблематика 
охоплює все нові напрямки юридичної науки. Зазначу, що 
за роки проведення цього заходу в нашому університеті 
збільшився набір студентів на юридичні спеціальності (до 
90 осіб), аспірантів – 34 особи (що є одним з найкращих 
показників у всій Україні), а кількість докторів наук юри-

Перспективи розвитку держави 
і права очима молодих юристів

дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –  
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», – 
розказав Володимир Іванович. 

Також з вітальним словом до учасників конференції 
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, профе-
сор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи 
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник 
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Ва-
силишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві 
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення 
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, вису-
нули нові завдання перед юридичною наукою. Сьогодні 
вона має більш ефективно сприяти встановленню но-
вого демократичного правопорядку, реформуванню 
державного управління та місцевого самоврядування, 
вирішувати проблеми в галузі правового регулювання 
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а та-
кож реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист 
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому 
на наукові обговорення під час пленарних та секційних 
засідань було вирішено винести найбільш актуальні про-
блеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються 
прагненням побудови в Україні правової держави і грома-
дянського суспільства європейського зразка та входжен-
ня в європейський правовий простір чи то складним про-
цесом реформування правопорядку в нашій країні та його 
адаптації до нових соціально-політичних і економічних 
умов. 

Відтак, учасниками форуму були представлені 
різноманітні дослідження з загальнотеоретичної 
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної 
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та 
історія держави та права, історія політичних і право-
вих вчень, порівняльне правознавство, міжнародне 
право. Конституційне право та конституційний про-
цес, муніципальне право, адміністративне право та 
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне 
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне 
право, господарське право та господарський процес», 
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, при-
родоресурсне право, трудове право та право соціального 
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшуко-
ва діяльність». 

Музичний День Європи в ДНУ
У рамках Дня Європи в Науковій бібліотеці 

Дніпропетровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара відбувся концерт 
європейської класичної вокальної музики.
У дні, коли Україна, за традицією, відзначає 
День Європи, яскраво демонструючи свій єв-
ропейський вибір та устремління до європей-
ських цінностей, проводяться численні захо-
ди наукового, культурно-просвітницького та 
спортивного спрямування, до яких долучився 
і наш університет. Так, на запрошення групи 
аналізу у сфері гуманітарної освіти і виховання 
молоді ДНУ до університету завітали лауреат 
міжнародних конкурсів Олег Журавель (те-
нор) і заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки композиторів України, 
викладач Дніпропетровської консерваторії ім. 
М. Глінки Володимир Скуратівський (форте-
піано). На одну годину просторий зал наукової 
бібліотеки ДНУ перетворився для музикантів 
на сцену, з якої вони подарували студентам 
шедеври західноєвропейської оперної класики.
«Зрозуміло, що втілюючи свій цивілізаційний 
вибір, Україна прагне якомога швидше і повні-
ше інтегруватися в європейський простір, у 
тому числі, в сфері освіти, науки, культури та 
комунікацій. Тож сьогодні ми запропонува-
ли нашим студентам зануритися в атмосферу 
прекрасного, познайомивши їх з європейською 
класичною музикою. Переконані, що цей кон-
церт подарує їм унікальну можливість дотор-
кнутися душею до кращих зразків європейської 
музичної культури, відчути її чаруючий подих 
та благотворний вплив на внутрішній світ і 
настрій», – наголосив проректор з науково-пе-
дагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді ДНУ Валентин Іваненко.
«Глибоко символічно, що цього року День Євро-
пи в Україні співпав із Днем вишиванки, – звер-
нувся до публіки композитор Володимир Ску-
ратівський. – На мій погляд, День Європи маємо 
сприймати, насамперед, як день європейської 
культури. І сьогодні ми з вами, дорогі слухачі, 
будемо спілкуватися, напевно, єдиною всесвіт-
ньо зрозумілою мовою – мовою музики. На ща-
стя, музика існує задля того, аби згуртовувати 
світ, а не роз’єднувати його. Адже вона не визнає 
кордонів і здатна об’єднувати народи незалеж-
но від різних державних устроїв, віросповідань 
та світосприйняття», – підкреслив маестро. 
Зокрема, у концертній програмі музиканти 
представили студентам неповторну європейсь-
ку оперну музику кінця ХІХ – початку ХХ століт-
тя. «Сьогодні пролунають шедеври вокальної 
класики, і перш за все, італійської, адже саме 
Італія з її мелодійною мовою і напрочуд м’яким 
кліматом вважається батьківщиною опери та 

великих співців. Так само й Україну, з огляду 
на співучість нашої мови і  багато в чому подіб-
ний до італійського клімат, також можна вва-
жати батьківщиною прекрасних голосів і най-
кращих співаків», – зазначив пан Володимир.

У цьому слухачі самостійно переконалися, 
почувши сильний та енергійний голос молодо-
го дніпропетровського співака Олега Журавля. 
У його виконанні під віртуозний акомпанемент 
маестро В.Скуратівського пролунали відомі 
композиції Джузеппе Верді (арія Макдуфа із 
опери «Макбет»), Джакомо Пуччіні (аріозо 
Джонсона з опери «Дівчина з Заходу»), Руджеро 
Леонкавалло («Маттіната (Ранкова пісня)», Ро-
дольфо Фальво («Скажіть, дівчата»), Станіслао 
Гаскальдоні («Заборонена пісня»), Пабло Соро-
сабаля (романс Леандро з опери «Таверна в пор-
ту»), Жоржа Бізе (аріозо «Хозе з квіткою» з опери 
«Кармен»). Кожна з них також супроводжува-
лася розповіддю про історію свого написання.
Чарівний вокал у купі з проникливим музич-
ним супроводом не залишили байдужими 
юних шанувальників музики. Натхненні чудо-
вим виконанням вони нагородили своїх тала-
новитих гостей вдячними, щедрими оплесками.
 В університеті переконані, що ця змістов-
на зустріч із музикантами й подарована ними 
естетична насолода надовго запам’ятають-
ся усім слухачам. Саме тому гостей запро-
сили стати постійними учасниками творчих 
зустрічей зі студентами університету. А от 
на згадку  про перший дружній візит їм по-
дарували книги про ДНУ, де вони зможуть 
прочитати про молодь, культуру, духов-
ність – усе, чим живе сьогодні університет.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

www.dnu.dp.ua 

№
05

(2
98

)

2

№
01

 (2
94

)

У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання 
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців 
галузі з різних міст України.

Захід проведений Державним підприємством 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля, 
Національним центром аерокосмічної освіти молоді 
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним 
університетом ім. О. Гончара та Музеєм космонавтики 
ім. С.П. Корольова Житомирської області. У цьому році 
Наукові читання присвячені 30-річчю першого польоту 
ракети-носія «Зеніт».

Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вде-
сяте зібрали працівників аерокосмічної галузі та освіти, 
біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців 
і працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних, 
екологічних, економічних і правових аспектів космічної 
діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу 
космічної галузі України та обговорення перспектив по-
дальшого засвоєння й гуманного і раціонального викори-
стання космосу людством. У заході взяли участь близько 
80 осіб з різних міст України. На пленарному та секційних 
засіданнях за шістьма науковими напрямами загалом 
було представлено 49 доповідей. 

Наукові читання «Дніпровська орбіта», справді, 
унікальний захід. Його створення та десятиліття успішного 
існування свідчать, що в нашій державі не лише розробля-
ють новітні зразки космічної техніки й передові технології, 
генерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї, 
але й підходять до цього відповідально, спираючись на 
загальнолюдські цінності та використовуючи їх як один з 
ключів до успішного розвитку. За роки існування Наукові 
читання змінювалися, форми їх роботи вдосконалюва-
лися, з’являлися нові секції, поширювався спектр питань 
аналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним 
проблемам сучасності.

З першого року існування «Дніпровської орбіти» ве-
лася робота за такими науковими напрямами: «Історія 
авіації та ракетно-космічної техніки», «Аерокосмічна 
освіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та кос-

Десять років на Дніпровській орбіті

мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові, 
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Мо-
лодь та космос». А цього року була внесена пропозиція 
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого 
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена 
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.

Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив гене-
ральний директор Національного центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із 
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню 
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального 
Конструктора Державного підприємства «Конструкторсь-
ке бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструк-
торським випробуванням і льотній експлуатації А. Агар-
ков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди 
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Ко-
манов.

Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобу-
дування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові 
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших 
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації 
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ 
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати нау-
кових досліджень з історії розвитку ідей і технічних роз-
робок, з історії відомих підприємств космічної галузі та 
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження. 

Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволи-
ла висвітлити проблеми створення системи підготовки 
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий 
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців. 

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові, 
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Мо-
лодь та космос». А цього року була внесена пропозиція 
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого 
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена 
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.

Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив гене-
ральний директор Національного центру аерокосмічної 
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із 
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню 
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального 
Конструктора Державного підприємства «Конструкторсь-
ке бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструк-
торським випробуванням і льотній експлуатації А. Агар-
ков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди 
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Ко-
манов.

Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобу-
дування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові 
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших 
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації 
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ 
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати нау-
кових досліджень з історії розвитку ідей і технічних роз-
робок, з історії відомих підприємств космічної галузі та 
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження. 

Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволи-
ла висвітлити проблеми створення системи підготовки 
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий 
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців. 

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на 
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини 
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в 
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних 
проблем. Зокрема, був запропонований глибокий аналіз 
різних екологічних аспектів космічної діяльності, таких, 
наприклад, як проблема створення моделей екологічних 
забруднень території внаслідок проливів компонентів ра-
кетного палива при аварійних ситуаціях. 

У секції «Філософія та космос» (кординатор – І. Дя-
чук з Музею космонавтики С.П. Корольова) розгляда-
ли проблеми пізнання всесвіту. Завдяки представлено-
му цікавому аналізу розрахункових результатів у галузі 
астрономії та філософському, узагальненому погля-
ду на них, науковці змогли ще раз відчути поезію космо-
су. Також під час засідання секції був представлений Му-
зей народних промислів з експонатами, пов’язаними з 
космічною діяльністю.

Науковий напрямок «Економіко-правові, гуманітарні 
та етичні аспекти освоєння космосу» зібрав доповіді щодо 
досвіду патентної діяльності, проблем інтелектуальної 
власності й інноваційних тенденцій розвитку у космічній 
галузі.

Секція «Молодь та космос» (координатори – проф. 
ДНУ В.Кривошеїн, голова ради молодих працівників 
ДП «КБ Південне» І.Селіфонов) вже другий рік поспіль 
поєднує досвідчених науковців та представників молоді. 

Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні 
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектно-
конструкторській та науковій діяльності, досліджувала 
перспективи отримання молоддю профільної освіти і 
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов 
колективної творчої праці та суспільного життя. 

У рамках Наукових читань «Дніпровська орбіта» також 
започаткована традиція проведення круглих столів. У цьо-
му році під головуванням проф. ДНУ Г. Сокола був про-
ведений круглий стіл на тему: «Механік, учений, педагог: 
до 95-річчя від дня народження доктора технічних наук, 
професора І.К. Косько». Учасники здійснювали аналіз 
наукової спадщини проф. І.К. Коська, а також ділилися 
спогадами про нього та його діяльність у якості виклада-
ча і декана фізико-технічного факультету ДНУ.

Загалом, X Наукові читання «Дніпровська орбіта» ви-
явилися спрямованими на активну роботу й засвідчили 
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої 
країни, необхідність зосередження зусиль на викори-
стання всіх можливих потенціалів збереження набутих у 
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.

Доцент кафедри систем 
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету 

ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

На базі Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара пройшла VII Міжнародна 
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави 
і права», організована спільно з юридичним факультетом 
Білостоцького університету (Польща). 

У роботі конференції взяли участь 160 студентів, 
аспірантів та молодих вчених з Німеччини (Міжнародний 
університет у Карлсруе), Польщі (Ягелонський університет), 
Литви (Інститут міжнародного та європейського права 
Вільнюського університету), Білорусі (Білоруський дер-
жавний університет), Росії (Білгородський державний 
дослідницький університет, Казанський федеральний 
університет) та 15 ВНЗ України. 

З відкриттям заходу присутніх привітав прорек-
тор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Кар-
плюк. Він зазначив, що перша подібна конференція 
у Дніпропетровському національному університеті 
була організована у березні 2010 року. З того часу 
зацікавленість та рівень наукової діяльності студентів 
і молодих вчених неухильно зростає. «Наші учасники з 
року в рік демонструють щире бажання увійти в дорослу 
науку та знайти своє місце серед найкращих спеціалістів. 
Відтак, віковий і представницький склад конференції 
постійно розширюється, а її наукова проблематика 
охоплює все нові напрямки юридичної науки. Зазначу, що 
за роки проведення цього заходу в нашому університеті 
збільшився набір студентів на юридичні спеціальності (до 
90 осіб), аспірантів – 34 особи (що є одним з найкращих 
показників у всій Україні), а кількість докторів наук юри-

Перспективи розвитку держави 
і права очима молодих юристів

дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –  
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», – 
розказав Володимир Іванович. 

Також з вітальним словом до учасників конференції 
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, профе-
сор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи 
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник 
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Ва-
силишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві 
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення 
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, вису-
нули нові завдання перед юридичною наукою. Сьогодні 
вона має більш ефективно сприяти встановленню но-
вого демократичного правопорядку, реформуванню 
державного управління та місцевого самоврядування, 
вирішувати проблеми в галузі правового регулювання 
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а та-
кож реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист 
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому 
на наукові обговорення під час пленарних та секційних 
засідань було вирішено винести найбільш актуальні про-
блеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються 
прагненням побудови в Україні правової держави і грома-
дянського суспільства європейського зразка та входжен-
ня в європейський правовий простір чи то складним про-
цесом реформування правопорядку в нашій країні та його 
адаптації до нових соціально-політичних і економічних 
умов. 

Відтак, учасниками форуму були представлені 
різноманітні дослідження з загальнотеоретичної 
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної 
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та 
історія держави та права, історія політичних і право-
вих вчень, порівняльне правознавство, міжнародне 
право. Конституційне право та конституційний про-
цес, муніципальне право, адміністративне право та 
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне 
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне 
право, господарське право та господарський процес», 
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, при-
родоресурсне право, трудове право та право соціального 
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшуко-
ва діяльність». 

Студент ДНУ ім. О.Гончара Андрій Говоров 
– 4-разовий чемпіон Європи з плавання

Студент V курсу факультету суспільних 
наук і міжнародних відносин Дніпропе-

тровського національного університету імені 
Олеся Гончара Андрій Говоров здобув золо-
ту і срібні медалі XXXIII Чемпіонату Європи 
з водних видів спорту (плавання, синхрон-
не плавання, стрибки у воду), що проходив у 
Лондоні (Великобританія) з 9 по 22 травня.

Четверте у своїй кар’єрі звання чемпіона Євро-
пи Андрій Говоров завоював на своїй коронній 
дистанції – 50 метрів батерфляєм. Зокрема, з 
показником у 22,92 секунди, лідер української 
збірної випередив п'ятикратного олімпійсько-
го призера 30-річного угорця Ласло Чеха (0,39 
секунди відставання) і британця Бенджамі-
на Прауда з Великобританії (0,42 секунди). До 
речі, напередодні, в півфінальному запливі, 

Андрій Говоров, якого в світі плавання нази-
вають Українською Ракетою, встановив новий 
рекорд чемпіонатів Європи – 22,73 секунди.
В останній день змагань у фінальному запливі на 
50 метрів вільним стилем наш спортсмен посів 
друге місце, пропливши дистанцію за 21.79 се-
кунди. У суперечці за "золото" українець на 0,06 
секунди поступився французу Флорану Маноду.
Як розповів у інтерв’ю сам Андрій, нині він 
знаходиться в своїй найкращій формі. «Так, 
це крок до Ріо: на Олімпійських іграх у Бра-
зилії попливу тільки 50 метрів батерфляєм, 
тому зараз багато працюю над спринтом», – 
прокоментував перемоги 24-літній спортсмен.
Зазначимо, що українець А.Говоров вже є 
дворазовим чемпіоном Перших юнацьких 
Олімпійських ігор у Сінгапурі 2010 року, 
а в 2012 році в складі дорослої збірної ко-
манди України він брав участь у фіналь-
них змаганнях Олімпійських ігор у Лондоні.

За матеріалами електронних ЗМІ
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ДЖАМАЛА ТРІУМФАЛЬНО ПЕРЕМОГЛА
 У "ЄВРОБАЧЕННІ 2016"

Українська співачка Джамала своїм проникли-
вим виступом та піснею "1944" підкорила пу-
бліку "Євробачення 2016". Зірка стала пере-
можницею цьогорічного конкурсу та зробила 
нашу державу господинею наступного. В сумі 
артистка отримала балів: 534 бали - від журі, за 
новими правилами та  - внаслідок голосуван-
ня глядачів з країн-учасниць. Таким чином, 
Джа стала другою співачкою, яка принесла 
Україні перемогу у «Євробаченні»: дебютува-
ла у цій ролі у 2004-му році запальна Руслана 
зі своїми «Дикими танцями» До останнього 
букмекери пророкували перемогу представ-
нику Росії Сергію Лазарєву, а Джамала була 
на третьому місці, згідно із їхніми даними.
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виконання (техніка переходу, техніка мазка, 
пальцеве малювання, малювання щіточкою 
з котячої шерсті, малювання лозиною тощо). 
За цей час молоді художники взяли участь у 
всеукраїнському промо-турі, де проводили 
майстер-класи з традиційного розпису. 
Відзначимо, що спільні зусилля Тетяни Гарькавої 
і талановитих студентів ДНУ допомогли 
Україні в 2013 році одержати довгоочікувану 
перемогу, коли петриківський розпис був 
внесений до репрезентативного Списку 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Випускним творчим проектам так само 
передувала кропітка піврічна підготовча 
робота. Для створення 11 великих панно 
на стінах навчального корпусу дипломанти 
ретельно аналізували приклади визнаних 
майстрів, малювали власні ескізи і навіть 
збирали гербарій для розробки найбільш точної 
художньої стилізації рослинного орнаменту. 

«Петриківський розпис – це унікальний,  суто 
національний прояв нашої щедрої,  духовно 
багатої народної творчості, – розповідає 
дипломантка Маргарита Петренко. – В його 
основі лежить образне сприйняття рідної 
природи: її яскравий колорит і гармонійність 
форм. Відтак, я в своїх полотнах прагнула 
втілити давню ностальгію українців за 
об'єднанням із природою. Найперше, хотіла 
передати чарівну енергетику нашої природи, 
її теплу красу, викликати у глядачів відчуття 

своєрідного “повернення до рідного краю”». 
Оформлення навчального корпусу стало 
хвилюючим досвідом й для іншої випускниці – 
Ганни Душиної. «Я вперше виконувала роботу 
такого масштабу, а тому дуже переживала, щоб 
вдало перенести свої ескізи на великі стіни. 
Взагалі, впродовж створення свого дипломного 
проекту я намагалася відпрацювати кожен 
елемент, так би мовити, якомога ґрунтовніше 
натренуватися за час навчання, аби потім, 
в подальших самостійних роботах, вже не 
робити жодних помилок», – відзначає дівчина.
Створивши ці унікальні проекти, молоді 
мисткині не лише засвідчили свій високий 
професійний рівень, але й посприяли 
популяризації національного декоративного 
розпису. Адже його, на думку голови дипломної 
комісії, завідувача кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну ДНУ Віктора Корсунського, 
в інтер’єрах та екстер’єрах сучасних українських 
будівель занадто мало. «Чимало з нинішніх 
художніх проектів у петриківському стилі, 
на жаль, так і залишаються віртуальними, не 
знаходячи жодного практичного втілення. 
Наші ж студенти створили цілком реальні 
інтер’єрні об’єкти, – наголошує Віктор 
Олексійович. – У розписі Альма-матер вони, по 
суті, увіковічили своє ім’я, залишили частину 
своєї душі… Ми глибоко переконані, що їхні 
авторські роботи стануть не лише прикрасою, 
яка збагачуватиме інтер’єр вишуканими 
регіональними мотивами, а ще й принесуть 
університету високі творчі дивіденди. Позаяк 
кафедра образотворчого мистецтва та 
дизайну Дніпропетровського національного 
університету наразі єдина в регіоні, яка 
надає вищу освіту з петриківського розпису. 
Через це ми вважаємо своїм безпосереднім 
обов’язком якомога ширше впроваджувати 
в життя цей унікальний вид мистецтва».

Інформаційно-
аналітичне агентство

ДНУ ім. О.Гончара
Тел.: 374-98-20

www.dnu.dp.ua
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«Добрі справи «Бористену»

"Круглий стіл" на тему "Голодомор, Голокост:уроки історії" в Українському інституті 
вивчення голокосту "Ткума", який ініціював "Бористен" залишив здебільшого лише 
позитивні враження. Хочеться ще раз подякувати господарям заходу за гостиність 
і добру організацію , а учасникам за небайдужість. Особисто я з приємністю 
переконався у значному потенціалі наших істориків-дніпровців, а так само в 
активності окремих представників громадськості. На загал, зібралися однодумці. 
Однак, це не завадило жвавій дискусії. А ще наочно можна було побачити що Україна 
держава громадянами, якої відчувають себе представники різних національностей. 
Зокрема, про це свідчив емоційний та яскравий виступ Ельдара Тагієва - одного 
з лідерів азербайджанської громади Дніпра, котрий завітав на імпрезу разом з 
членами свого згромадження. Фідель Сухоніс , шеф-редактор журналу «Бористен»

Круглий стіл
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Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні 
й, безперечно, цікаві питання української і світової 
сучасності, як: роль сучасного міжнародного пра-
ва у врегулюванні «зіткнення цивілізацій», особливості 
трансформації державного суверенітету в умовах 
глобалізації, адаптація національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу в сфері авіаційного 
транспорту, сучасний український і зарубіжний досвід 
в новітніх формах організації міського та регіонального 
господарства,  зміни до конституції України з питань 
децентралізації, доцільність запровадження механізму 
«відсоткової філантропії» в Україні тощо. А от студент-

ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, на-
приклад, зосередилася на питаннях довіри українського 
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує 
думка щодо високої недовіри до органів судової вла-
ди. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за 
результатами соціологічного опитування, проведено-
го у 2014 році Центром Разумкова та Центром політико-
правових реформ, судова система в Україні день знахо-
диться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки 
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми 
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою 
відображають реальне ставлення наших фізичних та 
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності 
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо ста-
ну діяльності організації судової влади висвітлюють 
дані саме Державної судової адміністрації України. І от 
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розгляну-
тих справ судами по відношенню до загальної кількості 
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча пито-
ма вага звернень населення до суду і складає приблиз-
но 48%, проте проблема недовіри до органів судової вла-
ди та процесу здійснення правосуддя справді існує. І для 
її вирішення, на мій погляд, варто почати з відтворення 
реальної картини довіри та згідно з цим уже обирати век-
тор розвитку чесного судочинства», – пояснила дівчина.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

Протягом листопада 2015 року виконувався українсько-
польський проект «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація», 
що реалізується на базі Варшавського університету за 
підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів 
України та Міжнародного фонду досліджень освітньої 
політики. 

Для участі в даному проекті було подано 200 зая-
вок від провідних вищих навчальних закладів України та 
обрано 20 учасників. Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара представляла завідувач ка-
федри міжнародної економіки і світових фінансів Мари-
на Литвин.

Проект передбачав курс тренінгів, що проходили на 
базі Варшавського університету, а також індивідуальні 
консультації з провідними польськими науковцями та 
експертами в галузі освіти й науки. Під час обгово-
рень професор Б’янка Шивінська охарактеризувала 
популяризацію вищої освіти з точних та технічних наук, 
а професор Тарас Фініков закцентував увагу на Законі 
України «Про вищу освіту» та його впливі на реформу-
вання національної освітньої системи. Зокрема, він виз-
начив ключові інновації нового Закону України «Про вищу 
освіту», проблеми імплементації та наслідки прийняття 
на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ, на рівні 
стейкхолдерів вищої освіти.

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

го університету польські експерти та управлінці в галузі 
освіти провели низку лекцій та семінарів. Зокрема, були 
розглянуті питання функціонування інформаційних 
систем та інтернаціоналізації вищого навчально-
го закладу (доц., д-р Яніна Мінцер-Дашкевич), систе-
ми вступу та інтернаціоналізації ВНЗ (Єва Щепанек), 
оцінювання з метою розвитку (д-р Сильвія Яскула і 
проф. Лешек Корпоровіч), організації системи навчан-
ня та інтернаціоналізації ВНЗ (доц., д-р Анна Роснер), 
міжнародних дослідницьких програм (Діана Пустула), 
програми Horyzont 2020 (д-р Станіслав Кордашевіч), 
міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан Шляхта), 
трендів та проблем управління вищої освіти в ЄС (Ага-
та Врочинька і проф. Павел Стемпєнь), функціонування 
міжнародної гуманітарної школи (проф. Роберт А. 
Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р 
Юстина Олько), управління міжнародної співпраці Вар-
шавського університету (Сильвія Саламон і Катажина 
Коздра), системи стипендії і визнання освіти (д-р Богус-
лав Шиманскі), неетичної поведінки у ВНЗ – техніки і про-
цедури її уникнення (проф. Іренеуш Бялецкі).

Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті 
фахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме 
професора Наталі Стукало у 2014 р. та доцента Марини 
Литвин у 2015 р. стало підписання двостороннього догово-
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ДОЛЯ УКРАЇНИ І МАРТИРОЛОГІЯ НАДІЇ САВЧЕНКО  В  
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ВІд редакції. Цей допис був наданий редакції в той час коли Надія Сав-
ченко  була в російській в’язниці.  Але, на жаль, багато з того що у ньо-
му викладено залишається актуальним і зараз. І найбільше це анти люд-
ська, ант законна, українофобна  та тоталітарна сутність путінської Росії. 

,,Російський народ – глибоко нещасливий на-
род, але й глибоко, грубий, і, головне – брехли-
вий дикун.’’ (Іван Банін, Воспоімінанія, Париж, 
1952 р. стр.182). ,,Мені здається, що найяскраві-
шою рисою московської національної вдачі є 
саме жорстокість, як гумор -  англійський. Най-
цікавішою рисою московської жорстокості є її 
диявольська вигадливість, її, я сказав би, есте-
тична вишуканість.  Говорю тут не про жор-
стокісь, яка виявляється інколи, як вибух хворої 
або зіпсутої душі... Тут говорю про масову пси-
хологію, про народню душу, про масову жор-
стокість.’’ (Максим Горькій-Пєшков, 1923 р.)
 Справді масова жорстокість, мартирологія 
і мучеництво надзвичайно притаманні біль-
шості цього  народу. Хоч  ці негативні прикме-
ти знані з сивої давнини, вони в яскравий спо-
сіб виявляються в наш час. В сивій давнині 
багато мучеників померло за віру, зрештою 
мученицькою смертю помер Ісус Христос. Чи-
мало героїв визвольних змагань терпіло муки, 
а чимало їх загинули мученицькою смертю за 
справедливість в зв'язку з переслідуваннями їх 
тоталітарними, зокрема фашистським, радян-
ським і сучасним російсько-путінським режи-
мом. Щоб збагнути весь жах катування сучас-
ної героїні Надії Савченко, треба знати саму 
природу цього явища, що закорінене в тради-
ціях московської імперії. Як не страшно щодня 
слухати, дивитися і читати із  засобів масового 
переказу  про  дикунські методи скоєні  зло-
чинним режим Путіна над Україною та невин-
но ув’язненою українкою Надією Савченко. 
Путінські злочинні загони заливають вже два 
роки невинною кров’ю величезні простори 
української землі. На даний момент загинуло 
біля десять тисяч невинних людей різного віку. 
При тому російські  наїзники  разом з тим, що 
нищать  людське життя, руйнують культурні  
загальнонародні цінності, запроваджують си-
стему тортур та антилюдські поневіряння, все 
що їм вдається крадуть і вивозять в Росію Все 
це ворожі наїзники чинять заради захоплення 
нашої території і приєднання її до путінської  
імперії. Те горе, яке переживають під сучасну 
пору українці  незабаром переживатимуть інші 
народи, бо фашизм як в пору його не зупинити, 
він зміцнюється і поширює свої загарбницькі 
апетити. Виявляючи свою дику претензію на 
панування над світом.  Все що зараз діється з 

нашим народом, вдаряє в засади міжнародної 
моралі і руйнує підставові поняття загально-
людської справедливості. Сучасна російська  
диверсія не лише породжує  хаос і депресію 
своїми ворожими діями, але боляче коли ґвал-
том брехнею вона знищує  і притуплює духов-
ну цінність підбитих народів. Путінська Росія 
,,сильна’’ тому, що міжнародна реакція проти 
її дій не є до кінця  об’єднаною і рішучою. Су-
часний російський катаклізм немов та  ґанґре-
на  пошириться і в наслідках допровадить до 
всесвітньої катастрофи. Щоб запобігти наро-
довбивстві й катастрофі зі сторони путінського 
"людожерства", конче треба пізнати головне га-
сло московита: "сила есть - ума не надо",  треба 
ці тексти ппригадувати, бо вони базуються на 
документальних джерелах. Для москвита по-
няття справедливість, мораль це пусті слова, які 
не співпадають з їхньою хворобливою зверхні-
стю по відношенню до інших народів. Весь світ 
преса і радіо та телебачення не перестають пи-
сати і говорити, що невинно Росія поневолює 
інші народи, про її відкриту злочинну агресив-
ну війну в Україні. На все те  Путінська Росія 
своєю  фальшивою пропагандою, вигаданими 
нісенітницями голосить зовсім протилежне.
          В тому їм допомагає їхня російська церк-
ва разом з патріархом Кирилом, яка молиться 
за головоріза  Путіна, це найстрашніший зло-
чин від первопочатків світа. Ще  у четвертому 
столітті до народження Хреста славний грець-
кий філософ Платон поділив людей на три 
суспільні верстви; на Золоті душі, на Срібні 
душі, на Бронзові душі, за ним можна б дода-
ти, що існують ще  і ненависні душі.  Грецький 
історик Геродот (484–425 до Р. X.) пише, що на 

«Роздуми»Концерт під відкритим небом
Підведені підсумки щорічного студентського 

конкурсу художньої самодіяльності 
– міського фестивалю «Студентська 
весна». Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара став 
рекордсменом за кількістю виступів. 
Особливість цьогорічного фестивалю – в 
рамках звітного концерту учасників пройшла 
презентація вищих навчальних закладів міста. 

Починаючи з минулого року, фестиваль 
«Студентська весна» за ініціативи студентів ДНУ 
проводиться не в приміщенні Палацу студентів, 
а в парку Шевченка, де організовуються багато 
цікавих локацій для всіх мешканців нашого 
міста. Саме цю ідею використали організатори 
міського фестивалю цього року при 
підведенні підсумків головного студентського 
конкурсу художньої самодіяльності.
До початку заходу на центральній алеї парку 
пройшла презентація вищих навчальних 
закладів міста. У кожного була окрема 
територія, на якій студенти розповідали і 
рекламували свій ВНЗ старшокласникам з 
різних шкіл міста. А потім кращі виконавці 
отримали дипломи лауреатів. Знайомтеся 
з переможцями, які представляли ДНУ:
Сергій Адамський та Денис Тищенко з 
факультету суспільних наук і міжнародних 
відносин;
Народна циркова студія «Радуга» (керівник – 
Тетяна Золотова);
Народна студія сучасного вокалу «Мрія» 
(керівники – Оксана Рудковська та Дмитро 

Свинаренко);
Дует солісток Народної студії сучасного вокалу 
«Мрія» у складі Аліни Гроховської (факультет 
міжнародної економіки) та Катерини Шевчик 
(економічний факультет);
Денис Мулік з факультету фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем;
Зразковий театр танцю «Рассвет» (керівники – 
Людмила та Ольга Вінокурови);
Збірна команда КВН «180 і вище»;
Ганна Коршунова (факультет систем та засобів 
масової комунікації).

Також у рамках церемонії нагородження 
оголосили переможців конкурсу відеоробіт, 
який проходив у рамках фестивалю. 
Відеороботи представляли виключно 
команди студентських ТБ. Перемогли 
команди різних ВНЗ, у тому числі, ДНУ.
Журі було непросто визначитися з найкращими, 
тому що цього року концерт талантів ДНУ, що 
проходив у День відкритих дверей університету, 
тривав більше дев’яти годин. Можна впевнено 
сказати, що ДНУ ім. О. Гончара – рекордсмен 
за кількістю виступів. Адже всього було 
представлено на конкурс на одинадцяти звітних 
концертах усіма ВНЗ близько 200 номерів, а 
концерт нашого університету в парку складався 
з такої ж кількості виступів за один день!

Палац студентів 
ДНУ ім. О. Гончара
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    "ІСТОРИЧНІ УРОКИ ГОЛОДОМОРУ І 
ГОЛОКОСТУ": КРУГЛИЙ СТІЛ на таку 
тему в інституті "Ткума" провели д-р Денис 
Шаталов і п. Фідель Сухоніс. Насправді 
стіл виявився не круглим, а прямокутним; 
висловлені думки - не завжди "гладкими"; 
виступи - не у всіх політкоректними. 
Але ж на то й потрібно обмінюватися 
думками, і не тільки "до певних дат".
Блискучу презентацію зробила Ірина Рева: 
вона представила матеріали опитування 
українських бійців, які мають певну 
мотивацію ризикувати життям за Україну 
на фронті; і мають певні родинні спомини про 
Голодомор, про те, що не має повторитись.
А ще відбулась дискусія щодо вірмено-
азербайджанського конфлікту. Дискусія про 
історичні міфи і комплекси віктимності, 
про національний егоїзм і про подвиг 
Праведників... І це важливо для всіх нас. 
І важливо, що після дискусії ми відчули 
більшу духовну близькість одне до одного.
Кріглий стіл був організований у рамках 
спільного проекту інституту "Ткума" і Яд 
Вашем "Вивчення Голокосту в Україні для 
формування атмосфери толерантності".

Ігор Щупак, директор 
у музей "Память 
еврейского народа 

и Холокост в Украине"

*****
 Ситуація в Україні, викликана агресивними 
діями керівництва сучасної Росії починаючи 
з лютого 2014 р., серйозним чином впливає 
на свідомість наших громадян, і виступає 
серйозним стимулюючим фактором  звернення 
до історії, до  з’ясування витоків та причин 
такої брутальної поведінки цієї держави.
  Абсолютно погоджуючись зі сказаним 
попередніми виступаючими, в цьому 
контексті хочу зупинитися на   політиці 
комуністичної влади кінця 1920-х – поч. 
1930-х рр. на селі та її наслідках для всього 
населення  України у контексті сьогодення.  
 Як ми всі знаємо, на південні степові 
українські території, почиваючи з  другої 
половини ХУІІІ ст., після   окупації Росією 
земель Запорізької Січі та Кримського ханства 
з його територіями на материковій частині 
(це тепер Одеська, Херсонська, Миколаївська 
та Запорізька області) почалося освоєння 
їх Російською імперією. Зроблено було це 
шляхом  оселення там та наділення землею 
представників різних етносів.  В результаті  

на початок ХХ ст. там утворилися 
значні райони компактного проживання  
самодостатніх громад болгар, греків, євреїв та 
німців зі своїми  релігійним, етнокультурним 
світом та  господарським укладом.
 Проте, така ситуація почала різко 
змінюватися з кінця 1920-х рр., коли вище 
компартійне керівництво СРСР взяло  курс 
на ліквідацію самодостатніх селянських 
громад та націоналізації їх власності та 
встановлення над ними державного контролю. 
У  січні 1930 р. приймається постанова, 
згідно з якою суцільна колективізація 
в  Україні мала бути завершена на  осінь  
1931 р. – весну 1932 р. Зазначений документ 
став керівництвом до дії для партійно-
державних органів  та їх очільників на місцях.
 Для  стимулювання форсованих темпів 
колективізації  у січні 1930 р. було проголошення  
«політики ліквідації куркульства як класу» 
(тобто сумлінних і успішних господарів, які мали 
хист до роботи на землі),  продумана система 
штрафів і покарань, яка надавала місцевим 
управлінцям широкий набір інструментів 
примусу – від повної конфіскації майна та  
поселення  на мало придатні для ведення 
сільського господарства  місцини у межах 
району до виселення у північні та східні райони 
СРСР. Застосовувалися вони, в тому числі,  і 
в   національних районах.  Зокрема єврейських:  
Новозлатопільському та Сталіндорфському. 
В них, як і в інших національних  – болгарських, 
німецьких, грецьких, російських –  лише  
протягом 1931 р. було розкуркуленой виселено 
не менше 1/10 частини населення. Та майже 
така кількість господарств була розпродана 
за невиконання планів хлібозаготівель.
   Завдяки карально-адміністративним 
методам органів влади  вже на весну 1931 р. село 
було  в основному  колективізовано. Національні 
райони стали районами майже стовідсоткової 
колективізації. Її рівень в  німецьких 
Спартаківському, Калініндорфському й 
Високопольському районі дорівнював 100%, 
єврейських Новозлатопольському – 99,2%, 
Сталіндорфському – 99,8%, болгарському  
Коларівському – 97,8%,  у грецькому 
Велико-Янисольському – 95,5%.  Однак це 
не сприяло виконанню плану хлібоздачі. 
Колективізоване  село було вже невзмозі 
задовольнити зрослих апетитів  держави.
   Проте,  обласне керівництво, підкоряючись  
вказівкам «згори»,   продовжувало вилучення 
хлібопродуктів, застосовуючи широкий 
спектр  заходів репрессивного характеру.   
Великого поширення набули   занесення 
колгоспів,  що не виконали завдання, на «чорні 
дошки», що означало вивезення з населенного
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Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні 
й, безперечно, цікаві питання української і світової 
сучасності, як: роль сучасного міжнародного пра-
ва у врегулюванні «зіткнення цивілізацій», особливості 
трансформації державного суверенітету в умовах 
глобалізації, адаптація національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу в сфері авіаційного 
транспорту, сучасний український і зарубіжний досвід 
в новітніх формах організації міського та регіонального 
господарства,  зміни до конституції України з питань 
децентралізації, доцільність запровадження механізму 
«відсоткової філантропії» в Україні тощо. А от студент-

ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, на-
приклад, зосередилася на питаннях довіри українського 
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує 
думка щодо високої недовіри до органів судової вла-
ди. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за 
результатами соціологічного опитування, проведено-
го у 2014 році Центром Разумкова та Центром політико-
правових реформ, судова система в Україні день знахо-
диться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки 
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми 
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою 
відображають реальне ставлення наших фізичних та 
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності 
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо ста-
ну діяльності організації судової влади висвітлюють 
дані саме Державної судової адміністрації України. І от 
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розгляну-
тих справ судами по відношенню до загальної кількості 
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча пито-
ма вага звернень населення до суду і складає приблиз-
но 48%, проте проблема недовіри до органів судової вла-
ди та процесу здійснення правосуддя справді існує. І для 
її вирішення, на мій погляд, варто почати з відтворення 
реальної картини довіри та згідно з цим уже обирати век-
тор розвитку чесного судочинства», – пояснила дівчина.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

Протягом листопада 2015 року виконувався українсько-
польський проект «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація», 
що реалізується на базі Варшавського університету за 
підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів 
України та Міжнародного фонду досліджень освітньої 
політики. 

Для участі в даному проекті було подано 200 зая-
вок від провідних вищих навчальних закладів України та 
обрано 20 учасників. Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара представляла завідувач ка-
федри міжнародної економіки і світових фінансів Мари-
на Литвин.

Проект передбачав курс тренінгів, що проходили на 
базі Варшавського університету, а також індивідуальні 
консультації з провідними польськими науковцями та 
експертами в галузі освіти й науки. Під час обгово-
рень професор Б’янка Шивінська охарактеризувала 
популяризацію вищої освіти з точних та технічних наук, 
а професор Тарас Фініков закцентував увагу на Законі 
України «Про вищу освіту» та його впливі на реформу-
вання національної освітньої системи. Зокрема, він виз-
начив ключові інновації нового Закону України «Про вищу 
освіту», проблеми імплементації та наслідки прийняття 
на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ, на рівні 
стейкхолдерів вищої освіти.

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

го університету польські експерти та управлінці в галузі 
освіти провели низку лекцій та семінарів. Зокрема, були 
розглянуті питання функціонування інформаційних 
систем та інтернаціоналізації вищого навчально-
го закладу (доц., д-р Яніна Мінцер-Дашкевич), систе-
ми вступу та інтернаціоналізації ВНЗ (Єва Щепанек), 
оцінювання з метою розвитку (д-р Сильвія Яскула і 
проф. Лешек Корпоровіч), організації системи навчан-
ня та інтернаціоналізації ВНЗ (доц., д-р Анна Роснер), 
міжнародних дослідницьких програм (Діана Пустула), 
програми Horyzont 2020 (д-р Станіслав Кордашевіч), 
міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан Шляхта), 
трендів та проблем управління вищої освіти в ЄС (Ага-
та Врочинька і проф. Павел Стемпєнь), функціонування 
міжнародної гуманітарної школи (проф. Роберт А. 
Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р 
Юстина Олько), управління міжнародної співпраці Вар-
шавського університету (Сильвія Саламон і Катажина 
Коздра), системи стипендії і визнання освіти (д-р Богус-
лав Шиманскі), неетичної поведінки у ВНЗ – техніки і про-
цедури її уникнення (проф. Іренеуш Бялецкі).

Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті 
фахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме 
професора Наталі Стукало у 2014 р. та доцента Марини 
Литвин у 2015 р. стало підписання двостороннього догово-
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ДОЛЯ УКРАЇНИ І МАРТИРОЛОГІЯ НАДІЇ САВЧЕНКО  В  
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ВІд редакції. Цей допис був наданий редакції в той час коли Надія Сав-
ченко  була в російській в’язниці.  Але, на жаль, багато з того що у ньо-
му викладено залишається актуальним і зараз. І найбільше це анти люд-
ська, ант законна, українофобна  та тоталітарна сутність путінської Росії. 

,,Російський народ – глибоко нещасливий на-
род, але й глибоко, грубий, і, головне – брехли-
вий дикун.’’ (Іван Банін, Воспоімінанія, Париж, 
1952 р. стр.182). ,,Мені здається, що найяскраві-
шою рисою московської національної вдачі є 
саме жорстокість, як гумор -  англійський. Най-
цікавішою рисою московської жорстокості є її 
диявольська вигадливість, її, я сказав би, есте-
тична вишуканість.  Говорю тут не про жор-
стокісь, яка виявляється інколи, як вибух хворої 
або зіпсутої душі... Тут говорю про масову пси-
хологію, про народню душу, про масову жор-
стокість.’’ (Максим Горькій-Пєшков, 1923 р.)
 Справді масова жорстокість, мартирологія 
і мучеництво надзвичайно притаманні біль-
шості цього  народу. Хоч  ці негативні прикме-
ти знані з сивої давнини, вони в яскравий спо-
сіб виявляються в наш час. В сивій давнині 
багато мучеників померло за віру, зрештою 
мученицькою смертю помер Ісус Христос. Чи-
мало героїв визвольних змагань терпіло муки, 
а чимало їх загинули мученицькою смертю за 
справедливість в зв'язку з переслідуваннями їх 
тоталітарними, зокрема фашистським, радян-
ським і сучасним російсько-путінським режи-
мом. Щоб збагнути весь жах катування сучас-
ної героїні Надії Савченко, треба знати саму 
природу цього явища, що закорінене в тради-
ціях московської імперії. Як не страшно щодня 
слухати, дивитися і читати із  засобів масового 
переказу  про  дикунські методи скоєні  зло-
чинним режим Путіна над Україною та невин-
но ув’язненою українкою Надією Савченко. 
Путінські злочинні загони заливають вже два 
роки невинною кров’ю величезні простори 
української землі. На даний момент загинуло 
біля десять тисяч невинних людей різного віку. 
При тому російські  наїзники  разом з тим, що 
нищать  людське життя, руйнують культурні  
загальнонародні цінності, запроваджують си-
стему тортур та антилюдські поневіряння, все 
що їм вдається крадуть і вивозять в Росію Все 
це ворожі наїзники чинять заради захоплення 
нашої території і приєднання її до путінської  
імперії. Те горе, яке переживають під сучасну 
пору українці  незабаром переживатимуть інші 
народи, бо фашизм як в пору його не зупинити, 
він зміцнюється і поширює свої загарбницькі 
апетити. Виявляючи свою дику претензію на 
панування над світом.  Все що зараз діється з 

нашим народом, вдаряє в засади міжнародної 
моралі і руйнує підставові поняття загально-
людської справедливості. Сучасна російська  
диверсія не лише породжує  хаос і депресію 
своїми ворожими діями, але боляче коли ґвал-
том брехнею вона знищує  і притуплює духов-
ну цінність підбитих народів. Путінська Росія 
,,сильна’’ тому, що міжнародна реакція проти 
її дій не є до кінця  об’єднаною і рішучою. Су-
часний російський катаклізм немов та  ґанґре-
на  пошириться і в наслідках допровадить до 
всесвітньої катастрофи. Щоб запобігти наро-
довбивстві й катастрофі зі сторони путінського 
"людожерства", конче треба пізнати головне га-
сло московита: "сила есть - ума не надо",  треба 
ці тексти ппригадувати, бо вони базуються на 
документальних джерелах. Для москвита по-
няття справедливість, мораль це пусті слова, які 
не співпадають з їхньою хворобливою зверхні-
стю по відношенню до інших народів. Весь світ 
преса і радіо та телебачення не перестають пи-
сати і говорити, що невинно Росія поневолює 
інші народи, про її відкриту злочинну агресив-
ну війну в Україні. На все те  Путінська Росія 
своєю  фальшивою пропагандою, вигаданими 
нісенітницями голосить зовсім протилежне.
          В тому їм допомагає їхня російська церк-
ва разом з патріархом Кирилом, яка молиться 
за головоріза  Путіна, це найстрашніший зло-
чин від первопочатків світа. Ще  у четвертому 
столітті до народження Хреста славний грець-
кий філософ Платон поділив людей на три 
суспільні верстви; на Золоті душі, на Срібні 
душі, на Бронзові душі, за ним можна б дода-
ти, що існують ще  і ненависні душі.  Грецький 
історик Геродот (484–425 до Р. X.) пише, що на 

«Роздуми»Концерт під відкритим небом
Підведені підсумки щорічного студентського 

конкурсу художньої самодіяльності 
– міського фестивалю «Студентська 
весна». Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара став 
рекордсменом за кількістю виступів. 
Особливість цьогорічного фестивалю – в 
рамках звітного концерту учасників пройшла 
презентація вищих навчальних закладів міста. 

Починаючи з минулого року, фестиваль 
«Студентська весна» за ініціативи студентів ДНУ 
проводиться не в приміщенні Палацу студентів, 
а в парку Шевченка, де організовуються багато 
цікавих локацій для всіх мешканців нашого 
міста. Саме цю ідею використали організатори 
міського фестивалю цього року при 
підведенні підсумків головного студентського 
конкурсу художньої самодіяльності.
До початку заходу на центральній алеї парку 
пройшла презентація вищих навчальних 
закладів міста. У кожного була окрема 
територія, на якій студенти розповідали і 
рекламували свій ВНЗ старшокласникам з 
різних шкіл міста. А потім кращі виконавці 
отримали дипломи лауреатів. Знайомтеся 
з переможцями, які представляли ДНУ:
Сергій Адамський та Денис Тищенко з 
факультету суспільних наук і міжнародних 
відносин;
Народна циркова студія «Радуга» (керівник – 
Тетяна Золотова);
Народна студія сучасного вокалу «Мрія» 
(керівники – Оксана Рудковська та Дмитро 

Свинаренко);
Дует солісток Народної студії сучасного вокалу 
«Мрія» у складі Аліни Гроховської (факультет 
міжнародної економіки) та Катерини Шевчик 
(економічний факультет);
Денис Мулік з факультету фізики, електроніки 
та комп’ютерних систем;
Зразковий театр танцю «Рассвет» (керівники – 
Людмила та Ольга Вінокурови);
Збірна команда КВН «180 і вище»;
Ганна Коршунова (факультет систем та засобів 
масової комунікації).

Також у рамках церемонії нагородження 
оголосили переможців конкурсу відеоробіт, 
який проходив у рамках фестивалю. 
Відеороботи представляли виключно 
команди студентських ТБ. Перемогли 
команди різних ВНЗ, у тому числі, ДНУ.
Журі було непросто визначитися з найкращими, 
тому що цього року концерт талантів ДНУ, що 
проходив у День відкритих дверей університету, 
тривав більше дев’яти годин. Можна впевнено 
сказати, що ДНУ ім. О. Гончара – рекордсмен 
за кількістю виступів. Адже всього було 
представлено на конкурс на одинадцяти звітних 
концертах усіма ВНЗ близько 200 номерів, а 
концерт нашого університету в парку складався 
з такої ж кількості виступів за один день!

Палац студентів 
ДНУ ім. О. Гончара
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Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні 
й, безперечно, цікаві питання української і світової 
сучасності, як: роль сучасного міжнародного пра-
ва у врегулюванні «зіткнення цивілізацій», особливості 
трансформації державного суверенітету в умовах 
глобалізації, адаптація національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу в сфері авіаційного 
транспорту, сучасний український і зарубіжний досвід 
в новітніх формах організації міського та регіонального 
господарства,  зміни до конституції України з питань 
децентралізації, доцільність запровадження механізму 
«відсоткової філантропії» в Україні тощо. А от студент-

ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, на-
приклад, зосередилася на питаннях довіри українського 
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує 
думка щодо високої недовіри до органів судової вла-
ди. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за 
результатами соціологічного опитування, проведено-
го у 2014 році Центром Разумкова та Центром політико-
правових реформ, судова система в Україні день знахо-
диться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки 
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми 
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою 
відображають реальне ставлення наших фізичних та 
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності 
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо ста-
ну діяльності організації судової влади висвітлюють 
дані саме Державної судової адміністрації України. І от 
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розгляну-
тих справ судами по відношенню до загальної кількості 
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча пито-
ма вага звернень населення до суду і складає приблиз-
но 48%, проте проблема недовіри до органів судової вла-
ди та процесу здійснення правосуддя справді існує. І для 
її вирішення, на мій погляд, варто почати з відтворення 
реальної картини довіри та згідно з цим уже обирати век-
тор розвитку чесного судочинства», – пояснила дівчина.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

Протягом листопада 2015 року виконувався українсько-
польський проект «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація», 
що реалізується на базі Варшавського університету за 
підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів 
України та Міжнародного фонду досліджень освітньої 
політики. 

Для участі в даному проекті було подано 200 зая-
вок від провідних вищих навчальних закладів України та 
обрано 20 учасників. Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара представляла завідувач ка-
федри міжнародної економіки і світових фінансів Мари-
на Литвин.

Проект передбачав курс тренінгів, що проходили на 
базі Варшавського університету, а також індивідуальні 
консультації з провідними польськими науковцями та 
експертами в галузі освіти й науки. Під час обгово-
рень професор Б’янка Шивінська охарактеризувала 
популяризацію вищої освіти з точних та технічних наук, 
а професор Тарас Фініков закцентував увагу на Законі 
України «Про вищу освіту» та його впливі на реформу-
вання національної освітньої системи. Зокрема, він виз-
начив ключові інновації нового Закону України «Про вищу 
освіту», проблеми імплементації та наслідки прийняття 
на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ, на рівні 
стейкхолдерів вищої освіти.

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

го університету польські експерти та управлінці в галузі 
освіти провели низку лекцій та семінарів. Зокрема, були 
розглянуті питання функціонування інформаційних 
систем та інтернаціоналізації вищого навчально-
го закладу (доц., д-р Яніна Мінцер-Дашкевич), систе-
ми вступу та інтернаціоналізації ВНЗ (Єва Щепанек), 
оцінювання з метою розвитку (д-р Сильвія Яскула і 
проф. Лешек Корпоровіч), організації системи навчан-
ня та інтернаціоналізації ВНЗ (доц., д-р Анна Роснер), 
міжнародних дослідницьких програм (Діана Пустула), 
програми Horyzont 2020 (д-р Станіслав Кордашевіч), 
міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан Шляхта), 
трендів та проблем управління вищої освіти в ЄС (Ага-
та Врочинька і проф. Павел Стемпєнь), функціонування 
міжнародної гуманітарної школи (проф. Роберт А. 
Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р 
Юстина Олько), управління міжнародної співпраці Вар-
шавського університету (Сильвія Саламон і Катажина 
Коздра), системи стипендії і визнання освіти (д-р Богус-
лав Шиманскі), неетичної поведінки у ВНЗ – техніки і про-
цедури її уникнення (проф. Іренеуш Бялецкі).

Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті 
фахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме 
професора Наталі Стукало у 2014 р. та доцента Марини 
Литвин у 2015 р. стало підписання двостороннього догово-

№
05

(2
98

)

ДОЛЯ УКРАЇНИ І МАРТИРОЛОГІЯ НАДІЇ САВЧЕНКО  В  
РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

ВІд редакції. Цей допис був наданий редакції в той час коли Надія Сав-
ченко  була в російській в’язниці.  Але, на жаль, багато з того що у ньо-
му викладено залишається актуальним і зараз. І найбільше це анти люд-
ська, ант законна, українофобна  та тоталітарна сутність путінської Росії. 

,,Російський народ – глибоко нещасливий на-
род, але й глибоко, грубий, і, головне – брехли-
вий дикун.’’ (Іван Банін, Воспоімінанія, Париж, 
1952 р. стр.182). ,,Мені здається, що найяскраві-
шою рисою московської національної вдачі є 
саме жорстокість, як гумор -  англійський. Най-
цікавішою рисою московської жорстокості є її 
диявольська вигадливість, її, я сказав би, есте-
тична вишуканість.  Говорю тут не про жор-
стокісь, яка виявляється інколи, як вибух хворої 
або зіпсутої душі... Тут говорю про масову пси-
хологію, про народню душу, про масову жор-
стокість.’’ (Максим Горькій-Пєшков, 1923 р.)
 Справді масова жорстокість, мартирологія 
і мучеництво надзвичайно притаманні біль-
шості цього  народу. Хоч  ці негативні прикме-
ти знані з сивої давнини, вони в яскравий спо-
сіб виявляються в наш час. В сивій давнині 
багато мучеників померло за віру, зрештою 
мученицькою смертю помер Ісус Христос. Чи-
мало героїв визвольних змагань терпіло муки, 
а чимало їх загинули мученицькою смертю за 
справедливість в зв'язку з переслідуваннями їх 
тоталітарними, зокрема фашистським, радян-
ським і сучасним російсько-путінським режи-
мом. Щоб збагнути весь жах катування сучас-
ної героїні Надії Савченко, треба знати саму 
природу цього явища, що закорінене в тради-
ціях московської імперії. Як не страшно щодня 
слухати, дивитися і читати із  засобів масового 
переказу  про  дикунські методи скоєні  зло-
чинним режим Путіна над Україною та невин-
но ув’язненою українкою Надією Савченко. 
Путінські злочинні загони заливають вже два 
роки невинною кров’ю величезні простори 
української землі. На даний момент загинуло 
біля десять тисяч невинних людей різного віку. 
При тому російські  наїзники  разом з тим, що 
нищать  людське життя, руйнують культурні  
загальнонародні цінності, запроваджують си-
стему тортур та антилюдські поневіряння, все 
що їм вдається крадуть і вивозять в Росію Все 
це ворожі наїзники чинять заради захоплення 
нашої території і приєднання її до путінської  
імперії. Те горе, яке переживають під сучасну 
пору українці  незабаром переживатимуть інші 
народи, бо фашизм як в пору його не зупинити, 
він зміцнюється і поширює свої загарбницькі 
апетити. Виявляючи свою дику претензію на 
панування над світом.  Все що зараз діється з 

нашим народом, вдаряє в засади міжнародної 
моралі і руйнує підставові поняття загально-
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Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні 
й, безперечно, цікаві питання української і світової 
сучасності, як: роль сучасного міжнародного пра-
ва у врегулюванні «зіткнення цивілізацій», особливості 
трансформації державного суверенітету в умовах 
глобалізації, адаптація національного законодавства до 
законодавства Європейського Союзу в сфері авіаційного 
транспорту, сучасний український і зарубіжний досвід 
в новітніх формах організації міського та регіонального 
господарства,  зміни до конституції України з питань 
децентралізації, доцільність запровадження механізму 
«відсоткової філантропії» в Україні тощо. А от студент-

ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, на-
приклад, зосередилася на питаннях довіри українського 
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує 
думка щодо високої недовіри до органів судової вла-
ди. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за 
результатами соціологічного опитування, проведено-
го у 2014 році Центром Разумкова та Центром політико-
правових реформ, судова система в Україні день знахо-
диться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки 
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми 
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою 
відображають реальне ставлення наших фізичних та 
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності 
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо ста-
ну діяльності організації судової влади висвітлюють 
дані саме Державної судової адміністрації України. І от 
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розгляну-
тих справ судами по відношенню до загальної кількості 
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча пито-
ма вага звернень населення до суду і складає приблиз-
но 48%, проте проблема недовіри до органів судової вла-
ди та процесу здійснення правосуддя справді існує. І для 
її вирішення, на мій погляд, варто почати з відтворення 
реальної картини довіри та згідно з цим уже обирати век-
тор розвитку чесного судочинства», – пояснила дівчина.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

Протягом листопада 2015 року виконувався українсько-
польський проект «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація», 
що реалізується на базі Варшавського університету за 
підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів 
України та Міжнародного фонду досліджень освітньої 
політики. 

Для участі в даному проекті було подано 200 зая-
вок від провідних вищих навчальних закладів України та 
обрано 20 учасників. Дніпропетровський національний 
університет ім. О. Гончара представляла завідувач ка-
федри міжнародної економіки і світових фінансів Мари-
на Литвин.

Проект передбачав курс тренінгів, що проходили на 
базі Варшавського університету, а також індивідуальні 
консультації з провідними польськими науковцями та 
експертами в галузі освіти й науки. Під час обгово-
рень професор Б’янка Шивінська охарактеризувала 
популяризацію вищої освіти з точних та технічних наук, 
а професор Тарас Фініков закцентував увагу на Законі 
України «Про вищу освіту» та його впливі на реформу-
вання національної освітньої системи. Зокрема, він виз-
начив ключові інновації нового Закону України «Про вищу 
освіту», проблеми імплементації та наслідки прийняття 
на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ, на рівні 
стейкхолдерів вищої освіти.

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

го університету польські експерти та управлінці в галузі 
освіти провели низку лекцій та семінарів. Зокрема, були 
розглянуті питання функціонування інформаційних 
систем та інтернаціоналізації вищого навчально-
го закладу (доц., д-р Яніна Мінцер-Дашкевич), систе-
ми вступу та інтернаціоналізації ВНЗ (Єва Щепанек), 
оцінювання з метою розвитку (д-р Сильвія Яскула і 
проф. Лешек Корпоровіч), організації системи навчан-
ня та інтернаціоналізації ВНЗ (доц., д-р Анна Роснер), 
міжнародних дослідницьких програм (Діана Пустула), 
програми Horyzont 2020 (д-р Станіслав Кордашевіч), 
міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан Шляхта), 
трендів та проблем управління вищої освіти в ЄС (Ага-
та Врочинька і проф. Павел Стемпєнь), функціонування 
міжнародної гуманітарної школи (проф. Роберт А. 
Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р 
Юстина Олько), управління міжнародної співпраці Вар-
шавського університету (Сильвія Саламон і Катажина 
Коздра), системи стипендії і визнання освіти (д-р Богус-
лав Шиманскі), неетичної поведінки у ВНЗ – техніки і про-
цедури її уникнення (проф. Іренеуш Бялецкі).

Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті 
фахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме 
професора Наталі Стукало у 2014 р. та доцента Марини 
Литвин у 2015 р. стало підписання двостороннього догово-
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ру між Варшавським університетом та Дніпропетровським 
національним університетом імені Олеся Гончара. 

Наступним етапом реалізації проекту «Інноваційний 
університет і лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та 
інтернаціоналізація» було формулювання учасниками 
проектних ідей. Так, проектна ідея науковців ДНУ поля-
гала в розробці стратегії інтернаціоналізації факультету 
міжнародної економіки Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 
Презентація результатів реалізації проекту заплано-

вана на квітень 2016 року в місті Києві.

Кафедра міжнародної економіки
 і світових фінансів

ДНУ ім. О.Гончара

Учені Дніпропетровського національного університету 
ім. О.Гончара взяли участь у Другій Міжнародній 
конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти 
за її кінцевими результатами, що проходила у Саудівській 
Аравії, місто Ріад, у Національному Центрі оцінювання 
якості освіти.

Колектив авторів ДНУ у складі ректора професора 
Миколи Полякова та професорів факультету психології 
Ірини Аршави і Елеонори Носенко представив доповідь 
«Особистісно-орієнтований підхід до оцінювання якості 
вищої освіти». Варто відзначити, що доповідачі з ДНУ 
– члени Національної академії наук України, академії 
Вищої освіти та Національної академії педагогічних 
наук України. Учасникам конференції сподобалась ідея 
дніпропетровських науковців оцінювати якість освіти за 
критеріями: наближення рівня упорядкованості концеп-
туальних знань студентів до відповідних ознак структури 
знання експерта галузі, тобто за рівнем метакогнітивної 
компетентності; за емоційними критеріями, зокрема за 
рівнем розвитку емоційного інтелекту та показником пере-
важання позитивних емоцій над негативними під час на-
вчання, що свідчить про впевненість студентів у власній 
ефективності, і за психологічним критерієм схильності 
до академічної самоінвалідизації, зокрема за частотою 
пропусків занять з вигаданих «поважних» причин.

У конференції взяли участь науковці з США, Саудівської 
Аравії, Марокко, Індії, Ірану, окремих Європейських 
країн: Великобританії, Греції. Це вже друга міжнародна 
конференція з проблем оцінювання якості освіти, яка про-
водиться Центром оцінювання якості освіти із залученням 
найбільш репрезентативної делегації американських вче-
них, яка включала: Директора національного Інституту 
оцінювання якості освіти США George Kuh; Директора Бу-
росовського Центру тестування університету штату Не-
браска Kurt Geisinger; професора педагогіки Університету 
Джорджа Мейсона William Brozo та ін. 

Україна була лише однією зі Східно-Європейських 
країн, яка взяла участь у цій конференції.

Як відзначила професор Ірина Аршава, серед но-
вих ідей, що розглядалися під час форуму з важливих 
освітянських питань, була пропозиція оцінювати якість 
освіти за умовами, які створені у навчальному закладі 

Світові тенденції 
оцінювання якості 

освіти за її кінцевими 
результатами

для успішного оволодіння знаннями: Це фізичні умови, 
тобто комфорт і естетика приміщень, у яких навчають; 
емоційний клімат у колективі; якість підручників, навчаль-
них матеріалів, розроблених викладачами – чіткість ви-
кладення матеріалу, структурованість систем знань. Важ-
ливою є орієнтація практичних занять на демонстрацію 
реальних професійних функцій майбутніх фахівців. 
Важливою передумовою успішного засвоєння знань є 
регулярність поточного контролю знань. 

На думку професора Елеонори Носенко, цікавий 
критерій оцінювання індивідуальних досягнень в освіті 
запропонував професор із Гарварда Georgios Sideridis – 
високий рівень кореляції між показниками ефективності 
оволодіння різними дисциплінами конкретної галузі 
знань. Професор Елеонора Носенко наголосила також 
на тому, що під час конференції детально розглядали-
ся результати проекту оцінювання якості освіти, викона-
ного національним Центром вимірювання і оцінювання 
Саудівської Аравії за дорученням Міністерства освіти 
країни. «У проекті виокремлено критерії оцінювання якості 
7 інженерних спеціальностей і 21 інших (фізика, хімія, ма-
тематика, економіка, соціологія, лінгвістика та інші), – 
розповіла Елеонора Львівна. – Як приклад, розглядало-
ся оцінювання якості освіти з інженерних спеціальностей 
на трьох рівнях. Перший рівень – це загальні навики, яки-
ми мають оволодіти фахівці різних галузей знань, а саме: 
організаційні, навики вирішування проблем, навики про-
гнозування перспектив розвитку галузі, комунікативні на-
вики, морально-етичні принципи, критичне мислення, 
аналітичні вміння. Другий рівень – загально-інженерні 
навики (інженерне конструювання, дизайн, інженерний 
аналіз, інженерна практика). Третій рівень – навики, 
типові для конкретної галузі інженерії». 

Загалом учасники конференції обговорювали 
необхідність переорієнтації оцінювання якості освіти з 
її змісту на кінцеві результати. Проголошувалося гасло: 
«Неможливо оцінити те, що не піддається вимірюванню». 
Наголошували на потребі оцінювати освіту як на 
інституціональному рівні, так і на індивідуальному, тобто 
на рівні окремого фахівця. Важливими критеріями якості 
освіти на інституціональному рівні сучасні дослідники 
пропонують вважати співвідношення прийнятих на на-
вчання студентів і тих, хто успішно завершив навчан-
ня (“degreecompletionrate”). Цікаві ідеї висловлювались 
відносно важливості опанування іноземними мовами, зо-
крема англійською. Вивчення іноземної мови розгляда-
ють як щоденну «гімнастику для розуму», бо граматика 
– це алгебра мови. В університетах Саудівської Аравії 
пропонують навіть оцінювати засвоєння професійно-
орієнтованих знань і вмінь за результатами виконання 
тестів, які пропонуються рідною та англійською мовами. 
Це – переконливий приклад орієнтації освіти на кінцевий 
результат.

Науковці ДНУ привезли з конференції у Саудівській 
Аравії ряд пропозицій для втілення у рідному університеті. 
Зокрема, пропонують започаткувати при ДНУ робо-
ту постійно діючого науково-методичного семінару для 
викладачів ВНЗ регіону з розробки нових підходів до 
оцінювання якості освіти за її кінцевими результатами; 
провести на базі ДНУ Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Умови забезпечення переорієнтації вищої 
освіти з її змісту на досягнення кінцевих результатів: 
світовий і регіональний досвід»; проводити конкурси се-
ред викладачів на кращу розробку методичних засобів 
поточного і підсумкового оцінювання знань студентів 
та доповнити навчальні програми підготовки магістрів 
і докторів філософії модулями щодо нових тенденцій 
оцінювання якості освіти. 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua
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північ від Скитської держави (с. т. на просторі те-
перішньої Московщини живуть дикі племена, які 
не узнають жодних законів. Історик їх відносить до 
людожерів, які живляться людським м’ясом, невже 
ж ґени з тих давніх племен в наш час породжують 
стільки горя  і  зла.   Одже в світлі вище зазначеного  
тяжить на загально-світовій громадськості обов’я-
зок перевиховання тих, які своїми діями  не вклада-
ються в прийняті норми цивілізації. На мою думку 
прийшла найвища пора прикликати москвитинів 
підкоритися до загально людського прийнятого 
ладу. Минула епоха дикості Гітлера і Сталіна, мусить  
минути безповоротно. Досить згадати визначного 
бритійського народознавця Ґеролда Лемба, який був 
у московщині і обширно досліджував москвитинів 
біля триста літ тому і написав велику монумен-
тальну працю під назвою ,,Похід Московії’’, в якій 
знаменито описав дику вдачу москалів. Та навіть 
російський історик Н. Кармазін пише; ,,Москов-
щина стала великою потугою в першому значенні 
ярма’’. Можливо  для нього є імовірно ближча теорія 
Мальтуса, щодо винищування народів. Аналізуючи 
варварські його методи особливо до українців, скла-
дається враження, чо цей провідник РФ з гуманіз-
мом немає нічого спільного. Важко осмислювати 
такі факти. Навіть всяка звірина є обмежена інстин-
ктом від сваволі вбивства. .Вона посідає стримую-
чий інстинкт і не  вбиває заради самого вбивства. 
Грізні звіри вбивають іншу тварину задля поживи, 
або в момент самооборони. Виходить, що такого 
стримуючого інстинкту у Путіна немає, він вбиває 
чужих і своїх не відчуваючи жодного почуття гань-
би і жалю.  За його вказівкою було збито над Дон-
басом малайзійського літака Boeing рейсу МН-17 в 
якому у катастрофі загинуло 298 осіб громадяни 10 
країн - Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Індо-
незії, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіп-
пін і Великобританії. В історії людства московська 
імперія, а в тому путінська зокрема здобула собі 
найбільш сумнівну славу найбільшої народобій-
ні у світі. І тут насувається сучасна катастрофічна 
історія для людства, яка є пов’язана з  викликаною 
агресивною війною Росії- проти України, - тому два 
роки назад. Починаючи захопленням і  анексією 
Криму, війною на сході України та підступним 
ув’язненням  Надії Савченко – льотчиці Збройних 
сил України- Кремль продовжує свої дальші зло-
чинні дії на інших континентах.  Московські аґен-
ти дослідили високу оборонно-здатність Надії 
Савченко і ці дані передали до штабу в Москву.
        Головний сучасний терорист В. Путін, який 
під сучасну пору являється президентом РФ нака-
зав негайно схопити Надію і перевезти їй на терен 
РФ. Ці ж спецслужби виконали завдання і  у 2014 р. 
підступно схопили Н. Савченко, наклали мішок на 
голову і силою доставили їй через кордон до росій-
ської в’язниці. В результаті дворічних неімовірних 
терористичних слідств,  вигаданих оскаржень не 
вдалося катам зламати духа національно свідомої 
українки. 22 березня цього року  відбувся в Донець-
ку Ростовської області РФ ценічний процес, за яким 
визнано Надію Савченко винною за всіма пунктами 
звинувачення російської прокуратури і засудив її до 
22 років ув'язнення в колонії загального режиму за 
"убивство" і "замах на вбивство" і штрафу у 30 ти-
сяч рублів за нібито незаконний перетин кордону. 
Безглузде брехливство, весь світ знає, що Надія Була 

силою викрадена з України і в наручниках в мішку 
перевезена в РФ..Фалшиве судилище РФ є ще додат-
ковим доказом фалшу і звірства путінської імперії. 
Незважаючи на тортури і жахливі умови ув’язненої, 
вона знаходила в собі стільки сил, щоб заперечити 
фалшивим і цинічним оскарженням. Хто мав змо-
гу спостерігати за тим театральним видовищем так 
званого судилища, цей з великим співчуттями ди-
вився на Надю Савченко, яка немов цей птах зам-
кнутий в залізній клітці б’ється крилами, бо хоче 
вийти  на волю. Її вид в цій тюремній клітці, зараз 
стоїть перед моїми очима і нагадує мені сцену з 
Франкової поеми ,,Мойсей’’, яка являється безсмерт-
ною сценою правди. Ніхто до цього часу не збагнув 
цієї символічної зустрічі пророка в сяйві якого роз-
гортається хирівський вогонь. Це вирішальний во-
гонь Надії Савченко, якого погасити не зможе жодна 
сила. Це ,,святий огонь’’ гарячого бажання закликає 
всіх нас до зусиль, до праці над собою, до збагачення 
нашого духа, щоб в потребі почути голос Божий і 
на нього відповісти, за Франком ,,я готовий о пане’’. 
Надя  пророчим духом звертається до цілого світу, 
до братів українців єднатися в боротьбі з лютим во-
рогом за правду. Надя з новою силою  і з новим натх-
ненням під час, цього театрального судилища і  ого-
лошення їй вироку 23 березня 2016 р.  допроваджена 
до крайносте (терором і голодомором) заспівала піс-
ню "Більше судить не будете, самі по тюрмах підете".
      

 А сама немов той легендарний чар-птах з україн-
ських степів, зморена але нескорена, за своєю при-
родою красива і вродлива жінка, спрагла просто-
ру і волі, замкнута в клітці з на грудях з емблемою 
тризубом на сорочці,  полегшуючи собі духовні тер-
піння на  цьому фарисейському судилищі, заспіва-
ла другу пісню з революційним текстом на музику 
народної пісні "Горіла сосна, палала". На все це зни-
важливе видовище світ повинен належно зреагува-
ти і зареагував, на цей псевдосуд, який знущається 
над льотчицею, депутатом ВР України і депутатом 
ПАРЄ. На завершення хочу підкреслити, що Надія 
Савченко так під час ув’язнення виявляла непере-
вершену стійкість, мужність і найвищу національ-
ну свідомість та неперевершену гідність української 
жінки, навіть її мама і рідна сестра заслуговують на 
подив за свою високо гідну  людську поставу. Бага-
торазово в неволі Надія Савченко  рішуче виступа-
ла проти глуму і зневаги нашого народу, а також за-
хищаючи демократичні права людей. Не допускала 
загиджуваню нашої історії і нації, її називали Бан-
дерівкою, на її обличчі помітна була патріотична 
гордість. Словом,  Надія Савченко це людина висо-
кої честі, могутності, справедливості та незламності 
духу і віри. Всіх слів замало і недостатньо їх, щоб 
можна було охарактеризувати таку визначну по-
стать, яка всю свою енергію та і саме життя повністю 
призначила на вівтар служінню своїй нації і державі. 

                                                                                Ярослав Стех ( Торонто, Канада) 

«Казах, який виріс на гриві коня, 
характером схожий на нього!» 

Галимкаір Мутанов народився 27 березня 1957 
р. в селі Бельтерек Жармінського району Східно-
Казахстанської області, в Казахстані. Доктор 
технічних наук, професор, ректор Казахського 
національного університету імені аль-Фарабі. 
Автор понад 400 наукових публікацій. Член 
Всесвітньої Академії Мистецтв і Наук (The World 
Academy of Art and Science); віце-президент та 
академік Національної академії наук Республіки 
Казахстан; віце-президент Євразійського 
економічного клубу вчених; президент 
Національної академії наук вищої школи 
Казахстану. Заслужений діяч науки і техніки РК.
Відзначений багатьма високими державними 
та міжнародними нагородами Казахстану, 
Франції, Англії, Польщі, Росії, Португалії, 
Ірану, Йорданії... Почесний доктор і 
професор понад десяти університетів світу.
Водночас Галимкаір Мутанов – Поет, у 
віршах якого вражають глибокі філософські 
асоціації, тонкий ліризм, чуйність та 
проникливість, велика любов до Батьківщини 
і прекрасне кохання й повага до Жінки.

                                Слід на піску 

Слід на піску – чиясь примхлива доля... 
Він ніби манить, чи душа болить? 
Мов свіжа рана, розіп’ята вмить! 

Та вітер тут вершить незриму волю.

Вітрисько знов розгойдує цей світ,
Уривчасто, непевно, незбагненно…
Піщаний степ, похмурий моноліт,
Враз змінюється, наче тінь Гогена.

Шепочеться каміння про своє:
Зібратися б разом – в могутню брилу,

Відчути волю, благодатну силу!
Лиш вітер розпростертись не дає…

Та навіть обійнявшись, мов брати,
Для сліз не підставляючи щоку,

Не збережуть, як сонцем не крути, 
Живі сліди на рваному піску.

Ще мить – і тихо зникнуть назавжди,
Загубляться, забудуться, мов зорі…

Та все ж вони були – хай навіть кволі,
І з’являться нові стрімкі сліди!  

Хай кажуть, що, мандруючи в пісках,
Ми, ніби духи, не лишаєм сліду…
Та небо палко крає вільний птах,
І цю любов вітриську не спинити!

Хай не збагнуть: у чому сенс блукань,
Які скарби шукаємо затято?

Піски – довкола і міраж – мов свято…
Ти – справжній, брате, вільний тут, як лань!

Гусак-ватажок 

На відстані стріли летить ватаг,
Випереджаючи тендітний клин;

Лиш молитовно пам’ятає він: 
Здолати шлях! 

Йому ніколи тут не відболить,
Така от карма – відчувати тлін;

Він попередить, передбачить мить, –  
Один. 

Тримає небеса, немов атлант, 
Хоч крила стер у муках до крові;

Бо треба вберегти братів від втрат, –   
Живі?!

Врятовані – в прийдешнє та минуле
Удома до нестями надивись!

Та каменем враз падаєш униз –  
Від щастя? Кулі?..

Так і поет – душею крає час,
Попереду скривавлено іде;

Та стигми відчувають: як і де? – 
Попереджають безневинних нас.

“Наші переклади”
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пункту всіляких товарів широкого вжитку 
та заборону селянам полишати свої села  до 
того часу, доки колгосп не виконає визначені 
для нього плани. Для стимуляції селян щодо 
виконання плану  здачі  навіть розпускалися 
колгоспи. Адже для  одноосібників, як 
«ворогів радянської влади», за комуністично 
доктриною (К. Маркс та Ф. Енгельс у 
«Маніфесті Комуністичної партії» 
визначили селянство реакційним  класом, 
доводячи, що його реакційність  визначається 
способом життя і праці, повсякденним бут-
тям; «идиотизмом сельской жизни». В. Ленін, 
керівник Російської соціал-демократичної 
партії, характеризував останніх, традиційно 
«мелкими производителями, смыкающимися 
с буржуазией», «мелкими буржуа»,  доводив, 
що село постійно продукує буржуазію),  
норми хлібоздачі були значно вищими. Для 
сільгопартілей встановлювалися  жорсткі 
хронологічні терміни, за недотримання яких 
для їхніх кенрівників  наступала кримінальна 
відповідальність аж до розстріолу.
  Для прикладу, у грудні 1932 р. 
Дніпропетровський обком КП(б)У та 
облвиконком визначили  для кожного 
з районів області  дату остаточного 
виконання річного плану хлібозаготівель: 
від 1 до 26 січня 1933 р.  Три райони : єврейскі 
Новозлатопольський  та Сталіндорфського 
та німецький Люксембурзький були занесені 
у найпершу группу   – на  1 січня  1933 р.
  Однак подібні методи проведення 
хлібозаготівельної кампаній 1931 та 1932 рр. 
призвели до того, що у селян не залишилося 
їстівних припасів і вже взимку 1932-1933 років  по 
селах розпочався голод.  Серед уражених голодом 
районів  були: німецькі – Високопільський, 
Люксембурзький, Молочанський, єврейські 
– Новозлатьопільський,  Сталіндорфський, 
а також грецькі, болгарські,  російські та 
українські. Проте компартійне керівництво 
не вважали це трагедію. Ось як   цю 
ситуацію оцінював тогочасний секретар 
Дніпропетровського обкому           М. Хатаєвич 
у листі від 4 лютого 1933 р до партійно-
державного  керівництва у Москві: «Положение 
в области  у нас весьма тугое, в облотделе ГПУ 
скопилось немало  сообщений  об отдельных  
фактах голодной смерти, опухания,  
отравления на почве употребления  в пищу 
суррогатов. Я меньше  всего  от этих фактов  
прихожу в  какое-либо расстройство. При  
наличии  немалого количества разворованного 
хлеба у одних по  области  сейчас  уже есть 
и будет большая его нехватка у других, 
которые  меньше всего наворовали, или  у 
которых сумели отобрать наворованное».
 А в доповідній записці, відправленій до 
українського республіканського партійного  
органу   у  кінці того місяця,   він сповіщав  
про 28 голодуючих районів області, в 
яких   офіційно були зареєєстрвані випадки 
голодної смертності, у числі яких були і 
три національні райони: один німецький 
– Високопільський, і два єврейські –  

Новозлатопільський та Сталіндорфський.
 А інформаційний сектор ЦК КП(б)У у квітні   
1933 р. повідом, що у Дніпропетровській 
області чисельність голодуючих постійно 
зростає, і у числі найбільше вражених її 
районів  –  національні Високопільський,  
Коларівський та Сталіндрфський. По 
Сталіндорфському району  в одній з сільрад 
«люди взагалі перестали просити допомогу, 
лежать у нетоплених хатах і чекають смерті».
 Стосовно  національного складу померлих,  
то здійснений нами етнодемографічний аналіз 
всеукраїнського мартирологу «Національна 
книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 
рр. в Україні. Дніпропетровська область», 
засвідчив, що з  загиблих у  сільській місцевості 
цієї області  більшість складали українці, 
так як вони становили основну масу її 
сільського населення. На другому місці  були 
росіяни,  на третьому –  євреї. Проте в тих 
населених пунктах, де компактно проживали 
представники інших національностей, основну 
масу загиблих складали вони.  Наприклад, 
у Новозорінській сільраді, Криворізького 
району, де у більшості проживали євреї, 
з 24 померлих 15 осіб становили саме 
представники єврейської національності.
  У містах тенденція була аналогічною.  
Серед померлих  також переважали українці. 
Друге місце посідали представники другого 
за кількістю етносу – росіяни.  Третьою 
найбільш постраждалою від Голодомору 
національністю міста  були євреї. У самому 
Дніпропетровську пропорції були такі ж.  
У Кам’янському, другому за розмірами і 
промисловим потенціалом міста області, 
співвідношення практично було аналогічним, 
тільки третю позицію, на відміну від 
обласного центру, займали поляки, оскільки 
там була значною полька етнічна громада. 
  Отже надзвичайні темпи колективізації, 
які були ухвалені для України, антилюдські 
методи їх реалізації, які базувалися на хибних 
теоретичних положеннях комуністичної 
доктрини,  призвели до нищення економіки 
найбільш успішних категорій  мешканців села,  
поклали край історії виробничої діяльності 
як українських, так і єврейських  та всіх 
інших  етнічних спільнот України. Наслідком 
такої політики компартійної влади  став  
Голодомор 1932–1933 рр. в результаті якого, 
за різними підрахунками, лише прямими 
жертвами стали  від 4 до 7.7 млн осіб, з яких 10% 
становили представники етнічних меншин.   
Це призвело до суттєвих змін у тенденціях 
демографічного розвитку і області і 
республіки в цілому, часткової дифузії цих 
етносів по території всього Радянського 
Союзу, затуханню етнокультурних процесів. 
Аналогічними хибними ідеями керуються 
керівники сучасної Росії щодо України. Це 
загрожує непредбаченми  наслідками як для 
нашої країни, так і для сусідніх держав.

Олександр Нікілєв, доктор 
історичних наук, учасник 

«круглого столу»
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Провідники рубрики:
почесний  доктор  теології  Леонід  ЯКОБЧУК

та  журналіст  Лев  ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на за-
питання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухай-

те християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить 
в ефір з Києва, щонеділі о 19:40, на першій програмі Українського радіо.

ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

„Світло в пітьмі сяє“‚ яку пе-
реклав українською мовою Лев 
Хмельковський і випустило в 
світ львівське видавництво „Сві-
чадо“ у 1995 році. Талановитого 
християнського просвітителя о. 
О. Меня вбили у Подмосков’ї  9 
вересня 1990 року ударом сокири 
по голові. Його вдова Наталя Гри-
горенко доручила Л. Хмельковсь-
кому переклад творів о. О. Меня.
По всій землі розсіяні прекрасні 
Храми на честь Господа нашого 
Ісуса Христа. Кому б вони не були 
присвячені, кожен Храм насправ-
ді - це, насамперед, Храм Божий, 
Храм Христа. Це дім Церкви, 
куди збираються люди, щоб ра-
зом вітати, славити, любити Го-
спода Ісуса, тому що Він один є 
наш Спаситель. Він спасав усіх і 
спасіння тільки в Ньому одному. І, 
мабуть, немає країни, немає тако-
го місця, де б не височів Храм, ве-
ликий і величний, або скромний 
і маленький. А є місця, де немає 
храмів, але однаково ім’я Христо-
ве підноситься і прославляється.
Більшість храмів - це витвори 
мистецтва. Їх зводили знамениті 
будівничі, розписували великі 
майстри. Навіщо це, чому, і чи 
потрібно? Ми цим хочемо пока-
зати, що Дім Божий - святе місце, 
в яке ми вклали все своє серце, 
вміння, таланти і старанність.
Але є один єдиний Храм, який 
зводить Сам Господь Бог. Храм 
цей невидимий і всі наші храми 
на землі - тільки тінь і прообраз 
єдиного невидимого Храму Хри-
стового, всесвітнього храму Хри-
стового. Саме про нього йде мова 
в Новому Заповіті, у посланні до 
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі 
й не приходьки, а співгорожа-
ни святим, і домашні для Бога, 
збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем 

є Сам Ісус Христос, що на ньо-
му вся будівля побудована, ро-
сте святий храм у Господі, що на 
Ньому і ви разом будуєтеся Ду-
хом на оселю Божу». Вся будівля. 
Подивіться, як апостол Павло зо-
бражує Храм: підвалина будівлі - 
це Господь Ісус, далі його зводять 
апостоли, а потім, як із камін-
ня, з усіх нас, з віруючих, постає 
вічний Храм єдиної Церкви.
Через сто років після апостола 
Павла жив у Римі один христи-
янський провидець на ім’я Гер-
ман. І було йому видіння: він 
бачив жінку, величну, сиву, яка 
брала каміння і складала з нього 
башти, зводила якусь споруду. І 
коли він звернувся до неї і запи-
тав, хто вона, вона відповіла: «Я 
- Церква, я будую свою споруду з 
живого каміння». Живе каміння 
- це душі людські, душі, спасен-
ні Господом. Подивіться, як го-
ворить апостол: це душі не ман-
дрівники і не пришельці, а свої 
Богу, родичі святих - ось хто ми є.
Коли чоловік поза цим - звісно, 
він перехожий. Коротке наше 
життя. Ми приходимо у цей світ, 
народжуємось з плачем і йдемо 
з плачем, проходимо короткий 
свій вік в смутку, скорботах і хво-
робах. У незнанні приходить лю-
дина, у незнанні вона і відходить, 
перехожий, пришелець. Як сон, 
як слід на воді, який зникає мит-
тєво - таке наше життя. Справді, 
пришельці, як листя восени, що 
падає з дерев (хто полічить нас?), 
листя падає, його топчуть: па-
дає сніг, і невдовзі нічого, окрім 
пилу і праху не залишається під 
ногами, так і наші кості лежа-
тимуть, як кості наших предків, 
випадкові гості на випадковій 
землі, пришельці, про яких забу-
дуть через два-три покоління у 
кращому разі, ось хто такі люди.
Але якщо ми врятовані Господом 
і прийняті у Його серце, якщо ми 
обмиті Його кров’ю, то ми стаємо 
вже не пришельцями і не чужи-
ми, а ми в світі цьому діти Божі - у 

нас зовсім інше життя. Приходи-
мо ми, маючи призначення Боже, 
проходимо під захистом Його 
любові (чи були ми в смутку, чи 
у радості, у хворобі чи успіху). І 
відходимо ми теж не в ніщо, не в 
небуття, а відходимо у вічність.
І кожний з нас своєю молитвою, 
любов’ю, вірою робить свій ма-
ленький внесок у побудову єди-
ного Храму - Церкви Христової, 
Храму віри, який неможливо 
зруйнувати. Земний храм може 
бути знищений, спалений, може 
розвалитися, тисячі храмів впа-
ли і не піднялися знову, але Храм, 
який створила не людська рука, 
а сам Господь, сама Церква Хри-
стова, непорушний, бо про ньо-
го сказав Спаситель: «Я побудую 
Церкву Свою на камені і ворота 
пекельні не подолають її». Він мав 
на увазі не будівлі, якими б вони не 
були гарними, не храми із банями, 
якими б вони не були величними, 
а той Храм, який непорушний і 
незнищений - Церкву невиди-
му, яка втілюється тут на землі.
І ми повинні запитати в себе: який 
же я камінь? Що я внесла чи вніс у 
цю Церкву Христову? Що я можу 
зробити? Звісно, ми зробити мо-
жемо мало. Але головний талант 
у кожного є - це талант серця. І 
коли ми віддаємо серце іншій лю-
дині, іншим людям, ми віддаємо 
його Господу, тому що Він сказав: 
«Те, що ви зробили Моїм братам 
меншим, ви зробили й Мені».
Отже, труд, служіння, любов, 
віра - ось наші підвалини, і тоді 
ми будемо справді входити у цю 
невидиму Церкву, їй належати. 
Будемо співгромадянами святих, 
як говорить апостол, разом зі свя-
тими, які тілом вмерли, але духом 
перебувають з нами, будемо ро-
дичами, близькими, які прилу-
чилися до Господа, стали своїми 
для Бога через Ісуса Христа, лю-
дину, Брата нашого і Бога нашого, 
Який втілився серед нас на землі.

Ісус нас звільняє
Ми вже провели кілька бесід про служіння Ісу-
са Христа, спираючись на Євангелію від Марка. 
Розглядаючи далі Ісусове служіння, описане в 
Євангелії від Марка, ми дійшли до 5-го розділу.
Євангелист Марко описує як в Гадаринській 
землі, це по другий бік Галілейського моря, Ісу-
са зустрів одержимий нечистим духом чоловік: 
«І на другий бік моря вони прибули, до землі 
Гадаринської. І як вийшов Він із човна,то зараз 
Його перестрів чоловік із могильних печер, що 
мав духа нечистого. Він мешкання мав у гро-
бах, і ніхто й ланцюгами не міг зв’язати його». 
А чи одержимий нечистим ду-
хом і психічно хворий – це те саме? 
Прихильники матеріялізму, які не визнають 
Бога, не вірять в існування духовного світу, в 
існування диявола і нечистих духів, не вірять, 
що людина може бути одержима нечистим 
духом.  Віруючі лікарі, які працюють в сфері 
психології та психіятрії, пояснюють, що лю-
дина може бути психічно хворою від непра-
вильного функціонування мозку, тобто у 
зв*язку з порушеннями обміну хімічних ре-
човин мозку, і так людину лікують з уживан-
ням ліків. Але коли ліки не діють, то причину 
слід шукати в іншій сфері. Тобто в духовній. 
Ми віримо в Євангелію, знаючи, що це є Слово 
Боже. Крім того, події, описані в ній, є історично 
вірними. А Слово Боже учить, що людина є триє-
диною,тобто складається з трьох компонентів 
– духа, душі і тіла. І тільки людина має усвідом-
лення про свого Творця через духа. Тому тільки 
людину Бог закликаєдо навернення, яке відбу-
вається, яке звершується при допомозі Святого 
Духа, тому й називаєтсья духовним народжен-
ням. Людина тільки духом може спілкуватися з 
Богом. Але буває, як у цьому випадку, що його 
описує євангелист Марко, що душа цього нещас-
ного чоловіка була опанована нечистим духом.
В Христовій Церкві є різні дари Святого Духа. 
Є дар розпізнавання духів, і хто має тако-
го дара, такому не наука, а Бог показує при-
чину хвороби – чи це одержимий, чи хво-
рий не через одержимість. Чи може нечистий 
дух опанувати віруючу, спасенну людину? 
Слово Боже учить, що ні. Написано в  Друго-
му посланні апостола Павла до коринтян (6:16): 
«Бо коли ви храм Бога Живого, як і сказав Бог: 
«Вселюся в них, і ходитиму  в них, і буду їхнім 
Богом, а вони будуть Моїм народом». Не може 
з одного джерела витікати солодка і гірка вода. 
Марко описує, що одержимий мав надзвичайну 
силу  і люди жодним способом не могли його 
стримати чи якось йому допомогти. Нещасний 
не мав одягу, жив у гробах та в горах, і демон гнав 
його по пустелі, і кричав він, і бився об каміння.
Чи ви зауважили, як ворог трактує своїх вже 
ніби людей? Він їх розділяє з родиною, відокрем-
лює від нормального суспільного життя. Така 
людина не визнає норм моралі та поведінки, 
скидає одяг, поводиться галасливо і небезпечно.

Чи не спостерігається така тенденція у поведін-
ці частини сучасної молоді, коли молоді люди 
не визнають авторитету батьків і суспільства, 
втікають з дому, вживають наркотики, пия-
чать, ведуть аморальне життя і врешті гинуть? 
Чи таку поведінку викликає нечистий дух? 
Цікаво, що, побачивши Ісуса, одержимий прибіг 
до Нього і вклонився Йому. Можливо, демон 
змусив нещасного до такої дії, бо знав перева-
жаючу силу Ісуса. Отже, вживаючи одержимо-
го, демон дуже просив, щоб Ісус не висилав їх 
(бо були у нещасному легіони духів) з тієї землі.  
Писання стверджує, що демони бояться Божого 
суду. В Капернаумі, коли Ісус виганяв демонів, 
то демон сказав: «Що Тобі до нас, Ісусе Назаря-
нине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, 
хто Ти - Божий Святий» (Марка 1-24). Ісус же 
сказав йому: «Вийди, душе нечистий, з людини!»
Чому демони просили в Ісуса дозволу перей-
ти в тіла свиней? Мабуть, щоб залишитися на 
тій території, але вони не усвідомлювали, який 
буде наслідок такого прохання, бо усі свині 
оскаженіли і кинулися з кручі до моря та й за-
гинули. Ісус хотів очистити від злих духів не 
лише того чоловіка, а й усю навколишню землю. 
Ось подивіться, як демон мучить своїх ще при 
земному житті. Роздягає, б’є об каміння, ві-
дриває від сім’ї і надає для опору людям надз-
вичайну фізичну силу, щоб пізніше знищити 
зовсім. А Ісус Христос зовсім не так ставиться 
до тих, хто до Нього приходить, Марко і єванге-
лист Лука пишуть про це. Пастухи, побачивши, 
як потопилися оскаженілі свині, самі повтіка-
ли й пішли сповіщати про це по містах і селах. 
Пише Лука: «І повиходили люди дивитися, що 
сталося, прийшли вони до Ісуса, і знайшли того 
чоловіка, що з нього демони вийшли,  одягне-
ного і при розумі, в ногах Ісуса і злякалися» 
(Лк. 8:35). Яка разюча зміна стался з люди-
ною у їхньому селі! Щойно він був скаженим, 
а тепер сидить біля Ісуса, одягнений і при ро-
зумі. І як відреагували люди на таку новину? 
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Йосип Ариматейський поховав Ісуса
У  Євангелії від Івана, розділ 19, сказано про ще 

одного героя Євангелії – Йосипа Ариматейського 
(38-42): «Потім Йосип з Ариматеї, що був учень 
Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити 
Пилата, щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив Пилат, 
тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також 
і Никодим, шо давніше приходив вночі до Ісуса, і 
смирну приніс, із алоєм помішану, щось літрів зі сто. 
Отож, узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його 
плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. 
На тім місці, де Він був розп*ятий, знаходився сад, а 
в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. 
Тож отут вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб».
Згідно з Євангелією Йосип був багатий і знатний член 
Синедріона з міста Ариматея або Рамат (Рами). Він  
був послідовником Ісуса, але таємним, і не входив до 
числа апостолів. Саме Йосип просив у Пилата тіло 
страченого Ісуса, і, отримавши дозвіл зняти його 
з хреста, поховав у вирубаній в скелі гробниці, що 
належала йому самому. Разом з ще одним учнем Ісуса, 
Никодимом, Йосип обгорнув тіло Ісуса плащаницею, 
якою, за однією з версій, тепер є Туринська 
плащаниця.  Смирна і алое - це надзвичайно 
дорога запашна рідина з соку смирни і алое, яку 
зазвичай використовували для бальзамування.
У християнстві вважається, що похованням в 
гробниці Йосипа Ариматейського було виконано 
месіянське пророцтво Ісаї: «Йому призначили труну 
з лиходіями, та Його поховали в багатого» (Іс. 53:9).
Потім Йосип закрив вхід до гробниці величезним 
каменем. Коли Христос воскрес, то поховальне 
полотно лишилося у гробниці. Нині воно 
всесвітньо відоме як Туринська плащаниця, яка 
є об’єктом поклоніння і наукових досліджень.
Але похорону як такого не було. І не могло бути. 
Про це Ісус принаймні 10 разів говорив своїм 
учням: «І почав навчати їх, що Синові Чоловічому 
треба багато страждати, і старші, первосвященики 
та книжники відцураються Його і Його уб’ють, і 
Він по трьох днях воскресне. Він говорив про це 
відкрито» (Мр. 8.31, Мтв. 16.21, Лк. 9.22). Тобто 
Христос говорив учням про своє воскресіння 
на третій день цілеспрямовано, навчав їх.
Але ж Його таки поховали у гробниці. Йосип 
Ариматейський її спорудив начебто для себе, але 
зверніть увагу: «На тому місці, де Його розп’яли, 
був сад, і в саду — нова гробниця» (Ів. 19:41). Тобто 
гробниця була поряд з місцем розп’яття — Голготою. 
А тепер поміркуйте: хто захоче влаштувати свій 
посмертний спокій поряд з місцем страт і катувань, 
звідки періодично лунали зойки страждання та 
прокляття. Висновок: ця «гробниця», розташована 
у нетиповому для поховань місці, була призначена 
не для поховання, а для зберігання у недоторканості 
Христового тіла протягом трохи більше однієї 
доби — від вечора п’ятниці до недільного ранку.
Євангелісти звертають увагу, що вхід до «гробниці» 
закривав дуже великий камінь (Мк. 16.4), який не 
могли відкотити двадцять чоловік. Виходить, що 
без спеціяльних технічних засобів «гробницю» 
неможливо було відкрити, що є нетиповим для 

такого роду поховальних споруд. Як же тоді Йосип 
спромігся закрити цим каменем вхід до гробниці?
Дослідники повідомляють, що камінь котився 
по спеціяльно зробленому похилому жолобу. 
Початково він знаходився на підвищенні і 
фіксувався клином. Йосип вибив цей клин, камінь 
під своєю вагою покотився по кам’яному жолобу і 
закрив вхід.  Як бачимо, конструкція «гробниці» 
дозволяла легко її закрити, проте абсолютно не 
передбачала можливости її наступного відкривання. 
Згаданий «непідйомний» камінь відкотив 
воскреслий Христос силою своєї віри, спроможною, 
як Він казав, пересувати гори (Мтв. 17.20).

Наявність нетипової гробниці у нетиповому місці 
свідчить про те, що Христове воскресіння було не 
імпровізацією, а ретельно сплянованою акцією.
Виразні сліди крові на Туринській плащаниці 
безперечно свідчать, що тіло не було ні набальзамоване, 
ні навіть обмите. Тільки не кажіть, що в учнів не 
було часу обмити тіло Господа через наближення 
юдейської суботи. По-перше, добре відомо, як 
Христос ставився до суботи — він її демонстративно 
ігнорував. По-друге, Йосип і Никодим при бажанні 
могли обмити тіло за кілька хвилин. Тоді навіщо 
Никодим приніс так багато бальзамуючої рідини?
Дослідження Туринської плащаниці показали, що 
вона була просякнута розчином алое і смирни. 
Велика кількість рідини потрібна була саме для 
того, щоб повністю занурити у неї цю дорогу 
льняну тканину площею майже 5 квадратних 
метрів. Потім плащаницю, з якої стікала запашна 
рідина, поклали на камінь. На одну половину 
тканини поклали Ісусове тіло (головою до центру 
полотна), яке накрили другою половиною. 
Навіщо була потрібна просякнута запашною 
рідиною плащаниця? Адже воскреснути мало 
цілком мертве тіло, до того ж спотворене жорстоким 
бичуванням і розп’яттям. Під кінець римський воїн 
завдав уже мертвому тілу «контрольний удар» через 
правий бік у серце, щоб гарантувати смерть (Ів. 
19.34). Очевидним є те, що після цього Христове 
тіло було абсолютно несумісним з життям, і йому не 
могли зарадити жодні обмивання чи бальзамування.
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     Листи від наших читачів – це великий скарб, 
тому що вони дозволяють оцінити рівень 
наших бесід, збагнути, чи вони цікаві для 
людей, чи дають якийсь відгук, якусь користь. 
Дякуємо усім, хто до нас пише, чекаємо на нові 
листи. А тепер почитаємо ті, що надійшли.
 «Мене звати Віталіна, я живу на Вінничині. Вже 
виповнилось мені 73 роки, які я прожила з вірою 
в Господа нашого Ісуса Христа.  Багато в чому на 
мою свідомість впливав той факт, що мама казала 
мені, що я народилася під Богом. Адже я не бачила 
страхіть війни, та й сьогоднішня війна на сході 
України сприймається як щось далеке. Однак мої 
подруги  продовжують отримувати вістки про 
поранення їхніх дітей та родичів на тій війні. Я 
з одного боку навіть вдячна Богові за те, що Він 
позбавив мене переживань за близьких людей, але 
я усе своє життя просила Його послати мені дитину 
і тільки тепер розумію, яке горе могла б перенести, 
якби мій син загинув на війні, яку мені пощастило 
не бачити. Я довго думаю про те, чи це щастя, чи 
горе, адже дуже боюся залишитися сама. Чоловіка 
у мене немає. Бесіда про перемогу над страхом ще 
сильніше змусила мене замислитися.  Спасибі, що 
ви є для нас і для мене. Дуже важливо таке читати». 
Співчуваю Віталіні з Вінничини. Але у її житті є 
повчальні риса і спомин. Співчуваю усім, хто зазнав 
горя від російської агресії на Донбасі. Усе ж Віталіна 
написала, що усе життя прожила з вірою в Бога і це її 
підтримує. І свою жіночу долю вона теж оцінює, як 
керовану Богом.  Може й справді Господь уберіг її від 
гіркої можливої втрати, ми не знаємо Божих планів і 
намірів щодо нас. Ми лише повторюємо і пояснюємо 
те, що нам заповів Господь наш Ісус Христос  через 
своїх учнів-апостолів. Такий зміст мала й бесіда 
про перемогу над страхом. Хочу нагадати, що буває 
страх Божий і страх від обставин нашого життя, 
котрі ми самі створюємо і часто всупереч Божій волі. 
Страх Божий не є чеканням на кару. Звісно, Бог 
може й покарати, але ми не зможемо жити увесь 
час у чеканні такої кари, бо у Бога на першому 
плані усе ж  стоїть любов до нас. Страх Божий 
полягає у прагненні не порушити Божі заповіти, не 
викликати його батьківський гнів. Коли в родині 
діти мають  страх перед батьком, то вони знають 
його любов і бояться зашкодити цій любові своїми 
негарними вчинками. Люди, які живуть зі страхом 
Божим, не скоять нічого злого і Бог любитиме їх, 
благословлятиме їх. Може бути страх від людських 
вчинків. Але треба долати його, спираючись на 
Бога. Пророк Ісая вчив (2:17, 19): «Навчіться чинити 
добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, 
дайте суд сироті, за вдову заступайтесь! Як захочете 
ви та послухаєтесь, то буде добра землі споживати!»
Якщо ми усі будемо так жити, то настане правда 
на землі, не стане підстав для страху.  Але суд 
має бути за Божим наказом,  справедливий і 
рівний для усіх. В Україні тепер є чимало багатїів, 
які невідомими шляхами привласнили те, що 
належить народові. Більшовики проголошували: 
«Грабуй награбоване!», тобто закликали до терору, 
до насильства. А має бути справедливий розгляд 
джерел такого збагачення, за яким і настане правило, 
записане в Книзі Ісаї: «Карайте грабіжника!». 

    Пише Микола Єгорович Волощенко  з Києва: «Я 
переніс інсульт. Зараз, в основному, лежу і тільки 
радіо слухаю. Телебачення не дивлюся, бо від нього 
відразу захворюю. Я усе життя проробив у сільській 
школі і знаю, що кажу. Так от чого я пишу. Була 
недавно бесіда, у якій ви говорили про сумнів. 
Розбиралися з питанням: «Чому я тут?  Яке значення 
має моє життя?». Ви усе правильно говорили. Немає 
питань. А от чого зі мною так вийшло? Усе життя 
вчителював в селі. Чи знаєте ви, що таке вчитель в 
селі? Окрім фізики, доводилося читати і математику, 
і історію, і  все на світі. З школи не вилазив, а вдома 
ж хазяйство. І що в результаті отримав? Одна дочка 
загинула трагічно. Друга вийшла за дурня і мучиться 
з ним на півночі Росії. А я отримав інсульт і тепер 
доживаю віку в онуки з пенсією тільки на хліб. Так 
як значення  мало моє життя? Все правильно в бесіді 
говориться. Тільки правильно виходить, коли це не 
торкається тебе особисто. Я так думаю». Шановний 
Миколо Єгоровичу, чому ви думаєте, що ваше життя 
було марним? Це не так. Усе життя ви були вчителем 
в сільській школі. Можна лише уявити, скільки 
учнів пішли з тієї школи з тими настановами, з тими 
знаннями, які ви їм дали. Мабуть, ви теж не забули 
своїх шкільних вчителів. Я їх не забув. Врешті я 
теж за фахом вчитель і працював у школі. Це  було 
покликанням вашого життя. Ви дали життя своїм 
дочкам.  Так, одна з них загинула, інша невдало 
одружилася. Співчуваю і маю жаль... Але й ваші діти 
залишили добрий слід на землі. Хоча б узяти внучку, 
яка від вас не відмовилася, про вас теж піклується. 
Так,  жити в Україні тепер нелегко. Особливо 
пенсіонерам.  Не тих провідників обрали до влади. 
Але є поряд з вами люди, які знають як можна і 
треба вивести край з біди. Ви тепер хворієте. Але є 
інші люди, які мають підтримати цих світлих людей. 
Та й ви повернетеся до  здоров’я. Не спокушайтеся 
гречкою від олігархів на виборах, викреслюйте з 
бюлетенів брехунів іобіцяльників. Прошу вас, 
читайте  Святе Письмо, де є настанови для тих, 
хто втомився, має відчай. Прочитайте  з Книги 
псалмів 11:13-15: «Якщо ти зміцниш серце 
своє і свої руки до Бога простягнеш, якщо є 
беззаконня в руці твоїй, то прожени його геть.    
І кривда  в наметах  твоїх нехай не пробуває, 
тож тоді ти піднімеш обличчя невинне 
твоє і будеш міцний і не будеш боятись».
    Микола Єгорович може подумати, що він 
має якесь беззаконня  в руці своїй. Я так не 
думаю. Але вже й сам сумнів у нашому житті, 
дарованому Богом, яке не є марнотою, це вже теж 
є відхиленням від істин Божих. Живіть повним 
життям і майте радість з того, що маєте. Інсульт 
не зупинив земного життя Миколи Єгоровича, 
значить він ще не усе виконав, що йому належить. 
Ще один лист з Вінниці: «Вітаю, шановні! 
Я звичайна людина. Звати мене Сергій 
Леонтійович, пенсіонер. Серед усього цього 
галасу політиків, суцільної брехні в новинах, 
дуже невеликих доходів громадян, у тому числі 
пенсіонерів, безладу в країні, безкарности та 
багато іншого для такої людини як я втратити

Листи важкого часу
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Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на за-
питання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухай-

те християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить 
в ефір з Києва, щонеділі о 19:40, на першій програмі Українського радіо.

ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

„Світло в пітьмі сяє“‚ яку пе-
реклав українською мовою Лев 
Хмельковський і випустило в 
світ львівське видавництво „Сві-
чадо“ у 1995 році. Талановитого 
християнського просвітителя о. 
О. Меня вбили у Подмосков’ї  9 
вересня 1990 року ударом сокири 
по голові. Його вдова Наталя Гри-
горенко доручила Л. Хмельковсь-
кому переклад творів о. О. Меня.
По всій землі розсіяні прекрасні 
Храми на честь Господа нашого 
Ісуса Христа. Кому б вони не були 
присвячені, кожен Храм насправ-
ді - це, насамперед, Храм Божий, 
Храм Христа. Це дім Церкви, 
куди збираються люди, щоб ра-
зом вітати, славити, любити Го-
спода Ісуса, тому що Він один є 
наш Спаситель. Він спасав усіх і 
спасіння тільки в Ньому одному. І, 
мабуть, немає країни, немає тако-
го місця, де б не височів Храм, ве-
ликий і величний, або скромний 
і маленький. А є місця, де немає 
храмів, але однаково ім’я Христо-
ве підноситься і прославляється.
Більшість храмів - це витвори 
мистецтва. Їх зводили знамениті 
будівничі, розписували великі 
майстри. Навіщо це, чому, і чи 
потрібно? Ми цим хочемо пока-
зати, що Дім Божий - святе місце, 
в яке ми вклали все своє серце, 
вміння, таланти і старанність.
Але є один єдиний Храм, який 
зводить Сам Господь Бог. Храм 
цей невидимий і всі наші храми 
на землі - тільки тінь і прообраз 
єдиного невидимого Храму Хри-
стового, всесвітнього храму Хри-
стового. Саме про нього йде мова 
в Новому Заповіті, у посланні до 
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі 
й не приходьки, а співгорожа-
ни святим, і домашні для Бога, 
збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем 

є Сам Ісус Христос, що на ньо-
му вся будівля побудована, ро-
сте святий храм у Господі, що на 
Ньому і ви разом будуєтеся Ду-
хом на оселю Божу». Вся будівля. 
Подивіться, як апостол Павло зо-
бражує Храм: підвалина будівлі - 
це Господь Ісус, далі його зводять 
апостоли, а потім, як із камін-
ня, з усіх нас, з віруючих, постає 
вічний Храм єдиної Церкви.
Через сто років після апостола 
Павла жив у Римі один христи-
янський провидець на ім’я Гер-
ман. І було йому видіння: він 
бачив жінку, величну, сиву, яка 
брала каміння і складала з нього 
башти, зводила якусь споруду. І 
коли він звернувся до неї і запи-
тав, хто вона, вона відповіла: «Я 
- Церква, я будую свою споруду з 
живого каміння». Живе каміння 
- це душі людські, душі, спасен-
ні Господом. Подивіться, як го-
ворить апостол: це душі не ман-
дрівники і не пришельці, а свої 
Богу, родичі святих - ось хто ми є.
Коли чоловік поза цим - звісно, 
він перехожий. Коротке наше 
життя. Ми приходимо у цей світ, 
народжуємось з плачем і йдемо 
з плачем, проходимо короткий 
свій вік в смутку, скорботах і хво-
робах. У незнанні приходить лю-
дина, у незнанні вона і відходить, 
перехожий, пришелець. Як сон, 
як слід на воді, який зникає мит-
тєво - таке наше життя. Справді, 
пришельці, як листя восени, що 
падає з дерев (хто полічить нас?), 
листя падає, його топчуть: па-
дає сніг, і невдовзі нічого, окрім 
пилу і праху не залишається під 
ногами, так і наші кості лежа-
тимуть, як кості наших предків, 
випадкові гості на випадковій 
землі, пришельці, про яких забу-
дуть через два-три покоління у 
кращому разі, ось хто такі люди.
Але якщо ми врятовані Господом 
і прийняті у Його серце, якщо ми 
обмиті Його кров’ю, то ми стаємо 
вже не пришельцями і не чужи-
ми, а ми в світі цьому діти Божі - у 

нас зовсім інше життя. Приходи-
мо ми, маючи призначення Боже, 
проходимо під захистом Його 
любові (чи були ми в смутку, чи 
у радості, у хворобі чи успіху). І 
відходимо ми теж не в ніщо, не в 
небуття, а відходимо у вічність.
І кожний з нас своєю молитвою, 
любов’ю, вірою робить свій ма-
ленький внесок у побудову єди-
ного Храму - Церкви Христової, 
Храму віри, який неможливо 
зруйнувати. Земний храм може 
бути знищений, спалений, може 
розвалитися, тисячі храмів впа-
ли і не піднялися знову, але Храм, 
який створила не людська рука, 
а сам Господь, сама Церква Хри-
стова, непорушний, бо про ньо-
го сказав Спаситель: «Я побудую 
Церкву Свою на камені і ворота 
пекельні не подолають її». Він мав 
на увазі не будівлі, якими б вони не 
були гарними, не храми із банями, 
якими б вони не були величними, 
а той Храм, який непорушний і 
незнищений - Церкву невиди-
му, яка втілюється тут на землі.
І ми повинні запитати в себе: який 
же я камінь? Що я внесла чи вніс у 
цю Церкву Христову? Що я можу 
зробити? Звісно, ми зробити мо-
жемо мало. Але головний талант 
у кожного є - це талант серця. І 
коли ми віддаємо серце іншій лю-
дині, іншим людям, ми віддаємо 
його Господу, тому що Він сказав: 
«Те, що ви зробили Моїм братам 
меншим, ви зробили й Мені».
Отже, труд, служіння, любов, 
віра - ось наші підвалини, і тоді 
ми будемо справді входити у цю 
невидиму Церкву, їй належати. 
Будемо співгромадянами святих, 
як говорить апостол, разом зі свя-
тими, які тілом вмерли, але духом 
перебувають з нами, будемо ро-
дичами, близькими, які прилу-
чилися до Господа, стали своїми 
для Бога через Ісуса Христа, лю-
дину, Брата нашого і Бога нашого, 
Який втілився серед нас на землі.

Ісус нас звільняє
Ми вже провели кілька бесід про служіння Ісу-
са Христа, спираючись на Євангелію від Марка. 
Розглядаючи далі Ісусове служіння, описане в 
Євангелії від Марка, ми дійшли до 5-го розділу.
Євангелист Марко описує як в Гадаринській 
землі, це по другий бік Галілейського моря, Ісу-
са зустрів одержимий нечистим духом чоловік: 
«І на другий бік моря вони прибули, до землі 
Гадаринської. І як вийшов Він із човна,то зараз 
Його перестрів чоловік із могильних печер, що 
мав духа нечистого. Він мешкання мав у гро-
бах, і ніхто й ланцюгами не міг зв’язати його». 
А чи одержимий нечистим ду-
хом і психічно хворий – це те саме? 
Прихильники матеріялізму, які не визнають 
Бога, не вірять в існування духовного світу, в 
існування диявола і нечистих духів, не вірять, 
що людина може бути одержима нечистим 
духом.  Віруючі лікарі, які працюють в сфері 
психології та психіятрії, пояснюють, що лю-
дина може бути психічно хворою від непра-
вильного функціонування мозку, тобто у 
зв*язку з порушеннями обміну хімічних ре-
човин мозку, і так людину лікують з уживан-
ням ліків. Але коли ліки не діють, то причину 
слід шукати в іншій сфері. Тобто в духовній. 
Ми віримо в Євангелію, знаючи, що це є Слово 
Боже. Крім того, події, описані в ній, є історично 
вірними. А Слово Боже учить, що людина є триє-
диною,тобто складається з трьох компонентів 
– духа, душі і тіла. І тільки людина має усвідом-
лення про свого Творця через духа. Тому тільки 
людину Бог закликаєдо навернення, яке відбу-
вається, яке звершується при допомозі Святого 
Духа, тому й називаєтсья духовним народжен-
ням. Людина тільки духом може спілкуватися з 
Богом. Але буває, як у цьому випадку, що його 
описує євангелист Марко, що душа цього нещас-
ного чоловіка була опанована нечистим духом.
В Христовій Церкві є різні дари Святого Духа. 
Є дар розпізнавання духів, і хто має тако-
го дара, такому не наука, а Бог показує при-
чину хвороби – чи це одержимий, чи хво-
рий не через одержимість. Чи може нечистий 
дух опанувати віруючу, спасенну людину? 
Слово Боже учить, що ні. Написано в  Друго-
му посланні апостола Павла до коринтян (6:16): 
«Бо коли ви храм Бога Живого, як і сказав Бог: 
«Вселюся в них, і ходитиму  в них, і буду їхнім 
Богом, а вони будуть Моїм народом». Не може 
з одного джерела витікати солодка і гірка вода. 
Марко описує, що одержимий мав надзвичайну 
силу  і люди жодним способом не могли його 
стримати чи якось йому допомогти. Нещасний 
не мав одягу, жив у гробах та в горах, і демон гнав 
його по пустелі, і кричав він, і бився об каміння.
Чи ви зауважили, як ворог трактує своїх вже 
ніби людей? Він їх розділяє з родиною, відокрем-
лює від нормального суспільного життя. Така 
людина не визнає норм моралі та поведінки, 
скидає одяг, поводиться галасливо і небезпечно.

Чи не спостерігається така тенденція у поведін-
ці частини сучасної молоді, коли молоді люди 
не визнають авторитету батьків і суспільства, 
втікають з дому, вживають наркотики, пия-
чать, ведуть аморальне життя і врешті гинуть? 
Чи таку поведінку викликає нечистий дух? 
Цікаво, що, побачивши Ісуса, одержимий прибіг 
до Нього і вклонився Йому. Можливо, демон 
змусив нещасного до такої дії, бо знав перева-
жаючу силу Ісуса. Отже, вживаючи одержимо-
го, демон дуже просив, щоб Ісус не висилав їх 
(бо були у нещасному легіони духів) з тієї землі.  
Писання стверджує, що демони бояться Божого 
суду. В Капернаумі, коли Ісус виганяв демонів, 
то демон сказав: «Що Тобі до нас, Ісусе Назаря-
нине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, 
хто Ти - Божий Святий» (Марка 1-24). Ісус же 
сказав йому: «Вийди, душе нечистий, з людини!»
Чому демони просили в Ісуса дозволу перей-
ти в тіла свиней? Мабуть, щоб залишитися на 
тій території, але вони не усвідомлювали, який 
буде наслідок такого прохання, бо усі свині 
оскаженіли і кинулися з кручі до моря та й за-
гинули. Ісус хотів очистити від злих духів не 
лише того чоловіка, а й усю навколишню землю. 
Ось подивіться, як демон мучить своїх ще при 
земному житті. Роздягає, б’є об каміння, ві-
дриває від сім’ї і надає для опору людям надз-
вичайну фізичну силу, щоб пізніше знищити 
зовсім. А Ісус Христос зовсім не так ставиться 
до тих, хто до Нього приходить, Марко і єванге-
лист Лука пишуть про це. Пастухи, побачивши, 
як потопилися оскаженілі свині, самі повтіка-
ли й пішли сповіщати про це по містах і селах. 
Пише Лука: «І повиходили люди дивитися, що 
сталося, прийшли вони до Ісуса, і знайшли того 
чоловіка, що з нього демони вийшли,  одягне-
ного і при розумі, в ногах Ісуса і злякалися» 
(Лк. 8:35). Яка разюча зміна стался з люди-
ною у їхньому селі! Щойно він був скаженим, 
а тепер сидить біля Ісуса, одягнений і при ро-
зумі. І як відреагували люди на таку новину? 
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Йосип Ариматейський поховав Ісуса
У  Євангелії від Івана, розділ 19, сказано про ще 

одного героя Євангелії – Йосипа Ариматейського 
(38-42): «Потім Йосип з Ариматеї, що був учень 
Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити 
Пилата, щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив Пилат, 
тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також 
і Никодим, шо давніше приходив вночі до Ісуса, і 
смирну приніс, із алоєм помішану, щось літрів зі сто. 
Отож, узяли вони тіло Ісусове, та й обгорнули його 
плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. 
На тім місці, де Він був розп*ятий, знаходився сад, а 
в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. 
Тож отут вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб».
Згідно з Євангелією Йосип був багатий і знатний член 
Синедріона з міста Ариматея або Рамат (Рами). Він  
був послідовником Ісуса, але таємним, і не входив до 
числа апостолів. Саме Йосип просив у Пилата тіло 
страченого Ісуса, і, отримавши дозвіл зняти його 
з хреста, поховав у вирубаній в скелі гробниці, що 
належала йому самому. Разом з ще одним учнем Ісуса, 
Никодимом, Йосип обгорнув тіло Ісуса плащаницею, 
якою, за однією з версій, тепер є Туринська 
плащаниця.  Смирна і алое - це надзвичайно 
дорога запашна рідина з соку смирни і алое, яку 
зазвичай використовували для бальзамування.
У християнстві вважається, що похованням в 
гробниці Йосипа Ариматейського було виконано 
месіянське пророцтво Ісаї: «Йому призначили труну 
з лиходіями, та Його поховали в багатого» (Іс. 53:9).
Потім Йосип закрив вхід до гробниці величезним 
каменем. Коли Христос воскрес, то поховальне 
полотно лишилося у гробниці. Нині воно 
всесвітньо відоме як Туринська плащаниця, яка 
є об’єктом поклоніння і наукових досліджень.
Але похорону як такого не було. І не могло бути. 
Про це Ісус принаймні 10 разів говорив своїм 
учням: «І почав навчати їх, що Синові Чоловічому 
треба багато страждати, і старші, первосвященики 
та книжники відцураються Його і Його уб’ють, і 
Він по трьох днях воскресне. Він говорив про це 
відкрито» (Мр. 8.31, Мтв. 16.21, Лк. 9.22). Тобто 
Христос говорив учням про своє воскресіння 
на третій день цілеспрямовано, навчав їх.
Але ж Його таки поховали у гробниці. Йосип 
Ариматейський її спорудив начебто для себе, але 
зверніть увагу: «На тому місці, де Його розп’яли, 
був сад, і в саду — нова гробниця» (Ів. 19:41). Тобто 
гробниця була поряд з місцем розп’яття — Голготою. 
А тепер поміркуйте: хто захоче влаштувати свій 
посмертний спокій поряд з місцем страт і катувань, 
звідки періодично лунали зойки страждання та 
прокляття. Висновок: ця «гробниця», розташована 
у нетиповому для поховань місці, була призначена 
не для поховання, а для зберігання у недоторканості 
Христового тіла протягом трохи більше однієї 
доби — від вечора п’ятниці до недільного ранку.
Євангелісти звертають увагу, що вхід до «гробниці» 
закривав дуже великий камінь (Мк. 16.4), який не 
могли відкотити двадцять чоловік. Виходить, що 
без спеціяльних технічних засобів «гробницю» 
неможливо було відкрити, що є нетиповим для 

такого роду поховальних споруд. Як же тоді Йосип 
спромігся закрити цим каменем вхід до гробниці?
Дослідники повідомляють, що камінь котився 
по спеціяльно зробленому похилому жолобу. 
Початково він знаходився на підвищенні і 
фіксувався клином. Йосип вибив цей клин, камінь 
під своєю вагою покотився по кам’яному жолобу і 
закрив вхід.  Як бачимо, конструкція «гробниці» 
дозволяла легко її закрити, проте абсолютно не 
передбачала можливости її наступного відкривання. 
Згаданий «непідйомний» камінь відкотив 
воскреслий Христос силою своєї віри, спроможною, 
як Він казав, пересувати гори (Мтв. 17.20).

Наявність нетипової гробниці у нетиповому місці 
свідчить про те, що Христове воскресіння було не 
імпровізацією, а ретельно сплянованою акцією.
Виразні сліди крові на Туринській плащаниці 
безперечно свідчать, що тіло не було ні набальзамоване, 
ні навіть обмите. Тільки не кажіть, що в учнів не 
було часу обмити тіло Господа через наближення 
юдейської суботи. По-перше, добре відомо, як 
Христос ставився до суботи — він її демонстративно 
ігнорував. По-друге, Йосип і Никодим при бажанні 
могли обмити тіло за кілька хвилин. Тоді навіщо 
Никодим приніс так багато бальзамуючої рідини?
Дослідження Туринської плащаниці показали, що 
вона була просякнута розчином алое і смирни. 
Велика кількість рідини потрібна була саме для 
того, щоб повністю занурити у неї цю дорогу 
льняну тканину площею майже 5 квадратних 
метрів. Потім плащаницю, з якої стікала запашна 
рідина, поклали на камінь. На одну половину 
тканини поклали Ісусове тіло (головою до центру 
полотна), яке накрили другою половиною. 
Навіщо була потрібна просякнута запашною 
рідиною плащаниця? Адже воскреснути мало 
цілком мертве тіло, до того ж спотворене жорстоким 
бичуванням і розп’яттям. Під кінець римський воїн 
завдав уже мертвому тілу «контрольний удар» через 
правий бік у серце, щоб гарантувати смерть (Ів. 
19.34). Очевидним є те, що після цього Христове 
тіло було абсолютно несумісним з життям, і йому не 
могли зарадити жодні обмивання чи бальзамування.
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Провідники рубрики:
почесний  доктор  теології  Леонід  ЯКОБЧУК

та  журналіст  Лев  ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на за-
питання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухай-

те християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить 
в ефір з Києва, щонеділі о 19:40, на першій програмі Українського радіо.

ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

„Світло в пітьмі сяє“‚ яку пе-
реклав українською мовою Лев 
Хмельковський і випустило в 
світ львівське видавництво „Сві-
чадо“ у 1995 році. Талановитого 
християнського просвітителя о. 
О. Меня вбили у Подмосков’ї  9 
вересня 1990 року ударом сокири 
по голові. Його вдова Наталя Гри-
горенко доручила Л. Хмельковсь-
кому переклад творів о. О. Меня.
По всій землі розсіяні прекрасні 
Храми на честь Господа нашого 
Ісуса Христа. Кому б вони не були 
присвячені, кожен Храм насправ-
ді - це, насамперед, Храм Божий, 
Храм Христа. Це дім Церкви, 
куди збираються люди, щоб ра-
зом вітати, славити, любити Го-
спода Ісуса, тому що Він один є 
наш Спаситель. Він спасав усіх і 
спасіння тільки в Ньому одному. І, 
мабуть, немає країни, немає тако-
го місця, де б не височів Храм, ве-
ликий і величний, або скромний 
і маленький. А є місця, де немає 
храмів, але однаково ім’я Христо-
ве підноситься і прославляється.
Більшість храмів - це витвори 
мистецтва. Їх зводили знамениті 
будівничі, розписували великі 
майстри. Навіщо це, чому, і чи 
потрібно? Ми цим хочемо пока-
зати, що Дім Божий - святе місце, 
в яке ми вклали все своє серце, 
вміння, таланти і старанність.
Але є один єдиний Храм, який 
зводить Сам Господь Бог. Храм 
цей невидимий і всі наші храми 
на землі - тільки тінь і прообраз 
єдиного невидимого Храму Хри-
стового, всесвітнього храму Хри-
стового. Саме про нього йде мова 
в Новому Заповіті, у посланні до 
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі 
й не приходьки, а співгорожа-
ни святим, і домашні для Бога, 
збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем 

є Сам Ісус Христос, що на ньо-
му вся будівля побудована, ро-
сте святий храм у Господі, що на 
Ньому і ви разом будуєтеся Ду-
хом на оселю Божу». Вся будівля. 
Подивіться, як апостол Павло зо-
бражує Храм: підвалина будівлі - 
це Господь Ісус, далі його зводять 
апостоли, а потім, як із камін-
ня, з усіх нас, з віруючих, постає 
вічний Храм єдиної Церкви.
Через сто років після апостола 
Павла жив у Римі один христи-
янський провидець на ім’я Гер-
ман. І було йому видіння: він 
бачив жінку, величну, сиву, яка 
брала каміння і складала з нього 
башти, зводила якусь споруду. І 
коли він звернувся до неї і запи-
тав, хто вона, вона відповіла: «Я 
- Церква, я будую свою споруду з 
живого каміння». Живе каміння 
- це душі людські, душі, спасен-
ні Господом. Подивіться, як го-
ворить апостол: це душі не ман-
дрівники і не пришельці, а свої 
Богу, родичі святих - ось хто ми є.
Коли чоловік поза цим - звісно, 
він перехожий. Коротке наше 
життя. Ми приходимо у цей світ, 
народжуємось з плачем і йдемо 
з плачем, проходимо короткий 
свій вік в смутку, скорботах і хво-
робах. У незнанні приходить лю-
дина, у незнанні вона і відходить, 
перехожий, пришелець. Як сон, 
як слід на воді, який зникає мит-
тєво - таке наше життя. Справді, 
пришельці, як листя восени, що 
падає з дерев (хто полічить нас?), 
листя падає, його топчуть: па-
дає сніг, і невдовзі нічого, окрім 
пилу і праху не залишається під 
ногами, так і наші кості лежа-
тимуть, як кості наших предків, 
випадкові гості на випадковій 
землі, пришельці, про яких забу-
дуть через два-три покоління у 
кращому разі, ось хто такі люди.
Але якщо ми врятовані Господом 
і прийняті у Його серце, якщо ми 
обмиті Його кров’ю, то ми стаємо 
вже не пришельцями і не чужи-
ми, а ми в світі цьому діти Божі - у 

нас зовсім інше життя. Приходи-
мо ми, маючи призначення Боже, 
проходимо під захистом Його 
любові (чи були ми в смутку, чи 
у радості, у хворобі чи успіху). І 
відходимо ми теж не в ніщо, не в 
небуття, а відходимо у вічність.
І кожний з нас своєю молитвою, 
любов’ю, вірою робить свій ма-
ленький внесок у побудову єди-
ного Храму - Церкви Христової, 
Храму віри, який неможливо 
зруйнувати. Земний храм може 
бути знищений, спалений, може 
розвалитися, тисячі храмів впа-
ли і не піднялися знову, але Храм, 
який створила не людська рука, 
а сам Господь, сама Церква Хри-
стова, непорушний, бо про ньо-
го сказав Спаситель: «Я побудую 
Церкву Свою на камені і ворота 
пекельні не подолають її». Він мав 
на увазі не будівлі, якими б вони не 
були гарними, не храми із банями, 
якими б вони не були величними, 
а той Храм, який непорушний і 
незнищений - Церкву невиди-
му, яка втілюється тут на землі.
І ми повинні запитати в себе: який 
же я камінь? Що я внесла чи вніс у 
цю Церкву Христову? Що я можу 
зробити? Звісно, ми зробити мо-
жемо мало. Але головний талант 
у кожного є - це талант серця. І 
коли ми віддаємо серце іншій лю-
дині, іншим людям, ми віддаємо 
його Господу, тому що Він сказав: 
«Те, що ви зробили Моїм братам 
меншим, ви зробили й Мені».
Отже, труд, служіння, любов, 
віра - ось наші підвалини, і тоді 
ми будемо справді входити у цю 
невидиму Церкву, їй належати. 
Будемо співгромадянами святих, 
як говорить апостол, разом зі свя-
тими, які тілом вмерли, але духом 
перебувають з нами, будемо ро-
дичами, близькими, які прилу-
чилися до Господа, стали своїми 
для Бога через Ісуса Христа, лю-
дину, Брата нашого і Бога нашого, 
Який втілився серед нас на землі.

Ісус нас звільняє
Ми вже провели кілька бесід про служіння Ісу-
са Христа, спираючись на Євангелію від Марка. 
Розглядаючи далі Ісусове служіння, описане в 
Євангелії від Марка, ми дійшли до 5-го розділу.
Євангелист Марко описує як в Гадаринській 
землі, це по другий бік Галілейського моря, Ісу-
са зустрів одержимий нечистим духом чоловік: 
«І на другий бік моря вони прибули, до землі 
Гадаринської. І як вийшов Він із човна,то зараз 
Його перестрів чоловік із могильних печер, що 
мав духа нечистого. Він мешкання мав у гро-
бах, і ніхто й ланцюгами не міг зв’язати його». 
А чи одержимий нечистим ду-
хом і психічно хворий – це те саме? 
Прихильники матеріялізму, які не визнають 
Бога, не вірять в існування духовного світу, в 
існування диявола і нечистих духів, не вірять, 
що людина може бути одержима нечистим 
духом.  Віруючі лікарі, які працюють в сфері 
психології та психіятрії, пояснюють, що лю-
дина може бути психічно хворою від непра-
вильного функціонування мозку, тобто у 
зв*язку з порушеннями обміну хімічних ре-
човин мозку, і так людину лікують з уживан-
ням ліків. Але коли ліки не діють, то причину 
слід шукати в іншій сфері. Тобто в духовній. 
Ми віримо в Євангелію, знаючи, що це є Слово 
Боже. Крім того, події, описані в ній, є історично 
вірними. А Слово Боже учить, що людина є триє-
диною,тобто складається з трьох компонентів 
– духа, душі і тіла. І тільки людина має усвідом-
лення про свого Творця через духа. Тому тільки 
людину Бог закликаєдо навернення, яке відбу-
вається, яке звершується при допомозі Святого 
Духа, тому й називаєтсья духовним народжен-
ням. Людина тільки духом може спілкуватися з 
Богом. Але буває, як у цьому випадку, що його 
описує євангелист Марко, що душа цього нещас-
ного чоловіка була опанована нечистим духом.
В Христовій Церкві є різні дари Святого Духа. 
Є дар розпізнавання духів, і хто має тако-
го дара, такому не наука, а Бог показує при-
чину хвороби – чи це одержимий, чи хво-
рий не через одержимість. Чи може нечистий 
дух опанувати віруючу, спасенну людину? 
Слово Боже учить, що ні. Написано в  Друго-
му посланні апостола Павла до коринтян (6:16): 
«Бо коли ви храм Бога Живого, як і сказав Бог: 
«Вселюся в них, і ходитиму  в них, і буду їхнім 
Богом, а вони будуть Моїм народом». Не може 
з одного джерела витікати солодка і гірка вода. 
Марко описує, що одержимий мав надзвичайну 
силу  і люди жодним способом не могли його 
стримати чи якось йому допомогти. Нещасний 
не мав одягу, жив у гробах та в горах, і демон гнав 
його по пустелі, і кричав він, і бився об каміння.
Чи ви зауважили, як ворог трактує своїх вже 
ніби людей? Він їх розділяє з родиною, відокрем-
лює від нормального суспільного життя. Така 
людина не визнає норм моралі та поведінки, 
скидає одяг, поводиться галасливо і небезпечно.

Чи не спостерігається така тенденція у поведін-
ці частини сучасної молоді, коли молоді люди 
не визнають авторитету батьків і суспільства, 
втікають з дому, вживають наркотики, пия-
чать, ведуть аморальне життя і врешті гинуть? 
Чи таку поведінку викликає нечистий дух? 
Цікаво, що, побачивши Ісуса, одержимий прибіг 
до Нього і вклонився Йому. Можливо, демон 
змусив нещасного до такої дії, бо знав перева-
жаючу силу Ісуса. Отже, вживаючи одержимо-
го, демон дуже просив, щоб Ісус не висилав їх 
(бо були у нещасному легіони духів) з тієї землі.  
Писання стверджує, що демони бояться Божого 
суду. В Капернаумі, коли Ісус виганяв демонів, 
то демон сказав: «Що Тобі до нас, Ісусе Назаря-
нине? Ти прийшов погубити нас. Я знаю Тебе, 
хто Ти - Божий Святий» (Марка 1-24). Ісус же 
сказав йому: «Вийди, душе нечистий, з людини!»
Чому демони просили в Ісуса дозволу перей-
ти в тіла свиней? Мабуть, щоб залишитися на 
тій території, але вони не усвідомлювали, який 
буде наслідок такого прохання, бо усі свині 
оскаженіли і кинулися з кручі до моря та й за-
гинули. Ісус хотів очистити від злих духів не 
лише того чоловіка, а й усю навколишню землю. 
Ось подивіться, як демон мучить своїх ще при 
земному житті. Роздягає, б’є об каміння, ві-
дриває від сім’ї і надає для опору людям надз-
вичайну фізичну силу, щоб пізніше знищити 
зовсім. А Ісус Христос зовсім не так ставиться 
до тих, хто до Нього приходить, Марко і єванге-
лист Лука пишуть про це. Пастухи, побачивши, 
як потопилися оскаженілі свині, самі повтіка-
ли й пішли сповіщати про це по містах і селах. 
Пише Лука: «І повиходили люди дивитися, що 
сталося, прийшли вони до Ісуса, і знайшли того 
чоловіка, що з нього демони вийшли,  одягне-
ного і при розумі, в ногах Ісуса і злякалися» 
(Лк. 8:35). Яка разюча зміна стался з люди-
ною у їхньому селі! Щойно він був скаженим, 
а тепер сидить біля Ісуса, одягнений і при ро-
зумі. І як відреагували люди на таку новину? 
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ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

„Світло в пітьмі сяє“‚ яку пе-
реклав українською мовою Лев 
Хмельковський і випустило в 
світ львівське видавництво „Сві-
чадо“ у 1995 році. Талановитого 
християнського просвітителя о. 
О. Меня вбили у Подмосков’ї  9 
вересня 1990 року ударом сокири 
по голові. Його вдова Наталя Гри-
горенко доручила Л. Хмельковсь-
кому переклад творів о. О. Меня.
По всій землі розсіяні прекрасні 
Храми на честь Господа нашого 
Ісуса Христа. Кому б вони не були 
присвячені, кожен Храм насправ-
ді - це, насамперед, Храм Божий, 
Храм Христа. Це дім Церкви, 
куди збираються люди, щоб ра-
зом вітати, славити, любити Го-
спода Ісуса, тому що Він один є 
наш Спаситель. Він спасав усіх і 
спасіння тільки в Ньому одному. І, 
мабуть, немає країни, немає тако-
го місця, де б не височів Храм, ве-
ликий і величний, або скромний 
і маленький. А є місця, де немає 
храмів, але однаково ім’я Христо-
ве підноситься і прославляється.
Більшість храмів - це витвори 
мистецтва. Їх зводили знамениті 
будівничі, розписували великі 
майстри. Навіщо це, чому, і чи 
потрібно? Ми цим хочемо пока-
зати, що Дім Божий - святе місце, 
в яке ми вклали все своє серце, 
вміння, таланти і старанність.
Але є один єдиний Храм, який 
зводить Сам Господь Бог. Храм 
цей невидимий і всі наші храми 
на землі - тільки тінь і прообраз 
єдиного невидимого Храму Хри-
стового, всесвітнього храму Хри-
стового. Саме про нього йде мова 
в Новому Заповіті, у посланні до 
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі 
й не приходьки, а співгорожа-
ни святим, і домашні для Бога, 
збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем 

є Сам Ісус Христос, що на ньо-
му вся будівля побудована, ро-
сте святий храм у Господі, що на 
Ньому і ви разом будуєтеся Ду-
хом на оселю Божу». Вся будівля. 
Подивіться, як апостол Павло зо-
бражує Храм: підвалина будівлі - 
це Господь Ісус, далі його зводять 
апостоли, а потім, як із камін-
ня, з усіх нас, з віруючих, постає 
вічний Храм єдиної Церкви.
Через сто років після апостола 
Павла жив у Римі один христи-
янський провидець на ім’я Гер-
ман. І було йому видіння: він 
бачив жінку, величну, сиву, яка 
брала каміння і складала з нього 
башти, зводила якусь споруду. І 
коли він звернувся до неї і запи-
тав, хто вона, вона відповіла: «Я 
- Церква, я будую свою споруду з 
живого каміння». Живе каміння 
- це душі людські, душі, спасен-
ні Господом. Подивіться, як го-
ворить апостол: це душі не ман-
дрівники і не пришельці, а свої 
Богу, родичі святих - ось хто ми є.
Коли чоловік поза цим - звісно, 
він перехожий. Коротке наше 
життя. Ми приходимо у цей світ, 
народжуємось з плачем і йдемо 
з плачем, проходимо короткий 
свій вік в смутку, скорботах і хво-
робах. У незнанні приходить лю-
дина, у незнанні вона і відходить, 
перехожий, пришелець. Як сон, 
як слід на воді, який зникає мит-
тєво - таке наше життя. Справді, 
пришельці, як листя восени, що 
падає з дерев (хто полічить нас?), 
листя падає, його топчуть: па-
дає сніг, і невдовзі нічого, окрім 
пилу і праху не залишається під 
ногами, так і наші кості лежа-
тимуть, як кості наших предків, 
випадкові гості на випадковій 
землі, пришельці, про яких забу-
дуть через два-три покоління у 
кращому разі, ось хто такі люди.
Але якщо ми врятовані Господом 
і прийняті у Його серце, якщо ми 
обмиті Його кров’ю, то ми стаємо 
вже не пришельцями і не чужи-
ми, а ми в світі цьому діти Божі - у 

нас зовсім інше життя. Приходи-
мо ми, маючи призначення Боже, 
проходимо під захистом Його 
любові (чи були ми в смутку, чи 
у радості, у хворобі чи успіху). І 
відходимо ми теж не в ніщо, не в 
небуття, а відходимо у вічність.
І кожний з нас своєю молитвою, 
любов’ю, вірою робить свій ма-
ленький внесок у побудову єди-
ного Храму - Церкви Христової, 
Храму віри, який неможливо 
зруйнувати. Земний храм може 
бути знищений, спалений, може 
розвалитися, тисячі храмів впа-
ли і не піднялися знову, але Храм, 
який створила не людська рука, 
а сам Господь, сама Церква Хри-
стова, непорушний, бо про ньо-
го сказав Спаситель: «Я побудую 
Церкву Свою на камені і ворота 
пекельні не подолають її». Він мав 
на увазі не будівлі, якими б вони не 
були гарними, не храми із банями, 
якими б вони не були величними, 
а той Храм, який непорушний і 
незнищений - Церкву невиди-
му, яка втілюється тут на землі.
І ми повинні запитати в себе: який 
же я камінь? Що я внесла чи вніс у 
цю Церкву Христову? Що я можу 
зробити? Звісно, ми зробити мо-
жемо мало. Але головний талант 
у кожного є - це талант серця. І 
коли ми віддаємо серце іншій лю-
дині, іншим людям, ми віддаємо 
його Господу, тому що Він сказав: 
«Те, що ви зробили Моїм братам 
меншим, ви зробили й Мені».
Отже, труд, служіння, любов, 
віра - ось наші підвалини, і тоді 
ми будемо справді входити у цю 
невидиму Церкву, їй належати. 
Будемо співгромадянами святих, 
як говорить апостол, разом зі свя-
тими, які тілом вмерли, але духом 
перебувають з нами, будемо ро-
дичами, близькими, які прилу-
чилися до Господа, стали своїми 
для Бога через Ісуса Христа, лю-
дину, Брата нашого і Бога нашого, 
Який втілився серед нас на землі.
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У Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара відбулася міжрегіональна науково-
практична конференція «Болонський процес і динаміка 
адаптації українського студентства до культурно-ціннісних 
надбань європейської цивілізації». 

Захід організовано за ініціативою ректорату, зокре-
ма, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері 
гуманітарної освіти, професора В.В. Іваненка, та гру-
пи аналізу у сфері гуманітарної освіти навчально-ме-
тодичного відділу (науковий керівник – доцент Н.П. 
Олійник). У конференції взяли участь науковці з різних 
вищих навчальних закладів України: Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гонча-
ра, Національної металургійної академії України, 
Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури, Національного технічного університету 
«Київський політехнічний інститут» та інших.

Діяльність конференції «Болонський процес і  динаміка 
адаптації українського студентства до культурно-ціннісних 
надбань європейської цивілізації» була зорієнтована на 
розгляд нагальних питань, що стосуються сфери навчан-
ня і виховання молоді й досвіду роботи зі студентами у 
різних вищих навчальних закладах. 

На пленарному засіданні було заслухано сім 
доповідей, тематика яких охоплювала розгляд 
традиційних та інноваційних підходів до навчання і ви-
ховання молодої особистості, питань якості освіти та 
професійної якісної підготовки у вищих навчальних за-
кладах: «Деякі аспекти формування сучасної освітньої 
політики в Україні» проректора з науково-педагогічної 
роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді 
ДНУ імені Олеся Гончара, професора В.В. Іваненка, «О 
модернизации украинской образовательной системы и 
ее интеграции в европейское пространство по общеобя-
зательным дисциплинам» професора кафедри філософії 
та політології Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури М.Г. Мурашкіна, «Філософські 
підвалини освіти: комунікативно-методологічний зріз» 
професора кафедри філософії факультету суспільних 
наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара 
С.В. Шевцова, «Роль соціальної роботи в процесі фор-
мування національних культурно-ціннисних орієнтирів 

«Болонський процес і динаміка 
адаптації українського студентства 

до культурно-ціннісних надбань 
європейської цивілізації»

сучасної студентської молоді» професора, завідувача 
кафедри соціальної роботи факультету суспільних наук 
і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара О.О. 
Осетрової, «Возможные пути трансформации внешне-
го независимого оценивания знаний по географии» про-
фесора, завідувача кафедри фізичної та економічної 
географії геолого-географічного факультету ДНУ імені 
Олеся Гончара Л.І. Зеленської, «Cost-effectiveness in 
education» професора кафедри перекладу та лінгвістичної 
підготовки іноземців факультету української й іноземної 
філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара 
Г.В. Ходоренко, «Література: бути чи не бути?» доцента, 
завідувача кафедри української літератури факультету 
української й іноземної філології та мистецтвознавства, 
наукового керівника групи аналізу у сфері гуманітарної 
освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара Н.П. 
Олійник.

Конференція передбачала роботу двох секцій: «Про-
блеми української вищої освіти та зарубіжний досвід» 
(керівник – доцент В.М. Греченко-Журавська), на якій учас-
ники мали можливість поговорити про сучасні зарубіжні й 
вітчизняні форми навчальної та виховної роботи зі сту-
дентами; та секції «Болонський процес культурологічно-
виховний аспект» (керівник – доцент З.П. Бондаренко), на 
якій було висловлено роздуми про українську гуманітарну 
освіту в умовах глобалізації й нові підходи до здобуття 
академічних компетентностей.

На секційних засіданнях учасники конференції 
мали можливість поділитися своїми дослідженнями та 
досвідом у сфері навчання і виховання студентської 
молоді, розповісти про власні спостереження, мето-
ди, прийоми і форми роботи, які доцільно використову-
вати, працюючи зі студентами. Справжньою родзинкою 
була мікропрезентація загальноуніверситетського клу-
бу творчої молоді «Паростки» під керівництвом доцента 
О.М. Бесараб.

Конференція підтвердила актуальність обговорюва-
них проблем й наукового обміну у цій галузі. 

Група аналізу у сфері гуманітарної освіти
 та виховання молоді

ДНУ ім. О. Гончара

Для того, щоб поповнити знання  
Біблії, почути відповіді з питання 
людей про різні проблеми повсяк-
денного життя, слухайте християн-
ськурадіопрограму «Відвертість», 
яка виходить в ефір з Києва, що-

неділі о  19:40, на першій програмі 
Українського радіо

Написано, що люди злякалися. 
Коли людина приходить до Христа і Хри-
стос перемінює поведінку такої люди-
ни з незвичайної, хворобливої на зви-
чайну, то чому це лякає інших людей?
Пригадаймо лист жінки з Донецької області. 
Вона писала про нестерпне життя у їхньому 
домі. Та родина якось була пов’язана з воєн-
ними подіями. Господар дому часто напивав-
ся, бешкетував. Панували лайка, бійка. На наш 
заклик прийняти Христа, бо Христос змінює 
поведінку і життя, ця жінка написала: «Прийня-
ти Христа, до Якого ви закликаєте, це значить 
посадити себе в тюрму» Від такого каторжно-
го життя у яку ще тюрму можна посадити цю 
родину? Христос перемінює життя і така пе-
реміна починається з розуму. Тепер недавній 
одержимий сидить біля ніг Ісуса, одягнений 
і  при  розумі, а цього люди чомусь бояться..

Апостол Павло каже, що такі люди обдурені ди-
яволом, мають перевернутий розум, «вважають 
себе мудрими, а зробилися нерозумними,з нік-
чемними думками своїми, і зледащіло нерозумне 
серце їхнє» (Рим. 1:25). Люди тієї місцевості, по-
бачивши, що сталося, а особливо, що їхні свині 
загинули, просили Ісуса піти з їхніх околиць. 
Для тих людей більшу цінність мали свині, а 
не людське життя. Зцілений від демонів про-
сив у Ісуса дозволу бути з Ним, але Ісус йому 
не дозволив і сказав: «Йди до дому свого, до 
твоїх, і розкажи їм, що Господь зробив тобі, 
і як Він помилував тебе». І пішов він та по-
чав проповідувати в Десятимісті, що зро-
бив йому Ісус і всі дивувались (19-20 в.).
Цей чоловік став свідком Христової сили 
для поганських народів, поміж греками, які 
жили на східній стороні Галилейського моря. 
А що це за Гадаринська земля? І що таке Де-
сятимісто, у якому проповідував зцілений? 
Гадаринська земля має назву від міста Га-
дара. Точно визначити назву цього міста не 
вдається, але найбільш вірогідно, що воно 
походить від слова “Гадар”, що означає “ве-
лич”. Земля ця була поганська – занечищена 
духом насильства і користолюбства, пожад-
ливістю та зажерливістю, ідолослуженням. 
А Десятимісто або Декаполіс грецькою мо-
вою, це союз десяти міст за Йорданом, які 
були вилучені з єврейської території, огречені.
Далі євангелист Марко описує, як Ісус звільняв 
від болів. Одна жінка 12 років хворіла кровоте-
чею і багато витерпіла, і все витратила на лікарів, 
і ніякого полегшення не одержала, а ще більше їй 
погіршало. Хворіючи такою хворобою, не тільки 
вона терпіла болі, але й згідно закону того часу 
вважалася нечистою.  До кого вона доторкалася, 
або хто до неї доторкався, вважався нечистим 
і повинен був проходити процес очищення. Не 
маючи жодної надії на одужання, вона почу-
ла про Ісуса, Який зціляє хворих людей. Отож 
вона вирішила, що коли б вона бодай дотор-
кнулася Христової одежі, то стала б здоровою.
Згідно Закону вона не мала права доторкати-
ся, але її потреба, яку не могли задовольнити 
люди, спрямувала її до іншого міста, до Ісуса, 
бо вона повірила, що Ісус має таку силу й зці-
лить її. Бачите, навіть часом або  навіть най

частіше якась потреба приводить людей до 
Бога. Перемагаючи заборону Закону, долаю-
чи щільний натовп людей, вона таки дісталася 
до Ісуса і торкнулася Його одягу. Ісус Христос 
відчув, що від Нього відходить частка сили, 
то запитав, хто це Його торкнувся (5:33-34): 
«І жінка злякался та затрусилася, бо знала, що 
сталося їй. І вона підійшла, і впала ницьма пе-
ред Ним, і всю свою правду Йому розповіла. А 
Він їй сказав: «Твоя віра, о дочко, спасла тебе, 
іди з миром і здоровою будь від твоєї недуги». 
Чому ж  ця жінка злякалася, адже 
вона відчула оздоровлюючу силу? 
Вона знала, що їй, нечистій, не можна до-
торкатися до когось, особливо ж до свя-
того. Ісус же із співчуттям сказав до 
жінки: «Дочко, віра твоя спасла тебе!»
Це означало, що вона вже не була нечистою, 
вона знову належала до громади і могла віль-
но йти до синагоги і вклонятися Богові. Ісус 
також підкреслив роль віри у цьому зціленні.
Чого це зцілення учить нас, хри-
стиян, сьогодні. Чи у випадках на-
ших потреб ми теж маємо йти до Ісуса?
Ісус Христос сьогодні не присутній на землі, як 
Син Людський, не присутній в тілі, як це було 
тоді, але Він присутній Духом Святим в кожно-
му місці і в кожному часі. Він дав нам обітницю, 
кажучи: «І все, чого ви проситимете в молитві з 
вірою, - одержите!» (Мар. 21:22). В Євангелії від 
Матвія також записано: «Бо кожен, хто просить, 
одержує, і хто шукає,знаходить, і хто стукає, тому 
відчиняють». Які потреби не були б у вас, фізич-
ні, духовні, емоційні, фінансові,  зверніться до 
Бога в ім’я Ісуса Христа, але  з вірою, і Він дасть 
вам відповідь у відповідному часі. Не забудьте 
подякувати Богові за вислухані молитви. Амінь.
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У цьому є таємниця. Церковна влада спочатку 
поставилася до плащаниці стримано, оскільки 
вважала її картиною живописця, що не мала жодної 
цінності. На шматку полотна було видно лише 
темні плями, що неясно позначали риси якогось 
обличчя і силует тіла. Христове зображення 
на плащаниці було виявлене лише 1898 року 
завдяки відкриттю фотографа Секондо Піа, який 
сфотографував полотно і, поглянувши на негативну 
фотопластину, був глибоко вражений — на ній 
проявилося позитивне зображення Спасителя.

Дивно, що Христове зображення 
на плащаниці визнали лише через 2 
тисячі років після його утворення.
Інакше й не могло бути, оскільки для зрозуміння 
сутності плащаниці люди вже повинні були 
володіти технологіями цифрової обробки і 
розпізнавання зображень, комп’ютерного 
сканування рентгенівським і ультрафіолетовим 
промінням, мікрофотографії в поляризованому 
світлі, тонкого хімічного і радіоактивного аналізу, 
аналізу ДНК і багато іншого. Без усього цього 
походження плащаниці й досі залишалося б під 
великим сумнівом. Порівняно недавно вчені 
виявили на плащаниці зображення монет, які 
були покладені на очі померлого Ісуса. Точно 
встановлено, що це найдрібніша мідна монета, яка 
була викарбувана Понтієм Пилатом в 29-30 році. 
Йосип Ариматейський і Никодим  могли з поваги 

до свого Вчителя використати золоті або срібні 
монети. Проте вони використали саме ту монету, 
яка точно вказувала на час події, а також місце — 
підвладну Пилатові територію Юдеї та Самарії.
Це означає, що Туринська плащаниця — це 
Христове послання сучасному поколінню людей. Це 
- послання, яке безперечно підтверджує істинність 
Євангелія. Плащаниця — це фотографія Христового 
тіла  з залишками Його крові, рослинного пилку 
Палестини і навіть єрусалимського ґрунту. 
Ось чому Христове тіло не обмивали! Полотно 
плащаниці було застосоване як «фотопластина», 
на якій точно зафіксована реальність давнини. А 
величезна кількість бальзамуючої рідини повинна 
була захистити цю фотографію від шкідливого 
впливу мікроорганізмів та інших подібних загроз.
Отже, феномен Плащаниці започаткував поєднання 
віри і науки. Без цього неможлива справжня релігія 
як шлях поєднання людського і божественного, 
небесного і земного. Це рішучий крок до цілісних 
знань. Тепер скажемо бодай кілька слів про Никодима.
У Євангелії від Івана (Ів. 3, 1-21) написано: 
«Був один чоловік з фарисеїв, Никодим на ім*я, 
начальник юдейський. Він до Нього прийшов уночі 
та й промовив Йому: «Учителю, знаємо ми, що 
прийшов Ти від Бога як учитель, бо не може ніхто 
таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог з Ним 
не буде». Далі йде розповідь про народження згори.
А тепер ще 7:50: «Говрить до них Никодим, що 
приходив до Нього вночі, і що був один з них: 
«Хіба судить Закон наш людину, як перше її 
не вислухає, і не дізнається, що вона робить?». 
Як бачите, Никодим став проти первосвящеників, 
коли вони посилали схопити Ісуса Христа. Після 
страждань і хресної смерти Спасителя Никодим 
допоміг  Иосипові Ариматейскому зняти Його з 
хреста і покласти до гробниці. Юдеї видалили його 
з синедріону і з Єрусалиму, він жив у заміському 
домі  Гамаліїла, свого родича, де й помер.
Тепер усі ми будемо більше знати про Йосипа 
Ариматейського і багатого фарисея Никодима.
Але наші бесіди спрямовані не лише на поглиблення 
знань Біблії, а й на їх використання. У даному 
випадку нехай вам буде корисним досвід Никодима, 
який належав до правлячої верхівки, але усе ж 
шукав істини, тому вночі прийшов до Христа 
і сприйняв Христове вчення. Йосип зробив це 
раніше, але став активним прихильником Христа 
і коли у день страти усі учні поховалися, а один 
навіть зрікся Учителя, Йосип пішов до римського 
правителя з проханням видати йому тіло, з точки 
зору римлян, страченого злочинця. Хіба це не 
сила віри і відданости? Дійте ви також в складних 
ситуаціях, як діяли Йосип і Никодим. Амінь.
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надію дуже просто. Розчаруватися в усьому, до чого 
прагнув сам, прагнуть наші діти й онуки. Бесіда про 
розчарування нахилила мене до відвертої розмови 
насамперед з близькими та самим собою. Втратити 
надію просто, а зберегти, коли усе усвідомлюєш, 
складно. Багато про що розмірковував.  Дякую вам 
за такі теми. Вчусь посміхатися заново, відкрито. 
Навіть сусідам. Ми всі брати. Хай всім щастить».
Чи не викликане розчарування у людей подіями, 
що відбуваються в сучасній Україні? Я дивуюся, 
що є такі українці, які переконують, що краще бути 
слухняними рабами, але жити в спокої. Раб ніколи не 
мав  і не матиме спокійного життя. Раб має виконувати 
волю свого поневолювача, для того він і є рабом, щоб 
з нього можна було користатися. Вороги Божого 
народу казали «ми так усіх по одному повбиваємо».                         
Такі чутки розкладають мораль в народі і призводять 
до втоми, до почуття неспроможності, невдачі і 
розчарування. Не слухайтесь цього негативного 
почуття, яке виникає від злісної пропаганди ворога.          
Твердо стійте у вірі в перемогу, у власні сили, у 
власну спроможність жити в добробуті і мирі. 
Цього листа написав Петро Васильович Лисенко з 
Кременчука на Полтавщині: «Пишу, користуючись 
компьютером, тому що так вже звик, так вже зручно 
і так працюють усі. Я підприємець, сам родом з 
Волині, але останні 14 років працював в Росії. Там 
був мій бізнес, там жила вся моя родина,  але душею 
завжди був з Україною. Коли почалася війна, одразу 
вирішив повертатися, але, самі розумієте, не все 
так просто. Поки все вирішував і час пройшов. Але 
зараз, слава Богу, я в Україні і моя сім’я тут. Живемо 
в чудовому місті над Дніпром, а саме в Кременчуці. 
Все нормально. Дякую за все і нехай Господь дасть 
вам ще багато років для такої корисної праці!».
    Цей лист з Києва: «Звати мене Ольга, сама я з 
Росії, а в Україну приїхала до батька, який хворий на 
інсульт. Сама я віруюча. У мене вдома багато ікон і 
щонеділі я хожу в нашу церкву у Валдаї. Чоловік мій 
стопроцентний атеїст, молюсь за нього про прощення. 
Я ще довго буду в Києві, бо батько дуже повільно 
одужує. А забрати його до себе не можу, бо він не 
транcпортабельний. Надіємося на Бога, що допоможе 
йому одужати. Спасибі вам за моральну підтримку». 
Шановна Олю, дякую Вам за опіку над 
хворим батьком та за увагу  до наших бесід. 
Йдемо далі.   Я не назву прізвища цієї жінки з 
Харкова. Вона пише: «Пишу вам з Харкова. На 
сьогодні у нас тут не дуже спокійно. Сподіваємося, 
що це тимчасово. Життя у мене дуже складне. 
Позавчора виписали з лікарні від побоїв чоловіка. 
Прийшов додому п’яний і почав мене бити чим 
тільки можна. Ледве вижила. При лікарні у нас була 
маленька капличка і жінки у моїй палаті порадили 
туди піти і я відчула, що мені там краще. Моя душа 
спокійна. До чоловіка я повертатися не буду. У мене 
в Києві живе старенька тітка. Вона давно мене кличе 
до себе, аби я за нею доглядала. І я вирішила:  купую 
квиток і їду. Відчуваю, що так хоче Бог. Дякую, що 
витягаєте людей з темряви. Щиро ваша Оксана».  
Для багатьох чоловіків направду проблематично 
показати і виявити ніжність до своїх жінок. Хоч по 
своїй природі обидві статі потребують відчувати 
ніжність, для жінок ця потреба на порядок більша. 
Тому, коли чоловік не проявляє достатньо ніжності 
до жінки, вона відчуває себе «закинутою». Жінці 
необхідно, щоб чоловік хвалив її, бо саме через 
похвалу вона відчуває, що чоловікові потрібна. 

       Чоловік мав би бути опорою жінці, а жінка - 
чоловікові. Часто жінка не дає собі ради з хатніми 
обов’язками, вона не встигає приготувати їжу, 
особливо коли ходить на роботу. Тоді чоловік, 
як опора і реальна підтримка для жінки, мав 
би їй помогти, хоча для чоловіків, можливо, це 
найтяжче і найнеприємніше заняття. Для сім’ї 
не повинно існувати поділу на чоловічу і жіночу 
роботу, вони спільно ведуть господарку і можуть 
взаємно домовитись про все, допомагати одне 
одному. Але якщо, незважаючи на неохоту і 
змученість, чоловік проявляє ініціативу, займається 
дітьми, ділить з жінкою домашні справи - це 
радикально міняє атмосферу дому в кращу сторону. 
Чоловіки повинні піклуватись і дбати і про жінку, і 
про дітей, пам’ятаючи про те, що навіть сидіти вдома 
з дітьми, варити їсти, прибирати, прати і складати - 
праця нелегка, марудна і часто нудна. Жінці, яка сидить 
вдома, зовсім не легше від чоловіка, який ходить на 
роботу, навпаки, часто їй набагато тяжче - бо нудно! 
         Але чи жінці варто завжди слухати свого чоловіка?  
Якщо він не задовольняє те, про що сказано вище, то 
навряд чи варто такого чоловіка слухати. Перед тим, 
як вимагати від жінки покори чи послуху, чоловік 
повинен запитати себе: чи я є відповідальною 
людиною, чи відповідаю я за свою сім’ю? На шлюбі 
чоловік і жінка обіцяють перед Богом дбати одне 
за одного, чоловік бере на себе відповідальність, 
вирішує бажати своїй жінці добра. Вдячна жінка 
такого чоловіка буде слухняною і покірною!
В цілому Біблія не схвалює розлучень. У біблійній 
Книзі повторення закону (24:3) сказано: «Коли 
зненавидить її чоловік, то напише їй листа 
розводового і дасть в її руку, та й відпустить зі 
свого дому». Апостол Матвій розповів про те, як 
фарисеї прийшли до Христа з запитанням: «Якщо 
було записано – що Бого спарував, людина нехай 
не розлучає, то чому  Мойсей дозволив давати 
розводового листа?». Христос сказав їм: «То за ваше 
жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин 
ваших». У випадку Оксани сім’ї вже фактично немає.
В Україні тепер діє закон про кримінальну 
відповідальність за сімейне насильство. Оскільки 
Оксана була з побоями в лікарні, я порадив би їй 
звернутися до суду, бо той чоловік після розлучення 
може й інших калічити. Знову ж Господь вчить нас 
прощати нашим кривдникам. Але у цьому випадку 
Оксана може й простити, але держава  повинна 
сказати своє слово згідно закону. Треба любити своїх 
дружин і чоловіків, своїх дітей, своїх батьків, усю свою 
родину, а також усіх довкола вас. Любов не завжди 
однозначна з коханням між чоловіком і жінкою. 
Любов нерідко ви магає волі, навть примусу до самого 
себе, щоб вибачити іншому, жити з ним в мирі. Хай 
вас Господь благословляє на таку любов. Амінь.

Ленід 
Якобчук, 

почесний професор 
Острозької

 академії
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У Дніпропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара підведені підсумки 
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер сту-
дентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік. 

«Ми розглядали наукові досягнення 25-ти студентів. 
Щороку ми ретельно відбираємо найкращих та прагнемо 
заохочувати їхні наукові пошуки, – відзначив проректор з 
наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. – 
За напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося 
11 студентів факультетів суспільних наук і міжнародних 
відносин, психології та української й іноземної філології 
та мистецтвознавства; напрям «Природничі науки» пред-
ставляли 9 студентів факультету біології, екології та меди-
цини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні 
науки» – 5 студентів механіко-математичного та фізико-
технічного факультетів. Усі ці юнаки й дівчата активні у 
науковій роботі, зокрема, є авторами та співавторами ста-
тей у закордонних наукових виданнях та фахових видан-
нях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських 
конференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт та Всеукраїнських студентсь-
ких олімпіад зі спеціальності, беруть активну участь у 
функціонуванні факультетських осередків Студентського 
наукового товариства».

Першими у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» виявилися студентки факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин Марина Артеменко(спеціальність 
«Міжнародні відносини») та Марія Кірізвас (спеціальність 
«Філософія»). «Свій головний девіз «Ніколи не зупи-
нятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно 
втілює у науковому і суспільному житті, – прокоменту-
вала успіхи студенток заступник декана факультету з 
наукової роботи Вікторія Вершина. – Варто відзначити 
індивідуальні якості дівчини як студентки та молодо-
го науковця. Комунікабельна й відповідальна Мари-
на користується високим авторитетом у колективі, 
займається активним громадським життям. Вона – 
стипендіатка Загальноукраїнської стипендіальної про-
грами «Zavtra.UA» від Фонду В. Пінчука; 2013 – 2014 

«Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання»

рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом»; організатор та 
керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасни-
ця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року. 
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює 
метафізику, гносеологію, філософські проблеми 
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію 
у рамках історико-філософського дослідження. Про-
тягом декількох років Марія репрезентувала досягнен-
ня студентської науки ДНУ на конференціях у Києві, 
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша 
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких 
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в 
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.

Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дми-
тренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях, 
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, по-
чесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої 
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере актив-
ну участь у роботі Студентського наукового товариства 
факультету психології.

У природничих науках відзначилися студентки факуль-
тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

Василина Іванишин минулого року також була пере-
можницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ». 
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів 
на підстилкових безхребетних. Отримані результати 
висвітлені в статтях фахових видань України та закор-
донних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах 
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну 
стипендію Президента України та персональну стипендію 
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова ро-
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних нега-
тивних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умо-
вах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано 
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які 
отримали студентки факультету біології, екології та меди-
цини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать 
про високий рівень наукової роботи студентів факультету, 
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях 
природничого напрямку, які виконує колектив науковців 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара».

Найкращими техніками виявилися студенти механіко-
математичного факультету Вікторія Ящук та Олександр 
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та 
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла сту-
дентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизимен-
ко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка 
Фонду Л. Д. Кучми. 
За матеріалами Студентського наукового товариства 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

«Українські воїни Добра і Правди» 
       Немає нічого страшнішого за війну!

«З майбутньої книги журналу «Бористен» 

Немає нічого страшнішого за війну! В дитин-
стві, надивившись фільмів про Другу світо-

ву, я часто прокидалася з криками від жахіть, у 
яких ховалась, тікала від фашистів. Досі пам’я-
таю ті відчуття… Але вранці, коли кошмари роз-
чинялись у сонячних променях, переконувалась, 
що боятися нічого, що війна залишилась далеко 
в минулому. Пройшли роки – і ось знову війна.
Можливо, не всі це відчувають. На щастя, 
Хмельниччина далеко від бойових дій. Люди 
живуть спокійно, смачно їдять, солодко сплять, 
святкують дні народження, гуляють весілля… 
Деякі навіть не дивляться новин, аби не хви-
люватися. Але як не ховайся, скільки не роби 
вигляд, ніби все нормально, – війна увійшла в 
наш дім. Вона вже не тільки на телеекранах, в 
інтернет-повідомленнях – війна давно розпо-
чала свій кривавий відлік: Дунаєвеччина ховає 
синів-героїв. Плачуть матері, сивіють батьки, 
небайдужі збирають гроші на допомогу україн-
ській армії, діти пишуть листи воїнам, у школах 
проводять уроки мужності, ярмарки і флеш-
моби – і все це ВІЙНА. І навіть зараз, коли 
триває так зване перемир’я, ми розуміємо, що 
рано радіти, і не перестаємо хвилюватися за 
наших синів, які там, на лінії вогню, ризику-
ють життям заради нас. Хлопчики, що невідо-
мо коли подорослішали. Діти, які раптово ста-
ли воїнами. Я хочу розповісти про двох із них. 
Максим Заводний із Кривчика – мій сусід. 
Працьовитий, скромний хлопчина, мату-
син помічник. Пам’ятаю, як він, ще триріч-
не хлоп’ятко, сам гнав корову до річки напу-
вати і сердився, що мама йде назирці – хотів 
бути самостійним. І коли він виріс, малень-
кий господар? Зараз Максиму 23, але ніхто 
не пригадає жодного його поганого вчинку.
24-річний Сергій Побережний із Яцьковець – 
мій учень. Непосидючий і допитливий, талано-
витий та неслухняний, зірвиголова, за яким, як 
кажуть, золоті верби ростуть. Завжди на все мав 
власну думку, писав байки і вірші, надзвичайно 
ранимий і чутливий до несправедливості – та-
ким був у школі. Потім вивчився на машиніста 
потяга, але працювати за фахом не довелось.
Обидва були призвані 10 квітня 2014 року. Ра-
зом приїхали до Володимира-Волинського на 
підготовку. Тиждень були на стрільбищі, готу-
вали техніку. Потім місяць сиділи на полігоні 
в Рівному. Ніхто їх нічого не вчив. Команди-
ри, мабуть, так само, як і солдати, не вірили, 
що потрібно буде застосовувати зброю, каза-
ли: «Посидимо тут до виборів – і додому!» Але 
не так сталося, як гадалося. 8 травня їх війсь-
ковою колоною відправили на схід, навіть не 

повідомивши, куди вони їдуть і навіщо, тіль-
ки видали автомати. Вже на місці хлопці от-
римали гранати і додатковий боєкомплект. 
Чи були вони готові воювати? А ви як ду-
маєте? Діти, які бачили війну лише в кіно…
22 травня під Волновахою їх бригада була роз-
бита проросійськими бойовиками, для необ-
стріляних хлопців той ранок був по-справж-
ньому пекельним. Кров, жах, смерть… Вони 
і зараз не хочуть про те говорити. Я розумію. 
Що скажеш? Що ніхто не давав наказу стріля-
ти на ураження, зате вони самі були міше-
нями для снайперів? Що вороги гатили з 
мінометів, кулеметів, протитанкових гранато-
метів, а вони… Того дня загинув Володя Ов-
чарук, молодший лейтенант, командир взво-
ду, який спав із Сергієм в одному наметі…
Лише після загибелі 18-тьох військових 
«наверху» зрозуміли, що солдатів потріб-
но навчати. Тоді залишки розбитої бригади 
відправили до Миколаєва на додаткову підго-
товку. А вже за два тижні – у Луганську область.

На фото: Максим Заводний
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ГОЛОС НАРОДУ - ГОЛОС БОЖИЙ 
(Мої роздуми з висоти віку і досвіду) 

 Могутній всенародній голос українського 
народу в другому Майдані  крім своїх зрадників, 
злодіїв, хабарників та московських агресорів, 
почули майже всі народи світу. Здавалося, що 
цей могутній голос Божий, як ніколи раніше, 
об'єднає все українство в одну монолітну силу, 
яку навіть пекельні сили Москви не здолають. 
Та ні! Всенародна ейфорія повільно зникала, як 
роса на сонці, що давало злочинним елементам з 
поміччю ненажерного північного ворога, почати 
свою диявольську діяльність. Не буду згадувати 
нікого поіменно, бо вони всім відомі. Не без зради 
і страху, велика і випосажена українська армія 
в Криму не зробила найменших зусиль, щоб 
зупинити московських “зелених чоловічків” від 
захоплення Криму. Брехливо та пошахрованим 
референдумом, без спостерігачів, безпротестно 
відбулось прилучення Криму до Москви. 
 На розпучливий крик Донбаських жителів, що 
не можуть довше терпіти  тиску бандерівських 
фашистів, хоронитель Путін знову послав на 
рятунок зелених чоловічків. Та цим разом, 
привіт зелених агресорів українськими 
добровольцями нагнав їм стільки  страху, що 
їхні зелені штани пожовкли в долині. Дворічне 
“воєнне весілля” продовжується коштом 
тисячних смертей, героїчних синів і дочок 
нашого народу та ще більше цивільного люду. 
Зламання Будапештских ґарантій Москвою 
та погроза атомною зброєю, заскочила не 
приготовані народи світу. Проте довготриваючі 
спільні санкції Америки і Європейського Союзу 
проти Москви не дали бажаних успіхів. Бо 
московська перфідно-брехлива пропаганда 
переконує світ, що Москва не є учасником війни 
на Донбасі і хоче миру, чим повільно розхитує 
ЄС. В наслідку, першою з ЄС уже вийшла Англія, 
а  вслід за нею будуть слідкувати інші держави. 
 Чим довше буде існувати такий 
безрезультативний стан, тим легше буде Москві 
осягнути намічені пляни. В між часі, щоб не 
допустити до нових санкцій у липні, Путін з 
Лавровим намовляють Грецію та  Угорщину, 
щоб не ставили своїх підписів, на продовження 
санкцій. Сучасні події в Україні та перспективи її 
майбутнього знаходяться під знаком запитання. 
Бо найбільшою проблемою зараз є створені 
Москвою два фронти. Перший, дуже складний - 
внутрішній і другий - російський. Москві вдалось 
з поміччю агентури збаламутити українських 
громадян Донбасу російської національності, 
які несвідомо вимагають прилучення їх до 
Москви. Чому несвідомо? Бо московська мова 
відіграла тут бажану ролю, щоб не можна 

було розпізнати, хто є хто. Під укриттям мови, 
скривалися ворожі високі посадовці, військові 
старшини та багато інших запроданців, 
від яких аж кишить і, зараз, в Україні. 
 Так, наприклад, в Іловайській трагедії, через 
спільну мову та зраду промосковської старшини 
згинули тисячі невинного нашого вояцтва. 
Або наш  Штабовий старшина, що  вдержував 
контакт із Путіном, довідавшись, що за ним 
слідкують, залишив усе, - з дружиною втік до 
Москви. Якщо б злочини були карані владою, 
то жіночка з Донбасу не відважилась би давати 
напрямні  російській артилерії за винагороду. 
Також колишній заступник командира 
морських сил України адмірал Сергій Єлісєєв, 
якого пошукують за зраду та дезертирство… Чи 
санітарний лікар Святослав Протаса не мав на 
хліб, якого СБУ задержало на хабарі... Таких та 
подібних прикладів  можна навести безліч. Не 
меншим злом є підкупство та хабарництво, яке 
вже стало звичаєвим. Цікаво, що в більшості всі 
ці злочинці являються громадянами України, 
але не згадується якої національності. То можуть 
бути люди 5-ої колони, які користуються 
панівною мовою в Україні та потенційно 
знеславлюють Україну перед світом.    Друга досі 
невиліковна проблема - олігархія в Україні, яка 
також не є українська, але процвітає. Вони хоч не 
при владі, проте випихають своїх довірених до 
урядів. Незаперечно, що їхні не корисні впливи 
виразно проглядаються, як у політичному, 
так і економічному житті України. Чуються 
голоси, що один олігарх був спроможний не 
допустити до конфлікту на Донбасі, якщо це 
є правдою, то він повинен відповісти перед 
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ЗБЕРІГАЙМО ЧИСТОТУ РІДНОЇ МОВИ 
“Рубрика Миколи Дупляка”Чому “я нє понімаю?”

Є немало фактів, коли росіянин, 
проживши усе своє життя в Україні, так 
і не навчився розмовляти українською 
мовою. Часто такі факти можна 
пояснити небажанням особи вивчити 
і розмовжяти українською мовою, 
хоч дехто, можливо,  таки просто 
нездатний вивчити споріднену мову 
(як, наприклад, одіозний Азаров).
Чи тут ходить про нас?
Під впливом польської мови, особливо 
в південно-західніх говорах України, 
кажуть:  “Тут ходить не о (про) волю, а 
о (про) мус“.  Нема потреби запозичати 
з інших мов слова, коли є свої, українські:  
мова мовиться  (“Батько промовив ті 
слова так спокійно, наче мова мовилася 
про когось іншого, а не про нього”  (І. 
Нечуй-Левицький), мовитись  (“Тут, 
бачите, мовиться ось про що“. – з 
живих уст), річ у тім (“Не в тім річ, 
щою в хаті піч, то біда, як нема“. – 
М. Номис), ідеться (“Тут ідеться, чи 
додому вернеться“. –з живих уст), у 
тім сила (“Не в тім сила, що кобила 
сива, а в тім, що не везе“. – приказка).     

Чи так можна сказати?
 Часто дивуюся новоприбулим з 
України емігрантам, коли переплітають 
свою співучу українську мову (якої 
їм завидують народжені в США  
нащадки післявоєнних емігрантів) 
новозавченими американізмами, бо це 
не добре говорить про загальну культуру 
мовця, який швидко американізується. 
Про це ще писатимемо окремо.
   Трапляється, що вивчивши 
англомовнжу фразу, дослівно перекладає 
її українською мовою, напр.:  “Памятайте 
мене до нього!“ Цей калькований 

буквалізм (як сказала б Роксолана 
Зорівчак) (англ. Remember me to 
him), -- незграбний і громіздкий, 
-- ще один наслідок впливу 
панівної англійської мови на 
українську в англомовному світі.
          А як гарно прозвучали б питомо 
українські вислови:  “Будь ласка, 
вітайте його від мене“,  “Прошу, 
привітайте його від мене“ та інші! З 
подібними кальками необхідно боротися 
і не засмічувати ними рідної мови.    

Форми називання часу
У літературній мові існують 
дві форми називання часу. 
Офіційно-діловий варіант:  8.25 
– восьма (двадцята) година, 
двадцять п’ять хвилин.  
 Варіант, властивий художньому 
й розмовному мовленню:  
8.25 і 20.25 –  в   обох випадках кажемо 
двадцять п’ять хвилин на дев’яту;  



8

№
01

 (2
94

)

У Дніпропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара підведені підсумки 
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер сту-
дентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік. 

«Ми розглядали наукові досягнення 25-ти студентів. 
Щороку ми ретельно відбираємо найкращих та прагнемо 
заохочувати їхні наукові пошуки, – відзначив проректор з 
наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. – 
За напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося 
11 студентів факультетів суспільних наук і міжнародних 
відносин, психології та української й іноземної філології 
та мистецтвознавства; напрям «Природничі науки» пред-
ставляли 9 студентів факультету біології, екології та меди-
цини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні 
науки» – 5 студентів механіко-математичного та фізико-
технічного факультетів. Усі ці юнаки й дівчата активні у 
науковій роботі, зокрема, є авторами та співавторами ста-
тей у закордонних наукових виданнях та фахових видан-
нях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських 
конференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт та Всеукраїнських студентсь-
ких олімпіад зі спеціальності, беруть активну участь у 
функціонуванні факультетських осередків Студентського 
наукового товариства».

Першими у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» виявилися студентки факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин Марина Артеменко(спеціальність 
«Міжнародні відносини») та Марія Кірізвас (спеціальність 
«Філософія»). «Свій головний девіз «Ніколи не зупи-
нятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно 
втілює у науковому і суспільному житті, – прокоменту-
вала успіхи студенток заступник декана факультету з 
наукової роботи Вікторія Вершина. – Варто відзначити 
індивідуальні якості дівчини як студентки та молодо-
го науковця. Комунікабельна й відповідальна Мари-
на користується високим авторитетом у колективі, 
займається активним громадським життям. Вона – 
стипендіатка Загальноукраїнської стипендіальної про-
грами «Zavtra.UA» від Фонду В. Пінчука; 2013 – 2014 

«Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання»

рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом»; організатор та 
керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасни-
ця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року. 
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює 
метафізику, гносеологію, філософські проблеми 
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію 
у рамках історико-філософського дослідження. Про-
тягом декількох років Марія репрезентувала досягнен-
ня студентської науки ДНУ на конференціях у Києві, 
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша 
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких 
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в 
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.

Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дми-
тренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях, 
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, по-
чесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої 
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере актив-
ну участь у роботі Студентського наукового товариства 
факультету психології.

У природничих науках відзначилися студентки факуль-
тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

Василина Іванишин минулого року також була пере-
можницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ». 
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів 
на підстилкових безхребетних. Отримані результати 
висвітлені в статтях фахових видань України та закор-
донних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах 
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну 
стипендію Президента України та персональну стипендію 
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова ро-
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних нега-
тивних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умо-
вах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано 
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які 
отримали студентки факультету біології, екології та меди-
цини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать 
про високий рівень наукової роботи студентів факультету, 
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях 
природничого напрямку, які виконує колектив науковців 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара».

Найкращими техніками виявилися студенти механіко-
математичного факультету Вікторія Ящук та Олександр 
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та 
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла сту-
дентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизимен-
ко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка 
Фонду Л. Д. Кучми. 
За матеріалами Студентського наукового товариства 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

«Українські воїни Добра і Правди» 
       Немає нічого страшнішого за війну!

«З майбутньої книги журналу «Бористен» 

Немає нічого страшнішого за війну! В дитин-
стві, надивившись фільмів про Другу світо-

ву, я часто прокидалася з криками від жахіть, у 
яких ховалась, тікала від фашистів. Досі пам’я-
таю ті відчуття… Але вранці, коли кошмари роз-
чинялись у сонячних променях, переконувалась, 
що боятися нічого, що війна залишилась далеко 
в минулому. Пройшли роки – і ось знову війна.
Можливо, не всі це відчувають. На щастя, 
Хмельниччина далеко від бойових дій. Люди 
живуть спокійно, смачно їдять, солодко сплять, 
святкують дні народження, гуляють весілля… 
Деякі навіть не дивляться новин, аби не хви-
люватися. Але як не ховайся, скільки не роби 
вигляд, ніби все нормально, – війна увійшла в 
наш дім. Вона вже не тільки на телеекранах, в 
інтернет-повідомленнях – війна давно розпо-
чала свій кривавий відлік: Дунаєвеччина ховає 
синів-героїв. Плачуть матері, сивіють батьки, 
небайдужі збирають гроші на допомогу україн-
ській армії, діти пишуть листи воїнам, у школах 
проводять уроки мужності, ярмарки і флеш-
моби – і все це ВІЙНА. І навіть зараз, коли 
триває так зване перемир’я, ми розуміємо, що 
рано радіти, і не перестаємо хвилюватися за 
наших синів, які там, на лінії вогню, ризику-
ють життям заради нас. Хлопчики, що невідо-
мо коли подорослішали. Діти, які раптово ста-
ли воїнами. Я хочу розповісти про двох із них. 
Максим Заводний із Кривчика – мій сусід. 
Працьовитий, скромний хлопчина, мату-
син помічник. Пам’ятаю, як він, ще триріч-
не хлоп’ятко, сам гнав корову до річки напу-
вати і сердився, що мама йде назирці – хотів 
бути самостійним. І коли він виріс, малень-
кий господар? Зараз Максиму 23, але ніхто 
не пригадає жодного його поганого вчинку.
24-річний Сергій Побережний із Яцьковець – 
мій учень. Непосидючий і допитливий, талано-
витий та неслухняний, зірвиголова, за яким, як 
кажуть, золоті верби ростуть. Завжди на все мав 
власну думку, писав байки і вірші, надзвичайно 
ранимий і чутливий до несправедливості – та-
ким був у школі. Потім вивчився на машиніста 
потяга, але працювати за фахом не довелось.
Обидва були призвані 10 квітня 2014 року. Ра-
зом приїхали до Володимира-Волинського на 
підготовку. Тиждень були на стрільбищі, готу-
вали техніку. Потім місяць сиділи на полігоні 
в Рівному. Ніхто їх нічого не вчив. Команди-
ри, мабуть, так само, як і солдати, не вірили, 
що потрібно буде застосовувати зброю, каза-
ли: «Посидимо тут до виборів – і додому!» Але 
не так сталося, як гадалося. 8 травня їх війсь-
ковою колоною відправили на схід, навіть не 

повідомивши, куди вони їдуть і навіщо, тіль-
ки видали автомати. Вже на місці хлопці от-
римали гранати і додатковий боєкомплект. 
Чи були вони готові воювати? А ви як ду-
маєте? Діти, які бачили війну лише в кіно…
22 травня під Волновахою їх бригада була роз-
бита проросійськими бойовиками, для необ-
стріляних хлопців той ранок був по-справж-
ньому пекельним. Кров, жах, смерть… Вони 
і зараз не хочуть про те говорити. Я розумію. 
Що скажеш? Що ніхто не давав наказу стріля-
ти на ураження, зате вони самі були міше-
нями для снайперів? Що вороги гатили з 
мінометів, кулеметів, протитанкових гранато-
метів, а вони… Того дня загинув Володя Ов-
чарук, молодший лейтенант, командир взво-
ду, який спав із Сергієм в одному наметі…
Лише після загибелі 18-тьох військових 
«наверху» зрозуміли, що солдатів потріб-
но навчати. Тоді залишки розбитої бригади 
відправили до Миколаєва на додаткову підго-
товку. А вже за два тижні – у Луганську область.

На фото: Максим Заводний

№
05

(2
98

) « Спеціально для «Бористену»

ГОЛОС НАРОДУ - ГОЛОС БОЖИЙ 
(Мої роздуми з висоти віку і досвіду) 

 Могутній всенародній голос українського 
народу в другому Майдані  крім своїх зрадників, 
злодіїв, хабарників та московських агресорів, 
почули майже всі народи світу. Здавалося, що 
цей могутній голос Божий, як ніколи раніше, 
об'єднає все українство в одну монолітну силу, 
яку навіть пекельні сили Москви не здолають. 
Та ні! Всенародна ейфорія повільно зникала, як 
роса на сонці, що давало злочинним елементам з 
поміччю ненажерного північного ворога, почати 
свою диявольську діяльність. Не буду згадувати 
нікого поіменно, бо вони всім відомі. Не без зради 
і страху, велика і випосажена українська армія 
в Криму не зробила найменших зусиль, щоб 
зупинити московських “зелених чоловічків” від 
захоплення Криму. Брехливо та пошахрованим 
референдумом, без спостерігачів, безпротестно 
відбулось прилучення Криму до Москви. 
 На розпучливий крик Донбаських жителів, що 
не можуть довше терпіти  тиску бандерівських 
фашистів, хоронитель Путін знову послав на 
рятунок зелених чоловічків. Та цим разом, 
привіт зелених агресорів українськими 
добровольцями нагнав їм стільки  страху, що 
їхні зелені штани пожовкли в долині. Дворічне 
“воєнне весілля” продовжується коштом 
тисячних смертей, героїчних синів і дочок 
нашого народу та ще більше цивільного люду. 
Зламання Будапештских ґарантій Москвою 
та погроза атомною зброєю, заскочила не 
приготовані народи світу. Проте довготриваючі 
спільні санкції Америки і Європейського Союзу 
проти Москви не дали бажаних успіхів. Бо 
московська перфідно-брехлива пропаганда 
переконує світ, що Москва не є учасником війни 
на Донбасі і хоче миру, чим повільно розхитує 
ЄС. В наслідку, першою з ЄС уже вийшла Англія, 
а  вслід за нею будуть слідкувати інші держави. 
 Чим довше буде існувати такий 
безрезультативний стан, тим легше буде Москві 
осягнути намічені пляни. В між часі, щоб не 
допустити до нових санкцій у липні, Путін з 
Лавровим намовляють Грецію та  Угорщину, 
щоб не ставили своїх підписів, на продовження 
санкцій. Сучасні події в Україні та перспективи її 
майбутнього знаходяться під знаком запитання. 
Бо найбільшою проблемою зараз є створені 
Москвою два фронти. Перший, дуже складний - 
внутрішній і другий - російський. Москві вдалось 
з поміччю агентури збаламутити українських 
громадян Донбасу російської національності, 
які несвідомо вимагають прилучення їх до 
Москви. Чому несвідомо? Бо московська мова 
відіграла тут бажану ролю, щоб не можна 

було розпізнати, хто є хто. Під укриттям мови, 
скривалися ворожі високі посадовці, військові 
старшини та багато інших запроданців, 
від яких аж кишить і, зараз, в Україні. 
 Так, наприклад, в Іловайській трагедії, через 
спільну мову та зраду промосковської старшини 
згинули тисячі невинного нашого вояцтва. 
Або наш  Штабовий старшина, що  вдержував 
контакт із Путіном, довідавшись, що за ним 
слідкують, залишив усе, - з дружиною втік до 
Москви. Якщо б злочини були карані владою, 
то жіночка з Донбасу не відважилась би давати 
напрямні  російській артилерії за винагороду. 
Також колишній заступник командира 
морських сил України адмірал Сергій Єлісєєв, 
якого пошукують за зраду та дезертирство… Чи 
санітарний лікар Святослав Протаса не мав на 
хліб, якого СБУ задержало на хабарі... Таких та 
подібних прикладів  можна навести безліч. Не 
меншим злом є підкупство та хабарництво, яке 
вже стало звичаєвим. Цікаво, що в більшості всі 
ці злочинці являються громадянами України, 
але не згадується якої національності. То можуть 
бути люди 5-ої колони, які користуються 
панівною мовою в Україні та потенційно 
знеславлюють Україну перед світом.    Друга досі 
невиліковна проблема - олігархія в Україні, яка 
також не є українська, але процвітає. Вони хоч не 
при владі, проте випихають своїх довірених до 
урядів. Незаперечно, що їхні не корисні впливи 
виразно проглядаються, як у політичному, 
так і економічному житті України. Чуються 
голоси, що один олігарх був спроможний не 
допустити до конфлікту на Донбасі, якщо це 
є правдою, то він повинен відповісти перед 
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У Дніпропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара підведені підсумки 
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер сту-
дентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік. 

«Ми розглядали наукові досягнення 25-ти студентів. 
Щороку ми ретельно відбираємо найкращих та прагнемо 
заохочувати їхні наукові пошуки, – відзначив проректор з 
наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. – 
За напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося 
11 студентів факультетів суспільних наук і міжнародних 
відносин, психології та української й іноземної філології 
та мистецтвознавства; напрям «Природничі науки» пред-
ставляли 9 студентів факультету біології, екології та меди-
цини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні 
науки» – 5 студентів механіко-математичного та фізико-
технічного факультетів. Усі ці юнаки й дівчата активні у 
науковій роботі, зокрема, є авторами та співавторами ста-
тей у закордонних наукових виданнях та фахових видан-
нях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських 
конференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт та Всеукраїнських студентсь-
ких олімпіад зі спеціальності, беруть активну участь у 
функціонуванні факультетських осередків Студентського 
наукового товариства».

Першими у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» виявилися студентки факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин Марина Артеменко(спеціальність 
«Міжнародні відносини») та Марія Кірізвас (спеціальність 
«Філософія»). «Свій головний девіз «Ніколи не зупи-
нятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно 
втілює у науковому і суспільному житті, – прокоменту-
вала успіхи студенток заступник декана факультету з 
наукової роботи Вікторія Вершина. – Варто відзначити 
індивідуальні якості дівчини як студентки та молодо-
го науковця. Комунікабельна й відповідальна Мари-
на користується високим авторитетом у колективі, 
займається активним громадським життям. Вона – 
стипендіатка Загальноукраїнської стипендіальної про-
грами «Zavtra.UA» від Фонду В. Пінчука; 2013 – 2014 

«Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання»

рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом»; організатор та 
керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасни-
ця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року. 
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює 
метафізику, гносеологію, філософські проблеми 
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію 
у рамках історико-філософського дослідження. Про-
тягом декількох років Марія репрезентувала досягнен-
ня студентської науки ДНУ на конференціях у Києві, 
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша 
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких 
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в 
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.

Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дми-
тренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях, 
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, по-
чесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої 
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере актив-
ну участь у роботі Студентського наукового товариства 
факультету психології.

У природничих науках відзначилися студентки факуль-
тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

Василина Іванишин минулого року також була пере-
можницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ». 
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів 
на підстилкових безхребетних. Отримані результати 
висвітлені в статтях фахових видань України та закор-
донних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах 
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну 
стипендію Президента України та персональну стипендію 
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова ро-
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних нега-
тивних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умо-
вах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано 
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які 
отримали студентки факультету біології, екології та меди-
цини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать 
про високий рівень наукової роботи студентів факультету, 
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях 
природничого напрямку, які виконує колектив науковців 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара».

Найкращими техніками виявилися студенти механіко-
математичного факультету Вікторія Ящук та Олександр 
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та 
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла сту-
дентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизимен-
ко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка 
Фонду Л. Д. Кучми. 
За матеріалами Студентського наукового товариства 
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«Українські воїни Добра і Правди» 
       Немає нічого страшнішого за війну!

«З майбутньої книги журналу «Бористен» 

Немає нічого страшнішого за війну! В дитин-
стві, надивившись фільмів про Другу світо-

ву, я часто прокидалася з криками від жахіть, у 
яких ховалась, тікала від фашистів. Досі пам’я-
таю ті відчуття… Але вранці, коли кошмари роз-
чинялись у сонячних променях, переконувалась, 
що боятися нічого, що війна залишилась далеко 
в минулому. Пройшли роки – і ось знову війна.
Можливо, не всі це відчувають. На щастя, 
Хмельниччина далеко від бойових дій. Люди 
живуть спокійно, смачно їдять, солодко сплять, 
святкують дні народження, гуляють весілля… 
Деякі навіть не дивляться новин, аби не хви-
люватися. Але як не ховайся, скільки не роби 
вигляд, ніби все нормально, – війна увійшла в 
наш дім. Вона вже не тільки на телеекранах, в 
інтернет-повідомленнях – війна давно розпо-
чала свій кривавий відлік: Дунаєвеччина ховає 
синів-героїв. Плачуть матері, сивіють батьки, 
небайдужі збирають гроші на допомогу україн-
ській армії, діти пишуть листи воїнам, у школах 
проводять уроки мужності, ярмарки і флеш-
моби – і все це ВІЙНА. І навіть зараз, коли 
триває так зване перемир’я, ми розуміємо, що 
рано радіти, і не перестаємо хвилюватися за 
наших синів, які там, на лінії вогню, ризику-
ють життям заради нас. Хлопчики, що невідо-
мо коли подорослішали. Діти, які раптово ста-
ли воїнами. Я хочу розповісти про двох із них. 
Максим Заводний із Кривчика – мій сусід. 
Працьовитий, скромний хлопчина, мату-
син помічник. Пам’ятаю, як він, ще триріч-
не хлоп’ятко, сам гнав корову до річки напу-
вати і сердився, що мама йде назирці – хотів 
бути самостійним. І коли він виріс, малень-
кий господар? Зараз Максиму 23, але ніхто 
не пригадає жодного його поганого вчинку.
24-річний Сергій Побережний із Яцьковець – 
мій учень. Непосидючий і допитливий, талано-
витий та неслухняний, зірвиголова, за яким, як 
кажуть, золоті верби ростуть. Завжди на все мав 
власну думку, писав байки і вірші, надзвичайно 
ранимий і чутливий до несправедливості – та-
ким був у школі. Потім вивчився на машиніста 
потяга, але працювати за фахом не довелось.
Обидва були призвані 10 квітня 2014 року. Ра-
зом приїхали до Володимира-Волинського на 
підготовку. Тиждень були на стрільбищі, готу-
вали техніку. Потім місяць сиділи на полігоні 
в Рівному. Ніхто їх нічого не вчив. Команди-
ри, мабуть, так само, як і солдати, не вірили, 
що потрібно буде застосовувати зброю, каза-
ли: «Посидимо тут до виборів – і додому!» Але 
не так сталося, як гадалося. 8 травня їх війсь-
ковою колоною відправили на схід, навіть не 

повідомивши, куди вони їдуть і навіщо, тіль-
ки видали автомати. Вже на місці хлопці от-
римали гранати і додатковий боєкомплект. 
Чи були вони готові воювати? А ви як ду-
маєте? Діти, які бачили війну лише в кіно…
22 травня під Волновахою їх бригада була роз-
бита проросійськими бойовиками, для необ-
стріляних хлопців той ранок був по-справж-
ньому пекельним. Кров, жах, смерть… Вони 
і зараз не хочуть про те говорити. Я розумію. 
Що скажеш? Що ніхто не давав наказу стріля-
ти на ураження, зате вони самі були міше-
нями для снайперів? Що вороги гатили з 
мінометів, кулеметів, протитанкових гранато-
метів, а вони… Того дня загинув Володя Ов-
чарук, молодший лейтенант, командир взво-
ду, який спав із Сергієм в одному наметі…
Лише після загибелі 18-тьох військових 
«наверху» зрозуміли, що солдатів потріб-
но навчати. Тоді залишки розбитої бригади 
відправили до Миколаєва на додаткову підго-
товку. А вже за два тижні – у Луганську область.

На фото: Максим Заводний
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У Дніпропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара підведені підсумки 
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер сту-
дентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік. 

«Ми розглядали наукові досягнення 25-ти студентів. 
Щороку ми ретельно відбираємо найкращих та прагнемо 
заохочувати їхні наукові пошуки, – відзначив проректор з 
наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. – 
За напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося 
11 студентів факультетів суспільних наук і міжнародних 
відносин, психології та української й іноземної філології 
та мистецтвознавства; напрям «Природничі науки» пред-
ставляли 9 студентів факультету біології, екології та меди-
цини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні 
науки» – 5 студентів механіко-математичного та фізико-
технічного факультетів. Усі ці юнаки й дівчата активні у 
науковій роботі, зокрема, є авторами та співавторами ста-
тей у закордонних наукових виданнях та фахових видан-
нях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських 
конференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт та Всеукраїнських студентсь-
ких олімпіад зі спеціальності, беруть активну участь у 
функціонуванні факультетських осередків Студентського 
наукового товариства».

Першими у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» виявилися студентки факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин Марина Артеменко(спеціальність 
«Міжнародні відносини») та Марія Кірізвас (спеціальність 
«Філософія»). «Свій головний девіз «Ніколи не зупи-
нятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно 
втілює у науковому і суспільному житті, – прокоменту-
вала успіхи студенток заступник декана факультету з 
наукової роботи Вікторія Вершина. – Варто відзначити 
індивідуальні якості дівчини як студентки та молодо-
го науковця. Комунікабельна й відповідальна Мари-
на користується високим авторитетом у колективі, 
займається активним громадським життям. Вона – 
стипендіатка Загальноукраїнської стипендіальної про-
грами «Zavtra.UA» від Фонду В. Пінчука; 2013 – 2014 

«Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання»

рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським Союзом»; організатор та 
керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасни-
ця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року. 
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює 
метафізику, гносеологію, філософські проблеми 
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію 
у рамках історико-філософського дослідження. Про-
тягом декількох років Марія репрезентувала досягнен-
ня студентської науки ДНУ на конференціях у Києві, 
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша 
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких 
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в 
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.

Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дми-
тренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях, 
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, по-
чесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої 
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере актив-
ну участь у роботі Студентського наукового товариства 
факультету психології.

У природничих науках відзначилися студентки факуль-
тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

Василина Іванишин минулого року також була пере-
можницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ». 
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів 
на підстилкових безхребетних. Отримані результати 
висвітлені в статтях фахових видань України та закор-
донних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах 
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну 
стипендію Президента України та персональну стипендію 
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова ро-
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних нега-
тивних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умо-
вах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано 
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які 
отримали студентки факультету біології, екології та меди-
цини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать 
про високий рівень наукової роботи студентів факультету, 
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях 
природничого напрямку, які виконує колектив науковців 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара».

Найкращими техніками виявилися студенти механіко-
математичного факультету Вікторія Ящук та Олександр 
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та 
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла сту-
дентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизимен-
ко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка 
Фонду Л. Д. Кучми. 
За матеріалами Студентського наукового товариства 
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керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасни-
ця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року. 
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює 
метафізику, гносеологію, філософські проблеми 
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію 
у рамках історико-філософського дослідження. Про-
тягом декількох років Марія репрезентувала досягнен-
ня студентської науки ДНУ на конференціях у Києві, 
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша 
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати 
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких 
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в 
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.

Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні нау-
ки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дми-
тренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях, 
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, по-
чесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої 
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере актив-
ну участь у роботі Студентського наукового товариства 
факультету психології.

У природничих науках відзначилися студентки факуль-
тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

Василина Іванишин минулого року також була пере-
можницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ». 
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів 
на підстилкових безхребетних. Отримані результати 
висвітлені в статтях фахових видань України та закор-
донних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах 
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну 
стипендію Президента України та персональну стипендію 
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова ро-
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних нега-
тивних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умо-
вах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано 
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які 
отримали студентки факультету біології, екології та меди-
цини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать 
про високий рівень наукової роботи студентів факультету, 
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях 
природничого напрямку, які виконує колектив науковців 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара».

Найкращими техніками виявилися студенти механіко-
математичного факультету Вікторія Ящук та Олександр 
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та 
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла сту-
дентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизимен-
ко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка 
Фонду Л. Д. Кучми. 
За матеріалами Студентського наукового товариства 
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Юнаки й дівчата народної студії сучасного вокалу 
«Мрія» Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара запросили усіх своїх прихильників на 
звітний концерт під символічною назвою «Пісня – це коли 
душа сповідається». 

Повноцінна програма концерту складалася з сучасних 
хітів української та світової естради. Виконана багатого-
лосним звучанням молодих гарних артистів, вона прича-
рувала всіх, хто прийшов розділити святкування 15-річчя 
вокальної студії «Мрія».

Усі вокалісти були відзначені грамотами та подяками 
ректора ДНУ Миколи Вікторовича Полякова. А Кароліна 
Гаян, Аліна Гроховська, Ірина Семенюк та Катерина Шев-
чик отримали ще й грошову нагороду.

Художній керівник студії Оксана Рудковська розповіла 
історію виникнення колективу: «Багато років тому у 
Палаці студентів пройшов проект «Вустами студента». 
Директор Палацу Вадим Вікторович Стукало запропону-
вав нам об’єднати любителів співу серед студентів. Це 
сталося у далекому 2000 році. А через рік на фестивалі 
«Студентська весна» група студентів отримала свою пер-
шу нагороду – диплом лауреата найпрестижнішого кон-
курсу дніпропетровського регіону. Згодом з’явилася назва 
«Мрія». А потім колектив розпочав своє активне творче 
життя».

Зараз у студії займається 16 студентів Дніпропетровсь-

«Пісня – це коли душа сповідається»
кого університету з різних факультетів:  Аліна Гроховська 
(ФМЕ),  Кароліна Гаян (ФУІФтаМ),  Катерина Шевчік (ЕФ),  
Ірина Семенюк (ФУІФтаМ), Анна Білошевська (ФУІФтаМ),  
Марія Бречка (ФУІФтаМ),  Юлія Суровцева (ЕФ),  Данило 
Нечаєв (ФФЕКС),  Марія Алексаха (ФСЗМК),  Анастасія Ли-
хачевська (ЕФ),  Анна Грищенко (ФУІФтаМ), Марія Шмидт 
(ФУІФтаМ),  Василь Балобин (ХФ), Марія Ніколенко (ПФ),  
Лоліта Лакс (ПФ),  Вікторія Голенко (ПФ).

Сьогодні перемоги «Мрії» на конкурсах і фестивалях 
прославляють наш університет. Студія чотири рази от-
римала першу премію Міжнародного телевізійного фе-
стивалю «Доля», який проводиться за підтримки Пре-
зидентського фонду Леоніда Кучми «Україна», тричі 
здобувала звання «Студент року» Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації, щорічно отримує ди-
плом лауреата фестивалю «Студентська весна». Крім 
цього, колектив майже кожного тижня бере участь 
у різноманітних конкурсах та концертах. Сьогодні 
«Мрія» бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ми – 
майбутнє» на краще виконання Гімну України, і на you 
tube має вже більше 3000 переглядів. Усі бажаючі мо-
жуть підтримати вокалістів https://www.youtube.com/
watch?v=M7B25thWQY4.

Високою нагородою для керівників студії є слова 
студентів, які провели студентські роки разом з піснею. 
«Для мене «Мрія» стала справжнім стартом можливо-
стей. Я навчилася не боятися публічних виступів, бути 
завжди у вирі подій і працювати над особистим іміджем. 
Закінчивши легендарний фізтех, відчуваю себе твор-
чою людиною», – поділилася враженнями Юлія Кадевич 
(Надточій). 

Сьогоднішні першокурсники, які нещодавно прийш-
ли у колектив, впевнені, що їхні студентські роки будуть 
наповнені незабутніми враженнями від цікавих поїздок і 
подорожей, спілкування з друзями. «Все, що ми робимо, 
робимо з любов’ю, – говорить керівник колективу Дми-
тро Свинаренко. – Ми вчимо і вчимося разом з нашими 
співаками. Ми не намагаємося зробити з них артистів, 
тому що вони обрали іншу професію, але виховати їх, 
привити смак до живої музики, справжньої культури – це 
наше завдання як керівників». 

Палац студентів 
ДНУ ім. О. Гончара

Перед тим Максиму дали відпустку на десять 
днів: на 1 червня була призначена дата весілля. 
«Медовий місяць» молодята провели окремо: 
Максим на війні, а молода дружина – у сльозах і 
очікуванні коротких розмов із коханим…
Після мирного Миколаєва хлопці опинись у 
справжньому пеклі. Варварівка, Рубіжне, Лиси-
чанськ, Кремінна, Оріхове – ці населені пункти 
ми знаємо з телевізійного щоденника бойових 
дій. Потім була Донецька область – ще гірше. 
Під Комунарівкою їх вперше з-за кордону об-
стріляв російський «Ураган». І нарешті – Дзер-
кальне під Іловайськом. Зараз ми знаємо, який 
жах там відбувався. Але хлопці телефонували 
додому і заспокоювали рідних. Мені ж Сергійко 
писав у «ВК»: «Все добре, дякую, нічого не по-
трібно, все необхідне є». І переконував: «Нічого, 
скоро все закінчиться, операція АТО перейшла 
в завершальну фазу». Я ж все одно плакала, уяв-
ляючи, як вони живуть під обстрілами, а він за-
спокоював: «Все нормально! Страху вже немає, 
всі звикли до постійної небезпеки». Чи ми ко-
лись зможемо віддячити цим хлопчакам? Сум-
ніваюсь…

Максимові пощастило: з-під Іловайська він 
поїхав у відпустку, а Сергієві довелося пере-
жити весь жах оточення. Але він про те не 
розповідає…
25 травня під час мінометного обстрілу Сергія 
контузило, тому він погано пам’ятає, як виби-
ралися з кільця. Два дні хлопці несли його, по-
тім він сам йшов. Його розповідь страшніша 
за голлівудське кіно, адже розумієш: на паузу 
не натиснеш і на початок не перемотаєш… Як 
йшли вони полями, дерлися крізь колючі со-
няшники… Спали на мокрій землі й пили воду 
з калюж… Як сиділи півдня біля дороги, не 

знаючи, де наші, а де вороги… Як обмінювали 
полонених… Як віддали поранених нашим, що 
проїжджали дорогою, а самі відшукали машину, 
проїхали кілометрів тридцять, вона закипіла, а 
води ніде взяти… Потім якийсь дядько на бусі 
підвіз їх до 93-ої бригади, там вони пересіли на 
«Урали» і, від’їхавши трохи, бачили, як їхніх то-
варишів накрило «Градами»…

Можна сказати, що ці хлопці народилися в со-
рочках. З оточення їх вийшло тільки 17. Сергій 
каже, що з його взводу, з 16-ти солдатів, живими 
залишилося тільки четверо…
Максим був зв’язківцем, Сергій – операто-
ром-навідником на БМП. Їхня бригада була роз-
бита: ні техніки, ні особового складу. Хлопців 
демобілізували, проте війна для них не закінчи-
лась. Щоночі вони йдуть у бій, кричать і б’ють-
ся, кличуть загиблих бойових побратимів, зно-
ву і знову переживаючи жахіття…
Вони не люблять розповідати про війну. Коли 
Максима запрошують до школи на уроки муж-
ності, хлопець відмовляється виступати: «Що я 
маю дітям розповідати? Як по трупах ходив? Як 
убивав? Як у мене стріляли?»
Сергій взагалі на подібні заходи не приходить. 
Мені ж розповів одного разу, що майже кожний 
воїн тримав біля себе гранату, щоби не потра-
пити в полон… Я плакала…. Це ж зараз ХХІ 
століття! Як можна воювати?! Що нам зробити, 
щоби припинити це смертовбивство? Щоби не 
гинули більше наші чоловіки, діти?  Я не маю 
відповіді. Я не знаю. Розумію одне: поки ми три-
маємось одні за одних, підтримуємо, допомагає-
мо, – ніхто нас не переможе.

На фото: Сергій Побережний

Маргарита Шевернога
с. Кривчик 
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народом. Знаємо, що армія живе в недостатках, 
але немає випадку, щоб хоч один “грошовий 
мішок витрусив мільйон на її потреби, коли  
матері часто забирають хліб від дітей, щоб 
занести воякам на передову варене і печене. 
Дружні держави відмовили українській Армії 
надати потрібне озброєння. Чому просити? Чому  
не взяти від олігархів по одному мільярдові 
доларів і не закупити, в кого є на продаж. 
Про суд та українське судочинство просто 
соромно згадувати. Хто має судити суддю 
за хабарництво? Хто буде відповідальний за 
втечу злочинців - злодіїв та вбивць часів влади 
Януковича? Чому до цього часу ніхто із них не 
сидить у в'язниці? 
 Мимоволі виникає питання, чи є можливо 
побороти це лихварство? Так є можливо, тільки 
треба прийняти додаткові суворіші Конституційні 
закони. Бо тільки всі моральні цінності, законний  
порядок та добробут народу творять силу і 
незборимість нації. Я свято вірю у силу рідної 
нації, бо вона доказала свою зрілість об'єднанням 
в обох Майданах та в боях з агресивною 
Москвою, вона буде переможцем, якщо чим 
скоріше позбудеться внутрішньої 5-ї колони. 

Не в гнів чи образу нікому, тільки слова 
правди. Одностороннє воєнне перемир’я на 
сході України не спрацьовує, щоденно гинуть 
українські молоді герої, а поранені залишаться 
каліками на все життя. Чим дальше від 
фронту, де не чути вже зриву канонади, життя 
нормалізується. Гучна музика, танці, забави, 
вечірки, фестивалі та повні корчми гамору, який 
глушать стогін і крик вмираючих братів і сестер 
у війні з Москвою. Невже ж народ не бачить, 
чи не хоче зрозуміти, що ця війна рішатиме, 
бути чи не бути нашій нації, нашій країні - 
Україні?! Чи не можна б зараз, здержатись 
від цих приємностей, а витрати коштів 
передати на фронт та продовжувати живучість 
сили об'єднання, яка була в часі Майданів. 
 Треба признати, що стратегія путіна 
спрацьовує. Невже ж вільний світ не розуміє, 
чи не хоче бачити, що в останніх роках за 
всіма запальними та гарячими точками у світі, 
показуються чорні кремлівські роги! Наслідки 
закулісної дипломатичної гри, не все будуть 
відомі. Чи мільйони  біженців, які заляли 
Європу, не є ворожим пляном розрушити 
Європейську єдність і силу? Чи  вихід Англії з 
ЄС, не є познакою ворожого успіху? Кремль не 
приховано радіє цією тріщиною, бо  Америка 
і ЄС, є одинокою перешкодою путінським 
плянам. Відомий фінансист Джордж Сорос, 
заповідає дальші тріщини та неминучий розлам 
Євросоюзу. Якщо так станеться, то яка буде 
доля українського народу та його незалежності? 

На базі наведених фактів можна зробити 
такі висновки, що для України щоденно 
зростають нові труднощі. Мінські домовленості 
слабнуть на користь Росії, французькі політики 

вимагають послаблення, а то й знесення санкцій.  
Меркель поки що вдержує незмінну позицію, 
а путін домагається, щоб Україна говорила 
з сепаратистами. Із зміною влади в Америці 
можуть зайти не передбачувані переміни. Щоб 
Україна вийшла переможною в цій війні, чим 
скоріше треба знищити внутрішній фронт. 
Як його знищити? Конституція не передбачує 
кари смерті, але необхідно треба прийняти 
Конституційний додаток, про гостріші кари для 
всіх інших злочинів часи воєнного стану. Треба 
проголосити  воєнний стан в  Україні. Він  дає 
можливість виносити найвищий вимір кари. 
За зраду держави (в широкому значенні зради) 
Воєнний Трибунал може засудити зрадників, 
перебіжчиків карою  смерті. Можна вірити, що 
після покарання одного злочинця карою смерті, 
більше таких злочинів не буде. Не треба боятись 
крикливих голосів захисників “людських прав , бо 
такими правами користуються майже всі народи. 

Суворі закони - то є одинока сила, що може  
тотально побороти існуючий внутрішній 
фронт, що також буде великою  всенародною 
наснагою в боротьбі з ворожою агресією. 

 Іван Буртик, 
Нью-Джерзі (США)
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8.40 і 20.40 – в обох випадках 
за двадцять хвилин дев’ята.

То ж з ким працював батько?
  Вихідцям з України часто доводиться 
працювати в англомовному світі 
з людьми різних національних 
груп, що послуговуються багатьма 
мовами. Природно, вони запозичають 
окремі англійські слова для 
позначення тих національностей, 
з якими не зустрічалися в Україні.
          Так у мовленні деяких етнічних 
українців англомовного світу з’явилися 
лексичні запозичення “велш“,  
“велшмен“ (Welsh) замість  “валієць“, 
“валійка“;  “скочмен“ (Scotchman) 
замість  “шотландець“, “шотландка”;  
“джапан“ (Japanese) замість 
“японець“,    “японка“;  “айриш“ (Irish) 
замість “iрландець“,  “ірландка“  та 
інші.
Про “майстерню” в українській мові
 Термін “майстерня” найчастіше 
трапляється на сторінках української 
преси в діаспорі. Він -- неправильна, 
недоладна калька англійських 
термінів  “language workshop”, 
“press workshop”, бо виник при 
порушенні норм української мови.
 Оскільки семантичні структури 
українського та англійського діалексів 
не рівновартні, калькувати англійські 
терміни недоречно. Замість оцих 
“майстерень” в українській мові є 
усталені терміни:  “Нарада з мовних 
проблем (питань)“,  “Нарада 
працівників преси (редакторів)”.
  Українські терміни – багатослівніші, 
але побудовані згідно із законами 
нашої мови. Такі кальки небезпечні, 
бо вони сприяють одній із найважчих 
хвороб – глухоті до Слова.

Про звертання на “ім’я та по 
батькові”

 Такі звертання до особи ніколи не 
були в українській традиції, їх немає 
в жодній європейській мові. Усюди є 

відповідники до слова пан, пані (сер, 
містер, сір, гер, дон, сеньйор, леді, 
мем, дама, мадам, донна, сеньйора, 
фрау, фройляйн), після якого при 
звертанні додають власне ім’я або 
прізвище (якщо людина менше знайома).
   У нас увійшло в традицію називати 
ім’я та по батькові, причому під впливом 
російської мови, у називному відмінку 
замість кличного. Ніхто не задумався над 
тим, чому тільки по батькові? А чому не 
по матері? Чому мама тут зневажена? – 
Відповідь залишимо шановним читачам...
          Та все ж таки найкраще звертатися 
так: пане Василю, пане Дмитре, 
пані Олено тощо. Коли це в листі, 
тобто в письмовій формі, то слово 
Пане, Пані треба писати з великої 
літери. Але це тільки в звертаннях.
          
Морфологічно-словотвірні 

росіїзми
          Морфологічно-словотвірні 

росіїзми – це такі, що відрізняються 
від українських певними 

морфемами – префіксом, суфіксом 
тощо, наприклад: 
бабник  --  бабій

бетонщик  --  бетонник
замітити  --  помітити

поражений  --  уражений
украшати  --  прикрашати

приказ  --  наказ
угроза  --  загроза, погроза та ін.

  
Деякі слова і вислови, що 

засмічують нашу мову
“індикувати” замість “позначати, 

вказувати”
“з нетерпінням” замість  “нетерпляче”

“із завзяттям” замість  “завзято”
“злапати” замість “зловити”

“здибати”  замість “зустрічати”
“інакомислячий” замість 

“інакодумець”
“інвестиції” замість “вкладання  

(капіталу)”
“імпічмент” замість “відставка, 

звільнення”
“ігрок” замість “гравець”
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

На мою власну думку це здатність до самостійного 
існування на визначеній території угрупування людей 
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються 
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні 
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.

Такі угрупування людей мають схожу схильність до 
організації матеріального життя, яке притаманне всьому 
народу та згуртовує його.

Тобто національна ідея – це комплекс спільних 
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно 
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це 
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».

Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині 
суверенної території для кожного мешканця, незалеж-
но від соціального стану, матеріальних статків роду 
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість 
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних 
відношень. Конкретно для українця: це схильність до 
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, по-
вага до оточуючих.

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у 
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярос-
лава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається 
історія зародження в світі України, яка на теперішній час 
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому 
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду 
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. при-
звели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час 
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки 
з деякими Європейськими королівствами. В той же час 
з’являється полярність на сході татаро- словянської 
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав 
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зарод-
ження князівства «московітів». Перша згадка про Москву 
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз 
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після 
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.

Значний вплив на формування в майбутньому 
української нації мало галицьке князівство. Найбільший 
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.

Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі 
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало 
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність 
від Золотої Орди.

Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив 
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання 
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті 
слов’янські землі на території теперішньої Волині, 
центральної Галичини- України на які в першу чергу роз-
повсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись 
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування 
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось 
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці 
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького 
православ’я західних регіонів стали римо католиками. 

Та частина Лівобережної України на яку не розпов-
сюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією 
були греко-православного. В ці часи східні регіони 
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від та-
таро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони, 
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.

Московія знала Івана Грозного самозваництво 
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московсько-
му царстві почала стабілізуватись з приходом на царсь-
кий трон бояр Романових. В майбутньому це була смер-
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі 
Європи. Це впровадження в практику дій російського 

«НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК»

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди 
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вда-
лось стверджується, що Україна підписала угоду стро-
ком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують, 
що навічно. Після того як на російський престол сів Пе-
тро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором 
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував 
нищення всього українського, що і примусило гетьмана 
України Івана Мазепу боротись за Україну.

Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була 
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила 
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згад-
ки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності, 
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було 
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської 
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, зни-
щено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який 
прямо в законному руслі забороняв все українське. 
Знищення та зомбування всього, що можна вважати 
українським, витравило українське з багатьох українців.

Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта ут-
ворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням 
України були половинчастими, які і призвели, що свою 
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла 
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо 
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель 
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому 
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянсь-
ких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби 
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка дея-
ких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого 
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року. 
При звільненні українських земель від німецької окупації у 
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось 
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний 
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-

Гетьманат і свобода віросповідання
Україна – повноправний нащадок княжої 

Русі і це стосується не тільки державної, 
соціально-політичної чи економічної спад-
щини, а головно релігійної! Ні для кого вже 
не є секрет, що однією з головних, а може й 
головною, причиною всіх негараздів Украї-
ни був і залишається до сьогодні церковний 
розбрат та поділ, що набули небувалого роз-
маху і стали страшним гальмом у поступі 
нашої Батьківщини до кращого майбуття...
Вічно ворогуючі між собою язичництво і хри-
стиянство, православ’я і католицтво, патріар-
хат Київський з Московським, свого роду є 
відгомоном суперечок політичних партій і 
громадських організацій, які стали вже не-
від’ємною частиною суспільно-політичного 
буття України, що ніяк не дійдуть згоди, хто 
ж головніший і чия релігійна догма є істиною 
для Української Нації. Але проблема полягає у 
тому, що більшість українців, до початку новіт-
ньої московської агресії, ставились до релігії 
як такої нейтрально, а то й зовсім байдуже, час 
від часу відвідуючи церкву чи капище, відзна-
чаючи там календарні свята своєї віри. І лише 
військова агресія східного сусіда України про-
будила колись забуте, а нині таке рідне від-
чуття наближеності до Бога і релігійних істин.
Хоча, релігія, останнім часом, перетворила-
ся у знаряддя політичного тиску і втручання у 
справи "малих країн" з боку "великих": Польща і 
Литва, Московія і Білорусь, Сербія і Чоногорія, 
Іран і Ліван, Китай і В’єтнам, тощо. Цей перелік, 
на жаль, не є вичерпним і до сьогодні! Особли-
во ми побачили як релігія ставала одним зі зна-
рядь етнічних чисток та політичних репресій на 
прикладі Української Держави. Постійна антиу-
країнська агітація з боку так званої православ-
ної церкви Московського патріархату призвела 
до релігійного розколу в середині України, що 
триває вже майже 400 років! Непоправної шко-
ди національному відродженню Української На-
ції завдають і так звані, тоталітарні секти, псев-
доязичницькі вчення, ісламська навала, тощо...
В історії релігія та питання віросповідання 
завжди були каменем спотикання і ставали по-
ряд із політичним світоглядом на один щабель 
в дискурсі панування окремого класу, партії 
чи нації над опонентами. Спочатку різні ма-
гічні та анімічні тотеми замінив собою полі-
теїзм з незліченою кількістю божків в пан-
теоні природного стану речей. Вже за кілька 
століть політеїзм почав ставати деструктивним 
і руйнівним, адже епоха величних Єрусалима, 
Рима і Лхаси вимагала сталого і непорушно-
го розвитку, поступу вперед. Тож виник мо-
нотеїзм: юдаїзм, буддизм та християнство, з 
часом до них приєднався і войовничий іслам. 
Монотеїстичні релігії, які в Європі та Азії 
суттєво похитнули позиції політеїзму, що не 
міг опиратись мечам і шаблям нових релігій, 
вплинули і на пращурів сучасних українців, 
давніх русичів, які сповідували язичництво.

З Х ст. княжа Русь починає свій християнсь-
кий шлях, але язичницькі культи не щезають, 
а йдуть у глибоке підпілля на довгі 1000 років. 
У добу Середньовіччя та Відродження христи-
янство стає панівною релігією, яку деякі країни 
та нації в Європі сприймають майже як влас-
ну (італійці, іспанці, португальці, французи, 
греки, німці, поляки, англійці) і прагнуть си-
лою нав’язати іншим (баски, албанці, литовці, 
фіни, саами, карели). Трохи пізніше, з моменту 
зникнення в ісламському мороці Османської 
імперії величної православної Візантії, на її 
спадок замість України-Русі починає претен-
дувати схована у далеких болотистих лісових 
хащах ординська Московія, яка прагне стати 
3-м Римом і панувати у східнохристиянсько-
му світі на противагу католикам з Аппенін.
Останні 300 років видозмінене московське пра-
вослав’я (з домішками ординського варварства 
та комуністичного шовінізму!) нав’язує україн-
цям свої правила та брехливу істину, аби не 
дати спинитись на ноги і дозволити відродити 
українську автокефальну церкву. Окрім цьо-
го східний ворог довгий час прагнув посіяти 
розбрат не стільки серед українців-християн, 
скільки взагалі серед всіх українців (християн, 
атеїстів, язичників, тощо), яку б релігію вони 
не сповідували. Завжди тримати у покорі во-
лелюбних “малоросів-хохлів” було ідеєю фікс 
усіх московських правителів, так само діяли 
й інші країни: Англія по відношенню до Шот-
ландії та Ірландії, Сербія по відношенню до 
Чорногорії та Хорватії, Іспанія і Португалія 
по відношенню до корінних мешканців Цен-
тральної та Південної Америки... Але україн-
ці вистояли тоді, і вистоять зараз, адже жодна 
міліарна потуга, якими б вона мирними релі-
гійними шатами не прикривалась, буде викри-
та і знищена. Церковний та релігійний розбрат 
серед українців був інспірований Московією, 
проте знайшов використання не лише нею, але 
й Польщею, Німеччиною, Мадярщиною та Ру-
мунією у часи тривалих військових окупацій.

«На перехресті думок»
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Доба Нового Середньовіччя
В жовтні минулого року ми вже вели розмову 

про кризу європейської цивілізації через 
ісламську навалу у вигляді неконтрольованої 
міграції та її трагічні наслідки у вигляді 
терористичних актів, вбивств та хвилі насилля 
на вулицях толерантних європейських міст. 
Сьогодні ж, ми хотіли загострити вашу увагу, 
шановні читачі, не стільки на причинах, 
скільки на наслідках цієї цивілізаційної 
кризи, яка прямо загрожує й Україні.
Колись світом правили великі просвітницькі 
імперії як Візантія, Іспанія, Португалія, 
Франція, Швеція, Данія, Велика Британія, 
Австрія, Німеччина, нині ж ми спостерігаємо 
поступовий занепад справжніх цінностей 
людства і деградацію світової спільноти.
На наших очах відбувається руйнація 
віковічних традицій (національних, релігійних, 
економічних) і захоплення життєво важливого 
простору Європи, зокрема і України, варварами 
зі Сходу (Московія, Афганістан, Китай, Індія) 
та Півдня (Лівія, Туреччина, Сирія, Сомалі). 
Все, що колись було збудовано видатними 
архітекторами, записано зі слів славетних 
теологів, створено руками справжніх митців, 
сьогодні втрачає свою колишню красу і славу.

Сучасна Європа, як і наша Ненька-
Україна, увійшла в чергову добу “темних 
віків”. Вулицями величних Рима, Парижа, 
Лондона, Берліна, Стокгольма, Відня та 
Києва безперешкодно тиняються орди 
зубожілих варварів: негрів, індусів, арабів, 
циган, турків, та найстрашніше, поборників 
гендерної рівності і так званих секс-меншин.
Історія має дивну звичку повторюватись, якщо 
її трагічні уроки не були вивчені! На жаль, нове 
Середньовіччя, що охопило всю Європу від 
Лісабона і Калє до Києва та Гельсінкі, є найгіршим 
проявом не вивчених помилок минувшини!
Коли вже християнська Римська імперія впала 
під тиском навали диких орд гунів, ніхто 
не знав, яке майбутнє його очікує. Велике 
переселення народів змінило всю Європу, якою 
її запам’ятали Геродот та Вергілій. Неосвічені 
дикі германські племена ґотів, вандалів, 
ланґобардів, франків та саксів, на тлі гунської 
навали, відкрили нову добу… прийшовши на 
вже підготовлений античний ґрунт Риму та 
Афін, варвари почали асимілюватись із носіями 
культури на Апеннінах, Піренеях та Балканах, 
та що важливіше, на відміну від сучасних 
дикуні, почали творити нову культуру!
Замість зруйнованої ґотами Західної Римської 
імперії постали Остґотське, Франкське, 
Бурґундське та Вестґотське королівства, які 
були спраглими до культури та просвітництва. 
Варвари без ідеї сприйняли та всмоктали ту 

класичну культуру, яку їм лишили римляни 
та елліни, додавши лише трохи власного 
колориту. Завдяки цьому у добу Середньовіччя 
похрещені Римом дикі германці мали змогу дати 
відсіч арабському нашестю і розпочати свій 
визвольний похід – Reconquista. Нові держави 
не змогли асимілювати корінне населення 
Апеннін, Балкан та Піренеїв, вони змушені були 
пристосовуватись самі. Власне через це, трохи 
згодом відбувся розквіт європейської культури, 
що зветься добою Відродження – Rinascimento.
Сьогодні, вже інші орди прагнуть панувати 
тут… Замість того аби пристосовуватись до 
умов та культурних традицій корінних націй 
Європи, із якими вони планують співіснувати, 
нам навіть не пропонують обирати щось краще, 
навпаки змушують самим асимілюватись із 
загарбниками. І тут все стає очевидним – або стати 
транссексуалом чи мусульманином і згинути у 
морі цих нових варварі, або дати останній бій!
Проголошені Беконом, Сковородою, Монтескьо 
та Мацціні цінності Європи вільних націй, 
сьогодні згинули у мороку мультикультуралізму 
та гендерної толерації. Колись світлі ідеї 
свободи, рівності, братерства, демократії 
і національного відродження, сучасні 
політикани та ідеологи “Сполучених Штатів 
Євросоюзу” заплямовують та зневажають, 
перетворюють на свій культурмарксистський 
лад. А от прибічників захисту національної 
ідентичності та традицій ці толерасти та 
ісламофіли таврують мітками фашизму, 
расизму, шовінізму та ксенофобією, називаючи 
справжніх патріотів нелюдами та гомофобами, 
що не здатні до “рівноправ’я” та толерастії із 
загарбником. Ми не просимо, а вимагаємо 
поважати наші культуру та національну 
ідентичність, адже прагнемо справедливості! 
Фобія – це страх перед чимось незнайомим 
та невідомим досі, а нам нічого боятись, адже 
ми на своїй землі! Проте, орди прихильників 
такого собі “рівноправ’я” з одного боку,
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Для  Святішого  Патріарха Філарета       
У  житті  людини  Боже  проведіння ,

Ніхто  не  може  обминути.   
Вибираємо  свій  шлях  життєвий,  

Не  знаємо,  куди  
дороги   нас  дальше  поведуть

Так  Богом  Вам  судилось  - Патріархом  
Філаретом  України  стати ,

 Щоб  під  Вашим  омофором,  
тяжкою  працею,  зусиллям,     

Виростала  наша  Рідна  Церква 
 З  найбільшої  руїни,  аж   бракне  

слів,  щоб  описати.  
Ваша  Святість усе  перемогла  при  

Божій  ласці,  силі  і  любові,
Зуміла  ворогам  вказати  на  Божу 

допомогу,  благодать.   
І  прикладом  своєї  праці, 

 любов’ю  до  народу,  України,
Побудувати  Церкву  на  твердих  

основах  всім  до  здивувань.
 Дай  Боже  Вам  і  дальше  йти  

заквітченими  успіхом  стежками,
Допомогти  народові 

 та  Україні  пережить   війну.
Молитися  за  нас  усіх  

грішних,  що  Бога  розпинали,  
Бо  церкви  валили,  ідолів   хвалили,  

ворогу  вірненько  служили. 
У  Ваш  великий  

День  Народження   бажаю,
Щоб  за  Вашим  прикладом 

 увесь  народ  прозрів. 
 Рідну  нашу  церкву  полюбив,  ворогові  

не  служив.  За  Вашу  працю дякував,  
низенько  поклонився,  до  Господа  

молився  і      Многих  Літ  Вам  побажав!
У  день  Святої   Вечері   у  

Констянтинополі
 Томос  для  України  в

  церкві  був   освячений.  
 А  в  Україні  мороз,  ворожі  кулі   з  

вітром  свистали, 
Святого  Вечора  -  Різдва  -  Донецькі та  

Луганські  не  відзначали.   
           Горілки  найманцям 

 Путін  не  жаліє,  
 П`яним   командирам    накази дає 

Нищити,  убивати -
  нові  республіки   будувати,

  Українську  державу  руйнувати.  
Ненавість,  злість  у  Москві  

зростає  кожної  хвилини,
Їх   церква  в  Україні  пропадає.

Народ  молитись  разом   з  ворогом  
давно  вже   не  хотів,  

До  рідної  церкви  поспішає,  свою  
державу  прославляє. 

Путін  обвинувачує всіх,
  навіть  Америку,

 Канаду,  Францію  -  цілий  світ.
Кирил   з  Онуфрієм  усіх

  безбожниками  називають,
Пеклом  лякають,

  розкольниками  називають.
Отак  Українська  

Церква  від  1620-х   років  терпіла,
На   царський  

нелюдський  строгий  наказ,  
 Всі  стародруки  в  українській  мові   

силою  збирали,  
Вогнища  будували, 

 щоб  все  згоріло  та  не  збереглось. 
 Покорена  москалями,  зі  заходу  

розбита  унією,  поляками  
          Українська  Церква  Гетьмана  

Сагайдачного -  козаків  чекала.
Дух  свободи  не  помирав,   

століттями  змагалась, 
Все  перетерпіла:    руїну,   розстріли,  

голод,  жорстоке  заслання. 
День  Воскресіння  Держави  і  Рідної  

Церкви вже  настав 
І    Томос  у  ніч  народження  Ісусика  - 

дитини 
На  святий  Вечір  з  Божою  

благодаттю  поспішав,
Народ,   державу  Україну, 
 Рідну  Церкву  звеличав.

     
 6-го січня,  2019 р.
     Любов  

Василів-Базюк
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

На мою власну думку це здатність до самостійного 
існування на визначеній території угрупування людей 
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються 
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні 
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.

Такі угрупування людей мають схожу схильність до 
організації матеріального життя, яке притаманне всьому 
народу та згуртовує його.

Тобто національна ідея – це комплекс спільних 
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно 
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це 
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».

Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині 
суверенної території для кожного мешканця, незалеж-
но від соціального стану, матеріальних статків роду 
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість 
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних 
відношень. Конкретно для українця: це схильність до 
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, по-
вага до оточуючих.

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у 
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярос-
лава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається 
історія зародження в світі України, яка на теперішній час 
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому 
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду 
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. при-
звели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час 
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки 
з деякими Європейськими королівствами. В той же час 
з’являється полярність на сході татаро- словянської 
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав 
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зарод-
ження князівства «московітів». Перша згадка про Москву 
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз 
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після 
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.

Значний вплив на формування в майбутньому 
української нації мало галицьке князівство. Найбільший 
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.

Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі 
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало 
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність 
від Золотої Орди.

Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив 
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання 
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті 
слов’янські землі на території теперішньої Волині, 
центральної Галичини- України на які в першу чергу роз-
повсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись 
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування 
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось 
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці 
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького 
православ’я західних регіонів стали римо католиками. 

Та частина Лівобережної України на яку не розпов-
сюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією 
були греко-православного. В ці часи східні регіони 
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від та-
таро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони, 
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.

Московія знала Івана Грозного самозваництво 
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московсько-
му царстві почала стабілізуватись з приходом на царсь-
кий трон бояр Романових. В майбутньому це була смер-
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі 
Європи. Це впровадження в практику дій російського 

«НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК»

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди 
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вда-
лось стверджується, що Україна підписала угоду стро-
ком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують, 
що навічно. Після того як на російський престол сів Пе-
тро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором 
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував 
нищення всього українського, що і примусило гетьмана 
України Івана Мазепу боротись за Україну.

Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була 
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила 
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згад-
ки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності, 
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було 
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської 
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, зни-
щено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який 
прямо в законному руслі забороняв все українське. 
Знищення та зомбування всього, що можна вважати 
українським, витравило українське з багатьох українців.

Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта ут-
ворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням 
України були половинчастими, які і призвели, що свою 
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла 
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо 
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель 
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому 
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянсь-
ких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби 
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка дея-
ких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого 
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року. 
При звільненні українських земель від німецької окупації у 
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось 
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний 
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-

Гетьманат і свобода віросповідання
Україна – повноправний нащадок княжої 

Русі і це стосується не тільки державної, 
соціально-політичної чи економічної спад-
щини, а головно релігійної! Ні для кого вже 
не є секрет, що однією з головних, а може й 
головною, причиною всіх негараздів Украї-
ни був і залишається до сьогодні церковний 
розбрат та поділ, що набули небувалого роз-
маху і стали страшним гальмом у поступі 
нашої Батьківщини до кращого майбуття...
Вічно ворогуючі між собою язичництво і хри-
стиянство, православ’я і католицтво, патріар-
хат Київський з Московським, свого роду є 
відгомоном суперечок політичних партій і 
громадських організацій, які стали вже не-
від’ємною частиною суспільно-політичного 
буття України, що ніяк не дійдуть згоди, хто 
ж головніший і чия релігійна догма є істиною 
для Української Нації. Але проблема полягає у 
тому, що більшість українців, до початку новіт-
ньої московської агресії, ставились до релігії 
як такої нейтрально, а то й зовсім байдуже, час 
від часу відвідуючи церкву чи капище, відзна-
чаючи там календарні свята своєї віри. І лише 
військова агресія східного сусіда України про-
будила колись забуте, а нині таке рідне від-
чуття наближеності до Бога і релігійних істин.
Хоча, релігія, останнім часом, перетворила-
ся у знаряддя політичного тиску і втручання у 
справи "малих країн" з боку "великих": Польща і 
Литва, Московія і Білорусь, Сербія і Чоногорія, 
Іран і Ліван, Китай і В’єтнам, тощо. Цей перелік, 
на жаль, не є вичерпним і до сьогодні! Особли-
во ми побачили як релігія ставала одним зі зна-
рядь етнічних чисток та політичних репресій на 
прикладі Української Держави. Постійна антиу-
країнська агітація з боку так званої православ-
ної церкви Московського патріархату призвела 
до релігійного розколу в середині України, що 
триває вже майже 400 років! Непоправної шко-
ди національному відродженню Української На-
ції завдають і так звані, тоталітарні секти, псев-
доязичницькі вчення, ісламська навала, тощо...
В історії релігія та питання віросповідання 
завжди були каменем спотикання і ставали по-
ряд із політичним світоглядом на один щабель 
в дискурсі панування окремого класу, партії 
чи нації над опонентами. Спочатку різні ма-
гічні та анімічні тотеми замінив собою полі-
теїзм з незліченою кількістю божків в пан-
теоні природного стану речей. Вже за кілька 
століть політеїзм почав ставати деструктивним 
і руйнівним, адже епоха величних Єрусалима, 
Рима і Лхаси вимагала сталого і непорушно-
го розвитку, поступу вперед. Тож виник мо-
нотеїзм: юдаїзм, буддизм та християнство, з 
часом до них приєднався і войовничий іслам. 
Монотеїстичні релігії, які в Європі та Азії 
суттєво похитнули позиції політеїзму, що не 
міг опиратись мечам і шаблям нових релігій, 
вплинули і на пращурів сучасних українців, 
давніх русичів, які сповідували язичництво.

З Х ст. княжа Русь починає свій християнсь-
кий шлях, але язичницькі культи не щезають, 
а йдуть у глибоке підпілля на довгі 1000 років. 
У добу Середньовіччя та Відродження христи-
янство стає панівною релігією, яку деякі країни 
та нації в Європі сприймають майже як влас-
ну (італійці, іспанці, португальці, французи, 
греки, німці, поляки, англійці) і прагнуть си-
лою нав’язати іншим (баски, албанці, литовці, 
фіни, саами, карели). Трохи пізніше, з моменту 
зникнення в ісламському мороці Османської 
імперії величної православної Візантії, на її 
спадок замість України-Русі починає претен-
дувати схована у далеких болотистих лісових 
хащах ординська Московія, яка прагне стати 
3-м Римом і панувати у східнохристиянсько-
му світі на противагу католикам з Аппенін.
Останні 300 років видозмінене московське пра-
вослав’я (з домішками ординського варварства 
та комуністичного шовінізму!) нав’язує україн-
цям свої правила та брехливу істину, аби не 
дати спинитись на ноги і дозволити відродити 
українську автокефальну церкву. Окрім цьо-
го східний ворог довгий час прагнув посіяти 
розбрат не стільки серед українців-християн, 
скільки взагалі серед всіх українців (християн, 
атеїстів, язичників, тощо), яку б релігію вони 
не сповідували. Завжди тримати у покорі во-
лелюбних “малоросів-хохлів” було ідеєю фікс 
усіх московських правителів, так само діяли 
й інші країни: Англія по відношенню до Шот-
ландії та Ірландії, Сербія по відношенню до 
Чорногорії та Хорватії, Іспанія і Португалія 
по відношенню до корінних мешканців Цен-
тральної та Південної Америки... Але україн-
ці вистояли тоді, і вистоять зараз, адже жодна 
міліарна потуга, якими б вона мирними релі-
гійними шатами не прикривалась, буде викри-
та і знищена. Церковний та релігійний розбрат 
серед українців був інспірований Московією, 
проте знайшов використання не лише нею, але 
й Польщею, Німеччиною, Мадярщиною та Ру-
мунією у часи тривалих військових окупацій.
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Доба Нового Середньовіччя
В жовтні минулого року ми вже вели розмову 

про кризу європейської цивілізації через 
ісламську навалу у вигляді неконтрольованої 
міграції та її трагічні наслідки у вигляді 
терористичних актів, вбивств та хвилі насилля 
на вулицях толерантних європейських міст. 
Сьогодні ж, ми хотіли загострити вашу увагу, 
шановні читачі, не стільки на причинах, 
скільки на наслідках цієї цивілізаційної 
кризи, яка прямо загрожує й Україні.
Колись світом правили великі просвітницькі 
імперії як Візантія, Іспанія, Португалія, 
Франція, Швеція, Данія, Велика Британія, 
Австрія, Німеччина, нині ж ми спостерігаємо 
поступовий занепад справжніх цінностей 
людства і деградацію світової спільноти.
На наших очах відбувається руйнація 
віковічних традицій (національних, релігійних, 
економічних) і захоплення життєво важливого 
простору Європи, зокрема і України, варварами 
зі Сходу (Московія, Афганістан, Китай, Індія) 
та Півдня (Лівія, Туреччина, Сирія, Сомалі). 
Все, що колись було збудовано видатними 
архітекторами, записано зі слів славетних 
теологів, створено руками справжніх митців, 
сьогодні втрачає свою колишню красу і славу.

Сучасна Європа, як і наша Ненька-
Україна, увійшла в чергову добу “темних 
віків”. Вулицями величних Рима, Парижа, 
Лондона, Берліна, Стокгольма, Відня та 
Києва безперешкодно тиняються орди 
зубожілих варварів: негрів, індусів, арабів, 
циган, турків, та найстрашніше, поборників 
гендерної рівності і так званих секс-меншин.
Історія має дивну звичку повторюватись, якщо 
її трагічні уроки не були вивчені! На жаль, нове 
Середньовіччя, що охопило всю Європу від 
Лісабона і Калє до Києва та Гельсінкі, є найгіршим 
проявом не вивчених помилок минувшини!
Коли вже християнська Римська імперія впала 
під тиском навали диких орд гунів, ніхто 
не знав, яке майбутнє його очікує. Велике 
переселення народів змінило всю Європу, якою 
її запам’ятали Геродот та Вергілій. Неосвічені 
дикі германські племена ґотів, вандалів, 
ланґобардів, франків та саксів, на тлі гунської 
навали, відкрили нову добу… прийшовши на 
вже підготовлений античний ґрунт Риму та 
Афін, варвари почали асимілюватись із носіями 
культури на Апеннінах, Піренеях та Балканах, 
та що важливіше, на відміну від сучасних 
дикуні, почали творити нову культуру!
Замість зруйнованої ґотами Західної Римської 
імперії постали Остґотське, Франкське, 
Бурґундське та Вестґотське королівства, які 
були спраглими до культури та просвітництва. 
Варвари без ідеї сприйняли та всмоктали ту 

класичну культуру, яку їм лишили римляни 
та елліни, додавши лише трохи власного 
колориту. Завдяки цьому у добу Середньовіччя 
похрещені Римом дикі германці мали змогу дати 
відсіч арабському нашестю і розпочати свій 
визвольний похід – Reconquista. Нові держави 
не змогли асимілювати корінне населення 
Апеннін, Балкан та Піренеїв, вони змушені були 
пристосовуватись самі. Власне через це, трохи 
згодом відбувся розквіт європейської культури, 
що зветься добою Відродження – Rinascimento.
Сьогодні, вже інші орди прагнуть панувати 
тут… Замість того аби пристосовуватись до 
умов та культурних традицій корінних націй 
Європи, із якими вони планують співіснувати, 
нам навіть не пропонують обирати щось краще, 
навпаки змушують самим асимілюватись із 
загарбниками. І тут все стає очевидним – або стати 
транссексуалом чи мусульманином і згинути у 
морі цих нових варварі, або дати останній бій!
Проголошені Беконом, Сковородою, Монтескьо 
та Мацціні цінності Європи вільних націй, 
сьогодні згинули у мороку мультикультуралізму 
та гендерної толерації. Колись світлі ідеї 
свободи, рівності, братерства, демократії 
і національного відродження, сучасні 
політикани та ідеологи “Сполучених Штатів 
Євросоюзу” заплямовують та зневажають, 
перетворюють на свій культурмарксистський 
лад. А от прибічників захисту національної 
ідентичності та традицій ці толерасти та 
ісламофіли таврують мітками фашизму, 
расизму, шовінізму та ксенофобією, називаючи 
справжніх патріотів нелюдами та гомофобами, 
що не здатні до “рівноправ’я” та толерастії із 
загарбником. Ми не просимо, а вимагаємо 
поважати наші культуру та національну 
ідентичність, адже прагнемо справедливості! 
Фобія – це страх перед чимось незнайомим 
та невідомим досі, а нам нічого боятись, адже 
ми на своїй землі! Проте, орди прихильників 
такого собі “рівноправ’я” з одного боку,
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

На мою власну думку це здатність до самостійного 
існування на визначеній території угрупування людей 
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються 
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні 
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.

Такі угрупування людей мають схожу схильність до 
організації матеріального життя, яке притаманне всьому 
народу та згуртовує його.

Тобто національна ідея – це комплекс спільних 
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно 
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це 
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».

Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині 
суверенної території для кожного мешканця, незалеж-
но від соціального стану, матеріальних статків роду 
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість 
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних 
відношень. Конкретно для українця: це схильність до 
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, по-
вага до оточуючих.

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у 
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярос-
лава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається 
історія зародження в світі України, яка на теперішній час 
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому 
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду 
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. при-
звели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час 
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки 
з деякими Європейськими королівствами. В той же час 
з’являється полярність на сході татаро- словянської 
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав 
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зарод-
ження князівства «московітів». Перша згадка про Москву 
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз 
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після 
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.

Значний вплив на формування в майбутньому 
української нації мало галицьке князівство. Найбільший 
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.

Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі 
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало 
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність 
від Золотої Орди.

Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив 
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання 
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті 
слов’янські землі на території теперішньої Волині, 
центральної Галичини- України на які в першу чергу роз-
повсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись 
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування 
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось 
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці 
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького 
православ’я західних регіонів стали римо католиками. 

Та частина Лівобережної України на яку не розпов-
сюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією 
були греко-православного. В ці часи східні регіони 
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від та-
таро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони, 
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.

Московія знала Івана Грозного самозваництво 
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московсько-
му царстві почала стабілізуватись з приходом на царсь-
кий трон бояр Романових. В майбутньому це була смер-
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі 
Європи. Це впровадження в практику дій російського 

«НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК»

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди 
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вда-
лось стверджується, що Україна підписала угоду стро-
ком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують, 
що навічно. Після того як на російський престол сів Пе-
тро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором 
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував 
нищення всього українського, що і примусило гетьмана 
України Івана Мазепу боротись за Україну.

Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була 
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила 
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згад-
ки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності, 
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було 
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської 
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, зни-
щено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який 
прямо в законному руслі забороняв все українське. 
Знищення та зомбування всього, що можна вважати 
українським, витравило українське з багатьох українців.

Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта ут-
ворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням 
України були половинчастими, які і призвели, що свою 
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла 
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо 
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель 
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому 
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянсь-
ких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби 
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка дея-
ких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого 
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року. 
При звільненні українських земель від німецької окупації у 
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось 
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний 
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-

Гетьманат і свобода віросповідання
Україна – повноправний нащадок княжої 

Русі і це стосується не тільки державної, 
соціально-політичної чи економічної спад-
щини, а головно релігійної! Ні для кого вже 
не є секрет, що однією з головних, а може й 
головною, причиною всіх негараздів Украї-
ни був і залишається до сьогодні церковний 
розбрат та поділ, що набули небувалого роз-
маху і стали страшним гальмом у поступі 
нашої Батьківщини до кращого майбуття...
Вічно ворогуючі між собою язичництво і хри-
стиянство, православ’я і католицтво, патріар-
хат Київський з Московським, свого роду є 
відгомоном суперечок політичних партій і 
громадських організацій, які стали вже не-
від’ємною частиною суспільно-політичного 
буття України, що ніяк не дійдуть згоди, хто 
ж головніший і чия релігійна догма є істиною 
для Української Нації. Але проблема полягає у 
тому, що більшість українців, до початку новіт-
ньої московської агресії, ставились до релігії 
як такої нейтрально, а то й зовсім байдуже, час 
від часу відвідуючи церкву чи капище, відзна-
чаючи там календарні свята своєї віри. І лише 
військова агресія східного сусіда України про-
будила колись забуте, а нині таке рідне від-
чуття наближеності до Бога і релігійних істин.
Хоча, релігія, останнім часом, перетворила-
ся у знаряддя політичного тиску і втручання у 
справи "малих країн" з боку "великих": Польща і 
Литва, Московія і Білорусь, Сербія і Чоногорія, 
Іран і Ліван, Китай і В’єтнам, тощо. Цей перелік, 
на жаль, не є вичерпним і до сьогодні! Особли-
во ми побачили як релігія ставала одним зі зна-
рядь етнічних чисток та політичних репресій на 
прикладі Української Держави. Постійна антиу-
країнська агітація з боку так званої православ-
ної церкви Московського патріархату призвела 
до релігійного розколу в середині України, що 
триває вже майже 400 років! Непоправної шко-
ди національному відродженню Української На-
ції завдають і так звані, тоталітарні секти, псев-
доязичницькі вчення, ісламська навала, тощо...
В історії релігія та питання віросповідання 
завжди були каменем спотикання і ставали по-
ряд із політичним світоглядом на один щабель 
в дискурсі панування окремого класу, партії 
чи нації над опонентами. Спочатку різні ма-
гічні та анімічні тотеми замінив собою полі-
теїзм з незліченою кількістю божків в пан-
теоні природного стану речей. Вже за кілька 
століть політеїзм почав ставати деструктивним 
і руйнівним, адже епоха величних Єрусалима, 
Рима і Лхаси вимагала сталого і непорушно-
го розвитку, поступу вперед. Тож виник мо-
нотеїзм: юдаїзм, буддизм та християнство, з 
часом до них приєднався і войовничий іслам. 
Монотеїстичні релігії, які в Європі та Азії 
суттєво похитнули позиції політеїзму, що не 
міг опиратись мечам і шаблям нових релігій, 
вплинули і на пращурів сучасних українців, 
давніх русичів, які сповідували язичництво.

З Х ст. княжа Русь починає свій християнсь-
кий шлях, але язичницькі культи не щезають, 
а йдуть у глибоке підпілля на довгі 1000 років. 
У добу Середньовіччя та Відродження христи-
янство стає панівною релігією, яку деякі країни 
та нації в Європі сприймають майже як влас-
ну (італійці, іспанці, португальці, французи, 
греки, німці, поляки, англійці) і прагнуть си-
лою нав’язати іншим (баски, албанці, литовці, 
фіни, саами, карели). Трохи пізніше, з моменту 
зникнення в ісламському мороці Османської 
імперії величної православної Візантії, на її 
спадок замість України-Русі починає претен-
дувати схована у далеких болотистих лісових 
хащах ординська Московія, яка прагне стати 
3-м Римом і панувати у східнохристиянсько-
му світі на противагу католикам з Аппенін.
Останні 300 років видозмінене московське пра-
вослав’я (з домішками ординського варварства 
та комуністичного шовінізму!) нав’язує україн-
цям свої правила та брехливу істину, аби не 
дати спинитись на ноги і дозволити відродити 
українську автокефальну церкву. Окрім цьо-
го східний ворог довгий час прагнув посіяти 
розбрат не стільки серед українців-християн, 
скільки взагалі серед всіх українців (християн, 
атеїстів, язичників, тощо), яку б релігію вони 
не сповідували. Завжди тримати у покорі во-
лелюбних “малоросів-хохлів” було ідеєю фікс 
усіх московських правителів, так само діяли 
й інші країни: Англія по відношенню до Шот-
ландії та Ірландії, Сербія по відношенню до 
Чорногорії та Хорватії, Іспанія і Португалія 
по відношенню до корінних мешканців Цен-
тральної та Південної Америки... Але україн-
ці вистояли тоді, і вистоять зараз, адже жодна 
міліарна потуга, якими б вона мирними релі-
гійними шатами не прикривалась, буде викри-
та і знищена. Церковний та релігійний розбрат 
серед українців був інспірований Московією, 
проте знайшов використання не лише нею, але 
й Польщею, Німеччиною, Мадярщиною та Ру-
мунією у часи тривалих військових окупацій.

«На перехресті думок»
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

На мою власну думку це здатність до самостійного 
існування на визначеній території угрупування людей 
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються 
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні 
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.

Такі угрупування людей мають схожу схильність до 
організації матеріального життя, яке притаманне всьому 
народу та згуртовує його.

Тобто національна ідея – це комплекс спільних 
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно 
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це 
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».

Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині 
суверенної території для кожного мешканця, незалеж-
но від соціального стану, матеріальних статків роду 
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість 
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних 
відношень. Конкретно для українця: це схильність до 
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, по-
вага до оточуючих.

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у 
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярос-
лава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається 
історія зародження в світі України, яка на теперішній час 
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому 
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду 
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. при-
звели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час 
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки 
з деякими Європейськими королівствами. В той же час 
з’являється полярність на сході татаро- словянської 
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав 
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зарод-
ження князівства «московітів». Перша згадка про Москву 
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз 
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після 
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.

Значний вплив на формування в майбутньому 
української нації мало галицьке князівство. Найбільший 
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.

Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі 
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало 
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність 
від Золотої Орди.

Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив 
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання 
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті 
слов’янські землі на території теперішньої Волині, 
центральної Галичини- України на які в першу чергу роз-
повсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись 
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування 
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось 
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці 
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького 
православ’я західних регіонів стали римо католиками. 

Та частина Лівобережної України на яку не розпов-
сюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією 
були греко-православного. В ці часи східні регіони 
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від та-
таро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони, 
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.

Московія знала Івана Грозного самозваництво 
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московсько-
му царстві почала стабілізуватись з приходом на царсь-
кий трон бояр Романових. В майбутньому це була смер-
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі 
Європи. Це впровадження в практику дій російського 
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царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди 
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вда-
лось стверджується, що Україна підписала угоду стро-
ком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують, 
що навічно. Після того як на російський престол сів Пе-
тро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором 
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував 
нищення всього українського, що і примусило гетьмана 
України Івана Мазепу боротись за Україну.

Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була 
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила 
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згад-
ки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності, 
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було 
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської 
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, зни-
щено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який 
прямо в законному руслі забороняв все українське. 
Знищення та зомбування всього, що можна вважати 
українським, витравило українське з багатьох українців.

Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта ут-
ворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням 
України були половинчастими, які і призвели, що свою 
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла 
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо 
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель 
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому 
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянсь-
ких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби 
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка дея-
ких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого 
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року. 
При звільненні українських земель від німецької окупації у 
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось 
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний 
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

На мою власну думку це здатність до самостійного 
існування на визначеній території угрупування людей 
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються 
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні 
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.

Такі угрупування людей мають схожу схильність до 
організації матеріального життя, яке притаманне всьому 
народу та згуртовує його.

Тобто національна ідея – це комплекс спільних 
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно 
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це 
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».

Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині 
суверенної території для кожного мешканця, незалеж-
но від соціального стану, матеріальних статків роду 
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість 
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних 
відношень. Конкретно для українця: це схильність до 
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, по-
вага до оточуючих.

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у 
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярос-
лава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається 
історія зародження в світі України, яка на теперішній час 
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому 
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду 
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. при-
звели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час 
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки 
з деякими Європейськими королівствами. В той же час 
з’являється полярність на сході татаро- словянської 
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав 
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зарод-
ження князівства «московітів». Перша згадка про Москву 
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз 
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після 
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.

Значний вплив на формування в майбутньому 
української нації мало галицьке князівство. Найбільший 
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.

Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі 
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало 
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність 
від Золотої Орди.

Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив 
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання 
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті 
слов’янські землі на території теперішньої Волині, 
центральної Галичини- України на які в першу чергу роз-
повсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись 
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування 
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось 
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці 
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького 
православ’я західних регіонів стали римо католиками. 

Та частина Лівобережної України на яку не розпов-
сюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією 
були греко-православного. В ці часи східні регіони 
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від та-
таро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони, 
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.

Московія знала Івана Грозного самозваництво 
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московсько-
му царстві почала стабілізуватись з приходом на царсь-
кий трон бояр Романових. В майбутньому це була смер-
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі 
Європи. Це впровадження в практику дій російського 
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царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди 
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вда-
лось стверджується, що Україна підписала угоду стро-
ком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують, 
що навічно. Після того як на російський престол сів Пе-
тро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором 
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував 
нищення всього українського, що і примусило гетьмана 
України Івана Мазепу боротись за Україну.

Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була 
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила 
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згад-
ки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності, 
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було 
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської 
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, зни-
щено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який 
прямо в законному руслі забороняв все українське. 
Знищення та зомбування всього, що можна вважати 
українським, витравило українське з багатьох українців.

Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта ут-
ворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням 
України були половинчастими, які і призвели, що свою 
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла 
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо 
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель 
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому 
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянсь-
ких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби 
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка дея-
ких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого 
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року. 
При звільненні українських земель від німецької окупації у 
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось 
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний 
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-
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гу світову війну, показали безпідставність звинувачення 
західних регіонів у зрадництві здійснювалось знищення 
слідчими «Смершу» над червоноармійцями, яким удалось 
вирватись з оточення, нав’язувалось самогубство, щоб не 
бути полоненим. Здійснювалась розправа з місцевим на-
селенням, яке звинувачувалось у співробітництві з воро-
гом.

Голод 1946-1947рр. був штучним, в той час же еше-
лони з пшеницею прямували до радянської зони окупації 
Німеччини, про своїх забули. Кримська область передана 
Російською федерацією Українській СРСР за рішенням 
ради міністрів СРСР, оскільки Крим був без води та 
електроенергії. При цьому від України було відшматовано 
частину території Харківської області, на базі якої утво-
рено Білгородську область РСФСР. Це надається для 
того, щоб всі зрозуміли, що Україна для Криму збудувала 
Північно-Кримський канал та напоїли кримчан, який зго-
дом відновився як здравниця не тільки України, а всьо-
го велетенського СРСР. Зараз, попавши під окупацію 
Росією, Крим знаходиться в процесі стагнації, вірніше 
його інфраструктура інтенсивно руйнується, він стає 
військовою базою Росії.

Відслідкувавши нелегкий шлях народу, який з часом 
вималювався як український, та заявив про себе, що йому 
притаманний весь комплекс властивостей, який має кож-
на повноцінна нація.

Отже вже на ранній стадії своєї самоорганізації та 
само ідентифікації, прагнення до незалежності було не 
тільки виправданим, але і обґрунтованим, але і впро-
вадженим у життя рухом самої історії існування народу. 
Подальші події це підтвердили. На завершальній стадії ут-
ворення першого варіанту Української держави, мається 
на увазі УНР, яке на жаль, було невдалим Проросійський 
пролетарський режим після заколоту 1917 року та утво-
рення СРСР в 1922 році заявив, що юридично створив 
українську державність у вигляді рівноправної союзної 
республіки, яка в дійсності була віртуальною та пильно 
контролювалась комуністичним режимом.

Якщо у напрямку науково-технічного розвитку на 
юридичній території України стверджувалось що це до-
сягнення всього «ловецького» народу, але замовчува-
лось як внесок українців. Категорично інакше вигляда-
ли справи коли, вирішувалось питання культурного та 
соціального розвитку Української СРСР, тобто коли йшла 
мова про культуру, звичаї та і навіть не тільки про мовну 
політику, а навіть про українську писемність.

 Все, що стосувалось українського етносу було 
під пильним контролем режиму та в багатьох випад-
ках підлягало знищенню. Всім відомо чим закінчилась 
«українізація» тридцятих років ХХст., коли було знищено 

еліту української культури, навіть не як її представників як 
фахівців, а фізичне знищено.

Гараздо пізніше : уже навіть в повоєнні роки, коли 
все національне, українське піддавалось шаленим ути-
скам, уряд взяв на озброєння ієзуїстські методи знищен-
ня прогресивної української інтелігенції.

Варто при цьому згадати імена Василя Стуса, Петра 
Симоненка, В’ячеслава Чорновола, братів Горинів та ба-
гатьох інших. Безумовно, що намагання тотального ре-
жиму нанесли великої шкоди свідомості пересічних гро-
мадян України. Було частково витравлено національну 
гордість, поважне відношення до «святого з святих» 
рідної мови. Пригадуються епізоди, підтверджуючи сказа-
не. Коли, наприклад, хто-небудь з керівників колгоспного 
села-голова колгоспу, бригадир чи агроном, звертався до 
своїх підлеглих рідною і для нього українською мовою, да-
ючи розпорядження, це звучало природно.

В разі якоїсь наради, засідання правління чи зборів, 
коли виступали з трибуни хтось з керівництва колгоспу, 
відбувалася метаморфоза. Всі чули російську мову, чи на-
магання говорити російською. Від цієї російської у слухачів 
червоніли та в’яли вуха . Епізод про який згадується – ре-
зультат довготривалого впливу на психологію українців 
«старшого брата».

В завершення згаданого доцільно відзначити, що осо-
бливо у повоєнні часи, коли збільшились комунікаційні 
можливості донесення до пересічних громадян керованої 
інформації, українська мова не завжди витримува-
ла та не витримує і зараз, за умов незалежної України 
асиміляторських атак з боку російської.

Ми перестали чути в повсякденному спілкуванні ба-
гато українських слів, які під тиском перекочували до 
російських слів. Це, наприклад, такі слова як, Новий рік, 
ганьба, неділя, тиждень та багато інших, які є часто вжи-
ваними в побуті українців.

Естафету витіснених слів «успішно перехопили 
російські», подаровані «старшим братом». Якщо торкну-
тись фахового використання державної мови в незалежній 
Україні для науково-технічної документації, то і тут не все 
гаразд. Це стримує творчий потенціал спеціалістів та вче-
них.

Отже настав час звернути пильну увагу на мовне пи-
тання, як носія всього національного.

Необхідно залучати всі прошарки населення до 
патріотичних дій в першу чергу до позитивного вирішення 
мовного питання в Україні, як скарбницю  відродження 
та зміцнення всього національного з усього діапазону 
функціонування України.

Іван Лубенець 
(м. Січеслав) 

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА ВСТОЯТИСЬ 
ПРОТИ ПУТІНСЬКОЇ АҐРЕСІЇ?

Сьогодні це питання, май-
же кожному, якщо не на 
язиці, то на умі. Незапе-

речно, більшість свідома того, що у 
випадку збройного вторгнення Мо-
скви, Україна не є готова зупини-
ти, потенційно набагато сильнішого 
агресора. Стратегія Путіна, перше 
хоче впевнитися, що його вторгнення 
не спричинить Третьої світової війни, 
яка може закінчитися катастрофічно 
не тільки для Москви, а також для 
всього людства. Це випробування 
дуже дорого обходиться для нашо-
го народу, але не меншої поразки 
зазнає і Москва.

Питання, чому Україна не 
використовує часу, хоч і нестабільного 
перемир’я, для відбудови оборонних 
сил? Відповідь не проста, але тре-

ба її розглянути. Незаперечно, що 
початкова агресія об’єднала май-
же весь український народ в одну 
монолітну силу. В проміжку недовгого 
часу, московська брехлива пропаган-
дистська мережа, створила в Україні 
внутрішню війну, яка зростає на силі. 
У наслідок з’явились непорозуміння, 
як у владній структурі, так і в народі. 
Неодноразово старшини вищого ран-
гу, зраджують патріотичних вояків. 
Може, саме тому, все більше і більше 
у душі закрадається розчаруван-
ня, яке й породжує перевертнів і 
зрадників.

Зараз, коли йдеться про мир з 
Москвою, то чи не означає це, що 
треба готуватися до війни?! Пи-
тання, чи наша молода Держа-
ва дасть собі раду з двома фрон-

Ворогам Української Нації завжди було ви-
гідно посварити православного українця з 
українцем-язичником, а то й з українцем-като-
ликом, адже у виграші зажди опинялись сусі-
ди-окупанти. Саме з такою метою більшовики 
спочатку руйнували храми і розстрілювали 
священників, аби потім відродити їх в своїй 
ідеологічній іпостасі. На світанку відродженої 
української незалежності питання релігії за-
лишається актуальним, бо порушує питання 
національної єдності та культурної традиції зі 
збереженням ідентичності Української Нації 
попри всі спроби її знищити. На сьогодні всі 
українці, яку б віру чи релігію вони не сповідува-
ли, мають усвідомити свою національну єдність 
і забути про церковні чи догматичні чвари, ста-
ти оборонцем своєї нації та Батьківщини. Нині 
має бути проголошена свобода віросповідання 
та релігійна терпимість, що є гарантією і за-
порукою величі та поступу Української Нації!
Як відомо, існують загальновідомі теми-табу 
для розмов в культурному товаристві, одними 
з яких є політика та релігія, в сучасному світі 
вони вийшли за власні межі та почали впли-
вати один на одного. Їхня взаємозалежність, 
чітко вимальовується на всьому історично-
му шляху людства. Державні діячі, політичні 
партії окремі індивіди звертаються до загаль-
но людської духовної потреби, як до засобу 
маніпуляції масами. На превеликий жаль, це 
призводить до руйнації в людині, здатності до 
пошуку шляху до “свого Бога”, чи то пак, відна-
ходження для себе "рідної віри". Віра є рушій-
ною силою для звершень та тим, що навіть 
в часи безвиході, дає сили, йти до своєї мети.

Можна довго сперечатися, щодо плюсів та 
мінусів наявності в людини віри чи зневіре-
ності, але кращими за слова є приклади з жит-
тя людей та цілих націй. Прикладом в Україні 
є релігійний Захід України та в більшій мірі, 
атеїстичний Схід. В той час коли влада СССР 
руйнувала з тріумфальним для себе успіхом 
нищіла віру українців Сходу, на Заході народ 
захищав своє право на віру, а вона в свою чер-
гу стала “колискою” українських традицій та 
цінностей. Масштаби важливості наявності 
Віри в суспільстві, можна відслідкувати порів-
нявши важливість родинних цінностей За-
ходу та відірваний від коренів власних родів 
та української ідентичності загалом, Схід.
В мові, традиціях, релігійних обрядах "заши-
тий" дух нації. Релігія, як віра в вище добро, 
спонукає людину прожити життя в самовдо-
сконаленні, що дає змогу стати ближчим до 
Бога. Вшановуючи предків, ми тим самим, 
прививаємо нашим дітям шанувати нас са-
мих. Такі релігії, як Православ’я та Рідновір-
ство (або ж неоязичництво) в своїх святах тіс-
но сплелися з традиціями Української Нації!
Тому, Рух за Гетьманат, діючи в інтересах, 
Української Нації проголошує повну свобо-
ду віросповідання і совісті, проте засуджує 
всі релігійні течії, які своїми проповідями 
ведуть до розколу українського народу або 
відволікають його від нагальних задач розбу-
дови і захисту Батьківщини. Ми виступаємо 
за заборону діяльності тих церков, конфесій 

і релігійних течій, які отримують грошову та 
іншу матеріальну допомогу від іноземних дер-
жав. Якщо релігійна течія не може існувати в 
Україні без допомоги ззовні, то вона не є україн-
ською, бо не має підтримки українців. Кожна 
церква, що веде антиукраїнську діяльність має 
покинути межі українських земель під загро-
зою переслідування з боку Держави Україна. 
Настає час змін і нашої остаточної перемоги, 
тож єднаймося і кріпимо наші лави на шляху 
до величних звершень і торжества ідей націо-
нального відродження і могутності України!
Рух за Гетьманат за для побудові новітньої могут-
ньої української традиційної держави Гетьмана-
ту сприятиме відродженню власне української 
національної традиції, пробудженню в народі 
родової пам'яті, активізації енергетики сотень 
поколінь предків. За для духовного звільнення 
та морального очищення Рух за Гетьманат має 
на меті створити умови для формування єди-
ної духовної громади – Української Канонічної 
Автокефальної Церкви, що гармонійно поєднає 
віру, науку, мистецтво і фізичну досконалість. 
Ми перетворимо Україну на планетарний ду-
ховний центр, що несе народам світло істин-
них знань, вищий моральний закон, досконалу 
соціальну організацію і передові технології...
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та нащадки Золотої Орди з іншого, змушують 
нас взятись за зброю і дати відсіч загарбникам 
по обидва боки українського кордону. Європа, 
яку її знали Наполеон, Бісмарк, Коновалець 
та Маннергейм перетворилась на расовий 
відстійник із пропагандистами усілякої 
нечисті та безбожництва. Те саме відбувається 
на Сході – українська національна культура 
та ідентичність намагається знищити 
московську ординську натуру та більшовицьке 
мислення совка, що не одне покоління прагне 
винищити нас і присвоїти здобутки Русі собі.
Війна, що триває нині, є не тільки війною 
традиційної культури  та національної 
ідентичності, вона є війною за національне 
виживання всіх корінних народів Європи. Так, 
ось тільки італійці, французи, німці, англійці, 
шведи, фіни, поляки, українці опинились у 
скруті власне через свою доброзичливість до 
прихованих хижих пазурів ворога, який не 
приховував власних загарбницьких планів 
щодо нашої землі. Доки у степах Донбасу 
українці кладуть душу й тіло за свою свободу, 
на вулицях Ляйпціґа, Ювяскюля, Венеції, Ліону, 
Мальмьо та Льєжа відбуваються сутички 
корінних європейців за право на продовження 
свого існування на батьківській землі. Маємо 
об’єднати зусилля у боротьбі зі спільним ворогом.
Орки з ісламського світу (Пакистан, Сирія, Ірак, 
Чад, Лівія, Нігер, Сомалі, тощо) як і адепти 
“русскава міра” мають одну мету на двох – 
знищити традиційний національний устрій 
Європи, перетворити нас на слухняних ґеїв-
толерстів та повернути нас у морок раннього 

Середньовіччя без засобів на існування. Гадаєте 
це якась жахалка антиутопія із фільму жахів про 
зомбі? – Та погляньте на орди москалів, що сунуть 
кожного дня на Донбас, або на натовп розлючених 
нелегалів мігрантів, які щогодини штурмують 
євротунель у французькому місті Калє чи 
ґвалтують беззахисних німкень у Кьольні! Це не 
антиутопія, а реальність сьогодення – тут і зараз!
Немає жодних сумнівів, що наша визвольна 
війна – нова європейська Reconquista – буде не 
останньою як вже було до цього. Пригадаймо 
походи Сагайдачного, Карла ХІІ, Ґарібальді 
та Франко, чиї здобутки європейські народи 
пам’ятають і досі. Наш прапор освячений 
духом національної свободи і кров’ю героїв 
минулого, має гордо вести нас вперед до 
перемоги, де сяє чорне сонце! А поки, з 
нашого дозволу, нами керують манкурти та 
ренегати, запроданці і представники ворогів, 
у нашій державі та у Європі загалом роками 
триватиме навала варварів та гнобителів 
національної культури! Коли ж загинемо ми, 
за нами прийдуть інші, виховані на наших 
національних традиціях та героїчній історії 
наших пращурів, вони і здобудуть перемогу!
Культурмарксизм, толерастія та ординське 
євразійство, яке іменують рашизмом, не 
здолають опір національно свідомого народу, 
для цього їм потрібні сотні ренегатів та яничар, 
що підриватимуть нашу обороноздатність 
з середини. Коли ж такий собі “патріот” є 
поборником гендерної рівності і статевих 
девіацій, та в той же час немає нічого проти 
міграції із зубожілих диких країн Азії та 
Африки, він не є патріотом, хоч скільки прапорів 
та гасел на себе не вдягнув би… Це є пасивна 
підтримка ворога і ніщо інше! Через свою 
“повагу” до чужих “традицій” буде зруйнована 
власна, але цього не зрозуміти в рожевих 
окулярах псевдодемократії та лібералізму.
Нове Середньовіччя, яке існує нині, має бути 
переможним, яке було воно за часів Олафа 
Сятого, Святослава Хороброго та Нібелунґів! 
Не змішування чи толерація, а повна заборона 
на міграцію чужорідних тіл у нашу національну 
ідентичність, недопущення національного 
виродження та деградації. Коли ж озвуться голоси 
ліберастії та угодовництва, негайно нагадаймо 
їм про героїчні дні Хотину, Відня а також зраду 
в Переяславі та Версалі! Через любов до влади і 
грошей, згубники Європи торують націям шлях 
у забуття. Асиміляція та знищення кордонів 
неодмінно прокладе дорогу злидням і безчинству 
ворожої більшості до шанобливої меншості.
Немає бути покори у вільних націй грошовитим 
мішкам з Брюсселя чи Москви, а повна 
відсіч знищенню та деградації! Ніколи вільні 
люди Європи, такі як Ляйбніц, Паскаль, 
Нобель, Яворницький не були рабами однієї 
заідеологізованої “імперії зла”, “мордору 
століття”, хоча і підпадали під важкий тягар 
економічних зносин із поневолювачем.
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Піонерам  –  Українцям –  у  
Канаді  –   

   Моїм  улюбленим  
 Братам   і  Сестрам  

Присвячую цей вірш, мою 
пошану,  подив   і  любов !

Сто двадцять п’ять  літ тому– в таку 
далеку  дорогу– Канаду,   

За море  кораблями,  щоб у долонях 
очищені  грудки  землі  тримати. 

Обіцяна  Земля,  
якої  в  Україні  бракувало,  

 Вороги  від  нас  собі  забирали,  
а  наші  люди  в  світ  рушали,

 Щоб  чистити   чужі  ліси,  
коріння  спалювати,  витягати,  

 В  землянках  жити,   ведмедів  і  
диких  кайотів  відганяти

Нових  сусідів  – 
 індіян  –  добра  навчати.     

Все  перемогли:   п’ять  мільйонів 
акрів  землі  очистили  від  лісу,  

В  довгих  –  тяжких  п’ятьох  роках.    
Побудували  всі  будинки  

господарські,  зерно  пшениці  
виплекали,  

Шо  в  жовтні  достигає,  а  хати  на  
преріях  стояли 

Соломою  покриті на  спомин   
рідного  села  та  України.      

 Мову  всі  вивчали,  школи  
будували,  самі  учителями  стали,  

Щоб  свою   рідну 
 мову  діток  навчати,   

 Церкви  побудували,   
Божу  віру  шанували

 Та  всьому  світу  передали: 
 “Що  до  чужих  ми  не  підем,

Ми  діти  Української  
Землі  –  Народу!” 
Все  те,  що  наші  

Піонери  зберегали  та  осягнули,  
Це  вказує  всім  нам  тепер,

Як  треба  було  свій  Народ  –  
Україну  любити,  

Та  як  вони  тужили  за  своїм  селом,  
ставком  і  потічками,  

Чарівними  лісами,  бо  вже  зозулі  не  
почути  та  співу солов’їв.   

 Міцно  працювали,  довги  

платили  за  корабель,
 Але  своїм  родинам  помагали,  

в  Канаду  забирали,
Щоб  жити  з  своїми  рідними  
братами,  сусідами,  батьками,

 В  чужому  краї,  на  своїй  –  
заробленій  тяжкою  працею  землі,

 Канаду  шанувати,  а  Україну  
ніколи  не  забувати.   

Тепер  ми  продовжуєм  їх  
працьовитість,  

Любов  до  України,  
церкви,  свого  народу.  

Всьому  світові  показуємо,  що  
можна  в  мирі  жити,

Різні  народи  шанувати, 
 разом  працювати,

Свою  культуру,  мову  та  любов до  
Батьківщини –України  зберегати.  
Дякуємо  Вам  за  добрий  приклад,   

працьовитість  і  любов,
В  історії  ви  залишаєтесь
  як “Великі  Переможці”.

 Чужого  світу,  лісів  та  звірів  –   
ви  не  злякались,

Грошей  в  нікого  не  просили,  все  
самі  платили,

В  Україну  посилали,  Бога  любили  –  
прославляли!

 

15.02.2015
Любов  Василів-

Базюк
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тами? Чому двома? На мою думку, 
першим є внутрішній фронт, а дру-
гим - московський. За час існуючого 
нестабільного перемир’я, Москва 
зуміла підступно та таємно з поміччю 
своїх вишколених кадрів та 5-ї ко-
лони в Україні, створити таємний 
фронт, який важче подолати, аніж 
збройний. Не вживатиму тут жод-
ного імені, бо кожному відомо, що 
в Україні з кожним днем зростають 
тривожні непорозуміння та чвари в 
апараті державної структури, від са-
мих вершин до міських Рад. Взаємні 
звинувачення, сварки, дуже нега-
тивно впливають на всю спільноту, 
як в Україні, так і в світі. У наслідок 
стає велике розчарування після 
революції Гідності, на яку покладало-
ся стільки надій і сподівань. Загаль-
ний український хаос – це крок до 
остаточного розвалення оновленої 
державності в Україні і прямий шлях 
у московське ярмо. Від України 
починає відвертатися Європа зі 
своїми клопотами, які не виключе-
но посіяв Путін разом з сірійськими 
асадами. Америці ж втомилася від 
шефства і від всеукраїнського хаосу 
і вічного нашого отаманства.

У такій непередбаченій ситуації 
найбільше потерпають чесні люди. 
Хабарництво розквітає, не зникає 
з політичного обрію безконтрольна 
корупція, непоодинока, продажність 
та відступництво. Патріотичні воя-
ки звільнені з фронту розчаровують-
ся, повертаючись до рідних домівок. 
Тисячі сімей, як і біженці з Донба-
су, опинилися в однаковій ситуації: 
не мають праці, безпомічно пе-
реживають психічні травми. В за-
гальному, особливо у час воєнних 
дій в країні, відчувається дошкуль-
ний брак сильної руки проводу. На 
перший погляд ситуація виглядає 
катастрофічно, але, як на мене, 
небезнадійно. Надії не зовнішню до-
помогу підвели, як по Першій так і по 
Другій світових війнах та в часі зло-
му Совєтської імперії. Ну, а тепер 
спостерігається, як наші „гаранти” 
м’якнуть перед путінськими погроза-
ми. Постає питання:        чи зможе 
в такій не передбачуваній, хаотичній, 
непослідовній ситуації, Україна збе-
регти свою незалежність? Відповідь 
не проста, але оптимістична. Щоб 
осягнути перемогу, Україні необхідно 
негайно знищити внутрішній фронт. 
У тому тільки може допомогти но-
воприйнятий Конституційний закон, 
який змусить однаково відноситися 
до всіх жителів країни, включно зі 
„святими коровами” - недоторкани-
ми. Не можна випускати на волю 
крадіїв хай навіть за величезні 
внески. Складається дивовиж-
на ситуація, яка вже називається, 
українською: украв мільярд, 
відпустили за мільйон. Дикість. За 
корупцію, продажність та хабарницт-
во має відбутися підвищена сувора 

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі 
до своїх рахунків на далекі острови 
з їхніми банками і нечуваними депо-
зитами. Узяти на облік усі приватні 
літаки і їхні маршрути у випадку 
чого, крадії шукатимуть інших по-
садок. За державну зраду, крадіжки 
державних коштів в особливо вели-
ких розмірах, у час воєнний засто-
сувати хай тимчасову, але смертну 
кару. Тільки це зупинить „волоса-
ту руку”. Після вживання таких су-
ворих заходів, страх наче струм, пе-
редаватиметься від одніє особи до 
іншої. Народиться громадська дум-
ка: покарають як в роки війни карав 
військовий трибунал. Припиняться 
ресторанні гульки в столиці й в інших 
великих містах України, що нині на-
гадують пір під час чуми. Тільки така 
суворість, дотримання букви зако-
ну, не підкупність, дуже швидко зупи-
нить всеукраїнську злочинність і зне-
вагу до законів і судів . Олігархічна 
влада повинна відповісти перед на-
родом! Під час нетривкого перемир’я 
слід інтенсивно готовитися й до во-
рожих агресій. Якщо не дай Боже- 
до широкомасштабної війни. Слід 
пам’ятати, що Україна може залиши-
тися сам на сам з підступним і жор-
стоким ворогом. Це уже засвідчувала 
наша історія і не раз у стосунках з 
Москвою, як тільки Україна намага-
лася вирватися з московських лабет. 
Європа не захоче помирати, якщо ця 
війна на чужих фронтах. Україна за-
гнала себе в глухий кут, оголосив-
ши позаблоковою державою. Оголо-
сивши АТО внутрішнбою боротьбою 
з тероризмом, інші держави не мо-
жуть навіть формально стати на за-
хист країни , яка опинилася сам на 
сам з ядерним агресором, який ще 
погрожує радіоактивним попелом - 
у випадку чого. У цьому випадку не 
можливо сісти за стіл перемовин з 
гарантами Будапештського меморан-
думу. Адже АТО – це внутрішня спра-
ва країни.

Негативну роль відіграє в Україні 
Московська церква, яка служіння 
Богу і 10-заповідям перетворилася 
в пропагандистську машину Путіна- 
Гундяєва. Останній оголосив війну 
Москви з Україною священною. Це 
блюзнірство і аморальність, якого 
не бачив цивілізований світ. Це дика 
не сумісність зі святими заповідями 
не убий - заклик убивати, освячува-
ти надсучасну зброю на смерть лю-
дей, в якій, як показала реальність, 
на Донбасі загинуло більше мирних 
жителів- жінок, дітей, аніж вояків. 
Владики різних конфесій не мусять 
любитися, але для добра народу і 
держави у критичні моменти жит-
тя батьківщини, мають не ворогува-
ти, а взаємно толерувати і респекту-
вати. Бо протилежна цьому сучасна 
поведінка творить прірву і недовіру 
між парафіянами, своїми людьми, 
які ходять у різні церкви. Недовіра 

та економічні злидні, можуть створи-
ти третій Майдан, який може стати 
останнім у державі, яку ми будуємо, 
яка підводиться з колін. Майдан ще 
більш кривавий, аніж попередній. 
Путінські війська уже його розганя-
тимуть танками і бетеерами, що на-
копичилися в Донбасі і білою, як 
смерть, „гуманітарною допомогою” 
Третій Майдан, маємо це усвідомити, 
виявиться кривавий і трагічний. Для 
держави і народу.

Нелегка доля всього українського 
народу, як трьохсотлітня московсь-
ка неволя, має змусити зрозуміти, 
що сьогоднішня кремлівська агресія 
створила йому вибір без вибору двох 
альтернатив: або об’єднаними сила-
ми та жертвами, зупинити московсь-
ко-ординську навалу і спільно з по-
неволеними народами розламати 
московську імперію, або зі схиленою 
головою піти під московське ярмо чи 
не навіки. Ми не можемо і не маємо 
морального право і обов”язку допу-
стити нову московську окупацію. Ми 
маємо вже пам’ятати про підступність 
Москви і його принцип пряника – ба-
тогом. Спочатку українські школи 
і преса, а згодом тюрми і сибірські 
сніги. У нас сьогодні вихід один: 
відстояти свою незалежність і волю. 
Або вмерти. Третього не дано!

Одначе, я хочу вірити в силу 
українського народу, який є не ско-
рений і незборимий. Він волить 
українського Вашінґтона, який зуміє 
об’єднати всенародні маси та ство-
рити силу, яка здивує не тільки Мо-
скву, а й світ, що вже здивував своїми 
добровольцями, волонтерами, які 
замінили за кілька днів і тижнів розва-
лену Українську армію попередніми 
гарантами. Ми стоємо перед могут-
ньою і дикою, безжалісною поту-
гою, почерк кривавий якої ми вже ба-
чили у Чечні, Грузії, в інших місцях, 
де проходив московський загарб-
ницький чобіт. Ми сьогодні не може-
мо нехтувати загрозливою долею 
нашого народу. Так, то не є легкий 
альтернативний виклик, але хоч із 
жертвами, він буде змушений прий-
няти його, в ім’я життя родини, цілої 
нації. Бо чергове московське понево-
лення, буде набагато більше жорсто-
ке, аніж усі минулі окупації. Звір, яко-
го намагається світ зупинити мирним 
шляхом і економічними санкціями, 
може зірватися з ланцюга, щоб утри-
матися в імперському кріслі і, не до-
веди Господи, застосувати ядер-
ну зброю про неодноразово заявляв 
Путін. А це для нього чи не єдина 
можливість, щоб увіковічнити себе 
в історії, про що він мріє. Але все це 
може закінчитися кінцем життям на 
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що 
по-справжньому йому не накинуть уз-
дечку на шию.

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )

БАБАЙКІВСЬКИЙ  ОПІР 1919-1923 РОКІВ
Україна переживає найскладніші роки піс-

ля здобуття незалежності. Дійшло до того, 
що тільки жертовність добровольців – аван-
гарду патріотичної  частини українців і са-
мовідданість волонтерів врятували Україну від 
чергової поразки, яких чимало було на страж-
денному історичному шляху. Незаперечно, що 
наша Батьківщина вистоїть у боротьбі з росій-
ською навалою і системно піде по шляху від 
«братніх обіймів» до вільного цивілізовано-
го світу. Визначальним на цьому поступі буде 
наша здатність повернути в наше буденне на-
ціональну гідність і самоповагу. Для цього треба 
постійно пам’ятати найкраще їз нашого мину-
лого. Незабутній патріот України Євген Свер-
стюк заповідав нам «шукати свого коріння, аби 
впевнитись, що живемо, а не пливемо у снах».  
Системність опору України нашестю росій-
сько-більшовицької навали після перевороту 
1917 року у Петрограді талановито відобразили 
у своїх творах Роман Коваль та Василь Шкляр: 
«Повернення отаманів Гайдамацького краю»  і 
«Залишенець Чорний Ворон». Вражає глибина 
їхньої обізнаності щодо подій повстанського 
руху тих років, хоча до 2015 року архівні до-
кументи щодо цих подій були недоступні для 
вивчення. Рідний брат мого діда Левенця Пе-
тра Микитовича (1888-1959рр.) Афанасій, уро-
женець села Бабайківка Царичанського повіту 
Катеринославської губернії у 1920-1921 роках 
був отаманом повстанського загону, який діяв 
на теренах Полтавщини і Катеринославщини 
-  від Кобиляк до Новомосковська. У 1929 році 
він був заарештований ГПУ і разом з побра-
тимами-повстанцями пройшов по криміналь-
ній справі Дніпропетровського ОГПУ. Лише 
після ухвалення (2015р.) закону «Про доступ 
до архівів репресованих органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917-1991 років»  
мені вдалося ознайомитися з цією справою 
(№ 27513). Справа зберігається у Дніпропе-
тровському СБУ і за сукупністю документаль-
них матеріалів не поступається вищезгаданим 
творам.  Документів в цій справі вдосталь для 
романа-епопеї  щодо драматичних подій на те-
ренах нашої України. Дещицею справи є «Ба-
байківський опір», як приклад системності за-
гального повстанського руху в 1919-1923 роках. 
Село Бабайківка – старовинне козацьке посе-
лення на березі славетної річки Орель (Оріль), 
яка розмежовувала вільні землі Січового коза-
цтва і Гетьманську Україну. Історично мешканці 
Бабайківки були одночасно і землеробами і ко-
заками, які на заклик Запорозької Січі завжди 
готові були боронити свою землю. Свого часу 
Бабайківка відносилась до Протовчанської і Са-
марської паланок Запорозької Січі. Навіть в пер-

шій половині 20-го століття офіційно адресами 
мешканців Бабайківки були не вулиці, а «сотні»: 
перша, друга..., шоста. Бабайківці, сповнені ду-
хом вольності, завжди були патріотами України, 
а в часи скрути жертовними патріотами. Цей 
жертовний патріотизм проявився під час росій-
сько-більшовицької навали після 1917 року, 
особливо з 1919 року. Небажання підкорюва-
тися новим «порядкам» і російсько-більшови-
цькому насиллю спонукало найбільш активних 
бабайківців створити повстанський загін подіб-
но вже існуючим: Петраша, Голика, Начиненого, 
Іванова, Левченка, Брови, Матвієнка,...Кількість 
подібних повстанських формувань на Кате-
ринославщині у різні часи була від 7 до 12-ти. 
Совєтська влада начепила їм ярлик «политбанд 
петлюровского толка». Особливо пильно влада 
стежила за керівниками «политбанд» - отамана-
ми.  У доповіді таємно-інформаційного відділу 
при Раді Народних Комісарів УРСР №154 зазна-
чено: «Прошлое всех атаманов очень характер-
но. Все они бывшие петлюровские офицеры, 
учителя, очень грамотные, есть даже члены цар-
ской охраны, которые, тем не менее, тоже всяче-
ски поддерживали идейность за  «рідну неньку».  
Ініціатором і першим отаманом «бабайків-
ців» був в минулому офіцер (поручник) Петро 
Самарський-Красіль, якому допомагав і був 
його помічником тесть Кіпріч  Давид Іванович 
(1895р.) – людина з армійським досвідом: слу-
жив з 1915 по 1918 рік в армії. Спочатку (1919р.) 
він знаходив бажаючих і направляв їх  до загону, 
а вже з 1920 року особисто постійно перебував 
у загоні поруч з отаманом. Чисельність загону 
постійно збільшувалась: від 40 до 150 -  в залеж-
ності від обставин. Кіпріч до 1923 року  був по-
руч з побратимами - «залишенцями». Місцева 
більшовицька влада називала загін Самарсько-
го «бандой Самарского-Киприча». Формуванню 
загону із мешканців Бабайківки сприяли Чер-
нявський Сергій Лаврентьович  (1904 - 1930рр.), 
брат якого Микола був серед повстанців, і Ко-
тенко Григорій Григорович (1903р.). Чернявсь-
кого раніше за всіх засудили на 8 років таборів 
(Соловки) – інкримінували особисту участь в 
організації загонів Самарського-Пасічного-Ле-
венця (начебто особисто загітував до вступу в 
загін сорок мешканців Бабайківки) і навіть на-
лагодження  зв’язків із закордоном. Декілька 
років (1927-1929) він відсидів і вийшов лише у 
1929 році. У цьому ж році його знов заарешту-
вали. Окрім Кіпріча помічником у Самарського 
був і прапорщик  Пасічний Омелян Петрович 
(на той час голова районної кооперації). Не-
вдовзі, після загибелі Самарського Пасічний 
О.П. став отаманом загону. Саме за Пасічно-
го чисельність загону доходила до 150 людей.
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)  «З історії ріднокраю»Совєти, ліберали та їм подібні хижі морди варварства більше не змусять нас стати на 
коліна і віддавати свій хліб, свою культуру, свою кров іноземним прибульцям-загарбникам!

У Маріуполі та Дрездені ми стали на захист власного національного світу без жодних 
поступок новітньому варварству! Чекати нового нашестя більше на маємо часу, бо бій, 
що програний і неусвідомлений як тактична поразка призведе до повного стратегічного 
занепаду нашої традиції, національної ідентичності та, зрештою, державної самостійності! А 
коли сучасні герої Нового Середньовіччя як Пелайо і Аскольд дають останній бій на фронті, 
не маємо ми права на печаль, а лиш на гордість і славу загиблих синів Європи і України.
Наш ворог близько, але кара його ще ближче, бо перемога буде за тими, хто чинить правду і 
справедливість. З кожним днем усвідомлення втрати власної національної ідентичності не призводить 
до її відновлення, адже без боротьби всі думки і якість моральні та духовні прагнення є марними…
Філософські ідеї Еліаде, Маланюка, Джентілє мають надихати всіх нас і наші наступні покоління 
на звитягу, яка не завершується перемогою в одній війні, а продовжується у руслі мирного 
будівництва та державотворення. Здобувши одну мету, маємо йти далі, н зупиняючись до іншої, 
яка осяє прапори нашої традиції із вранішнім сонцем нового дня! Порвавши враз кайдани 
рабства і облуди, маємо не дати знов уярмити нас улесливими пестощами псевдократій!
Тож, відродимо славу нашої героїчної минувшини, нашу національну гордість, 
традицію, культуру та ідентичність. Не заплямуємо здобутки наших попередників!

Батьківщина, воля, традиція!

© Денис та Павло КОВАЛЬОВИ

Моя Батьківщина
Моя Батьківщина — це вишеньки цвіт

І верби над ставом, й калина.
Моя Батьківщина — це мрії політ,

Це рідна моя Україна!

Моя Батьківщина — це наша сім’я,
Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, бабця, дідо і я,
Всі рідні і друзів багато.

Моя Батьківщина — це злагода й мир
Та небо бездонне й чудове.

Це пісня чарівна, що лине до зір,
Й дитинство моє світанкове.

Моя Батьківщина — ліси і поля.
Від них в нас і радість, і сила.

Це та найсвятіша і рідна земля,
Що кожного з нас народила.
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Подяка  і  враження  з  роману  “СОБОР”
“З листів в редакцію”

 

 Велику  несподіванку  зробив  п.  редактор  
Фідель  Сухоніс,   коли повідомив,  що  
мене  нагородили  під час  конкурсу  ім..  
Олеся  Гончара  за  творчу співпрацю  з  
журналом  “Бористен” і привітав  мене.   
Я  дуже  дякую  п.  редактору  Фіделю  
Сухоносу  за  таку  несподівану  пошану  
до  мене.   Тому,  що  цей  конкурс  є  іменем  
Олеся  Гончара  –  то  я  рішила   вдруге  
прочитати  його  надзвичайну  працю  
роман  “Собор”.   Перший  раз  я  читала  
в  1968  р.  у  жовтні,   коли  “Собор”  був  
виданий  коштом  Православної  Церкви-
Пам’ятника   і  Музею   в  С. Бавнд  
Брук,  у  Ню  Йорку  1968  р.    Обгортка  
художника  Петра  Холодного,  мол. 
  Новини з  України  дійшли  до  нас  у  
Канаді, що  газета  “Літературна  Україна”  
повідомила,  що   між  29–им  березнем і  
29–им  квітнем,  коли  книжка   “Собор”  
мала  бути  розіслана  по  всій  Україні ,  
ЦК КПУ  заборонили   розповсюдження  
стотисячного  тиражу   “Собору”  та  
знищили –  спалили.     Книжка   “Собор”  
була   видана  у  Харкові,  видавництвом   
Дніпро  ім..  Фрунзе  (великого  ката  під  
час  голоду–геноциду  в  Україні  1932–33 
рр.)   До  США  дійшло  кілька  копій,  
тому  і  був  надрукований  “Собор”  і  
розповсюджений  в  США   і  Канаді.  У  
моїй  родині  моя  Мама,  мій  Дружина  
та  я  тоді  разом  читали,  а  моя  доня  
Наталя  досі  пам’ятає  частинні  розмови.   

Тому,  що  минуло  49 років,  я  з  новим  
зацікавленням  прочитала  “Собор”.   
Безперечно  роман  “Собор”  для  
московсько–комуністичної  системи  був  
“червоною  плахтою  як  для  Іспанських  
биків”.   Автор  описав  всі  моменти  життя  
Українського  села –  праці  в  колгоспі,  
долю  дівчини,  відношення  жінок  і  всіх   
людей  до  себе,  моральність,  яка   так  
змінилася  після  знищення  Української  
Народної  Республіки,  при  московському  
комунізмі,   коли  проголосили,  що  
“релігія   це  опіюм  народу”.   Після  
опису  села  і  втечи  Олени  –  Ельки  – 
до  свого  дядька,  автор  змальовує   вже  
інше  життя  в  індустріальному   селищі,  
де  з  далека  видно  великий  історичний  
“Собор  св..  Трійці”,  який  колов  очі   усім   
комуністам,  а  також  і  тим,  що  хотіли  
робити  політичну  кар’єру –  Володимиру,  
що  влаштував  свого  батька,  патріота,    
доживати  віку  в  домі  для  одиноких  
старших  людей,  а  сам  при  допомозі  
повалення  Собору  думав,  що  перейде 
на  вищий  щабель  своєї  посади.    Собор  
св..  Трійці  нищили   безбожники  –  
комуністи  під   московську  команду так,  
як  хотіли.   Тримали  корм  для  худоби,  
розбили  іконостас, знищили  ікони,  
повісили  випхані  кабани  на  стінах  на  
місце  ікон   та   переслідували  і  ображали  
духовність  побожних   людей. .   Автор  
дуже  добре  знав,  що  він  не  тільки  описує  
події  пов’язані  з “Собором  св..  Трійці”  
у  Скарбному,  козацьку  пам’ятку  після  
знищення  Запорізької  Січі  московською  
царицею  Катериною,  яку  добре  описав  
у  поемі  “Сон”  Тарас  Шевченко.    Така  
доля   була  призначена  для  майже  всіх  
церков.   Робили  з  них  шпихліри  (великі  
комори)  на  збіжжя,  звозили   сіно  та  
солому,  а  також   робили  танцювальні  
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тами? Чому двома? На мою думку, 
першим є внутрішній фронт, а дру-
гим - московський. За час існуючого 
нестабільного перемир’я, Москва 
зуміла підступно та таємно з поміччю 
своїх вишколених кадрів та 5-ї ко-
лони в Україні, створити таємний 
фронт, який важче подолати, аніж 
збройний. Не вживатиму тут жод-
ного імені, бо кожному відомо, що 
в Україні з кожним днем зростають 
тривожні непорозуміння та чвари в 
апараті державної структури, від са-
мих вершин до міських Рад. Взаємні 
звинувачення, сварки, дуже нега-
тивно впливають на всю спільноту, 
як в Україні, так і в світі. У наслідок 
стає велике розчарування після 
революції Гідності, на яку покладало-
ся стільки надій і сподівань. Загаль-
ний український хаос – це крок до 
остаточного розвалення оновленої 
державності в Україні і прямий шлях 
у московське ярмо. Від України 
починає відвертатися Європа зі 
своїми клопотами, які не виключе-
но посіяв Путін разом з сірійськими 
асадами. Америці ж втомилася від 
шефства і від всеукраїнського хаосу 
і вічного нашого отаманства.

У такій непередбаченій ситуації 
найбільше потерпають чесні люди. 
Хабарництво розквітає, не зникає 
з політичного обрію безконтрольна 
корупція, непоодинока, продажність 
та відступництво. Патріотичні воя-
ки звільнені з фронту розчаровують-
ся, повертаючись до рідних домівок. 
Тисячі сімей, як і біженці з Донба-
су, опинилися в однаковій ситуації: 
не мають праці, безпомічно пе-
реживають психічні травми. В за-
гальному, особливо у час воєнних 
дій в країні, відчувається дошкуль-
ний брак сильної руки проводу. На 
перший погляд ситуація виглядає 
катастрофічно, але, як на мене, 
небезнадійно. Надії не зовнішню до-
помогу підвели, як по Першій так і по 
Другій світових війнах та в часі зло-
му Совєтської імперії. Ну, а тепер 
спостерігається, як наші „гаранти” 
м’якнуть перед путінськими погроза-
ми. Постає питання:        чи зможе 
в такій не передбачуваній, хаотичній, 
непослідовній ситуації, Україна збе-
регти свою незалежність? Відповідь 
не проста, але оптимістична. Щоб 
осягнути перемогу, Україні необхідно 
негайно знищити внутрішній фронт. 
У тому тільки може допомогти но-
воприйнятий Конституційний закон, 
який змусить однаково відноситися 
до всіх жителів країни, включно зі 
„святими коровами” - недоторкани-
ми. Не можна випускати на волю 
крадіїв хай навіть за величезні 
внески. Складається дивовиж-
на ситуація, яка вже називається, 
українською: украв мільярд, 
відпустили за мільйон. Дикість. За 
корупцію, продажність та хабарницт-
во має відбутися підвищена сувора 

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі 
до своїх рахунків на далекі острови 
з їхніми банками і нечуваними депо-
зитами. Узяти на облік усі приватні 
літаки і їхні маршрути у випадку 
чого, крадії шукатимуть інших по-
садок. За державну зраду, крадіжки 
державних коштів в особливо вели-
ких розмірах, у час воєнний засто-
сувати хай тимчасову, але смертну 
кару. Тільки це зупинить „волоса-
ту руку”. Після вживання таких су-
ворих заходів, страх наче струм, пе-
редаватиметься від одніє особи до 
іншої. Народиться громадська дум-
ка: покарають як в роки війни карав 
військовий трибунал. Припиняться 
ресторанні гульки в столиці й в інших 
великих містах України, що нині на-
гадують пір під час чуми. Тільки така 
суворість, дотримання букви зако-
ну, не підкупність, дуже швидко зупи-
нить всеукраїнську злочинність і зне-
вагу до законів і судів . Олігархічна 
влада повинна відповісти перед на-
родом! Під час нетривкого перемир’я 
слід інтенсивно готовитися й до во-
рожих агресій. Якщо не дай Боже- 
до широкомасштабної війни. Слід 
пам’ятати, що Україна може залиши-
тися сам на сам з підступним і жор-
стоким ворогом. Це уже засвідчувала 
наша історія і не раз у стосунках з 
Москвою, як тільки Україна намага-
лася вирватися з московських лабет. 
Європа не захоче помирати, якщо ця 
війна на чужих фронтах. Україна за-
гнала себе в глухий кут, оголосив-
ши позаблоковою державою. Оголо-
сивши АТО внутрішнбою боротьбою 
з тероризмом, інші держави не мо-
жуть навіть формально стати на за-
хист країни , яка опинилася сам на 
сам з ядерним агресором, який ще 
погрожує радіоактивним попелом - 
у випадку чого. У цьому випадку не 
можливо сісти за стіл перемовин з 
гарантами Будапештського меморан-
думу. Адже АТО – це внутрішня спра-
ва країни.

Негативну роль відіграє в Україні 
Московська церква, яка служіння 
Богу і 10-заповідям перетворилася 
в пропагандистську машину Путіна- 
Гундяєва. Останній оголосив війну 
Москви з Україною священною. Це 
блюзнірство і аморальність, якого 
не бачив цивілізований світ. Це дика 
не сумісність зі святими заповідями 
не убий - заклик убивати, освячува-
ти надсучасну зброю на смерть лю-
дей, в якій, як показала реальність, 
на Донбасі загинуло більше мирних 
жителів- жінок, дітей, аніж вояків. 
Владики різних конфесій не мусять 
любитися, але для добра народу і 
держави у критичні моменти жит-
тя батьківщини, мають не ворогува-
ти, а взаємно толерувати і респекту-
вати. Бо протилежна цьому сучасна 
поведінка творить прірву і недовіру 
між парафіянами, своїми людьми, 
які ходять у різні церкви. Недовіра 

та економічні злидні, можуть створи-
ти третій Майдан, який може стати 
останнім у державі, яку ми будуємо, 
яка підводиться з колін. Майдан ще 
більш кривавий, аніж попередній. 
Путінські війська уже його розганя-
тимуть танками і бетеерами, що на-
копичилися в Донбасі і білою, як 
смерть, „гуманітарною допомогою” 
Третій Майдан, маємо це усвідомити, 
виявиться кривавий і трагічний. Для 
держави і народу.

Нелегка доля всього українського 
народу, як трьохсотлітня московсь-
ка неволя, має змусити зрозуміти, 
що сьогоднішня кремлівська агресія 
створила йому вибір без вибору двох 
альтернатив: або об’єднаними сила-
ми та жертвами, зупинити московсь-
ко-ординську навалу і спільно з по-
неволеними народами розламати 
московську імперію, або зі схиленою 
головою піти під московське ярмо чи 
не навіки. Ми не можемо і не маємо 
морального право і обов”язку допу-
стити нову московську окупацію. Ми 
маємо вже пам’ятати про підступність 
Москви і його принцип пряника – ба-
тогом. Спочатку українські школи 
і преса, а згодом тюрми і сибірські 
сніги. У нас сьогодні вихід один: 
відстояти свою незалежність і волю. 
Або вмерти. Третього не дано!

Одначе, я хочу вірити в силу 
українського народу, який є не ско-
рений і незборимий. Він волить 
українського Вашінґтона, який зуміє 
об’єднати всенародні маси та ство-
рити силу, яка здивує не тільки Мо-
скву, а й світ, що вже здивував своїми 
добровольцями, волонтерами, які 
замінили за кілька днів і тижнів розва-
лену Українську армію попередніми 
гарантами. Ми стоємо перед могут-
ньою і дикою, безжалісною поту-
гою, почерк кривавий якої ми вже ба-
чили у Чечні, Грузії, в інших місцях, 
де проходив московський загарб-
ницький чобіт. Ми сьогодні не може-
мо нехтувати загрозливою долею 
нашого народу. Так, то не є легкий 
альтернативний виклик, але хоч із 
жертвами, він буде змушений прий-
няти його, в ім’я життя родини, цілої 
нації. Бо чергове московське понево-
лення, буде набагато більше жорсто-
ке, аніж усі минулі окупації. Звір, яко-
го намагається світ зупинити мирним 
шляхом і економічними санкціями, 
може зірватися з ланцюга, щоб утри-
матися в імперському кріслі і, не до-
веди Господи, застосувати ядер-
ну зброю про неодноразово заявляв 
Путін. А це для нього чи не єдина 
можливість, щоб увіковічнити себе 
в історії, про що він мріє. Але все це 
може закінчитися кінцем життям на 
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що 
по-справжньому йому не накинуть уз-
дечку на шию.

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )

БАБАЙКІВСЬКИЙ  ОПІР 1919-1923 РОКІВ
Україна переживає найскладніші роки піс-

ля здобуття незалежності. Дійшло до того, 
що тільки жертовність добровольців – аван-
гарду патріотичної  частини українців і са-
мовідданість волонтерів врятували Україну від 
чергової поразки, яких чимало було на страж-
денному історичному шляху. Незаперечно, що 
наша Батьківщина вистоїть у боротьбі з росій-
ською навалою і системно піде по шляху від 
«братніх обіймів» до вільного цивілізовано-
го світу. Визначальним на цьому поступі буде 
наша здатність повернути в наше буденне на-
ціональну гідність і самоповагу. Для цього треба 
постійно пам’ятати найкраще їз нашого мину-
лого. Незабутній патріот України Євген Свер-
стюк заповідав нам «шукати свого коріння, аби 
впевнитись, що живемо, а не пливемо у снах».  
Системність опору України нашестю росій-
сько-більшовицької навали після перевороту 
1917 року у Петрограді талановито відобразили 
у своїх творах Роман Коваль та Василь Шкляр: 
«Повернення отаманів Гайдамацького краю»  і 
«Залишенець Чорний Ворон». Вражає глибина 
їхньої обізнаності щодо подій повстанського 
руху тих років, хоча до 2015 року архівні до-
кументи щодо цих подій були недоступні для 
вивчення. Рідний брат мого діда Левенця Пе-
тра Микитовича (1888-1959рр.) Афанасій, уро-
женець села Бабайківка Царичанського повіту 
Катеринославської губернії у 1920-1921 роках 
був отаманом повстанського загону, який діяв 
на теренах Полтавщини і Катеринославщини 
-  від Кобиляк до Новомосковська. У 1929 році 
він був заарештований ГПУ і разом з побра-
тимами-повстанцями пройшов по криміналь-
ній справі Дніпропетровського ОГПУ. Лише 
після ухвалення (2015р.) закону «Про доступ 
до архівів репресованих органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917-1991 років»  
мені вдалося ознайомитися з цією справою 
(№ 27513). Справа зберігається у Дніпропе-
тровському СБУ і за сукупністю документаль-
них матеріалів не поступається вищезгаданим 
творам.  Документів в цій справі вдосталь для 
романа-епопеї  щодо драматичних подій на те-
ренах нашої України. Дещицею справи є «Ба-
байківський опір», як приклад системності за-
гального повстанського руху в 1919-1923 роках. 
Село Бабайківка – старовинне козацьке посе-
лення на березі славетної річки Орель (Оріль), 
яка розмежовувала вільні землі Січового коза-
цтва і Гетьманську Україну. Історично мешканці 
Бабайківки були одночасно і землеробами і ко-
заками, які на заклик Запорозької Січі завжди 
готові були боронити свою землю. Свого часу 
Бабайківка відносилась до Протовчанської і Са-
марської паланок Запорозької Січі. Навіть в пер-

шій половині 20-го століття офіційно адресами 
мешканців Бабайківки були не вулиці, а «сотні»: 
перша, друга..., шоста. Бабайківці, сповнені ду-
хом вольності, завжди були патріотами України, 
а в часи скрути жертовними патріотами. Цей 
жертовний патріотизм проявився під час росій-
сько-більшовицької навали після 1917 року, 
особливо з 1919 року. Небажання підкорюва-
тися новим «порядкам» і російсько-більшови-
цькому насиллю спонукало найбільш активних 
бабайківців створити повстанський загін подіб-
но вже існуючим: Петраша, Голика, Начиненого, 
Іванова, Левченка, Брови, Матвієнка,...Кількість 
подібних повстанських формувань на Кате-
ринославщині у різні часи була від 7 до 12-ти. 
Совєтська влада начепила їм ярлик «политбанд 
петлюровского толка». Особливо пильно влада 
стежила за керівниками «политбанд» - отамана-
ми.  У доповіді таємно-інформаційного відділу 
при Раді Народних Комісарів УРСР №154 зазна-
чено: «Прошлое всех атаманов очень характер-
но. Все они бывшие петлюровские офицеры, 
учителя, очень грамотные, есть даже члены цар-
ской охраны, которые, тем не менее, тоже всяче-
ски поддерживали идейность за  «рідну неньку».  
Ініціатором і першим отаманом «бабайків-
ців» був в минулому офіцер (поручник) Петро 
Самарський-Красіль, якому допомагав і був 
його помічником тесть Кіпріч  Давид Іванович 
(1895р.) – людина з армійським досвідом: слу-
жив з 1915 по 1918 рік в армії. Спочатку (1919р.) 
він знаходив бажаючих і направляв їх  до загону, 
а вже з 1920 року особисто постійно перебував 
у загоні поруч з отаманом. Чисельність загону 
постійно збільшувалась: від 40 до 150 -  в залеж-
ності від обставин. Кіпріч до 1923 року  був по-
руч з побратимами - «залишенцями». Місцева 
більшовицька влада називала загін Самарсько-
го «бандой Самарского-Киприча». Формуванню 
загону із мешканців Бабайківки сприяли Чер-
нявський Сергій Лаврентьович  (1904 - 1930рр.), 
брат якого Микола був серед повстанців, і Ко-
тенко Григорій Григорович (1903р.). Чернявсь-
кого раніше за всіх засудили на 8 років таборів 
(Соловки) – інкримінували особисту участь в 
організації загонів Самарського-Пасічного-Ле-
венця (начебто особисто загітував до вступу в 
загін сорок мешканців Бабайківки) і навіть на-
лагодження  зв’язків із закордоном. Декілька 
років (1927-1929) він відсидів і вийшов лише у 
1929 році. У цьому ж році його знов заарешту-
вали. Окрім Кіпріча помічником у Самарського 
був і прапорщик  Пасічний Омелян Петрович 
(на той час голова районної кооперації). Не-
вдовзі, після загибелі Самарського Пасічний 
О.П. став отаманом загону. Саме за Пасічно-
го чисельність загону доходила до 150 людей.
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)  «З історії ріднокраю»Совєти, ліберали та їм подібні хижі морди варварства більше не змусять нас стати на 
коліна і віддавати свій хліб, свою культуру, свою кров іноземним прибульцям-загарбникам!

У Маріуполі та Дрездені ми стали на захист власного національного світу без жодних 
поступок новітньому варварству! Чекати нового нашестя більше на маємо часу, бо бій, 
що програний і неусвідомлений як тактична поразка призведе до повного стратегічного 
занепаду нашої традиції, національної ідентичності та, зрештою, державної самостійності! А 
коли сучасні герої Нового Середньовіччя як Пелайо і Аскольд дають останній бій на фронті, 
не маємо ми права на печаль, а лиш на гордість і славу загиблих синів Європи і України.
Наш ворог близько, але кара його ще ближче, бо перемога буде за тими, хто чинить правду і 
справедливість. З кожним днем усвідомлення втрати власної національної ідентичності не призводить 
до її відновлення, адже без боротьби всі думки і якість моральні та духовні прагнення є марними…
Філософські ідеї Еліаде, Маланюка, Джентілє мають надихати всіх нас і наші наступні покоління 
на звитягу, яка не завершується перемогою в одній війні, а продовжується у руслі мирного 
будівництва та державотворення. Здобувши одну мету, маємо йти далі, н зупиняючись до іншої, 
яка осяє прапори нашої традиції із вранішнім сонцем нового дня! Порвавши враз кайдани 
рабства і облуди, маємо не дати знов уярмити нас улесливими пестощами псевдократій!
Тож, відродимо славу нашої героїчної минувшини, нашу національну гордість, 
традицію, культуру та ідентичність. Не заплямуємо здобутки наших попередників!

Батьківщина, воля, традиція!

© Денис та Павло КОВАЛЬОВИ

Моя Батьківщина
Моя Батьківщина — це вишеньки цвіт

І верби над ставом, й калина.
Моя Батьківщина — це мрії політ,

Це рідна моя Україна!

Моя Батьківщина — це наша сім’я,
Затишний куточок і хата.

Це мама, татусь, бабця, дідо і я,
Всі рідні і друзів багато.

Моя Батьківщина — це злагода й мир
Та небо бездонне й чудове.

Це пісня чарівна, що лине до зір,
Й дитинство моє світанкове.

Моя Батьківщина — ліси і поля.
Від них в нас і радість, і сила.

Це та найсвятіша і рідна земля,
Що кожного з нас народила.
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тами? Чому двома? На мою думку, 
першим є внутрішній фронт, а дру-
гим - московський. За час існуючого 
нестабільного перемир’я, Москва 
зуміла підступно та таємно з поміччю 
своїх вишколених кадрів та 5-ї ко-
лони в Україні, створити таємний 
фронт, який важче подолати, аніж 
збройний. Не вживатиму тут жод-
ного імені, бо кожному відомо, що 
в Україні з кожним днем зростають 
тривожні непорозуміння та чвари в 
апараті державної структури, від са-
мих вершин до міських Рад. Взаємні 
звинувачення, сварки, дуже нега-
тивно впливають на всю спільноту, 
як в Україні, так і в світі. У наслідок 
стає велике розчарування після 
революції Гідності, на яку покладало-
ся стільки надій і сподівань. Загаль-
ний український хаос – це крок до 
остаточного розвалення оновленої 
державності в Україні і прямий шлях 
у московське ярмо. Від України 
починає відвертатися Європа зі 
своїми клопотами, які не виключе-
но посіяв Путін разом з сірійськими 
асадами. Америці ж втомилася від 
шефства і від всеукраїнського хаосу 
і вічного нашого отаманства.

У такій непередбаченій ситуації 
найбільше потерпають чесні люди. 
Хабарництво розквітає, не зникає 
з політичного обрію безконтрольна 
корупція, непоодинока, продажність 
та відступництво. Патріотичні воя-
ки звільнені з фронту розчаровують-
ся, повертаючись до рідних домівок. 
Тисячі сімей, як і біженці з Донба-
су, опинилися в однаковій ситуації: 
не мають праці, безпомічно пе-
реживають психічні травми. В за-
гальному, особливо у час воєнних 
дій в країні, відчувається дошкуль-
ний брак сильної руки проводу. На 
перший погляд ситуація виглядає 
катастрофічно, але, як на мене, 
небезнадійно. Надії не зовнішню до-
помогу підвели, як по Першій так і по 
Другій світових війнах та в часі зло-
му Совєтської імперії. Ну, а тепер 
спостерігається, як наші „гаранти” 
м’якнуть перед путінськими погроза-
ми. Постає питання:        чи зможе 
в такій не передбачуваній, хаотичній, 
непослідовній ситуації, Україна збе-
регти свою незалежність? Відповідь 
не проста, але оптимістична. Щоб 
осягнути перемогу, Україні необхідно 
негайно знищити внутрішній фронт. 
У тому тільки може допомогти но-
воприйнятий Конституційний закон, 
який змусить однаково відноситися 
до всіх жителів країни, включно зі 
„святими коровами” - недоторкани-
ми. Не можна випускати на волю 
крадіїв хай навіть за величезні 
внески. Складається дивовиж-
на ситуація, яка вже називається, 
українською: украв мільярд, 
відпустили за мільйон. Дикість. За 
корупцію, продажність та хабарницт-
во має відбутися підвищена сувора 

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі 
до своїх рахунків на далекі острови 
з їхніми банками і нечуваними депо-
зитами. Узяти на облік усі приватні 
літаки і їхні маршрути у випадку 
чого, крадії шукатимуть інших по-
садок. За державну зраду, крадіжки 
державних коштів в особливо вели-
ких розмірах, у час воєнний засто-
сувати хай тимчасову, але смертну 
кару. Тільки це зупинить „волоса-
ту руку”. Після вживання таких су-
ворих заходів, страх наче струм, пе-
редаватиметься від одніє особи до 
іншої. Народиться громадська дум-
ка: покарають як в роки війни карав 
військовий трибунал. Припиняться 
ресторанні гульки в столиці й в інших 
великих містах України, що нині на-
гадують пір під час чуми. Тільки така 
суворість, дотримання букви зако-
ну, не підкупність, дуже швидко зупи-
нить всеукраїнську злочинність і зне-
вагу до законів і судів . Олігархічна 
влада повинна відповісти перед на-
родом! Під час нетривкого перемир’я 
слід інтенсивно готовитися й до во-
рожих агресій. Якщо не дай Боже- 
до широкомасштабної війни. Слід 
пам’ятати, що Україна може залиши-
тися сам на сам з підступним і жор-
стоким ворогом. Це уже засвідчувала 
наша історія і не раз у стосунках з 
Москвою, як тільки Україна намага-
лася вирватися з московських лабет. 
Європа не захоче помирати, якщо ця 
війна на чужих фронтах. Україна за-
гнала себе в глухий кут, оголосив-
ши позаблоковою державою. Оголо-
сивши АТО внутрішнбою боротьбою 
з тероризмом, інші держави не мо-
жуть навіть формально стати на за-
хист країни , яка опинилася сам на 
сам з ядерним агресором, який ще 
погрожує радіоактивним попелом - 
у випадку чого. У цьому випадку не 
можливо сісти за стіл перемовин з 
гарантами Будапештського меморан-
думу. Адже АТО – це внутрішня спра-
ва країни.

Негативну роль відіграє в Україні 
Московська церква, яка служіння 
Богу і 10-заповідям перетворилася 
в пропагандистську машину Путіна- 
Гундяєва. Останній оголосив війну 
Москви з Україною священною. Це 
блюзнірство і аморальність, якого 
не бачив цивілізований світ. Це дика 
не сумісність зі святими заповідями 
не убий - заклик убивати, освячува-
ти надсучасну зброю на смерть лю-
дей, в якій, як показала реальність, 
на Донбасі загинуло більше мирних 
жителів- жінок, дітей, аніж вояків. 
Владики різних конфесій не мусять 
любитися, але для добра народу і 
держави у критичні моменти жит-
тя батьківщини, мають не ворогува-
ти, а взаємно толерувати і респекту-
вати. Бо протилежна цьому сучасна 
поведінка творить прірву і недовіру 
між парафіянами, своїми людьми, 
які ходять у різні церкви. Недовіра 

та економічні злидні, можуть створи-
ти третій Майдан, який може стати 
останнім у державі, яку ми будуємо, 
яка підводиться з колін. Майдан ще 
більш кривавий, аніж попередній. 
Путінські війська уже його розганя-
тимуть танками і бетеерами, що на-
копичилися в Донбасі і білою, як 
смерть, „гуманітарною допомогою” 
Третій Майдан, маємо це усвідомити, 
виявиться кривавий і трагічний. Для 
держави і народу.

Нелегка доля всього українського 
народу, як трьохсотлітня московсь-
ка неволя, має змусити зрозуміти, 
що сьогоднішня кремлівська агресія 
створила йому вибір без вибору двох 
альтернатив: або об’єднаними сила-
ми та жертвами, зупинити московсь-
ко-ординську навалу і спільно з по-
неволеними народами розламати 
московську імперію, або зі схиленою 
головою піти під московське ярмо чи 
не навіки. Ми не можемо і не маємо 
морального право і обов”язку допу-
стити нову московську окупацію. Ми 
маємо вже пам’ятати про підступність 
Москви і його принцип пряника – ба-
тогом. Спочатку українські школи 
і преса, а згодом тюрми і сибірські 
сніги. У нас сьогодні вихід один: 
відстояти свою незалежність і волю. 
Або вмерти. Третього не дано!

Одначе, я хочу вірити в силу 
українського народу, який є не ско-
рений і незборимий. Він волить 
українського Вашінґтона, який зуміє 
об’єднати всенародні маси та ство-
рити силу, яка здивує не тільки Мо-
скву, а й світ, що вже здивував своїми 
добровольцями, волонтерами, які 
замінили за кілька днів і тижнів розва-
лену Українську армію попередніми 
гарантами. Ми стоємо перед могут-
ньою і дикою, безжалісною поту-
гою, почерк кривавий якої ми вже ба-
чили у Чечні, Грузії, в інших місцях, 
де проходив московський загарб-
ницький чобіт. Ми сьогодні не може-
мо нехтувати загрозливою долею 
нашого народу. Так, то не є легкий 
альтернативний виклик, але хоч із 
жертвами, він буде змушений прий-
няти його, в ім’я життя родини, цілої 
нації. Бо чергове московське понево-
лення, буде набагато більше жорсто-
ке, аніж усі минулі окупації. Звір, яко-
го намагається світ зупинити мирним 
шляхом і економічними санкціями, 
може зірватися з ланцюга, щоб утри-
матися в імперському кріслі і, не до-
веди Господи, застосувати ядер-
ну зброю про неодноразово заявляв 
Путін. А це для нього чи не єдина 
можливість, щоб увіковічнити себе 
в історії, про що він мріє. Але все це 
може закінчитися кінцем життям на 
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що 
по-справжньому йому не накинуть уз-
дечку на шию.

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )

БАБАЙКІВСЬКИЙ  ОПІР 1919-1923 РОКІВ
Україна переживає найскладніші роки піс-

ля здобуття незалежності. Дійшло до того, 
що тільки жертовність добровольців – аван-
гарду патріотичної  частини українців і са-
мовідданість волонтерів врятували Україну від 
чергової поразки, яких чимало було на страж-
денному історичному шляху. Незаперечно, що 
наша Батьківщина вистоїть у боротьбі з росій-
ською навалою і системно піде по шляху від 
«братніх обіймів» до вільного цивілізовано-
го світу. Визначальним на цьому поступі буде 
наша здатність повернути в наше буденне на-
ціональну гідність і самоповагу. Для цього треба 
постійно пам’ятати найкраще їз нашого мину-
лого. Незабутній патріот України Євген Свер-
стюк заповідав нам «шукати свого коріння, аби 
впевнитись, що живемо, а не пливемо у снах».  
Системність опору України нашестю росій-
сько-більшовицької навали після перевороту 
1917 року у Петрограді талановито відобразили 
у своїх творах Роман Коваль та Василь Шкляр: 
«Повернення отаманів Гайдамацького краю»  і 
«Залишенець Чорний Ворон». Вражає глибина 
їхньої обізнаності щодо подій повстанського 
руху тих років, хоча до 2015 року архівні до-
кументи щодо цих подій були недоступні для 
вивчення. Рідний брат мого діда Левенця Пе-
тра Микитовича (1888-1959рр.) Афанасій, уро-
женець села Бабайківка Царичанського повіту 
Катеринославської губернії у 1920-1921 роках 
був отаманом повстанського загону, який діяв 
на теренах Полтавщини і Катеринославщини 
-  від Кобиляк до Новомосковська. У 1929 році 
він був заарештований ГПУ і разом з побра-
тимами-повстанцями пройшов по криміналь-
ній справі Дніпропетровського ОГПУ. Лише 
після ухвалення (2015р.) закону «Про доступ 
до архівів репресованих органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917-1991 років»  
мені вдалося ознайомитися з цією справою 
(№ 27513). Справа зберігається у Дніпропе-
тровському СБУ і за сукупністю документаль-
них матеріалів не поступається вищезгаданим 
творам.  Документів в цій справі вдосталь для 
романа-епопеї  щодо драматичних подій на те-
ренах нашої України. Дещицею справи є «Ба-
байківський опір», як приклад системності за-
гального повстанського руху в 1919-1923 роках. 
Село Бабайківка – старовинне козацьке посе-
лення на березі славетної річки Орель (Оріль), 
яка розмежовувала вільні землі Січового коза-
цтва і Гетьманську Україну. Історично мешканці 
Бабайківки були одночасно і землеробами і ко-
заками, які на заклик Запорозької Січі завжди 
готові були боронити свою землю. Свого часу 
Бабайківка відносилась до Протовчанської і Са-
марської паланок Запорозької Січі. Навіть в пер-

шій половині 20-го століття офіційно адресами 
мешканців Бабайківки були не вулиці, а «сотні»: 
перша, друга..., шоста. Бабайківці, сповнені ду-
хом вольності, завжди були патріотами України, 
а в часи скрути жертовними патріотами. Цей 
жертовний патріотизм проявився під час росій-
сько-більшовицької навали після 1917 року, 
особливо з 1919 року. Небажання підкорюва-
тися новим «порядкам» і російсько-більшови-
цькому насиллю спонукало найбільш активних 
бабайківців створити повстанський загін подіб-
но вже існуючим: Петраша, Голика, Начиненого, 
Іванова, Левченка, Брови, Матвієнка,...Кількість 
подібних повстанських формувань на Кате-
ринославщині у різні часи була від 7 до 12-ти. 
Совєтська влада начепила їм ярлик «политбанд 
петлюровского толка». Особливо пильно влада 
стежила за керівниками «политбанд» - отамана-
ми.  У доповіді таємно-інформаційного відділу 
при Раді Народних Комісарів УРСР №154 зазна-
чено: «Прошлое всех атаманов очень характер-
но. Все они бывшие петлюровские офицеры, 
учителя, очень грамотные, есть даже члены цар-
ской охраны, которые, тем не менее, тоже всяче-
ски поддерживали идейность за  «рідну неньку».  
Ініціатором і першим отаманом «бабайків-
ців» був в минулому офіцер (поручник) Петро 
Самарський-Красіль, якому допомагав і був 
його помічником тесть Кіпріч  Давид Іванович 
(1895р.) – людина з армійським досвідом: слу-
жив з 1915 по 1918 рік в армії. Спочатку (1919р.) 
він знаходив бажаючих і направляв їх  до загону, 
а вже з 1920 року особисто постійно перебував 
у загоні поруч з отаманом. Чисельність загону 
постійно збільшувалась: від 40 до 150 -  в залеж-
ності від обставин. Кіпріч до 1923 року  був по-
руч з побратимами - «залишенцями». Місцева 
більшовицька влада називала загін Самарсько-
го «бандой Самарского-Киприча». Формуванню 
загону із мешканців Бабайківки сприяли Чер-
нявський Сергій Лаврентьович  (1904 - 1930рр.), 
брат якого Микола був серед повстанців, і Ко-
тенко Григорій Григорович (1903р.). Чернявсь-
кого раніше за всіх засудили на 8 років таборів 
(Соловки) – інкримінували особисту участь в 
організації загонів Самарського-Пасічного-Ле-
венця (начебто особисто загітував до вступу в 
загін сорок мешканців Бабайківки) і навіть на-
лагодження  зв’язків із закордоном. Декілька 
років (1927-1929) він відсидів і вийшов лише у 
1929 році. У цьому ж році його знов заарешту-
вали. Окрім Кіпріча помічником у Самарського 
був і прапорщик  Пасічний Омелян Петрович 
(на той час голова районної кооперації). Не-
вдовзі, після загибелі Самарського Пасічний 
О.П. став отаманом загону. Саме за Пасічно-
го чисельність загону доходила до 150 людей.
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тами? Чому двома? На мою думку, 
першим є внутрішній фронт, а дру-
гим - московський. За час існуючого 
нестабільного перемир’я, Москва 
зуміла підступно та таємно з поміччю 
своїх вишколених кадрів та 5-ї ко-
лони в Україні, створити таємний 
фронт, який важче подолати, аніж 
збройний. Не вживатиму тут жод-
ного імені, бо кожному відомо, що 
в Україні з кожним днем зростають 
тривожні непорозуміння та чвари в 
апараті державної структури, від са-
мих вершин до міських Рад. Взаємні 
звинувачення, сварки, дуже нега-
тивно впливають на всю спільноту, 
як в Україні, так і в світі. У наслідок 
стає велике розчарування після 
революції Гідності, на яку покладало-
ся стільки надій і сподівань. Загаль-
ний український хаос – це крок до 
остаточного розвалення оновленої 
державності в Україні і прямий шлях 
у московське ярмо. Від України 
починає відвертатися Європа зі 
своїми клопотами, які не виключе-
но посіяв Путін разом з сірійськими 
асадами. Америці ж втомилася від 
шефства і від всеукраїнського хаосу 
і вічного нашого отаманства.

У такій непередбаченій ситуації 
найбільше потерпають чесні люди. 
Хабарництво розквітає, не зникає 
з політичного обрію безконтрольна 
корупція, непоодинока, продажність 
та відступництво. Патріотичні воя-
ки звільнені з фронту розчаровують-
ся, повертаючись до рідних домівок. 
Тисячі сімей, як і біженці з Донба-
су, опинилися в однаковій ситуації: 
не мають праці, безпомічно пе-
реживають психічні травми. В за-
гальному, особливо у час воєнних 
дій в країні, відчувається дошкуль-
ний брак сильної руки проводу. На 
перший погляд ситуація виглядає 
катастрофічно, але, як на мене, 
небезнадійно. Надії не зовнішню до-
помогу підвели, як по Першій так і по 
Другій світових війнах та в часі зло-
му Совєтської імперії. Ну, а тепер 
спостерігається, як наші „гаранти” 
м’якнуть перед путінськими погроза-
ми. Постає питання:        чи зможе 
в такій не передбачуваній, хаотичній, 
непослідовній ситуації, Україна збе-
регти свою незалежність? Відповідь 
не проста, але оптимістична. Щоб 
осягнути перемогу, Україні необхідно 
негайно знищити внутрішній фронт. 
У тому тільки може допомогти но-
воприйнятий Конституційний закон, 
який змусить однаково відноситися 
до всіх жителів країни, включно зі 
„святими коровами” - недоторкани-
ми. Не можна випускати на волю 
крадіїв хай навіть за величезні 
внески. Складається дивовиж-
на ситуація, яка вже називається, 
українською: украв мільярд, 
відпустили за мільйон. Дикість. За 
корупцію, продажність та хабарницт-
во має відбутися підвищена сувора 

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі 
до своїх рахунків на далекі острови 
з їхніми банками і нечуваними депо-
зитами. Узяти на облік усі приватні 
літаки і їхні маршрути у випадку 
чого, крадії шукатимуть інших по-
садок. За державну зраду, крадіжки 
державних коштів в особливо вели-
ких розмірах, у час воєнний засто-
сувати хай тимчасову, але смертну 
кару. Тільки це зупинить „волоса-
ту руку”. Після вживання таких су-
ворих заходів, страх наче струм, пе-
редаватиметься від одніє особи до 
іншої. Народиться громадська дум-
ка: покарають як в роки війни карав 
військовий трибунал. Припиняться 
ресторанні гульки в столиці й в інших 
великих містах України, що нині на-
гадують пір під час чуми. Тільки така 
суворість, дотримання букви зако-
ну, не підкупність, дуже швидко зупи-
нить всеукраїнську злочинність і зне-
вагу до законів і судів . Олігархічна 
влада повинна відповісти перед на-
родом! Під час нетривкого перемир’я 
слід інтенсивно готовитися й до во-
рожих агресій. Якщо не дай Боже- 
до широкомасштабної війни. Слід 
пам’ятати, що Україна може залиши-
тися сам на сам з підступним і жор-
стоким ворогом. Це уже засвідчувала 
наша історія і не раз у стосунках з 
Москвою, як тільки Україна намага-
лася вирватися з московських лабет. 
Європа не захоче помирати, якщо ця 
війна на чужих фронтах. Україна за-
гнала себе в глухий кут, оголосив-
ши позаблоковою державою. Оголо-
сивши АТО внутрішнбою боротьбою 
з тероризмом, інші держави не мо-
жуть навіть формально стати на за-
хист країни , яка опинилася сам на 
сам з ядерним агресором, який ще 
погрожує радіоактивним попелом - 
у випадку чого. У цьому випадку не 
можливо сісти за стіл перемовин з 
гарантами Будапештського меморан-
думу. Адже АТО – це внутрішня спра-
ва країни.

Негативну роль відіграє в Україні 
Московська церква, яка служіння 
Богу і 10-заповідям перетворилася 
в пропагандистську машину Путіна- 
Гундяєва. Останній оголосив війну 
Москви з Україною священною. Це 
блюзнірство і аморальність, якого 
не бачив цивілізований світ. Це дика 
не сумісність зі святими заповідями 
не убий - заклик убивати, освячува-
ти надсучасну зброю на смерть лю-
дей, в якій, як показала реальність, 
на Донбасі загинуло більше мирних 
жителів- жінок, дітей, аніж вояків. 
Владики різних конфесій не мусять 
любитися, але для добра народу і 
держави у критичні моменти жит-
тя батьківщини, мають не ворогува-
ти, а взаємно толерувати і респекту-
вати. Бо протилежна цьому сучасна 
поведінка творить прірву і недовіру 
між парафіянами, своїми людьми, 
які ходять у різні церкви. Недовіра 

та економічні злидні, можуть створи-
ти третій Майдан, який може стати 
останнім у державі, яку ми будуємо, 
яка підводиться з колін. Майдан ще 
більш кривавий, аніж попередній. 
Путінські війська уже його розганя-
тимуть танками і бетеерами, що на-
копичилися в Донбасі і білою, як 
смерть, „гуманітарною допомогою” 
Третій Майдан, маємо це усвідомити, 
виявиться кривавий і трагічний. Для 
держави і народу.

Нелегка доля всього українського 
народу, як трьохсотлітня московсь-
ка неволя, має змусити зрозуміти, 
що сьогоднішня кремлівська агресія 
створила йому вибір без вибору двох 
альтернатив: або об’єднаними сила-
ми та жертвами, зупинити московсь-
ко-ординську навалу і спільно з по-
неволеними народами розламати 
московську імперію, або зі схиленою 
головою піти під московське ярмо чи 
не навіки. Ми не можемо і не маємо 
морального право і обов”язку допу-
стити нову московську окупацію. Ми 
маємо вже пам’ятати про підступність 
Москви і його принцип пряника – ба-
тогом. Спочатку українські школи 
і преса, а згодом тюрми і сибірські 
сніги. У нас сьогодні вихід один: 
відстояти свою незалежність і волю. 
Або вмерти. Третього не дано!

Одначе, я хочу вірити в силу 
українського народу, який є не ско-
рений і незборимий. Він волить 
українського Вашінґтона, який зуміє 
об’єднати всенародні маси та ство-
рити силу, яка здивує не тільки Мо-
скву, а й світ, що вже здивував своїми 
добровольцями, волонтерами, які 
замінили за кілька днів і тижнів розва-
лену Українську армію попередніми 
гарантами. Ми стоємо перед могут-
ньою і дикою, безжалісною поту-
гою, почерк кривавий якої ми вже ба-
чили у Чечні, Грузії, в інших місцях, 
де проходив московський загарб-
ницький чобіт. Ми сьогодні не може-
мо нехтувати загрозливою долею 
нашого народу. Так, то не є легкий 
альтернативний виклик, але хоч із 
жертвами, він буде змушений прий-
няти його, в ім’я життя родини, цілої 
нації. Бо чергове московське понево-
лення, буде набагато більше жорсто-
ке, аніж усі минулі окупації. Звір, яко-
го намагається світ зупинити мирним 
шляхом і економічними санкціями, 
може зірватися з ланцюга, щоб утри-
матися в імперському кріслі і, не до-
веди Господи, застосувати ядер-
ну зброю про неодноразово заявляв 
Путін. А це для нього чи не єдина 
можливість, щоб увіковічнити себе 
в історії, про що він мріє. Але все це 
може закінчитися кінцем життям на 
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що 
по-справжньому йому не накинуть уз-
дечку на шию.

 
Іван Буртик 
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тами? Чому двома? На мою думку, 
першим є внутрішній фронт, а дру-
гим - московський. За час існуючого 
нестабільного перемир’я, Москва 
зуміла підступно та таємно з поміччю 
своїх вишколених кадрів та 5-ї ко-
лони в Україні, створити таємний 
фронт, який важче подолати, аніж 
збройний. Не вживатиму тут жод-
ного імені, бо кожному відомо, що 
в Україні з кожним днем зростають 
тривожні непорозуміння та чвари в 
апараті державної структури, від са-
мих вершин до міських Рад. Взаємні 
звинувачення, сварки, дуже нега-
тивно впливають на всю спільноту, 
як в Україні, так і в світі. У наслідок 
стає велике розчарування після 
революції Гідності, на яку покладало-
ся стільки надій і сподівань. Загаль-
ний український хаос – це крок до 
остаточного розвалення оновленої 
державності в Україні і прямий шлях 
у московське ярмо. Від України 
починає відвертатися Європа зі 
своїми клопотами, які не виключе-
но посіяв Путін разом з сірійськими 
асадами. Америці ж втомилася від 
шефства і від всеукраїнського хаосу 
і вічного нашого отаманства.

У такій непередбаченій ситуації 
найбільше потерпають чесні люди. 
Хабарництво розквітає, не зникає 
з політичного обрію безконтрольна 
корупція, непоодинока, продажність 
та відступництво. Патріотичні воя-
ки звільнені з фронту розчаровують-
ся, повертаючись до рідних домівок. 
Тисячі сімей, як і біженці з Донба-
су, опинилися в однаковій ситуації: 
не мають праці, безпомічно пе-
реживають психічні травми. В за-
гальному, особливо у час воєнних 
дій в країні, відчувається дошкуль-
ний брак сильної руки проводу. На 
перший погляд ситуація виглядає 
катастрофічно, але, як на мене, 
небезнадійно. Надії не зовнішню до-
помогу підвели, як по Першій так і по 
Другій світових війнах та в часі зло-
му Совєтської імперії. Ну, а тепер 
спостерігається, як наші „гаранти” 
м’якнуть перед путінськими погроза-
ми. Постає питання:        чи зможе 
в такій не передбачуваній, хаотичній, 
непослідовній ситуації, Україна збе-
регти свою незалежність? Відповідь 
не проста, але оптимістична. Щоб 
осягнути перемогу, Україні необхідно 
негайно знищити внутрішній фронт. 
У тому тільки може допомогти но-
воприйнятий Конституційний закон, 
який змусить однаково відноситися 
до всіх жителів країни, включно зі 
„святими коровами” - недоторкани-
ми. Не можна випускати на волю 
крадіїв хай навіть за величезні 
внески. Складається дивовиж-
на ситуація, яка вже називається, 
українською: украв мільярд, 
відпустили за мільйон. Дикість. За 
корупцію, продажність та хабарницт-
во має відбутися підвищена сувора 

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі 
до своїх рахунків на далекі острови 
з їхніми банками і нечуваними депо-
зитами. Узяти на облік усі приватні 
літаки і їхні маршрути у випадку 
чого, крадії шукатимуть інших по-
садок. За державну зраду, крадіжки 
державних коштів в особливо вели-
ких розмірах, у час воєнний засто-
сувати хай тимчасову, але смертну 
кару. Тільки це зупинить „волоса-
ту руку”. Після вживання таких су-
ворих заходів, страх наче струм, пе-
редаватиметься від одніє особи до 
іншої. Народиться громадська дум-
ка: покарають як в роки війни карав 
військовий трибунал. Припиняться 
ресторанні гульки в столиці й в інших 
великих містах України, що нині на-
гадують пір під час чуми. Тільки така 
суворість, дотримання букви зако-
ну, не підкупність, дуже швидко зупи-
нить всеукраїнську злочинність і зне-
вагу до законів і судів . Олігархічна 
влада повинна відповісти перед на-
родом! Під час нетривкого перемир’я 
слід інтенсивно готовитися й до во-
рожих агресій. Якщо не дай Боже- 
до широкомасштабної війни. Слід 
пам’ятати, що Україна може залиши-
тися сам на сам з підступним і жор-
стоким ворогом. Це уже засвідчувала 
наша історія і не раз у стосунках з 
Москвою, як тільки Україна намага-
лася вирватися з московських лабет. 
Європа не захоче помирати, якщо ця 
війна на чужих фронтах. Україна за-
гнала себе в глухий кут, оголосив-
ши позаблоковою державою. Оголо-
сивши АТО внутрішнбою боротьбою 
з тероризмом, інші держави не мо-
жуть навіть формально стати на за-
хист країни , яка опинилася сам на 
сам з ядерним агресором, який ще 
погрожує радіоактивним попелом - 
у випадку чого. У цьому випадку не 
можливо сісти за стіл перемовин з 
гарантами Будапештського меморан-
думу. Адже АТО – це внутрішня спра-
ва країни.

Негативну роль відіграє в Україні 
Московська церква, яка служіння 
Богу і 10-заповідям перетворилася 
в пропагандистську машину Путіна- 
Гундяєва. Останній оголосив війну 
Москви з Україною священною. Це 
блюзнірство і аморальність, якого 
не бачив цивілізований світ. Це дика 
не сумісність зі святими заповідями 
не убий - заклик убивати, освячува-
ти надсучасну зброю на смерть лю-
дей, в якій, як показала реальність, 
на Донбасі загинуло більше мирних 
жителів- жінок, дітей, аніж вояків. 
Владики різних конфесій не мусять 
любитися, але для добра народу і 
держави у критичні моменти жит-
тя батьківщини, мають не ворогува-
ти, а взаємно толерувати і респекту-
вати. Бо протилежна цьому сучасна 
поведінка творить прірву і недовіру 
між парафіянами, своїми людьми, 
які ходять у різні церкви. Недовіра 

та економічні злидні, можуть створи-
ти третій Майдан, який може стати 
останнім у державі, яку ми будуємо, 
яка підводиться з колін. Майдан ще 
більш кривавий, аніж попередній. 
Путінські війська уже його розганя-
тимуть танками і бетеерами, що на-
копичилися в Донбасі і білою, як 
смерть, „гуманітарною допомогою” 
Третій Майдан, маємо це усвідомити, 
виявиться кривавий і трагічний. Для 
держави і народу.

Нелегка доля всього українського 
народу, як трьохсотлітня московсь-
ка неволя, має змусити зрозуміти, 
що сьогоднішня кремлівська агресія 
створила йому вибір без вибору двох 
альтернатив: або об’єднаними сила-
ми та жертвами, зупинити московсь-
ко-ординську навалу і спільно з по-
неволеними народами розламати 
московську імперію, або зі схиленою 
головою піти під московське ярмо чи 
не навіки. Ми не можемо і не маємо 
морального право і обов”язку допу-
стити нову московську окупацію. Ми 
маємо вже пам’ятати про підступність 
Москви і його принцип пряника – ба-
тогом. Спочатку українські школи 
і преса, а згодом тюрми і сибірські 
сніги. У нас сьогодні вихід один: 
відстояти свою незалежність і волю. 
Або вмерти. Третього не дано!

Одначе, я хочу вірити в силу 
українського народу, який є не ско-
рений і незборимий. Він волить 
українського Вашінґтона, який зуміє 
об’єднати всенародні маси та ство-
рити силу, яка здивує не тільки Мо-
скву, а й світ, що вже здивував своїми 
добровольцями, волонтерами, які 
замінили за кілька днів і тижнів розва-
лену Українську армію попередніми 
гарантами. Ми стоємо перед могут-
ньою і дикою, безжалісною поту-
гою, почерк кривавий якої ми вже ба-
чили у Чечні, Грузії, в інших місцях, 
де проходив московський загарб-
ницький чобіт. Ми сьогодні не може-
мо нехтувати загрозливою долею 
нашого народу. Так, то не є легкий 
альтернативний виклик, але хоч із 
жертвами, він буде змушений прий-
няти його, в ім’я життя родини, цілої 
нації. Бо чергове московське понево-
лення, буде набагато більше жорсто-
ке, аніж усі минулі окупації. Звір, яко-
го намагається світ зупинити мирним 
шляхом і економічними санкціями, 
може зірватися з ланцюга, щоб утри-
матися в імперському кріслі і, не до-
веди Господи, застосувати ядер-
ну зброю про неодноразово заявляв 
Путін. А це для нього чи не єдина 
можливість, щоб увіковічнити себе 
в історії, про що він мріє. Але все це 
може закінчитися кінцем життям на 
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що 
по-справжньому йому не накинуть уз-
дечку на шию.

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )
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НАРОДНА МАЙСТРИНЯ 
ГЕРОЇЧНОЇ ДОЛІ.

Важко повірити що цій жінці незабаром ви-
повниться 94 роки. Її доля готовий матеріал 
на екранізацію - у 18 років , як і багатьох 

молодих людей що взяли зброю і вступили до лав 
УПА, засудили на каторгу до СИБІРУ, ВОНА звідти 
втекла і майже пішки повернулася назад на Батьків-
щину, жила під іншим ім’ям, приходячи інколи на 
свою могилу(бо рідні її на той час вже поховали)...
ЇЇ золоті руки, їх результат, знають у всьому світі. Пані 
ЄВГЕНІЯ ГЕНИК майстер на всі руки - ВОНА і виши-
ває, і робить прикраси, і ткацтво також її рук справа.
Тому молодиці кому «іржа» їсть мозок зі спо-
конвічним запитанням - «що робити щоб кра-
ще жити?» - гляньте ЇЙ в очі і бігом в КО-
ЛОМИЮ - поки Пані ЄВГЕНІЯ ще в силі, 
переймати навики таємниці її ремесла!!!(до речі в 
КИЄВІ скоро буде персональна виставка ЇЇ робіт)

ЯРОСЛАВА ТКАЧУК, директор 
Національного музею Гуцульщини та Покуття.

Довідка: Перший український громадський музей в Західній Україні – Ко-
ломийський музей «Гуцульщина» було відкрито 31 грудня 1934 року.
Нині це вже Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покут-
тя імені Й. Кобринського, який запрошує Вас заглянути у дзеркало віків, щоб побачи-
ти там обличчя століть наших предків, аби набратися у них мудрості на прийдешні віки.

Січень — назва місяця пов’язана з при-
родними явищами — великими моро-

зами та холодними вітрами. В народі ка-
жуть: «Січень снігом січе, мороз вогнем 
пече». Крім того, січень розсікає зиму навпіл.

Січень у народі називають студень, сніговик, 
тріскун, лютовій, корінь зими, її володар та 
вершина. Це місяць яскравих зірок, білих сте-
жок, синіх льодів, ясного неба, снігів-переметів.

Зимовий ліс тихий і мовчазний. Тільки сороки 
скрегочуть з ранку до вечора. Коли більшає день, 
веселіше починають поводити себе птахи — по-
пискують синиці, голосніше співають вівсянки. 
В ялинках у шишкарів виводяться пташенята.

Під льодом починає нереститися лин. У кінці 
місяця починаються не часті тепер весілля вов-
ків. Іноді вилазить розім’ятися з нори борсук. 

Пасічники уважно стежать за станом бджіл. 
Тиша у вуликах свідчить про те, що сім’ї здорові, 
меду для їжі вистачає, миші бджіл не турбують.

Якщо у січні висить багато густих і дов-
гих бурульок — урожай буде хороший.

Якщо у січні часто будуть снігопади та 
завірюхи, то в липні часто йтимуть дощі.

Якщо січень мокрий та з відлигами -жди 
холодного літа.

Якщо дерева в січні часто покриваються 
інеєм — на щедрий врожай.

Взимку ліс без вітру шумить — бути 
хуртовині.

Український січень: прикмети

На фото: Афанасій Левенець, отаман по-
встанського загону, що діяв на Катери-
нославщині і Полтавщині у 1920-1921 ро-
ках. Фото 1929 року, після арешту.

Разом з ним у загоні був і двоюрідний брат 
Пасічного – Пасічний Микола Павлович 
(1901р.), який перебував у загоні до початку 
1922 року – до амністії. Ад’ютантом у Пасічно-
го був односелець, найграмотніший і освічений, 
з великим життєвим досвідом Дудка Никандр 
Дем’янович (1884 - 1930рр.). До перевороту у 
Петрограді він був волосним писарем, служив 
в армії військовим чиновником. У 1917 році 
став секретарем Бабайківського волвиконко-
му. Бабайківці поважали свого односельця. Під 
час амністії 1922-1923 років община Бабайківки 
вступилась за нього, і він знов став секретарем 
волревкому. Потім  його звільнили. Займався 
особистим господарством і знов (1927р.) був  
затребуваним - став  діловодом сільради. Слу-
жив на цій посаді  аж до арешту у 1929 році. У 
1920 році отамана О.П. Пасічного підступно 
захопили червоні і розстріляли у Катеринос-
лаві у 1921 році. Отаманом вибрали Левенця 
Афанасія Микитовича (1878 – 1930 рр.). Ад’ю-
тантом у нього залишився Дудка. А.М. Леве-
нець прийшов у загін О.П. Пасічного одразу, як 
той став отаманом (вересень 1920р.). Спочатку 
його призначили сотенним (45 повстанців), а 
невдовзі  отаман Пасічний  зробив його своїм 
помічником, бо добре знав сотенного ще з 1918-
1919 рр., коли той служив у Бабайківській коо-
перації «Споживач», яка була йому підлегла. А. 
М. Левенець до цього перебував у загоні отама-
на Матвієнка разом з братом Касяном,  якого 
червоні розстріляли 1920 року у Новомосковсь-
ку. Після загибелі брата він вирішив воювати 

у загоні своїх односельців-бабайківців. Разом 
з ним у загін прийшов ще один із його братів 
– неповнолітній Левенець Семен Микитович 
(1903р.). Ще один із братів – малолітній Леве-
нець Юхим Микитович, був зв’язковим. Мій дід 
Петро не пішов до брата-отамана, бо мав трьох 
малолітніх дітей, але допомагав повстанцям 
чим міг, за що у 1937 році отримав свою «вісім-
ку» ГУЛАГу по ст.ст.54-10, 54-11 КК УРСР. А.М. 
Левенець мав багаторічний досвід армійської 
служби: 4,5 роки у Імператорському Кавалер-
гардському полку в Петербурзі (1908-1913рр.) 
–  молодший унтер-офіцер і рік (1917-1918рр.) 
-  на німецькому  фронті у складі 8-го Драгун-
ського кавалерійського полку, де отримав зван-
ня прапорщика. Армійський  досвід спонукав 
його на об’єднання з іншими загонами   (Брови, 
Левченка, Матвієнка) для сумісного протисто-
яння червоній навалі. Саме таких об’єднаних 
зусиль бракувало «отаманщині». Іноді в таких 
об’єднаних виступах брало участь до 1000 по-
встанців, наприклад,  Новомосковська операція 
1920 року. Для повстанців критичним було літо 
1921 року. Катеринославщину наводнила Кінна 
армія Будьонного,  яка чисельно перевершува-
ла повстанців. Загони знищувались безжаль-
но. Повстанці теж не брали полонених. Кров за 
кров! На теренах Катеринославщини був голод. 
Харчування для повстанців стало проблемою, 
а грабувати землеробів вони не були схильні, 
бо ідейно воювали за самостійну Україну, а не 
за мету особистого збагачення. Жодного фак-
ту грабіжництва або жорстокого поводження з 
населенням з боку повстанців у справі немає і 
бути цього не могло. В останнє загін перебував 
у Бабайківці влітку 1921року. Повстанцями  був 
знищений радянський актив села і міліція. Піс-
ля цього загін було розсіяно червоними. За яких 
обставин отаман Левенець Афанасій і його ад’ю-
тант Дудка відійшли від справ – невідомо. Ста-
лося це раніше трагічної для повстанців події: 
у серпні 1921 року під час наради 62-х провід-
ників повстанських відділів Катеринославщи-
ни, яку ініціював координатор повстанського 
руху Павло Галієв, усіх захопили червоні. Здав 
провідників якийсь Жидківський. Залишки за-
гону очолив Кіпріч, хоча навкруги вважали, що 
загін Левенця ще існує. Кіпріч навесні 1922 року 
приєднався до загону отамана Левченка, догля-
дав отамана після поранення. Протримався 
Кіпріч з невеликою кількістю повстанців аж до 
зими 1923 року, а потім по амністії повернувся у 
село. Афанасій деякий час нелегально перехову-
вався у братів (Тимофія і Макара) в Катеринос-
лаві (1921-1922рр.). Потім працював на шахтах, 
рудниках і остаточно,  разом із жінкою,  осів у 
Макіївці – працював на шахті, де і був у 1929 
році заарештований. Більшість повстанських 
отаманів загинула, деякі нелегально перехову-
вались: на шахтах Донбасу і Криворіжжя. Не-
значна частина виїхала за кордон. Після амністії 
1922-23 років частина повстанців («залишенців
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Мелодійна наша мова ,
Ніжна , солов’їна.

Край де чуєш рідне слово
Зветься Україна.

Ти звучиш над білим світом,
Нам знання відкрила.

Прапор жовто-синім цвітом
В’ється як вітрила.

Проти тебе були змови
І чомусь цариці

Не хотілось чути мови ,
У своїй світлиці.

Нас топили в власній крові,
Голодом морили,

Щоб на цій прекрасній мові
Ми не говорили.

Інородці глузували,
До мольби не вняли.

Мову «скотской» називали
Та забороняли.

А  якщо вже говорили
Люди так як вміли,

То їх батогами били,
Та в тюрмах гноїли.

Крок за кроком ,потихеньку,
Долю в нас відняли,

Щоб забули «рідну неньку»
Стали холуями.

Щоб не знали свого роду
І своїх героїв,

Щоб не сміли за свободу
Братися до зброї.

Не змогли , щоб із руїни
Збудувать  державу
І для власної країни
Здобувати СЛАВУ.

Наші предки без відмови
В бій ішли без страху,
Й ворогам рідної мови

Наганяли жаху.

Помирали, не корились,
Землю захищали,

Щоб нащадки народились,
Мову зберігали.

УКРАЇНЦІ !!!  Встанем знову,
Візьмемось за руки.

Збережемо НАШУ МОВУ
Для своїх онуків.

 Василь Веремієв 
(село Калинівка, Січеславщина) 

РІДНА МОВА
“Поетичним рядком”

Назву «українська мова» вживали, починаючи з 
XVI ст., на позначення мови українських земель 
Речі Посполитої, однак до сер. XIX ст. основною 
назвою мови, що тепер зветься українською, було 
поняття «руська мова»[* 7]. Це почало вносити 
плутанину від моменту приєднання України до 
Московії та згодом Російської імперії, оскільки 
росіяни у XVIII ст. стали позначати свою мову 
схожим прикметником (рос. русский языкъ).
Після певного періоду вагань, під час якого 
мову України намагалися відрізняти від 
російської за допомогою різних назв, поняття 
«українська мова» зрештою поступово 
перемогло в усіх українських регіонах.

Шкільне свідоцтво про навчання в 
гімназії з руською мовою навчання
Крім того, у різний час вживали такі назви:

 - проста мова в пізньому середньовіччі на 
противагу книжній

 - козацька мова в Гетьманщині (епізодично).
 - малоросійська / малоруська мова, або 

південноросійська / південноруська мова, в 
Російській імперії

 - русинська мова (офіційно), руська мова 
(розмовно) в Австро-Угорщині

 - угроруська, або карпаторуська мова, в 
Угорщині

 - козача / кубанська мова, або просто балачка, на 
Кубані

 - руська мова (офіційно) в Польщі

Цікаво знати:
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клуби  та  все  до  чого  міг  додуматись  
безбожник  –  голова  колгоспу  чи  
бригадир.   Така  доля  була  призначена  
для  майже  всіх  церков  по  селах,  а  
також  розбирали  та  нищили  по  містах,  
зачиняли,  або  робили  клуби.     У  селищі 
Зачіплянка,  у   Запоріжській  області,  де  
ще  за  козацьких  часів    видобували  
залізну  руду   та  вміли  її  гартувати  на  
сталь,    автор  показав,  в  яких  умовах  
працювали  робітники,  як  у  продукції  
сталі,  всі  горна   горіли,  випускали  дим,  
сажу,  малі  частинки  залізного  пороху,  
яким  дихали  працівники,  коли  москалі  
–  комуністи  хотіли  випродукувати  як  
найбільше  сталі,  а  не  дбали  не  тільки   
про  здоров’я  працівників,  навіть  людей  
з  близьких  сіл,   всі  поля  околиць,  у  
плавнях  і  Дніпрі  риба  гинула,  а  легені   
малих  дітей  нищили,  бо  мусили  таким  
повітрям  дихати..   Автор  цікаво  описує,  
яке  відношення  було  людей  і  молоді   в  
індустріальному  селищі,   як  сусід  сусіда  
боявся,  яку  вони  знаходили  розвагу:   
випити  пива,  по  клубах  погуляти  з  
легкими  дівчатами,  а  також   були  такі,   
що  надуживали  алкоголь,  бо   було  нічого  
робити   та  боялися,  що  з  їх  чудової  
природи,  заливів   Дніпра,   придумають  
зробити  ГЕС,  так  як  зробили  Каховське 
ГЕС,   забруджене  з  тухлою  водою  море.     
   Не  менше  автор  присвячує  уваги  
тому,  що  наступила  велика  бюрократія,  
вимоги  на  все  мати  довідки,  що  без  
довідки  –  не  приймуть до  праці  та  
не  припишуть  навіть  жити  в  рідного  
дядька.   Що  за  всім  треба  стежити,  
боятися  вільно  говорити,  жити  під 
видющим  оком якогось  наставника–  
комуніста,  що  говорить  московською  
мовою,  або  суржиком.    Автор  дуже  
глибоко  описав   прикладом  своїх  героїв  
життя  у   московсько–комуністичному  
раї,  навіть  описав,  про  те,  як  Махно  

вмів  бунтувати  нащадків  козаків,  
що  своєю  анархією  спричинили  
пролиття  крови  під  час  боїв  з  УНР. 
   Велике  –  вірне  кохання,  яке  
розвинулося  поміж  Миколою  та  Оленою  
(Елькою)  та  погляди  Миколи,  будучого  
інженера  про  побудову  машин,  які  
будуть  очищати  повітря,  що  виходить  
з  димом   від  такої  великої  сталеварні,  
вказує,  що  на  таке  велике  селище  все  
ж  таки  був  він  і  його  приятель,  що  
думав  про  вищу  культуру,   тільки  їх  
двоє  турбувалися,  хотіли  покращати   
життя  і  повітря  для  всього  населення  
околиці,   не  тільки  думали  про   жителів  
своєї   Зачеплянки.    За  всяку  ціну  його  
братова  Вірунька  та  він   хотіли   зберегти  
“Собор”.  Прийшлось  йому  і  його  дівчині  
Олені  виганяти    здичілий  і  п’яний  
гурт  молодих  людей,  сам  потерпів  
від   тяжких  поранень  кинджалом,  
але  хоч  міцно  був  поранений,  то при  
Божій  молитві та  опіці  зберіг  життя,  
щоб  разом  з  Оленою  почати  родинне  
життя,  але  також  без  церковного  
шлюбу,  а  до  загсу  також  не  хотіли  йти.   
 Отже,  чи  могла  така  книжка  
подобатися  для  ЦК КПУ –  НКВС?    
Коли  в  кожному  рядку  висвітлювалася   
правда   про  жорстоке  та  тяжке  життя  
радянських   громадян.   Щастя  в  тому,  
що  не  вислали  Олеся  Гончара  разом  з  
іншими  Шестидесятниками  на    заслання.   
Але  хоч  знищили  стотисячний  тираж,  але  
ми  всі  іммігранти  читали  цю  книжку  ще  
в  1968  році.   А  авторові  Олесеві  Гончару  
велике  спасибі,  що  мав  стільки  мужності  
та  відваги  написати  таку  працю  в  таких  
тяжких,  нелюдських  часах  в  Україні. 
                               Любов  Василів – Базюк, 

магістер  бібліотекарства 
 та     почесний  професор  

Східноєвропейського  університету  
ім..  Лесі  Українки,  в  місті  Луцьк.
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

повернулась до своїх осель. Повернулися і ба-
байківці: Семен Левенець, Микола Пасічний, 
Никандр Дудка, Давид Кіпріч... Повернулись до 
своїх осель і повстанці інших сіл Царичанської 
округи, які були у повстанському загоні Самар-
ського-Пасічного-Левенця (наприклад, Гречин 
Володимир Боніфатійович (1901р.) з Орлика,...).
 Рідне село притягувало, манило і отамана Ле-
венця Афанасія. Він навіть мріяв повернутися 
на малу батьківщину, зайнятись господарством. 
Не втерпів – потягло до рідного гнізда, приїхав у 
квітні-травні 1929 року в Бабайківку. Востаннє 
зібралась вся велика родина, востаннє поспіва-
ли разом улюблені пісні. Хтось доніс в  ОГПУ 
про візит отамана. Влада боялась нових проявів 
непокори, бо вже активізувалась колективіза-
ція, вже розправлялись з «куркулями» (Шин-
каренки, Василенко, Гавриш...). Через два міся-
ці заарештували  отамана і його побратимів з 
повстанського загону.  Заарештували і тих ба-
байківців, які допомагали повстанцям під час їх 
активних дій у 1919-1922 роках: С.Л. Чернявсь-
кого і Г.Г. Котенка. Доля знов звела їх. Тепер вже 
у Дніпропетровському ДОПРі. Всі пройшли по 
кримінальній справі № 27513. Слідство тривало 
рік. Ніхто із повстанців якихось свідчень один 
проти одного не давали. Ніхто не каявся і не 
просив помилування. Вирок Колегії ОГПУ від 
23 червня 1930 року: на підставі ст.ст 58-2, 58-10 
КК УРСР Левенця А.М., Дудку Н.Д., Чернявсь-
кого С.Л. – розстріляти; Левенця С.М., Пасічно-
го М.П., Котенка Г.Г., Кіпріча Д.І. – вислати на 

Соловки («УСЛОН») на 10 років. Вирок було 
виконано. Більше ніколи Бабайківка не зустріла 
своїх синів. Назавжди розлучила доля Марфу 
Михайлівну Геращенко – дружину отамана Афа-
насія Левенця з красенем чоловіком:  кавалер-
гардом, прапорщиком, повстанцем, шахтарем, 
жертовним патріотом України. Її серце до самої 
могили зберігало вірність Афанасію. Заповіла 
вона поховати себе у вінчальному вбранні. 
До сих пір  Україна не оцінює достойно жертов-
ність патріотів-повстанців 1919-1923 років,  які 
мали намір відстояти самостійну Україну, які 
розуміли: без наміру немає шляху до перемоги! 
Прикро, що згідно з чинним законодавством 
ця категорія жертовних борців проти совєтов 
не підлягає реабілітації. Трагічна доля цих па-
тріотів, бо історія не подарувала їм достойного 
загальнонаціонального Провідника,  здатного їх 
об’єднати в єдину переможну силу. Страждає від 
подібного і сучасна Україна. Очікує на глибоке 
дослідження справа № 27513, в якій зафіксовані 
події, котрі автор на свій розсуд називає «Ба-
байківський опір».  На одному з цвинтарів міста 
Суми, поруч з могилою мого діда Петра Левен-
ця, стоїть символічний надгробок з надписом: 
«Світла пам’ять безмогильним братам Левен-
цям – жертвам тоталітарного режиму: Афана-
сію Микитовичу, Семену Микитовичу, Касяну 
Микитовичу . Слава жертовним українцям!»

    Руслан Карпенко  (м. Суми) 

Книга видавництва журналу «Бористен»
  допомагає воювати  українським  бійцям 
Порівняно нещодавно у видавництві журналу 

«Бористен» побачила світ книга українця з 
США Михайла Дзвінки « Не заколисуйте людей 
утопіями».  Видання глибокого філософічного та 
світоглядного змісту. Більшість накладу  книж-
ки пішла на фронт.  Мудре слово   американсь-
кого українця  допомагає долати ворога! Справа 
в тому що на передовій дуже потрібні речі які 
б відволікали та давали позитив бійцям. Інтер-
нет там не скрізь. І головною відрадою для душі 
залишається книга. Особливою популярністю 
вона користується в   добровольчих  батальйо-
нах.  Їх  склад, як правило, інтелектуали, люди з 
великими духовними запитами. Для таких осо-
бливо цікаві твори подібні  до книги М. Дзвінки: 
які спонукають до думки, викликають дискусії та 
обговорення. Як сказав  нашому кореспонденту 
командир одного з підрозділів «Правого секто-
ру» Сергій К. ( з метою безпеки рідних хлопці  
просять їх не фотографувати та  не  подавати пріз-
вищ)  книга « Не заколисуйте людей утопіями»  
«стала моїм окопним університетом». Ось таку 
цінну працю Ви підготував українець з США!  
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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Народна казкаХМАРИНКОВІ ЗВІРІ
Равлик на ім’я Марко дуже не любив сидіти 
вдома. Можливо, будиночок у нього був занадто 
маленький, і тому Марко іще до обіду устигав 
зробити у ньому все, що лише можна було 
придумати: і прибрати, і приготувати обід, і 
погратись, і помалювати, і почитати книжки... А 
тоді Марко зупинявся, на хвильку замислювався, 
чим би іще таким зайнятись, і сумно зітхав, бо 
на думку йому не спадало анічогісінько. Але 
за мить маленький равлик знову веселішав: 
він згадував, що саме час для прогулянки.
Одного дня Марко, зробивши усі свої 
домашні справи, вийшов на вулицю. Він 
страшенно здивувався: довкола не було 
видно ані дерев, ані трави, ані квітів. 
Усе вкривала собою густа біла мряка.
– Привіт, Марко! – почувся знайомий голос.
– Хто це? – равлик крутив головою, сподіваючись 
побачити, хто ж це до нього озвався, але через 
туман нікого не міг розгледіти.
– Це я, мишка Алевтина.
Алевтина підійшла зовсім близько, і її біленький 
писочок висунувся з густої мряки, ніби з води.
– Який ти непосидючий, Марку! Якби мені 
не треба було перевірити, чи в порядку моя 
таємна комора, то я би увесь день просиділа 
в нірці. Ти лише поглянь, який туман!
– Туман? А ти знаєш, що таке туман, Алевтино? 
– хитро поглянув на мишку маленький равлик.
– Звісно знаю! Це коли нічого не видно.

– А от і ні! – аж засміявся Марко. – Дідусь 
одного разу розповів мені, що туман – то 
білі хмаринки. Просто вони стомились і 
спустились на землю трошки перепочити.
– Хмаринки?
– Так. Поглянь, який туман м’який і пухнастий.
– І справді... – Алевтина задумалась. – А от 
скажи мені таке. Коли я уважно дивлюсь 
на хмари у небі, то можу побачити різних 
хмаринкових звірів: слонів, бегемотів, навіть 
мишей. Ти знаєш, де вони поділися зараз?
– Та ніде... Вони тут і є.
– Де тут? – Алевтина озирнулась, шукаючи 
слона чи бегемота.
– Та ось тут. Хіба ж ти – не біла мишка?
– Я? Так! І правда! Я біла хмаринкова миша! – 
Алевтина аж застрибала від радості. – А де слон?
– Ходімо пошукаємо його, – запропонував Марко.
І Марко з Алевтиною вирушили на пошуки 
слона. Проте слон, мабуть, помандрував десь 
далеко, куди Маркові з Алевтиною іще не 
дозволяють гуляти. Але натомість вони зустріли 
інших звірів: їжачка Валика, що саме прибирав 
сире листя від дверей своєї хатинки, зайця 
Поспішайця, який щодуху тікав від лиси Мотрі, 
потім – лису Мотрю і синичку Лапоньку. Усі 
тварини дуже зраділи, коли дізнались, що вони 
– хмаринкові звірі, а Лапонька навіть вигадала 
«Пісеньку хмаринкових звірів», під яку тварини 
завели справжній хмаринковий хоровод.

Жила собі маленька черепаха. Вона мала великий 
коричневий панцир, розумну голівку, чотири короткі 
лапки, веселий характер і квіткове ім’я Маргаритка.
Одного ранку Маргаритка прокинулась і 
поглянула за вікно. Надворі було темно від хмар.
– Яка неприємність. У сірі хмарні дні мені завжди 
бракує сонця і різних кольорів, – зітхнула Маргаритка. 
Черепаха вилізла з ліжечка і попрямувала до 
шафи. У шафі, знала вона, є чимало кольорових 
речей. Маргаритка довго порпалась у светрах, 
спідницях, сукнях і штанях і врешті-решт вбралась 
у жовтий капелюшок, натягла червоні черевички, а 
в лапку узяла велику картату парасолю. Маргаритка 
видерлась на стільчик і стала роздивлятись себе 
у дзеркалі. Проте ані парасоля, ані черевички, 
ані капелюшок не покращили їй настрою.
– Який величезний, нудний коричневий панцир, – 
сумно пробурмотіла Маргаритка. – Якщо у нудний 
хмарний день мати нудний коричневий панцир, 
можна померти від нудьги!
Маргаритка побігла до мами.
– Мамо! Сьогодні немає сонця, і мені буде весь день 
сумно!
– Чого це раптом? У хмарних днів повно своїх 
переваг, – заперечила мама.
– Але мені не подобається, що у мене такий нудний 
коричневий панцир. Це так нецікаво!
– Ну, з цим ми щось придумаємо, – усміхнулась мама 

і дістала із шухляди велику коробку кольорових 
фарб.
Потім мама взяла пензлик і розфарбувала панцир 
Маргаритки у зелений колір.
– Так набагато краще! – вигукнула Маргаритка.
Але то ще було не все. Далі мама намалювала на 
зеленому панцирі червоні і сині квіти з жовтими 
серединками.
Маргаритка дуже зраділа такій красі. Тепер жодні 
хмари не могли стати на заваді усмішкам. Маленька 
черепаха поцілувала маму і відправилась гуляти. 
Скрізь, де вона проходила, нудьга вмить зникала, 
усі зустрічні звірі починали усміхатись і жартувати. 
Маргаритка казала їм:
– Доброго ранку! Який приємний сьогодні день... Чи 
не так?
А бджоли і метелики сідали Маргаритці на панцир, 
бо думали, що сині і червоні квіти з жовтими 
серединками – справжні.

КВІТКОВА ЧЕРЕПАХА

Анна ХРОМОВА
м. Нетанія,

Ізраїль
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

повернулась до своїх осель. Повернулися і ба-
байківці: Семен Левенець, Микола Пасічний, 
Никандр Дудка, Давид Кіпріч... Повернулись до 
своїх осель і повстанці інших сіл Царичанської 
округи, які були у повстанському загоні Самар-
ського-Пасічного-Левенця (наприклад, Гречин 
Володимир Боніфатійович (1901р.) з Орлика,...).
 Рідне село притягувало, манило і отамана Ле-
венця Афанасія. Він навіть мріяв повернутися 
на малу батьківщину, зайнятись господарством. 
Не втерпів – потягло до рідного гнізда, приїхав у 
квітні-травні 1929 року в Бабайківку. Востаннє 
зібралась вся велика родина, востаннє поспіва-
ли разом улюблені пісні. Хтось доніс в  ОГПУ 
про візит отамана. Влада боялась нових проявів 
непокори, бо вже активізувалась колективіза-
ція, вже розправлялись з «куркулями» (Шин-
каренки, Василенко, Гавриш...). Через два міся-
ці заарештували  отамана і його побратимів з 
повстанського загону.  Заарештували і тих ба-
байківців, які допомагали повстанцям під час їх 
активних дій у 1919-1922 роках: С.Л. Чернявсь-
кого і Г.Г. Котенка. Доля знов звела їх. Тепер вже 
у Дніпропетровському ДОПРі. Всі пройшли по 
кримінальній справі № 27513. Слідство тривало 
рік. Ніхто із повстанців якихось свідчень один 
проти одного не давали. Ніхто не каявся і не 
просив помилування. Вирок Колегії ОГПУ від 
23 червня 1930 року: на підставі ст.ст 58-2, 58-10 
КК УРСР Левенця А.М., Дудку Н.Д., Чернявсь-
кого С.Л. – розстріляти; Левенця С.М., Пасічно-
го М.П., Котенка Г.Г., Кіпріча Д.І. – вислати на 

Соловки («УСЛОН») на 10 років. Вирок було 
виконано. Більше ніколи Бабайківка не зустріла 
своїх синів. Назавжди розлучила доля Марфу 
Михайлівну Геращенко – дружину отамана Афа-
насія Левенця з красенем чоловіком:  кавалер-
гардом, прапорщиком, повстанцем, шахтарем, 
жертовним патріотом України. Її серце до самої 
могили зберігало вірність Афанасію. Заповіла 
вона поховати себе у вінчальному вбранні. 
До сих пір  Україна не оцінює достойно жертов-
ність патріотів-повстанців 1919-1923 років,  які 
мали намір відстояти самостійну Україну, які 
розуміли: без наміру немає шляху до перемоги! 
Прикро, що згідно з чинним законодавством 
ця категорія жертовних борців проти совєтов 
не підлягає реабілітації. Трагічна доля цих па-
тріотів, бо історія не подарувала їм достойного 
загальнонаціонального Провідника,  здатного їх 
об’єднати в єдину переможну силу. Страждає від 
подібного і сучасна Україна. Очікує на глибоке 
дослідження справа № 27513, в якій зафіксовані 
події, котрі автор на свій розсуд називає «Ба-
байківський опір».  На одному з цвинтарів міста 
Суми, поруч з могилою мого діда Петра Левен-
ця, стоїть символічний надгробок з надписом: 
«Світла пам’ять безмогильним братам Левен-
цям – жертвам тоталітарного режиму: Афана-
сію Микитовичу, Семену Микитовичу, Касяну 
Микитовичу . Слава жертовним українцям!»

    Руслан Карпенко  (м. Суми) 

Книга видавництва журналу «Бористен»
  допомагає воювати  українським  бійцям 
Порівняно нещодавно у видавництві журналу 

«Бористен» побачила світ книга українця з 
США Михайла Дзвінки « Не заколисуйте людей 
утопіями».  Видання глибокого філософічного та 
світоглядного змісту. Більшість накладу  книж-
ки пішла на фронт.  Мудре слово   американсь-
кого українця  допомагає долати ворога! Справа 
в тому що на передовій дуже потрібні речі які 
б відволікали та давали позитив бійцям. Інтер-
нет там не скрізь. І головною відрадою для душі 
залишається книга. Особливою популярністю 
вона користується в   добровольчих  батальйо-
нах.  Їх  склад, як правило, інтелектуали, люди з 
великими духовними запитами. Для таких осо-
бливо цікаві твори подібні  до книги М. Дзвінки: 
які спонукають до думки, викликають дискусії та 
обговорення. Як сказав  нашому кореспонденту 
командир одного з підрозділів «Правого секто-
ру» Сергій К. ( з метою безпеки рідних хлопці  
просять їх не фотографувати та  не  подавати пріз-
вищ)  книга « Не заколисуйте людей утопіями»  
«стала моїм окопним університетом». Ось таку 
цінну працю Ви підготував українець з США!  
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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Народна казка

      ІЗ ЖИТТЯ НА ЗОНІ РОЗМЕЖУВАННЯ
Для мене особисто Донбас асоціюється не лише 
з териконами, степами  та балками, а тепер 
ще й із зоною бойових дій, а й з людьми, які 
заслуговують уваги та пошани. До такої категорії 
я відношу молодого чоловіка з приємною 
щирою посмішкою, справжнього патріота і 
цікаву людину – Сергія Вікторовича Шакуна. 
Пам’ятаю, як вперше почула це прізвище у 2014 
році після звільнення нашого Сєвєродонецька 
і побачила Сергія. Молода людина спортивної 
статури, оптиміст, легкий на підйом, нещадний 
до ворогів країни, він одразу привернув мою 
увагу. Хотілося познайомитися ближче, але 
наші шляхи кілька разів пересікалися лише 
дотично, а коли я зустрілася з ним на зустрічах 
з Левком Лук’яненком, то зрозуміла, що хочу 
взнати про цю людину більше і написати про С. 
Шакуна.  Така нагода випала і я із задоволенням 
зустрілася із паном Сергієм для розмови у 
кав’ярні, рятуючись від неймовірної спеки. 
З розмови дізнаюся, що Сергій Шакун народився 
у Первомайську, що на Луганщині, після 
служби у лавах армії вступив до Луганського 
медінституту, закінчив його, отримавши 
професію лікаря. Про себе Сергій розповідає без 
особливого ентузіазму, коротко згадуючи віхи 
свого колишнього життя: працював лікарем 
у 9-й лікарні Луганська, паралельно займався 
бізнесом, бо то були 90-і, коли зарплатня стала 
дорівнювати 16 доларам, звільнився, а у 2000 
році відкрив свою першу фірму і у 2014 році 
мав свою диспетчерську службу таксі, яка 
нараховувала майже 1,5 тисячі чоловік. За роки 
становлення свого бізнесу Сергій набув досвіду 
керування великим колективом, що згодилося 
йому у подальшій роботі з людьми. Все луснуло 
як мильна булька в оду мить, коли 12 травня 
2014 року бандити напали на його фірму, 
відібрали бізнес, документи, винесли навіть 
оргтехніку з офісу, а його самого, як активіста, 
що мав чітку проукраїнську життєву позицію, 
занесли у розстрільні списки, як ворога «молодої 
республіки». Сергію довелося тікати з рідного 
міста, він встиг забрати сина і виїхати у Київ. 
У нашому місті після звільнення від окупантів 
Сергій Шакун був призначений керівником 
обласного штабу АТО. З появою на такій посаді 
патріота справжнього, не «вишиватника», у 
містян з’явилася надія, що будуть покарані  
ті керівники, які призвали війну на Донбас 
і, нарешті, у місті буде наведений лад. С. 
Шакун встиг домогтися відкриття не однієї 
кримінальної справи за сепаратизм, приймав 
участь у ліквідації нарколабораторії, почав 
створювати свою нову міцну команду 
однодумців, але його Указом Президента 
незабаром назначили керівником Військово-

цивільної адміністрації селища Новотошківське 
Попаснянського району та с. Желобок. 
На нове місце Сергій поїхав власною 
автівкою, без охорони. Слід зазначити, 
що селище Новотошківське знаходиться 
на зоні розмежування і від ворожих 
позицій його відділяє лише два кілометри. 
• Жахлива картина!- так відповів Сергій 
на питання про перше враження від поїздки. 
– Школа, дитсадок, будинки – все вщент 
розбите, лише вітер гуляв дахами. Подивився 
на приватні будинки, а крізь діри у них 
видно кінець вулиці. Про те, де залишилися 
нечисленні мешканці, свідчили вікна, затягнуті 
плівкою. Повсюди повно сміття, яке вже 1,5 
роки не вивозилося. Тоді ще були обстріли чи не 
щодня, над головою – ворожі безпілотними…
У своїй розповіді Сергій не нарікає на труднощі, 
з якими стикнувся, бо потрібно було все 
починати з нуля, розповідає жваво, з гумором, 
так, ніби говорить про буденні звичайні речі. 
На перші збори прийшли мешканці – тридцять 
жінок і три чоловіка. В очах чекання, цікавість і 
недовіра – роками людей привчали підкорятися 
і виконувати вказівки «царя», якого над ними 
ставили, а тут ще й недоброзичливе ставлення 
до «укропів», які «у всьому винні». У перші 
дні роботи Шакун створює Громадську Раду, 
до складу якої ввійшли місцеві активісти 
та проукраїнських поглядів депутати, а сам 
починає займатися реєстрацією Військово-
цивільної адміністрації, складає штатний 
розклад та план роботи. Громадська Рада на 
добровольчих засадах починає працювати 
у трьох напрямках: 1) відбудова селища.

Спеціально для “Бористену”

“Донбaс сьогодні. Рубрика Світлани Талан” №
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) «Спеціально для «Бористену» 

Свято   Соборності   над   Збручем 
  Голова Хмельницької обласної  
«Просвіти» Віталій Міхалевський 
повідомив Товариство Української 
Мови ім. Шевченка (ТУМ) в США 
про міжобласне свято Єдности над 
Збручем, яке відбулося 22-ого січня на 
межі Хмельницької та Тернопільської 
областей у День Соборності України. 

 У цьому урочистому відзначенні 
100-річчя проголошення Акту Злуки 
УНР і ЗУНР взяли участь голови 
обласних адміністрацій Хмельниччини, 
Тернопільщини і Львівщини, як 
рівнож народні депутати України, 
духовенство та понад 3.5 тисячі 
представників української громади.
Дві урочисті сторони з Тернопільської 
і Хмельницької областей зустрілися на 
мосту через ріку Збруч. Це символізувало 

єднання українських земель в одну 
державу, що було проголошено в Києві 
Актом Злуки УНР та ЗУНР. На мосту 
молодь утворила прапор України з двох 
частин: від Хмельниччини : 50 м. жовтої 
частини прапора, а від Тернопільщини 
: 50 м. синьої. Разом дві частини склали 
100 на знак ювілейної історичної дати. 
Далі всі вирушили до Пам’ятного Хреста 
легендарному генерал-хорунжому УПА 
Роману Шухевичу, де відбувся молебень, 
а потім відбулося відкриття пам’ятного 
знаку «100 років Соборності України».

    проф. Віра 
Боднарук, голова

 Товариства Української Мови 
(США)

На фото Віталія Міхалевського  
пам’ятний хрест Роману Шухевичу

Роман Шухевич
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

повернулась до своїх осель. Повернулися і ба-
байківці: Семен Левенець, Микола Пасічний, 
Никандр Дудка, Давид Кіпріч... Повернулись до 
своїх осель і повстанці інших сіл Царичанської 
округи, які були у повстанському загоні Самар-
ського-Пасічного-Левенця (наприклад, Гречин 
Володимир Боніфатійович (1901р.) з Орлика,...).
 Рідне село притягувало, манило і отамана Ле-
венця Афанасія. Він навіть мріяв повернутися 
на малу батьківщину, зайнятись господарством. 
Не втерпів – потягло до рідного гнізда, приїхав у 
квітні-травні 1929 року в Бабайківку. Востаннє 
зібралась вся велика родина, востаннє поспіва-
ли разом улюблені пісні. Хтось доніс в  ОГПУ 
про візит отамана. Влада боялась нових проявів 
непокори, бо вже активізувалась колективіза-
ція, вже розправлялись з «куркулями» (Шин-
каренки, Василенко, Гавриш...). Через два міся-
ці заарештували  отамана і його побратимів з 
повстанського загону.  Заарештували і тих ба-
байківців, які допомагали повстанцям під час їх 
активних дій у 1919-1922 роках: С.Л. Чернявсь-
кого і Г.Г. Котенка. Доля знов звела їх. Тепер вже 
у Дніпропетровському ДОПРі. Всі пройшли по 
кримінальній справі № 27513. Слідство тривало 
рік. Ніхто із повстанців якихось свідчень один 
проти одного не давали. Ніхто не каявся і не 
просив помилування. Вирок Колегії ОГПУ від 
23 червня 1930 року: на підставі ст.ст 58-2, 58-10 
КК УРСР Левенця А.М., Дудку Н.Д., Чернявсь-
кого С.Л. – розстріляти; Левенця С.М., Пасічно-
го М.П., Котенка Г.Г., Кіпріча Д.І. – вислати на 

Соловки («УСЛОН») на 10 років. Вирок було 
виконано. Більше ніколи Бабайківка не зустріла 
своїх синів. Назавжди розлучила доля Марфу 
Михайлівну Геращенко – дружину отамана Афа-
насія Левенця з красенем чоловіком:  кавалер-
гардом, прапорщиком, повстанцем, шахтарем, 
жертовним патріотом України. Її серце до самої 
могили зберігало вірність Афанасію. Заповіла 
вона поховати себе у вінчальному вбранні. 
До сих пір  Україна не оцінює достойно жертов-
ність патріотів-повстанців 1919-1923 років,  які 
мали намір відстояти самостійну Україну, які 
розуміли: без наміру немає шляху до перемоги! 
Прикро, що згідно з чинним законодавством 
ця категорія жертовних борців проти совєтов 
не підлягає реабілітації. Трагічна доля цих па-
тріотів, бо історія не подарувала їм достойного 
загальнонаціонального Провідника,  здатного їх 
об’єднати в єдину переможну силу. Страждає від 
подібного і сучасна Україна. Очікує на глибоке 
дослідження справа № 27513, в якій зафіксовані 
події, котрі автор на свій розсуд називає «Ба-
байківський опір».  На одному з цвинтарів міста 
Суми, поруч з могилою мого діда Петра Левен-
ця, стоїть символічний надгробок з надписом: 
«Світла пам’ять безмогильним братам Левен-
цям – жертвам тоталітарного режиму: Афана-
сію Микитовичу, Семену Микитовичу, Касяну 
Микитовичу . Слава жертовним українцям!»

    Руслан Карпенко  (м. Суми) 

Книга видавництва журналу «Бористен»
  допомагає воювати  українським  бійцям 
Порівняно нещодавно у видавництві журналу 

«Бористен» побачила світ книга українця з 
США Михайла Дзвінки « Не заколисуйте людей 
утопіями».  Видання глибокого філософічного та 
світоглядного змісту. Більшість накладу  книж-
ки пішла на фронт.  Мудре слово   американсь-
кого українця  допомагає долати ворога! Справа 
в тому що на передовій дуже потрібні речі які 
б відволікали та давали позитив бійцям. Інтер-
нет там не скрізь. І головною відрадою для душі 
залишається книга. Особливою популярністю 
вона користується в   добровольчих  батальйо-
нах.  Їх  склад, як правило, інтелектуали, люди з 
великими духовними запитами. Для таких осо-
бливо цікаві твори подібні  до книги М. Дзвінки: 
які спонукають до думки, викликають дискусії та 
обговорення. Як сказав  нашому кореспонденту 
командир одного з підрозділів «Правого секто-
ру» Сергій К. ( з метою безпеки рідних хлопці  
просять їх не фотографувати та  не  подавати пріз-
вищ)  книга « Не заколисуйте людей утопіями»  
«стала моїм окопним університетом». Ось таку 
цінну працю Ви підготував українець з США!  
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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Народна казкаХМАРИНКОВІ ЗВІРІ
Равлик на ім’я Марко дуже не любив сидіти 
вдома. Можливо, будиночок у нього був занадто 
маленький, і тому Марко іще до обіду устигав 
зробити у ньому все, що лише можна було 
придумати: і прибрати, і приготувати обід, і 
погратись, і помалювати, і почитати книжки... А 
тоді Марко зупинявся, на хвильку замислювався, 
чим би іще таким зайнятись, і сумно зітхав, бо 
на думку йому не спадало анічогісінько. Але 
за мить маленький равлик знову веселішав: 
він згадував, що саме час для прогулянки.
Одного дня Марко, зробивши усі свої 
домашні справи, вийшов на вулицю. Він 
страшенно здивувався: довкола не було 
видно ані дерев, ані трави, ані квітів. 
Усе вкривала собою густа біла мряка.
– Привіт, Марко! – почувся знайомий голос.
– Хто це? – равлик крутив головою, сподіваючись 
побачити, хто ж це до нього озвався, але через 
туман нікого не міг розгледіти.
– Це я, мишка Алевтина.
Алевтина підійшла зовсім близько, і її біленький 
писочок висунувся з густої мряки, ніби з води.
– Який ти непосидючий, Марку! Якби мені 
не треба було перевірити, чи в порядку моя 
таємна комора, то я би увесь день просиділа 
в нірці. Ти лише поглянь, який туман!
– Туман? А ти знаєш, що таке туман, Алевтино? 
– хитро поглянув на мишку маленький равлик.
– Звісно знаю! Це коли нічого не видно.

– А от і ні! – аж засміявся Марко. – Дідусь 
одного разу розповів мені, що туман – то 
білі хмаринки. Просто вони стомились і 
спустились на землю трошки перепочити.
– Хмаринки?
– Так. Поглянь, який туман м’який і пухнастий.
– І справді... – Алевтина задумалась. – А от 
скажи мені таке. Коли я уважно дивлюсь 
на хмари у небі, то можу побачити різних 
хмаринкових звірів: слонів, бегемотів, навіть 
мишей. Ти знаєш, де вони поділися зараз?
– Та ніде... Вони тут і є.
– Де тут? – Алевтина озирнулась, шукаючи 
слона чи бегемота.
– Та ось тут. Хіба ж ти – не біла мишка?
– Я? Так! І правда! Я біла хмаринкова миша! – 
Алевтина аж застрибала від радості. – А де слон?
– Ходімо пошукаємо його, – запропонував Марко.
І Марко з Алевтиною вирушили на пошуки 
слона. Проте слон, мабуть, помандрував десь 
далеко, куди Маркові з Алевтиною іще не 
дозволяють гуляти. Але натомість вони зустріли 
інших звірів: їжачка Валика, що саме прибирав 
сире листя від дверей своєї хатинки, зайця 
Поспішайця, який щодуху тікав від лиси Мотрі, 
потім – лису Мотрю і синичку Лапоньку. Усі 
тварини дуже зраділи, коли дізнались, що вони 
– хмаринкові звірі, а Лапонька навіть вигадала 
«Пісеньку хмаринкових звірів», під яку тварини 
завели справжній хмаринковий хоровод.

Жила собі маленька черепаха. Вона мала великий 
коричневий панцир, розумну голівку, чотири короткі 
лапки, веселий характер і квіткове ім’я Маргаритка.
Одного ранку Маргаритка прокинулась і 
поглянула за вікно. Надворі було темно від хмар.
– Яка неприємність. У сірі хмарні дні мені завжди 
бракує сонця і різних кольорів, – зітхнула Маргаритка. 
Черепаха вилізла з ліжечка і попрямувала до 
шафи. У шафі, знала вона, є чимало кольорових 
речей. Маргаритка довго порпалась у светрах, 
спідницях, сукнях і штанях і врешті-решт вбралась 
у жовтий капелюшок, натягла червоні черевички, а 
в лапку узяла велику картату парасолю. Маргаритка 
видерлась на стільчик і стала роздивлятись себе 
у дзеркалі. Проте ані парасоля, ані черевички, 
ані капелюшок не покращили їй настрою.
– Який величезний, нудний коричневий панцир, – 
сумно пробурмотіла Маргаритка. – Якщо у нудний 
хмарний день мати нудний коричневий панцир, 
можна померти від нудьги!
Маргаритка побігла до мами.
– Мамо! Сьогодні немає сонця, і мені буде весь день 
сумно!
– Чого це раптом? У хмарних днів повно своїх 
переваг, – заперечила мама.
– Але мені не подобається, що у мене такий нудний 
коричневий панцир. Це так нецікаво!
– Ну, з цим ми щось придумаємо, – усміхнулась мама 

і дістала із шухляди велику коробку кольорових 
фарб.
Потім мама взяла пензлик і розфарбувала панцир 
Маргаритки у зелений колір.
– Так набагато краще! – вигукнула Маргаритка.
Але то ще було не все. Далі мама намалювала на 
зеленому панцирі червоні і сині квіти з жовтими 
серединками.
Маргаритка дуже зраділа такій красі. Тепер жодні 
хмари не могли стати на заваді усмішкам. Маленька 
черепаха поцілувала маму і відправилась гуляти. 
Скрізь, де вона проходила, нудьга вмить зникала, 
усі зустрічні звірі починали усміхатись і жартувати. 
Маргаритка казала їм:
– Доброго ранку! Який приємний сьогодні день... Чи 
не так?
А бджоли і метелики сідали Маргаритці на панцир, 
бо думали, що сині і червоні квіти з жовтими 
серединками – справжні.

КВІТКОВА ЧЕРЕПАХА

Анна ХРОМОВА
м. Нетанія,

Ізраїль
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

повернулась до своїх осель. Повернулися і ба-
байківці: Семен Левенець, Микола Пасічний, 
Никандр Дудка, Давид Кіпріч... Повернулись до 
своїх осель і повстанці інших сіл Царичанської 
округи, які були у повстанському загоні Самар-
ського-Пасічного-Левенця (наприклад, Гречин 
Володимир Боніфатійович (1901р.) з Орлика,...).
 Рідне село притягувало, манило і отамана Ле-
венця Афанасія. Він навіть мріяв повернутися 
на малу батьківщину, зайнятись господарством. 
Не втерпів – потягло до рідного гнізда, приїхав у 
квітні-травні 1929 року в Бабайківку. Востаннє 
зібралась вся велика родина, востаннє поспіва-
ли разом улюблені пісні. Хтось доніс в  ОГПУ 
про візит отамана. Влада боялась нових проявів 
непокори, бо вже активізувалась колективіза-
ція, вже розправлялись з «куркулями» (Шин-
каренки, Василенко, Гавриш...). Через два міся-
ці заарештували  отамана і його побратимів з 
повстанського загону.  Заарештували і тих ба-
байківців, які допомагали повстанцям під час їх 
активних дій у 1919-1922 роках: С.Л. Чернявсь-
кого і Г.Г. Котенка. Доля знов звела їх. Тепер вже 
у Дніпропетровському ДОПРі. Всі пройшли по 
кримінальній справі № 27513. Слідство тривало 
рік. Ніхто із повстанців якихось свідчень один 
проти одного не давали. Ніхто не каявся і не 
просив помилування. Вирок Колегії ОГПУ від 
23 червня 1930 року: на підставі ст.ст 58-2, 58-10 
КК УРСР Левенця А.М., Дудку Н.Д., Чернявсь-
кого С.Л. – розстріляти; Левенця С.М., Пасічно-
го М.П., Котенка Г.Г., Кіпріча Д.І. – вислати на 

Соловки («УСЛОН») на 10 років. Вирок було 
виконано. Більше ніколи Бабайківка не зустріла 
своїх синів. Назавжди розлучила доля Марфу 
Михайлівну Геращенко – дружину отамана Афа-
насія Левенця з красенем чоловіком:  кавалер-
гардом, прапорщиком, повстанцем, шахтарем, 
жертовним патріотом України. Її серце до самої 
могили зберігало вірність Афанасію. Заповіла 
вона поховати себе у вінчальному вбранні. 
До сих пір  Україна не оцінює достойно жертов-
ність патріотів-повстанців 1919-1923 років,  які 
мали намір відстояти самостійну Україну, які 
розуміли: без наміру немає шляху до перемоги! 
Прикро, що згідно з чинним законодавством 
ця категорія жертовних борців проти совєтов 
не підлягає реабілітації. Трагічна доля цих па-
тріотів, бо історія не подарувала їм достойного 
загальнонаціонального Провідника,  здатного їх 
об’єднати в єдину переможну силу. Страждає від 
подібного і сучасна Україна. Очікує на глибоке 
дослідження справа № 27513, в якій зафіксовані 
події, котрі автор на свій розсуд називає «Ба-
байківський опір».  На одному з цвинтарів міста 
Суми, поруч з могилою мого діда Петра Левен-
ця, стоїть символічний надгробок з надписом: 
«Світла пам’ять безмогильним братам Левен-
цям – жертвам тоталітарного режиму: Афана-
сію Микитовичу, Семену Микитовичу, Касяну 
Микитовичу . Слава жертовним українцям!»

    Руслан Карпенко  (м. Суми) 

Книга видавництва журналу «Бористен»
  допомагає воювати  українським  бійцям 
Порівняно нещодавно у видавництві журналу 

«Бористен» побачила світ книга українця з 
США Михайла Дзвінки « Не заколисуйте людей 
утопіями».  Видання глибокого філософічного та 
світоглядного змісту. Більшість накладу  книж-
ки пішла на фронт.  Мудре слово   американсь-
кого українця  допомагає долати ворога! Справа 
в тому що на передовій дуже потрібні речі які 
б відволікали та давали позитив бійцям. Інтер-
нет там не скрізь. І головною відрадою для душі 
залишається книга. Особливою популярністю 
вона користується в   добровольчих  батальйо-
нах.  Їх  склад, як правило, інтелектуали, люди з 
великими духовними запитами. Для таких осо-
бливо цікаві твори подібні  до книги М. Дзвінки: 
які спонукають до думки, викликають дискусії та 
обговорення. Як сказав  нашому кореспонденту 
командир одного з підрозділів «Правого секто-
ру» Сергій К. ( з метою безпеки рідних хлопці  
просять їх не фотографувати та  не  подавати пріз-
вищ)  книга « Не заколисуйте людей утопіями»  
«стала моїм окопним університетом». Ось таку 
цінну працю Ви підготував українець з США!  

№
05

(2
98

)

14

№
01

 (2
94

)

В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

14

№
01

 (2
94

)

Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
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СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
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ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
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 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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      ІЗ ЖИТТЯ НА ЗОНІ РОЗМЕЖУВАННЯ
Для мене особисто Донбас асоціюється не лише 
з териконами, степами  та балками, а тепер 
ще й із зоною бойових дій, а й з людьми, які 
заслуговують уваги та пошани. До такої категорії 
я відношу молодого чоловіка з приємною 
щирою посмішкою, справжнього патріота і 
цікаву людину – Сергія Вікторовича Шакуна. 
Пам’ятаю, як вперше почула це прізвище у 2014 
році після звільнення нашого Сєвєродонецька 
і побачила Сергія. Молода людина спортивної 
статури, оптиміст, легкий на підйом, нещадний 
до ворогів країни, він одразу привернув мою 
увагу. Хотілося познайомитися ближче, але 
наші шляхи кілька разів пересікалися лише 
дотично, а коли я зустрілася з ним на зустрічах 
з Левком Лук’яненком, то зрозуміла, що хочу 
взнати про цю людину більше і написати про С. 
Шакуна.  Така нагода випала і я із задоволенням 
зустрілася із паном Сергієм для розмови у 
кав’ярні, рятуючись від неймовірної спеки. 
З розмови дізнаюся, що Сергій Шакун народився 
у Первомайську, що на Луганщині, після 
служби у лавах армії вступив до Луганського 
медінституту, закінчив його, отримавши 
професію лікаря. Про себе Сергій розповідає без 
особливого ентузіазму, коротко згадуючи віхи 
свого колишнього життя: працював лікарем 
у 9-й лікарні Луганська, паралельно займався 
бізнесом, бо то були 90-і, коли зарплатня стала 
дорівнювати 16 доларам, звільнився, а у 2000 
році відкрив свою першу фірму і у 2014 році 
мав свою диспетчерську службу таксі, яка 
нараховувала майже 1,5 тисячі чоловік. За роки 
становлення свого бізнесу Сергій набув досвіду 
керування великим колективом, що згодилося 
йому у подальшій роботі з людьми. Все луснуло 
як мильна булька в оду мить, коли 12 травня 
2014 року бандити напали на його фірму, 
відібрали бізнес, документи, винесли навіть 
оргтехніку з офісу, а його самого, як активіста, 
що мав чітку проукраїнську життєву позицію, 
занесли у розстрільні списки, як ворога «молодої 
республіки». Сергію довелося тікати з рідного 
міста, він встиг забрати сина і виїхати у Київ. 
У нашому місті після звільнення від окупантів 
Сергій Шакун був призначений керівником 
обласного штабу АТО. З появою на такій посаді 
патріота справжнього, не «вишиватника», у 
містян з’явилася надія, що будуть покарані  
ті керівники, які призвали війну на Донбас 
і, нарешті, у місті буде наведений лад. С. 
Шакун встиг домогтися відкриття не однієї 
кримінальної справи за сепаратизм, приймав 
участь у ліквідації нарколабораторії, почав 
створювати свою нову міцну команду 
однодумців, але його Указом Президента 
незабаром назначили керівником Військово-

цивільної адміністрації селища Новотошківське 
Попаснянського району та с. Желобок. 
На нове місце Сергій поїхав власною 
автівкою, без охорони. Слід зазначити, 
що селище Новотошківське знаходиться 
на зоні розмежування і від ворожих 
позицій його відділяє лише два кілометри. 
• Жахлива картина!- так відповів Сергій 
на питання про перше враження від поїздки. 
– Школа, дитсадок, будинки – все вщент 
розбите, лише вітер гуляв дахами. Подивився 
на приватні будинки, а крізь діри у них 
видно кінець вулиці. Про те, де залишилися 
нечисленні мешканці, свідчили вікна, затягнуті 
плівкою. Повсюди повно сміття, яке вже 1,5 
роки не вивозилося. Тоді ще були обстріли чи не 
щодня, над головою – ворожі безпілотними…
У своїй розповіді Сергій не нарікає на труднощі, 
з якими стикнувся, бо потрібно було все 
починати з нуля, розповідає жваво, з гумором, 
так, ніби говорить про буденні звичайні речі. 
На перші збори прийшли мешканці – тридцять 
жінок і три чоловіка. В очах чекання, цікавість і 
недовіра – роками людей привчали підкорятися 
і виконувати вказівки «царя», якого над ними 
ставили, а тут ще й недоброзичливе ставлення 
до «укропів», які «у всьому винні». У перші 
дні роботи Шакун створює Громадську Раду, 
до складу якої ввійшли місцеві активісти 
та проукраїнських поглядів депутати, а сам 
починає займатися реєстрацією Військово-
цивільної адміністрації, складає штатний 
розклад та план роботи. Громадська Рада на 
добровольчих засадах починає працювати 
у трьох напрямках: 1) відбудова селища.

Спеціально для “Бористену”

“Донбaс сьогодні. Рубрика Світлани Талан” №
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

повернулась до своїх осель. Повернулися і ба-
байківці: Семен Левенець, Микола Пасічний, 
Никандр Дудка, Давид Кіпріч... Повернулись до 
своїх осель і повстанці інших сіл Царичанської 
округи, які були у повстанському загоні Самар-
ського-Пасічного-Левенця (наприклад, Гречин 
Володимир Боніфатійович (1901р.) з Орлика,...).
 Рідне село притягувало, манило і отамана Ле-
венця Афанасія. Він навіть мріяв повернутися 
на малу батьківщину, зайнятись господарством. 
Не втерпів – потягло до рідного гнізда, приїхав у 
квітні-травні 1929 року в Бабайківку. Востаннє 
зібралась вся велика родина, востаннє поспіва-
ли разом улюблені пісні. Хтось доніс в  ОГПУ 
про візит отамана. Влада боялась нових проявів 
непокори, бо вже активізувалась колективіза-
ція, вже розправлялись з «куркулями» (Шин-
каренки, Василенко, Гавриш...). Через два міся-
ці заарештували  отамана і його побратимів з 
повстанського загону.  Заарештували і тих ба-
байківців, які допомагали повстанцям під час їх 
активних дій у 1919-1922 роках: С.Л. Чернявсь-
кого і Г.Г. Котенка. Доля знов звела їх. Тепер вже 
у Дніпропетровському ДОПРі. Всі пройшли по 
кримінальній справі № 27513. Слідство тривало 
рік. Ніхто із повстанців якихось свідчень один 
проти одного не давали. Ніхто не каявся і не 
просив помилування. Вирок Колегії ОГПУ від 
23 червня 1930 року: на підставі ст.ст 58-2, 58-10 
КК УРСР Левенця А.М., Дудку Н.Д., Чернявсь-
кого С.Л. – розстріляти; Левенця С.М., Пасічно-
го М.П., Котенка Г.Г., Кіпріча Д.І. – вислати на 

Соловки («УСЛОН») на 10 років. Вирок було 
виконано. Більше ніколи Бабайківка не зустріла 
своїх синів. Назавжди розлучила доля Марфу 
Михайлівну Геращенко – дружину отамана Афа-
насія Левенця з красенем чоловіком:  кавалер-
гардом, прапорщиком, повстанцем, шахтарем, 
жертовним патріотом України. Її серце до самої 
могили зберігало вірність Афанасію. Заповіла 
вона поховати себе у вінчальному вбранні. 
До сих пір  Україна не оцінює достойно жертов-
ність патріотів-повстанців 1919-1923 років,  які 
мали намір відстояти самостійну Україну, які 
розуміли: без наміру немає шляху до перемоги! 
Прикро, що згідно з чинним законодавством 
ця категорія жертовних борців проти совєтов 
не підлягає реабілітації. Трагічна доля цих па-
тріотів, бо історія не подарувала їм достойного 
загальнонаціонального Провідника,  здатного їх 
об’єднати в єдину переможну силу. Страждає від 
подібного і сучасна Україна. Очікує на глибоке 
дослідження справа № 27513, в якій зафіксовані 
події, котрі автор на свій розсуд називає «Ба-
байківський опір».  На одному з цвинтарів міста 
Суми, поруч з могилою мого діда Петра Левен-
ця, стоїть символічний надгробок з надписом: 
«Світла пам’ять безмогильним братам Левен-
цям – жертвам тоталітарного режиму: Афана-
сію Микитовичу, Семену Микитовичу, Касяну 
Микитовичу . Слава жертовним українцям!»

    Руслан Карпенко  (м. Суми) 

Книга видавництва журналу «Бористен»
  допомагає воювати  українським  бійцям 
Порівняно нещодавно у видавництві журналу 

«Бористен» побачила світ книга українця з 
США Михайла Дзвінки « Не заколисуйте людей 
утопіями».  Видання глибокого філософічного та 
світоглядного змісту. Більшість накладу  книж-
ки пішла на фронт.  Мудре слово   американсь-
кого українця  допомагає долати ворога! Справа 
в тому що на передовій дуже потрібні речі які 
б відволікали та давали позитив бійцям. Інтер-
нет там не скрізь. І головною відрадою для душі 
залишається книга. Особливою популярністю 
вона користується в   добровольчих  батальйо-
нах.  Їх  склад, як правило, інтелектуали, люди з 
великими духовними запитами. Для таких осо-
бливо цікаві твори подібні  до книги М. Дзвінки: 
які спонукають до думки, викликають дискусії та 
обговорення. Як сказав  нашому кореспонденту 
командир одного з підрозділів «Правого секто-
ру» Сергій К. ( з метою безпеки рідних хлопці  
просять їх не фотографувати та  не  подавати пріз-
вищ)  книга « Не заколисуйте людей утопіями»  
«стала моїм окопним університетом». Ось таку 
цінну працю Ви підготував українець з США!  
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Чому ми маємо читати Біблію?

Ми повинні читати і до-
сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-

лютно надійна і безпомилко-
ва. Біблія унікальна серед так 
званих «святих» книг тим, 
що вона не просто викладає 
моральне вчення і говорить: 
«Вірте мені!». Вона дає нам 
можливість випробувати її, 
перевіряючи сотні детальних 
пророцтв, історичних повідом-
лень і наукових фактів, що мі-
стяться в ній. Ті, хто говорить, 
що Біблія містить помилки, 
глухі для правди. Одного разу 
Ісус запитав, що легше сказа-
ти: «Прощаються тобі гріхи 
твої», чи «Встань, візьми ложе 
своє і ходи». Тоді Він довів, 
що має можливість прощати 
гріхи (дещо, небачене для лю-
дей), зціливши паралітика (у 
чому оточуючі могли переко-
натися на власні очі). Так само 
нам дане запевнення, що Боже 
Слово істинне стосовно духов-
них речей, які ми не можемо 
перевірити своїм сприйнят-
тям, показуючи себе правди-
вим у тих сферах, які підда-
ються перевірці (історична, 
наукова і пророцька точність).

Ми маємо читати і вивча-
ти Біблію, тому що Бог, як і 
людська природа, незмінний 

– Біблія така ж актуальна для 
нас, як і в часи свого написан-
ня. Хоча світ навколо нас змі-
нюється, людські бажання і 
природа залишаються такими 
ж. Гортаючи сторінки біблій-
ної історії, ви побачите – не-
залежно від того, особисті це 
стосунки чи суспільні, «немає 
нічого нового під сонцем». І 
поки більша частина людства 
продовжує пошуки любові й 
задоволення у невідповідних 
місцях, Бог – наш добрий і ми-
лосердний Творець – повідом-
ляє, що саме принесе нам ПО-
СТІЙНУ радість. Його Слово, 
Святе Письмо, настільки важ-
ливе, що Ісус сказав про нього: 
«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих» 
(Матвія 4:4). Іншими слова-
ми, якщо ви хочете жити най-
більш повним життям, як це 
передбачено Богом, слухайте 
і слідуйте Божому Слову – це 
навіть важливіше за харчуван-
ня! Читання і вивчення Біблії 
допоможе нам за привабливою 
«приманкою» грішних спокус 
побачити болючий «гачок», 
аби ми змогли вчитися на по-
милках інших, не допускаючи 
їх особисто. Досвід – великий 
учитель, але коли доводиться 

отримувати уроки від гріха, 
він стає дуже суворим учите-
лем. Набагато краще вчитися 
на помилках інших. Існує так 
багато біблійних прикладів для 
ознайомлення – як позитив-
них, так і негативних (які інко-
ли бувають із різних моментів 
життя однієї і тієї ж людини). 
Знання Біблії дає нам реаль-
ну надію і мир, коли здається, 
що все навколо нас рушиться 

Біблія – це Боже Слово. 
Воно настільки обов’язко-
ве, як і закони природи. Ви 
можете ігнорувати її, але 
вам це тільки нашкодить, 
як і нехтуваннями законом 
гравітації. Загалом, важ-
ливість Біблії для нашого жит-
тя неможливо переоцінити. 

Не потрібно поглинати 
розділ за розділом, прочиту-
ючи по кілька сторінок без 
зупинки. Читаючи Біблію, ми 
входимо в спілкування з Бо-
гом, пізнаємо Його, встанов-
люємо особистий зв’язок з 
Творцем. Тому читання Біблії 
є не тільки раціональним, а й 
глибоко духовною вправою. 

Але чим більше ви зусиль 
докладатимете, щоб дійс-
но вкопатись у глибину, тим 
більшою буде нагорода за ваші 
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,

Сорочим оком пише білобоко,

Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,

А Київ, мов скажений, цілу-
вав   В степах село чиєсь, чуже,            

маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.

Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці. 

Новорічна колискова

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Цісареві цапи
Жив собі на світі бідний гуцул, якого нази-

вали у селі Кушніриком. Одного дня він 
полоскав у Черемоші баранячу шкіру. Робив 
своє діло і наспівував. А в той час їздив горами 
сам цісар із міністрами. Зачув пісню й під’їхав 
до річки.
 – Як живеш, чоловіче? – запитав Кушнірика.
 – Добре. Люди їдять, а я тільки смачно обли-
зуюся.
 – А що ти тут робиш?
 – Та долю товчу, аби мені не дала умерти.
 – Скільки маєш зиску від свого ремесла?
 – Чотири крейцери.
 Цісар якусь хвилину подумав і запитав ще:
 – Ти, відай, крутій. І все пропиваєш?
 – Якби кожен русин так пропивав, як я, то 
виздихали б з голоду всі корчмарі на Буковині.
 – Тоді скажи, як витрачаєш гроші?
 Гуцул почухав потилицю. Потім відповів:
 – Перший крейцер я даю у борг, другим спла-
чую борг, третій просто кидаю у воду, а четвер-
тий іде на дурних цапів.
 Цісар тільки витріщився на Кушнірика, бо 
не збагнув нічого. Міністри коло нього стригли 
вухами, як осли. Та вони вдавали, що все зро-
зуміли, і кривили писки: Кушнірик, мовляв, го-
ворить дурниці.
 

Цісар був сердитий і спитав Кушнірика:
 – А ти можеш, мудрий чоловіче, моїх цапів 
здоїти?
 – Аякже, дуже легко…
 – Тоді я їх пришлю із столиці.
 – Добре,– погодився Кушнірик.
 На другий день цісар покликав до палацу 
своїх міністрів і сказав:
 – Ану, розтлумачте слова того гуцула.
 Міністри поблідли, як недопечені калачі, за-
гиналися і
 не могли сказати нічого розумного.
 Цісар тупнув ногою:
 – Даю вам один тиждень, аби дізналися, а ні – 
то ваші голови покотяться землею!
 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

бала собі другого. Сей зараз забрався 
до мишей; що котру зловить — зараз 
удушить. Настав великий переполох 
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! — 
закричали гуртом.— Треба його конче 
позбутись, бо ні одна не останесь жи-
вою».— «Але як стратити його?» — за-
кричали одні. «Я пораджу,— сказала 
маленька.— Прив’яжім йому до шийки 
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як 
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже 
добра рада»,— сказали другі і почали з 
утіхи скакати. «Але котра завісить коти-
кові дзвіночок на шиї?» — спитала одна 
мишка.

Усі поглянули одна на другу і замов-
кли; не найшлась така відважна. А 

кіт тимчасом як ходив, так і ходить без 
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Мишача рада

Українська народна казка
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Чому ми маємо читати Біблію?
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сліджувати Біблію, 
тому що вона абсо-
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 Зажурилися міністри. Посідали і так раду 

радили, що аж чуприни їм змокріли. Не їли, не 
пили, а радилися. Та з того тільки язики попух-
ли. Нарешті хтось із них прошавкотів:
 – їдьмо до гуцула, най він розтлумачить що 
до чого.
 – Браво! – схвалили в один голос.
 – Не забудьмо, панове, взяти золотих,– пора-
див найстарший.– Бо той харцизяка ще може 
сказати, що суха ложка рот дере, і не стане з 
нами говорити.
 Погодилися. Сіли у бричку і – гайда!
 Кушнірик кожух латав і пісню співав. Навіть 
не глипнув на міністрів, що стали на порозі. Та 
найстарший ступив уперед, нахилився до нього 
й сказав:
 – Змилуйся, добрий чоловіче. Скажи, як ви-
трачаєш ті чотири крейцери, які заробляєш на 
овечій шкірі.
 – Бр-р-р! Пан – псові брат! – крикнув Куш-
нірик так сердито, що той аж відскочив.
 Другий міністр упав на коліна:
 – Благаємо тебе, розкажи, бо цісар нам по-
стинає голови.
 – Брешеш, ворон воронові не видовбає ока,– 
відповів Кушнірик.
 Міністри заревіли не своїми голосами:
 – Е-є-е!
 – Бе-е-е!
 – Ме-е-е!
 Гуцул розреготався:
 – Ади, з моєї хати вже овечу кошару зробили! 
Ану, загатіть сльози!
 Міністри тільки шморгали носами.
 – Ми дамо тобі грошей…
 – Ге-ге, ваше слово – лише до порога. Я не дам 
робити себе дурнем. Підете зі мною…
 Кушнірик повів їх до найбіднішнх хат.
 – Ану, висипайте на лаву ті гроші, що їх маєте 
дати!..– наказував міністрам.
 Пани витрушували із своїх кишень золото на 
лави бідняків.
 Коли роздали все до останнього гроша, гуцул 
натер їм у ніс перцю, а потім сказав:
 – Я на одній овечій шкірці маю чотири крей-
цери, а витрачаю так: перший даю на сина, бо 
він буде на старість давати мені, другим крейце-
ром годую свого батька, бо він колись годував 
мене, третій крейцер кидаю у воду – даю доньці 
на віно, а четвертий іде на цапів – то на вас, па-
нове.
 Міністри отетеріли.
 – Ідіть собі на зламану голову, дайте мені вже 
чисту годину! – закричав гуцул.
 Міністри драпонули до столиці, як дідьки до 
пекла.
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      ІЗ ЖИТТЯ НА ЗОНІ РОЗМЕЖУВАННЯ
Для мене особисто Донбас асоціюється не лише 
з териконами, степами  та балками, а тепер 
ще й із зоною бойових дій, а й з людьми, які 
заслуговують уваги та пошани. До такої категорії 
я відношу молодого чоловіка з приємною 
щирою посмішкою, справжнього патріота і 
цікаву людину – Сергія Вікторовича Шакуна. 
Пам’ятаю, як вперше почула це прізвище у 2014 
році після звільнення нашого Сєвєродонецька 
і побачила Сергія. Молода людина спортивної 
статури, оптиміст, легкий на підйом, нещадний 
до ворогів країни, він одразу привернув мою 
увагу. Хотілося познайомитися ближче, але 
наші шляхи кілька разів пересікалися лише 
дотично, а коли я зустрілася з ним на зустрічах 
з Левком Лук’яненком, то зрозуміла, що хочу 
взнати про цю людину більше і написати про С. 
Шакуна.  Така нагода випала і я із задоволенням 
зустрілася із паном Сергієм для розмови у 
кав’ярні, рятуючись від неймовірної спеки. 
З розмови дізнаюся, що Сергій Шакун народився 
у Первомайську, що на Луганщині, після 
служби у лавах армії вступив до Луганського 
медінституту, закінчив його, отримавши 
професію лікаря. Про себе Сергій розповідає без 
особливого ентузіазму, коротко згадуючи віхи 
свого колишнього життя: працював лікарем 
у 9-й лікарні Луганська, паралельно займався 
бізнесом, бо то були 90-і, коли зарплатня стала 
дорівнювати 16 доларам, звільнився, а у 2000 
році відкрив свою першу фірму і у 2014 році 
мав свою диспетчерську службу таксі, яка 
нараховувала майже 1,5 тисячі чоловік. За роки 
становлення свого бізнесу Сергій набув досвіду 
керування великим колективом, що згодилося 
йому у подальшій роботі з людьми. Все луснуло 
як мильна булька в оду мить, коли 12 травня 
2014 року бандити напали на його фірму, 
відібрали бізнес, документи, винесли навіть 
оргтехніку з офісу, а його самого, як активіста, 
що мав чітку проукраїнську життєву позицію, 
занесли у розстрільні списки, як ворога «молодої 
республіки». Сергію довелося тікати з рідного 
міста, він встиг забрати сина і виїхати у Київ. 
У нашому місті після звільнення від окупантів 
Сергій Шакун був призначений керівником 
обласного штабу АТО. З появою на такій посаді 
патріота справжнього, не «вишиватника», у 
містян з’явилася надія, що будуть покарані  
ті керівники, які призвали війну на Донбас 
і, нарешті, у місті буде наведений лад. С. 
Шакун встиг домогтися відкриття не однієї 
кримінальної справи за сепаратизм, приймав 
участь у ліквідації нарколабораторії, почав 
створювати свою нову міцну команду 
однодумців, але його Указом Президента 
незабаром назначили керівником Військово-

цивільної адміністрації селища Новотошківське 
Попаснянського району та с. Желобок. 
На нове місце Сергій поїхав власною 
автівкою, без охорони. Слід зазначити, 
що селище Новотошківське знаходиться 
на зоні розмежування і від ворожих 
позицій його відділяє лише два кілометри. 
• Жахлива картина!- так відповів Сергій 
на питання про перше враження від поїздки. 
– Школа, дитсадок, будинки – все вщент 
розбите, лише вітер гуляв дахами. Подивився 
на приватні будинки, а крізь діри у них 
видно кінець вулиці. Про те, де залишилися 
нечисленні мешканці, свідчили вікна, затягнуті 
плівкою. Повсюди повно сміття, яке вже 1,5 
роки не вивозилося. Тоді ще були обстріли чи не 
щодня, над головою – ворожі безпілотними…
У своїй розповіді Сергій не нарікає на труднощі, 
з якими стикнувся, бо потрібно було все 
починати з нуля, розповідає жваво, з гумором, 
так, ніби говорить про буденні звичайні речі. 
На перші збори прийшли мешканці – тридцять 
жінок і три чоловіка. В очах чекання, цікавість і 
недовіра – роками людей привчали підкорятися 
і виконувати вказівки «царя», якого над ними 
ставили, а тут ще й недоброзичливе ставлення 
до «укропів», які «у всьому винні». У перші 
дні роботи Шакун створює Громадську Раду, 
до складу якої ввійшли місцеві активісти 
та проукраїнських поглядів депутати, а сам 
починає займатися реєстрацією Військово-
цивільної адміністрації, складає штатний 
розклад та план роботи. Громадська Рада на 
добровольчих засадах починає працювати 
у трьох напрямках: 1) відбудова селища.

Спеціально для “Бористену”
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СХАМЕНІТЬСЯ,БУДЬТЕ ЛЮДЕ…
  Бо горе вам буде… 

Начальник кримських і 
донецьких головорізів Путін для 
повномасштабного вторгнення 

в Україну використовуватиме 
авіацію і ракети. Путін спочатку  

вдарить по штабам і пунктам 
управління, виведе з ладу  системи, 

а тоді піде в  широкомасштабну 
атаку відкритою територією, 

оскільки наземні  групування 
української армії, її цілісна система 

управління  стане паралізована.                                                          
З преси                        

 
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! Ми або раби,або 
зрадники, або агенти чужої держави.     
Складається враження,що в нас Бог 
відібрав розум. Ми  в черговий раз 
у нашій історії граємося в дитячі 
ігри і програємо Державу. Цього 
разу граємося у масове отаманство. 
Ми не читаємо історії, ми не пам’ятаємо 
минулого, ми не бачимо майбутнього. Ми 
живемо одним днем і виключно за своїм 
перелазом, постійно чи майже постійно у 
своїй хаті скраю і на своїй теплій печі,що  
сьогодні вже холодна. Через перелаз чи 
з віконця  виглядаємо у світ. Свій світ і  
бачимо свій город, свій садок, свій ставок 
і свій шматок неба  на обрії над стіною 
темного лісу. Далі наш зір не сягає. Ми 
всі мудрі, ми всі розумні, ми всі горді і 
ми всі дурні. Розумних, може, 3 відсотки.     
Від сили може 5. І це  поміж 45 мільйонів.        
Десять чи п'ятнадцять уже давно 
розповзлися, мов миші, по чужих світах.
 Йде війна. Страшна, підступна, кривава. 
Щодня забирає  по кілька душ на чорне 
небо від згарищ того криваво-чорного 
полум’я. Гине кращий цвіт нації. Щодня 
гине,щоб зберегти  нам державу. Зберегти 

уже не для себе - своїх дітей, своїх онуків, 
своїх правнуків. А ми   граємося в 
президентство. Ми щосуботи, щонеділі, 
помилившись московським попам в 
українських церквах, на українській 
землі, йдемо в ресторани, заливаємо 
пельку горілкою і після цього з масними 
губами від сала на всю  естраду, на 
всю вулицю,  на весь світ   волаємо:
-      Гоп,гоп… Ще не вмерла Україна, 
якщо ми гуляємо так…
 І ніхто не скаже….Ніхто у цьому світі:  
«Гуляєте, дурні, в останній раз». Україна 
над прірвою , а ви все лічите, все лічите 
чужі гроші. А своїх нема, Бо часто лежимо 
на печі у хаті скраю.  Нема своїх і самі не 
вмієте їх заробити. І тому й часто запитуєте 
самих себе: чому ми дурні і відповідаєте, 
бо бідні! А  чому бідні, бо дурні. І коло 
замикається і відповіді нема, як від 
вічного питання, що раніше народилося 
курка чи яйце? І ніхто у світі цього не знає.
  А історію котиться. Котиться чорним 
колесом по нашим мертвих душах. 
Котиться градами, котиться танками, 
котиться полями і автострадами і чавить 
нас,  чавить час. А ми граємося. І цього разу, 
як і колись, в отаманство. Досі граємося. 
Тисячу літ граємося. Тисячу літ стинаємо 
один одному голови: то на віче, то на 
майданах,мов з естафетними паличками 
- від віче до віче, від майдану до майдану. 
Брат брата вбиває. Брат брату виколює 
очі. І нас ніщо не вчить:ні горе, ні сльози, 
ні смерть. Твердий ми народ. Упертий, як 
пеньок дуба. Нікого ми не читаємо, історії 
не вивчаємо, її ж і  не знаємо. Біблію 
з  уст московських попів засвоюємо. 
Самому щось там у тій товстезній 
книзі на 2 тисячі сторінок прочитати
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Рубрика ««Я живу на своїй, Богом даній, землі»  

Дамоклів меч над Дністром
З крутого берега Дністра відкривається 

панорама неймовірної краси. Внизу, 
омиваючи невеликий острівець, тихо несе 
свої води ріка. Час від часу пропливають 
катамарани. Крута стежка вниз веде до 
печери монаха-відлюдника, видовбаній 
у кам'яній скелі над самою водою. На бе-
резі б'є джерело з надзвичайно смачною 
водою. Місцевий люд носить сюди поло-
скати білизну. Здавалося, такого вже давно 
нема, аж ні! Коромисло з відрами шмаття 
на плечі – і гайда до джерела. Кажуть, що 
опісля воно якось особливо пахне, хай 
всілякі хімічні ополіскувачі сховаються. 
Та й не дивно: навколо буяє таке розмаїття 
трав, що аж дух забиває.

Живий підручник природи
Описала лише один з куточків націо-

нального природного парку «Дністровсь-
кий каньйон», віднесеного до семи чудес 
України. Його довжина – 250 км. Сплави 
Дністром тут були популярні ще у 30-их 
роках минулого століття. Нині цей вид ту-
ризму заново відроджується, сплавляти-
ся на плотах і катамаранах їдуть не лише з 
України, а й інших країн. А ще ці місця по-
любляють дельтапланеристи. Пансіонати 
Заліщиків, розташовані на березі Дністра, 
були знані в Австро-Угорщині, а згодом і в 
Польщі, сюди ходив прямий поїзд з Варша-
ви. Найцінніший і найживописніший відрізок 
каньйону саме на Тернопільщині. Скельні від-
слонення, які містять закам’янілі рештки фло-
ри і фауни, так звані стінки, - живі пам’ятки 
природи, подібних до яких у світі практично 
немає. Сягають вони 400-500 мільйонів років. 
У скелях – печерні монастирі, гроти. Неподалік 
– найбільший в Україні  рівнинний Джуринсь-
кий водоспад висотою 16 метрів. У містечках 
і селах вздовж Дністра – десятки старовинних 
замків, найвідоміші з яких замок Бадені у Ко-
ропці і Червоногородський (від останнього, на 
жаль, залишилися лише вежі). А ще тут особли-
вий мікроклімат, близький до субтропіків. Вес-
на у ці краї приходить на кілька тижнів раніше. 
Захищені високими берегами Дністра долини 
придатні для вирощування ранньої городи-
ни. У кожної сім’ї – по кілька теплиць з помі-
дорами, огірками , капустою… З цього й живе 
тутешній люд. І непогано, судячи з того, що 
найбагатші села на Тернопільщині саме у пів-
денних Заліщицькому і Борщівському районах. 

Поки що на рівні ідеї, але…
І ось над усім цим нині занесено Дамоклів 

меч. Виникла ідея збудувати у Дністровсько-
му каньйоні каскад гідроелектростанцій, п’ять 
з них – на тернопільському відрізку Дністра. 

Ще по одній – на івано-франківському і чер-
нівецькому. Наприкінці минулого року ПАТ 
«Укргідроенерго»  звернулося з цього приводу 
до обласних адміністрацій трьох областей. Хоч 
у Тернополі  питання не особливо афішувало-
ся, але шила у мішку не сховаєш, і вже на по-
чатку січня піднялася громадськість: науков-
ці, екологи, рибалки, туристичні організації… 
Їхні представники влаштували пікет перед по-
чатком сесії обласної ради. Питання першим 
було винесено на розгляд депутатів. Перший 
заступник голови облдержадміністрації Іван 
Крисак розповів, що проект дуже перспектив-
ний. Якщо малі гідроелектростанції, які сьо-
годні працюють на малих річках області, в рік 
дають у загальну енергосистему  50 мільйонів

кіловат-годин при тому, що область спожи-
ває 1,5 мільярда, то це насправді «копійки». 
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі у сумі 
вироблятиме  830 мільйонів кіловат-годин. 
Величини, як мовиться, не порівнювані. Єв-
ропейський Банк Реконструкції і Розвитку 
на будівництво обіцяє виділити 1,1 мільярда 
євро кредиту. Половина цих коштів має зали-
шитися в області, отже, відкриваються гран-
діозні перспективи… Щоправда, голова обл-
держадміністрації Степан Барна, зважаючи на 
думку учасників акції, поспішив заспокоїти. 
Мовляв, все поки що на рівні ідеї. Потрібні 
обґрунтування фахівців, науковців, лише піс-
ля цього питання винесуть на засідання уряду.

Однак були й інші думки. І ті, хто висту-
пав з трибуни сесії, і в кулуарах наголошува-
ли: важливо надати максимальної гласності 
цьому питанню саме зараз, бо коли вгорі 
приймуть рішення, пізно буде бити у набат. 
Ось кілька висловлювань з приводу мож-
ливого спорудження гідроелектростанцій.

Щоб не було пізно,вже  б’ють у набaт
Олександр Степаненко, лідер громадської

 ВІЧНО ЖИВІ ЦІННОСТІ
«Донбас Сьогодні. Рубрика Світлани Талан»

Спеціально для «Бористену»

Травень місяць на Луганщині був насичений 
подіями. У містах і селах відзначили Всесвіт-

ній День вишиванки. У Сєвєродонецьку на пло-
щі Перемоги Луганським центром молодіжних 
ініціатив та соціальних досліджень з управлін-
ням молоді та спорту ОДА був організований 
флешмоб, коли містяни та гості міста утвори-
ли живий ланцюг єдності, тим самим показа-
ли єднання українського народу. За підтрим-
ки Луганського обласного Ресурсного Центру 
Розвитку Громад та Проекту ЄС/ПРООН МРГ 
пройшов день Європи, були відмічені нагоро-
дами волонтери. Для дітей, молоді та юнацтва 
у зеленому масиві міста відкрився мотузковий 
парк «Fiesta». Двадцять другого травня 147 па-
трульних поліцейських склали присягу на вір-
ність українському народу, з них 20 учасників 
бойових дій і 27 дівчат. Луганщина отримала 
нового Губернатора Гарбуза Ю. Г.  і мешканці 
поки що придивляються до нового керівника.
Але, однією з визначних подій був приїзд на 
Луганщину Героя України, дисидента, полум’я-
ного борця за незалежність України, видатного 
діяча українського національного руху, лауре-
ата Національної премії України ім. Т. Г. Шев-
ченка, живої легенди Левка Лук’яненка. Органі-
затором і ініціатором зустрічей, які відбулися 
у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську, 
був протоієрей Анатолій, який зараз служить у 
Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ 
КП в окупованому Луганську. Я з о. Анатолієм 
мала честь супроводжувати на всіх зустрічах 
пана Левка, тож мала змогу прослухати всі його 
виступи та особисто поспілкуватися. На всіх зу-
стрічах було багато слухачів, люди йшли на них, 
щоб почути думку Левка Григоровича про су-
часний стан у країні, поставити питання. Графік 
був настільки насичений, що не було змоги дати 
відповіді на всі питання, численні інтерв’ю ЗМІ 
часто доводилося давати між зустрічами, хоча 
пан Левко починав працювати з населенням 
зранку і закінчував о 21 годині. Всі, хто мав 
змогу побачити живу легенду країни, відзначи-
ли, що Левко Григорович, попри поважний вік, 
має гарну форму, світлий розум і блиск в очах. 
Не знаю, як він витримував такий темп, але я 
приходила ввечері додому геть втомлена і вис-
нажена, хоча лише була у супроводі.  «Для того, 
щоб зрозуміти обставини, в яких ми живемо, 
треба подивитися їх історію,- зазначив Левко 
Григорович. – Адже те, що ми робимо сьогодні, 
воно впливає на завтра, а витікає із вчорашньо-
го. От в якому стані наша нація сьогодні? Для 
того, щоб зрозуміти, чому вона в такому стані, 
треба подивитися в якому стані раніш була 
Україна? Тоді зв’язується час – минуле, сучасне 

і майбутнє…» Пан Левко у своїх виступах весь 
час робив екскурс у минуле країни, починаючи 
аж з 13 століття, щоб краще зрозуміти сьогоден-
ня. Він розповів про захоплення Києва у 1240 р., 
про створення українського козацтва, боротьбу 
українського народу за право жити на своїй рід-
ній землі і мати свою незалежну державу. . Пан 
Левко зазначив, що сталося так, що на розви-
ток населення Лівобережної України, зокрема 
й нашої Луганщини, з 18 століття дістала мож-
ливість впливати Росія, адже Правобережну 
Україну Росія захопила у 19 столітті, а західну 
– у 20-му. Левко Григорович нагадав, у нашого 
східного сусіда диктатура була завжди. Зокре-
ма, він сказав: «…Коли у 1920-22 рр. Росія роз-
душила Українську народну республіку, вона 
встановила у нас диктатуру. У нас не було сво-
боди багатопартійної системи, нам нав’язали 
колгоспи, нашу мову і культуру також душили 
і знищували. І в результаті ми вийшли у 1991 
році з під влади Москви з дуже низькою націо-
нальною свідомістю. І другий недолік був, який 
стосується не тільки України, а всього колиш-
нього Радянського Союзу, це – громадська па-
сивність. Комуністична партія, яка здійснювала 
диктатуру над всім населенням Радянського Со-
юзу, вона планово, науково обґрунтовувала, як 
можна у людей вбити активність і привести до 
пасивного стану, щоб вони слухняно виконува-
ли вказівки партії.Ось цей цілий комплекс так 
званих виховних заходів, або власне зомбуван-
ня населення, він дуже вплинув на ті поколін-
ня, які жили під комуністичною диктатурою. 
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) 2) робота комісії з гуманітарних питань. 
3) контроль за відновленням зруйнованих 
будівель. Сергієві було зрозуміло, що населення 
чекає від нього в першу чергу відновлення 
зруйнованих будинків і він самотужки починає 
з’ясовувати ціни на пластикові вікна у різних 
виробників до того часу, аж поки знаходить 
підприємство, яке погоджується виконати 
фронт робіт на дешевше, ніж деінде. До цього 
стара влада почала вставляти нові вікна та 
міняти дахи у будівлях, які мало пошкодженні, 
або взагалі не постраждали під час бойових дій, 
тож Шакун збирає людей і на загальних зборах 
громада сама вирішує, де потрібний ремонт 
у першу чергу. Люди вперше відчули себе не 
рабами місцевих «царьків», а господарями. 
Для відновлення селища прислали робітників 
з інших регіонів, але ж місцеве населення 
потерпало від безробіття, тож С. Шакун 
відправляє робітників назад і залучає до 
відновлення Новотошківського місцевих. 
Основне фінансування селище отримало від 
держави – 10 млн. гривень було виділено саме 
для відновлення пошкоджених будинків. Цих 
коштів вистачило на 39 будинків. Неоціненну 
допомогу надало NRS (норвезька рада у справах 
біженців), яка направила для селища 12,5 тис. 
листів шиферу, яких вистачило, щоб перекрити 
34 багатоповерхових будинків. «Це по площі, 
як три футбольні поля!- із задоволенням 
повідомляє Сергій, - а ще пиломатеріалів 
три залізничні вагони, це близько 120 кубів, 
три тони цвяхів». Розповідь стає жвавішою, 
коли Сергій починає розповідати про надану 
гуманітарну допомогу: «На школу 1000 рулонів 
шпалер надала у вигляді гумдопомоги одна 
із фабрик, волонтери привезли шість машин 
піску, дві тони цементу, клей для шпалер, а 
коли тернополяни дізналися, що дитячий садок 
недоукомплектований ліжками, тож волонтери 
привезли нові сучасні ліжка з ортопедичними 
матрацами, подушки, не забули і про солодкі 
подарунки для дітлахів. На зекономлені 
кошти від нових вікон замінили в окремих 
будинках водопровід, каналізацію, відновили 
лінію електропередач». За надзвичайно 
короткий період, з кінця червня до початку 
навчального року була частково відновлена 
школа, до першого жовтня – дитсадок, до 
зими всі будинки були з вікнами і під новими 
дахами. Мешканці почали повертатися у рідні 
домівки.  Дивуюся, як так швидко можна 
було все відновити, Сергій на цей рахунок 
не багатослівний: «Довелося побуцатися!» 
Чоловік розповідає, що коли з’ясувалося, що 
зроблено більше, ніж витрачено бюджетних 
коштів, знайшлися «доброзичливці» в особі 
колишнього селищного голови та деяких 
депутатів, які направили перевірки. Сергій 
не хоче говорити про погане, розповідає, що 
одразу ж налагодили транспортний зв'язок з 

селищем, запрацювали на повну продовольчі 
магазини, вже дев’ять разів поспіль Міжнародна 
благодійна християнська організація «Надія 
в дії» приїздить у селище з командою медиків, 
які привозять рентген, лабораторію та аптеку, 
вони надають медичну допомогу мешканцям 
і безкоштовно видають необхідні ліки та 
окуляри. «Зараз у Новотошківському понад 
1000 мешканців!» - з гордістю повідомляє 
Сергій. Дійсно, є чим пишатись! Адже зараз 
Новотошківське виблискує новими вікнами, 
хизується новими дахами, повсюди чисті 
вулиці, підстрижені кущі, побілені бордюри, 
квіти на клумбах, працює магазин, де можна 
придбати все необхідне. За домовленістю з 
місцевим підприємцем, щоб кошти не витікали, 
є домовленість про те, щоб ціни були помірні 
і навіть нижчі, ніж, наприклад, у Лисичанську, 
тому тут мешканці купують продукти на 
виділені кошти гуманітарної допомоги, також 
сюди приїздять люди з навколишніх сіл. 
Нещодавно Американський Корпус Милосердя 
запропонував усім бажаючим по 500 доларів на 
відкриття власного бізнесу, тож є надія, що в 
життя втіляться плани деяких мешканців селища 
і незабаром буде відкрита своя хлібопекарня, 
перукарня і теплиця. Сергій розповідає, що 
коли в перші дні перебування на новій посаді 
зрозумів, що потрібно підіймати з руїн не лише 
зруйновані будівлі, а й свідомість мешканців 
селища. Першим кроком було створення громад, 
але пробудити свідомість виявилося важче, ніж 
відбудувати будинки. Люди звикли, щоб ними 
керували, а тут потрібно було самим приймати 
рішення. Другим кроком стало доручення 
працездатного населення до відбудови 
селища. Сергій зізнається, що розбудити 
свідомість було нелегко і згадує випадок, 
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) лінуємося. Краще уже поспати. І спимо. 

Спимо у віках, спимо тисячоліттях, 
а прокидаємося тільки в товарняках. 
Тверезіємо у товарних  вагонах після телят, 
у лайні, у голодоморі, у смертях. А тоді 
просимо: оце одразу б і вмерти. Одразу і на 
небо. Бо не вміли жити на землі. На рідній 
землі. Перед смертю  б’ємося головою 
об рейку. Своєю, дурною, немислячою, 
гордою і вже тоді до неба  кричимо:
-      Дурні ми, дурні. Дурні та ж 
горді… Нікого не слухали. Казали, що 
свій розум маємо.
 Та не мали і не маємо. Показує час, 
показують записи на отаманство. 
Сліпі були, сліпими і помремо. З’ївши 
одноразову гречку, здобудемо вічне 
рабство. Краще б ви мали розум хоч 
колективний, об’єднаний, зважений, 
перспективний,дружній  і не гралися в 
отаманство, не гралися в президентство. 
Україна у вогні. Україна у страшному 
пеклі, яку не Бог на нас наслав - самі 
на себе. Ми начебто не бачимо вічно 
загарбницького, вічно підступного, 
вічно брехливого-сусіда. Поки ми 
роздаватимемо гречку,здуті консерви, 
танки сусіда уже на кордоні. Вони його 
за день пройдуть. За чорну ніч і його 
прапори,не наші, замайорять на наших 
вежах. І день стане ніччю, і квітень стане  
січнем. І білий сніг стане червоним.  
Нам плюють в очі, нам кажуть в очі: 
добудуємо Північний потік - 2 ,а  потім 
як грохнемо… по  Україні. І це стверджує 
рот, чорний рот Кремля, чорний рот по 
імені «нагла Скабеєва» (від 10 лютого 
2019 під час передачі "60 минут"). Те що 
на язиці Скабєєвої, те в голові Пуйла. А 
для нас недомислячих це ще не крижана 
вода. Крижана вода на наші байдужі 
голови – не вода. Нас треба окропом! 
Окропом, як Грозний,що  завойовував 
8 раз Новгород. Тоді ми прокинемося. 

А поки що спимо. Успішно спимо. У 
своїй хаті. Крайній! На теплій печі,що 
стає вже холодний. Але ще кожух гріє.
 Радник і сценарист по Донбасу Сурков 
пише: будувалася  Московія, за Олексія 
Михайловича, була імперія за Петра 
Першого, стане держава імперія і за 
Путіна. От ще б тільки трохи «ісконних 
зємєль» загарбати. Прихопити, і тоді….  
Пуйла канонізувати. Вивішувати  по 
церквах. По церквах московського 
патріархату. У світі неіснуючому. У 
світі, але не в головах московіта, якому 
будь-який папірець - тільки папірець. 
І  саме тому той Пуйло  заявляє:
-       Без України наша держава - 
не держава. Ми єдіний народ. Ми 
братній народ…І завтра в одне 
русло. Спільне, вічне. 
Якщо ж – ні,то негайно на захист 
Московського патріархату. По київській 
землі. По українській землі, від Чорного 
моря до Карпат і як грохнуть, А таки 
грохнуть... «Русскім міром» і хресною 
ходою, перетворивши хрест на меч. 
Грохнуть по всій Україні, захищаючи 
цього разу уже  московських прихожан. 
А ми збираємося на вибори. Кожному своє 
- Путіну війна, нам -  віртуальна  булава в 
руки.  Путін наступного ж дня виб’є її з рук. 
Булаву. Ви й до кінця виборів не підіб’єте 
підсумків. Не підіб’єте підсумків  зі своїм 
безголовим отаманством. З отаманством 
на  претензію. Не вмотивовану 
претензію. Ні часом, ні розумом, ні 
політичною ситуацією. Тільки любов’ю. 
До себе коханого. До омріяної булави 
і безголов’я! Збожеволіти можна. Від 
тверезості. Оп’яніти і не прокинутися. 
Хіба що у  вагоні. На протязі і холодній 
смердючій підлозі у братніх  обіймах 
«старшого брата». І це отаманство  
під час війни. Під час війни отамани, 
як вершники: кінь є, голови нема!
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Рубрика ««Я живу на своїй, Богом даній, землі»  

Дамоклів меч над Дністром
З крутого берега Дністра відкривається 

панорама неймовірної краси. Внизу, 
омиваючи невеликий острівець, тихо несе 
свої води ріка. Час від часу пропливають 
катамарани. Крута стежка вниз веде до 
печери монаха-відлюдника, видовбаній 
у кам'яній скелі над самою водою. На бе-
резі б'є джерело з надзвичайно смачною 
водою. Місцевий люд носить сюди поло-
скати білизну. Здавалося, такого вже давно 
нема, аж ні! Коромисло з відрами шмаття 
на плечі – і гайда до джерела. Кажуть, що 
опісля воно якось особливо пахне, хай 
всілякі хімічні ополіскувачі сховаються. 
Та й не дивно: навколо буяє таке розмаїття 
трав, що аж дух забиває.

Живий підручник природи
Описала лише один з куточків націо-

нального природного парку «Дністровсь-
кий каньйон», віднесеного до семи чудес 
України. Його довжина – 250 км. Сплави 
Дністром тут були популярні ще у 30-их 
роках минулого століття. Нині цей вид ту-
ризму заново відроджується, сплавляти-
ся на плотах і катамаранах їдуть не лише з 
України, а й інших країн. А ще ці місця по-
любляють дельтапланеристи. Пансіонати 
Заліщиків, розташовані на березі Дністра, 
були знані в Австро-Угорщині, а згодом і в 
Польщі, сюди ходив прямий поїзд з Варша-
ви. Найцінніший і найживописніший відрізок 
каньйону саме на Тернопільщині. Скельні від-
слонення, які містять закам’янілі рештки фло-
ри і фауни, так звані стінки, - живі пам’ятки 
природи, подібних до яких у світі практично 
немає. Сягають вони 400-500 мільйонів років. 
У скелях – печерні монастирі, гроти. Неподалік 
– найбільший в Україні  рівнинний Джуринсь-
кий водоспад висотою 16 метрів. У містечках 
і селах вздовж Дністра – десятки старовинних 
замків, найвідоміші з яких замок Бадені у Ко-
ропці і Червоногородський (від останнього, на 
жаль, залишилися лише вежі). А ще тут особли-
вий мікроклімат, близький до субтропіків. Вес-
на у ці краї приходить на кілька тижнів раніше. 
Захищені високими берегами Дністра долини 
придатні для вирощування ранньої городи-
ни. У кожної сім’ї – по кілька теплиць з помі-
дорами, огірками , капустою… З цього й живе 
тутешній люд. І непогано, судячи з того, що 
найбагатші села на Тернопільщині саме у пів-
денних Заліщицькому і Борщівському районах. 

Поки що на рівні ідеї, але…
І ось над усім цим нині занесено Дамоклів 

меч. Виникла ідея збудувати у Дністровсько-
му каньйоні каскад гідроелектростанцій, п’ять 
з них – на тернопільському відрізку Дністра. 

Ще по одній – на івано-франківському і чер-
нівецькому. Наприкінці минулого року ПАТ 
«Укргідроенерго»  звернулося з цього приводу 
до обласних адміністрацій трьох областей. Хоч 
у Тернополі  питання не особливо афішувало-
ся, але шила у мішку не сховаєш, і вже на по-
чатку січня піднялася громадськість: науков-
ці, екологи, рибалки, туристичні організації… 
Їхні представники влаштували пікет перед по-
чатком сесії обласної ради. Питання першим 
було винесено на розгляд депутатів. Перший 
заступник голови облдержадміністрації Іван 
Крисак розповів, що проект дуже перспектив-
ний. Якщо малі гідроелектростанції, які сьо-
годні працюють на малих річках області, в рік 
дають у загальну енергосистему  50 мільйонів

кіловат-годин при тому, що область спожи-
ває 1,5 мільярда, то це насправді «копійки». 
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі у сумі 
вироблятиме  830 мільйонів кіловат-годин. 
Величини, як мовиться, не порівнювані. Єв-
ропейський Банк Реконструкції і Розвитку 
на будівництво обіцяє виділити 1,1 мільярда 
євро кредиту. Половина цих коштів має зали-
шитися в області, отже, відкриваються гран-
діозні перспективи… Щоправда, голова обл-
держадміністрації Степан Барна, зважаючи на 
думку учасників акції, поспішив заспокоїти. 
Мовляв, все поки що на рівні ідеї. Потрібні 
обґрунтування фахівців, науковців, лише піс-
ля цього питання винесуть на засідання уряду.

Однак були й інші думки. І ті, хто висту-
пав з трибуни сесії, і в кулуарах наголошува-
ли: важливо надати максимальної гласності 
цьому питанню саме зараз, бо коли вгорі 
приймуть рішення, пізно буде бити у набат. 
Ось кілька висловлювань з приводу мож-
ливого спорудження гідроелектростанцій.

Щоб не було пізно,вже  б’ють у набaт
Олександр Степаненко, лідер громадської

 ВІЧНО ЖИВІ ЦІННОСТІ
«Донбас Сьогодні. Рубрика Світлани Талан»

Спеціально для «Бористену»

Травень місяць на Луганщині був насичений 
подіями. У містах і селах відзначили Всесвіт-

ній День вишиванки. У Сєвєродонецьку на пло-
щі Перемоги Луганським центром молодіжних 
ініціатив та соціальних досліджень з управлін-
ням молоді та спорту ОДА був організований 
флешмоб, коли містяни та гості міста утвори-
ли живий ланцюг єдності, тим самим показа-
ли єднання українського народу. За підтрим-
ки Луганського обласного Ресурсного Центру 
Розвитку Громад та Проекту ЄС/ПРООН МРГ 
пройшов день Європи, були відмічені нагоро-
дами волонтери. Для дітей, молоді та юнацтва 
у зеленому масиві міста відкрився мотузковий 
парк «Fiesta». Двадцять другого травня 147 па-
трульних поліцейських склали присягу на вір-
ність українському народу, з них 20 учасників 
бойових дій і 27 дівчат. Луганщина отримала 
нового Губернатора Гарбуза Ю. Г.  і мешканці 
поки що придивляються до нового керівника.
Але, однією з визначних подій був приїзд на 
Луганщину Героя України, дисидента, полум’я-
ного борця за незалежність України, видатного 
діяча українського національного руху, лауре-
ата Національної премії України ім. Т. Г. Шев-
ченка, живої легенди Левка Лук’яненка. Органі-
затором і ініціатором зустрічей, які відбулися 
у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську, 
був протоієрей Анатолій, який зараз служить у 
Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ 
КП в окупованому Луганську. Я з о. Анатолієм 
мала честь супроводжувати на всіх зустрічах 
пана Левка, тож мала змогу прослухати всі його 
виступи та особисто поспілкуватися. На всіх зу-
стрічах було багато слухачів, люди йшли на них, 
щоб почути думку Левка Григоровича про су-
часний стан у країні, поставити питання. Графік 
був настільки насичений, що не було змоги дати 
відповіді на всі питання, численні інтерв’ю ЗМІ 
часто доводилося давати між зустрічами, хоча 
пан Левко починав працювати з населенням 
зранку і закінчував о 21 годині. Всі, хто мав 
змогу побачити живу легенду країни, відзначи-
ли, що Левко Григорович, попри поважний вік, 
має гарну форму, світлий розум і блиск в очах. 
Не знаю, як він витримував такий темп, але я 
приходила ввечері додому геть втомлена і вис-
нажена, хоча лише була у супроводі.  «Для того, 
щоб зрозуміти обставини, в яких ми живемо, 
треба подивитися їх історію,- зазначив Левко 
Григорович. – Адже те, що ми робимо сьогодні, 
воно впливає на завтра, а витікає із вчорашньо-
го. От в якому стані наша нація сьогодні? Для 
того, щоб зрозуміти, чому вона в такому стані, 
треба подивитися в якому стані раніш була 
Україна? Тоді зв’язується час – минуле, сучасне 

і майбутнє…» Пан Левко у своїх виступах весь 
час робив екскурс у минуле країни, починаючи 
аж з 13 століття, щоб краще зрозуміти сьогоден-
ня. Він розповів про захоплення Києва у 1240 р., 
про створення українського козацтва, боротьбу 
українського народу за право жити на своїй рід-
ній землі і мати свою незалежну державу. . Пан 
Левко зазначив, що сталося так, що на розви-
ток населення Лівобережної України, зокрема 
й нашої Луганщини, з 18 століття дістала мож-
ливість впливати Росія, адже Правобережну 
Україну Росія захопила у 19 столітті, а західну 
– у 20-му. Левко Григорович нагадав, у нашого 
східного сусіда диктатура була завжди. Зокре-
ма, він сказав: «…Коли у 1920-22 рр. Росія роз-
душила Українську народну республіку, вона 
встановила у нас диктатуру. У нас не було сво-
боди багатопартійної системи, нам нав’язали 
колгоспи, нашу мову і культуру також душили 
і знищували. І в результаті ми вийшли у 1991 
році з під влади Москви з дуже низькою націо-
нальною свідомістю. І другий недолік був, який 
стосується не тільки України, а всього колиш-
нього Радянського Союзу, це – громадська па-
сивність. Комуністична партія, яка здійснювала 
диктатуру над всім населенням Радянського Со-
юзу, вона планово, науково обґрунтовувала, як 
можна у людей вбити активність і привести до 
пасивного стану, щоб вони слухняно виконува-
ли вказівки партії.Ось цей цілий комплекс так 
званих виховних заходів, або власне зомбуван-
ня населення, він дуже вплинув на ті поколін-
ня, які жили під комуністичною диктатурою. 
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) 2) робота комісії з гуманітарних питань. 
3) контроль за відновленням зруйнованих 
будівель. Сергієві було зрозуміло, що населення 
чекає від нього в першу чергу відновлення 
зруйнованих будинків і він самотужки починає 
з’ясовувати ціни на пластикові вікна у різних 
виробників до того часу, аж поки знаходить 
підприємство, яке погоджується виконати 
фронт робіт на дешевше, ніж деінде. До цього 
стара влада почала вставляти нові вікна та 
міняти дахи у будівлях, які мало пошкодженні, 
або взагалі не постраждали під час бойових дій, 
тож Шакун збирає людей і на загальних зборах 
громада сама вирішує, де потрібний ремонт 
у першу чергу. Люди вперше відчули себе не 
рабами місцевих «царьків», а господарями. 
Для відновлення селища прислали робітників 
з інших регіонів, але ж місцеве населення 
потерпало від безробіття, тож С. Шакун 
відправляє робітників назад і залучає до 
відновлення Новотошківського місцевих. 
Основне фінансування селище отримало від 
держави – 10 млн. гривень було виділено саме 
для відновлення пошкоджених будинків. Цих 
коштів вистачило на 39 будинків. Неоціненну 
допомогу надало NRS (норвезька рада у справах 
біженців), яка направила для селища 12,5 тис. 
листів шиферу, яких вистачило, щоб перекрити 
34 багатоповерхових будинків. «Це по площі, 
як три футбольні поля!- із задоволенням 
повідомляє Сергій, - а ще пиломатеріалів 
три залізничні вагони, це близько 120 кубів, 
три тони цвяхів». Розповідь стає жвавішою, 
коли Сергій починає розповідати про надану 
гуманітарну допомогу: «На школу 1000 рулонів 
шпалер надала у вигляді гумдопомоги одна 
із фабрик, волонтери привезли шість машин 
піску, дві тони цементу, клей для шпалер, а 
коли тернополяни дізналися, що дитячий садок 
недоукомплектований ліжками, тож волонтери 
привезли нові сучасні ліжка з ортопедичними 
матрацами, подушки, не забули і про солодкі 
подарунки для дітлахів. На зекономлені 
кошти від нових вікон замінили в окремих 
будинках водопровід, каналізацію, відновили 
лінію електропередач». За надзвичайно 
короткий період, з кінця червня до початку 
навчального року була частково відновлена 
школа, до першого жовтня – дитсадок, до 
зими всі будинки були з вікнами і під новими 
дахами. Мешканці почали повертатися у рідні 
домівки.  Дивуюся, як так швидко можна 
було все відновити, Сергій на цей рахунок 
не багатослівний: «Довелося побуцатися!» 
Чоловік розповідає, що коли з’ясувалося, що 
зроблено більше, ніж витрачено бюджетних 
коштів, знайшлися «доброзичливці» в особі 
колишнього селищного голови та деяких 
депутатів, які направили перевірки. Сергій 
не хоче говорити про погане, розповідає, що 
одразу ж налагодили транспортний зв'язок з 

селищем, запрацювали на повну продовольчі 
магазини, вже дев’ять разів поспіль Міжнародна 
благодійна християнська організація «Надія 
в дії» приїздить у селище з командою медиків, 
які привозять рентген, лабораторію та аптеку, 
вони надають медичну допомогу мешканцям 
і безкоштовно видають необхідні ліки та 
окуляри. «Зараз у Новотошківському понад 
1000 мешканців!» - з гордістю повідомляє 
Сергій. Дійсно, є чим пишатись! Адже зараз 
Новотошківське виблискує новими вікнами, 
хизується новими дахами, повсюди чисті 
вулиці, підстрижені кущі, побілені бордюри, 
квіти на клумбах, працює магазин, де можна 
придбати все необхідне. За домовленістю з 
місцевим підприємцем, щоб кошти не витікали, 
є домовленість про те, щоб ціни були помірні 
і навіть нижчі, ніж, наприклад, у Лисичанську, 
тому тут мешканці купують продукти на 
виділені кошти гуманітарної допомоги, також 
сюди приїздять люди з навколишніх сіл. 
Нещодавно Американський Корпус Милосердя 
запропонував усім бажаючим по 500 доларів на 
відкриття власного бізнесу, тож є надія, що в 
життя втіляться плани деяких мешканців селища 
і незабаром буде відкрита своя хлібопекарня, 
перукарня і теплиця. Сергій розповідає, що 
коли в перші дні перебування на новій посаді 
зрозумів, що потрібно підіймати з руїн не лише 
зруйновані будівлі, а й свідомість мешканців 
селища. Першим кроком було створення громад, 
але пробудити свідомість виявилося важче, ніж 
відбудувати будинки. Люди звикли, щоб ними 
керували, а тут потрібно було самим приймати 
рішення. Другим кроком стало доручення 
працездатного населення до відбудови 
селища. Сергій зізнається, що розбудити 
свідомість було нелегко і згадує випадок, 
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Це або зрадники, або перевертні, 
або раби, або агенти Кремля.
 Якщо ваше безцеремонне, мізерне, низьке 
егоїстичне «я» навіть у  дні( не роки, 
а дні) не заговорить і не пробудиться 
совістю, любов»ю  до України і ви не 
зійдете з дистанції, свято вірячи , що 
цього разу  булава дістанеться саме вам, 
ви помилитися. Гірко помилитися. І від 
цього стане ще більше сумно, боляче, 
страшно. Страшно за Україну. Цього разу, 
як карлик прийде, Україна вже ніколи 
не підніметься з колін, не відродиться. 
Карлик нас,  полуденних слов’ян, швидко 
переселить у Сибір, сибіряків в Україну 
і навіки зніме питання  з українським 
сепаратизмом. І з державністю  
буде покінчено раз і назавжди.
В ім’я України, Любові до неї, дайте 
чинному президенту закінчити розпочате 
ним:зміцнити армію, укріпити мову, 
перейти  українському люду в українську 
церкву, а всім нам знову, як за Ярослава 
Мудрого, стати  європейською  єдиної 
родиною. Якщо не дати стати йому «тестем 
Європи», то хоч хай стане «зятем» у ній. 
Дайте таку можливість - зійдіть з кривою 
дороги,яка називається НЕБУТТЯ!
 Що ще намалювати мені, щоб ми 
усвідомили? Що ще пояснити, щоб 
застерегти і сказати: ми вільними 
можемо прожити останній рік. Завтра 
знову у рабство! Завтра   чекає нас 
вчора! Чорне вчора. Холодне і вічне. Як   
сибірські морози. Що на ваш огород, 
у ваш маєток, у ваші…не двері - вікна 
влізуть ті, хто тільки воює на цій землі, 
тільки загарбає, тільки приєднує і 
завжди каже, що то «ісконно його!». І все 
загарбує,все розширяє,неначе у всесвіті, 
і до безмежності.   А мені так хочеться 
історичне ще раз запитати. Може, 
востаннє  у житті. У нашому житті:чи є у 
нас під черепної коробкою  трішки лою? 
Трішки сірої маси, яка стає світлою при 
розумі? Чи у нас тільки, як у павловського 

пса,  соки, соки, соки…Соки виділяються 
і течуть, мов крокодилові  сльози, який 
плаче над своєю жертвою,що в його пащі.
 Куди ж ми розтаскуємо голоси? Для кому 
і для кого? Навіть дикі племена,папуаси, 
у хвилини небезпеки стають дружньо 
в одне коло. Стають інстинктивно, 
рефлекторно у хвилину загрози. Стають 
плече об плече, щоб нізвідки не вдарив 
хижак,ворог, сусіднє плем’я. А  діти 
посередині. Діти посередині, щоб якщо 
вмерти самому, то щоб вижили вони і 
продовжили свій рід. А що ж ми сьогодні. 
Де наше коло? Де наше об’єднання? 
Де наша рука в руку? Чому ми так  
розпорошилися, кинули напризволяще 
дітей своїх? В окопах! На своїй не 
чужій землі. А самі гасаємо по ефірах , 
оббріхуємо один одного,  вбиваємо один 
одного і фізично, і морально. То чи треба 
багато сил нашому( не вашому) ворогу, 
коли ми його зі свого двору не бачимо. Ми 
не тільки розум утратили, ми утратили 
зір. Ми не бачимо рук, що тягнуться до 
нашого горла. До нашого останнього 
земного подиху на рідній землі. Сліпці, 
сліпці. А він все придивляється до нас 
з-за нашого ж тину. Придивляється 
і  думає, коли ж нас найкраще  узяти за 
горло. Взяти  голими руками і задушити, 
як не раз душив. Як душив 10 років тому, 
як душив сто років тому, як задушить 
через два - три місяці. Невже ми не 
усвідомлюєте цього? Цієї небезпеки?
Майже п’ятсот років тому Іван 
Виговський був не таким , як ми 
сьогодні. Розумним, розсудливим, 
стратегічним. Він зрозумів, що вихід в 
України один - знищити московського 
супостата. Знищив. Під Конотопом 
знищив доблесну армію московітів. 
Москва виливала церковні дзвони для 
гармат… А що ж потім? Московітзнищив 
його? Ні. Виговського знищили  свої. 
Гетьман Скоропадський дав  українцям 
без віз, конвертовану гривну,



18
№

01
 (2

94
)

Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?

Левко Григорович сказав так: «…Тепер ми до-
сягаємо того рівня енергії і освіченості, що бо-
ремося за незалежність. І цю незалежність те-
пер ми відстоїмо, і це буде третє тисячоліття, 
це буде українським тисячоліття, Україна почне 
відроджуватися після того, коли поверне собі 
свої землі, а Російська Федерація розвалиться – 
це важливий історичний процес». Впевнена, що 
зустріч з живою легендою України надовго зали-
шиться у пам’яті моїх земляків і ми ще не раз бу-
демо згадувати пророчі слова Левка Лук’яненка.  
Згадуючи усі події травня, не можна пропусти-
ти День міста, який був відзначений наприкінці 
місяця. З дев’ятої ранку до одинадцятої годи-
ни вечора відбувалися різні святкові заходи, 
але, як і раніше, українською символікою мі-
сто прикрашене не було, зі сцени лунали пісні 
відомого співака та гурту, але організатори 
свята не нагадали присутнім, що є Гімн Украї-
ни. Не було також благодійних заходів по збо-
ру коштів для бійців, а саме їм повинні завдя-
чувати містяни за спокійне і мирне свято.
 Повертаючись до теми життя в окупації, не 
можу не розповісти про те, що і для мене самої 
виявилося неочікуваним. З достовірної інфор-
мації я дізналася, що у Луганську продовжує 
роботу Луганський академічний український 
музично-драматичний театр на Оборонній і ба-
гато постанов українською мовою. У репертуарі 
театру «Сватання на Гончарівці Г. Квітки-Ос-
нов’яненка, «Одружуйтесь! Або йдіть до дідька» 
А. Чехова також українською. Ще до війни від-
булася прем’єра - інсценізація Павлюка за вір-
шованим романом Л. Костенко музична драма 
«Маруся Чурай» і зараз її з репертуару театру не 
знято. Глядачі могли побачити постанови іно-
земних авторів також українською мовою: «Ка-
валер троянд» (білоруський автор О. Курейчик), 
«Водевіль» (Жан Летраз – французький драма-
тург), «Адель» (Євгеній Таганов – російський 
драматург). У репертуарі театру є п’єси для ді-
тей, також українською мовою. Нещодавно від-
булася прем’єра. За п’єсою Григорія Половинки 
«Нові фараони» була зроблена постанова, був 
повний аншлаг, бо народ скучив за українським 
словом, національним гумором. Театр – син-
тетичне мистецтво, де є і пісні, і танці, гумор і 
буфонада, багато динаміки, з вуст акторів зву-
чить жива українська мова, а головне, що лу-
ганчани мають змогу відчути Україну в театрі. 
При луганській єпархії УПЦ КП, де секретар 
єпархії отець Анатолій веде службу українською 
мовою, є з півсотні прихожан. Ядро складають 
чотири десятки людей, але часто приходять і ті, 
хто відвідує церкви МП. На території єпархії діє 
музей козацької слави, який відвідують люди, 
коли приходять на службу, потім вони приво-
дять туди своїх знайомих. Ініціатором та про-
ектантом створення музею «Минулу славу він 
не забуваймо!» вже в окупованому місті став 
історик, письменник, поет і драматург Григорій 

Половинко, технічними роботами займався о. 
Анатолій.  У першому приміщенні музею від-
творена українська хата 18 ст., де є і сволок з 
причепленою до нього дитячою люлькою, де 
надпис «Мир дому сьому» та вибитий хрест, і 
розписані піч та коромисла, ночви і старовинні 
пляшки на полицях. Перед експозицією виши-
тих рушників з різних куточків України – слова 
Т. Шевченка «В своїй хаті своя правда, і сила, і 
воля». Друга експозиція – козацький побут, де 
представлені інструменти: коси, серпи, цвяхи 
для підків,  кінські вуздечки, конов’язь, гусині 
пера для письма та перо дрофи, ін. Увагу відві-
дувачів привертають записи про те, як відгуку-
вались про козаків запорожців в інших країнах 
та державах. Є уламки козацьких хрестів з Хор-
тиці та монети часів правління Катерини ||. У 
музеї знаходяться відтворені запорізькі коза-
цькі прапори та шапки, є люльки для паління 
та люльки-носогрійки, макети пістолів та муш-
кетів. Містяни активно допомагають збирати 
експонати. Так наприклад, книгу «Псалми Да-
вида» 18 ст. подарувала прихожанка. До речі, 
вказано, хто приніс до музею  подарункові ек-
спонати. Третя експозиція – виставка картин 
«Ще золотіти нашій булаві», яка нараховує по-
над сто картин Григорія Половинки. Роботи ви-
конані в основному аквареллю та гуашшю, це і 
козацька тематика, і шевченкіада, і запорізький 
український національний побут, і релігійна 
тематика, є ікони та пейзажі різних куточків 
нашої країни. Окремо виділені портрети під 
тематикою «Імена, що гріють нам душу». Це, 
зокрема,  портрети гетьманів Хмельницького, 
Орлика, Івана Сірка,також є портрети видатних 
людей сучасності: Левка Лук’яненка, Б. Бенюка, 
Івана Низового та Миколи  Малахути, який, 
до речі, до цього часу власними силами і ко-
штами видає літературну україномовну газету. 
Зараз наша країна переживає нелегкі часи, коли 
частина українців опинилася по різні боки кор-
дону, але залишаються невмирущі цінності, 
такі, як рідна земля, рідні люди, мистецтво 
і рідна мова. І поки є там, на окупованій зем-
лі такі люди, як Г. Половинко, М. Малахута, о. 
Анатолій і багато інших, які свято бережуть 
українську історію та слово, Україна буде жити!
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) пункт пропуску, бо з Новотошківського 
до Луганська лише 50 км, відкриття 
пропускного пункту дасть розв’язку на 
сполучення з багатьма пунктами Луганщини 
(Первомайськ, Лисичанськ, Стаханов і т. д.) 
За кілька кілометрів від селища окупована 
територія, там родичі та близькі мешканців 
Новотошківки. Вони одне від одного живуть 
на відстані мінометного пострілу, між ними – 
порізана по живому окопами українська земля, 
але по обидва боки люди вірять, що все це 
тимчасово. На питання, чи вірить Сергій у те, 
що зможе повернутися у рідний Луганськ, не 
вагаючись із впевненістю каже: «Я впевнений, 
що незабаром повернуся у свій звільнений 
Луганськ!» Його оптимізм заряджає, від світла 
його душі стає ясніше, його хочеться слухати 
і самій зробити щось добре і корисне для 
інших. Щиро вірю, що у Сергія все вийде, він 
повернеться у рідне місто, як і тисячі вимушених 
переселенців зможуть повернутися у рідні 
домівки, затоптавши ногами зону розмежування. 

Сергій працює над державним проектом, щоб 
показати іншим, як можна за короткий термін 
економно відбудувати поселення і я вірю, що 
незабаром його досвід будуть переймати інші 
регіони. Впевнена, що все у Сергія Шакуна 
вийде, бо він людина на своєму місці. І якщо 
кожен з нас буде робити добре свою справу, 
перемога не за горами. Під враженням від 
розповіді цієї неймовірної людини, я прощаюся 
з ним і забуваю подякувати за каву та ласощі, 
але про себе дякую Богові за зустріч із Сергієм. 
                                                       Світлана Талан, письменниця, член НСПУ.  
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)   академію,  словники. Почав будувати 

державу. Свої ж і не підтримали. Не сіли 
за один стіл. З гетьманом. Не порадилися 
і не порадили. Вчинили переворот 
і втратили …Україну. Через своє 
отаманство знищили гетьмана-втратили 
державу. Як нині. Рівно сто років тому 
ж. Така ж картина. Одне до одного.  
Вигнали гетьман, продали Вітчизну. 
10 років тому не підійшов  отаманам 
український президент Віктор Ющенко. 
Обрали людину без роду і племені. Уклали 
Харківські угоди, закабалили Україну по 
2040 рік. А потім сусід ударив . Ударив по 
Криму і втратили Крим. Втратили Крим 
і  частину Донбасу. А на Донбасі…А 
на Донбасі …тисячі смертей, тисячі 
дітей,тисячі матерів, тисячі стариків і 
тисячі воїнів. Кращих воїнів, кращих 
синів України. І всі за світи. І всі до одного 
за світи! А після виборів ще не те буде…
 Може, ж візьмемося за розум. Може, 
візьмемося за голови, Може,  спочатку 
укріпимося. Станемо державою. Дамо 
чинному президенту закріпити рідну  мову, 
закріпити рідну церкву,зміцнити рідну 
армію, вступити до НАТО, до Євросоюзу, 
закінчити війну, зафіксувати у Мінюсті 
дві партії:консервативну і ліберальну, 
чи демократичну і республіканську. Це 
як візьмемося за голову і створимо 2 
партії. 2 партії замість двохсот партій, 
і одного президента замість двох 
сотень  отаманів. Може, таки станемо  
на тверді ноги. Тверді європейські 
ноги, розпочнемо по-справжньому 
будувати державу. Будувати державу на 
фундаменті уже нині закладеному , але 
ще на рихлому, не зміцнілому. Може, над 
цим подумаємо. А заодно і про вибори:
-      Ніяких виборів у  час війни!!! 
Ніяких ігор у демократію. На 
порозі ворог. Ворог не з хліб-сіллю. 
Ворог на танках і бетеерах !
 Візьмімося за руки, за рідні душі,і 

в одне коло, В одну сім’ю. В ім’я 
держави. В ім’я Вітчизни. В Ім’я 
України. Чи ми вже на це не  здатні.?  
 Нині черговий історичний етап. Тепер 
нам і Порошенко не такий. А для чого ж 
його вибрали вчора? Чи може вибрали 
бідним, а він став завдяки нам багатим, 
А може вибрали багатим, і не за  статки, 
і не за розум? Але  тільки він досяг того, 
чого не досяг ніхто в нашій історії. Ніхто 
із  його попередників, ні в десятиліттях, 
ні століттях, ні у віках: своя мова, своя 
церква, своя армія. Що нам ще треба?   
Дайте можливість йому добудувати 
державу. Поставити її на європейські 
ноги. Допоможіть йому в цьому, 
як  не у часи Петлюри, Винниченка. 
Будуймо разом!!! Будуймо такою, як 
Німеччина,як Франція, як Італія, як 
Польща, як Португалія, де одна мова, 
одна віра, одна держава, держава, як сім’я.
 Коли ми стане державним народом? Коли   
ми станемо мислячим людом? Коли ж ми 
отямимося і візьмемося за голову?! Чи в 
нас  одні у голові й ментальності історичні 
скрижалі, мов   на скелі вибиті блискавкою 
у наших душах: раби, зрадники, агенти 
чужих Богів, чужих вождів, чужих попів 
і тому маємо те, що маємо. Господи! 
Поверни нам розум, що сатана відібрав.

 Від редакції:  Олег Чорногуз, автор 12 
романів. Поміж них  8 сатиричних, 6-ть 
книг публіцистики, 40 з лишнім книжок  
у різних жанрах. Автор вибраного у 7 
томах. 10 томах, 15 томах. Лауреат 
понад 10 Міжнародних, Державних і 
літературних премій, заслужений діяч 
мистецтв, екс-секретар республіканської 
Спілки письменників України, екс-головний 
редактор двох сатиричних журналів 
– Перець і ВУС (видання українських 
сатириків), один із засновників 
Всесвітнього форуму Українців,делегат 
ХХІХ сесії Генеральної Асамблеї ООН.
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Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?

Левко Григорович сказав так: «…Тепер ми до-
сягаємо того рівня енергії і освіченості, що бо-
ремося за незалежність. І цю незалежність те-
пер ми відстоїмо, і це буде третє тисячоліття, 
це буде українським тисячоліття, Україна почне 
відроджуватися після того, коли поверне собі 
свої землі, а Російська Федерація розвалиться – 
це важливий історичний процес». Впевнена, що 
зустріч з живою легендою України надовго зали-
шиться у пам’яті моїх земляків і ми ще не раз бу-
демо згадувати пророчі слова Левка Лук’яненка.  
Згадуючи усі події травня, не можна пропусти-
ти День міста, який був відзначений наприкінці 
місяця. З дев’ятої ранку до одинадцятої годи-
ни вечора відбувалися різні святкові заходи, 
але, як і раніше, українською символікою мі-
сто прикрашене не було, зі сцени лунали пісні 
відомого співака та гурту, але організатори 
свята не нагадали присутнім, що є Гімн Украї-
ни. Не було також благодійних заходів по збо-
ру коштів для бійців, а саме їм повинні завдя-
чувати містяни за спокійне і мирне свято.
 Повертаючись до теми життя в окупації, не 
можу не розповісти про те, що і для мене самої 
виявилося неочікуваним. З достовірної інфор-
мації я дізналася, що у Луганську продовжує 
роботу Луганський академічний український 
музично-драматичний театр на Оборонній і ба-
гато постанов українською мовою. У репертуарі 
театру «Сватання на Гончарівці Г. Квітки-Ос-
нов’яненка, «Одружуйтесь! Або йдіть до дідька» 
А. Чехова також українською. Ще до війни від-
булася прем’єра - інсценізація Павлюка за вір-
шованим романом Л. Костенко музична драма 
«Маруся Чурай» і зараз її з репертуару театру не 
знято. Глядачі могли побачити постанови іно-
земних авторів також українською мовою: «Ка-
валер троянд» (білоруський автор О. Курейчик), 
«Водевіль» (Жан Летраз – французький драма-
тург), «Адель» (Євгеній Таганов – російський 
драматург). У репертуарі театру є п’єси для ді-
тей, також українською мовою. Нещодавно від-
булася прем’єра. За п’єсою Григорія Половинки 
«Нові фараони» була зроблена постанова, був 
повний аншлаг, бо народ скучив за українським 
словом, національним гумором. Театр – син-
тетичне мистецтво, де є і пісні, і танці, гумор і 
буфонада, багато динаміки, з вуст акторів зву-
чить жива українська мова, а головне, що лу-
ганчани мають змогу відчути Україну в театрі. 
При луганській єпархії УПЦ КП, де секретар 
єпархії отець Анатолій веде службу українською 
мовою, є з півсотні прихожан. Ядро складають 
чотири десятки людей, але часто приходять і ті, 
хто відвідує церкви МП. На території єпархії діє 
музей козацької слави, який відвідують люди, 
коли приходять на службу, потім вони приво-
дять туди своїх знайомих. Ініціатором та про-
ектантом створення музею «Минулу славу він 
не забуваймо!» вже в окупованому місті став 
історик, письменник, поет і драматург Григорій 

Половинко, технічними роботами займався о. 
Анатолій.  У першому приміщенні музею від-
творена українська хата 18 ст., де є і сволок з 
причепленою до нього дитячою люлькою, де 
надпис «Мир дому сьому» та вибитий хрест, і 
розписані піч та коромисла, ночви і старовинні 
пляшки на полицях. Перед експозицією виши-
тих рушників з різних куточків України – слова 
Т. Шевченка «В своїй хаті своя правда, і сила, і 
воля». Друга експозиція – козацький побут, де 
представлені інструменти: коси, серпи, цвяхи 
для підків,  кінські вуздечки, конов’язь, гусині 
пера для письма та перо дрофи, ін. Увагу відві-
дувачів привертають записи про те, як відгуку-
вались про козаків запорожців в інших країнах 
та державах. Є уламки козацьких хрестів з Хор-
тиці та монети часів правління Катерини ||. У 
музеї знаходяться відтворені запорізькі коза-
цькі прапори та шапки, є люльки для паління 
та люльки-носогрійки, макети пістолів та муш-
кетів. Містяни активно допомагають збирати 
експонати. Так наприклад, книгу «Псалми Да-
вида» 18 ст. подарувала прихожанка. До речі, 
вказано, хто приніс до музею  подарункові ек-
спонати. Третя експозиція – виставка картин 
«Ще золотіти нашій булаві», яка нараховує по-
над сто картин Григорія Половинки. Роботи ви-
конані в основному аквареллю та гуашшю, це і 
козацька тематика, і шевченкіада, і запорізький 
український національний побут, і релігійна 
тематика, є ікони та пейзажі різних куточків 
нашої країни. Окремо виділені портрети під 
тематикою «Імена, що гріють нам душу». Це, 
зокрема,  портрети гетьманів Хмельницького, 
Орлика, Івана Сірка,також є портрети видатних 
людей сучасності: Левка Лук’яненка, Б. Бенюка, 
Івана Низового та Миколи  Малахути, який, 
до речі, до цього часу власними силами і ко-
штами видає літературну україномовну газету. 
Зараз наша країна переживає нелегкі часи, коли 
частина українців опинилася по різні боки кор-
дону, але залишаються невмирущі цінності, 
такі, як рідна земля, рідні люди, мистецтво 
і рідна мова. І поки є там, на окупованій зем-
лі такі люди, як Г. Половинко, М. Малахута, о. 
Анатолій і багато інших, які свято бережуть 
українську історію та слово, Україна буде жити!
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) пункт пропуску, бо з Новотошківського 
до Луганська лише 50 км, відкриття 
пропускного пункту дасть розв’язку на 
сполучення з багатьма пунктами Луганщини 
(Первомайськ, Лисичанськ, Стаханов і т. д.) 
За кілька кілометрів від селища окупована 
територія, там родичі та близькі мешканців 
Новотошківки. Вони одне від одного живуть 
на відстані мінометного пострілу, між ними – 
порізана по живому окопами українська земля, 
але по обидва боки люди вірять, що все це 
тимчасово. На питання, чи вірить Сергій у те, 
що зможе повернутися у рідний Луганськ, не 
вагаючись із впевненістю каже: «Я впевнений, 
що незабаром повернуся у свій звільнений 
Луганськ!» Його оптимізм заряджає, від світла 
його душі стає ясніше, його хочеться слухати 
і самій зробити щось добре і корисне для 
інших. Щиро вірю, що у Сергія все вийде, він 
повернеться у рідне місто, як і тисячі вимушених 
переселенців зможуть повернутися у рідні 
домівки, затоптавши ногами зону розмежування. 

Сергій працює над державним проектом, щоб 
показати іншим, як можна за короткий термін 
економно відбудувати поселення і я вірю, що 
незабаром його досвід будуть переймати інші 
регіони. Впевнена, що все у Сергія Шакуна 
вийде, бо він людина на своєму місці. І якщо 
кожен з нас буде робити добре свою справу, 
перемога не за горами. Під враженням від 
розповіді цієї неймовірної людини, я прощаюся 
з ним і забуваю подякувати за каву та ласощі, 
але про себе дякую Богові за зустріч із Сергієм. 
                                                       Світлана Талан, письменниця, член НСПУ.  
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Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?

Левко Григорович сказав так: «…Тепер ми до-
сягаємо того рівня енергії і освіченості, що бо-
ремося за незалежність. І цю незалежність те-
пер ми відстоїмо, і це буде третє тисячоліття, 
це буде українським тисячоліття, Україна почне 
відроджуватися після того, коли поверне собі 
свої землі, а Російська Федерація розвалиться – 
це важливий історичний процес». Впевнена, що 
зустріч з живою легендою України надовго зали-
шиться у пам’яті моїх земляків і ми ще не раз бу-
демо згадувати пророчі слова Левка Лук’яненка.  
Згадуючи усі події травня, не можна пропусти-
ти День міста, який був відзначений наприкінці 
місяця. З дев’ятої ранку до одинадцятої годи-
ни вечора відбувалися різні святкові заходи, 
але, як і раніше, українською символікою мі-
сто прикрашене не було, зі сцени лунали пісні 
відомого співака та гурту, але організатори 
свята не нагадали присутнім, що є Гімн Украї-
ни. Не було також благодійних заходів по збо-
ру коштів для бійців, а саме їм повинні завдя-
чувати містяни за спокійне і мирне свято.
 Повертаючись до теми життя в окупації, не 
можу не розповісти про те, що і для мене самої 
виявилося неочікуваним. З достовірної інфор-
мації я дізналася, що у Луганську продовжує 
роботу Луганський академічний український 
музично-драматичний театр на Оборонній і ба-
гато постанов українською мовою. У репертуарі 
театру «Сватання на Гончарівці Г. Квітки-Ос-
нов’яненка, «Одружуйтесь! Або йдіть до дідька» 
А. Чехова також українською. Ще до війни від-
булася прем’єра - інсценізація Павлюка за вір-
шованим романом Л. Костенко музична драма 
«Маруся Чурай» і зараз її з репертуару театру не 
знято. Глядачі могли побачити постанови іно-
земних авторів також українською мовою: «Ка-
валер троянд» (білоруський автор О. Курейчик), 
«Водевіль» (Жан Летраз – французький драма-
тург), «Адель» (Євгеній Таганов – російський 
драматург). У репертуарі театру є п’єси для ді-
тей, також українською мовою. Нещодавно від-
булася прем’єра. За п’єсою Григорія Половинки 
«Нові фараони» була зроблена постанова, був 
повний аншлаг, бо народ скучив за українським 
словом, національним гумором. Театр – син-
тетичне мистецтво, де є і пісні, і танці, гумор і 
буфонада, багато динаміки, з вуст акторів зву-
чить жива українська мова, а головне, що лу-
ганчани мають змогу відчути Україну в театрі. 
При луганській єпархії УПЦ КП, де секретар 
єпархії отець Анатолій веде службу українською 
мовою, є з півсотні прихожан. Ядро складають 
чотири десятки людей, але часто приходять і ті, 
хто відвідує церкви МП. На території єпархії діє 
музей козацької слави, який відвідують люди, 
коли приходять на службу, потім вони приво-
дять туди своїх знайомих. Ініціатором та про-
ектантом створення музею «Минулу славу він 
не забуваймо!» вже в окупованому місті став 
історик, письменник, поет і драматург Григорій 

Половинко, технічними роботами займався о. 
Анатолій.  У першому приміщенні музею від-
творена українська хата 18 ст., де є і сволок з 
причепленою до нього дитячою люлькою, де 
надпис «Мир дому сьому» та вибитий хрест, і 
розписані піч та коромисла, ночви і старовинні 
пляшки на полицях. Перед експозицією виши-
тих рушників з різних куточків України – слова 
Т. Шевченка «В своїй хаті своя правда, і сила, і 
воля». Друга експозиція – козацький побут, де 
представлені інструменти: коси, серпи, цвяхи 
для підків,  кінські вуздечки, конов’язь, гусині 
пера для письма та перо дрофи, ін. Увагу відві-
дувачів привертають записи про те, як відгуку-
вались про козаків запорожців в інших країнах 
та державах. Є уламки козацьких хрестів з Хор-
тиці та монети часів правління Катерини ||. У 
музеї знаходяться відтворені запорізькі коза-
цькі прапори та шапки, є люльки для паління 
та люльки-носогрійки, макети пістолів та муш-
кетів. Містяни активно допомагають збирати 
експонати. Так наприклад, книгу «Псалми Да-
вида» 18 ст. подарувала прихожанка. До речі, 
вказано, хто приніс до музею  подарункові ек-
спонати. Третя експозиція – виставка картин 
«Ще золотіти нашій булаві», яка нараховує по-
над сто картин Григорія Половинки. Роботи ви-
конані в основному аквареллю та гуашшю, це і 
козацька тематика, і шевченкіада, і запорізький 
український національний побут, і релігійна 
тематика, є ікони та пейзажі різних куточків 
нашої країни. Окремо виділені портрети під 
тематикою «Імена, що гріють нам душу». Це, 
зокрема,  портрети гетьманів Хмельницького, 
Орлика, Івана Сірка,також є портрети видатних 
людей сучасності: Левка Лук’яненка, Б. Бенюка, 
Івана Низового та Миколи  Малахути, який, 
до речі, до цього часу власними силами і ко-
штами видає літературну україномовну газету. 
Зараз наша країна переживає нелегкі часи, коли 
частина українців опинилася по різні боки кор-
дону, але залишаються невмирущі цінності, 
такі, як рідна земля, рідні люди, мистецтво 
і рідна мова. І поки є там, на окупованій зем-
лі такі люди, як Г. Половинко, М. Малахута, о. 
Анатолій і багато інших, які свято бережуть 
українську історію та слово, Україна буде жити!
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Робочий момент пере-
бігу з’їзду УККА. Добре 
знані в українській грома-
ді США,  визнанні лідери  
нашої діаспори Іван Бур-
тик (  зліва ) та Аскольд 
Лозинський узгоджують 
технічні  моменти зібран-
ня.

Натхненно вико-
нують український 
та американський на-
ціональний гімни під 
час відкриття 11-го 
конгресу українців 
Америки делегація 
міста Чикаго.

Нотаток  світлиН

 з майбутньої книги 

Фіделя сухоноса 

«від Нью- Йорка

 до штату 

самотньої зірки»

Зустріч з  мужнім Ніком 
Вуйчичем у літаку рейсу 
Франкфурт – Нью-Йорк стала 
початком не буденних вражень 
автора за океаном. Молодий 
чоловік що має страшні  вро-
джені каліцтва став символом 
нескореності та завзяття для 
мільйонів людей в усього світі. 
Інтернет – адреса Ніка Вуйчи-
ча, котру він написав на клап-
тику паперу в літаку, ротом. 

Іншої можливості  чоловік у якого з дитинства відсутні руки і ноги просто не має. За довгі 
години міжконтинентального перельоту Нік потоваришував з німкенею Клаудією.

ПРИДБАНА 
БАТЬКІВЩИНА 
АБО ЧУЖИНА 

                  ( Продовження. Попередня публікація в № 11 за 2015 р.) 

Частина 3.

01(294)

«Колонка шеф - редактора»

Вже довгі роки спілкуючись та готуючи дописи 
про представників західної  української діас-

пори я прийшов до одного, певен, безпомильного 
висновку. А саме що отой розвій нашого етнічно-
го житті чи то в Америці, чи Канаді, чи в інших  
цивілізованих країнах, де українці для того мають 
нагоду  ніколи б не був можливий, аби не прагнен-
ня самих наших людей зберегти свою ідентичність. 
Звучить на перший погляд банально. Позаяк  від 
того не втрачає своєї глибинної сутності. І дру-
ге. У кожної спільноти є свої лідери. Вони можуть 
бути, на перший погляд, не дуже помітними, не 
обов’язково навіть публічними. Але вони тихою 
сапою роблять свою справу: зберігаючи на чужині 
і рідне слово, і рідну культуру, допомагаючи  у різ-
ний спосіб землі дідів і прадідів, своєму народові. 
Чимало таких людей зустрів і під цієї подорожі 
, хоч більшість  з них знав раніше, з деякими  по-
знайомився вже під час цього свого приїзду. У од-

ному з своїх дописів відома українська журналістка 
з Канади,  видавець журналу „Всесміх” пані Раїса 
Галешко , до речі, представник «четвертої хвилі» 
еміграції  називала таких людей постатями діаспо-
ри. Я думаю визначення цілком влучне та образне. 
Справді, усі ці люди незалежно від їх майнового, со-
ціального, вікового, освітнього та іншого статусу є 
постатями. Постатями нашої діаспори  на чужині.

Нижче подані скупі обриси лише окремих та-
ких людей. Зрозуміло вони схематичні і дуже 
стислі.  І нехай мене  пробачать ті,  хто залишив-
ся  поза „кадром”.  Дещо я постараюся надо-
лужити у наступних публікаціях та своїй жур-
налістській й письменницькій робітні  Адже 
писати є про що. Бо наше коріння на землі Вашинг-
тона правдиво, як це не парадоксально виглядає,  
не лише  свідоме, а й міцне та має добру тяглість.

Козак з півострова Флорида
В одній з публікацій ми вже згадували що давній 
і вірний приятель журналу «Бористен»  добродій 
Олексій Коновал, який нині мешкає   на сонячній 
Флориді,  знайшов архівне підтвердження свого 
козацького походження. Що ж вільнолюбна та пра-
цьовита кров  дає взнаки у житті цієї людини. На-
родився  добродій Олексій Коновал у м. Миргороді 
на Полтавщині ( До речі, з’явився він на світ 27-го 
січня. Отож, принагідно здоровимо цього славного 
чоловіка з черговою юнацькою датою)   . У 1943 р. 
разом із батьками емігрував на Захід, під час пере-
бування у таборах для переміщених осіб навчався 
у гімназії. У 1950 р. виїхав до США, навчався на 
авіаційно-інженерному факультеті Іллінойського 
інституту (Чикаго), закінчив механічний факуль-
тет Іллінойського інституту технології (1960). У 
1974—1985 рр. викладав українську мову, літерату-
ру, суспільствознавство, історію в школі україно-
знавства при православній парафії св. Володимира, 
був директором школи українознавства (1980—
1985). Член УРДП (з 1976), генеральний секретар 
ЦК УРДП (1975—1995), голова УРДП-УДРП (1995—
2000). член дирекції фундації імені Івана Багряного. 
З  2000 року редагує бюлетень «Фундації ім. І. Багря-
ного». Автор літературознавчих розвідок про пись-
менників діаспори, упорядник архіву І. Багряного.
 Не важко зрозуміти  що за цими лаконічними та 
скупими рядками біографії доля людина, котра 
сповна присвятила себе справі свого народу. Бо ж 
попри облаштованість і вигідність американського 
способу життя ніхто не звільняв добродія Коновал 
та  його родину від щоденних клопотів буття. Та й 
знову ж таке у могутніх США  добробут   з неба не па-
дає. Його слід заробити щоденною та впертою пра-
цею. Між іншим, показово що 99.99 відсотків наших 
громадських активістів  на Заході соціально успіш-
ні громадяни своїх «придбаних Батьківщин».  Бо ці 
люди вміють й хочуть трудитися на будь-якій ниві. 

Щодо добродія Олексія Коновала, то окрім пра-
целюбства, активності та завзятості його завжди 
відрізняв гумористичний погляд на оточуючий 
наш світ. Буквально кожному його листі можна 
знайти щось чи то смішне, чи просто саркастичне. 

  

   

  

На фото: Олексій Коновал американський 
українець з козацьким корінням. 

Ось зовсім недавно отримав від нього 
кореспонденцію де він пише, що один українець 
з штату Арізона шукає адресу очільника РПЦ 
Кирила. І чи не міг би я тому чоловіку заради-
ти, знайшовши координати кегібіста у рясі. А по-
тім  пан Олексій не без сарказму додає: « А втім я 
йому порадив просто звернутися до Путіна. Той 
точно знає адресу Кирила. Бо вони ж приятелі…»
Справді приятелі у справі гноблення інших на-
родів  та розсіювання війни у всьому світі. Про 
це добре знає Олексій Коновал, який присвятив 
усе  своє життя боротьбі з російським шовініз-
мом та як міг виборював  волю для свого народу. 
 

Фідель Сухоніс, редактор журналу «Бористен»

ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ КОЛОМІЙЦЯ 
Наше видання цінує  та шанує кожного сво-

го читача. Де б не жили і чим би не заро-
бляли на хліб  приятелі «Бористену»  редак-
ція   однаково бережно ставиться  до своїх 
прихильників. Та є особи які закарбовуються в 
стосунках з щомісячником особливою пам’яттю. 

Серед таких, на жаль, вже нині покійний талано-
витий український художник з Чикаго  Анатолій 
Коломієць. 9 грудня 2014 року цей непересіч-
ний  мистець і громадянин  відійшов у вічність.  
Мистецька творчість  Анатолія Коломійця  гідна 
щонайменше подиву. Ця творча людина була  дуже 
багата, бо  залишала усім нам  «свою країну мис-
тецтва». У його  творах і чарівна краса, і смуток, і 
сарказм, і гірка правда, і глибока філософська думка, 
втілення ідеї Буття у Всесвіті. Роботи художника різ-
номанітні відтінками духовного стану персонажів. 
В них боротьба з пристрастями і земними спокуса-
ми, розмежування життєвих цінностей на елемен-
тарні, породжені потребами тіла (земні) та вищі, що 
задовільнять високі духовні прагнення і бажання. 

У своїх творах художник найчастіше опирається на 
власний життєвий і мистецький досвід, на власні 
почуття. Саме на цих двох мистецьких крилах йому 
вдається підійматися до справжніх творчих висот. 
І, можна сказати, що в особі Анатолія Коломійця 
ми маємо художника зі своїм виразним обличчям, 
якому немає аналогів. Можливо, згодом мис-
тецтвознавці назвуть його творчість феноменом...

Народився Анатолій Коломієць на Полтавщині 
в 1927 році. Глибоко в серці закарбувалось у чор-
но-білих кольорах голодне дитинство, пригадував 
розповіді родичів про ті страшні часи, коли Полтав-
щина вмирала, молячи Всевишнього про поміч. Чу-
дом вдалося родині Коломійців переїхати до Дніпро-
петровська, де  пройшли  шкільні роки майбутнього 
майстра пензля. Від 1941-го – до 2014 -на еміграції.
У Бельгії пан Анатолій переступив поріг мистецької 
школи і зрозумів, що малювати буде все своє жит-
тя. З 1948 по 1952 рік навчався в інституті святого 
Луки, з 1952 по 1953 рік в Королівській Академії 
Мистецтв у місті Льєж. Поміж навчанням високо-
му мистецтву - важка праця в глибоких копальнях.
У 1953 році родина Коломійців переїхала до Аме-
рики. Попри сірість буднів емігрантської Америки, 
незагоєність ран рідної Полтавщини, - життя почи-
нало набирати кольору. Та навіть через роки тема 
Голоду 1932-1933 років лягала на полотна, і йому, 
чи не єдиному з мистців діаспори, вдалося створи-
ти шість робіт, об'єднаних пам'яттю перед мільйо-
нами невинно-убієнних братів і сестер в Україні.
- Мистецтво для мене – це моя совість, це моє 
право; можливо, звучить егоїстично, але егоїзм 
в мистецтві є необхідний, хочемо ми, чи ні. І 
найбільше це відчувають моя дружина і діти. 
Вони так і називають мене: „Егоїст”, -  зізна-
вся в одному  з своїх інтерв’ю майстер пензля. 

Однак, попри таку відвертість він назавжди за-
лишиться у серцях усіх, хто його знав не про-
сто талановитим художником, а люблячим 
батьком, мужем, дідусем, справжнім україн-
ським патріотом, котрий за довгі роки жит-
тя на чужині зберіг відданість своїй Вітчизні.

Влас. Інформ. 
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Українська краса вірності
Незабутній Олесь Гончар якось в розмові зі мною  як і належить класику сказав крилату фразу: 

“Ці люди багаті на красу вірності” йшлося про одне подружжя українських інтелігентів, 
котрі  крізь десятиріччя спільного життя пронесли  кохання та відданість своїй родині . З часу 
тієї зустрічі з патріархом нашої культури мені буває так само щастить знатися  з такими людьми. І 
зауважив один цікавий факт – більшість з таких  заможних  на подружнє щастя родин із західної  
діаспори. Очевидно, тому є цілком реалістичні пояснення. На чужині більше цінуєш своє, рідне. 
Якість життя на Заході поки-що набагато краща, аніж в Україні. А значить люди живуть довше 
і в добрій  фізичній формі. А це так само запорука довготривалої родини. Отож, українці  які 
змогли побудувати свою родину  «за Олесем Гончарем» - зберігати та примножувати красу вірності.

Фідель Сухоніс

Рунтато Боголюб  та рунмама Світанна 
Свириденко сповідники РУНВІРИ 

– Рідної Української Віри живуть в 
американському штаті Конектикут. 
Та все життя серцем вони з Україною. 
Не даремно ж навіть свій духовний 
прихисток шукають в національній Вірі.

Вже не один рік на шпальтах журналу «Бористен» 
триває конкурс творчої молоді імені Івана та 

Марусі Гнип із сонячної Каліфорнії. Свою любов 
до рідної землі подружжя Гнип, котре ось вже як 
61 рік разом, демонструє не на словах, а на ділі. 
Бо така вже вдача цих людей – творити добро.

Якщо і є в моєму житті справжні 
приятелі, то це Іларіон та Раїса Хейлик 

з американського штату Ню-Джерзі. Що 
ціную в цих людях? Оптимізм, завзяття, 
освіченість, патріотизм і талант магнетизму. 
Спілкуватися з подружжям Хейлик мати 
насолоду для душі і серця. Такі вони люди… 

Це фото зроблено під час відвідин Віктором та 
Валентиною Бабанськими  Дніпра.Американські 

українці полишили отчий край зовсім малими 
дітьми. Але цю шляхетну пару завжди вабить рідна 
земля. Їх відданість своєму гідна великої поваги

За роки журналіської 
праці мав світлини з багатьма цікавими та 
визначними людьми.Сьогодні в волонтерських 
справах відвідав на кордоні з Донеччиною 
вишкільний табір добровольчого батальйону 
УДА. Вражень багато, про все не розказати. Та 
найбільше запам'яталася боєць з позивним Сойка. 
Мила і тендітна дівчина. Родом з Полтавщини. 
Серйозно займалася біатлоном. Особливо 
розпитували бійців добробату не випадає. Лише 
по-батьківські відчув що Сойка ще не звела своє 
сімейне гніздечко. Зараз би вона кохала і дітей 
народжувала. А довелося йти на війну......Нам 
багато зробили зла за ці роки північні варвари.
І це не лише вбиті та скалічені це ще й ненароджені. 
Та Сойка неодмінно буде щаслива! А фото з нею 
в моєму приватному архіві займе найпочесніше 
місце!

Фідель Сухоніс, редактор журанлу “Бористен”

А хто як не ми? Комусь же требa їхати туди
Медсестра Лілія Томчишина рятувала життя 

наших захисників у маріупольському аеропорту. 
Її теж призвали на службу ще у квітні, проте 
саме в зону АТО жінка подалася добровільно. 
Вона пробула там трішки більше місяця і теж 
вже не пригадує, скількох бійців їй довелося 
рятувати: «Та ну, думаєте хтось там рахував?».

Томчишина-2«Були звичайні поранення – 
після «Градів». Були й хлопці, яких не вдавалося 
врятувати. Ми надавали тільки першу допомогу 
і відразу відправляли в лікарню. Медикаментів 
звісно вистачало, волонтери багато допомагали 
і в частині давали», – ділиться рятівниця.

Лілія розповідає, що самій їй не довелося 
перебувати під обстрілами, «страшніше 
було тим дівчатам, які були на блокпостах, 
ситуація там була небезпечніша».

«Ставлення хлопців було чудовим. Уявіть собі, 
їх там купа, а я одна або двоє нас. Про таке 
можна мріяти», – жартує медсестра. Її коханий 
спершу не відпускав жінку в зону АТО і навіть 
кричав, але потім змирився із її вибором: «А 
хто як не ми? Комусь же треба їхати туди».

 Ірина Лаб’як
galnet.org

У війни жіноче обличчя
№6 (299)
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Колонка редактора
            Скільки на Вашу думку можна завантажити самоскидів в Україні особами  
подібними ось цій манекен – виконавиці  з макіяже  дешевої повії   на прізвисько 
MARUV? Як на мене, не одну сотню, а то й тисячу. Так чому ця двонога ницість, 
яка переступає через нашу кров і біль стає переможцем национального відбору 
Євробаченння?!  Як може нашу країну представляти на міжнародній арені співачка, 
котра не раз засвідчувала що не бачить жодних проблем в україно-російських 
стосунках?!  Влучно висловився з цього приводу відомий у Дніпрі блогер Віктор  
Хазан : « Професійна робота російських спецслужб . Прі підтримці корисних ідіотів».
  А у мене запитання кому путінці на цей раз проплатили? Може , головному 
продюсеру Нацвідбору Руслану Квінту, котрий наче б то запропонував  MARUV  
взяти участь у відборі. Чи може неперевершеному “горе -реформатору” 
Суспільного телебачення Зурабу  Аласанії. Я не знаю, я не стверджую.
   Однак, про це повинні знати фахівці , котрі працюють у відомстві з короткою 
абревіатурою СБУ. Бо привід для смороду з боку російської телегидоти 
тепер такий зручний. Русофоби - бандерівці переслідують таланти за 
лоялність до Росії.  Адже та хвиля обурення  українців що піднялася через 
таке рішення  організаторів національного відбору Євробачення неодмінно 
докотиться і до Московщини.   Корупція та війна в Україні такі багатоликі....

Фідель Сухоніс, редактор 
журналу “Бористен”
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...

01(294)

ВІТАЄМО переможців конкурсу ім. О.Гончара!
Переможцями   традиційного щорічного  конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бори-

стен» в тандемі з Національним гірничим університетом за  2015 рік  визнані:
Іларіон та Раїса Хейлик ( Ню-Джерзі, 
США) – за  багаторічні дописи присвя-
чені життю та побуту західної україн-
ської діаспори, зокрема, за цикл ху-
дожньо - публіцистичних нотаток 
«Трикутник», який розповідає про  
історію становлення української гро-
мади Венесуели.  А також за  цікаві та 
високохудожні фоторепортажі, що ілю-
струють  природу тропічних широт.

Володимир Могучий (Ню-Джерзі, США) 
– за багаторічну працю по утвердженню 
Української Православної Церкви Київсь-
кого Патріархату в США та Канаді, а також 
за патронат над релігійним додатком жур-
налу «Бористен»  бюлетенем «Наша Церква 
–Київський Патріархат».  Через далеку від-
стань та реалії життя в іншій країні він не 
зміг прибути на святкову імпрезу. Але при-
сутні на заході із цікавістю прослухали  його 
привіти до високого зібрання, котрі він пе-
редав до редакції засобами інтернет-зв’язку.

Володимир Білецький (м.Донецьк 
-  м. Полтава)- за цикл статей «Постаті» 
про видатних людей Донбасу ХІХ-
ХХІ ст., - поетів і науковців, компози-
торів і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і ро-
звиток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко - ( м. Алчевськ –м.  
Київ) -  за цикл статей "Постаті" про 
видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., 
- поетів і науковців, композиторів і 
співаків, геологів і економістів, управ-
лінців і політиків, журналістів і право-
захисників, - які в різні часи суттєво 
вплинули на постання і розвиток Дон-
басу як промислового і культурного 
центру Східної України. Усі переможці 
отримали урочисті дипломи і пам’ят-
ні книги від Національного гірничого 
університету «Відповідність   часу»
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Ми завжди хотіли миру, злагоди, добра. Але 
все вийшло навпаки. Коли на території 

України розпочалися бойові дії, оголосили 
масовий призов солдатів у АТО. Багатьох 
молодих чоловіків , що ще не встигли відчути 
повноту життя, забрали на війну. Вони залишали 
свої сім’ї. Вони йшли впевнено, але не знали, що 
на них чекатиме.  А чекало на них горе: багато 
чоловіків  загинуло від ворожої кулі, багато дітей 
залишилося без батьків, а батьки - без синів.

Влітку 2015 року мого батька, Поденка Юрія 
Володимировича, призвали в АТО. Вдома в 

нього залишилася  дружина та маленька донечка 
– моя сестричка, яка кожного вечора чекає свого 
тата з роботи, але він не повертається. Боляче 
дивитися на маленьку засмучену дівчинку, яка 
хоче побачити свого батька. Коли вона чує його 
голос по телефону, вона усміхається та щиро 
радіє. Кожного дня  ми всі  дуже хвилюється 
за нього, адже ніколи не знаєш, що може 
відбутися. Коли в нього є час, він розповідає 
цікаві історії. Але нещодавно, коли йому 
подзвонила мати, тато  сказав: «Не телефонуй 
мені, розпочалися бойові дії»,- та поклав 
слухавку. Потім він нам розповів, що коли 
розпочинаються бойові дії, командир забирає 
в них телефони, щоб солдатів  не відволікали 
дзвінки. Того дня все закінчилося добре.
Також на фронті є не тільки люди, а і їхні вірні 
друзі - собаки. Вони супроводжують воїнів 
протягом усієї служби. Зараз в Артемівську, 
де знаходиться мій батько, все гаразд. Воїнів 
там підтримують як морально, так і фізично. 
Волонтери надають допомогу, яку тільки 
можуть. 

В нас є надія на те, що все припиниться, 
чоловіки повернуться в свої сім’ї, діти 

зустрінуться з батьками, а батьки - з дітьми. 
Зараз влада робить все необхідне, щоб 

війна закінчилася, але цього замало. Та 
одне знаю напевно: надія завжди є і буде. 

Ми - Українці! А Українці - це 
сильний та волелюбний народ! 

Любіть, шануйте, поважайте 
та кохайте свій рідний край! 

Ви тут народились, живете і вічно 
будете жити душею та серцем!

Катерина Поденко, 9-й клас  СШ № 123
м. Дніпро 

«З майбутньої книги «Українські воїни Правди і Добра» 

Ми хочемо миру!
«Сторінка шеф-редактора»

Подорожні нотатки
Гайворонщина західний куток 

Кіровоградщини. Це вже Поділля. І тутешня 
говірка, і звичаї, і природа відмінні від 
Наддніпрянщини. Тут на берегах Південного 
Бугу  в селі Буговому ( Юзефпіль) у дідуся з 
бабусею минали мої найкращі роки - дитинство. 
І тягне мене тепер сюди як ту морську черепаху 
до рідних берегів, що народилася на піску такого 
здавалося б непримітного у світовому океані 
острова.  Цьогорічне літо подарувало мені 
зустріч з  місцями мого дитинства.  Враження 
від поїздки можна охарактеризувати одним 
висловом - згадав про часи  коли дерева були 
великі. Бо нині навіть  Південний Буг, який 
здавався тоді шириною з Атлантику здрібнів і 
змілів. На жаль, не лише ментально для мене, 
а й цілком фізично. Милували мене земляки 
і працьовитістю,і відданістю рідному краю, і 
гостинністю. Ще не один день буду пригадувати 
наші зустрічі й балачки.  І попри таку складну  
і трагічну для України нині  днину залишили 
у моїй душі та серці відвідини Гайворонщини 
й  надію на краще, й  добрі відчуття. Найперше   
переконання в тому що Україна є,  була і буде!

Порівняно невеликий райцентр з населенням  
ледь у 15 тисяч Гайворон   має  доволі примітні 
памятники. На  цьому фото пам’ятний знак  
небесній сотні у центрі  міста.   Неподалік  від 
нього  погруддя Василя Стуса. Його поява у 
місті викликана не  лише   шаною до поета-
героя, що загинув у радянських  пермських 
таборах наприкінці  80-х років минулих 
століття,  а ще і тому що Василь Стус після 
закінчення Донецького університета певний 
час працював вчителем у сільській школі у 
Таужному,  неподалік від Гайворона.  А цей 

паротяг встановлено у місті  також не  тільки  
як відзнаку тутешнім залізничникам. У 
Гайвороні досі є діюча вузькоколійна залізниця. 
Таких у світі залишилося зовсім мало. Якщо 
заїздити до райцентру збоку села Хащувате, 
то подорожуючого зустріне вантажівка часів 
Другої Світової війни ЗІС 3 або трьохтонка. 
Невибагливий і надійний автомобіль.

Окраса усієї Гайворощини річка Південний 
Буг. Тут ще додепер зберіглися  пороги. Не такі 
могутні як колись були на Дніпрі, але все ж 
таки.  Упродовж століть назву річки змінювали. 
Турки називали її Ак-су, що означає «біла вода», 
греки — Гіпанісом або Іпанісом. Слов'яни 
нарекли річку Богом (в розумінні «багата» 
або «та, що тече по багатій, родючій землі»).

Найбільше багатство Гайворонщини 
люди. Працьовиті, талановиті, залюблені  у 
свій край. Такі як фермер з села Бугового 
Валентин Пустовойт (крайній зліва) і 
подружжя гайворонців Наталя та Степана 
Кадік. Валентина і Степана я знаю з 
дитинства. І пишаюся тим, що  виросли  вони 
справжніми громадянами нашої держави. 

Професор Олександр Білятинський родом 
з  Хащуватого.  Він визнаний фахівець з 
реконструювання автомобільних шляхів. 
Нині уславлений киянин по півроку живе 
у рідному селі. Тут пише вірші та пісні про 
рідний край. І найщемливіше фото. Знову 
ж таки відзняте у Хащуватому на місцевому 
цвинтарі. Так виглядає могила загиблого на 
Донбасі зовсім молодого  хлопця. Минув 
рік як його поховали майже усім селом. А 
могила наче лише вчора обладнана. Шанують 
подоляни тих, хто живе і помирає за Україну....

Текст і фото Фіделя Сухоноса

№6 (299)№02(331)

   У стінах дніпровської політехніки  на 
початку лютого традиційно віншували 
переможців ВІдзнаки імені Олеся Гончара 
журналу “Бористен” за 2018 рік.  Як завжди  
було позитивно і не без усмішки. Хоч не 
завжди й були підстави для веселощів. 
Так зразу два номінанти Юрій Фанигін 
керівник робочої групи із створення 
музею АТО та волонтерська група ДНУ 
імені Олеся Гончара своїми шляхетними 
справами нагадали про вкраїнську біду 
- війни на Донбасі. А давній приятель 
нашого журналу Іларіон Хейлик з США 
був удостоєний нагороди посмертно.

 Провідник імпрези  завзята пані професорка 
Світлана Ігнатьєва порадувала присутніх 
змістовною і продуманою програмою. 
І лавреати, і присутні в залі викладачі 
та студенти прийшли з відкритими 
серцями й це породжувало відповідну 
атмосферу заходу. Один з лавреатів 
Відзнаки імені Олеся Гончара директор 
дніпровського коледжу електрифікації 
Микола Цоколенко не без сентиментів 
згадав у своєму подячному слові , що колись 
був студентом тодішнього Гірничого 
інституту. А мистецька програма у 
виконанні юних артистів додала особливо 
піднесеного настрою.

 Один з переможців Відзнаки імені Олеся 
Гончара за 2018 рік  директор коледжу 

електрифікації Микола Цоколенко  свого часу 
навчався в стінах гірничого інституту, а тепер 

дніпровської політехніки.

    

Традиційне фото на згадку  переможців та 
організаторів святкової імпрези

 Юна артистка з села Булахівка 
Павлоградського району порадувала присутніх 

талановитим співом

Шеф-редактор щомісячника «Бористен» 
Фідель Сухоніс задоволений перебігом імпрези.

Лауреатів віншували
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...

01(294)

ВІТАЄМО переможців конкурсу ім. О.Гончара!
Переможцями   традиційного щорічного  конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бори-

стен» в тандемі з Національним гірничим університетом за  2015 рік  визнані:
Іларіон та Раїса Хейлик ( Ню-Джерзі, 
США) – за  багаторічні дописи присвя-
чені життю та побуту західної україн-
ської діаспори, зокрема, за цикл ху-
дожньо - публіцистичних нотаток 
«Трикутник», який розповідає про  
історію становлення української гро-
мади Венесуели.  А також за  цікаві та 
високохудожні фоторепортажі, що ілю-
струють  природу тропічних широт.

Володимир Могучий (Ню-Джерзі, США) 
– за багаторічну працю по утвердженню 
Української Православної Церкви Київсь-
кого Патріархату в США та Канаді, а також 
за патронат над релігійним додатком жур-
налу «Бористен»  бюлетенем «Наша Церква 
–Київський Патріархат».  Через далеку від-
стань та реалії життя в іншій країні він не 
зміг прибути на святкову імпрезу. Але при-
сутні на заході із цікавістю прослухали  його 
привіти до високого зібрання, котрі він пе-
редав до редакції засобами інтернет-зв’язку.

Володимир Білецький (м.Донецьк 
-  м. Полтава)- за цикл статей «Постаті» 
про видатних людей Донбасу ХІХ-
ХХІ ст., - поетів і науковців, компози-
торів і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і ро-
звиток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко - ( м. Алчевськ –м.  
Київ) -  за цикл статей "Постаті" про 
видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., 
- поетів і науковців, композиторів і 
співаків, геологів і економістів, управ-
лінців і політиків, журналістів і право-
захисників, - які в різні часи суттєво 
вплинули на постання і розвиток Дон-
басу як промислового і культурного 
центру Східної України. Усі переможці 
отримали урочисті дипломи і пам’ят-
ні книги від Національного гірничого 
університету «Відповідність   часу»
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Ми завжди хотіли миру, злагоди, добра. Але 
все вийшло навпаки. Коли на території 

України розпочалися бойові дії, оголосили 
масовий призов солдатів у АТО. Багатьох 
молодих чоловіків , що ще не встигли відчути 
повноту життя, забрали на війну. Вони залишали 
свої сім’ї. Вони йшли впевнено, але не знали, що 
на них чекатиме.  А чекало на них горе: багато 
чоловіків  загинуло від ворожої кулі, багато дітей 
залишилося без батьків, а батьки - без синів.

Влітку 2015 року мого батька, Поденка Юрія 
Володимировича, призвали в АТО. Вдома в 

нього залишилася  дружина та маленька донечка 
– моя сестричка, яка кожного вечора чекає свого 
тата з роботи, але він не повертається. Боляче 
дивитися на маленьку засмучену дівчинку, яка 
хоче побачити свого батька. Коли вона чує його 
голос по телефону, вона усміхається та щиро 
радіє. Кожного дня  ми всі  дуже хвилюється 
за нього, адже ніколи не знаєш, що може 
відбутися. Коли в нього є час, він розповідає 
цікаві історії. Але нещодавно, коли йому 
подзвонила мати, тато  сказав: «Не телефонуй 
мені, розпочалися бойові дії»,- та поклав 
слухавку. Потім він нам розповів, що коли 
розпочинаються бойові дії, командир забирає 
в них телефони, щоб солдатів  не відволікали 
дзвінки. Того дня все закінчилося добре.
Також на фронті є не тільки люди, а і їхні вірні 
друзі - собаки. Вони супроводжують воїнів 
протягом усієї служби. Зараз в Артемівську, 
де знаходиться мій батько, все гаразд. Воїнів 
там підтримують як морально, так і фізично. 
Волонтери надають допомогу, яку тільки 
можуть. 

В нас є надія на те, що все припиниться, 
чоловіки повернуться в свої сім’ї, діти 

зустрінуться з батьками, а батьки - з дітьми. 
Зараз влада робить все необхідне, щоб 

війна закінчилася, але цього замало. Та 
одне знаю напевно: надія завжди є і буде. 

Ми - Українці! А Українці - це 
сильний та волелюбний народ! 

Любіть, шануйте, поважайте 
та кохайте свій рідний край! 

Ви тут народились, живете і вічно 
будете жити душею та серцем!

Катерина Поденко, 9-й клас  СШ № 123
м. Дніпро 

«З майбутньої книги «Українські воїни Правди і Добра» 

Ми хочемо миру!
«Сторінка шеф-редактора»

Подорожні нотатки
Гайворонщина західний куток 

Кіровоградщини. Це вже Поділля. І тутешня 
говірка, і звичаї, і природа відмінні від 
Наддніпрянщини. Тут на берегах Південного 
Бугу  в селі Буговому ( Юзефпіль) у дідуся з 
бабусею минали мої найкращі роки - дитинство. 
І тягне мене тепер сюди як ту морську черепаху 
до рідних берегів, що народилася на піску такого 
здавалося б непримітного у світовому океані 
острова.  Цьогорічне літо подарувало мені 
зустріч з  місцями мого дитинства.  Враження 
від поїздки можна охарактеризувати одним 
висловом - згадав про часи  коли дерева були 
великі. Бо нині навіть  Південний Буг, який 
здавався тоді шириною з Атлантику здрібнів і 
змілів. На жаль, не лише ментально для мене, 
а й цілком фізично. Милували мене земляки 
і працьовитістю,і відданістю рідному краю, і 
гостинністю. Ще не один день буду пригадувати 
наші зустрічі й балачки.  І попри таку складну  
і трагічну для України нині  днину залишили 
у моїй душі та серці відвідини Гайворонщини 
й  надію на краще, й  добрі відчуття. Найперше   
переконання в тому що Україна є,  була і буде!

Порівняно невеликий райцентр з населенням  
ледь у 15 тисяч Гайворон   має  доволі примітні 
памятники. На  цьому фото пам’ятний знак  
небесній сотні у центрі  міста.   Неподалік  від 
нього  погруддя Василя Стуса. Його поява у 
місті викликана не  лише   шаною до поета-
героя, що загинув у радянських  пермських 
таборах наприкінці  80-х років минулих 
століття,  а ще і тому що Василь Стус після 
закінчення Донецького університета певний 
час працював вчителем у сільській школі у 
Таужному,  неподалік від Гайворона.  А цей 

паротяг встановлено у місті  також не  тільки  
як відзнаку тутешнім залізничникам. У 
Гайвороні досі є діюча вузькоколійна залізниця. 
Таких у світі залишилося зовсім мало. Якщо 
заїздити до райцентру збоку села Хащувате, 
то подорожуючого зустріне вантажівка часів 
Другої Світової війни ЗІС 3 або трьохтонка. 
Невибагливий і надійний автомобіль.

Окраса усієї Гайворощини річка Південний 
Буг. Тут ще додепер зберіглися  пороги. Не такі 
могутні як колись були на Дніпрі, але все ж 
таки.  Упродовж століть назву річки змінювали. 
Турки називали її Ак-су, що означає «біла вода», 
греки — Гіпанісом або Іпанісом. Слов'яни 
нарекли річку Богом (в розумінні «багата» 
або «та, що тече по багатій, родючій землі»).

Найбільше багатство Гайворонщини 
люди. Працьовиті, талановиті, залюблені  у 
свій край. Такі як фермер з села Бугового 
Валентин Пустовойт (крайній зліва) і 
подружжя гайворонців Наталя та Степана 
Кадік. Валентина і Степана я знаю з 
дитинства. І пишаюся тим, що  виросли  вони 
справжніми громадянами нашої держави. 

Професор Олександр Білятинський родом 
з  Хащуватого.  Він визнаний фахівець з 
реконструювання автомобільних шляхів. 
Нині уславлений киянин по півроку живе 
у рідному селі. Тут пише вірші та пісні про 
рідний край. І найщемливіше фото. Знову 
ж таки відзняте у Хащуватому на місцевому 
цвинтарі. Так виглядає могила загиблого на 
Донбасі зовсім молодого  хлопця. Минув 
рік як його поховали майже усім селом. А 
могила наче лише вчора обладнана. Шанують 
подоляни тих, хто живе і помирає за Україну....

Текст і фото Фіделя Сухоноса
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...
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ВІТАЄМО переможців конкурсу ім. О.Гончара!
Переможцями   традиційного щорічного  конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бори-

стен» в тандемі з Національним гірничим університетом за  2015 рік  визнані:
Іларіон та Раїса Хейлик ( Ню-Джерзі, 
США) – за  багаторічні дописи присвя-
чені життю та побуту західної україн-
ської діаспори, зокрема, за цикл ху-
дожньо - публіцистичних нотаток 
«Трикутник», який розповідає про  
історію становлення української гро-
мади Венесуели.  А також за  цікаві та 
високохудожні фоторепортажі, що ілю-
струють  природу тропічних широт.

Володимир Могучий (Ню-Джерзі, США) 
– за багаторічну працю по утвердженню 
Української Православної Церкви Київсь-
кого Патріархату в США та Канаді, а також 
за патронат над релігійним додатком жур-
налу «Бористен»  бюлетенем «Наша Церква 
–Київський Патріархат».  Через далеку від-
стань та реалії життя в іншій країні він не 
зміг прибути на святкову імпрезу. Але при-
сутні на заході із цікавістю прослухали  його 
привіти до високого зібрання, котрі він пе-
редав до редакції засобами інтернет-зв’язку.

Володимир Білецький (м.Донецьк 
-  м. Полтава)- за цикл статей «Постаті» 
про видатних людей Донбасу ХІХ-
ХХІ ст., - поетів і науковців, компози-
торів і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і ро-
звиток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко - ( м. Алчевськ –м.  
Київ) -  за цикл статей "Постаті" про 
видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., 
- поетів і науковців, композиторів і 
співаків, геологів і економістів, управ-
лінців і політиків, журналістів і право-
захисників, - які в різні часи суттєво 
вплинули на постання і розвиток Дон-
басу як промислового і культурного 
центру Східної України. Усі переможці 
отримали урочисті дипломи і пам’ят-
ні книги від Національного гірничого 
університету «Відповідність   часу»
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Ми завжди хотіли миру, злагоди, добра. Але 
все вийшло навпаки. Коли на території 

України розпочалися бойові дії, оголосили 
масовий призов солдатів у АТО. Багатьох 
молодих чоловіків , що ще не встигли відчути 
повноту життя, забрали на війну. Вони залишали 
свої сім’ї. Вони йшли впевнено, але не знали, що 
на них чекатиме.  А чекало на них горе: багато 
чоловіків  загинуло від ворожої кулі, багато дітей 
залишилося без батьків, а батьки - без синів.

Влітку 2015 року мого батька, Поденка Юрія 
Володимировича, призвали в АТО. Вдома в 

нього залишилася  дружина та маленька донечка 
– моя сестричка, яка кожного вечора чекає свого 
тата з роботи, але він не повертається. Боляче 
дивитися на маленьку засмучену дівчинку, яка 
хоче побачити свого батька. Коли вона чує його 
голос по телефону, вона усміхається та щиро 
радіє. Кожного дня  ми всі  дуже хвилюється 
за нього, адже ніколи не знаєш, що може 
відбутися. Коли в нього є час, він розповідає 
цікаві історії. Але нещодавно, коли йому 
подзвонила мати, тато  сказав: «Не телефонуй 
мені, розпочалися бойові дії»,- та поклав 
слухавку. Потім він нам розповів, що коли 
розпочинаються бойові дії, командир забирає 
в них телефони, щоб солдатів  не відволікали 
дзвінки. Того дня все закінчилося добре.
Також на фронті є не тільки люди, а і їхні вірні 
друзі - собаки. Вони супроводжують воїнів 
протягом усієї служби. Зараз в Артемівську, 
де знаходиться мій батько, все гаразд. Воїнів 
там підтримують як морально, так і фізично. 
Волонтери надають допомогу, яку тільки 
можуть. 

В нас є надія на те, що все припиниться, 
чоловіки повернуться в свої сім’ї, діти 

зустрінуться з батьками, а батьки - з дітьми. 
Зараз влада робить все необхідне, щоб 

війна закінчилася, але цього замало. Та 
одне знаю напевно: надія завжди є і буде. 

Ми - Українці! А Українці - це 
сильний та волелюбний народ! 

Любіть, шануйте, поважайте 
та кохайте свій рідний край! 

Ви тут народились, живете і вічно 
будете жити душею та серцем!

Катерина Поденко, 9-й клас  СШ № 123
м. Дніпро 

«З майбутньої книги «Українські воїни Правди і Добра» 

Ми хочемо миру!
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...

01(294)

ВІТАЄМО переможців конкурсу ім. О.Гончара!
Переможцями   традиційного щорічного  конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бори-

стен» в тандемі з Національним гірничим університетом за  2015 рік  визнані:
Іларіон та Раїса Хейлик ( Ню-Джерзі, 
США) – за  багаторічні дописи присвя-
чені життю та побуту західної україн-
ської діаспори, зокрема, за цикл ху-
дожньо - публіцистичних нотаток 
«Трикутник», який розповідає про  
історію становлення української гро-
мади Венесуели.  А також за  цікаві та 
високохудожні фоторепортажі, що ілю-
струють  природу тропічних широт.

Володимир Могучий (Ню-Джерзі, США) 
– за багаторічну працю по утвердженню 
Української Православної Церкви Київсь-
кого Патріархату в США та Канаді, а також 
за патронат над релігійним додатком жур-
налу «Бористен»  бюлетенем «Наша Церква 
–Київський Патріархат».  Через далеку від-
стань та реалії життя в іншій країні він не 
зміг прибути на святкову імпрезу. Але при-
сутні на заході із цікавістю прослухали  його 
привіти до високого зібрання, котрі він пе-
редав до редакції засобами інтернет-зв’язку.

Володимир Білецький (м.Донецьк 
-  м. Полтава)- за цикл статей «Постаті» 
про видатних людей Донбасу ХІХ-
ХХІ ст., - поетів і науковців, компози-
торів і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і ро-
звиток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко - ( м. Алчевськ –м.  
Київ) -  за цикл статей "Постаті" про 
видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., 
- поетів і науковців, композиторів і 
співаків, геологів і економістів, управ-
лінців і політиків, журналістів і право-
захисників, - які в різні часи суттєво 
вплинули на постання і розвиток Дон-
басу як промислового і культурного 
центру Східної України. Усі переможці 
отримали урочисті дипломи і пам’ят-
ні книги від Національного гірничого 
університету «Відповідність   часу»
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»
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Іларіон  ХеЙЛиК – один з найдавніших 
та найвідданіших приятелів журналу «Борис-
тен» . Минають вже не роки, а десятиріччя, та 
не меншає завзяття і оптимізм добродія Іларі-
она, не міліє криниця його жартів та усмішок, 
не висихає повноводний і стрімкий ручай його 
любові та відданості Україні. І хоча в останні 
роки він більше вже перебуває  з коханою дру-
жиною Раїсою на їх мексиканській посілості  
на острові Ісля Мугерес  мені пощастило його 
застати у американському Ворені. Дивишся 
на цю добру і водночас сильну людину й стає 
зрозуміло що козак у доброму гуморі та само-
почутті на сто першому році життя – не ви-
гадка. Я глибоко переконаний що не зрадить 
вкраїнській традиції і загудзонський козак ро-
дом з Мишуриного Рогу   що на Січеславщині 
Іларіон Хейлик!

 Родина  Ганни  та Михайла КОЗЮПи належать до «дітей третьої хвилі еміграції». І хоч 
пересічно їх ровесники не цураються свого українського коріння, але, на жаль, асиміляція 
невблаганна. Представників їх генерації не так часто зустрінеш в українських організаціях  
на чужині як з покоління батьків чи  з числа новоприбулих ( хоч роль, так званої, «четвертої 
хвилі» в житті української діаспори США особлива тема) . Однак, і Ганна , і Михайло виглядає 
не підлягають загальним тенденціям діаспорного життя. Їх діти  сповна отримали українське 
виховання, господарем в хаті рідне слово, а ще закоханість у національну культуру та звичає-
вість . На світлині Ганна і Михайло побіля тарілки з петриківським розписом, яку привезли до 
США після однієї з подорожей в Україну.

Голова фундації українського геноциду - США

У пана Миколи Міщенко надзвичайно добре і від-
крите обличчя. Мені лише раз довелося бачитися з 
цією людиною, коли я перебував на двадцятилітті 
святкування української незалежності в Чикаго. Та 
перед я неодноразово чув і навіть опосередковано 
спілкувався з ним. Він навіть сприяв у виданні двох 
поважних пропам’ятних книг журналу «Бористен» 
про голодомор «Не підлягає забуттю» та «Про го-
лодомор вустами молодих».  Заслуга Миколи Мі-
щенко типового представника, так званої, третьої 
хвилі української еміграції на землі Вашингтону в 
тому, що завдяки його старанням і наполегливості 
трагедія нашого народу стала надбанням світової 
громадськості.  Фундація Українського Геноци-
ду-США офіційно була зареєстрована у штаті Іл-
лінойс наприкінці 2002 року з метою проведення 
просвітницької роботи між іншими національ-
ностями. Це є всеамериканська Організація, яка 
замінила Громадський Комітет Вшанування Жертв 
Геноциду і розширила свої параметри діяльності. 
Добродій Микола Міщенко, як і сотні тисяч україн-
ців в західній діаспорі, надалі продовжує щорічно 
вшановувати пам’ять жертв геноциду й пропа-
гує  свідчення  історичної правди поміж нашими 
людьми, але головним завданням Фундації є вине-
сти цю правду на світову арену. Між іншим, усім 
охочим допомогти чи більше дізнатися про справу 
добродія Миколи та його помічників подаю коор-
динати  Фундації Українського Геноциду – США 
в Інтернет -  вебсайт  www.ukrainiangenocide.com,  
Е-пошта: ugff-usa@sbcglobal.net. Безумовно,  вся 
ця діяльність пов’язана   з коштами та моральною 
і фізичною підтримкою української  громади. А 
тому честь і хвала нашим братам за океаном, котрі 
жертовністю і пам’яттю  доносять світу правду про 
Голгофу українського народу, яким  був геноцид-
ний голод  влаштований Москвою у 1932-1933 рр. 

На фото невтомний голова  Фундації українського 
геноциду США Микола Міщенко

Інтелегент від природи
Подейкують що є людські якості, котрі вихова-

ти не можливо. Принаймні, однією  з таких мені 
здається інтелігентність. Так можна пройти виш-
кіл в якихось аристократичних школах Лондона 
чи Парижа, навчитися правилам  етикету  або до-
стеменно засвоїти якою саме виделкою слід брати 
за святковим обідом рибу та в який бокал налива-
ти червоне вино. І лексикон відповідний вивчити 
особливо для спілкування з панянками. Однак, є 
 гарне китайське прислів’я – «Ти можеш купити ліка-
ря, але ніколи не купиш здоров’я».  Так, напевно,  ви-
глядає справа для  більшості з нас із такою шляхет-
ною рисою як інтелігентність.  Людина або може 
бути інтелігентом  , або попри навіть намагання та-
ким все ж таки не є . Особисто для мене прикладом 
справжнього   українського інтелігента  завжди був 
Леонід Якобчук з американського штату Ню-Джерзі.  

Він  з’явився на світ в селі  Залізниці Корецького 
району Рівненської області у великій християнсь-
кій родині (11 дітей). Певний час саме у їхньому 
домі відбувалися богослужіння і він з раннього 
дитинства сприймав Боже Слово. Ще хлопчиком 
Леоніду Якобчуку довелося зустрітися з жахами 
війни, коли спалювали молитовні будинки, погро-
жували християнам смертю. Одного з його братів 
було засуджено за віру в Бога. Леонід Остапович 
не раз  згадував , як ще змалку він дуже хотів на-
вчатися. Та в університет, незважаючи на високі 
результати екзаменів, його не прийняли ні у Києві, 
ні в Каунасі — тому що не був комсомольцем... 
Лише згодом він зміг закінчити фізико-матема-
тичний факультет педінституту у Вільнюсі. Одру-
жившись із пані Яніною (з дому Войніч) і про-
живши певний час у Польщі, вони переїхали до 
Аргентини, а згодом — до США. Саме там у них 
вперше з’явилася можливість для служіння Богу. 

Я маю приємність знати цю щиру і надзвичайно 
інтелігентну людину вже довші роки. Адже почес-
ний доктор теології Леонід Якобчук разом з жур-
налістом , редактором української газети «Сво-
бода» в США Левом Хмельковським  незмінний 
провідник та засновник рубрики «Християнська 
сторінка» в журналі «Бористен». Неодноразово 
бачився і з його дружиною пані Яніною. Свого 
часу, етнічна полька завдяки шлюбу з добродієм 
Леонідом, котра частинку свого серця віддала 
Україні, пригощала мене смачною помідоровкою. 
Як не гірко, з грудня 2014 року пані Яніни не має 
посеред нас. Однак, згадка про неї залишаєть-
ся у серці добродія Леоніда на все життя. Як і у 
серцях їх двох синів та  доньок й  п’ятьох онуків. 

А цей велич-
ний меморіал 
- пам'ятники 

на вшанування 
жертв Голодомо-
ру у місті Чікаго 

(США).

Леонід Якобчук - природний український інтелігент. 
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Христина Лукащук (м. Львів) – за високо-
художні твори, спрямовані на духовне та 
патріотичне виховання дітей та юнацтва.

Ольга Рєпіна (м. Дніпропетровськ) – 
за цикл літературознавчих статей та ре-
цензій на книги українських авторів.

Урочисте нагородження тради-
ційно  пройшло у центрі куль-
тури української мови ім. О.Гон-
чара Національного гірничого 
університету. Ми щиро вдячні 
за цікаву та змістовну імпрезу!

Прес-служба журналу «Бористен», 
фото Володимира Корінного

02(295)№5 (298)№6 (299)№02(331)

Проведенню імпрези – нагородження 
передувала значна організаторська робота. 

Один з переможців Юрій Фанигін  на пресовий 
конференції у  мас – медіній агенції  «Наше 

місто»  напередодні проведення нагородження 
поділився своїми думками про бористенівську 

відзнаку.

Слово має Лілія Темченко – одна з активісток 
волонтерської групи ДНУ імені Олеся Гончара

Переможцями традиційного щорічного 
конкурсу імені Олеся Гончара журналу 
«Бористен» у 2018 році визнані:

Микола Цоколеннко ( м. Дніпро) – за 
плідну багаторічну працю з  патріотичного 

виховання студентської молоді, вагомий 
внесок у вітчизняну освіту.

Любов Василів – Базюк (м. Торонто, 
Канада) – за системну багаторічну роботу 

з популяризації та поширенню української 
літератури в західному світі.

Лідія Гулак – Рубан ( Ню-Джерзі, США) – 
за участь в дисидентському рухову в часи 

СРСР  спрямованому на утвердження   
української України та з нагоди 

сімдесятирічного ювілею.

Іларіон Хейлик ( посмертно, Ню-Джерзі, 
США) – за багаторічну репрезентацію 

щомісячника «Бористен»  в США  і Канаді.

Сергій і Тетяна Дзюба   (м. Чернігів ) — за 
багаторічну культурологічну, видавничу 
та літературну діяльність з популяризації  

української культури за кордоном.

Олександр Панченко  (м. Лохвиця, 
Полтавська область) – за  вагомий внесок у 
справу відродження Української Церкви, 

утвердження Української Державності  
та плідну працю в обороні прав і свобод 

українського народу.

Юрій Фанигін (м. Дніпро) – керівник 
робочої групи із створення «Музею АТО». 
Постійно діючої експозиції Дніпровського 

державного історичного  музею імені Д. 
Яворницького.

Волонтерська група ДНУ імені Олеся 
Гончара у складі:  Марія Бутиріна, 

Оксана Гудошник, Наталя Полішко, Лілія 
Темченко, Наталя Рекуненко , Оксана 
Коновець, Лариса Шейдаєва та Оксана 

Чугунова ( м.  Дніпро) – за системну 
матеріальну і моральну підтримку ЗСУ  
та добровольчих батальйонів  в обороні 

України на Донбасі.
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З родиною Ва-
лентини та Віктора 
БАБАНСьКиХ  з 
містечка Вотчунг  
штату Ню-Джерзі  ав-
тор знайомий  вже не 
один рік.  І кожного 
разу зустрічаючись з 
цими милими людь-
ми знаходилися нова 
тема для обговорен-
ня. Але найголовні-
шою  з них була   і 
залишається Україна. 
За гостинним столом 
у родині Бабанських і 
на цей раз пригадали 
рідне  для пана Вікто-
ра село  Бабайківка, 

Голова РОДУ 
УККА  добродій  Іван 
БУРтиК був одним  
з тих промоторів, які 
доклали чимало зу-
силь для того аби 11-й 
з’їзд Українського 
Конгресового Коміте-
ту України пройшов 
якнайуспішніше. На 
світлині лідер нашої 
громади у США по-
біля свого будинку в 
місті Кліфтон ( штат 
Ню-Джерзі). На пре-
великий жаль, вже не 
один рік вдівець пан 
Іван утримує свою 
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще 
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього  на гостинах у великі свята. Бо переконані 
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг пе-
реконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто  чудовий!

що у Царичанському районі, звідки він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».  
На цей раз наше спілкування з добродієм Віктором було особливо насиченим. Адже саме за-
вдяки його приязні та посвяті автор зміг відвідати техас.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»
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Красиві Українки
Наша нація багата на тих жінок, які красиві і душею, і 

тілом. У кожному номері «Бористену» - 
нова історія Красивої Українки!

Жінка з цікавою життєвою історією, дуже гар-
ним почуттям гумору та любов’ю до Батьківщини, 
яка живе в її серці завжди і будь-де – Раїса Хейлик. 

Авторка книги «Трикутник. Дві долі, три дороги» 
- книга про те, як зустрічаються дивовижні люди. 
В цій книзі подружжя Хейликів розповідають про 
те, як вони зустрілись. Його і її доля долі схожі 
на кінофільм - цікавий, місцями драматичний та 
патріотичний фільм про те, як у великому світі 
знаходять одне одного споріднені душі. Але це і 
не зовсім любовний роман - «Трикутник. Дві долі, 
три дороги» - спогад про історію, яка триває досі, 
згадки про події, які вже пішли у небуття, історія 
про те, яка два життя, немов по геометричним за-
конам, намалювали свою карту - трикутник знахо-
дить  початок в Україні, потім веде їх в Венесуелу 
і згодом – в США. Але, як відомо, трикутник не 
має ані початку ані кінця, тому ця історія і досі 
торкається своїми гранями цих трьох країн. Тут є 
політичні, соціальні події, які знайшли відбиток в 
загальній історії людства, зустрічі з відомими осо-
бистостями (наприклад, Президент Венесуели), 
знайомства та розчарування, пригоди у джунглях 
Маракаїбо, яким би позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину першу розповідає Іларіон, у другій 
частині говорить Раїса. Їх живі спогади пе-
реплітаються з дивовижними та раритетни-
ми фото 40-50 років та сучасності. Ця чудова 
пара  - доказ того, що кохання живе через бага-
то років і лише розквітає з часом, укріплюється. 

І ще одна важлива риса цієї книга – вона дихає 
Україну. Попри те, як склалось життя географічно, 
ці люди не втратили себе та свою мовою - про най-
щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано 

мовою Тараса, яку вони і їх діти ніколи не забували.

Один з моїх вечорів пройшов з теплою чаш-
кою кави, тихим дощем та книгою «Трикутник. 
Дві долі, три дороги». Я люблю читати про люд-
ські життя, люблю слухати історії та бачити світ 
чужими очима. А подвійну цікавість надає той 
факт, що я особисто знайома авторами книги. 
Тому мені так цікаво було дізнатися, якими вони 
були тоді, про що думали і чому зустрілись. Все-
світ наповнений дивовижними історіями не-
пересічних людей і до нього додалась ще одна.

Мирослава Борхес

Трикутники доліХудожник Наталія Зіновчук: «Мені дуже приємно усвідомлювати, 
що мої картини знаходять відгук, для мене це дуже важливо!»

Ця красива і мила пані володіє справжньою ма-
гією! З-під її пензля виходять чарівні картини, 
яки дихають добром, весною, любов’ю та силою!

Пані Наталія народилась в 1976 р в м. Києві. У 
1999 закінчила Київський Національний Універ-
ситет Будівництва та Архітектури, архітектурний 
факультет (художня спеціальність).З 2000 р пра-
цювала дизайнером. Розробляла ескізи для ме-
блів і виробів з натурального дерева.Паралельно 
з цим займалася виготовленням художніх панно 
і живописом. Її картини  знаходяться в постій-
ній експозиції галереї «Глобус». Наталія Зиновчук 
– учасниця багатьох цікавих проектів та імпрез:
 - У 2010 р брала участь в проекті "Вулиця ігор - 
ігри на вулиці". ЦСМ Совіарт, Гете інститут, Київ, 
Україна 
 - У 2010 р брала участь у виставці-конкурсі су-
часного мистецтва "Український тиждень мис-
тецтв", Київ, Україна.
  - У 2011р. участь в "Art week in Berlin" - Берлін, 
Німеччина.
За словами пані Наталії, для неї дуже важливо, аби 
її роботи знаходили відгук, викликали щирі емоції. 
Однією з таких є портерт Надії Савченко.

І попри красиві натюрморти та букети (малює 
здебільшого маслом), художниця підкреслює: «На-
дихають мене люди! Тому я так люблю їх писати!»

02(295)

Джамала - голос, який підкорив Європу

* Справжнє ім’я Джамали – Сусана 
Алімівна Джамаладінова. Вона кримська 
татарка. В дитинстві на одному з важливих 
конкурсів їй не дозволили виступати саме 
через походження. У 1997 році зажадали від 
неповнолітньої 4 тисячі доларів, котрих, 
звісно, бідна сім’я не мала.
* Родина Джамали пережила багато 
утисків через походження. Мамі довелося 
розвестися з татом, щоб у паспорті не 
було такого впізнаваного татарського 
прізвища. Все для того, щоб її прийняли 
жити на квартиру. Пізніше сім’я купила 
великий будинок. Але всі гроші йшли на 
те, щоб зробити з нього готель. Сусана 
ходила у старому одязі, через що з неї 
знущалися ровесники. В школі її били, 
навіть розмащували винаград просто по 
обличчі. Все через те, що вона брала участь 
у конкурсах і співала.
* Джамала у пісні «1944» співала історію 
свого дідуся Айяра Джамаладінова. Він 
пережив депортацію. В ній провів 46 років. 
Йому було 16, коли його, як і 180 тисяч 
кримських татар примусово депортували 
до Середньої Азії. Дідусь згадує: «Відкрили 
двері в третій ночі, сказали що є 15 хвилин, 
щоб зібратись. Вас виселяють».
* Батько Джамали – мусульманин. Він не 
відпустив колись її вчитися у Московське 
музичне училище. Навіть не пустив її на 
шкільний випускний. Вечірки для Сусани 
були табу. Один раз відпустив, але і то 
пішов разом з нею.

* Перша продюсер у Києві – Олена Коляденко. 
Саме вона відправила Джамалу на Нову хвилю, де 
співачку вже серйозно запримітили. Щоправда, 
і там їй говорили образливі слова, наприклад, 
коли вона співає – хочеться перемкнути канал. 
Однак всі члени журі поставили найвищі 
бали, а після цього її огорнула слава. Найкращі 
популярні виконавці запрошували дівчину 
заспівати дуетом, але Джамала відмовляла через 
те, що вона не співає попсу. У неї свій стиль, 
нехай і не форматний. Однак Олена Коляденко 
хотіла зробити її популярною і заробляти 
більше грошей. Зараз Джамала каже, що це 
було абсолютно нормальне бажання зі сторони 
продюсера, однак на цьому вони закінчили 
співпрацю.
* У фіналі «Євробачення» Джамала здобула 
перемогу, набравши 534 бали. Президент 
України Петро Порошенко присвоїв співачці 
почесне звання народної артистки України.
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Галина Черепаха і її 
чарівний Декстер

Галина Черепаха – автор чудового дитячого 
проекту під назвою «Чарівні звуки Декстера 

від A до Z». Журнал «Бористен» давно 
приятелює з пані Галиною та спостерігає за 
тим, як вона знаходить щоразу нові втілення 
свого педагогічного таланту. Цього разу  це 
пригоди песика Декстера, який за допомогою 
авторських віршиків, що сповнені алітерацій та 
асонансів, а також барвистих ілюстрацій Соломії 
Даниляк, вчить англійської мови. І, до речі, 
Декстер став вже дорослий. Цього року він буде 
представлений на 23-ому форумі видавців у Львові.
Цей унікальний електронний посібник дозволяє 
швидко, цікаво та креативно опановувати 
англійську мову. Принцип роботи зрозумілий 
– сучасні діти давно знайомі з електронними 
технологіями і дуже легко самостійно дають 
собі раду з планшетами чи комп’ютерами. Саме 
тому цей проект є електронним. Завантаживши 
книгу, ви розпочинаєте подорож разом з песиком 
Декстером. Зверху в лівому кутку кожної 
сторінки ви бачите великі і малі, друковані і 
писані літери. Праворуч від цих літер є весь 
алфавіт. Натискаючи на потрібну букву, ви 
відкриваєте сторінку, ідентичну до тієї букви, 
яку натиснули. Дитина може вибрати оповідача. 
Натискаючи на зображення Декстера, який у 
нашій книжечці є собакою, чуємо, як чоловічий 
голос оповідає текст. Луму, яка є гусеницею, 
активує жіночий голос. Для цього треба 
натиснути на зображення Луму. Коли звучить 
текст, ми бачимо, як кожне слово виділяється і 
підкреслюється. Натискання будь-якого слова 
дає можливість прослухати його повторно. 

Окрім тексту на кожній сторінці є ілюстрація. 
Натискаючи на об’єкти малюнка, дитина має 
змогу ще раз прослухати слово, що починається 
з літери, яка представлена на цій сторінці. 
Важливо, що Чарівні звуки Декстера від A до 
Z є двомовною. Це робить книжку ідеально 
зручною для україно- і російськомовних 
читачів, оскільки діти отримують можливість 
вибрати мову, яку забажають. Треба лише 
натиснути на малюнок прапора, і текст 
звучатиме тією мовою, яку вибрав читач.

У меню читач може вибрати для роздруку:
1. Розмальовку всієї книжечки або лише 
бажаної сторінки
2. Робочий зошит
3. Англ.-укр. словничок
4. Англ.-рос. словничок
5. Англ.- Glossary (словничок спеціальних 
термінів англійською)
Якщо ви хочете перевірити свої знання чи 
просто познайомитись з яскравим світом 
Декстера – ласкаво просимо gls123.com!

№6 (299)№02 (331)

«Нашого цвіту по всьому світу» 

ВАСИЛЬ БИСТРЯНИК: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ 
ДОЛІ АБО 

ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ ПЛЯШКА
  Довгі роки завдяки друзям нашого журналу 
«Бористен» знаходить цікавих і талановитих 
людей  українського коріння за кордоном. 
Ось і цього разу отримав вісточку-підказку 
від пані Раїси Хейлик з США. Вона писала що 
познайомилася з українцем, котрий свого часу 
зробив чимало прогресивних винаходів у справі 
виробництва скляних пляшок, має відповідні 
патенти. Звати його Василь Бистряник і  це вже 
старша людина, однак, можна сподіватися що він 
відгукнеться на звертання журналіста з України.    
Пані Раїса як відповідальна кольпортерка навіть 
прилучила посилання в Інтернеті на винаходи 
талановитого українця з Америки. Що ж в мене 
була нагода перевірити чи пішли  на користь 
лекції, котрі свого часу слухав на фізико-
технічному факультеті для того аби збагнути 
нехай і англомовні тексти у технічній справі. 
   По – правді , те що зміг розшукати дало мені 
загальні уяви про винахід пана Бистряника. 
Згодом я отримаю від нього електронного 
листа, у якому вже сам винахідник 
пояснить суть своєї ефективної новації 
зареєстрованої як  патент у США. Не вдаючись 
у деталі зазначу що сенс винаходу пана 
Бистряник   полягав у значному збільшенні 
продуктивності виготовлення скляних пляшок. 
Досягалося це за рахунок удосконалення 
механізму самого агрегату із виготовлення  
скляної тари. Конструкцію новацій винайшов і 
розробив пан В. Бистряник.  До його винаходу 
подібні машини  набагато менші можливості 
для збільшення виготовлення продукції. На 
сьогодні усі подібні агрегати у світі збудовані 
за конструкторським рішенням, яке винайшов 
В. Бистряник . А ще він зміг  домогтися  більш 
ефективного розподілу розтопленого скла – 
основного матеріалу з виробництва пляшок .   
Ця новація  українського інженера дозволила  
збільшити випуск   подібної скляно тари   
майже до 600 одиниць за хвилину. Тоді як 
без його  удосконалення механізму агрегату і 
збільшення ефективності розподілу матеріалу  
продуктивність подібної машини  сягала лише 

близько 180 одиниць. Навіть не спеціалісту не 
важко зрозуміти прогресивність  патенту В. 
Бистряник .  У  одному з електронних листів 
до мене добродій Василь скромно напише:
- Інші мої патенти маловажні…

Василь Бистряник під час навчання у 
гімназії в Німеччині, приблизно 1948 рік. 

Патент В. Бистряника було 
зареєстровано в США під номером   

«US3721544A».  Він був так само 
зареєстрований у   кількох державах 

Европи і Канаді. 
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на цей раз пригадали 
рідне  для пана Вікто-
ра село  Бабайківка, 

Голова РОДУ 
УККА  добродій  Іван 
БУРтиК був одним  
з тих промоторів, які 
доклали чимало зу-
силь для того аби 11-й 
з’їзд Українського 
Конгресового Коміте-
ту України пройшов 
якнайуспішніше. На 
світлині лідер нашої 
громади у США по-
біля свого будинку в 
місті Кліфтон ( штат 
Ню-Джерзі). На пре-
великий жаль, вже не 
один рік вдівець пан 
Іван утримує свою 
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще 
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього  на гостинах у великі свята. Бо переконані 
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг пе-
реконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто  чудовий!

що у Царичанському районі, звідки він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».  
На цей раз наше спілкування з добродієм Віктором було особливо насиченим. Адже саме за-
вдяки його приязні та посвяті автор зміг відвідати техас.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»
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Красиві Українки
Наша нація багата на тих жінок, які красиві і душею, і 

тілом. У кожному номері «Бористену» - 
нова історія Красивої Українки!

Жінка з цікавою життєвою історією, дуже гар-
ним почуттям гумору та любов’ю до Батьківщини, 
яка живе в її серці завжди і будь-де – Раїса Хейлик. 

Авторка книги «Трикутник. Дві долі, три дороги» 
- книга про те, як зустрічаються дивовижні люди. 
В цій книзі подружжя Хейликів розповідають про 
те, як вони зустрілись. Його і її доля долі схожі 
на кінофільм - цікавий, місцями драматичний та 
патріотичний фільм про те, як у великому світі 
знаходять одне одного споріднені душі. Але це і 
не зовсім любовний роман - «Трикутник. Дві долі, 
три дороги» - спогад про історію, яка триває досі, 
згадки про події, які вже пішли у небуття, історія 
про те, яка два життя, немов по геометричним за-
конам, намалювали свою карту - трикутник знахо-
дить  початок в Україні, потім веде їх в Венесуелу 
і згодом – в США. Але, як відомо, трикутник не 
має ані початку ані кінця, тому ця історія і досі 
торкається своїми гранями цих трьох країн. Тут є 
політичні, соціальні події, які знайшли відбиток в 
загальній історії людства, зустрічі з відомими осо-
бистостями (наприклад, Президент Венесуели), 
знайомства та розчарування, пригоди у джунглях 
Маракаїбо, яким би позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину першу розповідає Іларіон, у другій 
частині говорить Раїса. Їх живі спогади пе-
реплітаються з дивовижними та раритетни-
ми фото 40-50 років та сучасності. Ця чудова 
пара  - доказ того, що кохання живе через бага-
то років і лише розквітає з часом, укріплюється. 

І ще одна важлива риса цієї книга – вона дихає 
Україну. Попри те, як склалось життя географічно, 
ці люди не втратили себе та свою мовою - про най-
щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано 

мовою Тараса, яку вони і їх діти ніколи не забували.

Один з моїх вечорів пройшов з теплою чаш-
кою кави, тихим дощем та книгою «Трикутник. 
Дві долі, три дороги». Я люблю читати про люд-
ські життя, люблю слухати історії та бачити світ 
чужими очима. А подвійну цікавість надає той 
факт, що я особисто знайома авторами книги. 
Тому мені так цікаво було дізнатися, якими вони 
були тоді, про що думали і чому зустрілись. Все-
світ наповнений дивовижними історіями не-
пересічних людей і до нього додалась ще одна.

Мирослава Борхес

Трикутники доліХудожник Наталія Зіновчук: «Мені дуже приємно усвідомлювати, 
що мої картини знаходять відгук, для мене це дуже важливо!»

Ця красива і мила пані володіє справжньою ма-
гією! З-під її пензля виходять чарівні картини, 
яки дихають добром, весною, любов’ю та силою!

Пані Наталія народилась в 1976 р в м. Києві. У 
1999 закінчила Київський Національний Універ-
ситет Будівництва та Архітектури, архітектурний 
факультет (художня спеціальність).З 2000 р пра-
цювала дизайнером. Розробляла ескізи для ме-
блів і виробів з натурального дерева.Паралельно 
з цим займалася виготовленням художніх панно 
і живописом. Її картини  знаходяться в постій-
ній експозиції галереї «Глобус». Наталія Зиновчук 
– учасниця багатьох цікавих проектів та імпрез:
 - У 2010 р брала участь в проекті "Вулиця ігор - 
ігри на вулиці". ЦСМ Совіарт, Гете інститут, Київ, 
Україна 
 - У 2010 р брала участь у виставці-конкурсі су-
часного мистецтва "Український тиждень мис-
тецтв", Київ, Україна.
  - У 2011р. участь в "Art week in Berlin" - Берлін, 
Німеччина.
За словами пані Наталії, для неї дуже важливо, аби 
її роботи знаходили відгук, викликали щирі емоції. 
Однією з таких є портерт Надії Савченко.

І попри красиві натюрморти та букети (малює 
здебільшого маслом), художниця підкреслює: «На-
дихають мене люди! Тому я так люблю їх писати!»
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Джамала - голос, який підкорив Європу

* Справжнє ім’я Джамали – Сусана 
Алімівна Джамаладінова. Вона кримська 
татарка. В дитинстві на одному з важливих 
конкурсів їй не дозволили виступати саме 
через походження. У 1997 році зажадали від 
неповнолітньої 4 тисячі доларів, котрих, 
звісно, бідна сім’я не мала.
* Родина Джамали пережила багато 
утисків через походження. Мамі довелося 
розвестися з татом, щоб у паспорті не 
було такого впізнаваного татарського 
прізвища. Все для того, щоб її прийняли 
жити на квартиру. Пізніше сім’я купила 
великий будинок. Але всі гроші йшли на 
те, щоб зробити з нього готель. Сусана 
ходила у старому одязі, через що з неї 
знущалися ровесники. В школі її били, 
навіть розмащували винаград просто по 
обличчі. Все через те, що вона брала участь 
у конкурсах і співала.
* Джамала у пісні «1944» співала історію 
свого дідуся Айяра Джамаладінова. Він 
пережив депортацію. В ній провів 46 років. 
Йому було 16, коли його, як і 180 тисяч 
кримських татар примусово депортували 
до Середньої Азії. Дідусь згадує: «Відкрили 
двері в третій ночі, сказали що є 15 хвилин, 
щоб зібратись. Вас виселяють».
* Батько Джамали – мусульманин. Він не 
відпустив колись її вчитися у Московське 
музичне училище. Навіть не пустив її на 
шкільний випускний. Вечірки для Сусани 
були табу. Один раз відпустив, але і то 
пішов разом з нею.

* Перша продюсер у Києві – Олена Коляденко. 
Саме вона відправила Джамалу на Нову хвилю, де 
співачку вже серйозно запримітили. Щоправда, 
і там їй говорили образливі слова, наприклад, 
коли вона співає – хочеться перемкнути канал. 
Однак всі члени журі поставили найвищі 
бали, а після цього її огорнула слава. Найкращі 
популярні виконавці запрошували дівчину 
заспівати дуетом, але Джамала відмовляла через 
те, що вона не співає попсу. У неї свій стиль, 
нехай і не форматний. Однак Олена Коляденко 
хотіла зробити її популярною і заробляти 
більше грошей. Зараз Джамала каже, що це 
було абсолютно нормальне бажання зі сторони 
продюсера, однак на цьому вони закінчили 
співпрацю.
* У фіналі «Євробачення» Джамала здобула 
перемогу, набравши 534 бали. Президент 
України Петро Порошенко присвоїв співачці 
почесне звання народної артистки України.
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Галина Черепаха і її 
чарівний Декстер

Галина Черепаха – автор чудового дитячого 
проекту під назвою «Чарівні звуки Декстера 

від A до Z». Журнал «Бористен» давно 
приятелює з пані Галиною та спостерігає за 
тим, як вона знаходить щоразу нові втілення 
свого педагогічного таланту. Цього разу  це 
пригоди песика Декстера, який за допомогою 
авторських віршиків, що сповнені алітерацій та 
асонансів, а також барвистих ілюстрацій Соломії 
Даниляк, вчить англійської мови. І, до речі, 
Декстер став вже дорослий. Цього року він буде 
представлений на 23-ому форумі видавців у Львові.
Цей унікальний електронний посібник дозволяє 
швидко, цікаво та креативно опановувати 
англійську мову. Принцип роботи зрозумілий 
– сучасні діти давно знайомі з електронними 
технологіями і дуже легко самостійно дають 
собі раду з планшетами чи комп’ютерами. Саме 
тому цей проект є електронним. Завантаживши 
книгу, ви розпочинаєте подорож разом з песиком 
Декстером. Зверху в лівому кутку кожної 
сторінки ви бачите великі і малі, друковані і 
писані літери. Праворуч від цих літер є весь 
алфавіт. Натискаючи на потрібну букву, ви 
відкриваєте сторінку, ідентичну до тієї букви, 
яку натиснули. Дитина може вибрати оповідача. 
Натискаючи на зображення Декстера, який у 
нашій книжечці є собакою, чуємо, як чоловічий 
голос оповідає текст. Луму, яка є гусеницею, 
активує жіночий голос. Для цього треба 
натиснути на зображення Луму. Коли звучить 
текст, ми бачимо, як кожне слово виділяється і 
підкреслюється. Натискання будь-якого слова 
дає можливість прослухати його повторно. 

Окрім тексту на кожній сторінці є ілюстрація. 
Натискаючи на об’єкти малюнка, дитина має 
змогу ще раз прослухати слово, що починається 
з літери, яка представлена на цій сторінці. 
Важливо, що Чарівні звуки Декстера від A до 
Z є двомовною. Це робить книжку ідеально 
зручною для україно- і російськомовних 
читачів, оскільки діти отримують можливість 
вибрати мову, яку забажають. Треба лише 
натиснути на малюнок прапора, і текст 
звучатиме тією мовою, яку вибрав читач.

У меню читач може вибрати для роздруку:
1. Розмальовку всієї книжечки або лише 
бажаної сторінки
2. Робочий зошит
3. Англ.-укр. словничок
4. Англ.-рос. словничок
5. Англ.- Glossary (словничок спеціальних 
термінів англійською)
Якщо ви хочете перевірити свої знання чи 
просто познайомитись з яскравим світом 
Декстера – ласкаво просимо gls123.com!
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З родиною Ва-
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штату Ню-Джерзі  ав-
тор знайомий  вже не 
один рік.  І кожного 
разу зустрічаючись з 
цими милими людь-
ми знаходилися нова 
тема для обговорен-
ня. Але найголовні-
шою  з них була   і 
залишається Україна. 
За гостинним столом 
у родині Бабанських і 
на цей раз пригадали 
рідне  для пана Вікто-
ра село  Бабайківка, 

Голова РОДУ 
УККА  добродій  Іван 
БУРтиК був одним  
з тих промоторів, які 
доклали чимало зу-
силь для того аби 11-й 
з’їзд Українського 
Конгресового Коміте-
ту України пройшов 
якнайуспішніше. На 
світлині лідер нашої 
громади у США по-
біля свого будинку в 
місті Кліфтон ( штат 
Ню-Джерзі). На пре-
великий жаль, вже не 
один рік вдівець пан 
Іван утримує свою 
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще 
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього  на гостинах у великі свята. Бо переконані 
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг пе-
реконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто  чудовий!

що у Царичанському районі, звідки він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».  
На цей раз наше спілкування з добродієм Віктором було особливо насиченим. Адже саме за-
вдяки його приязні та посвяті автор зміг відвідати техас.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»
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нова історія Красивої Українки!

Жінка з цікавою життєвою історією, дуже гар-
ним почуттям гумору та любов’ю до Батьківщини, 
яка живе в її серці завжди і будь-де – Раїса Хейлик. 
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В цій книзі подружжя Хейликів розповідають про 
те, як вони зустрілись. Його і її доля долі схожі 
на кінофільм - цікавий, місцями драматичний та 
патріотичний фільм про те, як у великому світі 
знаходять одне одного споріднені душі. Але це і 
не зовсім любовний роман - «Трикутник. Дві долі, 
три дороги» - спогад про історію, яка триває досі, 
згадки про події, які вже пішли у небуття, історія 
про те, яка два життя, немов по геометричним за-
конам, намалювали свою карту - трикутник знахо-
дить  початок в Україні, потім веде їх в Венесуелу 
і згодом – в США. Але, як відомо, трикутник не 
має ані початку ані кінця, тому ця історія і досі 
торкається своїми гранями цих трьох країн. Тут є 
політичні, соціальні події, які знайшли відбиток в 
загальній історії людства, зустрічі з відомими осо-
бистостями (наприклад, Президент Венесуели), 
знайомства та розчарування, пригоди у джунглях 
Маракаїбо, яким би позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину першу розповідає Іларіон, у другій 
частині говорить Раїса. Їх живі спогади пе-
реплітаються з дивовижними та раритетни-
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щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано 

мовою Тараса, яку вони і їх діти ніколи не забували.

Один з моїх вечорів пройшов з теплою чаш-
кою кави, тихим дощем та книгою «Трикутник. 
Дві долі, три дороги». Я люблю читати про люд-
ські життя, люблю слухати історії та бачити світ 
чужими очима. А подвійну цікавість надає той 
факт, що я особисто знайома авторами книги. 
Тому мені так цікаво було дізнатися, якими вони 
були тоді, про що думали і чому зустрілись. Все-
світ наповнений дивовижними історіями не-
пересічних людей і до нього додалась ще одна.

Мирослава Борхес

Трикутники доліХудожник Наталія Зіновчук: «Мені дуже приємно усвідомлювати, 
що мої картини знаходять відгук, для мене це дуже важливо!»

Ця красива і мила пані володіє справжньою ма-
гією! З-під її пензля виходять чарівні картини, 
яки дихають добром, весною, любов’ю та силою!

Пані Наталія народилась в 1976 р в м. Києві. У 
1999 закінчила Київський Національний Універ-
ситет Будівництва та Архітектури, архітектурний 
факультет (художня спеціальність).З 2000 р пра-
цювала дизайнером. Розробляла ескізи для ме-
блів і виробів з натурального дерева.Паралельно 
з цим займалася виготовленням художніх панно 
і живописом. Її картини  знаходяться в постій-
ній експозиції галереї «Глобус». Наталія Зиновчук 
– учасниця багатьох цікавих проектів та імпрез:
 - У 2010 р брала участь в проекті "Вулиця ігор - 
ігри на вулиці". ЦСМ Совіарт, Гете інститут, Київ, 
Україна 
 - У 2010 р брала участь у виставці-конкурсі су-
часного мистецтва "Український тиждень мис-
тецтв", Київ, Україна.
  - У 2011р. участь в "Art week in Berlin" - Берлін, 
Німеччина.
За словами пані Наталії, для неї дуже важливо, аби 
її роботи знаходили відгук, викликали щирі емоції. 
Однією з таких є портерт Надії Савченко.

І попри красиві натюрморти та букети (малює 
здебільшого маслом), художниця підкреслює: «На-
дихають мене люди! Тому я так люблю їх писати!»

02(295)

Джамала - голос, який підкорив Європу

* Справжнє ім’я Джамали – Сусана 
Алімівна Джамаладінова. Вона кримська 
татарка. В дитинстві на одному з важливих 
конкурсів їй не дозволили виступати саме 
через походження. У 1997 році зажадали від 
неповнолітньої 4 тисячі доларів, котрих, 
звісно, бідна сім’я не мала.
* Родина Джамали пережила багато 
утисків через походження. Мамі довелося 
розвестися з татом, щоб у паспорті не 
було такого впізнаваного татарського 
прізвища. Все для того, щоб її прийняли 
жити на квартиру. Пізніше сім’я купила 
великий будинок. Але всі гроші йшли на 
те, щоб зробити з нього готель. Сусана 
ходила у старому одязі, через що з неї 
знущалися ровесники. В школі її били, 
навіть розмащували винаград просто по 
обличчі. Все через те, що вона брала участь 
у конкурсах і співала.
* Джамала у пісні «1944» співала історію 
свого дідуся Айяра Джамаладінова. Він 
пережив депортацію. В ній провів 46 років. 
Йому було 16, коли його, як і 180 тисяч 
кримських татар примусово депортували 
до Середньої Азії. Дідусь згадує: «Відкрили 
двері в третій ночі, сказали що є 15 хвилин, 
щоб зібратись. Вас виселяють».
* Батько Джамали – мусульманин. Він не 
відпустив колись її вчитися у Московське 
музичне училище. Навіть не пустив її на 
шкільний випускний. Вечірки для Сусани 
були табу. Один раз відпустив, але і то 
пішов разом з нею.

* Перша продюсер у Києві – Олена Коляденко. 
Саме вона відправила Джамалу на Нову хвилю, де 
співачку вже серйозно запримітили. Щоправда, 
і там їй говорили образливі слова, наприклад, 
коли вона співає – хочеться перемкнути канал. 
Однак всі члени журі поставили найвищі 
бали, а після цього її огорнула слава. Найкращі 
популярні виконавці запрошували дівчину 
заспівати дуетом, але Джамала відмовляла через 
те, що вона не співає попсу. У неї свій стиль, 
нехай і не форматний. Однак Олена Коляденко 
хотіла зробити її популярною і заробляти 
більше грошей. Зараз Джамала каже, що це 
було абсолютно нормальне бажання зі сторони 
продюсера, однак на цьому вони закінчили 
співпрацю.
* У фіналі «Євробачення» Джамала здобула 
перемогу, набравши 534 бали. Президент 
України Петро Порошенко присвоїв співачці 
почесне звання народної артистки України.
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Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?
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Рубрика «Гортаючи календар» 
Поет, дисидент, політв'язень Ва-

силь Стус народився 6 січня 
1938 року. Він є автором численних 
віршів та низки критичних статей. 
Перекладав українською мовою Кі-
плінга, Гете, Рільке, ряд інших авторів. 
Зошит з останніми віршами і перекла-
дами (загальною кількістю близько 
500), названий автором "Птах душі", 
не був  повернутий родичам і після 
смерті поета. Стус отримав звання Ге-
рой України в 2005 році - посмертно.

            ***
  У тридцять літ ти тільки народився, 
     аби збагнути: мертвий ти еси 
     у мертвім світі.  і нема нікого 
     окруж.  Ти тільки сам.  і - мрець еси. 
     Хіба що так: недозволенний простір 
     живого духу кличе самосмерть 
     подобою життя.  Це - на початку. 
     А далі вже - й убійництвом.  Проте 
     природа розправляеться простіше. 
     Бо плоть твоя сплюндрована до тебе 
     і дух тобі спотворили давно. 
     Поневажаю індивідуальність - 
     справіковий набуток лихоліть. 
     Отож - бреди назад.  і скільки сили 
     простуй назад.  Бо тільки там життя - 
     ще до народження.  із світу імітацій - 
     вповзи у кожну з вимінених шкур. 
     Простуй назад - в народження вертайся, 
     де щастя глупства,  смороду і тьми, 
     і там витворюй рай.  Там так і треба: 
     людина має спати - отже й спить, 
     белькочучи якісь слова спросоння. 
     Земля укрилась панцирем,  немов 
     стара,  давно оглухла черепаха, 
     а ти на ній,  мов кузочка мала, 
     що творить сталий світ на збіглій хвилі. 
     Нівроку,  відмолоджується смерть. 

         ****
Мов жертва щирості - життя, 
     мов молодечих крил 
     пружнавий тріск,  як небуттям 
     укрився суходіл. 
     Ти ще на кінчику пера 
     возносишся увись. 
     а вже пора ? Давно пора. 
     Спадаючи,  молись. 
     Як жертва щирості,  як кат 
     оговтаних бажань, 
     переминай за гранню грань, 
     чекаючи розплат - 
     за те,  що марнував свій вік, 
     надміру неба праг, 
     що був людині чоловік, 
     і друг,  і брат,  і враг. 
     і я найперше помолюсь 

     і вдруге помолюсь 
     і втрете помолюсь. 
     і в смерть 
     з землею поріднюсь. 

     ****

Так явно світ тобі належать став, 
     що, вражений дарованим багатством 
     оцього дня, відчув як святотатство : 
     блукати лісом, йти межи отав, 
     топтати ряст, аби спізнати в зорі 
     наближення своіх гріховних прав. 
     Рушай вперед. і добротою хворий, 
     розтань росою димною між трав. 

«Завжди любити, щоб завжди помиля-
тися. Але - завжди любити. І відтак 

існувати, а існувати - це помилятися».

"Зникоме розцвітання"

««Модерністи» платять нерозумінням 
із боку широких мас, «традиціоналісти» 

— певною зверхністю критиків і літера-
турознавців, ті ж із авторів, хто шукає 
синтезу, часто стають чужими і тим, і 

іншим».

Стус Василь. Вибрані твори

«Народ ще тільки осмислює конститу-
ційні простори своєї свободи, а уряд уже 

стріляє».

Василь Стус, вибрані цитати

«Сто рядків про книгу» 

Історія оживає…
Талановитого українського автора   Володи-

мира Кільченського завжди цікавили відда-
лені в часі події з історичного минулого нашого 
народу, на основі яких він і створив самобутній 
роман про боротьбу своїх земляків за волю й 
незалежність. Вихід трьохкнижжя цьогоав-
тора з назвою  «Присмак волі» став справж-
ньою подією у світі любителів історичного 
чтива. Крізь призму націософії автор осмис-
лює складні та актуальні проблеми національ-
ного буття, намагаючись подати абсолютно 
новий погляд на таку, здавалося б, уже осмис-
лену-переосмислену в нашій літературі епо-
ху.Мабуть, основною метою автора булопро-
будження автентичного мислення, сприяння 
відродженню національної культурної самоб-
утності, утвердження національної ідеї дер-
жавності української нації на своїй території.
Назва першоїчастини«Присмак волі» дала на-
зву всій трилогії В. Кільченського, що повністю 
відповідає її змістові. Адже протягом багатьох 
років українці  мріяли про отримання незалеж-
ності, а поки мріяли, то досить часто й до зброї  
доводилося братися. Епоха Богдана Хмельни-
цького досить суперечлива, як і сама його по-
стать. Автор намагається розібратися з подіями 
бурхливого  ХVІІ століття, не тільки вдаючись 
до аналізу дій і вчинків, переживань і почуттів 
героїв, інтерпретації ситуацій, зафіксованих 
документально, а й за допомогою певних істо-
ричних паралелей сподівається достукатися 
до свідомості сучасного українськогочитача.

Де народився письменник, ким були його 
батьки, яким було його навчання, що читав і на 
яких прикладах виховувався – усе це і складає 
свідомість автора. Дивно було б, якби Володи-
мир Кільченський, народившись на козацькій 
землі, не торкнувся б у своїй творчості болю-
чих питань збереження історичної памяті, не 
спробував би, завдяки історичним прикладам 

козацької звитяги, привернути увагу українця 
сьогоднішнього до болючих,і так уже вийшло, 
вічних для нашої землі проблем. Прозаїкнама-
гався віддати належне збереженню відомостей 
про відважних і готових до самопожертви зара-
ди волі й самого існування українського народу 
наших пращурів. Як колись Т. Шевченко, пись-
менник ХХІ століття схиляє голову перед степо-
вими лицарями, нашими предками, яким дове-
лося захищати волю та свободу, і сподівається, 
що молоде покоління буде знати і зберігати 
здобутки свого народу й любитиме рідну землю.
Досить символічна є назва другого тому «Вітри 
сподівань», яка є логічним продовженням від-
чутого в першійкнизі присмаку волі. На жаль, 
історія України здебільшого трагічна. В. Кіль
ченський, описуючи героїчні подвиги земляків, 
не оминає й сторінок, що позначені поразка-
ми нашого війська.Весь другий том – це тяжкі 
фізичні й моральні випробування, що випали 
на долю його героїв під Зборовом, Збаражем 
та Лоєвом. Будь-який історичний твір був би 
нецікавим, якби в ньому була лише одна сюжет-
на лінія. У романі В. Кільченського паралельно з 
історичними, описуютьсяй любовні пристрасті.

Остання книга в трилогії «Присмак волі» 
має назву «Колесо фортуни». Тут письменни-
кові вдалося під новим кутом зору поглянути 
на драматичні події, вдалося бути абсолютно 
оригінальним, незважаючи на вже відомі вер-
сії розкриття теми трагічної  поразки під Бере-
стечком. У «Колесі фортуни» ми зустрічаємося, 
здавалося, з уже давно відомими нам героями, 
але сприймаємо їх зовсім  по-новому, бо в кож-
ного з них автор уклав частинку своєї душі й 
свого усвідомлення історичного процесу доби. 
Сподіваємося, що трилогія В. Кільченського 
«Присмак волі» отримає  схвальні відгуки кри-
тиків і викличе щирий інтерес у сучасного чи-
тача. Людмила Ромас, доцент 

кафедри української літератури 
ДНУ імені Олеся Гончара
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Історія і культура України:
сучасний погляд на сторінках нового видання

Нещодавно побачив світ новий підручник 
«Історія і культура України», який підготували 
відомі історики, професори Валентин 
Васильович Іваненко та Геннадій Георгійович 
Кривчик. Це видання призначене для студентів 
природничих і технічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів України.
Основу змістового наповнення підручника 
склали підготовлені й видані раніше цим 
авторським тандемом три органічно пов’язані 
між собою навчальних посібника з окреслених 
питань (2010, 2012, 2015 рр.). Як показав досвід, 
студенти Дніпропетровського національного 
університету та інших ВНЗ (причому не 
тільки природничо-технічного профілю, 
для кого вони призначалися, а й гуманітарії) 
схвально сприйняли ці компактні посібники, 
постійно звертаються до них, готуючись до 
семінарських занять, модулів, заліків та іспитів.
Зазначимо, що більшість з раніше опублікованих 
текстів перероблені й доповнені авторами з 
урахуванням новітніх підходів, історіографічних 
і теоретико-методологічних напрацювань у 
вивченні нашого конкретно-історичного та 
культурного минулого. Характерною ознакою 
видання є те, що дослідники намагалися 
відтворити минуле, незважаючи на стислий 
формат викладу окреслених тем, максимально 
виважено, неупереджено, конкретно, 
об’єктивно, не уникаючи водночас гострих, 
спірних питань, що відносяться здебільшого до 
т.зв. «оголених нервів» української минувшини.
Можна цілком погодитися з точкою 
зору авторів, які виходили з того, що 
українська історія і культура це нерозривні, 
органічні складові нашого минулого, 
а тому вони й мають розглядатися в 
загальному контексті його вивчення. 
Не викликає сумнівів, що за змістом і формами 
курс «Історія і культура України» побудований в 
руслі вимог Болонського процесу, спрямованих 
на поступове зближення національних 
систем вищої освіти й загальноєвропейських 
освітніх стандартів. Це, безперечно, сприятиме 
підвищенню академічної мобільності та 
конкурентоспроможності наших вихованців 
на вітчизняному і європейському ринках праці.
Наскрізним стрижнем через все видання 
проходить думка про те, що істина, як і правда, 
завжди одна. Вона є основоположним критерієм, 
фундаментом пізнання історичної практики. 
Автори вважають, що в умовах глибокої, 
всеохоплюючої трансформації українського 
суспільства, болісного звільнення від одіозних 
нашарувань радянської спадщини, а останнім 

часом і через зовнішню агресію з боку сусідньої 
Росії дедалі зростає значущість соціально-
гуманітарної компоненти у формуванні 
нової генерації дипломованих фахівців.

Йдеться, передусім, про засвоєння 
студентством під час навчання в університеті 
чи інших ВНЗ фундаментальних 
орієнтирів, морально-етичних і 
духовних традицій українського народу.
Підручник добре структурований і 
складається з восьми розділів, обумовлених 
відповідною періодизацією української історії 
та підкріпленим необхідним методичним 
забезпеченням. Матеріал викладається логічно 
і послідовно. Кожний розділ супроводжується 
термінологічним словником та контрольними 
запитаннями, що дозволяє краще орієнтуватися 
у матеріалі. В додатках подано хронологічну 
таблицю історії України від найдавніших часів до 
2015 року включно. Наприкінці книги є список 
рекомендованої літератури для самостійного 
опрацювання студентами під час підготовки 
до семінарських занять, заліків та іспитів. 
Запропонована схема навчального 
курсу дає можливість студентам краще 
зорієнтуватися в подієвих і хронологічних 
картинах вітчизняного історичного 
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Хоча я певен що людина, яка фактично зробила 
виробничу революцію у виготовленні скляної 
тари подарувала світові ще не одну цікаву ідею. 
Але які ще думки виникають , коли дізнаєшся 
про талант інженера вихідця з України. 

Сьогодні коли триває російська навала на Сході  
нашої Вітчизни ми знову і знову згадуємо те 
зло яке заподіла Московщина нашому народу. 
Адже більше як триста років триває геноцид 
українців сусідами з Півночі. Ми рахуємо 
людські втрати мільйонами: починаючи від 
Батуріна і по сьогодення. Але скільки лиха 
було заподіяно опосередковано, скільки 
ми маємо,  так би мовити, не прямих втрат 
через московитів. Ось і доля добродія Василя 
Бистряник  яскраве тому свідчення . Більшу 
частину свого життя він провів за межами рідної 
землі.  А міг би прислужити своєму народу , 
своїй Вітчизні. Хто винен у цьому? Звичайно 
звірі з північних земель у які б кольори вони  не 
формувалися. Ось я коротко описує свою долю 
цей талановитий і відданий своєму народові 
чоловік:
- « Я  народився 24-го січня 1928 

року   в селі Ялинковате в горах Карпати, 
Львівська обл. В 1944-ці в серпні моя сім'я 
зібрали деякі потрібні речі, наложили 
на віз, запрягали коні і почали їхати на 
захід втікаючи від  російських фашистів. 
Заїхали до Словаччини де був великий збір 
біженців, там вже німці всіх нас втікачів 
посадили на поїзд і привезли нас до Відня 
то переходового табору переходили, так 
звану, дизенфекцію. Вже звідте висилали 
людей на різні роботи. Мої родичі і сестри 
працьовали в лісі, зрізували, рубали дерева 
і складали в метричну міру. Ну, та не 
довго ми там затрималися, більшовики 
наближалися то знову мусіли втікати. 
На весні 1945 року  йшли пішки цілий 
місяць аж до Баварії, щоб опинитись під 
окупацію американців. Скоро вже в 1946 
році  були створені табори  ДП (Displace 
Persons Camp). В таборі в місті Ділiнген 
(Dillingen) там закінчив гімназію в 1949 
році.  В Новому Ульмі в 1950 році  вивчав 
англійську мову . Щасливо замешкав я з 
двома сестрами Параскевія і Євдокія,  які 
прибули до Америки скорше. Кілька місяців 
працював та пощастило мені дістати 
стипендії, піти до  Провіденс Коледж, Род 
Айленд. Закінчивши один рік навчання 
покликали мене до війська в серпні, 1952р. 
Вийшовши з війська знову замешкав 
біля сестри Євдокії, яка вийшовши 
заміж переїхала до Філяделфіі. Зараз 
же почав працювати вечорами, а вдень 
продовжував навчання інженерії. В 1957 
році переїхав до штату Конектикат, де за 
пізнав мою майбутню дружину. Я дальше 
продовжую навчання, але вечорами..» 
  За цими скупими рядками доля людини. 
Людини талановитої, людини відданої 
своєму народу. Але яку північні варвари 
позбавили Батьківщини, рідної землі, свого 
кореня. І за це ніколи не буде прощення… 

2016 рік подружжя Василя та Дарії 
Бистряник на весіллі своєї родички 
танцюють як найбільш поважна за 

віком пара. 

Фідель Сухоніс, шеф-редактор 
журналу “Бористен”
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

Сухоніс: Пане Мушинка, наше «інтернет ін-
терв'ю» відбувається напередодні Нового року 
та Різдва Христового за Юліанським каланде-
рем.  З огляду на це маю зразу декілька рема-
рок . Найперше сердечно хочу привітати  Вас 
і Ваших близьких з цими святами. І чи не бу-
дете Ви проти такої сентенції:  найбільша цін-
ність України – це ми, українці, це наші сім'ї, 
наші батьки і діти, незалежно від того де б ми 
не жили.  Я певен що Ваша сім’я  і Ви особи-
сто сповна відчувають ось цю приналежність 
до нашої великої національної родини. А чи 
багато , на Вашу думку, українців Словаччи-
ни, інших країн мають ті ж самі потягнення? І 
знову ж таки чи згодні Ви будете (якщо вище 
зазначене реальність), що коли ми шануємо 
один    одного, підтримуємо  один одного, віри-
мо  в наш успіх, то Україна неодмінно відбу-
деться як заможна і демократична держава….
І друге. Нещодавно голова РНБО України 
Олександр  Турчинов зробив заяву що нашій 
країні варто святкувати Різдво Христове як 
решті цивілізованого світу  за Григоріанським 
календарем 25 грудня. Особисто я глибоко пе-
реконаний що він має рацію. Найперше, як це 
не звучить банально, але чим далі наш народ і 
країна буде від «задрипанки Москви» тим кра-
ще. Війна, яка досі фактично палає на Сході на-
шої Вітчизни, здається найбільш твердолобим 
показала правдиву ціну «братерської» любові 
Росії та росіян. А святкування саме 7-го січ-
ня Різдва Христового це один з тих численних 
зашморгів, яким Кремль притягую наш народ 
до своєї дикунської цивілізації. А окрім того 
якщо ми вже декларуємо свою приналежність 
до Європи та європейських цінностей, то та-
кий крок буде цілком логічним та доречним….

Мушинка: На Ваші запитання я, на жаль, 
зміг відповісти вже після святкування Різдва 
за григоріанським календарем, Нового року 
і Різдва за юліанським календарем. Дозволь-
те спочатку розповісти Вам (і читачам), як ми 
цього року провели ці найбільші й найвизнач-
ніші календарні свята. Ми, українці у місті 
Пряшеві, Різдво та інші християнські свята 
давно вже святкуємо за Новим стилем, тоб-
то за григоріанським календарем – 24 грудня, 
дотримуючи традиційні народні звичаї пред-
ків. Правда, по традиції святкуємо і Різдво за 

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.

 На конкурс Івана та Марусі Гнип

  Людина залишається справжньою людиною в усіх її  
духовних вимірах, доки шанує той куточок землі, де 
вона народилася. Шану і любов до рідного краю кожен 
громадянин України виражає по-своєму: дехто поса-
дить деревце, інший насіє квітів, хтось захищає країну 
ціною власного життя, а хтось вболіває силою слова. 
Даценко Владислава – студентка третього кур-
су коледжу електрифікації Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету.
  Дівчина прийшла на навчання після дев'ятого 
класу. Завжди уважна на заняттях, тиха, спокійна 
і трішки мрійлива.  Технічний коледж і література. 
Речі трохи не сумісні, але все ж не заважає студент-
ці серед схем, двигунів, трансформаторів приділяти 
увагу поезії.
  Перші два курси – це постійні виступи на святко-
вих заходах, їх незмінна ведуча і вражаюче декла-
мування віршів. Третій курс – поетичний вибух. 
Владислава на одному із заходів представила свої 
власні вірші. В її словах відразу поринаємо у той 
світ, звідки йдуть всі її слова, звідки йде все тепло 
і ніжність, адже вона пише про ті почуття, про той 
світ в якому кожен із нас хоч раз у своєму житті по-
бував. Влада проста і відверта людина. В її характері 
інколи відчувається емоційність і та жіноча сила, 
завдяки якій вона завжди почувається вільною. Та 

найбільше вражає те, що через різноманітність тем 
її поезій,   основною залишається тема патріотизму. 
  Наше сьогодення дуже складне і важке. Але молодь 
небайдужа до того виру подій, яке їх кружляє. Ось при-
зма світобачення юної поетки, про яку мало хто і чув. 

     

 Територія байдужості
Я людей наче зовсім не знаю.

Більше заздрощів,
Менше мудрості.

І у кожного хата скраю,
на території байдужості.

І у кожного власне лихо.
До чужого їм усерівно.

Один одного зраджують тихо,
звинувачують долю гнівно.

Та до чого ж тут доля, люди?
Ви ж самі обирали шлях.
Розвели на вулицях бруду

і забили у руку цвях.
 Розвели дурнуваті дилеми,
а самі ж сидите в коморах.

На дивані не знищиш системи,
без вогню не запалиш порох.

Не залишилось часу не знати,
вже розрублені всі вузли.

Ми повинні погнути ґрати,
що нам душі так заплели.

    Не залишилось часу мовчати -
Бездіяльність – синонім  дурості.

Підведіться, виходьте з хати,
за кардони своєї байдужості.

    Л. Ю. Чернега
викладач коледжу електрифікації ДДАЕУ

Територія небайдужості
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) процесу, оволодіти потрібним понятійно-
термінологічним апаратом, опрацювати 
контрольні запитання для самоперевірки, а 
отже, добре засвоїти програмний матеріал. 
Щодо побажань до наступних видань цього 
підручника можна порекомендувати хіба що 
ширше долучити ілюстративний матеріал.
Переконані, що дане видання стане в нагоді 
не лише студентам природничо-технічного 
профілю, але й усім, хто цікавиться історією 

України. Тож залишається привітати шановних 
авторів та побажати їм творчого натхнення та 
нових здобутків на освітньо-науковій ниві.

канд. іст. наук., доцент ДНУ імені Олеся Гончара 
В’ячеслав Мирончук

зав. навч. лаб. археології ДНУ імені Олеся 
Гончара Артем Іванців

Козацький батько повертається!
Помітною подією у науковому та громадсько-

культурному житті Дніпра стала поява нової 
монографії «Дмитро Яворницький: вчений 
та педагог в українському інтелектуальному 
співтоваристві», підготовленої відомим 
вченим-істориком, деканом історичного 
факультет Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара, доктором 
історичних наук, професором Сергієм 
Івановичем Світленком.

Опублікована монографія стала результатом 
десятирічного опрацювання численних 
першоджерел, у тому числі з центральних 
та місцевих архівів. Ці матеріали пройшли 
апробацію на низці наукових конференцій 
та знайшла відображення в кількох наукових 
статтях, опублікованих автором у 2005-2015 
роках. Основна ж робота над книгою тривала 
впродовж 2015 року. Структура монографії 
логічна і відповідає меті й завданням дослідження. 
Вона складається з передмови, чотирьох 
розділів, які розбиті на 13 параграфів, післямови, 
іменного та географічного покажчиків. 
У вступі автор аналізує ступінь вивчення 
проблеми, підкреслює внесок істориків, 
особливо, С. В. Абросимової, яка упродовж 
1990-2000-х років одноосібно та у співпраці з 
Ю. А. Мициком та В. І. Ульяновським системно 
зверталася до контактів Д. І. Яворницького з 
українськими діячами, а також одноосібно й 
у співавторстві з О. І. Журбою досліджувала 
місце і роль  Д. І. Яворницького у науковому та 
громадсько-культурному житті Катеринослава 
зокрема й України в цілому наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. Джерельну базу дослідження 
складають не лише опубліковані, оповідні та 
документальні джерела, а й архівні матеріали, 
які були знайдені у центральних та місцевих 
архівосховищах.
У першому розділі «Формування та становлення 
особистості Д. І. Яворницького як українського 
вченого та педагога» постать вченого 
розглянуто в контексті витоків та особливостей 
утвердження його національної ідентичності, 
що визначила життєвий і професійний вибір 
українського діяча, зумовила його сумлінне 
служіння на користь української національної 
справи. Другий розділ стосується зародження 
й розширення українського інтелектуального 

співтовариства Д. І. Яворницького в останній 
чверті ХІХ – на початку ХХ ст. У цій частині 
роботи переконливо показано харківський, 
петербурзький, туркестанський, варшавський 
та московський періоди інтелектуального 
життя та діяльності вченого та педагога. 
У третьому розділі детально висвітлені 
інтелектуальні структури, які пов’язані з 
життям і діяльністю Д. І. Яворницького в 
Катеринославі дореволюційного періоду. В 
центрі уваги автора самовіддана праця вченого 
у нелегкій справі розбудови Музею імені О. М. 
Поля, Катеринославської вченої архівної комісії, 
місцевого українського товариства «Просвіта» 
та україномовної преси.
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 ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА 
І ВИБІР БЕЗ ПРАВА ВИБОРУ

“Україна і світ”

  У наш час одна з провідних ролей 
відводиться інформації, а точніше – 
здійсненню інформаційних впливів та 
маніпулювання інформацією для певної 
мети. Інформаційна війна на сучасному 
етапі включає в себе дії для досягнення 
інформаційної переваги шляхом 
завдання шкоди інформації, атака на 
неї, противоборство, блокування її 
та спотворення. Це спрямовані дії, 
спрямовані на певну аудиторію шляхом 
впливу на її свідомість і поведінку за 
допомогою інформаційних технологій. 
Наразі в інформаційному просторі триває 
війна Росії проти України, йде гібридна 
війна, і інформаційна – в її частині, яка 
направлена на знищення волі, підрив та 
руйнування суспільних відносин. Вже не 
є таємницею, що російська пропаганда 
завдає велику шкоду національній 
безпеці України і  поки що наша 
країна програє в інформаційній війні. 
Згадалися слова головного ідеолога 
Третього рейху Геббельса: «Дайте мені 
засіб масової інформації – і я з будь-
якого народу зроблю стадо свиней». 
На сучасному етапі інформаційна 
війна стала війною нового типу і 
її об’єктом стає свідомість людей, 
маніпулювання нею і підпорядковування 
її волі. Існують різні методи: це і 
поширення чуток, висміювання, 
провокація, правда наполовину, 
висмикнута із загального контексту, 
посилання на авторитетних осіб, тощо. 
Жителі тимчасово окупованої 
території Луганщини та Донеччини 
стали потенціальними жертвами 
інформаційної війни. Цьому сприяли 

не лише російські канали ТБ, а й велика 
кількість газет, які можна придбати 
на території т. зв. ЛНР. Це – «Жизнь 
Луганска», «Республика», «Козачий 
вестник», «ХХI век» та ін. , які виходять 
доволі великим накладом (6-9 тис.) і 
розповсюджуються або безкоштовно, 
або їх можна придбати за 16 рубл. (8 грн.) 
Нажаль, Сєвєродонецьк, який де-факто 
зараз є обласним центром Луганщини 
таким похвалитися наразі не може.
В першу чергу преса «молодой 
республики» намагається облити брудом 
захисників, мужніх воїнів нашої країни. 
Як зробити, щоб жителі «ЛНР» повірили 
інформації? Послатися на конкретні події, 
і не важливо які – вигадані, чи правдиві. 
Стаття у газеті «ХХI век» №248 має назву 
«ВСУ снова планируют отправлять 
националистов на Донбасс» (авт. Максим 
Журавлев). В ній йдеться про те, що у 
128-й бригаді ЗСУ збільшилась кількість 
дезертирів, навіть в окремих частинах 
бійці залишають цілі позиції. Далі цитую 
дослівно: «Радикальных активистов 
планируют задействовать в качестве 
загранотрядов за спинами боевиков 
вооруженных формирований Украины, 
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

Сухоніс: Пане Мушинка, наше «інтернет ін-
терв'ю» відбувається напередодні Нового року 
та Різдва Христового за Юліанським каланде-
рем.  З огляду на це маю зразу декілька рема-
рок . Найперше сердечно хочу привітати  Вас 
і Ваших близьких з цими святами. І чи не бу-
дете Ви проти такої сентенції:  найбільша цін-
ність України – це ми, українці, це наші сім'ї, 
наші батьки і діти, незалежно від того де б ми 
не жили.  Я певен що Ваша сім’я  і Ви особи-
сто сповна відчувають ось цю приналежність 
до нашої великої національної родини. А чи 
багато , на Вашу думку, українців Словаччи-
ни, інших країн мають ті ж самі потягнення? І 
знову ж таки чи згодні Ви будете (якщо вище 
зазначене реальність), що коли ми шануємо 
один    одного, підтримуємо  один одного, віри-
мо  в наш успіх, то Україна неодмінно відбу-
деться як заможна і демократична держава….
І друге. Нещодавно голова РНБО України 
Олександр  Турчинов зробив заяву що нашій 
країні варто святкувати Різдво Христове як 
решті цивілізованого світу  за Григоріанським 
календарем 25 грудня. Особисто я глибоко пе-
реконаний що він має рацію. Найперше, як це 
не звучить банально, але чим далі наш народ і 
країна буде від «задрипанки Москви» тим кра-
ще. Війна, яка досі фактично палає на Сході на-
шої Вітчизни, здається найбільш твердолобим 
показала правдиву ціну «братерської» любові 
Росії та росіян. А святкування саме 7-го січ-
ня Різдва Христового це один з тих численних 
зашморгів, яким Кремль притягую наш народ 
до своєї дикунської цивілізації. А окрім того 
якщо ми вже декларуємо свою приналежність 
до Європи та європейських цінностей, то та-
кий крок буде цілком логічним та доречним….

Мушинка: На Ваші запитання я, на жаль, 
зміг відповісти вже після святкування Різдва 
за григоріанським календарем, Нового року 
і Різдва за юліанським календарем. Дозволь-
те спочатку розповісти Вам (і читачам), як ми 
цього року провели ці найбільші й найвизнач-
ніші календарні свята. Ми, українці у місті 
Пряшеві, Різдво та інші християнські свята 
давно вже святкуємо за Новим стилем, тоб-
то за григоріанським календарем – 24 грудня, 
дотримуючи традиційні народні звичаї пред-
ків. Правда, по традиції святкуємо і Різдво за 

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.

 На конкурс Івана та Марусі Гнип

  Людина залишається справжньою людиною в усіх її  
духовних вимірах, доки шанує той куточок землі, де 
вона народилася. Шану і любов до рідного краю кожен 
громадянин України виражає по-своєму: дехто поса-
дить деревце, інший насіє квітів, хтось захищає країну 
ціною власного життя, а хтось вболіває силою слова. 
Даценко Владислава – студентка третього кур-
су коледжу електрифікації Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету.
  Дівчина прийшла на навчання після дев'ятого 
класу. Завжди уважна на заняттях, тиха, спокійна 
і трішки мрійлива.  Технічний коледж і література. 
Речі трохи не сумісні, але все ж не заважає студент-
ці серед схем, двигунів, трансформаторів приділяти 
увагу поезії.
  Перші два курси – це постійні виступи на святко-
вих заходах, їх незмінна ведуча і вражаюче декла-
мування віршів. Третій курс – поетичний вибух. 
Владислава на одному із заходів представила свої 
власні вірші. В її словах відразу поринаємо у той 
світ, звідки йдуть всі її слова, звідки йде все тепло 
і ніжність, адже вона пише про ті почуття, про той 
світ в якому кожен із нас хоч раз у своєму житті по-
бував. Влада проста і відверта людина. В її характері 
інколи відчувається емоційність і та жіноча сила, 
завдяки якій вона завжди почувається вільною. Та 

найбільше вражає те, що через різноманітність тем 
її поезій,   основною залишається тема патріотизму. 
  Наше сьогодення дуже складне і важке. Але молодь 
небайдужа до того виру подій, яке їх кружляє. Ось при-
зма світобачення юної поетки, про яку мало хто і чув. 

     

 Територія байдужості
Я людей наче зовсім не знаю.

Більше заздрощів,
Менше мудрості.

І у кожного хата скраю,
на території байдужості.

І у кожного власне лихо.
До чужого їм усерівно.

Один одного зраджують тихо,
звинувачують долю гнівно.

Та до чого ж тут доля, люди?
Ви ж самі обирали шлях.
Розвели на вулицях бруду

і забили у руку цвях.
 Розвели дурнуваті дилеми,
а самі ж сидите в коморах.

На дивані не знищиш системи,
без вогню не запалиш порох.

Не залишилось часу не знати,
вже розрублені всі вузли.

Ми повинні погнути ґрати,
що нам душі так заплели.

    Не залишилось часу мовчати -
Бездіяльність – синонім  дурості.

Підведіться, виходьте з хати,
за кардони своєї байдужості.

    Л. Ю. Чернега
викладач коледжу електрифікації ДДАЕУ

Територія небайдужості
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) процесу, оволодіти потрібним понятійно-
термінологічним апаратом, опрацювати 
контрольні запитання для самоперевірки, а 
отже, добре засвоїти програмний матеріал. 
Щодо побажань до наступних видань цього 
підручника можна порекомендувати хіба що 
ширше долучити ілюстративний матеріал.
Переконані, що дане видання стане в нагоді 
не лише студентам природничо-технічного 
профілю, але й усім, хто цікавиться історією 

України. Тож залишається привітати шановних 
авторів та побажати їм творчого натхнення та 
нових здобутків на освітньо-науковій ниві.

канд. іст. наук., доцент ДНУ імені Олеся Гончара 
В’ячеслав Мирончук

зав. навч. лаб. археології ДНУ імені Олеся 
Гончара Артем Іванців

Козацький батько повертається!
Помітною подією у науковому та громадсько-

культурному житті Дніпра стала поява нової 
монографії «Дмитро Яворницький: вчений 
та педагог в українському інтелектуальному 
співтоваристві», підготовленої відомим 
вченим-істориком, деканом історичного 
факультет Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара, доктором 
історичних наук, професором Сергієм 
Івановичем Світленком.

Опублікована монографія стала результатом 
десятирічного опрацювання численних 
першоджерел, у тому числі з центральних 
та місцевих архівів. Ці матеріали пройшли 
апробацію на низці наукових конференцій 
та знайшла відображення в кількох наукових 
статтях, опублікованих автором у 2005-2015 
роках. Основна ж робота над книгою тривала 
впродовж 2015 року. Структура монографії 
логічна і відповідає меті й завданням дослідження. 
Вона складається з передмови, чотирьох 
розділів, які розбиті на 13 параграфів, післямови, 
іменного та географічного покажчиків. 
У вступі автор аналізує ступінь вивчення 
проблеми, підкреслює внесок істориків, 
особливо, С. В. Абросимової, яка упродовж 
1990-2000-х років одноосібно та у співпраці з 
Ю. А. Мициком та В. І. Ульяновським системно 
зверталася до контактів Д. І. Яворницького з 
українськими діячами, а також одноосібно й 
у співавторстві з О. І. Журбою досліджувала 
місце і роль  Д. І. Яворницького у науковому та 
громадсько-культурному житті Катеринослава 
зокрема й України в цілому наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. Джерельну базу дослідження 
складають не лише опубліковані, оповідні та 
документальні джерела, а й архівні матеріали, 
які були знайдені у центральних та місцевих 
архівосховищах.
У першому розділі «Формування та становлення 
особистості Д. І. Яворницького як українського 
вченого та педагога» постать вченого 
розглянуто в контексті витоків та особливостей 
утвердження його національної ідентичності, 
що визначила життєвий і професійний вибір 
українського діяча, зумовила його сумлінне 
служіння на користь української національної 
справи. Другий розділ стосується зародження 
й розширення українського інтелектуального 

співтовариства Д. І. Яворницького в останній 
чверті ХІХ – на початку ХХ ст. У цій частині 
роботи переконливо показано харківський, 
петербурзький, туркестанський, варшавський 
та московський періоди інтелектуального 
життя та діяльності вченого та педагога. 
У третьому розділі детально висвітлені 
інтелектуальні структури, які пов’язані з 
життям і діяльністю Д. І. Яворницького в 
Катеринославі дореволюційного періоду. В 
центрі уваги автора самовіддана праця вченого 
у нелегкій справі розбудови Музею імені О. М. 
Поля, Катеринославської вченої архівної комісії, 
місцевого українського товариства «Просвіта» 
та україномовної преси.
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

Сухоніс: Пане Мушинка, наше «інтернет ін-
терв'ю» відбувається напередодні Нового року 
та Різдва Христового за Юліанським каланде-
рем.  З огляду на це маю зразу декілька рема-
рок . Найперше сердечно хочу привітати  Вас 
і Ваших близьких з цими святами. І чи не бу-
дете Ви проти такої сентенції:  найбільша цін-
ність України – це ми, українці, це наші сім'ї, 
наші батьки і діти, незалежно від того де б ми 
не жили.  Я певен що Ваша сім’я  і Ви особи-
сто сповна відчувають ось цю приналежність 
до нашої великої національної родини. А чи 
багато , на Вашу думку, українців Словаччи-
ни, інших країн мають ті ж самі потягнення? І 
знову ж таки чи згодні Ви будете (якщо вище 
зазначене реальність), що коли ми шануємо 
один    одного, підтримуємо  один одного, віри-
мо  в наш успіх, то Україна неодмінно відбу-
деться як заможна і демократична держава….
І друге. Нещодавно голова РНБО України 
Олександр  Турчинов зробив заяву що нашій 
країні варто святкувати Різдво Христове як 
решті цивілізованого світу  за Григоріанським 
календарем 25 грудня. Особисто я глибоко пе-
реконаний що він має рацію. Найперше, як це 
не звучить банально, але чим далі наш народ і 
країна буде від «задрипанки Москви» тим кра-
ще. Війна, яка досі фактично палає на Сході на-
шої Вітчизни, здається найбільш твердолобим 
показала правдиву ціну «братерської» любові 
Росії та росіян. А святкування саме 7-го січ-
ня Різдва Христового це один з тих численних 
зашморгів, яким Кремль притягую наш народ 
до своєї дикунської цивілізації. А окрім того 
якщо ми вже декларуємо свою приналежність 
до Європи та європейських цінностей, то та-
кий крок буде цілком логічним та доречним….

Мушинка: На Ваші запитання я, на жаль, 
зміг відповісти вже після святкування Різдва 
за григоріанським календарем, Нового року 
і Різдва за юліанським календарем. Дозволь-
те спочатку розповісти Вам (і читачам), як ми 
цього року провели ці найбільші й найвизнач-
ніші календарні свята. Ми, українці у місті 
Пряшеві, Різдво та інші християнські свята 
давно вже святкуємо за Новим стилем, тоб-
то за григоріанським календарем – 24 грудня, 
дотримуючи традиційні народні звичаї пред-
ків. Правда, по традиції святкуємо і Різдво за 

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.

 На конкурс Івана та Марусі Гнип

  Людина залишається справжньою людиною в усіх її  
духовних вимірах, доки шанує той куточок землі, де 
вона народилася. Шану і любов до рідного краю кожен 
громадянин України виражає по-своєму: дехто поса-
дить деревце, інший насіє квітів, хтось захищає країну 
ціною власного життя, а хтось вболіває силою слова. 
Даценко Владислава – студентка третього кур-
су коледжу електрифікації Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету.
  Дівчина прийшла на навчання після дев'ятого 
класу. Завжди уважна на заняттях, тиха, спокійна 
і трішки мрійлива.  Технічний коледж і література. 
Речі трохи не сумісні, але все ж не заважає студент-
ці серед схем, двигунів, трансформаторів приділяти 
увагу поезії.
  Перші два курси – це постійні виступи на святко-
вих заходах, їх незмінна ведуча і вражаюче декла-
мування віршів. Третій курс – поетичний вибух. 
Владислава на одному із заходів представила свої 
власні вірші. В її словах відразу поринаємо у той 
світ, звідки йдуть всі її слова, звідки йде все тепло 
і ніжність, адже вона пише про ті почуття, про той 
світ в якому кожен із нас хоч раз у своєму житті по-
бував. Влада проста і відверта людина. В її характері 
інколи відчувається емоційність і та жіноча сила, 
завдяки якій вона завжди почувається вільною. Та 

найбільше вражає те, що через різноманітність тем 
її поезій,   основною залишається тема патріотизму. 
  Наше сьогодення дуже складне і важке. Але молодь 
небайдужа до того виру подій, яке їх кружляє. Ось при-
зма світобачення юної поетки, про яку мало хто і чув. 

     

 Територія байдужості
Я людей наче зовсім не знаю.

Більше заздрощів,
Менше мудрості.

І у кожного хата скраю,
на території байдужості.

І у кожного власне лихо.
До чужого їм усерівно.

Один одного зраджують тихо,
звинувачують долю гнівно.

Та до чого ж тут доля, люди?
Ви ж самі обирали шлях.
Розвели на вулицях бруду

і забили у руку цвях.
 Розвели дурнуваті дилеми,
а самі ж сидите в коморах.

На дивані не знищиш системи,
без вогню не запалиш порох.

Не залишилось часу не знати,
вже розрублені всі вузли.

Ми повинні погнути ґрати,
що нам душі так заплели.

    Не залишилось часу мовчати -
Бездіяльність – синонім  дурості.

Підведіться, виходьте з хати,
за кардони своєї байдужості.

    Л. Ю. Чернега
викладач коледжу електрифікації ДДАЕУ

Територія небайдужості
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

Сухоніс: Пане Мушинка, наше «інтернет ін-
терв'ю» відбувається напередодні Нового року 
та Різдва Христового за Юліанським каланде-
рем.  З огляду на це маю зразу декілька рема-
рок . Найперше сердечно хочу привітати  Вас 
і Ваших близьких з цими святами. І чи не бу-
дете Ви проти такої сентенції:  найбільша цін-
ність України – це ми, українці, це наші сім'ї, 
наші батьки і діти, незалежно від того де б ми 
не жили.  Я певен що Ваша сім’я  і Ви особи-
сто сповна відчувають ось цю приналежність 
до нашої великої національної родини. А чи 
багато , на Вашу думку, українців Словаччи-
ни, інших країн мають ті ж самі потягнення? І 
знову ж таки чи згодні Ви будете (якщо вище 
зазначене реальність), що коли ми шануємо 
один    одного, підтримуємо  один одного, віри-
мо  в наш успіх, то Україна неодмінно відбу-
деться як заможна і демократична держава….
І друге. Нещодавно голова РНБО України 
Олександр  Турчинов зробив заяву що нашій 
країні варто святкувати Різдво Христове як 
решті цивілізованого світу  за Григоріанським 
календарем 25 грудня. Особисто я глибоко пе-
реконаний що він має рацію. Найперше, як це 
не звучить банально, але чим далі наш народ і 
країна буде від «задрипанки Москви» тим кра-
ще. Війна, яка досі фактично палає на Сході на-
шої Вітчизни, здається найбільш твердолобим 
показала правдиву ціну «братерської» любові 
Росії та росіян. А святкування саме 7-го січ-
ня Різдва Христового це один з тих численних 
зашморгів, яким Кремль притягую наш народ 
до своєї дикунської цивілізації. А окрім того 
якщо ми вже декларуємо свою приналежність 
до Європи та європейських цінностей, то та-
кий крок буде цілком логічним та доречним….

Мушинка: На Ваші запитання я, на жаль, 
зміг відповісти вже після святкування Різдва 
за григоріанським календарем, Нового року 
і Різдва за юліанським календарем. Дозволь-
те спочатку розповісти Вам (і читачам), як ми 
цього року провели ці найбільші й найвизнач-
ніші календарні свята. Ми, українці у місті 
Пряшеві, Різдво та інші християнські свята 
давно вже святкуємо за Новим стилем, тоб-
то за григоріанським календарем – 24 грудня, 
дотримуючи традиційні народні звичаї пред-
ків. Правда, по традиції святкуємо і Різдво за 

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.
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кип’ятком, підвішують, розрубують, вибира-
ють нутрощі, ріжуть м’ясо на кусочки. Жінки 
в кухні будинку культури (разом з ними і моя 
дружина) із свіжого м’яса готують смачні стра-
ви, які увечері споживають буквально усі жи-
телі. Кожна сім’я заздалегідь одержує „місцеву 
валюту – «курівські таляри“, які увечері може 
поміняти на порцію вечері із свіжини або на 
інші продукти. За весь час із гучномовців лунає 
музика, переважно українські пісні та колядки. 

Перед північчю члени сільради виносять на 
майдан в горщках сто літрів вареного вина, яким 
частують усіх присутніх. І вечерю, і вино повні-
стю фінансує сільрада. Точно о півночі почи-
нається величавий феєрверк. Старостка виголо-
шує урочисту промову, я – традиційне народне 
віншування; всі вітають один одного з Новим 
роком, цілуються, а потім під звуки музики мо-
лодь танцює до глибокої ночі. Буває дуже весело.
До недавнього часу всі жителі Курова святку-
вали Різдво та інші свята разом за григоріан-
ським календарем. Та пару років тому пра-
вославні, з ініціативи місцевого священика 
повернулися до юліанського календаря, тобто 
до „старого стилю“. Слід підкреслити, що Пра-
вославна церква у Словаччині є автокефальною, 
однак має схильність до московського право-
слав’я, а її верхівка є виразно проросійською. 
Розділення календаря до значної міри над-
щербило єдність і громадське життя у Курові. 
Іду вулицею, зустрічаю знайому бабусю (пра-
вославну) і вітаюся так як і раніше –„Христос 
роджається!“. А мені замість „Славіте Його!“ 
у відповідь: „А наш Христос ще не родився!»
Після такого обширного вступу я наближаюся 
до відповіді на Ваше запитання щодо календаря.

Майже усі християнські країни світу (включа-
ючи Росію і Україну) у світському житті давно 
прийняли григоріанський календар. Ним кори-
стаються не лише європейські держави, але і їх 
християнські церкви. Тому я вітаю пропозицію 
голови РНБО Олександра Турчинова прийня-
ти григоріанський календар і святкувати хри-
стиянські свята одночасно з членами інших 
християнських релігій Європейського Союзу, 
до якого прямує Україна. Та ж Ісус Христос ро-
дився, був розп’ятий і воскрес лише один раз, 
а не два рази! А ніхто у світі не сумнівається в 
тому, що григоріанський календар точніший 
як юліанський. Ця реформа, на мою думку, до 
значної міри спростить входження України 
в Європейський Союз.  А Москва нехай собі і 
надалі відзначає свята за юліанським кален-
дарем: Жовтневу революцію – 7 листопада!

Сухоніс: В     деяких        джерелах,  які         знай-
омлять з біографією і творчістю Миколи Му-
шинки  можна прочитати, що він за походжен-
ням русин. Я знову ж таки чомусь  певен, що 
Ви найперше  вважаєте себе українцем, хоча, 
очевидно, з пошаною ставитися до традицій 
та історії «малої Батьківщини» Пряшівщи-
ни. Чому я звертаюся до цієї теми. Бо на фоні 
російської агресії в Україні 2014-2015 крем-
лівська пропаганда продовжує загострювати 
ситуацію навколо русинського питання в За-
карпатській області. Вочевидь, що кремлівські 

фашисти мріють створити ДНР та ЛНР вже на 
Заході України. Тема русинства, знову ж таки 
стараннями московських пропагандистів, над-
звичайно складна і заплутана, інколи, мабуть 
і болюча. Однак, як на мене, діло загально ви-
глядає дуже просто. З таким же успіхом мож-
на було б вигадати окремий етнос галичани чи 
слобожанці.Трохи фінансування для  тамтеш-
ніх магочів (Провідним теоретиком русинсько-
го питання і автором багатьох наукових творів 
є голова українських досліджень Торонтсько-
го університету професор Пол (Павло) Роберт 
Маґочій)  з боку Кремля і питання могло б на-
бути не меншої гостроти. Ваш коментар з цього 
приводу…   

 Мушинка: Я, як і вся моя генерація Пряшів-
щини, у школах був вихований в русофільсько-
му дусі: відвідував російську початкову школу 
у рідному селі, російську гімназію у Пряшеві 
(згодом перетворену в одинадцятирічну). В 
гімназії нас навіть поза школою змушували го-
ворити російською літературною мовою. Отже, 
я вважав себе „русским“. Етнонім „русин“ у піс-
лявоєнний період у нас на Пряшівщині (як і на 
Закарпатській Україні) було заборонено вжива-
ти. З творами Шевченка,  Франка, Рильського, 
Гончара я вперше познайомився лише в остан-
ніх класах середньої школи і під їх впливом 
почав сумніватися у своїй російській націо-
нальності. Та на українські позиції я повністю 
перейшов під час навчання у Празі (1954-59), 
де у Слов’янській бібліотеці в мене був віль-
ний доступ до „буржуазно-націоналістичної“ 
літератури (видань Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові, творів М. Грушевського, 
С. Єфремова, М. Скрипника тощо). Значний 
вплив на моє національне виховання мав про-
фесор української мови Іван Панкевич в Радян-
ському Союзі проголошений за „українського 
буржуазного націоналіста“.

Моя національна свідомість поглибилася зо-
крема під час аспірантського перебування у 
Києві (1964-65) під впливом „руху шістдесят-
ників“, до якого було втягнено й мене. В Києві 
я наочно переконався у планомірній і насиль-
ній русифікації українського суспільства і своє 
незадоволення не приховував, наслідком чого 
мене було видворено з України, а мою аспіран-
туру там скасовано. З того часу моя українська 
національна свідомість стала непохитною. Не-
малу роль тут зіграло і сімейне та суспільно

- громадське оточення: дружина усе жит-
тя працювала в З’єднаній школі ім. Т. Шев-
ченка з українською мовою навчання, 
сини (згодом і внуки) вчилися у цій школі. 
У Пряшеві у другій половині 60-х років вже 
кипіло „українське життя“, яке сповільнила 
(однак не зупинила) окупація Чехословаччи-
ни військами Варшавського договору на чолі 
з Радянською армією у серпні 1968 року. На 
хвилях „Празької весни“ восени 1967 року 
мені вдалося захистити кандидатську дисер-
тацію у   Празі, однак в часі т. зв. „нормаліза-
ції“ (початок 70-х років) компартійні органи 
пригадали мені „український націоналізм“ та 
„антирадянщину“і майже на двадцять років 
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 Хіба ж то можна 

те прощать?
Шумлять слова нестримним виром

І лобом б'ються в кожний кут,
А війни зараз кличуть миром

На зрізі політичних смут.

В мішки тепер ховають правду,
І в думки волю відберуть.
Дарма повірили у владу,

Що підвела народну лють.

Змінили лиш обличчя кату,
Залишивши той самий зміст.
Він зводить сам колону п'яту,

В брехні зростає його хист.

Солодкі ллє в народ промови
І в'яже очі та вуста.
Чи ж то не зрада?

Чи не змова?
А як же Сотня та свята?

Невже вони дарма померли?
І все дарма?

Народ мовчить!
І Україну геть роздерли...

Хіба ж вам, люди, не болить?

Та що ж це, люди! Що ж це з вами?
Чи ви поглохли? Чи німі?

Земля засіяна синами,
Убитими на "не війні".

Нас зрадили прокляті Юди -
Про "кулю в лоб" тепер мовчать.
Та тільки не воскреснуть люди...

Хіба ж то можна те прощать?

             

    

Війна твоя ще
 тільки почалась...

Чи є то в світі гірша кара,
Ніж власних пережить дітей?

Лиха рука диявольського дару,
Все косе урожай нових смертей.

Все ллється кров на землю і зростає,
Стражданнями закутане зерно.
Нас довели до самого до краю.

Тепер штовхають в спину, під ярмо.

Невже то знов тебе спіткала доля,
Моя країно, зморена й сліпа.

Нас б'ють по голові і кажуть: "Воля!"-
Все дужче припинають до стовпа.

Все дужче душать сльози і не варто
Спиняти їх.

Нехай поллють дощем.
Народе мій, ти та невсипна варта.
За правду й волю - тілом і мечем.

Народе мій, почуй мене і погляд
Зверни до неба - нам туди ще зась!

В єство твоє вплелася щільно доля -
Війна твоя ще тільки почалась...

№
05(298)

Четвертий, завершальний розділ монографії 
всебічно розкриває діяльність Д. І. 
Яворницького в українському інтелектуальному 
співтоваристві часів трансформацій Української 
революції та утвердження радянської влади. 
Тут йдеться про розширення інтелектуальної 
мережі вченого і педагога, про її вертикальні 
й горизонтальні структури впродовж 1917-
1920-х рр. та згортання в період утвердження 
комуністичного тоталітарного режиму кінця 
1920-х –          1930-х рр. 

Монографію доповнює потужний довідковий 
матеріал, зокрема іменний та географічний 
покажчики. У тексті роботи 127 ілюстрацій, 
деякі з котрих публікуються вперше.
Підкреслимо, що протягом одного тижня 
тричі відбулася презентація монографії С. 
І. Світленка широкому читацькому загалу. 
Спочатку 16 травня 2016 року у Малій залі 
Палацу студентів ДНУ імені Олеся Гончара 
вона була представлена освітянам Дніпра – 
вчителям шкіл міста. Церемонія, яка могла б 
бути сухою і суто офіційною, перетворилася 
на справжнє свято! Вона супроводжувалася 
музичними, танцювальними та поетичними 
номерами у виконанні колективів 
художньої самодіяльності Палацу студенів 
«Веселка», «Мрія», театру «Маски». 
На початку презентації автор, професор С. 
І. Світленко представив свій твір публіці. 
Він наголосив на внеску Д. І. Яворницького 
у громадське, національно-культурне 
життя Катеринослава та розповів про 
інтелектуальне середовище, що його оточувало. 
По завершенні доповіді автора виступив 
рецензент праці – доктор історичних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи у сфері гуманітарної освіти та 
виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара  В. В. 
Іваненко, який підкреслив, що уявна і водночас 
цілком реальна інтелектуальна спільнота, яка 
оточувала Д. І. Яворницького, об’єднувала, 
насамперед, вічними загальнолюдськими та 
національними цінностями. Це був цілий пласт 
української національної культури останньої 
чверті ХІХ – першої половини ХХ століть, коли 
Україна переживала складні трансформації всіх 
сфер життя, боролася за власну самобутність і 
незалежність. В. В. Іваненко наголосив, що Д. 
І. Яворницький став постаттю, яка поєднала ці 
два століття.

Із привітаннями автора та коментарями 
виступила директор видавництва 
«Ліра» О. О. Нечай, яка наголосила на 
пріоритетності видання книг з історії 
України взагалі і Придніпров’я зокрема 
та побажала подальшої плідної співпраці.
Директор Дніпропетровського національного 
історичного музею імені Д. І. Яворницького 
Н. І. Капустіна, зазначила, що незважаючи на 
велику кількість публікацій щодо життєвого 

шляху вченого і педагога, ця тема потребує 
подальшого вивчення і представлена 
монографія є суттєвим внеском у дослідження 
постаті Д. І. Яворницького.

Голова міського методичного об’єднання 
вчителів-істориків М. М. Епік відмітив, що 
презентована монографія вкрай необхідна 
вчительському загалу, бо вона вчить любити 
українську історію та історію рідного краю. 
Наступне представлення монографії 
студентському загалу, співробітникам та 
викладачам ДНУ імені Олеся Гончара, що 
відбулося 19 травня на базі історичного 
факультету, мало більш камерний, але 
від цього не менш значущий характер.

Своїми враження щодо монографії, її значення 
для широкої читацької аудиторії, оригінальності 
дослідження проблеми вивчення постаті                                    
Д. І. Яворницького та його інтелектуального 
оточення поділився доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри української 
історії та етнополітики О. Б. Шляхов.

Голова обласного відділення Спілки 
краєзнавців України, кандидат історичних 
наук, доцент Національного гірничого 
університету І. О. Кочергін  відзначив 
важливість представленої книги для вивчення 
історії Придніпров’я та ролі особистості 
Д. І. Яворницького в ній Представники 
бібліотечного співтовариства області – 
заступник директора наукової бібліотеки ДНУ 
імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук                                       
Л. М. Лучка та заступник директора ДОУНБ 
імені Первоучителів Кирила і Мефодія Т. О. 
Абраімова наголосили на важливості праці С. 
І. Світленка, яка дає можливість за сучасних 
умов, при певній обмеженості накладів 
наукової літератури, ознайомитись із нею 
широкому колу читачів. Варто зауважити, що 
автор передав до вказаних бібліотек певну 
кількість примірників свого дослідження.

Відома дніпровська поетеса, член Національної 
спілки письменників України Леся Степовичка 
у поетичній формі щиро привітала автора 
з виходом твору та його значенням в 
культурному житті славного Дніпра.
 Логічним завершенням циклу презентацій 
стало представлення книги                       С. 
І. Світленка 20 травня у Меморіальному 
Будинку-музеї Д. І. Яворницького. Зустріч з 
автором відкрила завідувач Будинку-музею Я. 
П. Тимошенко. Дослідник детально розповів 
про творчий задум та його реалізацію 
протягом 2005-2015 років, відзначив 
унікальність постаті Д. І. Яворницького в 
українському інтелектуальному співтоваристві 
Своїми враженнями щодо знайомства з 
книгою поділилися представники наукової і 
краєзнавчої спільноти міста. Доктор історичних 
наук, професор Національного гірничого 
університету, заслужений діяч науки і техніки
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чтобы удержать военнослужащих 
в зоне «ООС». Власти незалежной 
хотят использовать не только в 
качестве заградительных отрядов, но 
и оправлять в самые горячие точки 
на передовой. Также в места наиболее 
активных боевых действий оправят 
военнослужащих 128-й бригады ВСУ, 
так как в бригаде служат выходцы из 
Закарпатья. Именно поэтому на Украине 
решили не ротировать 128-ю бригаду до 
марта 2019 года. Украинские олигархи 
этим самим убивают сразу двух зайцев: 
продлевают себе власть за счет введения 
военного положения и используют его 
для зачистки Украины от неугодных 
элементов: активной части радикальных 
националистов, которые представляют 
угрозу киевскому олигархату, и 
сепаратистов, которые способствуют 
выходу западных регионов из Украины 
в состав государств братской Европы». 
У листопаді 2018 року в «ЛНР» 
відбулися вибори керівника «молодой 
республики». Виборцям було зрозуміло, 
що без керівництва «ЛНР» не може 
існувати і ті так звані вибори є для того, 
щоб узаконити Л. Пасічника на троні. 
Перед цим дійством я поспілкувалася 
з кількома знайомими, які живуть 
за межею розмежування, кожен з 
них сказав, що ніхто із знайомих не 
збирається йти на вибори. Один чоловік 
розповів, що на підприємстві, де він 
працює, дали йому цілий стос бюлетенів, 
знаючи, що той збирається із друзями 
йти до сауни. «Нехай там підпишуть, - 
попросили його, - можна одній людині 
підписати по кілька бюлетенів». Чоловік 
знав, що відмови не приймаються, 
забрав ті папірці і розпалив ними вдома 
камін. Пенсіонерам було оголошено, що 
пенсія буде видана після виборів при 
пред’явленні паспорта та соціальної 

карти ЛНР, яку можна отримати на своїй 
виборчій дільниці, тобто, хочеш пенсію 
– іди й голосуй. Вибори відбулися, під 
музику, з безкоштовним кулішем та 100 
грамами оковитої та цукром, який можна 
було купити зі знижкою. Як зазначили 
мої знайомі, виборців було дуже мало, 
втім, ЦВК «ЛНР» так не вважає. Як пише 
газета «Республика» №47 (196), «Сотни 
тысяч жителей Луганской Народной 
Республики пришли на избирательные 
участки 11 ноября и подтвердили свое 
право на волеизъявление. Донбасс 
провел открытые, честные выборы… 
Общественные деятели, молодежь, 
ветераны, военные, врачи, учителя, 
работники культуры, волонтеры, а 
также международные наблюдатели 
из 22 стран мира, депутаты Госдумы 
РФ и члены Совета Федерации 
России со сцены поздравили народ 
Луганщины с новым этапом развития 
сильного и стабильного государства». 
Звернули увагу на кількість міжнародних 
спостерігачів? Аж із 22 країн! Чому 
ж тоді на святі вітали Л. Пасічника 
лише представники Росії? Зокрема, 
спостерігач із РФ Ольга Тимофеєва, 
депутат Госдуми РФ Олексій Журавльов, 
а ще, як зазначає видання, «Помощник 
Президента России Владислав Сурков 
направил поздравления Леониду 
Пасечнику и Денису Пушилину в связи 
с победой на выборах глав ЛНР и ДНР… 
Высокая явка показала всему миру, что в 
Донбассе живет гордый и умный народ, 
который верит в свои силы, может за 
себя постоять и решительно не приемлет 
тупую политику официального Киева». 
І, звичайно ж, звіт ЦВК: «По данным 
Центризборкома ЛНР итоговая явка 
избирателей на выборах Главы и депутатов 
Народного Совета ЛНР составила 
77% от общего числа избирателей,
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-

мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

ни задовго до встановлення Словацької Респу-
бліки) та еміграцію й діаспору (людей, які пере-
селилися в Словаччину під впливом політичних, 
соціальних чи економічних чинників після 
виникнення на цих землях Чехо-Словаччини, 
а також їхніх нащадків). Більшість українців 
Словаччини належать до автохтонів, мешкаючи 
на північному сході країни — на Пряшівщині. 
За різних обставин по різному складалася доля 

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод

«Слідами наших публікацій»

Пам’ятник Леоніду Полтаві

Раїса Краснюк -  Хейлик (Ню-Джерзі, США)

В квітневому номері нашого журналу було надруковано один з відо-
мих віршів Леоніда Полтави. Поетичні рядки відрізняла простота і щирість.

Український поет на еміграції по Другій світовій війні, громадський діяч Леонід Полтава був добре 
знаний в діаспорі. І лише з постанням незалежної України повернувся до читачів та шанувальників 
на Батьківщині.  І як було цікаво довідатися що наше видання має певну причетність до цієї тала-
новитої та мужньої постаті. Виявляється пам’ятник на могилі поета спорудила за своїм проектом 
давній приятель нашого журналу, українська мисткиня з США Раїса Краснюк-Хейлик. Про це ниж-
че подана публікація.

Там, де море є глибоке,
Де заквітчані Карпати,
Де степи такі широкі,
Що очима не обняти, -
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця -
Наш великий, славний Київ,
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Пролунав телефонний дзвінок до моєї фірми 
і чую   ніжний, мелодійний жіночий  голос. Я 
добре знаю що так може говорити лише  Га-
лина  Полтава.  Після  традиційних привітань  
вона звернулася  з проханням про споруджен-
ня пам’ятника для її покійного  поета Леоніда 
Полтави.  За своєю давньою звичкою зосеред-
жую увагу на тональності голосу співрозмов-
ника. Це допомагає мені відчути правдивий 
сенс слів того хто говорить. Пані Галина най-
більше підкреслює, що  «…чула   багато хо-
роших  відгуків  про мою роботу від клієнтів, 
а   тому вона вибрала моє підприємство».
-          Я хочу щось естетичне,  але   просте  , - 
зізнається мені вдова поета.
З цих слів я розумію, що пані Галина влас-
не не має конечної уяви про стиль та зміст 
майбутнього пам’ятника.  Головне що її ціка-
вить так це гідне увічнення її покійного мужа. 
-          Чи готові Ви допомогти мені? – з надією 
перепитує мене пані Галина.
-          Буду рада чим зможу…
Коли ми зустрілися, я була захоплена  від  її 
зовнішності цієї жінки .   Пані   Галина Полта-
ва була струнка, мініатюрна   і чомусь нагада-
ла мені  ляльку  з великими розумними очима.
 Для того щоб відобразити  у камені життя відо-
мого поета  на чужині я попрохала  її розпові-
сти мені більше про особисте життя покій-
ного, про  його громадський імідж як поет.  
Цікавилася    які деталі  бажано підкреслити y  
пам’ятнику?  Наскільки великий він має бути 
за розміром? Які кольори ґраніту ,  текстури і 

форми  використовувати?   І ще згадала про 
багато чого на перший погляд другорядного, 
але для мене важливого. Бо   створення ме-
моріалу включає в себе  багато нюансів, а окрім 
того я завжди намагалася заощадити кошти 
клієнтів.   Всім знано що в  США «Час є гро-
ші», а  ручне різьблення на камені вимагає часу.
 І так почалася наша  «мистецька подорож»  у ство-
ренні пам’ятника для поета Леоніда Полтави.

Ми багато разів зустрічалися,  проходилися  
цвинтарем  та оглядали мої  раніше створені  
пам’ятники.  Накреслені мною  проекти  пані 
Полтава подобала, але не досить щоб зупинити-
ся  на одному конкретному стилі.  Для неї стиль 
бароко був біль до серця. Після багатьох  зустрі-
чей   пані Галина  прийшла до рішення;  високий  
але простий,  імпортований темного кольору 
граніт,  серйозний, але світліший  від формаль-
но чорного кольору. На лицьовій стороні, як 
основна  риса був  підпис Леоніда Полтави з ча-
стиною  поеми «... ”Україно, на твої обжинки ще 
душа поета прилетить”, а  з  іншого  краю прямих 
ліній  моделювання сторінок книги. Нічого зай-
вого. Готовий меморіал знаходиться на Право-
славному  кладовищі в Bound Brook, Ню Джерсі,  
котрий відомий   як «Український Єрусалим».
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) України Г. К. Швидько підкреслила, що 
така яскрава постать як Д. І. Яворницький, 
безперечно, заслуговує на увагу.
Доктор історичних наук, професор ДНУ 
імені Олеся Гончара, спеціаліст у галузі історії 
науки В. С. Савчук зауважив, що представлене 
дослідження дає потужний імпульс для 
подальших досліджень у царині інтелектуальної 
історії України.

Доктор філологічних наук, професор А. М. 
Поповський нагадав, що                             Д. І. 
Яворницький був не лише знаним етнографом 
та фольклористом, але також відомий як 
письменник і праця С. І. Світленка це яскраво 
засвідчує. 

Заступник директора Дніпропетровського 
національного історичного музею імені Д. І. 
Яворницького, кандидат історичних наук В. М. 
Бекетова нагадала про видання співробітниками 
музею фундаментальної семитомної (на 
даний момент) «Епістолярної спадщини Д. І. 
Яворницького» та зауважила, що представлена 
монографія напрочуд вдало продовжує цикл 
досліджень історії життя і діяльності вченого.
Щиру вдячність автору висловили 
відомий краєзнавець М. П. Чабан, завдяки 
котрому побачили світ збірки спогадів 
про Д. І. Яворницького та завідувач 
краєзнавчого відділу ДОУНБ імені 
Первоучителів Кирила і Мефодія І. С. Голуб.
Всі присутні також відзначили роль С. І. 
Світленка, який очолював робочу групу 
з перейменувань, у справі декомунізації 
в Дніпрі, зокрема в перейменуванні 
проспекту Карла Маркса на проспект Дмитра 
Яворницького, його справді патріотичну 
позицію вченого та громадського діяча.

3 червня 2016 р. чергову презентацію книги  
проф. С. І. Світленка з цікавістю зустріли 

учасники ІХ Всеукраїнського історико-
культурологічного  фестивалю Мамай-fest у 
Кам’янському, проведеного на честь 25-річчя 
Незалежності України.  Своїми враженнями 
від книги поділилися директор Музею історії 

міста Кам’янське, кандидат історичних наук 
Н. М. Буланова, професор А. М.  Поповський, 
кандидат історичних наук В. М. Бекетова.
Залишається лише побажати Сергію Івановичу 
подальших творчих звершень, нових цікавих 
і змістовних досліджень, яких вимагає 
наш непростий час боротьби за єдність, 
свободу та європейський шлях України.

В. Д. Мирончук, А. В. Іванців 

ДОВІДКА: Яворницький Дмитро 
Іванович (нар. 25 жовтня (6 листопада) 
1855, с. Сонцівка, Харківська губернія, 
Російська імперія — пом. 5 серпня 
1940, Дніпропетровськ, Українська 
РСР, СРСР) — український історик, 
археолог, етнограф, фольклорист, 
лексикограф, письменник, дослідник 
історії українського козацтва, дійсний 
член НТШ (1914) і ВУАН (1929). Після 
революції 1918 р. Дмитра Яворницького 
обрали професором Катеринославського 
університету, де протягом 1924–1929 рр. 
він очолював створену ним кафедру 
українознавства. Проте головною 
турботою дослідника й надалі залишався 
його музей. Наукова громадськість, 
високо оцінюючи внесок Яворницького 
у розвиток історичної науки в Україні, 
обрала його вченим-кореспондентом 

(1924), а згодом і академіком (1929) 
ВУАН. Разом з тим, радянська влада 
не надто прихильно ставилася до 
Дмитра Яворницького, закидаючи йому 
«буржуазний націоналізм» та співпрацю 
з контрреволюційними організаціями 
(справа СВУ). У 1934 р. Яворницького 
звільнили з музею, відтак до кінця свого 
життя він лишався безробітним. Помер 
видатний історик запорозького козацтва 
5 серпня 1940 р. У листопаді 1998 року в 
селі Борисівка споруджено пам’ятник 
Д. І. Яворницькому. Автори пам’ятника 
— Наталя та Олексій Фоменко.
Також у кількох населених пунктах 
України існують вулиці, названі 
на честь Дмитра Яворницького, а у 
Дніпропетровську ім’я видатного 
дослідника носить центральний 
проспект
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) то есть всего проголосовало 872 905 

избирателей ЛНР… За кандидата на 
главный государственный пост Л. 
Пасечника отдали свои голоса 68,3% 
избирателей… Профессионализм 
сотрудников всех силовых структур 
ЛНР позволил не допустить нарушений 
общественного порядка во время 
выборов, несмотря на провокации 
Киева».

Не мала наміру коментувати, але не можу 
втриматися від питання: «Яким чином 
вдалося встановити кількість виборців, 
коли велика кількість людей виїхала з 
«ЛНР» ще у 2014 році, виїжджає і зараз, 
лише невелика частина повернулася 
назад?» Ніякого перепису населення ще не 
було. Звичайно ж, що Л. Пасічник у своєму 
виступі підкреслив, що Донбас і Росія 
єдині: «В 2014 году мы определили наш 
путь, избрали нашу судьбу, мы решили, 
что нашу Республику будем строить в 
Русском мире, с Россией в сердце… Мы 
голосовали за Республику, в которой 
не будет места нацизму, олигархату и 
войне». Пасічник присягнув на вірність 

і зазначив: «Со стороны руководства 
Украины мы долгие годы видели 
лишь ложь, воровство и коварство». 
Газета «Казачий вестник» №48 (210) 
пішла ще далі й написала таке: «… Речь 
Пасечника, произнесенная в присутствии 
многочисленных гостей церемонии, в 
числе которых более 50 делегатов России, 
ДНР, Южной Осетии, Республики Абхазия, 
Германии, Финляндии, Турции, Бельгии, 
США и других стран, стартовал новый и, 
без сомнения, качественный рывок ЛНР к 
своим давно обозначенным и озвученным 
целям». Новий керівник представив нову 
програму розвитку «ЛНР», таку, що за 
словами Казбека Тайсаєва, депутата 
Госдуми РФ: «Программу, которую он 
(Пасечник) предложил – Программу-2023 
мы даже в России изучаем… Когда 
вопрос касается ЛНР и ДНР, в Госдуме 
не делятся на фракции, все единодушно 
поддерживают вас, точно также как весь 
народ России поддерживает. Мы с вами 
вместе составляем единый Русский мир». 
І звичайно, без ВП нікуди! Під рубрикою 
«От первого лица» газета «Республика» 
№48 (197) : «В частности, на вопрос о 
соответствии Минским соглашениям 
избирательной компании в Донбассе 
лидер России отметил, что если и 
предъявлять претензии, то прежде всего 
–  Киеву за военно-террористическую 
агрессию по отношению к Донбассу». 
«Конечно, выборы были неизбежны», 
- цитує видання Президента РФ. 
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-
мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

ни задовго до встановлення Словацької Респу-
бліки) та еміграцію й діаспору (людей, які пере-
селилися в Словаччину під впливом політичних, 
соціальних чи економічних чинників після 
виникнення на цих землях Чехо-Словаччини, 
а також їхніх нащадків). Більшість українців 
Словаччини належать до автохтонів, мешкаючи 
на північному сході країни — на Пряшівщині. 
За різних обставин по різному складалася доля 

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод

«Слідами наших публікацій»

Пам’ятник Леоніду Полтаві

Раїса Краснюк -  Хейлик (Ню-Джерзі, США)

В квітневому номері нашого журналу було надруковано один з відо-
мих віршів Леоніда Полтави. Поетичні рядки відрізняла простота і щирість.

Український поет на еміграції по Другій світовій війні, громадський діяч Леонід Полтава був добре 
знаний в діаспорі. І лише з постанням незалежної України повернувся до читачів та шанувальників 
на Батьківщині.  І як було цікаво довідатися що наше видання має певну причетність до цієї тала-
новитої та мужньої постаті. Виявляється пам’ятник на могилі поета спорудила за своїм проектом 
давній приятель нашого журналу, українська мисткиня з США Раїса Краснюк-Хейлик. Про це ниж-
че подана публікація.

Там, де море є глибоке,
Де заквітчані Карпати,
Де степи такі широкі,
Що очима не обняти, -
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця -
Наш великий, славний Київ,
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Пролунав телефонний дзвінок до моєї фірми 
і чую   ніжний, мелодійний жіночий  голос. Я 
добре знаю що так може говорити лише  Га-
лина  Полтава.  Після  традиційних привітань  
вона звернулася  з проханням про споруджен-
ня пам’ятника для її покійного  поета Леоніда 
Полтави.  За своєю давньою звичкою зосеред-
жую увагу на тональності голосу співрозмов-
ника. Це допомагає мені відчути правдивий 
сенс слів того хто говорить. Пані Галина най-
більше підкреслює, що  «…чула   багато хо-
роших  відгуків  про мою роботу від клієнтів, 
а   тому вона вибрала моє підприємство».
-          Я хочу щось естетичне,  але   просте  , - 
зізнається мені вдова поета.
З цих слів я розумію, що пані Галина влас-
не не має конечної уяви про стиль та зміст 
майбутнього пам’ятника.  Головне що її ціка-
вить так це гідне увічнення її покійного мужа. 
-          Чи готові Ви допомогти мені? – з надією 
перепитує мене пані Галина.
-          Буду рада чим зможу…
Коли ми зустрілися, я була захоплена  від  її 
зовнішності цієї жінки .   Пані   Галина Полта-
ва була струнка, мініатюрна   і чомусь нагада-
ла мені  ляльку  з великими розумними очима.
 Для того щоб відобразити  у камені життя відо-
мого поета  на чужині я попрохала  її розпові-
сти мені більше про особисте життя покій-
ного, про  його громадський імідж як поет.  
Цікавилася    які деталі  бажано підкреслити y  
пам’ятнику?  Наскільки великий він має бути 
за розміром? Які кольори ґраніту ,  текстури і 

форми  використовувати?   І ще згадала про 
багато чого на перший погляд другорядного, 
але для мене важливого. Бо   створення ме-
моріалу включає в себе  багато нюансів, а окрім 
того я завжди намагалася заощадити кошти 
клієнтів.   Всім знано що в  США «Час є гро-
ші», а  ручне різьблення на камені вимагає часу.
 І так почалася наша  «мистецька подорож»  у ство-
ренні пам’ятника для поета Леоніда Полтави.

Ми багато разів зустрічалися,  проходилися  
цвинтарем  та оглядали мої  раніше створені  
пам’ятники.  Накреслені мною  проекти  пані 
Полтава подобала, але не досить щоб зупинити-
ся  на одному конкретному стилі.  Для неї стиль 
бароко був біль до серця. Після багатьох  зустрі-
чей   пані Галина  прийшла до рішення;  високий  
але простий,  імпортований темного кольору 
граніт,  серйозний, але світліший  від формаль-
но чорного кольору. На лицьовій стороні, як 
основна  риса був  підпис Леоніда Полтави з ча-
стиною  поеми «... ”Україно, на твої обжинки ще 
душа поета прилетить”, а  з  іншого  краю прямих 
ліній  моделювання сторінок книги. Нічого зай-
вого. Готовий меморіал знаходиться на Право-
славному  кладовищі в Bound Brook, Ню Джерсі,  
котрий відомий   як «Український Єрусалим».

Редакція

№
05

(2
98

) України Г. К. Швидько підкреслила, що 
така яскрава постать як Д. І. Яворницький, 
безперечно, заслуговує на увагу.
Доктор історичних наук, професор ДНУ 
імені Олеся Гончара, спеціаліст у галузі історії 
науки В. С. Савчук зауважив, що представлене 
дослідження дає потужний імпульс для 
подальших досліджень у царині інтелектуальної 
історії України.

Доктор філологічних наук, професор А. М. 
Поповський нагадав, що                             Д. І. 
Яворницький був не лише знаним етнографом 
та фольклористом, але також відомий як 
письменник і праця С. І. Світленка це яскраво 
засвідчує. 

Заступник директора Дніпропетровського 
національного історичного музею імені Д. І. 
Яворницького, кандидат історичних наук В. М. 
Бекетова нагадала про видання співробітниками 
музею фундаментальної семитомної (на 
даний момент) «Епістолярної спадщини Д. І. 
Яворницького» та зауважила, що представлена 
монографія напрочуд вдало продовжує цикл 
досліджень історії життя і діяльності вченого.
Щиру вдячність автору висловили 
відомий краєзнавець М. П. Чабан, завдяки 
котрому побачили світ збірки спогадів 
про Д. І. Яворницького та завідувач 
краєзнавчого відділу ДОУНБ імені 
Первоучителів Кирила і Мефодія І. С. Голуб.
Всі присутні також відзначили роль С. І. 
Світленка, який очолював робочу групу 
з перейменувань, у справі декомунізації 
в Дніпрі, зокрема в перейменуванні 
проспекту Карла Маркса на проспект Дмитра 
Яворницького, його справді патріотичну 
позицію вченого та громадського діяча.

3 червня 2016 р. чергову презентацію книги  
проф. С. І. Світленка з цікавістю зустріли 

учасники ІХ Всеукраїнського історико-
культурологічного  фестивалю Мамай-fest у 
Кам’янському, проведеного на честь 25-річчя 
Незалежності України.  Своїми враженнями 
від книги поділилися директор Музею історії 

міста Кам’янське, кандидат історичних наук 
Н. М. Буланова, професор А. М.  Поповський, 
кандидат історичних наук В. М. Бекетова.
Залишається лише побажати Сергію Івановичу 
подальших творчих звершень, нових цікавих 
і змістовних досліджень, яких вимагає 
наш непростий час боротьби за єдність, 
свободу та європейський шлях України.

В. Д. Мирончук, А. В. Іванців 

ДОВІДКА: Яворницький Дмитро 
Іванович (нар. 25 жовтня (6 листопада) 
1855, с. Сонцівка, Харківська губернія, 
Російська імперія — пом. 5 серпня 
1940, Дніпропетровськ, Українська 
РСР, СРСР) — український історик, 
археолог, етнограф, фольклорист, 
лексикограф, письменник, дослідник 
історії українського козацтва, дійсний 
член НТШ (1914) і ВУАН (1929). Після 
революції 1918 р. Дмитра Яворницького 
обрали професором Катеринославського 
університету, де протягом 1924–1929 рр. 
він очолював створену ним кафедру 
українознавства. Проте головною 
турботою дослідника й надалі залишався 
його музей. Наукова громадськість, 
високо оцінюючи внесок Яворницького 
у розвиток історичної науки в Україні, 
обрала його вченим-кореспондентом 

(1924), а згодом і академіком (1929) 
ВУАН. Разом з тим, радянська влада 
не надто прихильно ставилася до 
Дмитра Яворницького, закидаючи йому 
«буржуазний націоналізм» та співпрацю 
з контрреволюційними організаціями 
(справа СВУ). У 1934 р. Яворницького 
звільнили з музею, відтак до кінця свого 
життя він лишався безробітним. Помер 
видатний історик запорозького козацтва 
5 серпня 1940 р. У листопаді 1998 року в 
селі Борисівка споруджено пам’ятник 
Д. І. Яворницькому. Автори пам’ятника 
— Наталя та Олексій Фоменко.
Також у кількох населених пунктах 
України існують вулиці, названі 
на честь Дмитра Яворницького, а у 
Дніпропетровську ім’я видатного 
дослідника носить центральний 
проспект
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-
мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

ни задовго до встановлення Словацької Респу-
бліки) та еміграцію й діаспору (людей, які пере-
селилися в Словаччину під впливом політичних, 
соціальних чи економічних чинників після 
виникнення на цих землях Чехо-Словаччини, 
а також їхніх нащадків). Більшість українців 
Словаччини належать до автохтонів, мешкаючи 
на північному сході країни — на Пряшівщині. 
За різних обставин по різному складалася доля 

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод

«Слідами наших публікацій»

Пам’ятник Леоніду Полтаві

Раїса Краснюк -  Хейлик (Ню-Джерзі, США)

В квітневому номері нашого журналу було надруковано один з відо-
мих віршів Леоніда Полтави. Поетичні рядки відрізняла простота і щирість.

Український поет на еміграції по Другій світовій війні, громадський діяч Леонід Полтава був добре 
знаний в діаспорі. І лише з постанням незалежної України повернувся до читачів та шанувальників 
на Батьківщині.  І як було цікаво довідатися що наше видання має певну причетність до цієї тала-
новитої та мужньої постаті. Виявляється пам’ятник на могилі поета спорудила за своїм проектом 
давній приятель нашого журналу, українська мисткиня з США Раїса Краснюк-Хейлик. Про це ниж-
че подана публікація.

Там, де море є глибоке,
Де заквітчані Карпати,
Де степи такі широкі,
Що очима не обняти, -
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Там, де сонечко іскриться,
Де весняний вітер віє,
Де на горах є столиця -
Наш великий, славний Київ,
Там є наша Батьківщина -
Україна!

Пролунав телефонний дзвінок до моєї фірми 
і чую   ніжний, мелодійний жіночий  голос. Я 
добре знаю що так може говорити лише  Га-
лина  Полтава.  Після  традиційних привітань  
вона звернулася  з проханням про споруджен-
ня пам’ятника для її покійного  поета Леоніда 
Полтави.  За своєю давньою звичкою зосеред-
жую увагу на тональності голосу співрозмов-
ника. Це допомагає мені відчути правдивий 
сенс слів того хто говорить. Пані Галина най-
більше підкреслює, що  «…чула   багато хо-
роших  відгуків  про мою роботу від клієнтів, 
а   тому вона вибрала моє підприємство».
-          Я хочу щось естетичне,  але   просте  , - 
зізнається мені вдова поета.
З цих слів я розумію, що пані Галина влас-
не не має конечної уяви про стиль та зміст 
майбутнього пам’ятника.  Головне що її ціка-
вить так це гідне увічнення її покійного мужа. 
-          Чи готові Ви допомогти мені? – з надією 
перепитує мене пані Галина.
-          Буду рада чим зможу…
Коли ми зустрілися, я була захоплена  від  її 
зовнішності цієї жінки .   Пані   Галина Полта-
ва була струнка, мініатюрна   і чомусь нагада-
ла мені  ляльку  з великими розумними очима.
 Для того щоб відобразити  у камені життя відо-
мого поета  на чужині я попрохала  її розпові-
сти мені більше про особисте життя покій-
ного, про  його громадський імідж як поет.  
Цікавилася    які деталі  бажано підкреслити y  
пам’ятнику?  Наскільки великий він має бути 
за розміром? Які кольори ґраніту ,  текстури і 

форми  використовувати?   І ще згадала про 
багато чого на перший погляд другорядного, 
але для мене важливого. Бо   створення ме-
моріалу включає в себе  багато нюансів, а окрім 
того я завжди намагалася заощадити кошти 
клієнтів.   Всім знано що в  США «Час є гро-
ші», а  ручне різьблення на камені вимагає часу.
 І так почалася наша  «мистецька подорож»  у ство-
ренні пам’ятника для поета Леоніда Полтави.

Ми багато разів зустрічалися,  проходилися  
цвинтарем  та оглядали мої  раніше створені  
пам’ятники.  Накреслені мною  проекти  пані 
Полтава подобала, але не досить щоб зупинити-
ся  на одному конкретному стилі.  Для неї стиль 
бароко був біль до серця. Після багатьох  зустрі-
чей   пані Галина  прийшла до рішення;  високий  
але простий,  імпортований темного кольору 
граніт,  серйозний, але світліший  від формаль-
но чорного кольору. На лицьовій стороні, як 
основна  риса був  підпис Леоніда Полтави з ча-
стиною  поеми «... ”Україно, на твої обжинки ще 
душа поета прилетить”, а  з  іншого  краю прямих 
ліній  моделювання сторінок книги. Нічого зай-
вого. Готовий меморіал знаходиться на Право-
славному  кладовищі в Bound Brook, Ню Джерсі,  
котрий відомий   як «Український Єрусалим».
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-
мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

ни задовго до встановлення Словацької Респу-
бліки) та еміграцію й діаспору (людей, які пере-
селилися в Словаччину під впливом політичних, 
соціальних чи економічних чинників після 
виникнення на цих землях Чехо-Словаччини, 
а також їхніх нащадків). Більшість українців 
Словаччини належать до автохтонів, мешкаючи 
на північному сході країни — на Пряшівщині. 
За різних обставин по різному складалася доля 

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод
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Сухоніс: Ви найперше відомі як вчений та 
громадський діяч, котрий займається про-
блематикою Західної України та західної 
діаспори. А що Ви б могли сказати з приво-
ду перспектив і сьогодення українства як 
такого на Сході. Особливо у світлі остан-
ніх трагічних років в Криму та на Донбасі? 

Мушинка: Крим, Донецьк, Луганськ – це 
для України велике випробування, викли-
кане фактичною окупацією цих тери-
торій Росією. До певної міри це нага-
дує окупацією Чехословаччини військами 
Радянської армії 1968 року, яка закінчилася 
політичною поразкою Радянського Союзу і ви-
водом його військ з окупованої Чехословаччини.

Сухоніс: З 1953—1955 p.p. видавництво кни-
жок на Пряшівщині повністю перейшло на 
українську мову, в ній поступово догасали 
традиційні регіонально-будительські теми. 
У цей час українська література Пряшівщи-
ни була за суттю радянською (темами були 
«культ особи», ідеалізація життя, деклара-
тивність, вербалізм, побутовщина). Тематич-
но літературна творчість обмежувалася жит-
тям села. Серед письменників були В. Зозуляк 
(роман «Нескорені», 2 томи, 1962 р., 1967 р., 
оповідання, драми), Ю. Боролич, І. Гриць, ф. 
Іванчова, І. Прохіпчак, М. Шмайда (роман 
про колективізацію «Тріщать леди», 1957 р.). 
У 60-ті р.р. україномовна література Пряшів-
щини стає набагато цікавішою. Початком 
нового напряму в поезії була збірка Й. Збі-
глея «Зелені неони» (1964 р.). Найвизнач-
нішим поетом Пряшівщини є С. Гости-
няк (збірка «Пропоную вам свою дорогу», 
1965 р., «Лише двома очима», 1967 р.). Ви-
діляються також М. Дробняк та М. Немет. 
У прозі також працювали І. Галайда, В. Дацей, 
Й. Шелепець, М. Немет та ін. Цікавим романом 
на традиційну селянську тематику є роман М. 
Шмайди «Лемки» (1964 р.). У прозі також пра-
цювали Є. Бісс (збірка «Сто сім модних зачі-
сок», 1967 р., «Апартман з видом на головну 
вулицю», 1969 р.). Видатними поетами були 
І. Мацинський («Пристрітники», 1968 р.) та 
Ф. Лазорик («Сніжні хризантеми», 1968 р.). 
У 60-их p.p. на Пряшівщині друкувалися 
«реабілітовані» письменники міжвоєнного 
періоду, які жили у Чехословаччині: закарпат-
ський письменник та поет В. Ґренджа-Дон-
ський та Н. Королева (помер у  1964 р.). Як 
літературні критики виступали Ю. Вача, 
О. Зілинський, В. Хома, А. Червеняк та ін. 
Найпомітніші твори сучасної літератури 
Пряшівщини є безсумнівним внеском у за-
гально-український літературний процес. Лі-
тературний журнал «Дукля» якийсь час був 
провідним загально українським виданням 
літературної та культурної проблематики.
Я чому так докладно зупиняюся на літератур-
ній ділянці життя українців Словаччини, адже 
вона знайома Вам чи не найкраще і Ви є одним 
з її безпосередніх творців цього процесу. Адже  
Микола Мушинка автор близько 200 наукових 
розвідок, більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 
книг. Вашому перу належать  праці «З україн-

ського фольклору Східної Словаччини» (1963 
р.), «Фольклор русинів Войводини» (1976, 1987 
р.), «Українська усна словесність» (1973 р.) та 
інших. То якби Ви охарактеризували сучасний 
літературний процес в середовищі українців 
Словаччини з огляду на те що це важливий чин-
ник збереження національної ідентичності…

Мушинка: На початку 50-х років за рі-
шенням вищих партійних органів 
розпочалася т. зв. „українізація“ російських 
шкіл та культурних установ. Було це правильне 
рішення, бо населення, якого воно торкалося, 
і справді не було російським але українським. 
Та важлива реформа проводилася бюрократич-
ним адміністративним способом без належної 
підготовки та матеріальної бази. Російсько-
мовні газети і журнали („Пряшевщина“, „Де-
мократический голос“, „Пионерская газета“ 
„Костер“, „Карпатская звезда“) і навіть русино-
мовні („Благовістник“ та „Зоря“) були скасо-
вані й замінені україномовними („Нове життя, 
“Дружно вперед“, „Дукля“ „Піонерська газета“), 
для яких кваліфікованих кадрів не було. Учителі 
понад 240 російськомовних початкових шкіл не 
володіли українською літературною мовою і з 
дня  на день мали вчити по-українськи. Вони, 
по суті, не володіли ні російською літератур-
ною мовою, хоч і вважали себе „русскими“, а 
вчили дітей суржиком – „язичієм“ за російсько-
мовними підручниками, виданими у Пряшеві, 
пристосованими до місцевих умов. „Русских“ 
учителів у коротких вакаційних курсах дове-
лось „рекваліфікувати“, тобто навчити говори-
ти й писати по-українськи. Тих, які відмовились 
від „рекваліфікації“ і не прийняли українсь-
ку національну орієнтацію, звільняли з робо-
ти і заміняли випускниками коротких курсів. 

Сухоніс: Свого часу зазнавши утисків від че-
хословацької комуністичної влади Ви  5 років 
пропрацювали  у  рідному селі в колгоспі па-
стухом, відповідаючи за випас 150-200 голів 
худоби. Однак, не забули  свого покликання. 
Адже Ви один із тих, на кому тримається украї-
нознавство за кордоном. Микола Мушинка  
відроджує в діаспорі забуті українські тради-
ції, прославляє імена недооцінених українсь-
ких письменників, художників, політиків, уче-
них, бореться за визнання у світі доброго імені 
України. І все ж таки попри усі ці життєві успі-
хи як би визначили своє призначення на Землі? 

Мушинка: Крім п’ятирічного пасту-
хування я ще майже п’ятнадцять років 
працював кочегаром у великому житловому 
кварталі м. Пряшева. Та цей майже двадця-
тирічний період (1971-1990) я вважаю чи не 
найпродуктивнішим у своєму житті. Справа 
у тому, що в обох заняттях я мав море віль-
ного часу і міг використовувати його для по-
повнювання своїх фахових знань та наукової 
роботи.І у пастушій колибі, і на пасовиську, 
і в кочегарці я міг читати наукову літерату-
ру, слухати радіо, дивитися телебачення, а це 
поширювало мій кругозір. Як я вже згадував, 
маючи сувору заборону друкувати свої праці 
в Україніта українській пресі Словаччини, я 
друкував їх в Західній Європі,Польщі, Хорватії,   

Бабуся Катя прополола грядки огірків на го-
роді, повисмикувала сиву лободу, повзучу 

травичку – мокрець і кульбабу з довгими, як у 
петрушки корінням, назбирала цілий оберемок 
бур’яну і понесла до ями, щоб викинути. Раптом 
задзвонив телефон. Вона кинула на доріжку тра-
ву й поспішила до будинку. Заговорившись по 
телефону, забула і про грядки, й про покинуті 
бур’яни. Проходить день, другий… А тим ча-
сом кожної ночі бур’яни покривалися росою, 
а вранці тягли свої голівки до сонечка, радію-
чи новому дню і тому, що вижили. Живучі! 
Одного ранку дівчинка Полінка весело йшла, 
приспівуючи, по стежинці. Гарненька, свіжень-
ка, тоненька, немов Дюймовочка. На ній були ро-
жеві платтячко і капелюшок, ранець за спиною, а 
в руках – скрипка. Побачила розквітлі кульбабки, 
здивувалася: «Які красуні! Ніжні, духмяні, ніби 
чарівні!» Та ось помітила маленьку кульбабку, 

голівка якої блищала від роси. Але Полінка зро-
зуміла  це по-своєму – їй здалося, що кульбабка 
плаче (краплинки роси здалися їй слізками). Сер-
дечко дівчинки защеміло від жалю, затрепетало.

Нахилилася, погладила своїми тоненькими 
пальчиками, запитала: «Ти плачеш?».  «Ні, я не 
плачу, – відповіла кульбабка, – це роса, але мені  
дуже прикро від того, що зі мною так повели-
ся: викинули на смітник, як непотріб. А могли 
б і салатик приготувати, бо в моїх листочках 
дуже багато поживних речовин і вітамінів, які 
так корисні для здоров’я; а з корінців, підсма-
живши їх, можна й каву зварити. А яке смач-
не варення з моїх квіточок! Неначе мед! Неда-
ремно ж бджілки роями кружляють над нами, 
збираючи солодкий нектар. І, нарешті, могли б 
і пересадити мене в інше місце. Я невибаглива 
й приживаюся в різних місцях: на луках, в по-
лях, обабіч доріг, біля житла. В інших країнах у 
Франції, Австрії, Німеччині, Голландії, Японії, 
Індії, США, Італії саме так і роблять, бо висо-
ко цінують мої їстівні якості. Вирощують як 
спеціальну культуру й навіть висівають на поля. 
Ось тобі і бур’ян!» – і кульбабка гірко заплакала. 
«Не плач, рідненька, підніми свою голівку і пробач 
мою стареньку бабусю за її незнання. Я обов’яз-
ково розповім їй про тебе. А хочеш, я зіграю тобі 
на скрипці. Зіграю як можу, бо я тільки почала 
вчитися в музичній школі», – втішала кульбаб-
ку дівчинка. Вона поклала ранець і футляр від 
скрипки на землю, взяла в руки скрипку й загра-
ла. Чарівна мелодія полинула й повільно пливла 
в повітрі, заповнюючи простір. І все завмерло 
навкруги: затихли собаки і навіть кури переста-
ли гребтися на городі. А люди, що йшли мимо, зу-
пинялися, щоб насолодитися чудовою мелодією. 

Кульбабка теж повільно підняла голівку, слізки її 
висохли, і вся вона наповнювалася живою снагою 
й життям. Всі слухали музику, яка наповнювала 
їхні серця любов’ю і добром, кликала до радості й 
довіри до життя. Тому що крихітна Полінка сама 
любила життя, вірила в добро і зуміла передати 
це іншим: людям, рослинам, пташкам, тваринам.
А вітер відносив музику все далі й далі…

Людмила Шутько (Італія)

Кульбабка
«Наші переклади» 

З італійської переклали 
Сергій Дзюба та Ганна Маджуга
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ВИЗНАЧНОГО  ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ - 
СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА

“Сторінками історії”

Драматична доля визначного українського 
вченого, публіциста громадсько-політичного 
діяча Сергія Єфремова, що стала причіиною 
його загибеллю і трагедією цілого українського 
народу не тільки у ХХ столітті, привертає 
повсяк час нашу увагу. Сергія Олександровича 
Єфремова (по материнській лінії — Крамаренко, 
по батьківській — Охріменко) належав 
до свідомого роду духовенства. Первісне 
прізвище “Охріменки” було перелицьоване на 
“Єфремових” уже в XIX столітті: в духовних 
школах була тоді дивна звичка (про неї згадує 
Мордовець у “Дзвонарі”) змінювати прізвища 
на латинський або великоруський стиль.” (А. 
Кримський. Життєпис і літературна діяльність 
С О. Єфремова, 1921). Народився С. О. 
Єфремов 23 вересня 1876 року в селі Пальчик 
Звенигородського повіту на Київщині в сім’ї 
сільського священика. Освіту здобув у Київській 
духовній семінарії, а 1901 року закінчив 
юридичний факультет Київського університету. 
З ранніх років свого життя він активно 
приєднався до культурно-освітнього життя 
Києва. Познайомився з такими представниками 
української еліти, як Олександр Коніиський, Іван 
Нечуй-Левицький, Борис Гріченко, Володимир 
Антонович, Іван Тубілевиї (Карпенко-Карий), 
Микола Лисенко та ін. 1817 р. вступив до 
Київської Старої Громади, в якій активно 
діяв Тадей Рильський, батько майбутнього 
письменника Максима. З молодших років Сергій 
цікавився літературою та історією України. 
Він був одним із співзасновників української 
демократично-радикальної партії, “Товариства 
українських поступовців”, “Української партії 
соціал-федералістів”. У час визвольних змагань 
С. Єфремов входив до Центральної Ради, був 
членом Малої Ради, а в уряді Генеральному 
Секретаряті – був секретарем міжнаціональних 
справ. Після поразки УНР, емігрував  в Галичину, 
жив коротко у Станіславові (тепер Івано- 
Франківськ). Після оголошення так званої 
авнестії В 1923 р.УСРР повернувся до Києва 
і вповністю поринув в наукову роботу. Він  
Академік Всеукраїнської Академії наук з 1919, 
віце-президент ВУАН, з 1923 року став завідувати 
історико-філологічним відділом, очолював  
комісію для складання бійографічного словника 
історико-літературних досліджень. Під наглядом 

большевицького режиму, вченому  доводилося 
надзвичайно важко працювати. В результаті 
різних доносів та переслідувань в 1929 р. в літку 
академіка Сергія Єфремова, без причини був  
арештований, в рамах антиукраїнсжкої нагонки.

А вже у листопаді 1929 р. в пресі опубліковано 
очорнюючу проти нього статю,  за провсакацією 
спецслужб, що нібито академік Єфремов 
належав до вигаданої ними організації Спілки 
Визволення України (СВУ), був її лідером і 
організація мала на меті повалити радянську 
владу в Україні і на її місце створити суверенну 
Українську державу. До цього здуманого 
большевицького  показового судового процесу 
втягнуто і оскаржено 45 осіб, визначних вчених 
і не вигідних для большевицької системи людей. 
В коротці до цієї справи долучено 700 осіб 
ув’язнених. За деякими підрахунками, всього 
під час та після процесу СВУ було заарештовано, 
знищено або заслано понад 30 тис. осіб. Це 
кошмарний злочин, який разом з ґеноцидом 
голодомору задав надзвичайно величезні удари 
по українській нації. Правдою є, що Єфремов 
дуже критично ставився так до політичних, як і  
господарських подій  більшовицької системи  ще 
в 20-х роках. Він  добачав наростаючу трагедію

 Задля батьківщини треба 
жертвувати навіть славою. 

(Латинське прислів’я)
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А поки «ЛНР» крокує вперед, газета «ХХI век» №294 дає перед святами поради, як 
економити на продуктах: «Колбасу можно заменить рулетами, приготовленными 
собственными руками, например, куриный рулет, или рулет из свиной рульки (тут 
рецепт). Буженину и ветчину лучше сделать самим, а не покупать, так как очень 
дорого. Есть желание, чтобы морепродукты и красная рыба были настоле? Тоже 
есть способ обойтись небольшой суммой. Нужно сделать бутерброды и украсить их 
креветками или мидиями (знову рецепт). Оливье можно сделать без колбасы или мяса 
– получается тоже вкусно, а если наличия мяса в салате вопрос принципиальный, 
то можно отварить курочку, а бульйон подать с пирожками, или на другой день 
сварить супчик…Экономить позволяет отказ от алкоголя, спиртосодержащие 
напитки классно заменяет продуманная программа по поддержанию веселья. Не 
сидите долго за новогодним столом, танцуйте, пойте, рассказывайте стихи, анекдоты 
и истории, обязательно учавствуйте в конкурсах, одним словом веселитесь!»  
Коментувати не буду – кожен має сам зробити висновки.

                                                                                 Світлана Талан, письменниця
                                                                                   м. Сєвєродонецьк
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США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

 - Псевдоніми:    Микола  Вірук,    Микола           
Гнатюківський, Микола Пастушенко, Петро 
Ігорчук та ін.

«З нової книги журналу «Бористен» «Українські воїни Добра і Правди» 

СПОГАДИ про АТО
Я, Артемчук Віктор Васильович, народився в 
січні 1975 року в м. Дніпро (Дніпропетровськ). 
Моє дитинство було схожим на дитинство ба-
гатьох хлопців: дитячий садок, школа. Потім 
вступив до технікуму, закінчив з відзнакою, 
після чого вступив на другий курс Дніпро-
петровського національного університету 
залізничного транспорту (ДІІТу), який також 
закінчив з відзнакою. Потім були аспірантура, 
захист кандидатської дисертації, робота, док-
торантура, і в 2012 році захистив докторську 
дисертацію. З дитинства мене завжди прива-
блювало пізнання нового, захоплювався нау-
ковою фантастикою, журналами науково-тех-
нічного змісту. У підлітковому віці крім фізики 
зацікавився також історією, психологією, ма-
люванням. Пізніше, в юності, виник інтерес і 
до політики, соціології та економіці, які в моє-
му баченні представляються якимось одним 
цілим організмом. Навчаючись в технікумі, 
завдяки вчительці української мови та літера-
тури, вперше почув про страшні події, пов'я-
зані з голодомором в Україні, життя українсь-
кого козацтва, воїнів УПА та інших визвольних 
рухів, українську мову, як інформаційний 
носій національно-культурного коду народу. У 
той же період, приблизно в 19 років, усвідом-
лено вперше пішов до церкви. Цікаво, що вже 
в той час у мене виникало нез'ясовне почуття 
недовіри до росіян і до їх держави в цілому, 
хоча безумовно, в своєму житті зустрічав серед 
них чимало хороших людей. Ще, починаючи зі 
школи, багато їздив на екскурсії по містах росії 
і завжди дивувало їх загальне зверхність по від-
ношенню до інших; пізніше також став відзна-
чати, наскільки ми різні. Зараз я розумію, що 
ми ніякої не один народ і ніколи ним не були. 
Ми абсолютно різні, хоча українців і намагали-
ся сотні років зробити аморфним придатком 
сусідньої імперії. До речі, пізніше, ще за довго 
до війни інтуїтивно я почав віддавати перевагу 
православній церкві Київського патріархату. І 
однією з причин було те, що я хотів чути мо-
литви рідною і зрозумілою мені українською 
мовою. Крім того, коли була Помаранчева ре-
волюція і УПЦ Московського патріархату від-
верто агітувала за бандитів, типу януковича, 

то звичайно всі сумніви зникли. А після подій 
на Майдані і під час війни росії проти Украї-
ни дії УПЦ Московського патріархату я роз-
цінюю, як ворожі по відношенню до України.
З дитинства в нашій родині були притаманни-
ми повага до старших, до жінок, любов до бать-
ківщини, до своєї землі, до своєї сім'ї. Не див-
лячись на складні періоди в житті, члени нашої 
родини залишалися гідними людьми, справед-
ливими і чесними, зневажали брехню. Наша 
сім'я була дружньою, і я добре пам'ятаю, як на 
свята ми всі збиралися разом, часто приходи-
ли гості і за святковим столом співали україн-
ські народні пісні. Такі наші зустрічі залиши-
ли в пам'яті дуже світлі і прекрасні спогади.

Про Майдан.

Починаючи з перших років нашої незалеж-
ності, на нашу думку, влада не відрізняла-

ся професіоналізмом, продовжуючи мислити 
совковими категоріями і правилами, не про-
водилися необхідні реформи, не застосовував-
ся успішний досвід інших країн колишнього 

соцтабору. При цьому відбувалося зрощення 
влади і криміналітету. В результаті утворилася 
злочинна зв’язка влади, як законодавчої, так 
і виконавчої зі злочинним світом. На такому 
ґрунті з’явилися олігархи, були зруйновані або 
злочинним шляхом вкрадено цілі підприєм-
ства. Правоохоронна система була одним з важ
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займанщині, яка  вимагала на руїнах, згарищах, 
в ярмі серед голоду хвалити ,,радісні’’ зміни. 
Вчений заявляв: "не приймаю системи на 
брехні й провокації, на світовому дурилюдстві 
заснованої". Саме ці думки вченого стали 
найбільшим козирем у руках слідчих і суддів на 
процесі "Спілки визволення України". Не буду 
ширше зупинятися на процесі у справах СВУ. 
Про перебіг цього процесу можна прочитати 
докладно у книзі Гелія Снігерова ,,Набої для 
розстрілу’’ та вбагатьох інших дослідженнях. 
Усі праці на цю тему доводять, що цей арешт 
і процес були сфабриковані і мали на меті на 
засадах більшовицького тероризму знищення 
української інтелегенції і залякати та вповністю 
підкорити весь народ. Слід підкреслити, що від 
часу  арешту в 1929 році Єфремов кілька місяців в 
слідчих тортурах не визнавав, що він належав до 
міфічної здуманої  "Спілки визволення України". 
Інші заарештовані (їх було 45) теж твердили, 
що вперше почули про СВУ під час слідства. 
Та це не зупиняло фальсифікаторів до їхніх 
злочинних дій. Вони продовжували витискувати 
з арештованих потрібні їм "зізнання", і Єфремов 
врешті-решт під жорстоким терором з гіркою 
іронією "зізнався", що очолював нібито у 1920-
1924 роках "Братство української державності" 
("БУД"), заснував у 1926 році, де СВУ.  мала на 
меті визволити народ від большевицького 
поневоленням. Зрештою, Єфремов так само 
як і тоді Микола Хвильовий поділяли спільну 
думку пропагуючи гасло ,,Геть від Москви’’, а 
тим самим поширювали заклик до боротьби.
         Проти такої ідеології большевицький режим 
різко виступив і сильніших характером, що 
не хотіли підкоритися системі ліквідував, або 
ув’язнював і посилав на важкі роботи в тайґи 
і тундри, де слух про них загинув.В тому часі 
Єфремова чекісти перевезли з Владимірської 
в’язниці до Москви. Там особисто з ним 
зустрівся  Сталін, який в розмові запропонував 
вченому написати статтю, в якій покаятися 
і засудити свої погляди, як хибні і шкідливі 
і закликати український народ вступати 
в колгоспи, а інтелегенцію прославляти  
більшовицьку партію. Ці пропозиції Сергій 
Єфремов відкинув і в присутності Сталіна 
сказав, - що він ніколи не буде поширювати 
брехню. За рішенням суду, який відбувався 
впродовж сорока днів у Харківському оперному 
театрі (за переказами, громадськість називала 
це дійство так: "Опера СВУ — музика ДПУ"), 
були  оголошені вироки на усіх 45 підсудних. 
Їх засуджено до смертної кари, яку замінено 
на десятирічне ув’язнення (тоді найвища міра 
покарання). Була це детонарна міна спрямована 
проти українського народу і його культури, яка 
заложена в минулому і діє вона по наші дні. На 
тлі тих подій пригадаймо, що Сергій Єфремов 
був надзвичайно послідовною в діях людиною 
і обдарованою в творчості. Ще в ранних роках 

свого життя він писав міжіншим  такі сдтатті, 
як: ,,Вне закона’’ про історію царської цензури, 
в якій виступав  на захист української мови 
і кульнури. Він автор цінних статей про 
літературні процеси ,,В поисках новой красоти’’, 
‘’На мертвой точке’’, статті вченого спорямовані 
на загально-сусьпільно-національні ідеї. Вчений 
захоплювався ідеями Михайла Драгоманова, 
Івана Франка близько співпрацював з  Миколою 
Євшаном та іншими прогресивними діячами. 
З-поміж трьох тисяч публікацій Єфремова 
виділяються його численні монографії, 
антології, збірники статей, присвячені творчості 
І.Котляревського, Т.Шевченка, Марка Вовчка, 
Панаса Мирного, І.Франка, І.Нечуя-Левицького, 
І.Карпенка-Карого, М.Коцюбинського та ін. 
Підсумковою роботою Єфремова як історика і 
теоретика літератури стала "Історія українського 
письменства" в двох томах (1924).        Ця праця 
викликала свого часу і викликає до сьогодні 
різні критичні судження, насамперед за обраний 
ученим критерій аналізу й оцінки українських 
літературних явищ, починаючи від фольклору 
й кінчаючи творами, що написані 1923 року. 
Свій критерій Єфремов оформляв так: історія 
літератури — це історія ідей. Українська 
література, на думку вченого, утверджувала три 
основні ідеї: ідея свободи людини, національно-
визвольна ідея, ідея народності в змісті й формі. 
За своїм світоглядом Єфремов наближався 
до так званої російської суб’єктивістської 
школи в соціології, опоненти закидали йому 
суто соціальний підхід до явищ літератури 
та ігнорування ним естетичного підходу.Про 
цю особливість “Історії...” Єфремова Микола 
Зеров писав: “Вона дала канон українського 
письменства, установила список авторів і творів, 
належних до історико-літературного розгляду... 
Цей канон тільки помалу переробляється 
тепер, залежно від нових матеріалів та нових 
поглядів на історико-літературні явища”. 
Аналізуючи творчісь С. Єфремова, треба 
ствердити, що вона відограла досить вагоме 
місце в політичному житті України перших 
десятиліть ХХ ст. І весь цей час - від періоду 
заснування Української демократичної партії 
до революції 1917 року - він зберіг вірність 
своїм переконанням, відстоював ідею автономії 
України спрямовану на суверенітет державний. 
                                                                                                                         Ярослав Стех
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Треба повернути громадянам 
України право мати в реєстраційних 

документах запис про національність. 
Звернення Григорія Омельченка

Відкрите звернення до Президента 
України Петра Порошенка про повернення 
громадянам України права мати запис про 
свою національність (етнічне походження) 
у державнихреєстраційних документах.

 “Я українець вірою і кров’ю,
Моє коріння тут, у цій землі.

Воно моєю живиться любов’ю,
А я страждаю болями її…

Я українець!..” (Анатолій Матвійчук)
  Шановний пане Президенте!

    Сотні років за часів колоніального перебування 
України в складі російської та інших імперій 
колонізатори намагались різноманітними 
способами знищити національну ідентичність 
українців. Забороняли вживати українську 
мову на офіційному рівні, в церковному 
богослужінні, навчанні в освітніх закладах, 
використанні в закладах культури, виданні 
українських книжок, журналів, газет…
Московія у злочинний спосіб привласнила 
нашу історію, назву нашої країни «Русь», 
церкву, державність, неодноразово знищувала 
нашу незалежніть і продовжує робити це 
сьогодні – веде неоголошену гібридну війну 
протии України і поставила перед своїми 
спецслужбами конкретне завдання – у цьому 
році «закрити українське питання» і змусити 
Київ капітулювати на умовах Кремля…
Українців принизливо називали 
«малоросами», «хохлами», «молодшими 
братами» та іншими образливими словами…
  Віктор Ющенко був першим із президентів 
України, хто повернув українському народу 
його  історичну пам’ять і заявив: «Я не належу 
до людей, які вагаються у своєму патріотизмі. 
Я не малорос, я не хохол, ніколи ним не був і 
не буду. Я – українець! Ми не малороси, ми не 
хохли, ми – Українська нація, яка має вільну 
незалежну державу». Вам, як Президенту 
України, залишилося вирішити найголовніше 

історичне питання, щоб завершити процес 
ідентичності українського народу (нації) – 
повернути громадянам України їхнє право мати в 
державних реєстраційних документах (паспорт, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб 
та інших) запис про свою національність (етнічне 
походження). Без цього, маючи державну 
(юридичну) і церковну (духовну) незалежність, 
українці не матимуть своєї етнічної ідентичності 
серед громадян України і народів світу.
Пане Президенте, Патріарх Філарет, якого 
Ви називаєте «духовним лідером України», 
неодноразово публічно закликав владу 
відновити українцям їхнє право на своє 
національне коріння в державних реєстраційних 
документах! Зробити це Вас просять також 
мільйони вірян Української Православної 
Церкви, яка, завдячуючи Вам і Святійшому 
Філарету, отримала Томос про автокефалію
Найміцніша геометрична фігура – 
рівносторонній трикутник. Такою ж є і триєдина 
міць країни (суспільства): Народ (основу якого 
складає титульна нація), Держава (становим 
хребтом якої є армія) і Церква (фундаментом 
якої є релігія), які об’єднані єдиною вірою і
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США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

 - Псевдоніми:    Микола  Вірук,    Микола           
Гнатюківський, Микола Пастушенко, Петро 
Ігорчук та ін.

«З нової книги журналу «Бористен» «Українські воїни Добра і Правди» 

СПОГАДИ про АТО
Я, Артемчук Віктор Васильович, народився в 
січні 1975 року в м. Дніпро (Дніпропетровськ). 
Моє дитинство було схожим на дитинство ба-
гатьох хлопців: дитячий садок, школа. Потім 
вступив до технікуму, закінчив з відзнакою, 
після чого вступив на другий курс Дніпро-
петровського національного університету 
залізничного транспорту (ДІІТу), який також 
закінчив з відзнакою. Потім були аспірантура, 
захист кандидатської дисертації, робота, док-
торантура, і в 2012 році захистив докторську 
дисертацію. З дитинства мене завжди прива-
блювало пізнання нового, захоплювався нау-
ковою фантастикою, журналами науково-тех-
нічного змісту. У підлітковому віці крім фізики 
зацікавився також історією, психологією, ма-
люванням. Пізніше, в юності, виник інтерес і 
до політики, соціології та економіці, які в моє-
му баченні представляються якимось одним 
цілим організмом. Навчаючись в технікумі, 
завдяки вчительці української мови та літера-
тури, вперше почув про страшні події, пов'я-
зані з голодомором в Україні, життя українсь-
кого козацтва, воїнів УПА та інших визвольних 
рухів, українську мову, як інформаційний 
носій національно-культурного коду народу. У 
той же період, приблизно в 19 років, усвідом-
лено вперше пішов до церкви. Цікаво, що вже 
в той час у мене виникало нез'ясовне почуття 
недовіри до росіян і до їх держави в цілому, 
хоча безумовно, в своєму житті зустрічав серед 
них чимало хороших людей. Ще, починаючи зі 
школи, багато їздив на екскурсії по містах росії 
і завжди дивувало їх загальне зверхність по від-
ношенню до інших; пізніше також став відзна-
чати, наскільки ми різні. Зараз я розумію, що 
ми ніякої не один народ і ніколи ним не були. 
Ми абсолютно різні, хоча українців і намагали-
ся сотні років зробити аморфним придатком 
сусідньої імперії. До речі, пізніше, ще за довго 
до війни інтуїтивно я почав віддавати перевагу 
православній церкві Київського патріархату. І 
однією з причин було те, що я хотів чути мо-
литви рідною і зрозумілою мені українською 
мовою. Крім того, коли була Помаранчева ре-
волюція і УПЦ Московського патріархату від-
верто агітувала за бандитів, типу януковича, 

то звичайно всі сумніви зникли. А після подій 
на Майдані і під час війни росії проти Украї-
ни дії УПЦ Московського патріархату я роз-
цінюю, як ворожі по відношенню до України.
З дитинства в нашій родині були притаманни-
ми повага до старших, до жінок, любов до бать-
ківщини, до своєї землі, до своєї сім'ї. Не див-
лячись на складні періоди в житті, члени нашої 
родини залишалися гідними людьми, справед-
ливими і чесними, зневажали брехню. Наша 
сім'я була дружньою, і я добре пам'ятаю, як на 
свята ми всі збиралися разом, часто приходи-
ли гості і за святковим столом співали україн-
ські народні пісні. Такі наші зустрічі залиши-
ли в пам'яті дуже світлі і прекрасні спогади.

Про Майдан.

Починаючи з перших років нашої незалеж-
ності, на нашу думку, влада не відрізняла-

ся професіоналізмом, продовжуючи мислити 
совковими категоріями і правилами, не про-
водилися необхідні реформи, не застосовував-
ся успішний досвід інших країн колишнього 

соцтабору. При цьому відбувалося зрощення 
влади і криміналітету. В результаті утворилася 
злочинна зв’язка влади, як законодавчої, так 
і виконавчої зі злочинним світом. На такому 
ґрунті з’явилися олігархи, були зруйновані або 
злочинним шляхом вкрадено цілі підприєм-
ства. Правоохоронна система була одним з важ

№
05

(2
98

) українського народу в більшовицькій 
займанщині, яка  вимагала на руїнах, згарищах, 
в ярмі серед голоду хвалити ,,радісні’’ зміни. 
Вчений заявляв: "не приймаю системи на 
брехні й провокації, на світовому дурилюдстві 
заснованої". Саме ці думки вченого стали 
найбільшим козирем у руках слідчих і суддів на 
процесі "Спілки визволення України". Не буду 
ширше зупинятися на процесі у справах СВУ. 
Про перебіг цього процесу можна прочитати 
докладно у книзі Гелія Снігерова ,,Набої для 
розстрілу’’ та вбагатьох інших дослідженнях. 
Усі праці на цю тему доводять, що цей арешт 
і процес були сфабриковані і мали на меті на 
засадах більшовицького тероризму знищення 
української інтелегенції і залякати та вповністю 
підкорити весь народ. Слід підкреслити, що від 
часу  арешту в 1929 році Єфремов кілька місяців в 
слідчих тортурах не визнавав, що він належав до 
міфічної здуманої  "Спілки визволення України". 
Інші заарештовані (їх було 45) теж твердили, 
що вперше почули про СВУ під час слідства. 
Та це не зупиняло фальсифікаторів до їхніх 
злочинних дій. Вони продовжували витискувати 
з арештованих потрібні їм "зізнання", і Єфремов 
врешті-решт під жорстоким терором з гіркою 
іронією "зізнався", що очолював нібито у 1920-
1924 роках "Братство української державності" 
("БУД"), заснував у 1926 році, де СВУ.  мала на 
меті визволити народ від большевицького 
поневоленням. Зрештою, Єфремов так само 
як і тоді Микола Хвильовий поділяли спільну 
думку пропагуючи гасло ,,Геть від Москви’’, а 
тим самим поширювали заклик до боротьби.
         Проти такої ідеології большевицький режим 
різко виступив і сильніших характером, що 
не хотіли підкоритися системі ліквідував, або 
ув’язнював і посилав на важкі роботи в тайґи 
і тундри, де слух про них загинув.В тому часі 
Єфремова чекісти перевезли з Владимірської 
в’язниці до Москви. Там особисто з ним 
зустрівся  Сталін, який в розмові запропонував 
вченому написати статтю, в якій покаятися 
і засудити свої погляди, як хибні і шкідливі 
і закликати український народ вступати 
в колгоспи, а інтелегенцію прославляти  
більшовицьку партію. Ці пропозиції Сергій 
Єфремов відкинув і в присутності Сталіна 
сказав, - що він ніколи не буде поширювати 
брехню. За рішенням суду, який відбувався 
впродовж сорока днів у Харківському оперному 
театрі (за переказами, громадськість називала 
це дійство так: "Опера СВУ — музика ДПУ"), 
були  оголошені вироки на усіх 45 підсудних. 
Їх засуджено до смертної кари, яку замінено 
на десятирічне ув’язнення (тоді найвища міра 
покарання). Була це детонарна міна спрямована 
проти українського народу і його культури, яка 
заложена в минулому і діє вона по наші дні. На 
тлі тих подій пригадаймо, що Сергій Єфремов 
був надзвичайно послідовною в діях людиною 
і обдарованою в творчості. Ще в ранних роках 

свого життя він писав міжіншим  такі сдтатті, 
як: ,,Вне закона’’ про історію царської цензури, 
в якій виступав  на захист української мови 
і кульнури. Він автор цінних статей про 
літературні процеси ,,В поисках новой красоти’’, 
‘’На мертвой точке’’, статті вченого спорямовані 
на загально-сусьпільно-національні ідеї. Вчений 
захоплювався ідеями Михайла Драгоманова, 
Івана Франка близько співпрацював з  Миколою 
Євшаном та іншими прогресивними діячами. 
З-поміж трьох тисяч публікацій Єфремова 
виділяються його численні монографії, 
антології, збірники статей, присвячені творчості 
І.Котляревського, Т.Шевченка, Марка Вовчка, 
Панаса Мирного, І.Франка, І.Нечуя-Левицького, 
І.Карпенка-Карого, М.Коцюбинського та ін. 
Підсумковою роботою Єфремова як історика і 
теоретика літератури стала "Історія українського 
письменства" в двох томах (1924).        Ця праця 
викликала свого часу і викликає до сьогодні 
різні критичні судження, насамперед за обраний 
ученим критерій аналізу й оцінки українських 
літературних явищ, починаючи від фольклору 
й кінчаючи творами, що написані 1923 року. 
Свій критерій Єфремов оформляв так: історія 
літератури — це історія ідей. Українська 
література, на думку вченого, утверджувала три 
основні ідеї: ідея свободи людини, національно-
визвольна ідея, ідея народності в змісті й формі. 
За своїм світоглядом Єфремов наближався 
до так званої російської суб’єктивістської 
школи в соціології, опоненти закидали йому 
суто соціальний підхід до явищ літератури 
та ігнорування ним естетичного підходу.Про 
цю особливість “Історії...” Єфремова Микола 
Зеров писав: “Вона дала канон українського 
письменства, установила список авторів і творів, 
належних до історико-літературного розгляду... 
Цей канон тільки помалу переробляється 
тепер, залежно від нових матеріалів та нових 
поглядів на історико-літературні явища”. 
Аналізуючи творчісь С. Єфремова, треба 
ствердити, що вона відограла досить вагоме 
місце в політичному житті України перших 
десятиліть ХХ ст. І весь цей час - від періоду 
заснування Української демократичної партії 
до революції 1917 року - він зберіг вірність 
своїм переконанням, відстоював ідею автономії 
України спрямовану на суверенітет державний. 
                                                                                                                         Ярослав Стех
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США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

 - Псевдоніми:    Микола  Вірук,    Микола           
Гнатюківський, Микола Пастушенко, Петро 
Ігорчук та ін.

«З нової книги журналу «Бористен» «Українські воїни Добра і Правди» 

СПОГАДИ про АТО
Я, Артемчук Віктор Васильович, народився в 
січні 1975 року в м. Дніпро (Дніпропетровськ). 
Моє дитинство було схожим на дитинство ба-
гатьох хлопців: дитячий садок, школа. Потім 
вступив до технікуму, закінчив з відзнакою, 
після чого вступив на другий курс Дніпро-
петровського національного університету 
залізничного транспорту (ДІІТу), який також 
закінчив з відзнакою. Потім були аспірантура, 
захист кандидатської дисертації, робота, док-
торантура, і в 2012 році захистив докторську 
дисертацію. З дитинства мене завжди прива-
блювало пізнання нового, захоплювався нау-
ковою фантастикою, журналами науково-тех-
нічного змісту. У підлітковому віці крім фізики 
зацікавився також історією, психологією, ма-
люванням. Пізніше, в юності, виник інтерес і 
до політики, соціології та економіці, які в моє-
му баченні представляються якимось одним 
цілим організмом. Навчаючись в технікумі, 
завдяки вчительці української мови та літера-
тури, вперше почув про страшні події, пов'я-
зані з голодомором в Україні, життя українсь-
кого козацтва, воїнів УПА та інших визвольних 
рухів, українську мову, як інформаційний 
носій національно-культурного коду народу. У 
той же період, приблизно в 19 років, усвідом-
лено вперше пішов до церкви. Цікаво, що вже 
в той час у мене виникало нез'ясовне почуття 
недовіри до росіян і до їх держави в цілому, 
хоча безумовно, в своєму житті зустрічав серед 
них чимало хороших людей. Ще, починаючи зі 
школи, багато їздив на екскурсії по містах росії 
і завжди дивувало їх загальне зверхність по від-
ношенню до інших; пізніше також став відзна-
чати, наскільки ми різні. Зараз я розумію, що 
ми ніякої не один народ і ніколи ним не були. 
Ми абсолютно різні, хоча українців і намагали-
ся сотні років зробити аморфним придатком 
сусідньої імперії. До речі, пізніше, ще за довго 
до війни інтуїтивно я почав віддавати перевагу 
православній церкві Київського патріархату. І 
однією з причин було те, що я хотів чути мо-
литви рідною і зрозумілою мені українською 
мовою. Крім того, коли була Помаранчева ре-
волюція і УПЦ Московського патріархату від-
верто агітувала за бандитів, типу януковича, 

то звичайно всі сумніви зникли. А після подій 
на Майдані і під час війни росії проти Украї-
ни дії УПЦ Московського патріархату я роз-
цінюю, як ворожі по відношенню до України.
З дитинства в нашій родині були притаманни-
ми повага до старших, до жінок, любов до бать-
ківщини, до своєї землі, до своєї сім'ї. Не див-
лячись на складні періоди в житті, члени нашої 
родини залишалися гідними людьми, справед-
ливими і чесними, зневажали брехню. Наша 
сім'я була дружньою, і я добре пам'ятаю, як на 
свята ми всі збиралися разом, часто приходи-
ли гості і за святковим столом співали україн-
ські народні пісні. Такі наші зустрічі залиши-
ли в пам'яті дуже світлі і прекрасні спогади.

Про Майдан.

Починаючи з перших років нашої незалеж-
ності, на нашу думку, влада не відрізняла-

ся професіоналізмом, продовжуючи мислити 
совковими категоріями і правилами, не про-
водилися необхідні реформи, не застосовував-
ся успішний досвід інших країн колишнього 

соцтабору. При цьому відбувалося зрощення 
влади і криміналітету. В результаті утворилася 
злочинна зв’язка влади, як законодавчої, так 
і виконавчої зі злочинним світом. На такому 
ґрунті з’явилися олігархи, були зруйновані або 
злочинним шляхом вкрадено цілі підприєм-
ства. Правоохоронна система була одним з важ

№
05

(2
98

)

24

№
01

 (2
94

)

США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

 - Псевдоніми:    Микола  Вірук,    Микола           
Гнатюківський, Микола Пастушенко, Петро 
Ігорчук та ін.
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    Бенедикт Дирліх народився 1950 року в Рекельві-
ці (Саксонія). У 1968-70 роках вивчав філософію/
теологію в Ерфурті; у 1975-80 – театрознавство у 
Лейпцизі. Згодом  працював драматургом у німець-
ко-лужицькому народному театрі у Баутцені. Був 
політиком і журналістом, і повсякчас  – активним 
громадським діячем, зусилля котрого спрямовані 
на збереження культурного простору та мови 
одного з найменших західнослов’янських народів – 
лужицьких сербів. 
    До літератури Бенедикт Дирліх увійшов на-
прикінці сімдесятих років минулого століття, 
відразу посівши осібне місце у генерації повоєнних 
поетів, вихованців гуртка Кіто Лоренца – класика 

новітнього серболужицького письменства.
Винятково талановитий Бенедикт Дирліх пише 
лірику, короткі прозові твори верхньолужицькою 
та німецькою мовами. Він – автор, співавтор та 
видавець численних поетичних збірників і анто-
логій у Німеччині й закордоном. Член ПЕН-клубу 
Німеччини. 
Відзначений багатьма престижними літературними 
преміями, зокрема, премією імені основополож-
ника серболужицької літератури Якуба Барта-Чи-
шинського (2011), Міжнародною літературною 
премією імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна, 
2015). Член Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.

Безпечне літо

Ох, це літо,
Легконоге,

Перестрибнуло, наче лань,
Квітучий килим край дороги,

Пісок гарячий – без вагань.

Ох, це літо!
Які простерло горизонти –
Ні прикордоння, ні межі.
Йому підвладні сині далі

І не знайомі рубежі.

Летить
Без меркантильних цілей

І падає до наших рук.
Твоє волосся задзвеніло

Під літній наспів, тихий гук.
Мої ж-бо пальці неслухняні:

Їх танець – трем, їх танець – дріб, 
Немов на лужицьке весілля
Ян Кушка з гуслями забрів.

Ох, це літо!
Воно усе перекроїло.

Воно зігнало спокій, сплін.
І серце вперше заболіло

В шаленім стукоті хвилин.

О, як воно перелітало!
Ці дні ясні – стрімкі-таки,

Аж очевидним раптом стало:
Ми проти нього – слимаки.

Випадок

Я натхнення кроками вимірював.
Місто змовкло ув обіймах сну.

Враз відчув самотність нерозділену,
Поглядом ковзнувши по вікну.

В сутінках сум’яття пересиливши,
Радістю захланною праві,

Ми до неба доростали крилами, –
Де вже міркувати голові.

Літня пастель

У перлах із води, 
Немов лілея росна,

Ти сонцем струмениш,
А легіт пестить коси.

І серце калата,
Бо я з тобою поряд.
Спритніше від води

Нас люди обговорять.

                 
Розбуди мене

Серед ночі двері затрусило.
(Роздвоїтись дозволяють сни).
Я-господар заволав щосили.

Я-грабіжник крався вздовж стіни.

Перший-я побіг його шукати,
Та в дорозі збивсь на манівці.
Інший-я почав себе збирати:

Всі фрагменти й часточки ось ці.

Порятунку нізвідки чекати.
Хто зарадить, якщо сам не зміг.
Ледь живий несу себе до хати –

На не переступлений поріг.

Переклад: Тетяна Дзюба  

Бенедикт Дирліх 

Рубрика «Наші переклади»ливих елементів всієї цієї системи; саме тому 
рівень довіри людей до неї був на рівні близь-
ким нулю. Корупція, як іржа пожирала нашу 
державу, а люди все менше вірили в цю саму 
державу. І наскільки я розумію, найскладніше, 
це перемогти образ мислення людей, привчити 
до думки жити чесно, за законами, а закони при 
цьому повинні виконувати всі без винятків. 
Занурюючись в безодню корупції, влада хви-
лювалася насамперед про свої інтереси, тому 
безпекою та інтересами держави займалися 
за залишковим принципом, часто підкоряю-
чись наполегливим рекомендаціям північно-
го сусіда. Причому, така безхребетна політика 
була у всіх сферах, включаючи гуманітарну.
Перша надія у народу України з'явилася під 
час Помаранчевої революції. Але надії тоді 
зазнали краху, Ющенко не тільки не вико-
нав свої обіцянки, але найгірше було те, що 
люди ще в меншій мірі стали вірити в себе і в 
свою країну. Загравання зі своїми опонента-
ми призвели до саботування всіх позитивних 
починань, далі самореклами справи не йшли. 
Крім того, наше населення розбещене політи-
кою роздачі «на шару» різних подачок популі-
стами, продаж своїх голосів на виборах і т.д. 
дозволило януковським силам отримати ре-
ванш. Надій на зміни не було, багато таланови-
тих людей, в тому числі, молодь прагнула виї-
хати на Захід. Але Бог дав нам ще один шанс.
Майдан і всі супутні події наша сім'я дуже важ-
ко переживала. Для мене, люди, які стояли і 
вистояли на Майдані – це справжні герої. Вони 
билися з злочинним режимом, з криміналь-
но-олігархічною системою. Бандитський ре-
жим застосовував весь свій наявний арсенал – 
від продажних суддів до відвертих злочинців, а 
люди стояли на смерть за свою країну, свободу, 
майбутнє дітей. Мені дуже шкода, що не дове-
лося бути там пліч-о-пліч з іншими патріотами, 
але я намагався проводити роботу на місці. На 
заняттях, ще задовго до Майдану, і особливо під 
час Майдану, багато розповідав студентам про 
події, що відбуваються, оскільки багато цен-
тральних ТВ-каналів в корені спотворювали 
інформацію. Чесно кажучи, я сильно дивував-
ся, що мене в той період взагалі не звільнили з 
університету, оскільки я дуже жорстко крити-
кував бандитський режим януковича і його по-
плічників, а, як відомо, в ті часи керівників усіх 
рівнів добровільно-примусово «запрошували» 
в «партію регіонів ». Однією з моїх цілей було 
показати студентам, що потрібно боротися з 
власними страхами, не боятися захищати прав-
ду навіть перед бандитами при владі. Розуміючи 
філософію Майдану, ставало вже тоді зрозуміло, 
що проллється кров. Дуже шкода кожного за-
гиблого або постраждалого героя Майдану; 
всіх майданівців – і живих, і не живих потрібно 
пам'ятати і шанувати. Думаю, якби не вони, то 
вже і нашої країни, як держави не було б, януко-

вич зі своєю клікою розпродав би її по частинах.

Про Війну
У вільні хвилини ми багато спілкувалися з 
солдатами про життя, про кохання, про май-
бутнє. Ми розуміли, що йде війна цивілізацій, 
світоглядів, що насправді московія готувала-
ся до війни задовго до 2014 року. Вторгнення 
російських військ на нашу територію з одно-
го боку був несподіваним, з іншого боку було 
розуміння, що росія після 1991 року завжди 
виношувала свої підступні плани по захоплен-
ню територій сусідніх держав. Це можна було 
бачити хоча б з російських новин (у 2000-х в 
нашій країні ще транслювалися росканали). 
Всі події в Україні на російських каналах по-
давалися виключно в двох ключах: у нас або 
все погано, або дуже погано, а самих україн-
ців виставляли в дурному світлі. Про успіхи 
України в їх новинах або не говорилося взагалі, 
або це підносилося, як заслуга росії. Потім до 
цього приєднались сюжети, які могли викли-
кати агресію по відношенню до нас, українців. 
Політика північного сусіда зводилася до про-
стої філософії – або ви (Україна та інші краї-
ни колишнього СРСР) залишаєтеся колоніями 
російської імперії, або ви отримуєте статус на-
ших ворогів з усіма витікаючими наслідками. 
Було очевидним, що російське населення готу-
ють до війни або воєн. Але нам тоді пощасти-
ло, в росії вирішили «розібратися» з Ічкерією. 
Рейтинги путіна виросли, росіяни дружно «по-
бедобесно» плескали, мета досягнута. Досвід 
Придністров'я, перших кампаній в Грузії (ще 
при єльцині), Ічкерії, на жаль, нашу владу нічо-
го не навчив. Більш того, при бандюковичеві всі 
силові відомства були переповнені кремлівсь-
кими агентами, не соромлячись призначали їх 
на керівні посади, а ті, в свою чергу, в швидкіс-
ному режимі знищували нашу армію, СБУ і т.д.
У той час, коли янукович збирав награбоване 
і готувався до втечі, російські військові поча-
ли захоплення Криму. Протиставити цьому 
нам практично не було чого. Я не військовий 
і не можу судити про ті події однозначно, але 
мені здається, що в той складний період керів-
ництво країни прийняло єдине правильне 
рішення. Якби тоді наші нечисленні боєздат-
ні підрозділи спробували увійти всередину 
півострова, їх, швидше за все, пропустили на 
кілька десятків кілометрів, після чого відріза-
ли від материкової частини, а потім знищили. 
лівських агентів і просто зрадників. Власне ка-
бійців і саботажу прийняття важливих рішень.
Далі події могли розгортатися катастро-
фічно, судячи з дислокацій військ против-
ника біля наших кордонів, вони завдали б 
удари з не менше, як з п’яти напрямків. За-
хищати країну вже, фактично, було б ніко-
му. Говорити про те, що можна було силами 
спецназу звільнити захоплені адмінбудівлі
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Наші переклади

Сяргей Сяргейович Карицьки 
народився 3 липня 1952 року 
в с.Колодне на  білоруському 
Поліссі. Закінчив Гродзенський 
медичний інститут. Кандидат  
медичних наук. Заслужений 
лікар Республіки Білорусь

 * * *
Бринить над озером чарівний вечір,

мені від неба не відвести віч…
Та стрічі є, що розправляють плечі,

як із сябрами: наймиліша стріч!

Тече неспинно лагідна розмова
під шум води, що доліта здаля…

І зацікавлене зяброве слово
до серця ближнього знаходить шлях.

І не чекає ся бар твій подяки:
розділить біль гіркий, тягар турбот.

Та не соромся: дяка – наче маки,
і більш не треба жодних нагород.

 * * * 
Ні, дивовижі в тім нема,

що геть біду женем старанно.
Однак вона, немов зима,

завжди з’являється неждано.

І заклинило мрій політ,
і Всесвіт більше нас не вабить.
На серці – крига, в думці – лід,
з багна чи вибратись потямить.

Надія жить ледь-ледь мигтить,
хто вивести з безпуття може?

Та вірю я: жадання жить
даруєш Ти, Єдиний Боже.

 
  Я – БІЛОРУС

Я – білорус і маю власну гідність,
мені навік найліпший – Ріднокрай:

тут кожна стежка – серця мого ніжність,
травина кожна – як душі розмай.

Мене стрічають згірки, луговини,
довкіл краса і доброта буя…

І Білорусь – слов’янська стебелина – 
одна-однісінька любов моя.

Я тільки їй своє відкрию серце,
вона – від бід надійний захист мій.

Їй вірність збережу в життєвих герцях
в мені дарованих років сувій.

                                             * * *
Поезіє, наставнице моя,

ти ненавидиш, як і я, все нице.
Ти мудрістю для мене возсіяй – 

мені це треба, як вода з криниці.
Прислухайся. Та й що без тебе я?

Мов колос житній без зерняток хлібних:
хоча перед людьми красується-буя,
але такий він людям не потрібний.

Поезіє, тривого ти моя!
Струмочку мій з початком біля серця!

Мені незнана ще глибінь твоя.
Так що ж – в дорогу: десь вона озветься!
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духовною єдністю – 
незламні і непереможні!

   У 1991 році Україна відновила свою 
Незалежність. Проте пострадянська 
комуністично-партійна номенклатура, 
яка залишилась при владі і була основою 
шовіністичної національної політики 
колишньої КПРС, продовжувала процес 
денаціоналізації українського етносу.
Деякі «мудреці» і навіть державні 
інститути вивели теорію про народження 
в Україні так званої «української 
політичної нації». Вони виконують, і не 
безкоштовно, завдання глобалістських 
кіл світу, які прагнуть асимілювати 
нації. Невже ті, хто штучно насаджують 
в Україні поняття «українська політична 
нація» і зомбують український народ, не 
розуміють, що воно надумане, не істинне, 
а диявольське поняття?  Божественним 
є поняття етнічна нація (українська, 
грецька, єврейська, польська, угорська 
і всі інші нації, які існують на планеті 
Земля), як і її представник – ЛЮДИНА.
Тому про жодну «політичну» 
націю не може бути й мови! 
В Україні є єдина титульна 
моноетнічна нація – УКРАЇНСЬКА, яка 
сформувалася впродовж тисячоліть 

на Богом даній нам землі, відомій 
в усьому світі як РУСЬ – Україна!
Пострадянська влада незалежної 
України позбавила етнічних українців, 
а заодно і нацменшини мати право 
на своє національне самовизначення. 
Після проголошення Незалежності 
постала об’єктивна необхідність на 
законодавчому рівні визначити, якими 
мають бути реєстраційні документи 
громадянина України. 26 червня 
1992 року Верховна Рада України 
ухвалила Постанову №2503-XII «Про 
затвердження положень про паспорт 
громадянина України, про свідоцтво про 
народження та про паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон» і 
затвердила ці положення. Постанову 
підписав голова парламенту Іван Плющ.
У Положенні про паспорт громадянина 
України, на порушення принципу 
верховенства права, закріпленого в 
міжнародно-правових актах ООН і 
РЄ та національному законодавстві, 
комуністична більшість (так звана 
«група 239») Верховної Ради навмисно 
вилучила графу «національність» у 
паспорті. Згідно з Положенням, на 
прохання громадянина, до паспорта 
можуть бути внесені на підставі 
відповідних документів дані про дітей, 
группу крові і резус-фактор. Вносити в 
паспорт дані про свою національність чи 
національність дитини – забороняється.
 Вилучення з паспорта графи 
«національність» викликало масові 
протести українців. Сотні тисяч українців 
при отриманні паспорта громадянина 
України власноручно вписували свою 
національність, виготовляли штампи 
з відтиском «Українець» і проставляли 
їху паспортах, що призводило до 
конфліктів із органами міліції. У 
таких українців вилучали паспорти,
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Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз
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ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
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(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).

в Криму теж викликає великі сумніви, оскільки 
московія була готова до такого розвитку подій, 
а серед силовиків була чимала кількість крем-
лівських агентів і просто зрадників. Власне ка-
жучи, так і вийшло, - велика частина силовиків 
залишилася в Криму і зрадили Україну. На 
жаль, кремлівські агенти сидять і в парламенті, і 
в міністерствах, в т.ч. оборони, і силових струк-
турах, і серед церковнослужителів і т.д. Про 
симпатизуючих ворогові колаборантів і люм-
пенів мова навіть не йде. Таке засилля ворожої 
агентури призводило до великих втрат наших 
бійців і саботажу прийняття важливих рішень.
У березні 2014 року я записався добровольцем 
у військкоматі і в місцеву самооборону (пізні-
ше стала називатися Територіальною обороною 
дніпропетровської області ТОДО). У ТОДО 
ми регулярно збиралися, проводили заняття 
за різними напрямками, їздили на полігон. В 
рамках підвищення безпеки міста брав участь 
в патрулюванні вулиць, охороні громадсько-
го порядку, а також чергуванні на блокпостах.
Коли дізнався, що набирають добровольців в 
добровольчий батальйон при збройних силах 
України, відразу записався туди разом з моїм 
товаришем і колегою по роботі. Це був 43-й 
окремий механізований батальйон. Я просив-
ся рядовим, оскільки ніякого досвіду в мене 
не було, адже крім військової кафедри ніяко-
го відношення до військової справи раніше не 
мав. Хотів бути снайпером, оскільки близько 
трьох років займався кульовою стрільбою, мав 
непогані результати. Загалом, думав, що там 
зможу бути найбільш корисним. Однак майор 
сказав, що у мене є офіцерське звання, тому, 
з огляду на мою посаду (професора в універ-
ситеті) запропонував бути замом командира 
роти по роботі з особовим складом. Чесно ка-
жучи, я не дуже добре собі уявляв свою роль, 
тим більше помилково думав, що це пережит-
ки совка і ця посада щось на зразок політру-
ка. На ділі звичайно все виявилося інакше. 
Так я став зам. ком. 1-ої роти 43-го ОМПБ.
22 серпня 2014 роки ми вже були офіційно по-
кликані і стали бійцями української армії. У 
вересні та жовтні ми проходили бойове зла-
годження під Дніпром (Дніпропетровськом). 
Бойове злагодження – це звичайно голосно 
сказано, тобто заняття були, полігони, стріль-
би, але професійних інструкторів, практично, 
не було. Загалом, ситуація тоді така була, ін-
структорів не вистачало, тому доводилося ба-
гато речей освоювати самостійно. Радувало, що 
серед офіцерів були ті, хто закінчував військові 
училища, а деякі навіть служили в армії, тому 
якісь залишкові знання і навички у них ще за-
лишалися. Кілька разів приїжджали до нас ін-
структори-медики, справжні професіонали, був 
американець, колишній спецназівець. Всі бійці 
нашої роти в обов'язковому порядку займалися 
фізичною підготовкою. Додатково, я дуже бага

то читав різної військової літератури, завдяки 
якій заповнював відсутність знань у військовій 
сфері. Насправді, мені це було цікаво і брався 
за освоєння нової для себе області знань з ен-
тузіазмом. Треба відзначити, що були і свої плю-
си в присутності нас, «піджаків» (так нас жар-
тома називали армійські), в армії, тому що ми 
дивилися на все свіжим поглядом, відзначаючи 
наявні недоліки і пропонуючи свої рішення. Не-
заангажований погляд нам не раз допомагав і 
потім, на передовій. Якось нам доручили приду-
мати собі позивні, так у мене і з'явився позивний 
«Професор», згідно з посадою в універститеті.
Контингент був у нас звичайно різний. Я наївно 
припускав, що всі ми в батальйоні однодумці, 
прийшли за покликом серця, добровольцями. 
Це була помилка: приблизно чверть, а може і 
третина особового складу були не придатні для 
виконання завдань. Пізніше я дізнався, що наби-
рали всіх підряд, були навіть хворі на епілепсію 
(правда їх швидко посписували), алкоголіки, 
наркомани. Військкомати набирали всіх під ви-
глядом добровольців, виконуючи плани, спу-
щені «згори». Серед нас були й злочинці, хоча 
треба зауважити, що вони чітко розділилися 
на нормальних мужиків і негідників. Було чи-
мало також і колишніх правоохоронців і на-
глядачів в тюрмах. Загалом, коктейль вийшов 
гримучий. Посилювало становище те, що в ру-
ках у людей була зброя і всі знаходилися в нез-
вичайній для себе психологічній обстановці.
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«Я свободою все замалюю!»
“На конкурс ім. Івана та Марусі Гнип”

Я – Ірина Морська, мені 20 років. Народилась 
і живу в прекрасному й мальовничому місті 
Чернігові. Навчаюсь на філологічному факультеті 
та, як майбутній педагог, поєдную навчання 
з творчістю водночас. Поезія є невід’ємною 
частиною мого життя, улюбленим захопленням 
і розрадою в печалі. Всі мої почуття та емоції я 
відображаю у віршах. Муза мене майже ніколи 
не покидає, бо, маючи яскраве світосприйняття, 
надихнути на твір мене може геть усе. 

Протест
Тяжко дихати й думати тяжко,

Що в неволі вмирає душа.
Над землею літатиме пташка,

Яка їй уже нині чужа.
Та неволі цій я протестую,

За свободу бажаю боротись.
Я свободою все замалюю,

Мені волю ніхто не вкоротить.
Закликаю я всіх возз'єднатись!

Зрозуміти єдиную суть:
За свободою криється щастя,

Як мороз у зимовую лють.
Поважай те, що в тебе є нині,

Розумій це, люби і ціни.
Пам'ятай своїх рідних могили,
Що вкривали туманом тини.

Рай
Рай – мов пекло. Я не знаю

Як пробачити тебе.
Може, сон мене знайде?

Мовчки я сильніш кохаю.
Тільки спогади збираю.

Варто знову жити мирно?
Я бунтар. Бунтар покірний,

В ностальгії спочиваю.
Теплий погляд зберігаю,

Мов печалі вже нема.
Сміливіш! Бо я сама.
А надовго? Я не знаю.
Всі печалі враз полиш.
Я без слів тебе кохаю.
Засинай. Я засинаю,

Сон ставатиме міцніш.
Ти – моя частина раю.

«Кохаю» не кажи, як не кохаєш
«Кохаю» не кажи, як не кохаєш.

Коли кохаєш – теж про це мовчи,
Бо як там буде – точно ти не знаєш,

На кого ти лишиш свої ключі…
Хай дії твоє ставлення докажуть,
Бо що ж тоді, здавалося, слова?
Вони тобі нічого не покажуть:

Побачать – очі, мислить – голова.
А що тобі шукати в моїх віршах?
Хіба один рядок – це так багато?

Хіба лиш нота – ціла тонна звуку?
Одна лиш фарба – це вже навіть свято?

Ти падаєш. Мою тримай же руку!
Так часто тонеш у безглуздих снах

З бажаннями позбутись цього болю.
А що тобі шукать в моїх віршах?

Натхнення? Дружби? Радості? Любові?
Розлука нам давалася взнаки,

Хоча тобі, можливо, не далась.
У всіх із нас, у всіх свої смаки,

А смак зі смутком. Я переплелась.
Не хочеш – не пиши мені. Нехай.

Весна мені дарує ластовиння,
І тінню вже затьмарене сумління.

Приходь, коханий. Будем пити чай.
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) накладали на них штрафи, притягували 

до адміністративної відповідальності. 
Навіть порушували кримінальні справи 
щодо українців, які вносили до свого 
паспорта запис «українець» і кваліфікували 
це як підробку або пошкодження 
паспорта. Українці просто не могли 
збагнути, чому так вчинила Верховна Рада.
Насправді це був початок спецоперації 
світових глобалістських    кіл із 
деукраїнізації населення незалежної 
України, у якому частка   етнічних 
українців, згідно з переписом населення 
СРСР у 1989 році, складала 73%.
Ліквідуючи графу «національність», 
народні депутати, у чиїх паспортах 
значилася інша національність, серед 
яких були і представники національно-
демократичної опозиції, переконували, 
що це «європейська норма» і вимоги РЄ, 
бо за значення національності нібито 
може стати підставою для дискримінації.
На той час я ще не був народним 
депутатом України. Ставши ним у 1994 
році, уважно вивчив стенограми засідань 
парламенту, виступи народних депутатів 
щодо графи «національність». Їх аналіз 
і отримана інформація засвідчили, що 
нас, етнічних українців, було цинічно 
й нахабно ошукано. Жодних вимог 
РЄ щодо графи «національність» не 
ставила та й не могла ставити, адже 
в європейських країнах діє принцип 
верховенства права, і кожна людина 
має право знати свою національність 
чи етнічне походження та декларувати 
належність до неї в особистих документах.
Дякувати Богу, у свідоцтві про народження 
була збережена графа про національність 
батьків дитини, а у свідоцтві про шлюб 
– національність подружжя. Це давало 
можливість відстежувати тенденції 
щодо етнічної структури населення 
України в майбутньому. Упродовж 

десяти років зазначена постанова 
врегульовувала, нехай і в обмеженому 
вигляді, питання національності 
громадян України відповідно до 
записів у свідоцтві про народження.
У 2001 році вперше в незалежній 
Україні був проведений перепис її 
населення. Він засвідчив, що українці 
складають 37 541 700 осіб, або 77,8% 
від загальної кількості населення 
(росіяни – 17,3%, білоруси – 0,6%, 
молдавани – 0,5%, кримські татари 
– 0,5%, болгари – 0,4%, угорці – 
0,3%, румуни – 0,3%, євреї – 0,2%).
Перепис засвідчив, що за роки 
незалежності  у національному складі 
населення України питома вага етнічних 
українців зросла на 5,1%, а росіян, 
навпаки, зменшилась на 4,8 % і 
становила 8 334 100 чоловік, або 17,3% 
(у 1989 році росіян в Україні було 22,1%). 
З огляду   на цю тенденцію антиукраїнська 
влада і взялася за деукраїнізацію 
титульної нації України – українців.
12 вересня 2002 року стало 
«чорним днем» для українців.
 Призначений президентом України 
Кучмою Кабінет міністрів (який за 
національним складом переважно був 
неукраїнським), очолюваний прем’єр-
міністром Кінахом (уродженцем 
Молдови) за погодженням із Кучмою (який 
у 1990 році, будучи народним депутатом, 
написав в автобіографії, що він «русский» 
і не проголосував за прийняття Декларації 
про державний суверенітетУкраїни, а в 
1994 році, коли балотувався у Президенти, 
зазначив, що він «українець», а після 
обрання Президентом України на другий 
строк, зустрічаючись із діаспорою 
українців у Росії,  називав українців 
«обезьянами» і казав, що ми всі українці 
«немножко с придурью») видав 12 
вересня 2002 року Постанову № 1367
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Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз

 Олег Чорногуз - український письменник, жур-
наліст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», 
автор численних книжок гумору та сатири.
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На-
ціональна спілка письменників України, секре-
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль-
ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати — 
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка.

Олег   Чорногуз закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики 
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).

в Криму теж викликає великі сумніви, оскільки 
московія була готова до такого розвитку подій, 
а серед силовиків була чимала кількість крем-
лівських агентів і просто зрадників. Власне ка-
жучи, так і вийшло, - велика частина силовиків 
залишилася в Криму і зрадили Україну. На 
жаль, кремлівські агенти сидять і в парламенті, і 
в міністерствах, в т.ч. оборони, і силових струк-
турах, і серед церковнослужителів і т.д. Про 
симпатизуючих ворогові колаборантів і люм-
пенів мова навіть не йде. Таке засилля ворожої 
агентури призводило до великих втрат наших 
бійців і саботажу прийняття важливих рішень.
У березні 2014 року я записався добровольцем 
у військкоматі і в місцеву самооборону (пізні-
ше стала називатися Територіальною обороною 
дніпропетровської області ТОДО). У ТОДО 
ми регулярно збиралися, проводили заняття 
за різними напрямками, їздили на полігон. В 
рамках підвищення безпеки міста брав участь 
в патрулюванні вулиць, охороні громадсько-
го порядку, а також чергуванні на блокпостах.
Коли дізнався, що набирають добровольців в 
добровольчий батальйон при збройних силах 
України, відразу записався туди разом з моїм 
товаришем і колегою по роботі. Це був 43-й 
окремий механізований батальйон. Я просив-
ся рядовим, оскільки ніякого досвіду в мене 
не було, адже крім військової кафедри ніяко-
го відношення до військової справи раніше не 
мав. Хотів бути снайпером, оскільки близько 
трьох років займався кульовою стрільбою, мав 
непогані результати. Загалом, думав, що там 
зможу бути найбільш корисним. Однак майор 
сказав, що у мене є офіцерське звання, тому, 
з огляду на мою посаду (професора в універ-
ситеті) запропонував бути замом командира 
роти по роботі з особовим складом. Чесно ка-
жучи, я не дуже добре собі уявляв свою роль, 
тим більше помилково думав, що це пережит-
ки совка і ця посада щось на зразок політру-
ка. На ділі звичайно все виявилося інакше. 
Так я став зам. ком. 1-ої роти 43-го ОМПБ.
22 серпня 2014 роки ми вже були офіційно по-
кликані і стали бійцями української армії. У 
вересні та жовтні ми проходили бойове зла-
годження під Дніпром (Дніпропетровськом). 
Бойове злагодження – це звичайно голосно 
сказано, тобто заняття були, полігони, стріль-
би, але професійних інструкторів, практично, 
не було. Загалом, ситуація тоді така була, ін-
структорів не вистачало, тому доводилося ба-
гато речей освоювати самостійно. Радувало, що 
серед офіцерів були ті, хто закінчував військові 
училища, а деякі навіть служили в армії, тому 
якісь залишкові знання і навички у них ще за-
лишалися. Кілька разів приїжджали до нас ін-
структори-медики, справжні професіонали, був 
американець, колишній спецназівець. Всі бійці 
нашої роти в обов'язковому порядку займалися 
фізичною підготовкою. Додатково, я дуже бага

то читав різної військової літератури, завдяки 
якій заповнював відсутність знань у військовій 
сфері. Насправді, мені це було цікаво і брався 
за освоєння нової для себе області знань з ен-
тузіазмом. Треба відзначити, що були і свої плю-
си в присутності нас, «піджаків» (так нас жар-
тома називали армійські), в армії, тому що ми 
дивилися на все свіжим поглядом, відзначаючи 
наявні недоліки і пропонуючи свої рішення. Не-
заангажований погляд нам не раз допомагав і 
потім, на передовій. Якось нам доручили приду-
мати собі позивні, так у мене і з'явився позивний 
«Професор», згідно з посадою в універститеті.
Контингент був у нас звичайно різний. Я наївно 
припускав, що всі ми в батальйоні однодумці, 
прийшли за покликом серця, добровольцями. 
Це була помилка: приблизно чверть, а може і 
третина особового складу були не придатні для 
виконання завдань. Пізніше я дізнався, що наби-
рали всіх підряд, були навіть хворі на епілепсію 
(правда їх швидко посписували), алкоголіки, 
наркомани. Військкомати набирали всіх під ви-
глядом добровольців, виконуючи плани, спу-
щені «згори». Серед нас були й злочинці, хоча 
треба зауважити, що вони чітко розділилися 
на нормальних мужиків і негідників. Було чи-
мало також і колишніх правоохоронців і на-
глядачів в тюрмах. Загалом, коктейль вийшов 
гримучий. Посилювало становище те, що в ру-
ках у людей була зброя і всі знаходилися в нез-
вичайній для себе психологічній обстановці.
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«Я свободою все замалюю!»
“На конкурс ім. Івана та Марусі Гнип”

Я – Ірина Морська, мені 20 років. Народилась 
і живу в прекрасному й мальовничому місті 
Чернігові. Навчаюсь на філологічному факультеті 
та, як майбутній педагог, поєдную навчання 
з творчістю водночас. Поезія є невід’ємною 
частиною мого життя, улюбленим захопленням 
і розрадою в печалі. Всі мої почуття та емоції я 
відображаю у віршах. Муза мене майже ніколи 
не покидає, бо, маючи яскраве світосприйняття, 
надихнути на твір мене може геть усе. 

Протест
Тяжко дихати й думати тяжко,

Що в неволі вмирає душа.
Над землею літатиме пташка,

Яка їй уже нині чужа.
Та неволі цій я протестую,

За свободу бажаю боротись.
Я свободою все замалюю,

Мені волю ніхто не вкоротить.
Закликаю я всіх возз'єднатись!

Зрозуміти єдиную суть:
За свободою криється щастя,

Як мороз у зимовую лють.
Поважай те, що в тебе є нині,

Розумій це, люби і ціни.
Пам'ятай своїх рідних могили,
Що вкривали туманом тини.

Рай
Рай – мов пекло. Я не знаю

Як пробачити тебе.
Може, сон мене знайде?

Мовчки я сильніш кохаю.
Тільки спогади збираю.

Варто знову жити мирно?
Я бунтар. Бунтар покірний,

В ностальгії спочиваю.
Теплий погляд зберігаю,

Мов печалі вже нема.
Сміливіш! Бо я сама.
А надовго? Я не знаю.
Всі печалі враз полиш.
Я без слів тебе кохаю.
Засинай. Я засинаю,

Сон ставатиме міцніш.
Ти – моя частина раю.

«Кохаю» не кажи, як не кохаєш
«Кохаю» не кажи, як не кохаєш.

Коли кохаєш – теж про це мовчи,
Бо як там буде – точно ти не знаєш,

На кого ти лишиш свої ключі…
Хай дії твоє ставлення докажуть,
Бо що ж тоді, здавалося, слова?
Вони тобі нічого не покажуть:

Побачать – очі, мислить – голова.
А що тобі шукати в моїх віршах?
Хіба один рядок – це так багато?

Хіба лиш нота – ціла тонна звуку?
Одна лиш фарба – це вже навіть свято?

Ти падаєш. Мою тримай же руку!
Так часто тонеш у безглуздих снах

З бажаннями позбутись цього болю.
А що тобі шукать в моїх віршах?

Натхнення? Дружби? Радості? Любові?
Розлука нам давалася взнаки,

Хоча тобі, можливо, не далась.
У всіх із нас, у всіх свої смаки,

А смак зі смутком. Я переплелась.
Не хочеш – не пиши мені. Нехай.

Весна мені дарує ластовиння,
І тінню вже затьмарене сумління.

Приходь, коханий. Будем пити чай.
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Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз

 Олег Чорногуз - український письменник, жур-
наліст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», 
автор численних книжок гумору та сатири.
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На-
ціональна спілка письменників України, секре-
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль-
ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати — 
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка.

Олег   Чорногуз закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики 
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).

в Криму теж викликає великі сумніви, оскільки 
московія була готова до такого розвитку подій, 
а серед силовиків була чимала кількість крем-
лівських агентів і просто зрадників. Власне ка-
жучи, так і вийшло, - велика частина силовиків 
залишилася в Криму і зрадили Україну. На 
жаль, кремлівські агенти сидять і в парламенті, і 
в міністерствах, в т.ч. оборони, і силових струк-
турах, і серед церковнослужителів і т.д. Про 
симпатизуючих ворогові колаборантів і люм-
пенів мова навіть не йде. Таке засилля ворожої 
агентури призводило до великих втрат наших 
бійців і саботажу прийняття важливих рішень.
У березні 2014 року я записався добровольцем 
у військкоматі і в місцеву самооборону (пізні-
ше стала називатися Територіальною обороною 
дніпропетровської області ТОДО). У ТОДО 
ми регулярно збиралися, проводили заняття 
за різними напрямками, їздили на полігон. В 
рамках підвищення безпеки міста брав участь 
в патрулюванні вулиць, охороні громадсько-
го порядку, а також чергуванні на блокпостах.
Коли дізнався, що набирають добровольців в 
добровольчий батальйон при збройних силах 
України, відразу записався туди разом з моїм 
товаришем і колегою по роботі. Це був 43-й 
окремий механізований батальйон. Я просив-
ся рядовим, оскільки ніякого досвіду в мене 
не було, адже крім військової кафедри ніяко-
го відношення до військової справи раніше не 
мав. Хотів бути снайпером, оскільки близько 
трьох років займався кульовою стрільбою, мав 
непогані результати. Загалом, думав, що там 
зможу бути найбільш корисним. Однак майор 
сказав, що у мене є офіцерське звання, тому, 
з огляду на мою посаду (професора в універ-
ситеті) запропонував бути замом командира 
роти по роботі з особовим складом. Чесно ка-
жучи, я не дуже добре собі уявляв свою роль, 
тим більше помилково думав, що це пережит-
ки совка і ця посада щось на зразок політру-
ка. На ділі звичайно все виявилося інакше. 
Так я став зам. ком. 1-ої роти 43-го ОМПБ.
22 серпня 2014 роки ми вже були офіційно по-
кликані і стали бійцями української армії. У 
вересні та жовтні ми проходили бойове зла-
годження під Дніпром (Дніпропетровськом). 
Бойове злагодження – це звичайно голосно 
сказано, тобто заняття були, полігони, стріль-
би, але професійних інструкторів, практично, 
не було. Загалом, ситуація тоді така була, ін-
структорів не вистачало, тому доводилося ба-
гато речей освоювати самостійно. Радувало, що 
серед офіцерів були ті, хто закінчував військові 
училища, а деякі навіть служили в армії, тому 
якісь залишкові знання і навички у них ще за-
лишалися. Кілька разів приїжджали до нас ін-
структори-медики, справжні професіонали, був 
американець, колишній спецназівець. Всі бійці 
нашої роти в обов'язковому порядку займалися 
фізичною підготовкою. Додатково, я дуже бага

то читав різної військової літератури, завдяки 
якій заповнював відсутність знань у військовій 
сфері. Насправді, мені це було цікаво і брався 
за освоєння нової для себе області знань з ен-
тузіазмом. Треба відзначити, що були і свої плю-
си в присутності нас, «піджаків» (так нас жар-
тома називали армійські), в армії, тому що ми 
дивилися на все свіжим поглядом, відзначаючи 
наявні недоліки і пропонуючи свої рішення. Не-
заангажований погляд нам не раз допомагав і 
потім, на передовій. Якось нам доручили приду-
мати собі позивні, так у мене і з'явився позивний 
«Професор», згідно з посадою в універститеті.
Контингент був у нас звичайно різний. Я наївно 
припускав, що всі ми в батальйоні однодумці, 
прийшли за покликом серця, добровольцями. 
Це була помилка: приблизно чверть, а може і 
третина особового складу були не придатні для 
виконання завдань. Пізніше я дізнався, що наби-
рали всіх підряд, були навіть хворі на епілепсію 
(правда їх швидко посписували), алкоголіки, 
наркомани. Військкомати набирали всіх під ви-
глядом добровольців, виконуючи плани, спу-
щені «згори». Серед нас були й злочинці, хоча 
треба зауважити, що вони чітко розділилися 
на нормальних мужиків і негідників. Було чи-
мало також і колишніх правоохоронців і на-
глядачів в тюрмах. Загалом, коктейль вийшов 
гримучий. Посилювало становище те, що в ру-
ках у людей була зброя і всі знаходилися в нез-
вичайній для себе психологічній обстановці.
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Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз

 Олег Чорногуз - український письменник, жур-
наліст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», 
автор численних книжок гумору та сатири.
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На-
ціональна спілка письменників України, секре-
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль-
ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати — 
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка.

Олег   Чорногуз закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики 
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).

26

№
01

 (2
94

)

27 №
01 (294)

Культурна дипломатія в Монреалі.
Михайло Блехман — народився в Україні, у Харкові. З 1998 мешкаю з родиною в Монреалі 

(Канада).За фахом лінгвіст (кандидат філологічних наук), філолог, перекладач. Пишу прозу. Член 
Канадської письменницької асоціації. Редагую Інтернет-альманах «Порт-Фоліо». В Україні вису-
нутий на здобуття премії Миколи Гоголя. 

- Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, про 
себе. Яким був Ваш шлях до Монреалю?

 - Перебуваючи в Україні, я працював у сфері 
комп’ютерної лінгвістики, очолював розроб-
ку системи російсько-українського перекла-
ду, яка згодом була запроваджена в багатьох 
установах, зокрема у Верховній Раді, Кабміні, 
багатьох банках. Про це навіть був сюжет по 
телебаченню. До Канади я приїхав у 1998 році, 
фактично 18 років уже тут. Разом з дружи-
ною маємо невелику компанію «Лінгвістика», 
яка розробляла словники та програмне за-
безпечення для машинного перекладу. Зараз 
займаюся перекладом та викладаю англійсь-
ку мову через Інтернет. Також досить бага-
то пишу: це і публіцистика, і художні твори.

 - Розкажіть, детальніше про проект «Порт-
Фоліо».

 - Я став редактором цього проекту в 2006 році, 
заснований він був раніше. Спочатку надіслав 
одну із своїх п’єс, а потім отримав пропозицію 
стати редактором. Це – електронний альма-
нах. Він був російськомовним, але зараз там 
публікуються твори також і українською мо-
вою. Він абсолютно художній, видається один 
раз на місяць. Серед творів є поезія, проза, пу-
бліцистика. Єдиний критерій для матеріалів 
– щоб вони були гарно написані, цікаві та на 
високому рівні. У мене є база читачів «Порт-
Фоліо». Але після того, як декларував свою 
жорстку позицію щодо Росії, кількість читачів 
скоротилася. Розповім одну історію: мій друг 
в Санкт-Петербурзі у 2011 році опублікував 
одну мою книгу, приблизно у 200-х примірни-
ках, та розповсюджував її. Але коли у 2014 р. я 
оголосив про моє ставлення до Росії та її агре-
сивної політики, він спалив залишки цієї кни-
ги, настільки був зі мною не згодний. Я дуже 
пишаюся, що потрапив до числа людей, чиї 
книги палили. Особисто для мене Росія – це 
бандитське угруповання, а Україна – була, є і 
буде. В цьому питанні я об’єктивний, оскіль-
ки якби Україна скоїла щось таке, як Росія у 
2014 році, то моє сприйняття було б таке саме.

 - Чи ведете Ви щось на кшталт блогу? Яка 
його тематика?

 - Я дуже обережно ставлюся до системних ме-
реж через брак часу. Колись писав на сайтіпро-
за.ру. У мене є блог, його час від часу поповнюю. 
Він не дуже користується популярністю, «Порт-
Фоліо» в цьому випадку – значно краще. Од-
нією з останніх моїх заміток до блогу був відгук 
на фільм «Ху із містер Путін?». Моя старша доч-
ка є активним волонтером у США – її блог дуже 
популярний у світі, його читають мільйони.

 - Ви живете в Монреалі. Там велика актив-

ність української 
діаспори? Чи 

маєте Ви в Мон-
реалі однодумців, 

літераторів, 
митців?

 - Монреаль, це, 
звичайно, не Бан-
гладеш, де майже 
немає українців, 
але й не Торон-
то, де українська 
громада набагато більша, ніж у нас. Але вона є, 
і досить активна. Наприклад, у вересні ми ор-
ганізували конференцію в Університеті «Кон-
кордія» в Монреалі, на неї прийшло понад 100 
осіб. Також ми відкрили Літературну студію, 
яку спочатку відвідували мало людей, близько 
чотирьох, потім збільшилося до 10. Сподіваюсь, 
кількість буде зростати. Діє також Українське 
Національне Об’єднання (в її приміщенні є сту-
дія), там показують спектаклі. Варто зазначити, 
що канадські українці 2-3 генерації і нинішні 
– це різні люди. Перші – менше перейняті ін-
формацію про реальний стан подій в Україні, 
більшість дуже оптимістична. Їм вдалося збе-
регти українську мову, за це їм велика дяка. 

- А Ви завжди вважали себе українцем?
 - Не просто завжди. Напівжартуючи, можу 
сказати, що ще не народився – а вже таким себе 
вважав. Я народився у Харкові, мій тато – з Лу-
ганська, а мама – з Харкова В дитинстві, коли ми 
жили в Козельщині Полтавської області, у мене 
була няня Надя, з якою я розмовляв українсь-
кою мовою. Пригадую, як мені було 11 років і 
читав репортажі в «Комсомольській правді» 
про Спартакіади народів СРСР. Я дивлюсь, як 
виступили українці, читаю слово «Україна», 
і таке воно мені ніжно-блакитне… Так що це 
було, є і буде до віку. Навчити людину любові до 
Батьківщини – неможливо, це або є всередині, 
або немає. А в мене воно є. Більшість канадців 
не знають про ситуацію в Україні. У нас не дуже 
багато тут інформації по телебаченню, ми от-
римуємо нашу інформацію з канадського цен-
трального канал CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation). Там дуже мало розповідають про 
Україну, здебільшого це рухомий рядок і глядач 
навіть не встигає прочитати. Коли були танки 
на Донбасі, то це показували, але люди не були 
в змозі розібратися та зрозуміти ситуацію. Про-
те, загалом населення налаштоване нормально.
 

Розмовляла Віолета Москалу
Координатор Global Ukraine News

Повне інтервє’ю читайте  на borysten.com.ua

 Рубрика «Нашого цвіту по всьому світу»Після закінчення підготовки на початку ли-
стопада нас направили в м Бахмут (тоді Ар-
темівськ), де ми перебували на військовій базі 
трохи більше тижня. На цій базі незадовго до 
виїзду нас розділили згідно майбутнім зай-
маним позиціям, після чого ми вирушили на 
наші позиції. Я опинився при третьому взводі 
на опорному пункті з функцією блокпоста. На 
нашому блокпості, крім взводу були зенітни-
ки, танк і інші придані нам підрозділи. Знахо-
дилися ми поруч з Вуглегірською ТЕС. У наші 
завдання входило стримування противни-
ка, не давши йому перерізати Дебальцевсь-
ку трасу, яка проходила неподалік від нас і не 
дати противнику зайняти Вуглегірську ТЕС.
Перші два тижні психологічно було дуже важ-
ко. Причому, це було пов'язано не стільки з тим, 
що наш блокпост був крайнім (далі йшла сіра 
зона, н.п. Луганське, Гольмівське), а з атмосфе-
рою всередині підрозділу. Спочатку в даному 
підрозділі була висока концентрація криміналь-
ників, які аж ніяк не відрізнялися дисципліно-
ваністю та сміливістю. Навпаки, коли в пер-
ший раз пролунав сигнал тривоги, деякі з них 
відмовилися займати свої місця, аргументуючи 
свою відмову тим, що їх перших знищать. Крім 
того, вони намагалися створити в підрозділі 
атмосферу тюремного паханату, що було абсо-
лютно не прийнятно і я не міг цього допустити. 
Звичайно ж це призводило до конфліктів. На 
жаль, створенню ситуації, що склалася сприяв 
командир нашого блокпоста, який все це заохо-
чував, а в кінцевому підсумку через два тижні 
після заняття позицій дезертирував. Його по-
дальша доля мені невідома. Все це відбувалося 
на тлі постійних недосипів, оскільки в день ми 
копали окопи, нори, бліндажі, а вночі стояли 
по тривозі в очікуванні супротивника. Копати 
доводилося вручну, а ґрунт там був дуже твер-
дий, лопата заходила на сантиметр, іноді руба-
ли сокирою або ломом, руки стирали до крові. 

Поступово все починало налагоджуватися. 
Пощастило, що командування батальйону йшло 
на зустріч і нам вдалося позбутися військово-
службовців, яким було не місце на нашій пози-
ції: тих, хто не хотів сумлінно виконувати по-
ставлені завдання, не виходили на чергування, 
намагалися наживатися на місцевих. В цілому, 
колектив в кінцевому підсумку зібрався дуже 
хороший, хоча нам і підкидали «на виправлен-
ня» деяких екземплярів, але таких уже було не 
багато, тому в цілому дисципліна і бойовий дух 
були на досить високому рівні. Я з вдячністю 
згадую своїх товаришів по службі, ми підтриму-
вали і допомагали один одного, прощали якісь 
помилки, жартували, раділи, сумували разом. 
Там, на фронті я зрозумів, наскільки важли-
ва роль зам. ком. роти по роботі з особовим 
складом, оскільки ти дійсно постійно зайнятий 
людьми, намагаєшся розібратися з їх пробле-
мами, часто виступаєш в ролі психолога. При 

цьому ти разом з солдатами зі зброєю стоїш в 
окопі, копаєш бліндаж, рубаєш дрова і т.д. На 
фронті всі рівні. Можливо, далася взнаки звич-
ка з університету, і шанобливе ставлення до сту-
дентів проектувалося на солдатів. Шанобливого 
ставлення від солдатів ми з новим командиром 
блокпоста також вимагали і до місцевого на-
селення, з яким нам доводилося спілкуватися 
щодня. Осіб, які викликали б підозри, ми затри-
мували і передавали СБУ або міліції, які були 
відряджені з інших міст і знаходилися в Бахмуті.
На початку березня нас повинні були відправи-
ти на ротацію, настрій у всіх був чемоданний, 
але через брак людей ротації так і не було. Пе-
ребуваючи на блокпосту, ми вперше зіткнули-
ся з розвідгрупами противника, правда вони 
вели за нами тільки спостереження, потім в хід 
по нам пішли гради, мінометні обстріли. Таких 
інтенсивних боїв, як на деяких інших ділянках 
фронту у нас не було, але багато хто з нас го-
тові були вирушити на допомогу побратимам в 
Донецький аеропорт, Дебальцеве і т.д. Одного 
разу командування батальйону попередило, що 
за даними розвідки сепари спробують замкнути 
Дебальцевський котел через нас, оскільки вони 
одночасно таким чином перерізають Дебаль-
цевську трасу і захоплюють Вуглегірську ТЕС і 
м Світлодарськ. Ми активно готувалися. Сепа-
ри дійсно підвищили активність на нашому на-
прямку, але пізніше з'ясувалося, що противник 
вважає наші позиції дуже добре укріпленими, 
плюс наша артилерія, що підтримувала нас, їх 
трохи протверезила. Загалом, вони атакували 
Дебальцевське угруповання через м. Вуглегір-
ськ. Подальший розвиток подій відомий. Багато 
з нас засмучувалися, що у нас немає активних 
бойових дій, хоча в той же час ми розуміли, що 
якби ми тут не стояли, сепари вже давно були б 
тут і полізли б далі. До того ж ми намагалися кон-
тролювати, щоб на постах стояли тверезі бійці, 
що не могло бути непоміченим місцевими, серед 
яких звичайно ж були і стукачі. Тверезі солда-
ти, значить сувора дисципліна, значить можуть 
дати рішучу відсіч. На війні немає дрібниць.
Пригадується один цікавий випадок. 14 лютого 
2015 року ми з бійцем встановили український 
прапор розміром 3х1,5 м на трубі Вуглегірської 
ТЕС на висоті 80 м. Коли ми піднімалися на неї 
було «весело»: по-перше, сходи в багатьох місцях 
вже не мали кріплень і відповідно бовталися, на 
багатьох ділянках сходів було відсутнє огород-
ження. Але найголовніше, над нашими голова-
ми постійно пролітали снаряди артилерій, які 
обмінювалися «люб'язностями». А враховуючи, 
що якраз напередодні один зі снарядів випад-
ково потрапив по трубі (по ковзної траєкторії), 
то це звичайно додавало нам гострих відчуттів. 
Лізли ми довго, з перервами, тому що доводило-
ся тягнути з собою флагшток (металеву трубу) 
і деякі інструменти, руки не хотіли слухатися, 
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Мене звуть Василь Остапчук, студент 
філологічного факультету Чернігівського 
національного педагогічного університету. 
Учасник поетичного гуртка «Post Scriptum». Я 
почав писати вірші у 14-літньому віці. Зазвичай 
створюю романтичні поезії, пишу й на 
філософську тематику, і такі вірші звернені до 
людей із закликом змінитися, стати кращими. Є 
українські патріотичні поезії. Що мене надихає 
на творчість? Взагалі, для кожної людини 
натхнення – це індивідуальна річ. Для мене 
невичерпні джерела натхнення – природа та 
люди і, звісно, події, які відбуваються в моєму 
житті.

* * * 
Чи ти любиш свою Україну,

Її коси – жита у полях,
Її душу – козацьку та вільну,
Що просякнута нею земля?! 

Чи ти любиш блакитні простори,
Як гойдає їх вітер легкий,
Обіймаючи ниви та гори,

Сповіщаючи край, що живий?

Ллється промінь, яскраво прозорий
(Просто в душу заходить тепло),

І веде у світи неозорі,
Де завжди переможуть добро,

Віра й воля… Тебе я кохаю, 
Славна земле, свята, ти – моя;
Я ще стільки про тебе не знаю,

Хоч так прагну дізнатися я!

Пісне мила, до мене ти линеш,
Цвітом яблуні білим рясна;

Ти ніколи для нас не загинеш,
Наче спів солов’я, чарівна. 

Рідна мово, тебе не любити
Я не зможу ніколи в житті;

І без волі не зможу прожити,
Я без тебе – немов в забутті.

Україно, кохана, єдина,
Ти народ наш навік збережи;
В незалежній і вільній країні

Честь козацька – із нами завжди!
* * *

Ллється пісня вільна
З уст моїх братів:  

Молять за Вкраїну – 
Проти ворогів.

Дивляться з блакиті 
Воїни сумні: 

«Стільки ще на світі
Крові та борні…»  

Ці брати повстали
За волю та силу,

Злидні бо настали
І нас полонили.

Сонцем через поле
Проминають дні,

Серце в мами коле
За своїх синів.

Багряняться ниви,
Небеса, роса…  

Страшно за Вкраїну! –  
Котиться сльоза.

Плаче мати сива 
І чекає сина;

Він зламав вже крила.
Що тепер? Могила…

Мужні, сильні, рідні:
«Будем жити, брате!
Чи того ми гідні –  
В юності сконати?!

Не схили в руїну,    
Брате, голови!» – 

Молять за Вкраїну –  
Із небес, живі.
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«Про затвердження зразків книг 
реєстрації актів цивільного стану та 
описів бланків свідоцтв, що видаються 
державними органами реєстрації актів 
цивільного стану», якою в свідоцтві 
про народження і в свідоцтві про 
усиновлення було вилучено запис про 
національність батьків, а в свідоцтві 
про шлюб – національність подружжя.
Грубо порушуючи вимоги Конституції 
України та міжнародно правові акти, 
уряд Кінаха, не маючи на те повноважень, 
скасував Постанову Верховної Ради 
від 26 червня 1992 року №2503-
XII «Про затвердження положень 
про паспорт громадянина України, 
про свідоцтво про народження…».
Безпрецедентний випадок в 
історії незалежної України – уряд 
скасовує постанову парламенту!
Як народний депутат ІІ-VІ скликань, я 
неодноразово звертався до президентів 
України Кучми, Ющенка, Януковича та 
прем’єр-міністрів Кінаха, Януковича, 
Тимошенко, Азарова з депутатськими 
зверненнями і запитами про скасування 
постанови уряду № 1367, а перед 
парламентом ставив питання про внесення 
змін до Постанови Верховної Ради 
№2503-XII «Про затвердження положень 
про паспорт громадянина України…», 
як таких, що порушують принцип 
верховенства права і конституційні 
права і свободи українців та узгодження 
цих постанов з вимогами Конституції, 
законів України та міжнародних 
правових актів, які є частиною 
національного законодавства України.
Проте мої та інших народних депутатів 
неодноразові законні вимоги про 
повернення графи «національність» 
у державні реєстраційні документи 
було проігноровано… Принцип 
верховенства права і природне право 

етнічних українців (як і право інших 
громадян України) мати у паспорті, 
свідоцтві про народження, свідоцтві про 
шлюб запис про свою національність 
антиукраїнською владою був розтоптаний.
Більше того, 10 листопада 2010 року 
Кабінет міністрів України, у якому 
етнічних українців було менше, 
ніж пальців на одній руці, на чолі з 
уродженцем Росії Азаровим (який вважав 
себе «гражданіном с русской отчізной») 
ухвалив Постанову № 1025 «Про 
затвердження зразків актових записів 
цивільного стану, описів та зразків бланків 
свідоцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», якою завершив 
процесс денаціоналізації українців, 
вилучивши графу «національність» з 
усіх бланків про державну реєстрацію.
Цією антиукраїнською  злочинною по 
суті постановою (яка діє і донині), уряд 
Азарова і зрадник-втікач Янукович 
позбавили 46 млн. громадян України, з яких 
понад 37 млн. – етнічні українці, права, 
передбаченого міжнародними правовими 
актами і національним законодавством, 
вказувати в реєстраційних державних 
документах свою національність.
Чому нас, майже 80% етнічних 
українців, без нашої згоди, навіть не 
запитавши, юридичноперетворили 
на національних безбатченків?
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Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

більшість людей не приділяють 
великої уваги цим подіям, не бачать 
їх історичного значення. Можливо, 
це трапляється через недостатню 
кількість знань сутності, причин та 
наслідків подій 1932-1933 років. Не 
володіючи достатньою інформацією, 
але маючи надзвичайну впевненість 
у власній правоті, «великі історики» 
роблять різноманітні висновки. 
Деякі з них помилкові, деякі відверто 
абсурдні, але люди в нас довірливі, 
тому готові вірити в будь-що, що про-
читали в газеті,у мережі Інтернет чи 
почули від сусідки, причому сусідка 
тут є найнадійнішим джерелом 

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 

але в кінцевому підсумку, ми пра-
пор встановили і були цьому дуже раді.
Цікавим було, як ми під носом у сепарів про-
водили рекогносцировку. Ми переодягалися 
в цивільний одяг і на цивільній машині їзди-
ли в сіру зону, зупинялися, де було потрібно і 
ходили оглядали території, які нас цікавили. 
У нас виникали серйозні підозри, що сепари 
заїжджають в сіру зону і звідти насипають по 
нам, тому ми і проводили такі вилазки. Кіль-
ка разів ходили в район дачного селища, куди 
за нашою інформацією навідувалися сепари.
В наслідок деяких реорганізацій в березні нас 
перекинули уздовж лінії фронту, в район н.п. 
Майорське, с. Зайцеве уздовж Бахмутськой 
траси, на голе місце. На новій позиції перший 
і третій взводи вже стояли разом. Заїжджали 
на новий опорник по частинах, тому в першу 
ніч, коли я туди приїхав, людей було не бага-
то, з офіцерів я один, відповідно залишився 
за старшого. Ніч пройшла відносно спокійно. 
Потім почалися трудодні: копання, облашту-
вання. Спали на вулиці, було дуже холодно, 
температура вночі знижувалася до 12 С мо-
розу, часто дув сильний вітер. Потім йшли 
дощі, сніг і знову морози, багнюка по коліно.
Бойові дії на даній ділянці йшли більш ін-
тенсивно. Наші позиції регулярно підда-
вали обстрілу і в денний час, і в нічний з 
танків, САУ, мінометів, гранатометів і т.д. 
Обстрілювали з різних позицій, через тери-
кони шахти ім. Ізотова, з н.п. Гольмівський 
та ін. точок. Природно, ми давали відповідь.
Надалі, нас перекинули в Авдіївку, але були ми 
там недовго, приблизно тиждень, після чого нас 
відправили за н.п. Новгородське, де ми змінили 
інший батальйон. Стояли ми знову в полях, вже 
всієї своєю ротою. Частина бліндажів була гото-
ва попередниками, але окопів практично не було, 
а ті що були для бойових дій не годилися. З про-
тивником нас розділяла балка. Обстріли позицій 
нашого батальйону були досить частими, періо-
дично з'являлися диверсійні групи противника.
На даній ділянці фронту ми прослуховували 
переговори противника, вираховуючи їх дисло-
кації, характер дій і т.д. Часто дивувала дурість 
і підлість сепарів. Частим було таке: рашисти 
йдуть в атаку, ми їм насипаємо по повній, вони 
через спецкомісію запитують перемир'я, заби-
рають свої рюкзаки (300-их) і ящики (200-их) і 
хвилин через 10 - 15 знову лізуть. Ми їм знову 
навалюємо, знову запит на перемир'я, і так кіль-
ка разів. Судячи з радіопереговорів сепарів, кон-
тингент там був дуже своєрідний, хоча нас це і 
не дивувало. Цікаво, що своїх російських кура-
торів вони називали позивними, типу «Хазяїн». 
Нерідко, ми з солдатами задавалися питанням, 
невже місцевих сепарів влаштовує, що ними 
керують якісь заїжджі рашисти, господарюють 
там, розпоряджаються їх життями, вирізають і 
вивозять підприємства і т.д. Між нами і сепа-

рами-рашистами є непереборна стіна, вони во-
юють, бо ненавидять все навколо, їх зброя – це 
ненависть. А ми воюємо заради любові. Любові 
до нашої країни – неньки України, до нашої зем-
лі, сім’ї. Наша зброя – то Любов. Тому, як казала 
відома авторка, ніколи ми не будемо братами. 

Аватари.
Аватари, тобто алкоголіки і п'яниці – це серй-
озна проблема армії. На жаль, вони представ-
ляють собою баласт, який любить їсти, пити 
і спати. Службу несуть погано, покластися на 
них не можна, деяких необхідно втихомирю-
вати силою. Важелів впливу у нас практично 
не було, крім позбавлення премій та відтер-
мінування їх відпусток. Обидва цих засоби ми 
використовували, але ефект від них був неве-
ликий. В ідеалі було б краще, щоб їх взагалі не 
було в армії, тому що від них в основному тіль-
ки шкода. Ми допускали, що боєць може після 
варти трохи випити перед сном, але у деяких 
бійців розуміння «трохи» повністю відсутнє.

Робота з місцевим населенням.
Проводили ми ідеологічну роботу і з місце-
вим населенням, активно допомагали сусід-
нім селам продуктами. Правило допомоги 
було простим: нужденним будь-якого віку, 
але тільки не алкоголікам. Місцеві щиро нам 
дякували, намагалися якось нам теж допом-
агати, підкидали іноді потрібну інформацію.

Волонтери.
Волонтерам низький уклін. Вони ста-
ралися, часто ризикуючи своїми жит-
тями, без них було б значно гірше. 
Дивувало, як тендітні дівчата – волонтери ви-
являлися більш сміливими, ніж деякі мужики.
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Олександр Пісаревський: « Держава служить народу для 
створення добробуту, гідних умов життя та виживання Нації, 
збереження історії, традицій, культури народу та просування 

його на шляху прогресу та розвитку».
Олександр Пісаревський, позивний 

Сігурд. Командир підрозділу Сармат 
в складі ППСПОП «Дніпро-1». Не 
одружений, за освітою історик, 
викладач історії, суспільствознавства 
та історії релігії. Належить до тих 
захисників України, котрі з перших 
днів російської агресії встали на 
оброну Вітчизни. З українським героєм 
розмову веде  редактор журналу 
«Бористен» письменник Фідель Сухоніс. 

- Першим кроком батальйону стало 
забезпечення правопорядку на території 
Дніпропетровської області та прилеглих районів 
Донеччини; наступним — охорона блокпостів 
та технічна допомога Збройним силам в зоні 
проведення АТО на сході України. З 11 травня 
2014 року бійці спецбатальйону «Дніпро-1» 
разом з силами батальйону територіальної 
оборони Дніпропетровської області розпочали 
патрулювання території Красноармійського, 
Добропільського, Великоновосілківського, 
Олександрівського районів Донеччини з 
метою підтримки правопорядку, нейтралізація 
мародерів, бандитів та кримінальних елементів. 
Що найбільше врізалося в пам’ять з тих часів? 
- Власне, в 2014 році я зі своїм підрозділом 
діяв у складі ПС, а потім ДУК ПС. З Дніпром-1 
ми тоді взаємодіяли і допомагали одне одному, 
посилювали за потреби. Нашою задачею тоді 
були  рейди тилами супротивника, диверсії, 
розвідка. Вперше ми брали участь у спільній 
з Дніпром операції в Красноармійську, коли 
зірвали псевдо референдум. А повністю у 
підпорядкування Дніпру я зі своїм підрозділом 
перейшов лише взимку 2015-го, взявши участь 
в операціях в Лебединському та під Широкіним.
- Зараз дуже багато людей питаються, 
чи справді варто так дорого платити за 
утримування Донбасу в межах нашої держави, 
доводять, що донеччан неможливо зробити 
патріотами України. Скажи, скільки у твоєму 
батальйоні було  людей з різних частин 
України, а скільки саме з території АТО?
- За будь-яку частину Україну варто і 
необхідно боротися до останнього. Бо це наша 
земля, життєвий простір нашого народу, нашої 
Нації. Захист територіальної цілісності України 
є священним обов’язком кожного українця, 
громадянина України. Ті ж, хто висловлює думку 
про можливість здачі Донбасу, виступають 
проти цілісності нашої держави, а отже, так чи 
інакше, грають на руку агресорові та можуть 

і мають вважаться державними зрадниками. 
Щодо думки, що донеччан не можливо зробити 
патріотами України, можу сказати наступне: 25 
років українські інтелектуали та патріотична 
інтелігенція займалися чим завгодно тільки 
не вихованням нації. Українці були покинуті 
і тому утворився такий собі ідеологічний 
вакуум. Особливо це було відчутно саме на 
Донбасі – території найближче розташованій до 
Московії. І цей вакуум заповнила московська, 
антиукраїнська пропаганда. А от чому 
наші, національно свідомі, патріотичні діячі 
культури,  науки та мистецтв нічого не робили 
то вже питання до них. Зате деякі, навіть 
дуже авторитетні автори зуміли розродитися 
тезою про необхідність відтяти Південний 
Схід України, як вражений гангреною, і на 
позосталій території будувати справжню 
Україну. Такий підхід є капітулянтством і 
зрадою тих українців,які живуть в тих районах. 
До того ж, така позиція наших культурних 
діячів та інтелігенції виявилася в корені хибною 
і безпідставною. Історія російсько-української 
війни це підтвердили. Саме Південний 
Схід України став тим бастіоном, об який 
розбився потоп «руського міра». Це задача 
нашої інтелігенції та педагогів – перетворити 
Донеччину на патріотичний український край. 
От хай і беруться до діла, а не бавляться з 
антиукраїнськими ідеями «заражених гангреною 
територій». В полку Дніпро-1 ціла рота була 
набрана виключно з мешканців Донецька та 
Донецької області. Це віддані Україні, патріотичні
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повернення графи «національність» у паспорті, оскільки такої проблеми в українському 
суспільстві немає, а в Україні проживає 20 мільйонів росіян. Це була цинічна і 
нахабна брехня! Проблема є, і велика – на той час в органах державної влади України 
посадові особи (президент, прем’єр-міністр, члени уряду, посадовці міністерств, 
відомств, народні депутати)  у абсолютно не пропорційній більшості до населення 
країни були не українці за національністю. Така ж ситуація і в органах влади на місцях. 
Згідно з останнім (2001 р.) переписом населення в Україні  проживало 8 334 100 
росіян, а не 20 мільйонів, як стверджував Азаров. Інфографіка голови Товариства 
Української мови, м. Чикаго (США), професора Віри Боднарук (квітень 2013 рік).
Ще раз наголошую: перепис населення засвідчив, що за роки 
незалежності  у національному складі населення України питома вага 
етнічних українців зросла на 5,1%, а росіян, навпаки, зменшилась 
на 4,8 % і впала з 22,1% до  17,3% порівняно з 1989 роком.
Міжнародні правові акти, які ратифіковані Україною і є частиною 
національного законодавства, а також Конституція і чинні закони України 
не забороняють, а навпаки – дають право громадянам України мати у 
реєстраційних державних документах запис про свою національність чи 
етнічну приналежність, що неодноразово було підтверджено рішенням суду.

Таким чином уряди, очолювані Кінахом і Азаровим (не українці за 
національністю), та президенти Кучма і Янукович (не українець за 

національністю) здійснили юридичний етноцид 
українців – титульної нації України.



28

№
01

 (2
94

)

«ГОЛОДОМОР ОЧИМА МОЛОДИХ»

Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

більшість людей не приділяють 
великої уваги цим подіям, не бачать 
їх історичного значення. Можливо, 
це трапляється через недостатню 
кількість знань сутності, причин та 
наслідків подій 1932-1933 років. Не 
володіючи достатньою інформацією, 
але маючи надзвичайну впевненість 
у власній правоті, «великі історики» 
роблять різноманітні висновки. 
Деякі з них помилкові, деякі відверто 
абсурдні, але люди в нас довірливі, 
тому готові вірити в будь-що, що про-
читали в газеті,у мережі Інтернет чи 
почули від сусідки, причому сусідка 
тут є найнадійнішим джерелом 

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 

але в кінцевому підсумку, ми пра-
пор встановили і були цьому дуже раді.
Цікавим було, як ми під носом у сепарів про-
водили рекогносцировку. Ми переодягалися 
в цивільний одяг і на цивільній машині їзди-
ли в сіру зону, зупинялися, де було потрібно і 
ходили оглядали території, які нас цікавили. 
У нас виникали серйозні підозри, що сепари 
заїжджають в сіру зону і звідти насипають по 
нам, тому ми і проводили такі вилазки. Кіль-
ка разів ходили в район дачного селища, куди 
за нашою інформацією навідувалися сепари.
В наслідок деяких реорганізацій в березні нас 
перекинули уздовж лінії фронту, в район н.п. 
Майорське, с. Зайцеве уздовж Бахмутськой 
траси, на голе місце. На новій позиції перший 
і третій взводи вже стояли разом. Заїжджали 
на новий опорник по частинах, тому в першу 
ніч, коли я туди приїхав, людей було не бага-
то, з офіцерів я один, відповідно залишився 
за старшого. Ніч пройшла відносно спокійно. 
Потім почалися трудодні: копання, облашту-
вання. Спали на вулиці, було дуже холодно, 
температура вночі знижувалася до 12 С мо-
розу, часто дув сильний вітер. Потім йшли 
дощі, сніг і знову морози, багнюка по коліно.
Бойові дії на даній ділянці йшли більш ін-
тенсивно. Наші позиції регулярно підда-
вали обстрілу і в денний час, і в нічний з 
танків, САУ, мінометів, гранатометів і т.д. 
Обстрілювали з різних позицій, через тери-
кони шахти ім. Ізотова, з н.п. Гольмівський 
та ін. точок. Природно, ми давали відповідь.
Надалі, нас перекинули в Авдіївку, але були ми 
там недовго, приблизно тиждень, після чого нас 
відправили за н.п. Новгородське, де ми змінили 
інший батальйон. Стояли ми знову в полях, вже 
всієї своєю ротою. Частина бліндажів була гото-
ва попередниками, але окопів практично не було, 
а ті що були для бойових дій не годилися. З про-
тивником нас розділяла балка. Обстріли позицій 
нашого батальйону були досить частими, періо-
дично з'являлися диверсійні групи противника.
На даній ділянці фронту ми прослуховували 
переговори противника, вираховуючи їх дисло-
кації, характер дій і т.д. Часто дивувала дурість 
і підлість сепарів. Частим було таке: рашисти 
йдуть в атаку, ми їм насипаємо по повній, вони 
через спецкомісію запитують перемир'я, заби-
рають свої рюкзаки (300-их) і ящики (200-их) і 
хвилин через 10 - 15 знову лізуть. Ми їм знову 
навалюємо, знову запит на перемир'я, і так кіль-
ка разів. Судячи з радіопереговорів сепарів, кон-
тингент там був дуже своєрідний, хоча нас це і 
не дивувало. Цікаво, що своїх російських кура-
торів вони називали позивними, типу «Хазяїн». 
Нерідко, ми з солдатами задавалися питанням, 
невже місцевих сепарів влаштовує, що ними 
керують якісь заїжджі рашисти, господарюють 
там, розпоряджаються їх життями, вирізають і 
вивозять підприємства і т.д. Між нами і сепа-

рами-рашистами є непереборна стіна, вони во-
юють, бо ненавидять все навколо, їх зброя – це 
ненависть. А ми воюємо заради любові. Любові 
до нашої країни – неньки України, до нашої зем-
лі, сім’ї. Наша зброя – то Любов. Тому, як казала 
відома авторка, ніколи ми не будемо братами. 

Аватари.
Аватари, тобто алкоголіки і п'яниці – це серй-
озна проблема армії. На жаль, вони представ-
ляють собою баласт, який любить їсти, пити 
і спати. Службу несуть погано, покластися на 
них не можна, деяких необхідно втихомирю-
вати силою. Важелів впливу у нас практично 
не було, крім позбавлення премій та відтер-
мінування їх відпусток. Обидва цих засоби ми 
використовували, але ефект від них був неве-
ликий. В ідеалі було б краще, щоб їх взагалі не 
було в армії, тому що від них в основному тіль-
ки шкода. Ми допускали, що боєць може після 
варти трохи випити перед сном, але у деяких 
бійців розуміння «трохи» повністю відсутнє.

Робота з місцевим населенням.
Проводили ми ідеологічну роботу і з місце-
вим населенням, активно допомагали сусід-
нім селам продуктами. Правило допомоги 
було простим: нужденним будь-якого віку, 
але тільки не алкоголікам. Місцеві щиро нам 
дякували, намагалися якось нам теж допом-
агати, підкидали іноді потрібну інформацію.

Волонтери.
Волонтерам низький уклін. Вони ста-
ралися, часто ризикуючи своїми жит-
тями, без них було б значно гірше. 
Дивувало, як тендітні дівчата – волонтери ви-
являлися більш сміливими, ніж деякі мужики.
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Олександр Пісаревський: « Держава служить народу для 
створення добробуту, гідних умов життя та виживання Нації, 
збереження історії, традицій, культури народу та просування 

його на шляху прогресу та розвитку».
Олександр Пісаревський, позивний 

Сігурд. Командир підрозділу Сармат 
в складі ППСПОП «Дніпро-1». Не 
одружений, за освітою історик, 
викладач історії, суспільствознавства 
та історії релігії. Належить до тих 
захисників України, котрі з перших 
днів російської агресії встали на 
оброну Вітчизни. З українським героєм 
розмову веде  редактор журналу 
«Бористен» письменник Фідель Сухоніс. 

- Першим кроком батальйону стало 
забезпечення правопорядку на території 
Дніпропетровської області та прилеглих районів 
Донеччини; наступним — охорона блокпостів 
та технічна допомога Збройним силам в зоні 
проведення АТО на сході України. З 11 травня 
2014 року бійці спецбатальйону «Дніпро-1» 
разом з силами батальйону територіальної 
оборони Дніпропетровської області розпочали 
патрулювання території Красноармійського, 
Добропільського, Великоновосілківського, 
Олександрівського районів Донеччини з 
метою підтримки правопорядку, нейтралізація 
мародерів, бандитів та кримінальних елементів. 
Що найбільше врізалося в пам’ять з тих часів? 
- Власне, в 2014 році я зі своїм підрозділом 
діяв у складі ПС, а потім ДУК ПС. З Дніпром-1 
ми тоді взаємодіяли і допомагали одне одному, 
посилювали за потреби. Нашою задачею тоді 
були  рейди тилами супротивника, диверсії, 
розвідка. Вперше ми брали участь у спільній 
з Дніпром операції в Красноармійську, коли 
зірвали псевдо референдум. А повністю у 
підпорядкування Дніпру я зі своїм підрозділом 
перейшов лише взимку 2015-го, взявши участь 
в операціях в Лебединському та під Широкіним.
- Зараз дуже багато людей питаються, 
чи справді варто так дорого платити за 
утримування Донбасу в межах нашої держави, 
доводять, що донеччан неможливо зробити 
патріотами України. Скажи, скільки у твоєму 
батальйоні було  людей з різних частин 
України, а скільки саме з території АТО?
- За будь-яку частину Україну варто і 
необхідно боротися до останнього. Бо це наша 
земля, життєвий простір нашого народу, нашої 
Нації. Захист територіальної цілісності України 
є священним обов’язком кожного українця, 
громадянина України. Ті ж, хто висловлює думку 
про можливість здачі Донбасу, виступають 
проти цілісності нашої держави, а отже, так чи 
інакше, грають на руку агресорові та можуть 

і мають вважаться державними зрадниками. 
Щодо думки, що донеччан не можливо зробити 
патріотами України, можу сказати наступне: 25 
років українські інтелектуали та патріотична 
інтелігенція займалися чим завгодно тільки 
не вихованням нації. Українці були покинуті 
і тому утворився такий собі ідеологічний 
вакуум. Особливо це було відчутно саме на 
Донбасі – території найближче розташованій до 
Московії. І цей вакуум заповнила московська, 
антиукраїнська пропаганда. А от чому 
наші, національно свідомі, патріотичні діячі 
культури,  науки та мистецтв нічого не робили 
то вже питання до них. Зате деякі, навіть 
дуже авторитетні автори зуміли розродитися 
тезою про необхідність відтяти Південний 
Схід України, як вражений гангреною, і на 
позосталій території будувати справжню 
Україну. Такий підхід є капітулянтством і 
зрадою тих українців,які живуть в тих районах. 
До того ж, така позиція наших культурних 
діячів та інтелігенції виявилася в корені хибною 
і безпідставною. Історія російсько-української 
війни це підтвердили. Саме Південний 
Схід України став тим бастіоном, об який 
розбився потоп «руського міра». Це задача 
нашої інтелігенції та педагогів – перетворити 
Донеччину на патріотичний український край. 
От хай і беруться до діла, а не бавляться з 
антиукраїнськими ідеями «заражених гангреною 
територій». В полку Дніпро-1 ціла рота була 
набрана виключно з мешканців Донецька та 
Донецької області. Це віддані Україні, патріотичні
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«ГОЛОДОМОР ОЧИМА МОЛОДИХ»

Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

більшість людей не приділяють 
великої уваги цим подіям, не бачать 
їх історичного значення. Можливо, 
це трапляється через недостатню 
кількість знань сутності, причин та 
наслідків подій 1932-1933 років. Не 
володіючи достатньою інформацією, 
але маючи надзвичайну впевненість 
у власній правоті, «великі історики» 
роблять різноманітні висновки. 
Деякі з них помилкові, деякі відверто 
абсурдні, але люди в нас довірливі, 
тому готові вірити в будь-що, що про-
читали в газеті,у мережі Інтернет чи 
почули від сусідки, причому сусідка 
тут є найнадійнішим джерелом 

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 

але в кінцевому підсумку, ми пра-
пор встановили і були цьому дуже раді.
Цікавим було, як ми під носом у сепарів про-
водили рекогносцировку. Ми переодягалися 
в цивільний одяг і на цивільній машині їзди-
ли в сіру зону, зупинялися, де було потрібно і 
ходили оглядали території, які нас цікавили. 
У нас виникали серйозні підозри, що сепари 
заїжджають в сіру зону і звідти насипають по 
нам, тому ми і проводили такі вилазки. Кіль-
ка разів ходили в район дачного селища, куди 
за нашою інформацією навідувалися сепари.
В наслідок деяких реорганізацій в березні нас 
перекинули уздовж лінії фронту, в район н.п. 
Майорське, с. Зайцеве уздовж Бахмутськой 
траси, на голе місце. На новій позиції перший 
і третій взводи вже стояли разом. Заїжджали 
на новий опорник по частинах, тому в першу 
ніч, коли я туди приїхав, людей було не бага-
то, з офіцерів я один, відповідно залишився 
за старшого. Ніч пройшла відносно спокійно. 
Потім почалися трудодні: копання, облашту-
вання. Спали на вулиці, було дуже холодно, 
температура вночі знижувалася до 12 С мо-
розу, часто дув сильний вітер. Потім йшли 
дощі, сніг і знову морози, багнюка по коліно.
Бойові дії на даній ділянці йшли більш ін-
тенсивно. Наші позиції регулярно підда-
вали обстрілу і в денний час, і в нічний з 
танків, САУ, мінометів, гранатометів і т.д. 
Обстрілювали з різних позицій, через тери-
кони шахти ім. Ізотова, з н.п. Гольмівський 
та ін. точок. Природно, ми давали відповідь.
Надалі, нас перекинули в Авдіївку, але були ми 
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рають свої рюкзаки (300-их) і ящики (200-их) і 
хвилин через 10 - 15 знову лізуть. Ми їм знову 
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рами-рашистами є непереборна стіна, вони во-
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відома авторка, ніколи ми не будемо братами. 

Аватари.
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ляють собою баласт, який любить їсти, пити 
і спати. Службу несуть погано, покластися на 
них не можна, деяких необхідно втихомирю-
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Робота з місцевим населенням.
Проводили ми ідеологічну роботу і з місце-
вим населенням, активно допомагали сусід-
нім селам продуктами. Правило допомоги 
було простим: нужденним будь-якого віку, 
але тільки не алкоголікам. Місцеві щиро нам 
дякували, намагалися якось нам теж допом-
агати, підкидали іноді потрібну інформацію.

Волонтери.
Волонтерам низький уклін. Вони ста-
ралися, часто ризикуючи своїми жит-
тями, без них було б значно гірше. 
Дивувало, як тендітні дівчата – волонтери ви-
являлися більш сміливими, ніж деякі мужики.
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Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

більшість людей не приділяють 
великої уваги цим подіям, не бачать 
їх історичного значення. Можливо, 
це трапляється через недостатню 
кількість знань сутності, причин та 
наслідків подій 1932-1933 років. Не 
володіючи достатньою інформацією, 
але маючи надзвичайну впевненість 
у власній правоті, «великі історики» 
роблять різноманітні висновки. 
Деякі з них помилкові, деякі відверто 
абсурдні, але люди в нас довірливі, 
тому готові вірити в будь-що, що про-
читали в газеті,у мережі Інтернет чи 
почули від сусідки, причому сусідка 
тут є найнадійнішим джерелом 

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 
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Не лише театральна громада 
України, але багато любителів теа-
трального мистецтва на закінчення 
2015 року урочисто відзначили 
100-річчя від дня народження 
заслуженої актриси Ніни Алісової. У 
цьому новому році відзначатумуть 
20-річчя її відходу у вічність. Ніна 
Алісова народилась 16 груд-
ня 1915 р. в Києві. З молодих років 
дівчина відзначалася не лише вро-
дою, але мала незвичайний талат і 
великі театральні здібності. Вже як 
дванадцятьлітня дівчина виступала 
(1927-1932) на сцені Київського ди-
тячого театру. Грала  в театрі і одно-
часно продовжувала навчання,а  у 
1938 році їй довірено грати  роль Ла-
риси Огудалової у фільмі «Беспри-
данница» Якова Протазанова.  Але  з 
цього часу наявно помітно,  що Ніна 
майжа постійно грає визначні ролі в 
кінофільмах «Одібна і вже странно-
стях любви» (1936), «Дурсун» (1940), 
«Прокурор» (1941), «Поединок» 
(1944), «Дама с собачкой» (1960), 
«Железный поток» (1967), «Слад-
кая женщина» (1976), «Испытате-
ли» (1987), «Ширли-мырли» (1995) 
та інші. Саме в 30-х роках не лише 
український театр, але українська 
культура в цілому переживала вкрай 
складний перід, Можна сказати одну 
із найбільш трагічних епох в нашій 
історії.  Червоний комуністичний ре-
жим накинув свої напрямні праве-
ла, за яким шляхом повинна пряму-
вати  культура, тобто визначено т. зв. 
,,соціалістичний реалізм’’. За його 
принципом тртеба було за вказівкою 
комуністичної влади ,,закріплювати 
здобутки революції’’, на руїнах і зга-
рищах, серед голоду й холоду сла-

ДО 100-річчя НАРОДЖЕННЯ ТА 
20-річчя СМЕРТІ ВИЗНАЧНОЇ 

АКТРИСИ НІНИ АЛІСОВОЇ
вити головно в російській мові 
,,найщасливіше життя в світі’’, за-
хоплюватися новими, ,,радісними’’ 
змінами та в самі небеса хвалити 
вождів комуністичного режиму. Про-
ти такого накинутого порядку проти-
ставилися цій ідеології сильніші ха-
рактером українські науковці і діячі 
культури пережили нечуваний зло-
чинний терор.

Досить пригадати,  що на почат-
ку 30-х рр, коминісти запровадили 
не лише ґеноцид голодомору, але і 
нечуваний терор  проти української 
інтелегенції. Вони влаштували у 
харківському театрі ,,судилище’’ 
здуманої організації ,,Спілки Визво-
лення України’’ на лаві оскаржених 
було засуджено до страти 45 вчених 
і літераторів на чолі із академіком 
Сергієм Єфремовим. Такі проце-
си відбулися над представниками 
різних ділянок мистецтва. Особли-
во встрісаючий і вражаючий злочин 
комуністи доконали на геніяльному 
театральному акторові і творцеві 
новітнього авангардного  театру 
Олесеві Курбасі і його побратимам. 
Курбаса розстріяли 3 листопада 1937 
року, а в тих днях разом з ним було 
ростріляно 1111 осіб представників 
театру на головно діячів української 
культури. Я згадав про цю жахли-
ву і варварську подію, щоб відчути в 
яких умовах в цьому періоді знайш-
лися діячі української культури. Вся 
національна еліта сильніша харак-
тером, яка не хотіла підкоритися 
комуністичному режимові, була 
розстріляна, або в кращому разі за-
слана в далекі тайґи і тундри, де 
слід про неї  загинув. Слабші харак-
тером люди занепали духом і пішли 
на службу окупантам. В середовищі 
української інтелегенції панував неу-
станний ляк, хто буде завтра ареш-
тований, такий настрій панував і се-
ред акторів театру. Ніна Алісова 
не була в цьому періоді політично 
оформленою постаттю. Вона прямо 
любила понад усе сцену і мала усі 
великі акторські предиспозиції і по-
слушно виконувала свої призначені 
театральні завдання. Своєю працею 
вона систиматично здобувала широ-
ку прихильність і тому вона знайш-
лася в полоні тодішнього так звано-
го ,,соціалістичного реалізму’’, який 
тбердо диктував театральну про-

граму, яка мала служити пропаганді 
червоного режиму в Україні. Попро-
сту Ніна з незвичайною радістю при-
нимала всякі театральні пропозиції. 
Грати на Київській кіностудії у фільм 
«Народження героїні» (1931) режи-
сером був  Олексій Маслюк Алісов. 
А в 1940 р. вона знималася у фільмі 
«Макар Нечай» (1940) Володимира 
Шмідтгофа, фільм-шедевр «Райду-
га» Марка Донського, «Тіні забутих 
предків» (1964) Сергія Параджа-
нова, де Алісову й важко пізнати у 
ролі матері Івана Палійчука, висту-
пала у фільмі; «Криниця для спра-
глих» (1965) Юрія Іллєнка. Особливо 
теаралізовані твори Шевченка мали 
велике  виховне значення.

Чоловіком Алісової був Валентин 
Кадочников (1912-1942) – режисер і 
художник, улюблений учень Сергія 
Ейзенштейна, що трагічно рано по-
мер в евакуації в Алма-Аті. Ніна сама 
виховала двох дітей – актрису Лари-
су Кадочникову та кінооператора Ва-
дима Алісова («Вокзал для двоих», 
«Жестокий романс», «Ширли-мыр-
ли» та багато інших). Зятем (до 1976 
р.) був Юрій Іллєнко. Нічогенька собі 
родина, де кожен – суперталант і в 
родіні темою життя було театраль-
не кіномистецтво. Вюправді треба 
сказати, що різні довідники вказують 
різні роки народження Ніни Алісової. 
Зокрема, солідний довідник «Актеры 
отечественного кино» (Москва, 2012) 
називає 1918 рік.  Так чи інакше, а 
день народження чудової актриси і 
однієї з найкрасивіших жінок в історії 
кіно (красу свою зберігала практично 
до кінця життя). Порадіймо, що вона 
була, є й буде завжди у нашій вдячній 
пам‘яті.Протягом своєї акторської 
кар’єри Ніна задовольняла естетичні 
потреби дітей і дорослого глядача. 
У репертуарі театру — яскраві зраз-
ки світової та вітчизняної драматургії, 
починаючи від Шекспіра, Мольєра і 
продовжуючи Шевченком, Гоголем, 
Чеховим, Ліндгреном, Франком, Оле-
сем... Вона виховувала в складних 
політичних умовах тодішнє покоління 
глядачів. Зваживши на ювілеї і на 
чесну акторську працю Ніни Алісової, 
одної з найкрасивіших жінок в історії 
нашого кіномистецтва варто прига-
дати її і зберегти на завжди у нашій 
вдячній пам‘яті цю постать.

Ярослав Стех (Канада)

Командування.
З командуванням нам пощастило. Це були по-
рядні та професійні люди. Для нас було важливе 
те, що командування батальоном не було помі-
чене на якихось корупційних схемах, крадіж-
ках, продажах майна і т.д. Навпаки, було видно, 
що вони прикладають зусилля, щоб такого не 
було в батальйоні. За родом служби доводило-
ся спілкуватися і з командиром батальйону, і з 
його заступниками. Цілком очевидно було те, 
що вони переживають за долю своїх солдатів і 
офіцерів; не раз проявляли себе сміливими і рі-
шучими командирами. Спірні питання вирішу-
валися без криків і образ. Особисто у мене зали-
шилися про наших командирів хороші спогади.

 Постачання.
Постачання в цілому у нас було нормаль-
ним. Продуктів було достатньо, хоча іноді 
були перебої з овочами. Основна маса бій-
ців розуміла, що це війна і ніхто ресторан-
ної їжі тобі не подасть. Як і в будь-якому 
суспільстві були звичайно і незадоволені, 
але ми дивилися на них, як на скигліїв і 
слабаків. Обурювалися зазвичай найбіль-
ше ті, хто менше за всіх працював, тому 
ми особливу увагу на таких не звертали.

Побут.
Побут солдат завжди був скромним, можна 
сказати, спартанським. Так виходило, що ми 
на всіх позиціях жили в бліндажах. Відповідно, 
кожен облаштовував свій побут відповідно до 
своїх смаків і вподобань. Як правило, всі сол-
дати правильно розуміли ситуацію, майже ніх-
то не обурювався. Серед невдоволених своїми 
умовами були тільки ледарі, які нічого не хоті-
ли робити. Але в умовах війни, спроби проїхати 
за чужий рахунок не було можливим, тому їм 
доводилося включатися в роботу разом з усіма.
Практично завжди спостерігався дефі-
цит води, в силу низки причин в холод-
ну пору також не вистачало дров, оскіль-
ки їх потрібна було велика кількість, а 
бензопили не витримували навантажень.
Але найскладнішим для нас було в плані 
розпорядку дня – це недолік сну, особливо в 
перший час. Поступово ми втягувалися у но-
вий для нас режим життя, але треба визнати, 
це було складним випробуванням для всіх.

Про майбутнє
Колесо історії не можна обманути. Зміни від-
буваються, але далеко не завжди швидко, 
як нам хотілося б. Кримінально-олігархічна 
система чинить потужний опір, саботують-
ся та гальмуються потрібні реформи. Але я 
сподіваюся, що з Божою допомогою, Україна 
стане сильною, потужною, квітучою, іннова-
ційною та по справжньому вільною країною. 
Суспільство стане громадянським, кожний 
громадянин буде вірити у свою державу, чи-
новник дорожити репутацією, наука, освіта 
та медицина стануть одними з кращих у світі, 
а молодь не захоче покидати нашу країну.

Підсумок
Підводячи підсумок, можу сказати, що я аб-
солютно не герой і не згоден, коли нас так на-
зивають. Герої – це ті, хто під кулями і вибу-
хами витягав своїх поранених товаришів, хто 
проходив в складі розвідгруп на територію, 
контрольовану противником, накривав со-
бою гранату, рятуючи товаришів, підривав 
себе разом з ворогом, і т.д. Ми, перебуваючи 
на своїх позиціях, просто виконували свою 
роботу, кожен день, без вихідних, ми про-
сто захищали свою батьківщину від агресора, 
який вдерся на нашу землю. Ми лише вико-
нували свій обов'язок, тому що ми чоловіки.

Слава Україні!
Віктор Артемчук
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сміливі воїни. Саме вони очищували Маріуполь, 
Красноармійськ, Новоазовськ та інші міста та 
села Донеччини від терористів. Саме вони взяли 
штурмом Карлівку та Піски, обороняли, разом 
з іншими підрозділами НГУ та ЗСУ Донецький 
аеропорт, Піски, Лебединське, Чермалик .
- То чи можна зробити Донбас 
українським і що, на твою думку, 
для цього треба робити державі? 
- Звісно, зробити Донбас українським 
можна, бо він вже є український. Але для того, аби 
мешканці Донбасу відчули себе дійсно частиною 
України, потрібна копітка, рішуча і дієва 
робота. Роз’яснювальна діяльність, українізація 
та декомунізація. Треба відірвати людей від 
совкових уявлень, подавати ім. не викривлену 
московітською пропагандою, правдиву 
історію цих земель. Дати можливість вільно 
працювати і захисти іх від ворожих впливів.

- Специфіка добровольчих батальйонів 
у тому, що вони формуються фактично з 
випадкових людей, які часто знайомляться 
вже на лінії фронту. В такому разі дуже 
важливим є довіряти своїм командирам. 
Чи вдалося командирам  здобути авторитет 
і показати себе успішними бойовими 
керівниками? Чи важко себе було налаштувати 
на дисципліну і чи відрізняється вона в 
армійських частинах (ви ж з ними часто 
взаємодіяли) та у добровольчих батальйонах?
- Питання дотримання дисципліни гостро 
стоїть, як в ЗСУ, так і в добровольчих підрозділах. 
Але тут існує різниця в мотивації. Якщо в 
армії дисципліна насаджується репресивно-
заохочувальними методами, то у добровольців 
все дещо складніше. Сюди люди приходять 
за покликом серця і вони самі вирішують 
визнавати, чи не визнавати, лідерство командира. 
Здебільшого, якщо командир зарекомендував 
себе людиною знаючою, твердою, розпорядною, 
то з дисципліною проблем не буде. З іншого 
боку, добровольці відмінно усвідомлюють роль 

дисципліни. І готові коритися їй свідомо, в 
той час, як в ЗСУ та НГУ, які комплектуються 
в основному призовниками, дисципліну 
доводиться насаджувати доволі суворими 
методами. Нажаль, у добробатах далеко не 
всі командири опинилися на висоті свого 
становища і такі підрозділи довго не протягнули. 
Були розформовані, або ж розвалилися самі.
- Велика частина громадськості, яка була 
на Майдані, але не поїхала служити в АТО, 
зараз служить у «волонтерських сотнях», 
забезпечуючи вояків тим, чого держава їм 
забезпечити не може. Скажи, будь ласка, 
яка найкорисніша допомога відчувалася 
від волонтерів і який насправді рівень 
державного забезпечення для вояків АТО?
- Волонтерський рух, як і добробати – це 
найвищий прояв громадської активності та 
самоорганізації Нації. І вже в цьому його велика 
цінність, а розмах та всюдисущість взагалі 
робить його унікальним явищем в історії не 
тільки України, а й людства. Волонтери від самого 
початку Революції розпочали свою актину 
діяльність і проявили багато винахідливості, 
сили та чуйності до потреб спочатку майданівців, 
а потім і вояків ЗСУ, НГУ та добробатів. 
Найбільш корисною на мій розсуд нині є 
допомога в постачанні та ремонті транспорту, 
засобів зв’язку, спостереження, спорядження. 
Бо якщо постачання харчів в ЗСУ вже давно 
подолане, то в цих засобах все ще відчувається 
значний дефіцит. І волонтери його покривають.
- Ширяться чутки, що вояки у зоні АТО 
дуже невдоволені діями київської влади. Якщо 
це так, то що саме спричинює невдоволення і 
наскільки можливим є дуже часто згадуваний 
у пресі «Третій Майдан» з вояків АТО, які 
повернуться і не будуть задоволені тим, що 
побачать у країні, за яку віддавали життя 
та здоров’я вони та їхні товариші? - 
Так, діяльність режиму Порошенка викликає 
досить сильне невдоволення на фронті. Але 
вірність присязі та загроза повномасштабного 
вторгнення московських орд стримує це 
невдоволення. Третій Майдан, скоріш за все, 
теж поки що не можливий саме через цю 
причину. Найбільше дратує те, що ми можемо 
розчавити сепаратистську гниду і досить 
спокійно визволити окуповані території, 
але відповідного наказу немає. В той же час, 
поки ми стоїмо на захисті України, наші сім’ї 
зазнають величезних матеріальних труднощів. 
А Державі до них байдуже. Підвищуються 
тарифи на комунальні послуги, якість яких дуже 
сумнівна, жоден прибічник сепаратистів з числа 
олігархів не покараний, а колишні регіонали 
відмінно почувають себе і після Майдану, 
який вони намагалися залити кров’ю, і зараз, 
коли з їх провини в Україні точиться війна.
. Все це не може не обурювати вояків на фронті. Крім 
того, проти добровольців нині розгортається 
справжня кампанія переслідувань та репресій.
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  Хто дав право керманичам при владі так чинити з українцями?
За такого безнаціонального ведення державної документації наші 
діти, онуки, наступні покоління не зможуть довести, якого вони роду-
племені, чиї вони нащадки, не дізнаються, представники якої нації нами 
правлять (бо національність народних депутатів, міністрів, президента 
та інших представників державної влади також буде невідома).
Наразі, з юридичної точки зору, української нації і українців за 
національністю (як і представників національних меншин) де-юре не 
існує. В Україні вперто і цілеспрямовано стирається будь-яка різниця між 
чужоземцями й етнічними українцями, які є титульною нацією України.
  У лютому 2015 року під час судового засідання підсудний (колишній 
керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді) Олександр Єфремов 
на запинання судді про його національність – чи є він українцем, 
відповів, що «такого поняття, як національність, зараз не існує».
Дожилися! У паспортах на собак і котів записана їхня порода і родовід, а українців – 
представників титульної нації у власній державі позбавили права на запис у державних 
реєстраційних документах про свою споконвічну історичну національність!
«Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають». Ці 
слова нашого славетного Кобзаря Тараса Шевченка актуальні, як ніколи, і сьогодні.
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

Н І Х ТО  Н Е  М ОЖ Е  Д О В ГО  
Н О С И Т И  М АС К У …

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 

«Потичним рядком»

ПОЕЗІЇ З КРИНИЦІ ДУШІ
Надія Іванівна Філенко народилася у селі 

Мар’янівка на Криворіжжі. Писати почала ще 
в школі. Перші свої поетичні проби оприлюд-
нила, коли навчалася у Верхньодніпровському 
плодоовочевому технікумі. Згодом друкувалась 
у газетах і журналах. Зокрема, в альманасі «Сак-
сагань», в альбомі «Шлях до себе», у збірниках 
«Разрешите представить», «Придніпровські го-
лоси», газетах «Зоря», «Бабушка». 
Нині у творчому доробку Надії Філенко – 
повість і дев’ять поетичних збірок. Остання 
вийшла цього року у видавництві «Журфонд» 
– «Політра осені».
2015 року брала участь у Всеукраїнському фо-
румі «Українська мова – мова єднання» (Одеса), 
нагороджена дипломом за кращі книги поезії 
– «Мелодії Ріднокраю» й «Вишивані рушники». 
А 2016 року повість «Троянда на снігу» взя-
ла участь у конкурсі на премію ім.Олександри 
Девіль. Нагороджена грамотою.
Поетеса бере активну участь у громадській ро-

боті, часто виступає з читанням своїх віршів. 
Любить співати. На її поетичні тексти компози-
тори охоче пишуть музику. 
Колись її спитали про девіз життя, вона 
відповіла: «Серед людей і для людей». 
На ньому й тримається – в житті й літе-

ратурі.

ЩЕДРІ БЕРЕГИ

Дніпровські щедрі береги
В моїй душі добром лягли,

Немов строфи дзвінка мережка,
І чебрецем запахла стежка.

У хвилях вод огнем свінỳ,
Щоб розгадати таїну,

Що в сонця променях нагрілась,
У хвилях синіх зачаїлась.

А ще б дістатись дна Дніпра,
Де давнини печаль-журá,

Покрита перлами святими,
Що просяться в поезій рими.

Вони, мов срібло сліз моїх,
Скидають геть правічний гріх.

То й повняться мої вірші
Вогнем, що визрів у душі.

МИЛОСЕРДЯ

Добро черпáють з милосердя,
Що плине з пралісу душі,

Щоб квітло музикою Верді,
Вливалось у мої вірші.

Хай у народі б’ють джерела
Сумління й гідності всякчас,

Щоб вищала ума Говерла
І мудрості у кожнім з нас.

УКРАЇНІ СЯЮТЬ НЕБЕСА

І що, скажіть, у мене є такого,
Що людям душу сповнює добром?
Либонь, моя то щира віра в Бога,
Єднання зі Славутою-Дніпром.

Я вірна людям, вірна Україні,
Святій землі – вона в нас од Небес.

За неї я в постійному борінні,
Вона – моє найбільше із чудес.

Я, мабуть, цим і симпатична людям:
Краса найвища – вірності краса.

За ці слова Гончар хай славен буде,
Хай Україні сяють небеса.

ВЕЛИКИЙ МАЮ РІД
Людина появилася на світ – 

Кохання щирого жаданий плід.
Велика радість од такого плоду,

Бо це продовження щасливе роду.

В аналах літ мій загубився рід,
Але здоров’ям наливався плід – 

Потоки щедрій усебічні роду
У генах мого вічного народу.

Щаслива я: великий маю рід – 
Тисячолітній на планеті слід.
У роду мого мова солов’їна,

Мій рід – народ безсмертний України.
Кривий Ріг, 2016
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) Нещодавні події пов’язані з обшуками 
на базі Дніпро-1, спроба кинути за ґрати 
комбата «Айдара» жодним чином не 
вселяє довіри у добровольців до влади.
- Жодна війна не буває без жертв. На 
бойовому шляху полк «Дніпро-1» втратив 30 
бійців і одного шукає до нині... Вічна пам`ять 
нашим Героям України...Що це були за люди? 

- Так, полк на своєму бойовому шляху 
загубив чимало своїх бійців. Щоправда, я, на 
жаль, знав небагатьох з них. Моїми добрими 
знайомими були лише Ігор Пилипенко, який 
наклав головою в Іловайську, та Кабул, який 
загинув під час зачистки Нетайлова. Обидва були 
одними з перших бійців Дніпра. Надзвичайно 
патріотичні, відчайдушні хлопці. Кабул взагалі 
був, як кажуть зараз відірваним хлопцем. У 
костюмі Діда Мороза з гранатами, схованими під 
ним відкрито ходив на позиції сепаратистів по 

зброю, бо через надмірну відчайдушність у нього 
відібрали автомат аби не заліз у якусь халепу. 
Так він пішов до блок-посту сепарів і добув аж 
три автомати))) І загинув теж геройськи. Ігор 
Пилипенко був з Донбасу. В перші дні війни 
прибув, тоді ще у батальйон, Дніпро-1 і до 
Іловайська встиг побувати у різних бувальцях. 
Звільняв Маріуполь, повоював у Пісках. 
Показав себе просто відмінно. Та в Іловайську 
загинув в бою з московітською бронетехнікою. 
- Автор фільму «Все буде Дніпро», Катерина 
Стрельченко, зняла фільм- присвяту бійцям, які 
загинули в Іловайському котлі. Попереду - фільм 
про тих, хто загинув біля Маріуполя та у Пісках.  
Як ти вважаєшь, що мають зробити митці 
України для увічнення пам’яті про Ваш подвиг?
- Чесно кажучи, наші, українські, митці 
заборгували не тільки захисникам Вітчизни 
від московської навали, але й і взагалі перед 
Україною та українцями. Як каже відомий 
співак, почесний боєць Дніпра, Олег Скрипка: 
«Спочатку в Україну прийшли московітські 
співаки, серіали, кіно, а потім слідом за ними, 
московітські диверсанти і танки.» Наші митці 
мало приділяли і приділяють уваги питанню 
виховання патріотизму і здорової войовничості 
в Нації. Вони захопилися зароблянням грошей 
або ж відірвалися від народу у своєму польоті. Всі 
діячі мистецтв мають нарешті, усвідомити свою 
будівничу роль у формуванні Української Нації 
і припинити забавлятися масовою культурою.
- Не забуваймо  свою історію! Жити без 
війни можна, але забувати про такий важкий 
шлях визволення України, по якому ми й 
досі йдемо - заборонено...Що тут повинна 
зробити держава аби це стало насущним 
розумінням більшості. Чи може громадськість? 
- Держава є лишень знаряддям в руках 
народу, а не самодостатньою сутністю. Цю істину 
має зрозуміти і народ, і державники. Держава 
служить народу для створення добробуту, 
гідних умов життя та виживання Нації, 
збереження історії, традицій, культури народу та 
просування його на шляху прогресу та розвитку. 
Держава, крім того, мусить забезпечити захист 
всіх тих надбань від зовнішніх зазіхань. Для 
реалізації цих надскладних завдань необхідно 
опертися на міцний ідейний ґрунт. Треба 
берегти наше коріння, а це й є задачею історії. 
Саме на здобутках наших предків і тримається 
наша країна, наш народ. Саме пам’ять про наше 
славне минуле не дає нам загубитися у тому 
вихорі подій, розпорошитися і розчинитися 
серед інших народів. І зараз ми пишемо нову 
сторінку в історії України, додаємо ще один 
корінець, який утримує все могутнє древо нашої 
нації від падіння. І тому не тільки Держава, 
а й громадськість має запам’ятати і увічнити 
наш подвиг, як би пафосно це не звучало))). 
Бо саме на ньому тепер виховуватимуться 
прийдешні покоління українців.
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у державних реєстраційних документах 
про свою національність (етнічне 
походження) є грубим порушенням 
принципу верховенства права, 
закріпленого в КонституціїУкраїни 
та міжнародних правових актах, 
які є частиною національного 
законодавстваУкраїни.
Щоб зрозуміти всю важливість цього 
питання для нас – етнічних українців, 
нагадаю  деякі  історичні факти (“Народ, 
що забуває минуле, ніколи не буде нацією”, 
– митрополит Андрей Шептицький):
- Україна, не будучи суб’єктом 
міжнародного права як суверенна 
держава, а перебуваючи у складі СРСР 
як союз нареспубліка, була в числі 
засновників ООН і співавтором її 
Статуту. За право бути засновником 
і членом ООН, а також за майбутню 
свою незалежність український народ 
заплатив надзвичайно високу ціну.
- На фронтах Другої світової війни, 
в партизанських загонах, у нацистських 
і сталінських концтаборах та каральних 
операціях, проведених фашистами під 
час окупації України, загинуло понад 11 
млн українців.
- Додайте до цих людських жертв 
ще майже 10 млн українців, безвинно 
убієнних сталінським режимом під 
час організованого ним голодомору–
геноциду в Україні в 1932-1933 роках, 
масових репресій 1936-1939 років, голоду 
в Україні 1946-1947 років та депортованих 
українців під час колективізації, а також 
у 1944 році до Сибіру, який став для 
українців найбільшим кладовищем.
Громадяни СРСР мали у паспорті запис про 
свою національність. Після досягнення 
особою 16-річного віку і отримання 
паспорта в графі «національність» 
записувалась національність особи  

залежно віднаціональності її батьків. 
Якщо мати і батько були однієї 
національності, дитина автоматично 
отримувала їхню національність. Якщо у 
батьків булла різна національність, то при 
отриманні паспорта дитина мала право 
самостійно обрати собі національність 
по матері чи побатькові. В інших 
документах реєстраційного характеру 
(книга реєстраці їактівцивільного стану, 
свідоцтво про шлюб, свідоцтво про 
народження, свідоцтво про смерть та 
інших) законодавчо була закріплена графа, 
у якій зазначалась національність особи. 
Наприклад, у свідоцтві про народження 
дитини обов’язково вказувалась 
національність її батьків, у свідоцтві про 
шлюб – національніст  подружжя, і так 
само в інших реєстраційних документах.
   У Державній Думі РФ уже зареєстровано 
законопроект, яким поновлюється 
графа «національність» у внутрішньому 
паспорті громадянина Росії. У випадку 
прийняття закону він  даватиме право 
громадянам Росії вносити запис про свою 
національність у паспорт. Громадяни, 
які мають паспорти старого зразка, 
можуть отримати вкладку до нього із 
зазначенням національності. Зазначу, що 
ще в 2007 році  спеціальною постановою 
уряду Росії аналогічну вкладку отримали 
мешканці Республіки Татарстан. Згідно 
з Загальною Декларацією прав людини, 
Міжнародним Пактом «Про громадянські 
політичні права», Конвенцією «Про 
захист прав людини і основоположних 
свобод», Рамковою Конвенцією Ради 
Європи «Про захист національних 
меншин» кожна людина має всі права 
і свободи, а держава зобов’язана 
поважати і забезпечувати всім особам, 
хто перебуває у межах її території та під її 
юрисдикцією, право на їхнє національне 
чи етнічне самовизначення.  Державі,
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

Н І Х ТО  Н Е  М ОЖ Е  Д О В ГО  
Н О С И Т И  М АС К У …

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 

«Потичним рядком»

ПОЕЗІЇ З КРИНИЦІ ДУШІ
Надія Іванівна Філенко народилася у селі 

Мар’янівка на Криворіжжі. Писати почала ще 
в школі. Перші свої поетичні проби оприлюд-
нила, коли навчалася у Верхньодніпровському 
плодоовочевому технікумі. Згодом друкувалась 
у газетах і журналах. Зокрема, в альманасі «Сак-
сагань», в альбомі «Шлях до себе», у збірниках 
«Разрешите представить», «Придніпровські го-
лоси», газетах «Зоря», «Бабушка». 
Нині у творчому доробку Надії Філенко – 
повість і дев’ять поетичних збірок. Остання 
вийшла цього року у видавництві «Журфонд» 
– «Політра осені».
2015 року брала участь у Всеукраїнському фо-
румі «Українська мова – мова єднання» (Одеса), 
нагороджена дипломом за кращі книги поезії 
– «Мелодії Ріднокраю» й «Вишивані рушники». 
А 2016 року повість «Троянда на снігу» взя-
ла участь у конкурсі на премію ім.Олександри 
Девіль. Нагороджена грамотою.
Поетеса бере активну участь у громадській ро-

боті, часто виступає з читанням своїх віршів. 
Любить співати. На її поетичні тексти компози-
тори охоче пишуть музику. 
Колись її спитали про девіз життя, вона 
відповіла: «Серед людей і для людей». 
На ньому й тримається – в житті й літе-

ратурі.

ЩЕДРІ БЕРЕГИ

Дніпровські щедрі береги
В моїй душі добром лягли,

Немов строфи дзвінка мережка,
І чебрецем запахла стежка.

У хвилях вод огнем свінỳ,
Щоб розгадати таїну,

Що в сонця променях нагрілась,
У хвилях синіх зачаїлась.

А ще б дістатись дна Дніпра,
Де давнини печаль-журá,

Покрита перлами святими,
Що просяться в поезій рими.

Вони, мов срібло сліз моїх,
Скидають геть правічний гріх.

То й повняться мої вірші
Вогнем, що визрів у душі.

МИЛОСЕРДЯ

Добро черпáють з милосердя,
Що плине з пралісу душі,

Щоб квітло музикою Верді,
Вливалось у мої вірші.

Хай у народі б’ють джерела
Сумління й гідності всякчас,

Щоб вищала ума Говерла
І мудрості у кожнім з нас.

УКРАЇНІ СЯЮТЬ НЕБЕСА

І що, скажіть, у мене є такого,
Що людям душу сповнює добром?
Либонь, моя то щира віра в Бога,
Єднання зі Славутою-Дніпром.

Я вірна людям, вірна Україні,
Святій землі – вона в нас од Небес.

За неї я в постійному борінні,
Вона – моє найбільше із чудес.

Я, мабуть, цим і симпатична людям:
Краса найвища – вірності краса.

За ці слова Гончар хай славен буде,
Хай Україні сяють небеса.

ВЕЛИКИЙ МАЮ РІД
Людина появилася на світ – 

Кохання щирого жаданий плід.
Велика радість од такого плоду,

Бо це продовження щасливе роду.

В аналах літ мій загубився рід,
Але здоров’ям наливався плід – 

Потоки щедрій усебічні роду
У генах мого вічного народу.

Щаслива я: великий маю рід – 
Тисячолітній на планеті слід.
У роду мого мова солов’їна,

Мій рід – народ безсмертний України.
Кривий Ріг, 2016
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) Нещодавні події пов’язані з обшуками 
на базі Дніпро-1, спроба кинути за ґрати 
комбата «Айдара» жодним чином не 
вселяє довіри у добровольців до влади.
- Жодна війна не буває без жертв. На 
бойовому шляху полк «Дніпро-1» втратив 30 
бійців і одного шукає до нині... Вічна пам`ять 
нашим Героям України...Що це були за люди? 

- Так, полк на своєму бойовому шляху 
загубив чимало своїх бійців. Щоправда, я, на 
жаль, знав небагатьох з них. Моїми добрими 
знайомими були лише Ігор Пилипенко, який 
наклав головою в Іловайську, та Кабул, який 
загинув під час зачистки Нетайлова. Обидва були 
одними з перших бійців Дніпра. Надзвичайно 
патріотичні, відчайдушні хлопці. Кабул взагалі 
був, як кажуть зараз відірваним хлопцем. У 
костюмі Діда Мороза з гранатами, схованими під 
ним відкрито ходив на позиції сепаратистів по 

зброю, бо через надмірну відчайдушність у нього 
відібрали автомат аби не заліз у якусь халепу. 
Так він пішов до блок-посту сепарів і добув аж 
три автомати))) І загинув теж геройськи. Ігор 
Пилипенко був з Донбасу. В перші дні війни 
прибув, тоді ще у батальйон, Дніпро-1 і до 
Іловайська встиг побувати у різних бувальцях. 
Звільняв Маріуполь, повоював у Пісках. 
Показав себе просто відмінно. Та в Іловайську 
загинув в бою з московітською бронетехнікою. 
- Автор фільму «Все буде Дніпро», Катерина 
Стрельченко, зняла фільм- присвяту бійцям, які 
загинули в Іловайському котлі. Попереду - фільм 
про тих, хто загинув біля Маріуполя та у Пісках.  
Як ти вважаєшь, що мають зробити митці 
України для увічнення пам’яті про Ваш подвиг?
- Чесно кажучи, наші, українські, митці 
заборгували не тільки захисникам Вітчизни 
від московської навали, але й і взагалі перед 
Україною та українцями. Як каже відомий 
співак, почесний боєць Дніпра, Олег Скрипка: 
«Спочатку в Україну прийшли московітські 
співаки, серіали, кіно, а потім слідом за ними, 
московітські диверсанти і танки.» Наші митці 
мало приділяли і приділяють уваги питанню 
виховання патріотизму і здорової войовничості 
в Нації. Вони захопилися зароблянням грошей 
або ж відірвалися від народу у своєму польоті. Всі 
діячі мистецтв мають нарешті, усвідомити свою 
будівничу роль у формуванні Української Нації 
і припинити забавлятися масовою культурою.
- Не забуваймо  свою історію! Жити без 
війни можна, але забувати про такий важкий 
шлях визволення України, по якому ми й 
досі йдемо - заборонено...Що тут повинна 
зробити держава аби це стало насущним 
розумінням більшості. Чи може громадськість? 
- Держава є лишень знаряддям в руках 
народу, а не самодостатньою сутністю. Цю істину 
має зрозуміти і народ, і державники. Держава 
служить народу для створення добробуту, 
гідних умов життя та виживання Нації, 
збереження історії, традицій, культури народу та 
просування його на шляху прогресу та розвитку. 
Держава, крім того, мусить забезпечити захист 
всіх тих надбань від зовнішніх зазіхань. Для 
реалізації цих надскладних завдань необхідно 
опертися на міцний ідейний ґрунт. Треба 
берегти наше коріння, а це й є задачею історії. 
Саме на здобутках наших предків і тримається 
наша країна, наш народ. Саме пам’ять про наше 
славне минуле не дає нам загубитися у тому 
вихорі подій, розпорошитися і розчинитися 
серед інших народів. І зараз ми пишемо нову 
сторінку в історії України, додаємо ще один 
корінець, який утримує все могутнє древо нашої 
нації від падіння. І тому не тільки Держава, 
а й громадськість має запам’ятати і увічнити 
наш подвиг, як би пафосно це не звучало))). 
Бо саме на ньому тепер виховуватимуться 
прийдешні покоління українців.
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

Н І Х ТО  Н Е  М ОЖ Е  Д О В ГО  
Н О С И Т И  М АС К У …

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 

«Потичним рядком»

ПОЕЗІЇ З КРИНИЦІ ДУШІ
Надія Іванівна Філенко народилася у селі 

Мар’янівка на Криворіжжі. Писати почала ще 
в школі. Перші свої поетичні проби оприлюд-
нила, коли навчалася у Верхньодніпровському 
плодоовочевому технікумі. Згодом друкувалась 
у газетах і журналах. Зокрема, в альманасі «Сак-
сагань», в альбомі «Шлях до себе», у збірниках 
«Разрешите представить», «Придніпровські го-
лоси», газетах «Зоря», «Бабушка». 
Нині у творчому доробку Надії Філенко – 
повість і дев’ять поетичних збірок. Остання 
вийшла цього року у видавництві «Журфонд» 
– «Політра осені».
2015 року брала участь у Всеукраїнському фо-
румі «Українська мова – мова єднання» (Одеса), 
нагороджена дипломом за кращі книги поезії 
– «Мелодії Ріднокраю» й «Вишивані рушники». 
А 2016 року повість «Троянда на снігу» взя-
ла участь у конкурсі на премію ім.Олександри 
Девіль. Нагороджена грамотою.
Поетеса бере активну участь у громадській ро-

боті, часто виступає з читанням своїх віршів. 
Любить співати. На її поетичні тексти компози-
тори охоче пишуть музику. 
Колись її спитали про девіз життя, вона 
відповіла: «Серед людей і для людей». 
На ньому й тримається – в житті й літе-

ратурі.

ЩЕДРІ БЕРЕГИ

Дніпровські щедрі береги
В моїй душі добром лягли,

Немов строфи дзвінка мережка,
І чебрецем запахла стежка.

У хвилях вод огнем свінỳ,
Щоб розгадати таїну,

Що в сонця променях нагрілась,
У хвилях синіх зачаїлась.

А ще б дістатись дна Дніпра,
Де давнини печаль-журá,

Покрита перлами святими,
Що просяться в поезій рими.

Вони, мов срібло сліз моїх,
Скидають геть правічний гріх.

То й повняться мої вірші
Вогнем, що визрів у душі.

МИЛОСЕРДЯ

Добро черпáють з милосердя,
Що плине з пралісу душі,

Щоб квітло музикою Верді,
Вливалось у мої вірші.

Хай у народі б’ють джерела
Сумління й гідності всякчас,

Щоб вищала ума Говерла
І мудрості у кожнім з нас.

УКРАЇНІ СЯЮТЬ НЕБЕСА

І що, скажіть, у мене є такого,
Що людям душу сповнює добром?
Либонь, моя то щира віра в Бога,
Єднання зі Славутою-Дніпром.

Я вірна людям, вірна Україні,
Святій землі – вона в нас од Небес.

За неї я в постійному борінні,
Вона – моє найбільше із чудес.

Я, мабуть, цим і симпатична людям:
Краса найвища – вірності краса.

За ці слова Гончар хай славен буде,
Хай Україні сяють небеса.

ВЕЛИКИЙ МАЮ РІД
Людина появилася на світ – 

Кохання щирого жаданий плід.
Велика радість од такого плоду,

Бо це продовження щасливе роду.

В аналах літ мій загубився рід,
Але здоров’ям наливався плід – 

Потоки щедрій усебічні роду
У генах мого вічного народу.

Щаслива я: великий маю рід – 
Тисячолітній на планеті слід.
У роду мого мова солов’їна,

Мій рід – народ безсмертний України.
Кривий Ріг, 2016
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

Н І Х ТО  Н Е  М ОЖ Е  Д О В ГО  
Н О С И Т И  М АС К У …

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

Н І Х ТО  Н Е  М ОЖ Е  Д О В ГО  
Н О С И Т И  М АС К У …

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 
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ознаками божества. Але не primus 
inter papes (перший серед рівних), а 
повноцінний бог, жорстокий і мило-
стивий.» 

Елла Леус, «Кат».
Що ж робити простому смертно-

му, якщо все вже вирішено за нього? 
Якщо все так, як написано Е. Леус у 
«Каті»: «Кожна людина для чого-не-
будь призначена. На те воля Божа. 
Про призначення рабів знають люди. 
Рабам в якомусь сенсі простіше»? 
Втручатися в хід історії? Спопеля-
тися у боротьбі? Займатися тихень-
ко саморозвитком за допомогою ди-
хальних технік і медитативних вправ, 
пливучи життєвим руслом? Бути 
схильним до скаріотства? Боронити 
свою персональну територію принци-
пом «моя хата скраю…»? Випробо-
вувати перевантаження, спілкуючись 
з іншими людьми і порушуючи всі 
мислимі і немислимі інструкції, 
написані незрозуміло ким, але 
зрозуміло навіщо? Авжеж, якщо ви-
беремо останнє із запропонованого, 
то буде, як у Елли Леус: «В інструкції 
чітко сказано – не спілкуватися зі 
смертниками…».

Будь-який  літератор, що випускає 
в самостійне життя своїх героїв, 
розуміє, наскільки важлива для 
сприйняття читачем полярність їх 
емоцій і почуттів, їх неоднозначність 

і не-площинність. Тому вельми цінна 
присутність у романі різних проявів 
прихильності, любові, дружби і пара-
лельно з цим – люті та смердіння їх 
життєвих антагоністів.

Ліричний дует головних героїв 
дає нам можливість зануритися в лю-
бов двох поранених душ і зрозуміти: 
якщо таких людей не позбавлено 
можливості любити й радіти жит-
тю, то нам самим життям приписано 
не скиглити і не впадати в депресію 
з приводу дрібних невдач у житті та 
на «особистому фронті». Подивіться 
на свіжість почуттів цих закривавле-
них досвідом героїв і уявою осягніть 
образ автора, про її щирі незіпсовані 
емоції, яких нам так не вистачає. Яка 
свіжість почуттів!

«Від тебе пахне свіжим весня-
ним листям і сонцем. Це дивовиж-
но. Від ката пахне, як від косаря на 
лузі. І в твоїх очах смарагдова трава. 
Я хотіла намалювати такі очі ляльці, 
але в мене нічого не вийшло. Дуже 
важко намалювати щастя.» 

Елла Леус, «Кат»
Не треба бути песимістом, краще 

бути емпіриком, щоб зрозуміти: ав-
тор не продовжить у книзі ці почут-
тя як нескінченно довгі, радше зали-
шить їх у нескінченності поза буттям, 
оскільки це вже справжня казка і 
утопія – щомиті їх спостерігати на 

сторінках роману. Зазвичай, такі по-
чуття вбивають разом із героями. 
Утім, в житті все за шаблоном. Це не 
для нас. А що ж тоді для нас?

Однозначно для нас, цитуючи ав-
тора: «Доброта та великодушність 
імператора не знають меж».

Ми можемо однозначно довго кри-
чати, що нам погано, волати про те, 
що хтось когось зраджує або гнобить, 
але злива наших емоцій може ста-
ти руйнівною замість плодотворної, 
якщо просто кричати в нікуди, не 
персоніфікуючи імена та прізвища 
тих, хто говорить щось подібне у наш 
бік (знов-таки, цитуючи автора):  «Ти 
будеш жити. Як жити – інакше питан-
ня.»

Чи не доживемо ми до того, що 
останній нетяга на землі буде журити-
ся за людство: «Скільки передрікали, 
а кінця світу все немає і немає. При-
кро». Не хочу цього. Тому наше уяв-
лення про досконалу людину не 
повинно бути однобоким або моно-
хромним. 

Головне в такій справі – не носити 
маски і бути самим собою. І тоді ніхто 
не зможе диктувати свої умови. Адже 
розвинена індивідуальність сильної 
особистості є запорукою того, що 
«гризуни» не пролізуть у владу, і ми 
не купимося на їхні подачки. 

Це складно. 
Але хто сказав, що буде легко?

Наприкінці минулого року 
в серії «Бібліотека «Видання 
журналу «Бористен» побачи-
ла в російському перекладі 
книга Галина Могильницької  
«Міфотворчість  як обґрунту-
вання історичного мародер-
ства». Це сталося завдяки 
жертовності українців США, 
котрі своїми добровільними 
датками  зробили можливим 
вихід цього потрібного ви-

дання. А промотором цієї шляхетної акції виступив добре 
знаний в діаспорі громадський діяч та активіст пан Олек-
сандр Полець. Який взяв на себе головні турботи щодо 
збірки коштів на  підготовку до друку  такої  потрібної 
сьогодні праці. І  більш докладно про 
книгу.

Найперше чому україномовна книга 
побачила світ в перекладі російською? 
Адже у нас і без того не бракує  видань 
московською. До цього змусила війна 
на Сході України та агресивна брехли-
ва пропаганда Кремля. Адже більшість 
примірників нового видання буде спря-
мовано з волонтерами та душпастиря-
ми  на Донбас. А тамтешній люд, як не 
прикро, часто-густо просто не вміє чита-
ти українською…

Галина Могильницька була однією 
з перших (якщо взагалі не перший ...), 
хто взяв на себе сміливість аргументо-
вано відповісти на грубі і некоректні на-
падки  наших ворогів  щодо  утворен-
ня незалежної Української держави, 
створення Української Православної 
Церкви Київського Патріархату та саму 
ідею Української суверенності.  У той 
час, коли тема російсько-українських 

УКРАЇНЦІ США ПРОТИДІЮТЬ 
РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ

міжцерковних  і міждержавних відносин (від часу ви-
никнення обох держав) була табуйованою , а імперські 
ідеологи до потьмарення свідомості «заколисували» на-
род в «спільній колисці» , Галина Могильницька у своїх 
книгах «Літос (Або Камінь із пращі правди на розбиття 
митрополичого блудослів’я)»,« Хроніки великого шахрай-
ства »  та «Міфотворчість  як обґрунтування історичного 
мародерства» вперше спростувала низка неправди-
вих псевдоісторичних вигадок, протягом сторічь  де-
кларованих суспільству як незаперечні істини. У досить 
короткий час книги Г.Могільніцкой стали майже бестсе-
лером: їхзагальний  тираж, не включаючи англомовних 
перекладів, виданих за кордоном, сягнув понад 800000 
примірників і продовжує зростати. Трагічні події остан-
нього часу змусили письменницю адресувати одну з книг 
безпосередньо російськомовним громадянам в Україні 

та за її межами, бо причиною нашої 
спільної трагедії є наше незнання, 
наша  зашореність  в нав’язаних нам 
ідеологічних стереотипах, наша боязнь 
правди і небажання міркувати над нею.  
Адже, як говорив багато років тому поет-
в’язень сумління Наум Каржавін, «куди  
простіше  раз повірити, ніж жити і мис-
лити кожен день». Але, якщо ми хоче-
мо жити гідно, нам доведеться вибира-
тися з тісного, утепленого «російською 
ватою»  брехні комфортного футляра 
ідеологічних стереотипів та  відшукати 
правду, замислитися над нею і зроби-
ти висновки.

Влас.інформ.
 На фото: організатор збірки коштів 

серед української діаспори США на ви-
дання книги  російського перекладу кни-
ги «Міфотворчість  як обґрунтування 
історичного мародерства» пан Олек-
сандр Полець; обкладинка нового ви-
дання.

ВОНИ НЕ ПРОЙДУТЬ!
«З нової книги журналу «Бористен» «Українські воїни Добра і Правди» 

Присвячено світлій пам’яті випускни-
ка агрономічного факультету Дніпро-
петровського державного аграрно-еко-
номічного університету (випуск 2006 р.), 
заступника командира 2 роти 40 мотопі-
хотного батальйону «Кривбас» 17 танко-
вої бригади ЗСУ старшого лейтенанта
АРТУРА МІСКІВА який героїчно за-
гинув 10 лютого 2015 року під час ви-
конання бойового завдання в бою 
під м. Дебальцево Донецької області

На початку березня 2015 року Дніпропе-
тровський державний аграрно-економіч-

ний університет облетіла сумна звістка: 10 
лютого 2015 року під час виконання бойового 
завдання під м. Дебальцево Донецької області 
загинув смертю хоробрих випускник агро-
номічного факультету 2006 року, старший лей-
тенант 2 роти 40 мотопіхотного батальйону 
«Кривбас» 17 танкової бригади Артур Валерій-
ович Місків. Скорботний рахунок загиблих у 
бойових діях на Сході України бійців колиш-
ніх випускників Дніпропетровського держав-
ного аграрно-економічного університету по-
повнився новим ім’ям. Ім’ям Героя, який до 
останнього подиху життя виконав свій війсь-
ковий обов’язок, залишившись вірним присязі.
Артур Валерійович Місків народився 23 квіт-
ня 1983 року в селищі Березнуватівка Со-
лонянсього району Дніпропетровської області 
в звичайній родині сільських трударів [1]. 
Батько – Місків Валерій Тимофійович – робіт-
ник сільськогосподарського підприємства, 
технік-механізатор, уродженець міста Торез, 
який через перипетії долі оселився в Солонян-
ському районі Дніпропетровської області, де 
він згодом одружився та розпочав свій тру-
довий шлях; мати – Наталя Василівна – заві-
дуюча місцевим поштовим відділенням [1]. 
З самого малку батьки привчали своїх дітей 
до нелегкої селянської праці на власній приса-
дибній ділянці. За спогадами молодшого брата 
Віталія Артура, в дитинстві хлопця понад усе 
дуже цікавила техніка, в яку він був несамови-
то закоханий, заповняючи кожну вільну хви-
лину працею з різноманітними пристроями та 
механізмами. «Вся робота з обслуговування та 
ремонту будь-яких технічних пристроїв, що 
є в нашому господарстві, була на ньому. Він 
з дитинства полюбляв лагодити велосипеди, 
мопеди, а в юнацькі роки самостійно відре-
монтував старенького батьківського мото-

цикла, якій кілька років простояв до цього у 
нашому гаражі. Артур завжди був на «ти» з тех-
нікою», – згадує під час бесіди молодший брат. 
«З дитинства Артур працював по господарству, 
ввечері треба було пригнати корів, прополоти 
огород,» – ділиться своїми спогадами про сина 
батько Валерій Тимофійович [2]. Розуміючи 
важливість інтелектуального зростання дітей, 
сам спраглий до знань батько хлопця, намага-
ючись займатися власною самоосвітою, зібрав 
значну бібліотеку, яка нараховувала понад 3000 
томів. Саме домашня бібліотека стала неви-
черпним джерелом корисної інформації для 
допитливого юнака, який захоплювався крім 
техніки ще широким колом проблем з агро-
номії, історії, художньої літератури. Книга була 
постійним атрибутом його дозвілля. Як згадує 
батько Артура – Валерій Тимофійович: «Ми 
вимагали від нього вчитися та вчитися! Прохо-
лоджуватися в компанія було ніколи. Через це 
у нього були складні стосунки з однокласника-
ми, які виховувалися в більш м’ягких умовах» 
[2]. Батьківська наука не минулася даремно. 
Допитливий хлопець методично працював з 
книгою, намагаючись знайти відповіді на ті пи-
тання та проблеми життя, які його турбували.
Справжнім інтелектуальним захопленням Ар-
тура в шкільні, а згодом й в університетські 
роки стала філософія, яку він намагався само-
стійно осягнути, з цікавістю читаючи й осмис-
люючи праці І. Канта, Г. Гегеля. Особливий ін-
терес викликали в Артура філософські роботи 
Ф.Ніцше, погляди якого він цінував за парадок-
сальність, влучність та точність думки, цікаву 
афористичну манеру викладу, максималізм, 
неоднозначні оціночні судження, які відкрива-
ли для нього приховані від пересічного людсь-
кого ока глибинні таємниці буття. Філософія 
та історія стали своєрідним інтелектуальним 
хобі юнака, який згодом, в окопах під Дебаль-
цевим наполегливо студіював історичні та
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«Повчально знати»

ВЕЛЬС. ШЛЯХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ЧЕРЕЗ ТЕРОР

Від самого заснування держави йде війна за 
незалежність. У XV ст. загарбницькі війська 
захопили рідну землю, і до тепер не полишають 
її. Боротьба триває досі! На вулицях міст, 
в місцевих органах влади, в головах людей. 
Досі незалежність так і не отримана. Досі 
країна-окраїна під імперською рукою…

Може здатися, що це опис України у тяжкі 
роки боротьби за незалежність. Але ж ні! Це 
опис кельтської окраїни Великої Британії – 
валлійської держави Вельс. Як і Україна, Вельс 
більшість своєї історії провів у пануванні 
ворожих англійських королів. Як не намагались 
валлійські патріоти звільнити рідний край, 
будь-які повстання придушувались ворожими 
військами. Свою незалежність Вельс втратив 
у XV ст., і до ХХ ст. ніхто з його корінних 
мешканців-кельтів і не намагався сприяти 
визволенню країни з під влади Лондона. Аж поки 
у серпні 1925 р. з купки місцевих націоналістів 
та радикально налаштованих громадян не 
утворилась “Національна партія Вельсу”  (валл. 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Але на жаль, 
більш як 40 років ця партія була непомітною, і 
не робила жодних впливових та помітних акцій.

Вже в післявоєнні роки валлійський 
націоналізм активізувався, споглядаючи 
бездіяльність керівництва “Національної партії 
Вельсу” у 1949 р. півсотні її активістів залишили 
партію.  Намагання Об’єднаного Королівства 
(англ. United Kingdom, офіційна назва 
Великої Британії) вгамувати націоналістів не 
пройшли дарма. З кінця 1940-х рр. і до початку 
1990-х рр. було створено органи місцевого 
самоврядування, що надавали право самостійно 
вирішувати внутрішні питання без втручання у 
них англійської влади. У 1966 р. “Національна 
партія Вельсу” вперше завоювала мандат у 
парламенті країни, а вже у 1976 р. завоювала 
більшість у всіх місцевих органах влади на 
своїй етнічні території – у містах і селах Вельсу.

Але довге лояльне відношення керівництва 
“Національної партії Вельсу” до англійських 
окупантів, сприяло ще більшій активізації 
радикальних дій серед місцевих валлійських 
націоналістів. Так, у 1952 р. радикально 
налаштована валлійська молодь спробували 
підірвати водопровід у Бірмінгемі. Ця історія 
мала прямий наслідок для виникнення 
радикально-націоналістичної організації “Рух 
на захист Вельсу” (валл. Mudiad Amddiffyn 
Cymru). У лютому 1963 р. активісти “Руху на 
захист Вельсу” відпрацювали свій перший 
теракт – підірвала трансформатор поблизу 

Ліверпуля на дамбі, що обійшлося в 36 тис. 
фунтів стерлінгів збитку і 6-тижневу перерва в 
роботі, а в момент засудження на рік одного з 
організаторів теракту було підірвано пілон лінії 
електропередач. “Рух на захист Вельсу” і далі 
атакував об’єкти водопостачання і енергетики, 
офіс податкової інспекції в Кардіффі, а в 1969 
р. активісти “Руху на захист Вельсу” підірвали 
самі себе поблизу залізничної станції Абергіл, 
так як не вдалось підкласти бомбу під поїзд 
принца Чарльза, який прямував на церемонію 
отримання титулу принца Вельського. В 
принципі, цю практику англійським окупантам 
вдалося присікти, і вже у 1970-х рр. королівський 
уряд відзначив лише спорадичну активність 
валлійських радикалів-націоналістів. На 
початку 1980-х рр., в добу прем’єрства 
“залізної леді” Маргарет Тетчер, відбулось 
нове загострення: активісти “Валлійської армії 
за робочу республіку” (англ. The Welsh Army 
for the Workers Republic) влаштували кілька 
вибухів проти військових об’єктів, урядових 
будівель, офісів правлячої “Консервативної 
партії”, а особливо радикальні націоналісти 
почали підпалювати дачні будинки англійців, 
поклавши початок новій боротьбі. Ці дачні 
маєтки утворилися в результаті збіднення 
місцевих мешканців Вельсу, тому й продавали 
за безцінь земельні ділянки уродженцям 
заможного Лондона, а самі перебирались 
в міста: Кардіфф, Честер, Ліверпуль.
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групі осіб або окремим особам 
забороняється займатися будь-якою 
діяльністю або вчиняти дії, спрямовані 
на знищення прав і свобод, викладених 
у цих міжнародних правових актах.
Зазначені Декларація, Конвенція, Пакт 
ратифіковані парламентом і є невід’ємною 
частиною національного законодавства 
України (ст. 9 Конституції України).

Не існує людини без етнічного 
походження (національності)!

  Кожна людина має свою національність 
(це її етнічне, кровне родове 
походження), душу (це мова, пісні, 
танці, культура, історія, традиції, 
звичаї, релігія, національні герої, кухня 
– все, що притаманне саме цій нації) і 
дух (це воля і свобода, спроможність 
відстоювати, захищати свою національну 
і людську гідність, боротися, а якщо 
потрібно, то й віддати життя за свій 
народ, свою родину, свою Батьківщину).
Це продемонстрували українці під 
час Революції Гідності та жертовно 
демонструють сьогодні, захищаючи 
незалежність України на східному фронті. 
Героїв Небесної Сотні, військових і 
добровольців, які загинули у Вітчизняній 
війні з путінською фашистською 
Росією, відспівували в українських 
православних  церквах КП (московський 
патріархат відмовився це робити).
Саме ця триєдина єдність (національність, 
душа і дух) визначає сутність людини 
і її Божественне, природне і юридичне 
право знати своє етнічне походження і 
засвідчувати приналежність до нього у 
державних реєстраційних документах.
  У преамбулі Основного закону 
України зазначено, що «Верховна Рада 
України, спираючись на багатовікову 
історію українського державотворення 
і на основі здійсненого українською 
нацією права на самовизначення, 

усвідомлюючи відповідальність перед 
Богом, попередніми, нинішніми  
та прийдешніми поколіннями 
приймає Конституцію України…»
      І ніхто не має права відібрати у мене, моїх 
дітей, онуків, правнуків наше батьківське 
етнічне родове походження. Ніхто! За це 
право українців я буду боротися до кінця, 
а якщо буде потрібно, то зі зброєю в руках!

Характерність духу українців 
визначив Іван Франко у вірші 

«Вічний революціонер»:
«Дух, що тіло рве до бою,

Рве за поступ, щастя й волю, –   
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,

Ні тюремні царські мури,
Ні гармати лаштовані,

Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.

 
Він не вмер, він ще живе!

Хоч від тисяч літ родився.
Та аж вчора розповився

І о власній силі йде».
    Аналіз бланків реєстраційних 
документів засвідчує, що в країнах РЄ 
в офіційних реєстраційних документах 
(зокрема в заяві про реєстрацію 
народженої дитини, свідоцтві про 
народження, свідоцтві про шлюб та 
інших) є графа «національність» 
або «етнічне походження», в 
яку за бажанням громадянина 
записується його національність і яка 
обов’язково використовується при 
проведенні перепису населення країни.
Графа «національність» передбачена 
також у державних реєстраційних 
документах колишніх союзних республік 
Радянського Союзу (лише не в Україні!), 
в тому числі і тих, які стали членами 
ЄС – Литва, Латвія, Естонія. Закон 
України «Про закордонних українців»
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»

філософські праці, що приносили йому інте-
лектуальну розраду, давали необхідну допомо-
гу у розв’язанні практичних питань організації 
бойового злагодження та управління, застав-
ляли замислитися над проблемами минулого 
та сучасності, надаючи потужний імпульс для 
інтелектуального та професійного зростання.
В школі Артур навчався добре, здебільшого пе-
реймався тими дисциплінами, які викликали у 
нього цікавість, відповідали характеру та інте-
лектуальним нахилам. Улюблені предмети вчив 
з ентузіазмом, до інших ставився прохолодно. 
Шкільні роки, як і у більшості сільських одноліт-
ків, у юнака проходили в постійній праці на при-
садибній ділянці, нескінченному поточному 
ремонту сільськогосподарської техніки та ре-
маненту, доглядом за худобою й читанням книг, 
які вмотивовували творчий пошук, розвивали 
здатність до критичного мислення та аналізу. 
Під час закінчення середньої школи перед хлоп-
цем постало складне питання професійного 
вибору. За спогадами молодшого брата Віталія, 
юнак досить довго вагався, беручи до уваги свої 
захоплення. Ким стати? Який фаховий профіль 
обрати? Технічний або агрономічний? Зроби-
ти остаточний вибір допомогла порада бать-
ка, який звернув увагу на професію агронома. 
Не останню роль відіграли й економічні чин-
ники – агрономічна освіта була більш доступ-
ною для незаможної родини сільських трударів 
ніж технічна. В 2000 році Артур поступив на 
контрактну форму навчання до агрономічно-
го факультету Дніпропетровського держав-
ного аграрного університету, а згодом, маю-
чи за плечима відмінні результати, перевівся 
на бюджетне місце, що звільнилося. Мрія про 
навчання в університеті стала реальністю [1].
Академічне життя дуже подобалося хлоп-
цеві: цікаві лекції, лабораторні та семінарсь-
кі заняття, спортивне та студентське дозвілля 
швидко захопили його у свій шалений вир. В 
університеті серед однокурсників у хлопця з’я-
вилися щирі та вірні друзі, які поділяли його 
погляди на життя, спільно проводячи навчан-
ня та дозвілля. Однокурсники та викладачі 
Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету згадують Артура як 
інтелектуально розвиненого, комунікабель-
ного, наполегливого, цілеспрямованого та 
принципового юнака, вірного та щирого това-
риша, який завжди був готовим першим при-
йти на допомогу, підставивши плече у скруті. 
Він завжди був й лишаться для них уосо-
бленням широти та щирості людської душі.
Агрономічні дисципліни досить легко давалися 
Артуру, оскільки з дитинства хлопець знав всі 
аспекти складної організації сільськогосподар-
ської праці та виробництва. Сільськогосподар-
ська нива була його справжнім захопленням, 
полем для цікавих агрономічних дослідів та 

експериментів. Так, намагаючись продемон-
струвати близьким та рідним свої вміння та 
навички, довести собі фахову спроможність 
самостійно вирішувати виробничі завдання, 
Артур перетворив присадибну ділянку батьків 
та сад на своєрідний дослідницький полігон, 
де проводив власні агротехнічні експеримен-
ти та досліди з рослинництва й плодівництва. 
Так, наприклад, молодим агрономом був за-
кладений цілий сад, в якому були посаджені 
алича, абрикоси, черешні, декілька сортів висо-
копродуктивних яблунь, виноград. Беручи до 
уваги сучасні методи обрізки плодових дерев, 
аграрій-початківець миттєво взявся до справи 
– кардинальним чином обрізав сад бабусі Лідії 
Опанасівни, яка від нової методики прийшла у 
розпач: «Що ти накоїв, онуче? Знищив садок!». 
«Давайте, бабусю, подивимося, що буде в восе-
ни». А в восени в саду був такий врожай, якого 
Лідія Опанасівна не пам’ятала за всі 40 років 
існування саду [2]. Земля щедро віддячила мо-
лодому садоводу. Перші успішні кроки в про-
фесії надихнули хлопця, заставили повірити у 
власні сили, продемонстрували значущість на-
бутих знань, засвідчили правильність обрано-
го професійного шляху. Знання-сила! І ця сила 
спонукала вперто йти вперед складними зви-
вистими дорогами нелегкої професії агронома. 
Стало очевидним, що агрономія – це покликан-
ня його життя, його доля та, власне, майбутнє.
В 2002 року, користуючись нагодою, юнак, 
склавши відповідні випробування з фізичної 
підготовки, поступив на військову кафедру 
Дніпропетровської металургійної академії, 
на базі якої навчалися студенти Дніпропе-
тровського державного аграрного університе-
ту. З 30 осіб з Аграрного університету на ній 
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) Саме це спричинило підвищення цін на житло 
до рівня недоступного місцевим мешканцям 
і викликало протест валлійського селянства, 
однак спроби провадити новий аграрний 
закон про переважне право придбання таких 
будинків валлійцями провалилися – не можна, 
мовляв, гнобити вільну торгівлю і демократію. 
“Валлійська армія за робочу республіку” та ще 
2 організації, серед яких “Рух на захист Вельсу” 
та “Хранителі Вельсу” (валл. Cadwyr Cymru), 
що займалися підпалами, були нейтралізовані 
британської поліцією до середини 1980-х рр. У 
строю залишилася тільки одна організація під 
назвою “Сини Ґліндура” (валл. Meibion Glyn-
dŵr), яка ось вже чверть століття займається 
підпалами маєтностей заможних англійців…

Власне “Сини Ґліндура” взяли назву на ім'я 
лідера валлійського повстання  століття 
Оуена Ґлендаура. Першою їхньою акцією став, 
за відомостями британської поліції, підпал 
котеджу в місці Мінідд-Нефинеї 13 грудня 
1979 р. У класичному вигляді активісти “Сини 
Ґліндура” вривалися в порожні будинки, 
підпалювали їх найпростішим шляхом, а 
потім повідомляли про скоєне в підкидних 
листах і телефонними дзвінками поліції. З 
кінця 1980-х рр. стали спеціально підпалювати 
будинку парламентарів-консерваторів – одного 
разу було спалено навіть будинок секретаря 
“Консервативної партії” у справах Вельсу. “Сини 
Ґліндура” за перші 9 років роботи поширили свою 
діяльність далеко за межі власної батьківщини, 
Вельсу, і за межі одних дачних зон, взявшись за 
англійські офіси з торгівлі нерухомістю, штаби 
“Консервативної партії” в Кардіффі та Лондоні. 
Та тепер була змінена і тактика валлійського 
терору – власне замість підпалів, “Сини 
Ґліндура” застосовували бомби з годинниковим 
механізмом. За свідченнями підкидних листів, 
боротьба йшла проти “англійських колоністів 
і капіталістів”, оскільки ті вороги народу, «а їх 
вільний ринок вбиває Вельс і треба відновити 
справедливість». За 25 років такої активності 
скоєно 140 підпалів, а їхній загальний збиток 
досяг 1 млн. фунтів стерлінгів. Проте, як це 
не видається дивним, від рук валлійських 
патріотів ніхто не постраждав і не загинув!

З 1979 р. до 1993 р. у звинуваченні в такого 
роду валлійських “розвагах” британський уряд 
засадив аж 19 осіб, проте саму організацію 
“Сини Ґліндура” так і не вдалося розкрити. 
Цікаво, що оскільки всі акції “Синів Ґліндура” 
проходили в густонаселених міських кварталах, 
то навряд чи були непомітними для їхніх 
мешканців, з чого аналітиками робився логічний 
висновок – “Сини Ґліндура” користуються 
моральною і пасивної підтримкою населення, 
що підтверджується соціологічними 
дослідженнями: в цілому 57% населення 
Вельсу підтримують ідеї “Синів Ґліндура”, 
але тільки 6% схвалюють їхній стиль роботи.

Валлійський ультра-радикалізм тим часом 
продовжує існувати поряд із шотландським 
самостійницьким та ірландським революційним 
рухами: в 2001 р. колишнього фахівця з 
вибухівки і члена організації “Сини Ґліндура” 
засудили за підкидання муляжів вибухових 
пристроїв і їх розсилку членам британського 
парламенту. За повідомленнями співчуваючих, 
в 2005 р. на день святого Давида, церковного 
покровителя Вельсу, група активістів під 
назвою “Валлійська республіканська армія” 
(валл. Byddin Rhyddid Cymru) увірвалася в 
кафедральний собор Кардіффа і замінила 
всі британські прапори (англ. Union Jack) на 
валлійські національні, а трофеї спалила з 
великими церемоніями в містечку Кілмер, де 
знаходиться монумент Ллівеліна ап Гріфідда 
– останнього незалежного короля Вельса.

Можна    з впевненістю  стверджувати, 
що боротьба валлійців за їхню державну та 
національну незалежність від британської 
корони триває і досі. Не дивлячись на те, що 
в більшості випадках активних учасників 
радикальних заходів не так і багато, 
валлійці показують неабияку силу духу та 
цілеспрямованість у своїх намірах. Будемо 
вірити, що брати по ідеї незалежності таки 
здобудуть свою свободу і будуть будувати самі 
свою державу за прикладом України чи сусідньої 
Ірландії.

Нехай постане вільний Вельс!

Павло КОВАЛЬОВ ( м. Дніпро)
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) дає визначення термінів: «Закордонний 

українець – це особа, яка є 
громадянином іншої держави або 
особою без громадянства і має 
українське етнічне походження… 
Українське етнічне походження – 
це належність особи або її предків 
до української нації та визнання 
нею України батьківщиною свого 
етнічного походження» (ст.1 Закону).
Згідно з Законом «Про національні 
меншини в Україні» та Рамковою 
Європейською Конвенцією «Про захист 
національних меншин» представник 
нацменшини має право вказувати або не 
вказувати свою національність (етнічне 
походження) в реєстраційних документах.
  Не перераховуватиму всі нормативно-
правові акти країн РЄ, які регламентують 
питання національності. Всі вони, 
виходячи з принципу верховенства 
права, закріпленого у перелічених 
мною міжнародних актах, дають 
право кожному громадянину  робити 
запис в реєстраційних документах 
про свою національність. Щоб 
пересвідчитися в цьому, достатньо зайти 
на відповідні сайти в Інтернеті, де є 
інформація про це, і подивитися зразки 
бланків реєстраційних документів.
  При проведенні перепису населення 
в країнах Європи в переписному 
листі обов’язково передбачена 
графа «національність» («етнічне 
походження»), що дає змогу мати 
повну картину національного складу 
країни. Статистичні дані перепису 
населення країн РЄ можна отримати 
з відкритих офіційних джерел цих 
країн і організації «Євростат».
Перший і останній перепис 
населення незалежної України 
проводився вісімнадцять років тому!

Відповідно до ст. 5 Закону «Про 
Всеукраїнський перепис населення» 
в програму Перепису населення, крім 
інших, входять дані про етнічне 
походження респондента. Відсутність 
можливості респондента належним 
чином підтвердити інформацію 
про власне етнічне походження 
суперечить вимогам достовірності 
первинних (персональних) даних, які  
встановлені ст. 3,11,12 Закону. Щоб  
деукраїнізувати українську націю, 
уряд Кінаха і президент Кучма, а 
потім президент-втікач Янукович 
і очолюваний Азаровим уряд пішли 
на грубі цинічні обмеження прав 
людини і громадянина та порушення 
міжнародних правових актів, 
Конституції і законів України та 
принципу верховенства права.
   Відповідно до ст.102 Конституції України 
Президент є гарантом додержання прав і 
свобод людини і громадянина.
Згідно з Конституцією України (п.2 
ст.116) та Законом України «Про Кабінет 
міністрів України» (ст.2) до основних 
завдань уряду належить: «вжиття заходів 
щодо забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, створення сприятливих 
умов для вільного і всебічного розвитку 
особистості». Країни ж, які мають 
національні уряди, парламенти, 
керівників держав – представників 
корінного народу, мовчазно 
спостерігаючи, як над українцями 
проводиться черговий експеримент 
(юридичний етноцид), намагаються 
захистити лише свою національну 
ідентичність. Наприклад, наша сусідка 
Польща ввела карту поляка, яка дає право 
українському поляку ідентифікувати себе 
в своїй Батьківщині поляком. Подібне 
роблять угорці, румуни…
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»

філософські праці, що приносили йому інте-
лектуальну розраду, давали необхідну допомо-
гу у розв’язанні практичних питань організації 
бойового злагодження та управління, застав-
ляли замислитися над проблемами минулого 
та сучасності, надаючи потужний імпульс для 
інтелектуального та професійного зростання.
В школі Артур навчався добре, здебільшого пе-
реймався тими дисциплінами, які викликали у 
нього цікавість, відповідали характеру та інте-
лектуальним нахилам. Улюблені предмети вчив 
з ентузіазмом, до інших ставився прохолодно. 
Шкільні роки, як і у більшості сільських одноліт-
ків, у юнака проходили в постійній праці на при-
садибній ділянці, нескінченному поточному 
ремонту сільськогосподарської техніки та ре-
маненту, доглядом за худобою й читанням книг, 
які вмотивовували творчий пошук, розвивали 
здатність до критичного мислення та аналізу. 
Під час закінчення середньої школи перед хлоп-
цем постало складне питання професійного 
вибору. За спогадами молодшого брата Віталія, 
юнак досить довго вагався, беручи до уваги свої 
захоплення. Ким стати? Який фаховий профіль 
обрати? Технічний або агрономічний? Зроби-
ти остаточний вибір допомогла порада бать-
ка, який звернув увагу на професію агронома. 
Не останню роль відіграли й економічні чин-
ники – агрономічна освіта була більш доступ-
ною для незаможної родини сільських трударів 
ніж технічна. В 2000 році Артур поступив на 
контрактну форму навчання до агрономічно-
го факультету Дніпропетровського держав-
ного аграрного університету, а згодом, маю-
чи за плечима відмінні результати, перевівся 
на бюджетне місце, що звільнилося. Мрія про 
навчання в університеті стала реальністю [1].
Академічне життя дуже подобалося хлоп-
цеві: цікаві лекції, лабораторні та семінарсь-
кі заняття, спортивне та студентське дозвілля 
швидко захопили його у свій шалений вир. В 
університеті серед однокурсників у хлопця з’я-
вилися щирі та вірні друзі, які поділяли його 
погляди на життя, спільно проводячи навчан-
ня та дозвілля. Однокурсники та викладачі 
Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету згадують Артура як 
інтелектуально розвиненого, комунікабель-
ного, наполегливого, цілеспрямованого та 
принципового юнака, вірного та щирого това-
риша, який завжди був готовим першим при-
йти на допомогу, підставивши плече у скруті. 
Він завжди був й лишаться для них уосо-
бленням широти та щирості людської душі.
Агрономічні дисципліни досить легко давалися 
Артуру, оскільки з дитинства хлопець знав всі 
аспекти складної організації сільськогосподар-
ської праці та виробництва. Сільськогосподар-
ська нива була його справжнім захопленням, 
полем для цікавих агрономічних дослідів та 

експериментів. Так, намагаючись продемон-
струвати близьким та рідним свої вміння та 
навички, довести собі фахову спроможність 
самостійно вирішувати виробничі завдання, 
Артур перетворив присадибну ділянку батьків 
та сад на своєрідний дослідницький полігон, 
де проводив власні агротехнічні експеримен-
ти та досліди з рослинництва й плодівництва. 
Так, наприклад, молодим агрономом був за-
кладений цілий сад, в якому були посаджені 
алича, абрикоси, черешні, декілька сортів висо-
копродуктивних яблунь, виноград. Беручи до 
уваги сучасні методи обрізки плодових дерев, 
аграрій-початківець миттєво взявся до справи 
– кардинальним чином обрізав сад бабусі Лідії 
Опанасівни, яка від нової методики прийшла у 
розпач: «Що ти накоїв, онуче? Знищив садок!». 
«Давайте, бабусю, подивимося, що буде в восе-
ни». А в восени в саду був такий врожай, якого 
Лідія Опанасівна не пам’ятала за всі 40 років 
існування саду [2]. Земля щедро віддячила мо-
лодому садоводу. Перші успішні кроки в про-
фесії надихнули хлопця, заставили повірити у 
власні сили, продемонстрували значущість на-
бутих знань, засвідчили правильність обрано-
го професійного шляху. Знання-сила! І ця сила 
спонукала вперто йти вперед складними зви-
вистими дорогами нелегкої професії агронома. 
Стало очевидним, що агрономія – це покликан-
ня його життя, його доля та, власне, майбутнє.
В 2002 року, користуючись нагодою, юнак, 
склавши відповідні випробування з фізичної 
підготовки, поступив на військову кафедру 
Дніпропетровської металургійної академії, 
на базі якої навчалися студенти Дніпропе-
тровського державного аграрного університе-
ту. З 30 осіб з Аграрного університету на ній 
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) Саме це спричинило підвищення цін на житло 
до рівня недоступного місцевим мешканцям 
і викликало протест валлійського селянства, 
однак спроби провадити новий аграрний 
закон про переважне право придбання таких 
будинків валлійцями провалилися – не можна, 
мовляв, гнобити вільну торгівлю і демократію. 
“Валлійська армія за робочу республіку” та ще 
2 організації, серед яких “Рух на захист Вельсу” 
та “Хранителі Вельсу” (валл. Cadwyr Cymru), 
що займалися підпалами, були нейтралізовані 
британської поліцією до середини 1980-х рр. У 
строю залишилася тільки одна організація під 
назвою “Сини Ґліндура” (валл. Meibion Glyn-
dŵr), яка ось вже чверть століття займається 
підпалами маєтностей заможних англійців…

Власне “Сини Ґліндура” взяли назву на ім'я 
лідера валлійського повстання  століття 
Оуена Ґлендаура. Першою їхньою акцією став, 
за відомостями британської поліції, підпал 
котеджу в місці Мінідд-Нефинеї 13 грудня 
1979 р. У класичному вигляді активісти “Сини 
Ґліндура” вривалися в порожні будинки, 
підпалювали їх найпростішим шляхом, а 
потім повідомляли про скоєне в підкидних 
листах і телефонними дзвінками поліції. З 
кінця 1980-х рр. стали спеціально підпалювати 
будинку парламентарів-консерваторів – одного 
разу було спалено навіть будинок секретаря 
“Консервативної партії” у справах Вельсу. “Сини 
Ґліндура” за перші 9 років роботи поширили свою 
діяльність далеко за межі власної батьківщини, 
Вельсу, і за межі одних дачних зон, взявшись за 
англійські офіси з торгівлі нерухомістю, штаби 
“Консервативної партії” в Кардіффі та Лондоні. 
Та тепер була змінена і тактика валлійського 
терору – власне замість підпалів, “Сини 
Ґліндура” застосовували бомби з годинниковим 
механізмом. За свідченнями підкидних листів, 
боротьба йшла проти “англійських колоністів 
і капіталістів”, оскільки ті вороги народу, «а їх 
вільний ринок вбиває Вельс і треба відновити 
справедливість». За 25 років такої активності 
скоєно 140 підпалів, а їхній загальний збиток 
досяг 1 млн. фунтів стерлінгів. Проте, як це 
не видається дивним, від рук валлійських 
патріотів ніхто не постраждав і не загинув!

З 1979 р. до 1993 р. у звинуваченні в такого 
роду валлійських “розвагах” британський уряд 
засадив аж 19 осіб, проте саму організацію 
“Сини Ґліндура” так і не вдалося розкрити. 
Цікаво, що оскільки всі акції “Синів Ґліндура” 
проходили в густонаселених міських кварталах, 
то навряд чи були непомітними для їхніх 
мешканців, з чого аналітиками робився логічний 
висновок – “Сини Ґліндура” користуються 
моральною і пасивної підтримкою населення, 
що підтверджується соціологічними 
дослідженнями: в цілому 57% населення 
Вельсу підтримують ідеї “Синів Ґліндура”, 
але тільки 6% схвалюють їхній стиль роботи.

Валлійський ультра-радикалізм тим часом 
продовжує існувати поряд із шотландським 
самостійницьким та ірландським революційним 
рухами: в 2001 р. колишнього фахівця з 
вибухівки і члена організації “Сини Ґліндура” 
засудили за підкидання муляжів вибухових 
пристроїв і їх розсилку членам британського 
парламенту. За повідомленнями співчуваючих, 
в 2005 р. на день святого Давида, церковного 
покровителя Вельсу, група активістів під 
назвою “Валлійська республіканська армія” 
(валл. Byddin Rhyddid Cymru) увірвалася в 
кафедральний собор Кардіффа і замінила 
всі британські прапори (англ. Union Jack) на 
валлійські національні, а трофеї спалила з 
великими церемоніями в містечку Кілмер, де 
знаходиться монумент Ллівеліна ап Гріфідда 
– останнього незалежного короля Вельса.

Можна    з впевненістю  стверджувати, 
що боротьба валлійців за їхню державну та 
національну незалежність від британської 
корони триває і досі. Не дивлячись на те, що 
в більшості випадках активних учасників 
радикальних заходів не так і багато, 
валлійці показують неабияку силу духу та 
цілеспрямованість у своїх намірах. Будемо 
вірити, що брати по ідеї незалежності таки 
здобудуть свою свободу і будуть будувати самі 
свою державу за прикладом України чи сусідньої 
Ірландії.

Нехай постане вільний Вельс!

Павло КОВАЛЬОВ ( м. Дніпро)
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»

філософські праці, що приносили йому інте-
лектуальну розраду, давали необхідну допомо-
гу у розв’язанні практичних питань організації 
бойового злагодження та управління, застав-
ляли замислитися над проблемами минулого 
та сучасності, надаючи потужний імпульс для 
інтелектуального та професійного зростання.
В школі Артур навчався добре, здебільшого пе-
реймався тими дисциплінами, які викликали у 
нього цікавість, відповідали характеру та інте-
лектуальним нахилам. Улюблені предмети вчив 
з ентузіазмом, до інших ставився прохолодно. 
Шкільні роки, як і у більшості сільських одноліт-
ків, у юнака проходили в постійній праці на при-
садибній ділянці, нескінченному поточному 
ремонту сільськогосподарської техніки та ре-
маненту, доглядом за худобою й читанням книг, 
які вмотивовували творчий пошук, розвивали 
здатність до критичного мислення та аналізу. 
Під час закінчення середньої школи перед хлоп-
цем постало складне питання професійного 
вибору. За спогадами молодшого брата Віталія, 
юнак досить довго вагався, беручи до уваги свої 
захоплення. Ким стати? Який фаховий профіль 
обрати? Технічний або агрономічний? Зроби-
ти остаточний вибір допомогла порада бать-
ка, який звернув увагу на професію агронома. 
Не останню роль відіграли й економічні чин-
ники – агрономічна освіта була більш доступ-
ною для незаможної родини сільських трударів 
ніж технічна. В 2000 році Артур поступив на 
контрактну форму навчання до агрономічно-
го факультету Дніпропетровського держав-
ного аграрного університету, а згодом, маю-
чи за плечима відмінні результати, перевівся 
на бюджетне місце, що звільнилося. Мрія про 
навчання в університеті стала реальністю [1].
Академічне життя дуже подобалося хлоп-
цеві: цікаві лекції, лабораторні та семінарсь-
кі заняття, спортивне та студентське дозвілля 
швидко захопили його у свій шалений вир. В 
університеті серед однокурсників у хлопця з’я-
вилися щирі та вірні друзі, які поділяли його 
погляди на життя, спільно проводячи навчан-
ня та дозвілля. Однокурсники та викладачі 
Дніпропетровського державного аграрно-еко-
номічного університету згадують Артура як 
інтелектуально розвиненого, комунікабель-
ного, наполегливого, цілеспрямованого та 
принципового юнака, вірного та щирого това-
риша, який завжди був готовим першим при-
йти на допомогу, підставивши плече у скруті. 
Він завжди був й лишаться для них уосо-
бленням широти та щирості людської душі.
Агрономічні дисципліни досить легко давалися 
Артуру, оскільки з дитинства хлопець знав всі 
аспекти складної організації сільськогосподар-
ської праці та виробництва. Сільськогосподар-
ська нива була його справжнім захопленням, 
полем для цікавих агрономічних дослідів та 

експериментів. Так, намагаючись продемон-
струвати близьким та рідним свої вміння та 
навички, довести собі фахову спроможність 
самостійно вирішувати виробничі завдання, 
Артур перетворив присадибну ділянку батьків 
та сад на своєрідний дослідницький полігон, 
де проводив власні агротехнічні експеримен-
ти та досліди з рослинництва й плодівництва. 
Так, наприклад, молодим агрономом був за-
кладений цілий сад, в якому були посаджені 
алича, абрикоси, черешні, декілька сортів висо-
копродуктивних яблунь, виноград. Беручи до 
уваги сучасні методи обрізки плодових дерев, 
аграрій-початківець миттєво взявся до справи 
– кардинальним чином обрізав сад бабусі Лідії 
Опанасівни, яка від нової методики прийшла у 
розпач: «Що ти накоїв, онуче? Знищив садок!». 
«Давайте, бабусю, подивимося, що буде в восе-
ни». А в восени в саду був такий врожай, якого 
Лідія Опанасівна не пам’ятала за всі 40 років 
існування саду [2]. Земля щедро віддячила мо-
лодому садоводу. Перші успішні кроки в про-
фесії надихнули хлопця, заставили повірити у 
власні сили, продемонстрували значущість на-
бутих знань, засвідчили правильність обрано-
го професійного шляху. Знання-сила! І ця сила 
спонукала вперто йти вперед складними зви-
вистими дорогами нелегкої професії агронома. 
Стало очевидним, що агрономія – це покликан-
ня його життя, його доля та, власне, майбутнє.
В 2002 року, користуючись нагодою, юнак, 
склавши відповідні випробування з фізичної 
підготовки, поступив на військову кафедру 
Дніпропетровської металургійної академії, 
на базі якої навчалися студенти Дніпропе-
тровського державного аграрного університе-
ту. З 30 осіб з Аграрного університету на ній 
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Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).
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народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 
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Такий стан душі Володимир Сосюра назвав в одно-
му із своїх віршів «розхристаним серцем». Залишив-
ши Українську армію, в 1920 р., В. Сосюра все таки не 
відійшов від української національної ідеї і намагався її 
підтримати своїми творами, донести до розуміння кожно-
го читача. Це місія складного й трагічного роздвоєння ве-
ликого Поета.

Настають часи сталінського перелому. Під прикриттям 
комуністичної ідеї, політика українізації замінюється на 
великодержавну шовіністичну політику Росії, метою якої 
стає знищення всього українського. Сталінський перелом 
болісно вдарив по українській творчій інтелігенції, по сер-
цю чесного і ніжного Володимира Сосюри. Доречно нага-
дати, що саме в 1931 році виходить з друку його поетична 
збірка «Серце». Сьогодні з упевненістю можна сказати, 
що це була остання збірка Володимира Миколайовича, в 
якій він говорив так, як відчував і думав.

Терзаючись протиріччям української радянської 
дійсності, В. Сосюра покидає Харків і їде до Ленінграда 
в пошуках відповідей на питання, що гнітили його мозок 
і серце. Полегшення не настає, відповіді на жагучі пи-
тання життя не знайдено. В його найвідоміших творах 
ленінградського періоду «Серце» і «Два Володьки» поет 
зображує безвихідь з даного становища і глибоке провал-
ля своєї трагедії роздвоєння.

Цензори 1930-х років чітко розуміли основні напрям-
ки сталінського перелому, тож вони швидко вгледіли 
«націонал-більшовизм» В. Сосюри і небезпеку його нової 
книги. Збірка «Серце» була заборонена, вилучена з 
бібліотек і тихо спалена в топках котелень. Проте і ці два 
роки життя для В. Сосюри не були настільки жахливими, 
як майбутній 1933 рік.

Ті, хто вцілів від голоду та розстрілу і не наважив-
ся приставити до своєї скроні наган, прирекли себе на 
моральні тортури і на постійний страх. Страх допиту був 
не менший від страху арешту.

Тюрми й допити зробили більшість письменників 
покірними співцями режиму (хоча б зовні). Через ці гор-
нила «перевиховання» пройшли М. Рильський, М. Бажан, 
Остап Вишня, П. Тичина та інші. Після чекістських нічних 
годин перевиховання таланти гнулись в дугу лояльності 
до режиму і з’являлись замовлені допитами твори про во-
ждя всіх народів, єдину і непогрішиму партію. А хто не 
гнувся, як Остап Вишня, той за рахунок диктаторського 
режиму відправлявся вдосконалювати своє мистецтво до 
Сибіру чи до Воркути.

Не оминула ця лиха година і Володимира Сосюру. 
Ніжного, чутливого поета зламати було не важко, йому 
не потрібно було тюрми, вистачило декількох чекістських 
допитів. Тут вже пригадали «знавці людських душ в по-
гонах» усі його петлюрівські мандри, і Мазепу, і Махна, і 
«більшовицький націоналізм», і особисту дружбу з Мико-
лою Хвильовим.

Якщо в 1920-і роки Володимир Сосюра на Україні був 
лідером в поетиці, то М. Хвильовий - в прозі.

Під впливом М. Хвильового та В. Сосюри формува-
лись найвідоміші творці української літератури. Обидва 
були з пролетарського Донбасу, обидва пройшли через 
горнило Української армії.

Дружба М. Хвильового і В. Сосюри була настільки 
міцною, що їм заздрили майже всі з письменницької 
братії. Слід зауважити, що Микола Хвильовий в цьому 
дуеті дружби був лідером. А Володимир Сосюра обожню-
вав друга і вважав його ідеалом інтелігентності.

Твердий і послідовний, Микола Хвильовий гнутись на 
допитах не зміг і прийняв однозначне рішення - самогуб-
ство.

Після трагічної загибелі М. Хвильового, влада начеб-
то полишила Сосюру, але натяк на те, що йому даровано 
свободу та життя, поет відчував до кінця своїх днів. Да-
рування життя вимагало і зобов’язувало прийняти прави-
ла гри НКВС. Морально зламаним був не лише В. Сосю-
ра, ця участь не минула й інших уцілілих письменників. 
Після божевільні В. Сосюра не виконав замовлення 
диктаторської влади, не став партійним співцем.

Висока, всенародна його популярність 20-х років зали-
шилась у минулому. Вимучені вірші заради шматка хліба 
зломленого В. Сосюри в 30-і роки загальмували розвиток 

поетичного таланту. Як не задобрювала московська вла-
да - квартира в центрі Києва, нагородження орденом - це 
не додало творчої наснаги Володимиру Сосюрі.

Друга світова війна глибоко висвітила патріотизм 
українського серця - Володимира Сосюри. Національна 
ідея знову оволодіває поетом. Диктаторській пропаганді 
тимчасово це було вигідно, щоб він знову говорив чесно 
і проникливо, щоб його палке слово кликало до помсти.

Сосюрі дозволили писати про свою «синю омріяну 
Україну», про синівську любов до неї, про споконвічну 
мрію - волю і ненависть до окупантів.

Звичайно, що в поезіях В. Сосюри років війни немає 
навіть і натяків проти радянського ладу. Своє він залишив 
в собі, а слова на папері були віддані повністю існуючому 
ладу. Безпосередньо щирі почуття поета йшли від само-
го серця: 

подарунок Україні 
Серця бідного мого
У роки війни сталінський режим для підкріплення 

патріотизму народів Союзу повертає митців до історичних 
тем. Суворов, Нахімов, Б. Хмельницький уславлюються 
на екранах кінотеатрів, на сторінках журналів, газет та 
книг.

Іх іменами називають навчальні заклади для хлопців-
підлітків, їх портрети викарбовуються на орденах і меда-
лях.

Володимир Сосюра не ризикує, як він це робив в 20-
ті роки, звернутися до історичної військово-визвольної те-
матики. Він добре засвоїв уроки сталінського режиму з 
ламанням кісток під час нічних допитів.

Тож його вірші не загрожують існуючому державно-
му устрою, він завзято присвячує твір за твором Україні, 
рідному краю, спогадам про минуле. До 30-ліття від по-
чатку літературної діяльності (1947 р.) виходить збірка 
саме таких творів В. Сосюри «Щоб сади шуміли».

Влада вміла відзначати зломлених діячів, в арсеналі у 
неї було багато «пряників» - ордени, медалі, почесні зван-
ня, Сталінські премії. Впродовж двох років (1947-48 рр.) 
Володимира Сосюру неабияк відзначають - Сталінська 
премія за збірку, орден Леніна.

За цей короткий проміжок часу Володимиру Ми-
колайовичу влада влаштовує чергову «операцію» - 
розпочинається цькування, зразу ж після вручення 
Сталінської премії, за вірш «Любіть Україну». Три роки 
на Україні залюбки читали цей патріотичний твір, а ось 
в збірці він став на заваді. Звичайно, не читачам. Ворога 
було розбито, режим себе зміцнив всебічно, та на заході 
України точилася визвольна боротьба з більшовизмом. 
Саме з цих причин «кадебісти» починають новий етап ни-
щення всього українського.

І «справа Сосюри» за твір «Любіть Україну» у цей час 
набула широкого розголосу. Нашому поетові-земляку 
було не солодко, проте трагедії не було.

Трагедія для нього, як відзначалось вище, розпочала-
ся у 1930-і роки. Після переслідувань тих часів В. Сосюра 
вже не був самостійним у житті і в творчій діяльності. Ве-
личезний талант В. Сосюри найповніше розкрився на по-
чатку його творчого шляху, а потім кисень було перекри-
то. Трагедія його душі, його творчості і донесла нам єдине 
визначення для поета - майстер інтимної лірики.

Чергове нищення В. Сосюри в 1948 р. було настільки 
штучним, що владні структури не знали, як знайти вихід з 
цього. Та вихід теж підказали з Кремля - Володимира Ми-
колайовича нагородили найвищим орденом країни.

Якщо виміряти події 1947-48 років логічно, то дійство 
режиму навколо В. Сосюри було трагікомічним. И усе ото-
чення поета сприймало цю «виставу» автоматично, без 
позитивних чи негативних проявів, бо такий був у країні 
стандарт поведінки влади з надломленими інтелігентами. 
Досить влучно про той час написав Павло Тичина:

Стоїть сторозтерзаний Київ
І двісті розіп’ятий я...
В. Сосюра ніколи не спромігся на правдиву оцінку 

свого життя і творчості навіть після смерті диктатора і 
відомих партійних з’їздів. Він був генієм української душі, 
тож чудово розумів анатомію особистої трагедії і трагедії 
українського народу - зі смертю диктатора владний режим 
не змінив політики по відношенню до України.

проходило навчання тільки 4 агрономи, в складі 
яких був Артур. Спонукала навчатися на війсь-
ковій кафедрі хлопця любов до механіки та на-
явність спеціальності з ремонту та експлуатації 
військової техніки. Так, захоплення дитинства 
перетворилося на нову військову професію – 
спеціаліста техніка з експлуатації та ремонту 
бойової техніки. Артур успішно навчався на 
військовій кафедрі, де отримав необхідні те-
оретичні та практичні знання, ознайомився з 
військовими статутами, організацією життя та 
структурою військових підрозділів. Після закін-
чення навчання, юнак урочисто склав військову 
присягу на вірність народу України й отримав 
офіцерське звання молодшого лейтенанта [1; 2]. 
Наприкінці 2005 року Артур розпочинає до-
слідницьку роботу над дипломним проектом, 
який виконувався під керівництвом досвідче-
ного науковця, доктора сільськогосподарсь-
ких наук, професора Л.І. Храмцова. Виходячи 
з актуальних завдань сільськогосподарського 
виробництва та власних зацікавлень, молодий 
агроном обрав для наукових досліджень про-
блематику пов’язану з дослідженням порів-
няльної врожайності сорті сої. З цією метою 
він приїздить на Криничанську дослідну сіль-
ськогосподарську станцію, де займається спо-
стереженням та експериментами на дослідно-
му полі. Саме дані напрацювання, здійсненні 
впродовж низки польових сезонів, будуть ними 
покладені в основу його бакалаврської та магі-
стерської дипломних робіт, які він захистив на 
«відмінно» [1]. Працюючи над дипломним про-
ектом юнак на практиці продемонстрував своє 
вміння вільно оперувати здобутими в універ-
ситеті знаннями, використовувати сучасні ін-
новації при вирішенні складних проблем ор-
ганізації сільськогосподарського виробництва. 
В 2006 році Артур Місків закінчив Дніпропе-
тровський державний аграрний університет, 
здобувши фах агронома [1]. В цей період він за-
мислюється над необхідністю здобуття другої 
вищої освіти, яка повинна відкрити нові про-
фесійні обрії, беручи до уваги реформаційні 
та економічні зміни, які переживала України в 
період з 2004-2006 рр. Увагу хлопця привернув 
Дніпропетровський регіональний інститут дер-
жавного управління національної Академії при 
Президенті України. Так, влітку 2006 року Ар-
тур успішно складає вступні іспити на спеціаль-
ність «державне управління» та поступає до ма-
гістратури вишу. Розпочинається черговий етап 
нового студентського життя. Маючи за плечима 
досвід навчання в Дніпропетровському держав-
ному аграрному університеті, хлопець досить 
легко в березні 2008 року здобуває диплом зі 
спеціальності «державне управління» [2]. Тепер 
перед ним відкриваються нові перспективи та 
кар’єрні злети В червні 2008 року Артур Місків 
був прийнятий на роботу до Управління масо-
вих протокольних заходів Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, де обіймає 
відповідальну посаду спеціаліста. Розпочи-
нається не легке життя державного службовця, 
який щоденно вирішує значну кількість органі-
заційних питань протокольної служби, пов’я-
заної з підготовкою візитів вищих посадових 
осіб держави до Дніпропетровської області [2].
Вперта й сильна вдача, стійкість до стресів, 
вміння приймати нестандартні рішення, 
аналітичний розум, готовність до розв’язання 
складних управлінських проблем, непересічні 
організаторські здібності та комунікабельність 
– дані риси сприяли швидкому кар’єрному зро-
станню хлопця в якості державного службовця. 
Керівництво по-справжньому оцінило здібного 
службовця. З часом Артур отримав підвищення 
– став головним спеціалістом Управління про-
токольних та масових заходів Дніпропетровсь-
кої обласної державної адміністрації. Це був 
його перший успіх у професійній кар’єрі дер-
жавного службовця, який став закономірним 
результатом плідної багатомісячної роботи. В 
цей період він активно бере участь в роботі Па-
тронатної служби губернатора, які збагачують 
його новим управлінським досвідом, загарто-
вують характер, навчають життєвій мудрості, 
вчать складному мистецтву управління людьми.
Прихід нових політичних сил до влади в 2010 
році, що зумовила зміну внутрішньополітич-
ного курсу країни, характеризувалася прове-
денням специфічної кадрової політики, сут-
ність якої полягала у витісненні з державної 
служби представників опозиційних політич-
них сил, наповнення її своїми кадрами. Дана 
обставина унеможливила перебування в 
структурах державного управління молодо-
го спеціаліста. В серпні 2011 році Артур був 
змушений залишити державну службу. Проте 
юнак не впав у розпач та депресію, усвідом-
люючи той факт, що має за плечима корисний 
та конкурентоспроможний фах агронома.
Хлопець починає активно шукати роботу за 
спеціальністю, розсилаючи свої резюме до 
офісів провідних агрохолдингів, сільського-
сподарських кампаній та підприємств Прид-
ніпровського регіону й України. Доля в чер-
говий раз усміхнулась юнаку. Його резюме 
було розглянуто менеджерами компанії «Кер-
нел-Трейд», що входить до групи кампаній «Кер-
нел», які запропонували йому пройти місячне 
стажування. Молодого та амбітного агронома 
було направлено на підготовчий семінар до м. 
Умань Черкаської області [4] Впродовж стажу-
вання Артуру Місківу вдалося продемонстру-
вати свою високу обізнаність в сучасних агро-
технічних інноваціях, зарекомендувати себе 
справжнім фахівцем, який добре розуміється 
на всіх особливостях технологічного процесу 
вирощування сільськогосподарських культур, 
добре знає технічну частину, умови організа-
ції праці, вміє приймати оптимальні рішення.. 
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спонсор мега-імпрези
 «Козацька слава отамана Сірка - 

на крилах Незалежності»

“Цікаво знати”

24 – 26 серпня 2016 року в селищі Грушівка 
Дніпровської (Дніпропетровської) області 
буде проходити І  Міжнародна мистецька 
мега-імпреза радикального кобзарсько-
козацького змагання, декоративно-
ужиткової, художньо-народної творчості 
та народних промислів  « Козацька слава 
отамана Сірка - на крилах Незалежності». 
Автором ідеї, менеджером, художнім 
керівником згаданого заходу виступив 
відомий виконавець, депутат 
Дніпропетровської обласної Ради від 
Радикальної партії України давній 
приятель нашого видання Влодзімеж 
Забара. Ми попрохали Влодзімежа 
Васильовича більш докладно розповісти 
про майбутнє супер дійство в царині 
української культури і духовності

- Маестро Забара, де відбудеться мега-
імпреза « Козацька слава отамана 
Сірка - на крилах Незалежності»? Яке 
головне, так би мовити, мото цього 
унікального мистецького дійства…

Мега-імпреза відбуватиметься в сакральному 
місці української нації, яке засноване легендою 
козацької звитяги та безстрашшя, козацьким 
кошовим отаманом Іваном Дмитровичем 
Сірком, на кургані Баба-могила біля с. Капулівка 
Нікопольського району Дніпропетровської 
області (могила І.Д.Сірка), в  ДОТ «ЗМІНА», який 
розташований на території Грушівської сільської  
ради  ОТГ. Імпреза відбудеться під гаслом: « 
Легенда Іван Сірко - єднає час і покоління! »

- Головна мета імпрези, її засадничі 
завдання. Адже Вашу діяльність 
продюсера, наставника творчої молоді, 
організатора та координатора  будь-
якого мистецького заходу завжди 
відрізняли глибинність та потужна 
змістовна складова. І ми певні що  мега-
імпреза « Козацька слава отамана Сірка 
- на крилах Незалежності» не виняток…

 - Безперечно, я і мої колеги завжди прагнуть 
надати будь-якому культурному заходу 

виховний та патріотичний імпульс. В даному 
випадку ми  вбачаємо  завданням відродження 
та популяризація кобзарсько-козацького 
героїчного, декоративно-ужиткового й 
образотворчого мистецтва та інших народних 
промислів України, зростання ролі героїчно-
бойової козацької культури у формуванні 
світогляду й зростання духовності підростаючого 
покоління, збирання, вивчення та збереження 
національних традицій, звичаїв та обрядів 
українського народу, залучення широкого 
загалу спільноти й творчих мистців до процесу 
посилення національної культурної експансії 
в культурологічні простори іншоземних країн, 
встановлення культурних обмінів мистецькими 
проектами  з демократичними країнами світу , 
гастрольно-виставкова співпраця патріотичних 
об’єднань, творчих колективів, народних 
майстрів промислів України із широким 
світовим загалом. А  також  збереження й 
розвиток героїчно-бойових козацьких традицій, 
пісенних традицій кобзарства й бандурного 
мистецтва , історико-культурної спадщини 
української нації, популяризація національних 
культурних звичаїв, серед широкого 
загалу світової спільноти та інсталювання  
національних традицій України в систему 
світового  культурного надбання  людства.

№
6 (299)

№
02(331)

9 червня 2015 року в столичному будинку 
офіцерів ЗСУ на зборах уповноважених 
представників понад 20-ти патріотичних 
політичних та громадських організацій 
під моїм головуванням була створена 
Координаційна Рада громадського 
руху «УКРАЇНЦІ – ЕТНІЧНА НАЦІЯ», 
яка поставила за мету відновлення 
графи «національність» у державних 
реєстраційних документах і звернулася 
зі «Зверненням до українського 
народу». Я був обраний головою 
Координаційної Ради (“Голос України”, 
19.06.2015, “Україна молода”, 01.07.2015).
Нашу ініціативу про відновлення 
графи «національність» підтримали 
мільйони громадян України різних 
національностей, які піклуються 
про збереження своєї національної 
ідентичності, представники 
національних меншин, національно-
культурних товариств, які 
проживають в Україні та опікуються 
збереженням  своєї національної 
(етнічної) самобутності, культури, 
мови, національних звичаїв, традицій.
Багато обласних, міських, районних рад 
місцевих депутатів звернулися до Вас 
і голови Верховної Ради з проханням 
закріпити в чинному законодавстві право 
громадянина України мати запис (за їх 
бажанням!) про свою національність.
Окремі народні депутати зареєстрували 
в парламенті відповідні законопроекти 
з цього питання. Проте до цього 
часу закони не проголосовані!
Ще у грудні 2012 року до Верховної 
Ради України звернулася Всеукраїнська 
громадська організація Українська 
незалежна рада єврейських жінок 
з проханням ухвалити закон, який 
би закріплював  у реєстраційних 
документах за євреями єдино 
можливе позначення «єврей».

У зверненні Львівської обласної ради до 
Президента, Верховної Ради, Кабміну, 
ухваленому на сесії 19 вересня 2017 року, 
про повернення графи «національність» 
у державних реєстраційних документах, 
зокрема, зазначено: «Питання підтримки 
ідентифікації етнічних українців в Україні, 
які наразі становлять 80% населення 
нашої держави, сьогодні, в умовах 
російської агресії та неоголошеної війни 
Кремля проти України, як ніколи на часі».
З аналогічним зверненням у жовтні 
2015 року до парламенту звернулася 
Тернопільська обласна рада, а у травні 
2017 року – Волинська обласна рада.
Соціологічні дослідження, проведені 
в 2017-2018 роках в Україні (без 
врахування тих, хто проживає в 
анексованому Криму і окупованій 
частині Донбасу), засвідчили, що 92% 
опитаних вважають себе етнічними 
українцями, 6% – етнічними 
росіянами, 1,5% віднесли себе до інших 
етносів. Зазначу, що 74% опитаних 
відчувають свою належність 
лише до однієї національності –
української, 12% – одразу до двох 
або кількох національностей, 6% – не 
відчувають належності до жодної 
національності, 8% – не визначилися. 
Серед  етнічних українців 77% 
відчувають свою належність лише до 
однієї національності, серед етнічних 
росіян – лише 39%. Дослідження 
засвідчили, що понад 85% опитаних 
вважають за необхідне відновити 
графу «національність» у паспорті, 
свідоцтві про народження, свідоцтві 
про шлюб та інших державних 
реєстраційних документах. Ще на 
початку ХХ століття великий українець 
Іван Франко у праці «Поза межами 
можливого» наголосив: «Все, що йде 
поза рами нації, се або фарисейство
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.

Хлопець успішно захистив випускну робо-
ту, яка відкрила йому шлях до нової посади, 
повернувши до професії агронома-практика.
З серпня 2011 року по серпень 2012 року Артур 
працює в компанії «Кернел-Трейд», займається 
розробкою технологічних карт вирощування 
сільськогосподарських культур: цукрового бу-
ряку, кукурудзи, сої, озимої пшениці, соняшни-
ка, рапсу. Навесні 2012 року він переймається 
проблемами агротехнічного супроводу посів-
ної кампанії в ООО «Аршица» Полтавська об-
ласть, земельний фонд якої складав 10000 га. 
угідь. Паралельно впродовж літа 2012 року 
Артур консультує та займається агротехніч-
ним супроводом сільськогосподарського ви-
робництва кампанії ООО «Стіомі Холдинг», 
Хмельницька область [4]. Активно працюючи 
в господарстві, молодий агроном стикається 
з косністю управлінської структури кампанії, 
небажанням окремих менеджерів та агрономів 
впроваджувати у виробництво сучасні агро-
технічні інновації, відсутністю необхідного 
розуміння щодо необхідності вдосконален-
ня агротехнічних прийомів та технологій. На 
свій страх і ризик він проводить агрономіч-
ні досліди з вирощування озимої пшениці та 
рапсу, намагаючись емпіричним шляхом дове-
сти правоту своїх теоретичних узагальнень та 
спостережень. Практика підтвердила обґрун-
тованість висновків молодого агронома щодо 
необхідності впровадження вдосконалених 
методів агротехніки, раннього висіву сільсько-
господарських культур. Врожайність зернових 
культур на експериментальних ділянках поля 
була в декілька разів вище ніж на звичайних. 
В черговий раз він успішно склав життєвий 
іспит на професійну придатність агронома.
В даний період, підсумовуючи набутий прак-
тичний досвід організації сільськогосподар-
ського виробництва, аналізуючи певні здоб-
утки в галузі розведення плодових культур, 
Артур замислюється над написанням канди-
датської дисертації з садівництва – стара при-
страсть до науки давала про себе знати [2].
Саме на посаді агронома застали хлопця буремні 
події першої половини 2014 року, коли країна 
поринула у вир політичного протистояння. В 
серпні батькові Артура Валерію Тимофійовичу 
зателефонували з райвійськкомату, повідомив-
ши про те, що хлопець повинен з’явитися за міс-
цем приписки. Артур без вагань вирішує йти до 
райвійськкомату [2]. Відданість Батьківщині та 
честь офіцера були для нього не пустим звуком.
Наприкінці серпня-на початку вересня 2014 
року розпочинається період військової служ-
би в біографії молодого агронома. У відповід-
ності до мобілізаційного плану Артур Місків 
був зарахований до 2 роти 40-го територіаль-
ного батальйону «Кривбас» 17 танкової бри-
гади на посаду заступника командира роти з 
технічної частини – однієї з ключових посад у 

будь-якому військових підрозділів. В обов’язки 
молодого офіцера входила організація та про-
ведення заходів з технічного обслуговування 
й ремонту військової техніки у ввіреному йому 
підрозділі [2]. В процесі служби хлопцеві дове-
лося самостійно вирішити цілу низку поточ-
них проблем, пов’язаних з ремонтом бойових 
машин, технічний стан який був далеким від 
ідеального. За свідченням самого офіцера ча-
сто-густо бракувало найелементарніших речей, 
починаючи від простого інструменту, закін-
чуючи генераторами, акумуляторами, запас-
ними частинами. Проте, ініціативному юнаку 
вдалося частково розв’язати ці питання. Сіль-
ськогосподарське підприємство, в якому він 
працював напередодні призову, надало йому 
не тільки необхідне військове спорядження, 
але й відповідну матеріальнo-технічну допо-
могу. Впродовж 45 днів, що провів молодший 
лейтенант Артур Місків на полігоні під містом 
Артемівськом, йому вдалося ціною надзвичай-
них зусиль полагодити частину військової тех-
ніки підрозділу. На полігоні час летів швидко, 
оскільки служба займала весь час молодого офі-
цера. Згодом, після закінчення польових випро-
бувань на полігоні, Артур повертається назад в 
місце розташування своєї військової частини. 
Командування високо оцінило внесок молодо-
го офіцера в справу підвищення боєздатності 
військового підрозділу. Артур Місків 28 жовтня 
2014 року отримав перше підвищення – черго-
ве військове звання старшого лейтенанта. Од-
ночасно йому була надана чергова відпустка 
терміном на десять діб [2]. Після закінчення 
відпустки хлопець повертається до частини. В 
середині грудня 2014 року у зв’язку з ускладнен-
ням загальної оперативної ситуації на Донбасі, 
командування вирішило направити підрозділ, 
де проходив службу Артур, в зону проведен-
ня Антитерористичної операції. Новим місцем 
дислокації 2 роти 40 мотопіхотного батальйону 
«Кривбас» стали позиції сектору «С» ЗСУ під 
містом Дебальцево Донецької області – однієї з 
найбільш небезпечних ділянок фронту, яка до 
ротації довгий час утримувалася військовими 
з 25-го батальйону “Київська Русь” [3]. Загіту-
вав Артура до відрядження на передову заступ-
ник командира батальйону з озброєння майор 
Олександр Вакуленко, якому імпонував дисци-
плінований та вправний старший лейтенант, 
який оперативно виконував його накази. З ча-
сом вони потоваришували. За спогадами бійців 
підрозділу майор ставився до Артура як до влас-
ного учня, успіхам якого він завжди щиро радів. 
Згодом, під час виконання бойового завдання 
з очищення околиць місця Дебальцево майор 
загине, прийнявши нерівний бій з диверсій-
но-розвідувальною групою противника [3]. Так, 
війна поєднає долі військових побратимів…
Військовий підрозділ, який скла-
дався переважно з необстріляних
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) - Якщо можна коротко розкажіть про 
програму майбутнього потужного 
духовного – мистецького заходу  мега-
імпрези « Козацька слава отамана Сірка - 
на крилах Незалежності»….

-      Урочисте відкриття імпрези, козацький 
марафон від  с. Грушівка  до могили І.Д.Сірка 
на кургані Баба-могила біля с. Капулівка, 
із покладанням квітів вдячності до його 
меморіалу, закладення каменів у фундаменти 
майбутніх Національного музею «Алгоритм 
отамана Сірка» та козацької січі-містечка 
«8 січей» , козацька регата «Чайки Сірка» на 
хвилях Каховського водосховища, виставка 
- продаж різноманітного краму, мистецьких 
доробок «Грушівське  торговище - ярмарок»; 
Видовища « Козацькі забави » : козацький 
турнір, гарцювання на конях, футбольна баталія, 
показові фехтування козацькою зброєю, 
змагання із бойових козацьких мистецтв, в тому 
числі з бойового гопака, змагання «лава на лаву», 
показовий виступ призерів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), козацький « ДАРТС » (лучне 
змагання), міжнародне вітрильне змагання 
за маршрутом «Грушівка-Стамбул», виступи 
мистецьких колективів України та зарубіжжя,  
представників молодіжної субкультури, 
фестивально-конкурсні змагання тощо; 
(залежить від фінансування та пожертв, яке 
нададуть спонсори, меценати, доброчинці тощо!).

-      А що планується окрім мистецької 
програми?

-      В рамках імпрези  ми хочемо провести додаткові 
сей-шени : прес-конференції, семінари, «творчі 
круглі столи», творчі лабораторії, майстер-
класи, презентації мистецьких друкованих 
видань, творів та доробок різноманітного 
мистецтва, творчі зустрічі з діячами культурно 
- мистецької царини, дослідниками-науковцями 
тощо. Це все обумовлює – широкий загал 
учасників, в тому числі представники 
зарубіжних козацьких товариств та фундацій,  
які бажають взяти участь у імпрезі, без вікових 
обмежень, творчість та мистецтво яких, 
пов’язане і з Козацькою Добою, і з національною 
бойовою спадщиною, і з різними жанрами та 
напрямками народної творчості, і з молодіжною 
національною субкультурою тощо, в тому числі 
: соло-виконавці, мистецькі гурти, аматорські 
та професійні театри, творчі спілки, асоціації, 
патріотичні товариства та фундації, майстри 
декоративно – ужиткового й образотворчого 
мистецтва різних країн, навчальні заклади 
культури та інші заклади освіти, громадські 
організації та їх об’єднання  тощо.

- І хто виступає Вашими помічниками? 

Власне яке організації та 
обєднання докладуть зусиль для 
проведення цього величного свята?

-  Співзасновниками  імпрези виступили 
га данний час  Всеукраїнська творча спілка 
«Асоціація діячів естрадного мистецтва 
України», Грушівська сільська рада ОТГ 
Дніпропетровської області, Козацький 
благодійний фонд  «Меморіал  Славетного 
Кошового отамана Війська Запорозького 
низового Івана Дмитровича Сірка», 
козацьке товариство « Козацька варта 
Батьківщини », козацький відокремлений 
підрозділ «НОВА СІЧ», компанія «REMI». 
І ще особливо приємно зазначити що 
інформаційним спонсором нашого  
мистецького заходу  виступає журнал 
всесвітнього українства щомісячник 
«Бористен».  Також  зацікавлених осіб 
, спонсорів, меценатів, доброчинців  та  
бажаючих  просто  допомогти,  просимо  
звертатися  на адресу:  Україна, 49008, 
м. Дніпро, поштове відділення № 8, а/с 
№ 775;  e-mail:  sirkomegafest@ukr.net , 
dniproestrada@ukr.net ,  довідки за : м.т. 
+380(95)006-06-36 , т/факс  +380(56)770-88-13.
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) людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання 
до панування однієї нації над другою, або хворобливий сентименталізм 
фантастів, що раді би широкими «вселюдськими» фразами покрити своє 
духовне відчуження від рідної нації».
  Адже, якщо немає нації, то немає й національної ідеї, національних 
інтересів, національної програми, національної культури, 
національної мрії, національних і духовних цінностей українців?!
«Націоналізм… – це рух світла і волі. Головна причина нещасть нашої нації – 
брак націоналізму серед широкого загалу її»,– наголошував Микола Міхновський.
Відомий український поет, голова Українського фонду культури, державний 
і політичний діяч, народний депутат чотирьох скликань, Герой України 
Борис Олійник заявив: «Я був першим, хто виступив у Верховній Раді з 
рішучим протестом проти ліквідації записів про національність, бо це 
злочин проти української нації. Ці записи потрібно негайно відновити!».
Український політичний та громадський діяч, радянський дисидент, борець за 
незалежність України у ХХ сторіччі (за що був засуджений до розстрілу, який через 72 
доби Верховний суд замінив на 15 років позбавлення волі), народний депутат чотирьох 
скликань, автор «Акту проголошення незалежності України», Герой України Левко 
Лук’яненко до кінця свого життя боровся за повернення українцям права 
мати запис у паспорті про свою національність і законодавче закріплення 
статусу, що Україна – Національна Держава, а українці – титульна нація.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.

Хлопець успішно захистив випускну робо-
ту, яка відкрила йому шлях до нової посади, 
повернувши до професії агронома-практика.
З серпня 2011 року по серпень 2012 року Артур 
працює в компанії «Кернел-Трейд», займається 
розробкою технологічних карт вирощування 
сільськогосподарських культур: цукрового бу-
ряку, кукурудзи, сої, озимої пшениці, соняшни-
ка, рапсу. Навесні 2012 року він переймається 
проблемами агротехнічного супроводу посів-
ної кампанії в ООО «Аршица» Полтавська об-
ласть, земельний фонд якої складав 10000 га. 
угідь. Паралельно впродовж літа 2012 року 
Артур консультує та займається агротехніч-
ним супроводом сільськогосподарського ви-
робництва кампанії ООО «Стіомі Холдинг», 
Хмельницька область [4]. Активно працюючи 
в господарстві, молодий агроном стикається 
з косністю управлінської структури кампанії, 
небажанням окремих менеджерів та агрономів 
впроваджувати у виробництво сучасні агро-
технічні інновації, відсутністю необхідного 
розуміння щодо необхідності вдосконален-
ня агротехнічних прийомів та технологій. На 
свій страх і ризик він проводить агрономіч-
ні досліди з вирощування озимої пшениці та 
рапсу, намагаючись емпіричним шляхом дове-
сти правоту своїх теоретичних узагальнень та 
спостережень. Практика підтвердила обґрун-
тованість висновків молодого агронома щодо 
необхідності впровадження вдосконалених 
методів агротехніки, раннього висіву сільсько-
господарських культур. Врожайність зернових 
культур на експериментальних ділянках поля 
була в декілька разів вище ніж на звичайних. 
В черговий раз він успішно склав життєвий 
іспит на професійну придатність агронома.
В даний період, підсумовуючи набутий прак-
тичний досвід організації сільськогосподар-
ського виробництва, аналізуючи певні здоб-
утки в галузі розведення плодових культур, 
Артур замислюється над написанням канди-
датської дисертації з садівництва – стара при-
страсть до науки давала про себе знати [2].
Саме на посаді агронома застали хлопця буремні 
події першої половини 2014 року, коли країна 
поринула у вир політичного протистояння. В 
серпні батькові Артура Валерію Тимофійовичу 
зателефонували з райвійськкомату, повідомив-
ши про те, що хлопець повинен з’явитися за міс-
цем приписки. Артур без вагань вирішує йти до 
райвійськкомату [2]. Відданість Батьківщині та 
честь офіцера були для нього не пустим звуком.
Наприкінці серпня-на початку вересня 2014 
року розпочинається період військової служ-
би в біографії молодого агронома. У відповід-
ності до мобілізаційного плану Артур Місків 
був зарахований до 2 роти 40-го територіаль-
ного батальйону «Кривбас» 17 танкової бри-
гади на посаду заступника командира роти з 
технічної частини – однієї з ключових посад у 

будь-якому військових підрозділів. В обов’язки 
молодого офіцера входила організація та про-
ведення заходів з технічного обслуговування 
й ремонту військової техніки у ввіреному йому 
підрозділі [2]. В процесі служби хлопцеві дове-
лося самостійно вирішити цілу низку поточ-
них проблем, пов’язаних з ремонтом бойових 
машин, технічний стан який був далеким від 
ідеального. За свідченням самого офіцера ча-
сто-густо бракувало найелементарніших речей, 
починаючи від простого інструменту, закін-
чуючи генераторами, акумуляторами, запас-
ними частинами. Проте, ініціативному юнаку 
вдалося частково розв’язати ці питання. Сіль-
ськогосподарське підприємство, в якому він 
працював напередодні призову, надало йому 
не тільки необхідне військове спорядження, 
але й відповідну матеріальнo-технічну допо-
могу. Впродовж 45 днів, що провів молодший 
лейтенант Артур Місків на полігоні під містом 
Артемівськом, йому вдалося ціною надзвичай-
них зусиль полагодити частину військової тех-
ніки підрозділу. На полігоні час летів швидко, 
оскільки служба займала весь час молодого офі-
цера. Згодом, після закінчення польових випро-
бувань на полігоні, Артур повертається назад в 
місце розташування своєї військової частини. 
Командування високо оцінило внесок молодо-
го офіцера в справу підвищення боєздатності 
військового підрозділу. Артур Місків 28 жовтня 
2014 року отримав перше підвищення – черго-
ве військове звання старшого лейтенанта. Од-
ночасно йому була надана чергова відпустка 
терміном на десять діб [2]. Після закінчення 
відпустки хлопець повертається до частини. В 
середині грудня 2014 року у зв’язку з ускладнен-
ням загальної оперативної ситуації на Донбасі, 
командування вирішило направити підрозділ, 
де проходив службу Артур, в зону проведен-
ня Антитерористичної операції. Новим місцем 
дислокації 2 роти 40 мотопіхотного батальйону 
«Кривбас» стали позиції сектору «С» ЗСУ під 
містом Дебальцево Донецької області – однієї з 
найбільш небезпечних ділянок фронту, яка до 
ротації довгий час утримувалася військовими 
з 25-го батальйону “Київська Русь” [3]. Загіту-
вав Артура до відрядження на передову заступ-
ник командира батальйону з озброєння майор 
Олександр Вакуленко, якому імпонував дисци-
плінований та вправний старший лейтенант, 
який оперативно виконував його накази. З ча-
сом вони потоваришували. За спогадами бійців 
підрозділу майор ставився до Артура як до влас-
ного учня, успіхам якого він завжди щиро радів. 
Згодом, під час виконання бойового завдання 
з очищення околиць місця Дебальцево майор 
загине, прийнявши нерівний бій з диверсій-
но-розвідувальною групою противника [3]. Так, 
війна поєднає долі військових побратимів…
Військовий підрозділ, який скла-
дався переважно з необстріляних

№
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) - Якщо можна коротко розкажіть про 
програму майбутнього потужного 
духовного – мистецького заходу  мега-
імпрези « Козацька слава отамана Сірка - 
на крилах Незалежності»….

-      Урочисте відкриття імпрези, козацький 
марафон від  с. Грушівка  до могили І.Д.Сірка 
на кургані Баба-могила біля с. Капулівка, 
із покладанням квітів вдячності до його 
меморіалу, закладення каменів у фундаменти 
майбутніх Національного музею «Алгоритм 
отамана Сірка» та козацької січі-містечка 
«8 січей» , козацька регата «Чайки Сірка» на 
хвилях Каховського водосховища, виставка 
- продаж різноманітного краму, мистецьких 
доробок «Грушівське  торговище - ярмарок»; 
Видовища « Козацькі забави » : козацький 
турнір, гарцювання на конях, футбольна баталія, 
показові фехтування козацькою зброєю, 
змагання із бойових козацьких мистецтв, в тому 
числі з бойового гопака, змагання «лава на лаву», 
показовий виступ призерів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), козацький « ДАРТС » (лучне 
змагання), міжнародне вітрильне змагання 
за маршрутом «Грушівка-Стамбул», виступи 
мистецьких колективів України та зарубіжжя,  
представників молодіжної субкультури, 
фестивально-конкурсні змагання тощо; 
(залежить від фінансування та пожертв, яке 
нададуть спонсори, меценати, доброчинці тощо!).

-      А що планується окрім мистецької 
програми?

-      В рамках імпрези  ми хочемо провести додаткові 
сей-шени : прес-конференції, семінари, «творчі 
круглі столи», творчі лабораторії, майстер-
класи, презентації мистецьких друкованих 
видань, творів та доробок різноманітного 
мистецтва, творчі зустрічі з діячами культурно 
- мистецької царини, дослідниками-науковцями 
тощо. Це все обумовлює – широкий загал 
учасників, в тому числі представники 
зарубіжних козацьких товариств та фундацій,  
які бажають взяти участь у імпрезі, без вікових 
обмежень, творчість та мистецтво яких, 
пов’язане і з Козацькою Добою, і з національною 
бойовою спадщиною, і з різними жанрами та 
напрямками народної творчості, і з молодіжною 
національною субкультурою тощо, в тому числі 
: соло-виконавці, мистецькі гурти, аматорські 
та професійні театри, творчі спілки, асоціації, 
патріотичні товариства та фундації, майстри 
декоративно – ужиткового й образотворчого 
мистецтва різних країн, навчальні заклади 
культури та інші заклади освіти, громадські 
організації та їх об’єднання  тощо.

- І хто виступає Вашими помічниками? 

Власне яке організації та 
обєднання докладуть зусиль для 
проведення цього величного свята?

-  Співзасновниками  імпрези виступили 
га данний час  Всеукраїнська творча спілка 
«Асоціація діячів естрадного мистецтва 
України», Грушівська сільська рада ОТГ 
Дніпропетровської області, Козацький 
благодійний фонд  «Меморіал  Славетного 
Кошового отамана Війська Запорозького 
низового Івана Дмитровича Сірка», 
козацьке товариство « Козацька варта 
Батьківщини », козацький відокремлений 
підрозділ «НОВА СІЧ», компанія «REMI». 
І ще особливо приємно зазначити що 
інформаційним спонсором нашого  
мистецького заходу  виступає журнал 
всесвітнього українства щомісячник 
«Бористен».  Також  зацікавлених осіб 
, спонсорів, меценатів, доброчинців  та  
бажаючих  просто  допомогти,  просимо  
звертатися  на адресу:  Україна, 49008, 
м. Дніпро, поштове відділення № 8, а/с 
№ 775;  e-mail:  sirkomegafest@ukr.net , 
dniproestrada@ukr.net ,  довідки за : м.т. 
+380(95)006-06-36 , т/факс  +380(56)770-88-13.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.

Хлопець успішно захистив випускну робо-
ту, яка відкрила йому шлях до нової посади, 
повернувши до професії агронома-практика.
З серпня 2011 року по серпень 2012 року Артур 
працює в компанії «Кернел-Трейд», займається 
розробкою технологічних карт вирощування 
сільськогосподарських культур: цукрового бу-
ряку, кукурудзи, сої, озимої пшениці, соняшни-
ка, рапсу. Навесні 2012 року він переймається 
проблемами агротехнічного супроводу посів-
ної кампанії в ООО «Аршица» Полтавська об-
ласть, земельний фонд якої складав 10000 га. 
угідь. Паралельно впродовж літа 2012 року 
Артур консультує та займається агротехніч-
ним супроводом сільськогосподарського ви-
робництва кампанії ООО «Стіомі Холдинг», 
Хмельницька область [4]. Активно працюючи 
в господарстві, молодий агроном стикається 
з косністю управлінської структури кампанії, 
небажанням окремих менеджерів та агрономів 
впроваджувати у виробництво сучасні агро-
технічні інновації, відсутністю необхідного 
розуміння щодо необхідності вдосконален-
ня агротехнічних прийомів та технологій. На 
свій страх і ризик він проводить агрономіч-
ні досліди з вирощування озимої пшениці та 
рапсу, намагаючись емпіричним шляхом дове-
сти правоту своїх теоретичних узагальнень та 
спостережень. Практика підтвердила обґрун-
тованість висновків молодого агронома щодо 
необхідності впровадження вдосконалених 
методів агротехніки, раннього висіву сільсько-
господарських культур. Врожайність зернових 
культур на експериментальних ділянках поля 
була в декілька разів вище ніж на звичайних. 
В черговий раз він успішно склав життєвий 
іспит на професійну придатність агронома.
В даний період, підсумовуючи набутий прак-
тичний досвід організації сільськогосподар-
ського виробництва, аналізуючи певні здоб-
утки в галузі розведення плодових культур, 
Артур замислюється над написанням канди-
датської дисертації з садівництва – стара при-
страсть до науки давала про себе знати [2].
Саме на посаді агронома застали хлопця буремні 
події першої половини 2014 року, коли країна 
поринула у вир політичного протистояння. В 
серпні батькові Артура Валерію Тимофійовичу 
зателефонували з райвійськкомату, повідомив-
ши про те, що хлопець повинен з’явитися за міс-
цем приписки. Артур без вагань вирішує йти до 
райвійськкомату [2]. Відданість Батьківщині та 
честь офіцера були для нього не пустим звуком.
Наприкінці серпня-на початку вересня 2014 
року розпочинається період військової служ-
би в біографії молодого агронома. У відповід-
ності до мобілізаційного плану Артур Місків 
був зарахований до 2 роти 40-го територіаль-
ного батальйону «Кривбас» 17 танкової бри-
гади на посаду заступника командира роти з 
технічної частини – однієї з ключових посад у 

будь-якому військових підрозділів. В обов’язки 
молодого офіцера входила організація та про-
ведення заходів з технічного обслуговування 
й ремонту військової техніки у ввіреному йому 
підрозділі [2]. В процесі служби хлопцеві дове-
лося самостійно вирішити цілу низку поточ-
них проблем, пов’язаних з ремонтом бойових 
машин, технічний стан який був далеким від 
ідеального. За свідченням самого офіцера ча-
сто-густо бракувало найелементарніших речей, 
починаючи від простого інструменту, закін-
чуючи генераторами, акумуляторами, запас-
ними частинами. Проте, ініціативному юнаку 
вдалося частково розв’язати ці питання. Сіль-
ськогосподарське підприємство, в якому він 
працював напередодні призову, надало йому 
не тільки необхідне військове спорядження, 
але й відповідну матеріальнo-технічну допо-
могу. Впродовж 45 днів, що провів молодший 
лейтенант Артур Місків на полігоні під містом 
Артемівськом, йому вдалося ціною надзвичай-
них зусиль полагодити частину військової тех-
ніки підрозділу. На полігоні час летів швидко, 
оскільки служба займала весь час молодого офі-
цера. Згодом, після закінчення польових випро-
бувань на полігоні, Артур повертається назад в 
місце розташування своєї військової частини. 
Командування високо оцінило внесок молодо-
го офіцера в справу підвищення боєздатності 
військового підрозділу. Артур Місків 28 жовтня 
2014 року отримав перше підвищення – черго-
ве військове звання старшого лейтенанта. Од-
ночасно йому була надана чергова відпустка 
терміном на десять діб [2]. Після закінчення 
відпустки хлопець повертається до частини. В 
середині грудня 2014 року у зв’язку з ускладнен-
ням загальної оперативної ситуації на Донбасі, 
командування вирішило направити підрозділ, 
де проходив службу Артур, в зону проведен-
ня Антитерористичної операції. Новим місцем 
дислокації 2 роти 40 мотопіхотного батальйону 
«Кривбас» стали позиції сектору «С» ЗСУ під 
містом Дебальцево Донецької області – однієї з 
найбільш небезпечних ділянок фронту, яка до 
ротації довгий час утримувалася військовими 
з 25-го батальйону “Київська Русь” [3]. Загіту-
вав Артура до відрядження на передову заступ-
ник командира батальйону з озброєння майор 
Олександр Вакуленко, якому імпонував дисци-
плінований та вправний старший лейтенант, 
який оперативно виконував його накази. З ча-
сом вони потоваришували. За спогадами бійців 
підрозділу майор ставився до Артура як до влас-
ного учня, успіхам якого він завжди щиро радів. 
Згодом, під час виконання бойового завдання 
з очищення околиць місця Дебальцево майор 
загине, прийнявши нерівний бій з диверсій-
но-розвідувальною групою противника [3]. Так, 
війна поєднає долі військових побратимів…
Військовий підрозділ, який скла-
дався переважно з необстріляних
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.
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Але публіцистично каятися, відмовлятися від свого 
твору Володимир Сосюра не став. І у цьому проявилась 
його найглибша мудрість, стійкість і талант.

Далі любов до України поет оспівує в кожному творі - 
чи то у словах про кохання до дівчини, чи то у зверненні 
до рідних місць дитинства, чи то у закликах бити ворога.

В тебе і губи, і брови твої,
Як у моєї країни... 

(«Білі акації будуть цвісти”)
Солов’їні далі, далі солов’їні...
Знов весна розквітла на моїй Вкраїні! 

(«Солов’їні далі...»)
Вишневу Україну В. Сосюра натхненно оспівав і воз-

величив як ніхто із поетів. Геній і ніжність українського 
народу він увібрав, пропустив через своє серце, і пода-
рував людям співучу поезію. Не буде перебільшенням 
порівняння поетичного генія Т. Шевченка з по-етичним 
генієм В. Сосюри. Гнівна, розхристана Україна минулого 
століття знайома нам завдяки «Кобзарю», а революційна, 
будівнича і квітуча Україна по-сучасному зображена в 
сосюринській поезії:

Підняли ми в лузі журну ту калину,
Україну славну звеселили ми.
На дорогах війни закличне і проникливе сло-

во В. Сосюри постійно звучало на хвилях української 
радіостанції імені Т. Шевченка. Сторінки централь-
них, республіканських, фронтових і армійських газет 
уміщували патріотичні вірші нашого поета-земляка. Тво-
ри Сосюри сповнені туги та болю за скривавлену нень-
ку Україну:

А там далеко, даль орлина 
й не знає спокою і сна 
моя прекрасна Україна, 
залита кров’ю сторона.
Упевненість у важливості поетичного слова в трудній 

борні за визволення України звучить у поезії В. Сосюри:
В години ці грози і слави, 
коли чи вмерти нам, чи жить, 
під грім гармат, під гул кривавий, 
на варті пісня хай стоїть.
На вірші В. Сосюри писали музику професійні і 

самодіяльні композитори. Вірш «Любіть Україну» на му-
зику поклав В. Костенко. Багато пісень на слова В. Со-
сюри написала І. Бурлакова «Пісне, моя пісне», «Знов у 
саду ми з тобою», «Хай туман осінній» та інші. Колега по 
перу письменник Андрій Лисенко до чудових рядків Во-
лодимира Сосюри «Я вигадав тебе» написав дивовижну 
співзвучну словам мелодію.

Слова з поетових вуст передавали те, чим жив про-
стий люд. Вони вміли прокладати шлях до серця та розу-
му читача. В роки війни на передовій концертні бригади 
артистів включали патріотичні пісні на слова В. Сосюри, 
що викликали у слухачів сльози, жагу помсти за рідних, 
за Україну:

Забрали все із хати,
Долівка у крові,
Лежить убита мати,
І діти неживі.
Упродовж свого життя поет В. Сосюра на людях ніколи 

не співав і не демонстрував свого вміння грати на гітарі. Та 
з дружиною Марією Гаврилівною, коли вони тільки побра-
лися, а це було на початку 30-х років і саме в Донбасі, ве-
чорами співали. За спогадами Марії Гаврилівни: «Співали 
старовинні романси, українські пісні. Володимир грав на 
гітарі». Співав романси, а на свої слова вагався придума-
ти мелодію. А до таких слів:

Вітер коси розплітає
у зорі,
Вечір в небі розкладає
янтарі
так і просяться ноти. Заворожили ліричні вірші В. Со-

сюри і Ямського самодіяльного компо-зитора Євгена Ко-
шубу. Ним покладено на музику декілька творів поета-
земляка. Иого пісня «Дитинство» і словами, і мелодією 
яскраво відображає сосюринську любов до рідного краю, 
до милої Званівки.

Незвична любов В. Сосюри до різних куточків ди-
тинства та юності: «Я на Дніпро дивлюсь - і котить хвилі 

переді мною рідний мій Дінець...» - складова частина його 
безмежної любові до українського народу:

Як люблю я тебе,
Мій народе дорогий...
В. Сосюра своєю лірикою сміливо заявляє про 

нероздільність його з народом: «То «я» моє злилось з 
народу «ми» святим». Тогочасні ідеї братерства народів 
й інтернаціоналізму він не уявляє собі без любові до 
України:

Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.
Як вірний син свого народу Володимир Сосюра 

своїми творами змальовує історичну ходу України від 
революційних подій 1917 року впродовж свого життя:

Україну непереможно і невпинно веде в комуну 
Дніпрельстан.

Володимир Сосюра, як поет, активно формував 
ідеологію соціалістичної України. Це не дивно і по-іншому 
бути не могло. Інакше він був би розчавлений червоною 
диктатурою або загубився в еміграції, як його земляк Ми-
кита Шаповал (Сріблянський).

Тогочасна ідеологія суспільства не давала можливості 
поетові на повні груди, на весь голос заявити, мовити 
людям про історичні вибоїни, гостре каміння людського 
буття й історії України. Спроби в деяких поезіях підняти 
пекучі для українців теми приводили до злобливої крити-
ки, нагадування про петлюрівське воювання.

Більш дипломатичні критики такі твори В. Сосю-
ри називали як незначні або хибні. Велику поему В. Со-
сюри «Тарас Трясило» критикували за «вульгарно-
соціологічний підхід» до історичних подій. Витримуючи 
ідеологічний прес, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя писав автобіографічний роман «Третя рота».

Для В. Сосюри, як відзначали його сучасники, було 
характерно відверте говорити про свої страждання й 
сумніви, що носив у серці. Він не грався у дволикість, 
а все виносив на людський суд, щоб із своїм болем і 
сумнівами стояти перед українським народом таким, яким 
був насправді.

Для того часу «одноголосності» це була мужня позиція. 
З такими проявами характеру В. Сосюри боролись стан-
дартно для сталінського режиму - спочатку різка, надума-
на критика в газетах, потім мовчання, заборона друкува-
тись і в фіналі - арешт. За таким стандартом В. Сосюра 
прожив 1934 рік після видання книги «Серце», 1948 р., як 
згадувалось вище, - за вірш «Любіть Україну». Народна 
слава українського солов’я не дала можливості диктато-
рам режиму арештувати Володимира Миколайовича ні в 
1934, ні у 1948 роках.

Незважаючи на ідеологічне пресування творів та ри-
зик арешту, національна ідея за-хоплює поета. Він один 
з перших намагається змалювати історичний образ Не-
стора Махна, без наклепів і нашарувань зображує Івана 
Мазепу.

Восени 1923 р. Володимир Сосюра на харківській 
квартирі поета В. Поліщука уперше читає Петру Панчу 
поему «Махно»:

Тебе не бачив і не знаю,
Ну як в архівах ГПУ 
Тебе знайти? 
Берізка має 
І ясен промінь на снігу.
Шумлять і клени, і тополі 
Лиш не шумить один перон:
Лежить зарублений за волю,
Лежить зарублений за трон...
Молодий прозаїк згадує: «Мелодійність мови, 

рельєфність художніх образів, сміливе узагальнення 
й глибока емоційність поеми захопили мене з перших 
рядків».

«Класова помста і жадоба спонукали робити іноді 
одчайдушні операції, що межували з казковою відвагою, 
не замислюючись над природою такої відваги їм можна 
легко приписати романтику».

В. Сосюра у поемі наділив Нестора Махна рисами ли-
царя. Петро Панч критикує, боячись сталінських сатрапів, 
молодого поета за героїчне оспівування Махна. Звичай-
но, це не в’язалось з теорією класової боротьби і твір 

мобілізованих солдат та офіцерів, відразу по-
пав у зону активних бойових дій. Непідготов-
леність особового складу давалася взнаки, 
ускладнюючи організацію управління та бойо-
вого злагодження, створюючи об’єктивні труд-
нощі та проблеми. Навчатися військовій справі 
особовому складу 40 батальйону «Кривбасс» 
довелося безпосередньо в локальних боях, які 
характеризувалися особливою запеклістю та 
надзвичайною інтенсивністю. Українським вій-
ськовим складно було протистояти противни-
ку, який мав значну тактичну перевагу у живій 
силі, був краще озброєний та екіпірований. 
Військовий підрозділ, яким командував стар-
ший лейтенант А.Місків, займав на кордоні 
Луганської та Донецької областей поблизу се-
лища Жовтневе один з ключових пунктів обо-
рони ЗСУ – укріплений пост «Мойша», який 
весь час перебував в епіцентрі збройного про-
тистояння. Інтенсивний характер військових 
дій, брак елементарних речей для поточного 
ремонту військової техніки, що постійно ви-
ходила з ладу, складні природно-кліматич-
ні умови зимової кампанії – всі ці чинники 
об’єктивно позначалися на рівні боєздатності 
підрозділу. Проте, молодий офіцер з гідністю 
витримав ці складні випробування, демон-
струючи особистим прикладом бійцям вірність 
військовому обов’язку, непохитну витримку 
та мужність. Не раз під час ремонту військо-
вої техніки офіцер обморожував руки, проте 
не залишав свого місця, намагаючись докласти 
всіх зусиль та зробити все можливе для того, 
щоб полагодити та ввести в експлуатацію зла-
мані БМП та «Урали», яких так бракувало для 
вивозу поранених та хворих бійців батальй-
ону, підвозу боєприпасів та продовольства. 
Наприкінці січня – на початку лютого 2015 
року оперативна ситуація в місці дислокації 
40 батальйону «Кривбас» значно погіршилася: 
почався період оборонних боїв, який характе-
ризувався високою інтенсивністю вогню, ма-
сованими ударами по позиціях українських 
військ важкого озброєння противника, який 
намагався створити необхідні тактичні умови 
для оперативного оточення українського угру-
повування, постійними ударами розвідуваль-
но-диверсійних груп. Проте, чисельні атаки 
противника наштовхнулися на запеклий опір 
українських військових, які намагалися рішуче 
стояти на обороні відповідної ділянки фронту.
Зв’язуючись телефоном останній раз з рідни-
ми на початку лютого 2015 року, Артур сказав 
батькові: «Тато, ми – ні кроку назад!». Як вдало-
ся з’ясувати рідним офіцера, загальна ситуація 
в військових підрозділах 40 мотопіхотного ба-
тальйону «Кривбас» в це час була надскладною. 
Блокпост «Мойша» опинився в оперативному 
оточенні. Противник вів по ньому дошкуль-
ний вогонь з мінометів, важкого озброєння й 
БМ-21 “Град”, які нищили чисельні укріплення 

підрозділу. У бійців закінчувалися боєприпа-
си та харчі. Одночасно, батальйон отримав від 
противника ультиматум – здати позиції та вий-
ти без зброї. Артур мужньо тримався до остан-
нього, намагаючись не втрачати надії, зберігати 
спокій та бути мужнім. Пропозицію бойовиків 
щодо здачі в полон він для себе вважав не-
прийнятною, залишаючись вірним присязі. 
Опитування колишніх однополчан Арту-
ра не дає можливості повністю реконстру-
ювати детально картину загибелі офіцера. 
За одними свідченнями хлопець загинув від 
поранення стрілецької зброї на опорному 
пункті, за іншими – від час ремонту техніки 
в ході вивезення тяжкопоранених 10 люто-
го 2015 року, за 2 дня до початку перемир’я. 
Тіла загиблих військових вивозили Уралом… 
Бойовий побратим Артура, офіцер 40-го ба-
тальйону Віктора Коваленко в своєму щоден-
нику, який він вів під час дебальцевського кот-
ла, лаконічно описав даний епізод: «За збігом 
обставин, в тому покинутому УРАЛі в полі за 
Дебальцевим лежало тіло 32-річного старшого 
лейтенанта Артура Міськіва — учня майора Ва-
куленка. Він дуже болісно переживав загибель 
Артура від кульових поранень в передостанній 
день перед оголошенням перемир'я. Кілька днів 
тіло Артура пролежало на морозі в нашому та-
борі, й якось уночі при світлі ліхтариків та під 
звуками розривів мін ми з майором ходили з ним 
прощатися. Я не міг уявити, що буквально через 
2 доби не стане і самого майора, й мені доведеть-
ся нести його понівечене окривавлене тіло на 
носилках до залізного павільйону та знову під-
німатися тими страшними сходами, щоб про-
ститися ще з одним бойовим товаришем.»[3].
Понад місяць тіло Артура знаходилося у бой-
овиків в м. Луганську. Тільки після багато-
тижневих перемовин за участі посередників 
воно було відправлене на Батьківщину…
Поховали Артура в суботу, 14 березня 2015 року 
у його рідному селі Березнуватівка Солонянсь-
кого району Дніпропетровської області. В остан-
ній путь старшого лейтенанта 40-го батальйону 
територіальної оборони Дніпропетровської 
області «Кривбас»  проводжали близькі, рідні, 
друзі, однокурсники та односельці. Панахиду за 
спочилим воїном відслужив благочинний Со-
лонянського району митрофорний протоієрей 
Микола Марчук. Панотцеві співслужили: го-
лова капеланського відділу Дніпропетровської 
єпархії протоієрей Дмитро Поворотний, насто-
ятель храму протоієрей Ярослав Малерик. Стар-
ший лейтенант Артур Місків віддав своє життя, 
як герой. Він є для всіх нас прикладом у тому, 
яким має бути офіцер української армії і як тре-
ба боронити Україну. Вічна йому шана і світла 
пам’ять! Пам’ять про нього навічно вкарбується 
в наші серця як вірного сина своєї Батьківщини!                                                                                              

Юрій Берестень (м. Дніпро)
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українські діаспори Німеччини та Польщі

“Україна і світ”

Берлінський Інститут європейської 
політики (IEP) та варшавський Інститут 

публічної політики (ISP) провели у 
Польщі та Німеччині спільне дослідження 
українських діаспор у цих двох країнах.

Його автори вважають, що українці, 
які проживають у Євросоюзі, можуть 
допомогти впровадити європейський 
спосіб життя та європейські цінності 
в Україні, передає “Німецька хвиля“.

У Німеччині за останні десять років число 
українських громадян зросло в кілька разів. 
1995 року їх було близько 30 тисяч, зараз – 
майже 130 тисяч, дві третини з них – жінки. 
Більшість українців та українок перебувають у 
Німеччині за сімейними обставинами (вийшли 
заміж за німців), навчаються чи працюють.

Всього в Німеччині проживають понад 
вісім мільйонів іноземців (9,3 відсотка 
загального населення в 2014 році), і на тлі 
таких численних громад як турецька (1,5 
мільйона), польська (670 тисяч) чи італійська 
(570 тисяч) українська діаспора ледь помітна.

У Польщі найбільша група іноземців – саме 
українці. На другому місці – росіяни, на 
третьому – білоруси, на четвертому – в’єтнамці.

Торік, розповіла Агнешка Лада з ISP, 
Польща видала українцям 900 тисяч віз для 
тимчасового перебування та роботи в країні. 
“Якщо в Берліні на кожному кроці лунає 
турецька, арабська, польська чи італійська 
мова, – зазначила вона, – то єдина іноземна, 
яку я чую скрізь у Варшаві, – це українська. 
Чи російська, якщо мігранти зі сходу України”.

Ще більшою популярністю, ніж німецькі, 
користуються в українців польські вузи. 
За навчання, щоправда, потрібно платити, 
але, наголосила Лада, 27 тисяч українських 
студентів в Польщі (це половина всіх студентів-
іноземців) вважають, що краще це робити 
офіційно й отримувати європейську освіту, 
що обіцяє досить добрі перспективи, ніж по-
чорному завдяки хабарам в самій Україні.

До відомих подій в Україні наприкінці 
2013 – на початку 2014 року українська 
діаспора в Німеччині була, радше, пасивною 
та інертною. Якщо її представники чимось і 
займались, розповів Юліан Плоттка із IEP, то 
підтримкою національно-культурних традицій.

Ситуація, за його словами, радикально 
змінилась після Майдану, який призвів до 
численних, а іноді й спонтанних політичних 
акцій українців, що проживають у Німеччині, – 
демонстрацій, мітингів, пікетів, інформаційних 
кампаній, ініціатив, спрямованим на 

надання допомоги пораненим у Києві, а 
згодом – українській армії. Потім, вказав 
Плоттка, дії української діаспори стали більш 
організованими та професійними. Майдан, 
анексія Криму, війна на Донбасі та російська 
пропаганда стали каталізаторами громадянської 
активності українців, що живуть у Німеччині, 
заявила його колежанка Людмила Мельник.

Автори дослідження звернули увагу на відмінне 
ставлення польського та німецького суспільств 
до конфлікту в Україні, що виявилося, приміром, 
у тому, що в Німеччині активну діяльність 
на підтримку нової влади в Києві спочатку 
розгорнули лише чисто українські ініціативні 
групи, а в Польщі – спільні польсько-українські.

“На відміну від Німеччини, у Польщі нікому 
не потрібно доводити, що Росія – агресор, 
– каже Агнешка Лада. – Це всім очевидно, 
тож не виникає питання про те, чи слід 
допомагати Україні, що є жертвою цієї агресії”.

А ось серед організацій, створених у 
Німеччині українцями, які порівняно недавно 
прибули сюди, є й такі, що підтримують 
сепаратистів на Донбасі. Але спроби залучити 
їх до дослідження виявилися марними. “На 
наші прохання про інтерв’ю, – розповів 
Юліан Плоттка, – ми або взагалі не отримали 
відповіді, або відповідь була негативною”.
Нагадаємо, депутат наголовсила на важливості 
відновлення повноцінного телевізійного 
і радіомовлення з України на Молдову.

Ярина Вілінська
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 Степан Хмара – український 
політик, народний депутат трьох 
скликань, правозахисник, багаторічний 
політв’язень радянських таборів, 
борець за незалежність України 
у ХХ сторіччі, Герой України – 
наполегливо добивається до цього часу 
відновлення графи «національність».
Дмитро Павличко (український поет, 
політичний і громадський діяч, народний 
депутат трьох скликань, Герой України), 
Павло Мовчан (український політичний 
і громадський діяч, поет, голова ВУТ 
«Просвіта», борець за незалежність 
України у ХХ сторіччі, народний депутат 
п’ятьох скликань, кавалер орденів 
Свободи, князя Ярослава Мудрого V-ІІІ 
ступенів), Ніна Матвієнко (українська 
співачка, народна артистка 
України, Герой України), Василь 
Зінкевич (народний артист України, 
співак, лауреат Шевченківської 
премії, Герой України), Анатолій 
Паламаренко (відомий український 
майстер художнього слова, 
народний артист України, лауреат 
Національної премії імені Тараса 
Шевченка, Герой України), Ліна 
Костенко (українська письменниця, 
поетеса-шістдесятниця, «Золотий 
письменник України», твори якої 
перекладені багатьма мовами 
світу, а мала планета Сонячної 
системи № 290127 отримала назву 
«Лінакостенко»), Оксана Білозір 
(українська співачка, народна 
артистка України, громадський і 
політичний діяч, народний депутат  
трьох скликань) та багато інших 
відомих українських політичних і 
громадських діячів, митців літератури, 
культури, тисячі учасників бойових дій 
на Східному фронті проти російського 

агресора-окупанта вважають за необхідне  
і вимагають повернення українцям 
права на запис своєї національності у 
державних реєстраційних документах. 
      У день інавгурації у Вас народився 
онук (з чим я вітав Вас як дід чотирьох 
онуків). У своєму зверненні я просив Вас 
знайти час подивитися свідоцтва про 
народження свого онука Петра (а тепер і 
онучки Єлизавети), порівняти їх свідоцтва 
зі своїм та свідоцтвами про народження 
Ваших батьків, дітей, дружини, щоб 
побачити велику різницю у записах.
  Сьогодні Ваші онуки, пане Президенте, 
як і мільйони онуків і дітей громадян 
України, які народилися після 2002 
року, не мають національного коріння 
– у їхніх свідоцтвах про народження не 
вказана національність їхніх батьків! 
З моменту ухвалення урядом Кінаха 
антиукраїнської злочинної постанови № 
1367 минуло понад 16 років. За цей час в 
Україні народилося 15 мільйонів дітей.
Хто вони за своєю національністю?
Скільки серед них українців, 
росіян, білорусів, молдаван, 
вірменів, євреїв, інших?
   У їхніх свідоцтвах про народження не 
вказана національність їхніх батьків. 
Усі вони національні безбатченки, 
без національного коріння!
Хто дав право владі вкрасти 
у нас, етнічних українців, 
нашу багатовікову історичну 
національність – УКРАЇНЕЦЬ? Мій 
син – Сергій Омельченко  за рішенням 
Солом’янського районного суду м. 
Києва від 4 березня 2016 року (справа 
№760/1120/16-а, 2-а/760/191/16) отримав 
запис у графі «Особливі відмітки» 
паспорта громадянина України  у 
такій редакції «Національність 
– Українець». Вказаний запис
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неодноразово перероблюється, втрачаючи історичну 
правдивість, обростаючи неправдиво-звірячими нашару-
ваннями в зображенні народного ватажка.

При всьому цьому залишається відчутною романтика 
подій, народна образність, сюжетність, прагнення і почут-
тя простого народу. Ризикуючи життям, Володимир Со-
сюра, працюючи над цією поемою, зустрічається із со-
ратниками Н. Махна. Про це восени 1925 року згадував 
російський письменник Степан Щипачов:

«Одного разу я застав у нього навіть колишнього на-
чальника штабу Махна і ще декого з колишніх махновсь-
ких командирів». Легендарна привабливість Нестора 
Махна не полишала В. Сосюру все його літературне жит-
тя. Письменник Іван Ле згадує: «Чи знав ти, Іване, Махна? 
Справжнього, живого», - раптом питає Володя: «Це теж 
етап у нашім виборюванні своєї робочої влади!». Цей спо-
гад підсумовується словами: «Він (В. Сосюра - авт.) носив 
у собі скроплений кров’ю образ України».

У його віршах - червоноармійські ешелони, повстансь-
ка армія Махна, петлюрівські загони.

Зима, зима... Сніги укрили трави.
Гудуть дроти. Навколо ніч мутна.
В дорозі я, потім курсант смуглявий,
З товаришами вийшов бить Махна.
Така історична дійсність того часу. Історичні місця, 

пов’язані з Нестором Махно, Воло-димир Сосюра часто 
відвідує, збирає все нові й нові відомості про незвично-
го героя України.

Поет Василь Діденко згадує: «Ще з юних літ далеке 
місто повітове - моє Гуляйполе - Сосюра любив, як рідну 

Третю роту, як Званівку, як Лисиче. Не раз ходив поет 
привітними вулицями столиці степу, омитої водами Гайчу-
ра». У вересні 1954 року В. Сосюра написав у Гуляйполі:

Нехай цвіте Вітчизна зоречола 
І мирний труд здійма риштовань ліс,
Тобі привіт, зелене Гуляй Поле,
Я в пісні щирій з Києва приніс.
Історичні образи, образи батька й неньки, друзів да-

лекого дитинства в поєднанні ліричних мотивів з живопи-
сом реального є основою сосюринської поезії, що оспівує, 
славить Україну. Дні і літа оспівані поетом - це історія 
нашої України:

Люблю тебе, доба переходова,
За смутний вид, за зломи, за вогні...
Стільки років нема Поета в буремному житті нашої 

країни, а слова його такі жагуче сьогоденні, сповнені 
любові до України, віри в її щасливе майбутнє.

Щоб наша славна Україна 
Ще краща стала, ніж була,
Щоб розцвіла вона садами...
Час підтвердив, що Володимир Сосюра не тільки кла-

сик української поезії, а і ніжно люблячий син України, 
невід’ємний від неї:

Я твій син і поет,
І до тебе я лину 
Крізь моря ліхтарів...

ВАСИЛЬ ТЕРЕЩЕНКО,
заслужений учитель України,

член Національної спілки краєзнавців України

Засновники цієї престижної 
відзнаки – канадське видав-
ництво «Litsvet» і відомий 

журнал «Новий Світ» (головний ре-
дактор – письменниця, сценарист, 
кінокритик Олена Жукова, заступник 
головного редактора – письменник, 
публіцист Михайло Співак).

Як відомо, саме в цьому 
видавництві у Канаді вийшов чотири-
томник Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма 

Тетяна і Сергій Дзюби отримали 
нагороду імені Ернеста Хемінгуея

«ЗНАЙ НАШИХ!»

мовами світу», який отримав значний 
резонанс у багатьох країнах.

Взагалі ж, Сергій і Тетяна Дзюби – 
лауреати почесних нагород у Канаді, 
Великобританії, Німеччині, Болгарії, 
Македонії, Росії, Білорусі, Казахстані. 
Їхні твори перекладені вже 60-ма мо-
вами світу і надруковані в 36 країнах. 
А книжки вийшли в США, Канаді, 
Великобританії, Швеції, Польщі, 
Болгарії та Казахстані. Зараз готу-
ються до друку збірки віршів Тетяни 
і Сергія у Франції та Чехії. А роман-
серіал для дітей «Потягуськи» Сергія 
Дзюби (створений у співавторстві 
з Іриною Кулаковською), перекла-
дений уже кількома мовами, цьо-
го року ошатно видають у Канаді (у 
видавництві «Litsvet») та Вірменії 
(за державним замовленням). Тво-
ри Сергія і Тетяни прочитали понад 
чотирьох мільйонів людей в усьому 
світі.

Особисто я щиро зворушений 
тим, що всі свої 60 книжок Сергій 
Дзюба присвятив дружині Тетяні. Та 

головне – це їхня творчість, подвиж-
ницька літературна діяльність, яка 
дійсно єднає народи.

Віталій ЛЕУС

Приємна новина надійшла з Канади – відомі письменники і 
журналісти з Чернігова:  постійні автори журналу «Бористен» Те-
тяна Дзюба (Тетяна Анатоліївна також і науковець, доктор наук із 
соціальних комунікацій) і наш колега з газети «Деснянська правда» 
Сергій Дзюба нещодавно стали лауреатами почесної міжнародної на-
городи – премії імені Ернеста Хемінгуея в номінації «Країни і континен-
ти» за зміцнення творчих зв’язків між народами.

Бібліографічні посилання:
1. Архів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Особова спра-
ва студента агрономічного факультету Місківа Артура Валерійовича. – Арк. 1-10.
2. Мисник Е. Он сражался за Родину!/Е. Мисник// Наше місто. – 2015. – 20 березня 2015.
3. В. Коваленко. Дебальцевський щоденник. Майор Вакуленко. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://tyzhden.ua/Society/131003
4. Мискив Артур. Анкета. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// jobs.ua/minicv/
view/737844/.

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,

А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, 

ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій 

тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину

За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
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Не знімати із ранку до ночі: Vogue 
вкотре відзначив популярність 

українських вишиванок

“Новини культури”

Журнал Vogue вкотре відзначив популярність 
українських вишиванок у світі моди. Цього 
розу про цей феномен журналісти «біблії 
моди» розпитали українську дизайнерку Юлію 
Магдич. «Усі хотіли [після Революції Гідності] 
підкреслити свій патріотизм. Найпростішим 
способом було носити вишиванку. В Україні 
тепер є традиція одягати вишиванку по 
п’ятницях — це абсолютно нова традиція. Це 
почалося через 4-5 місяців після революції у 
великих компаніях», — говорить Юлія Магдич. 
Вона запустила власну лінію одягу приблизно 
в той самий час — після того, як друзі почали 
позичати одяг з її великої колекції вінтажних 
вишиванок.

«Її власна барвиста колекція, на якій 
представлена вишивка від польових квітів до 
чудернацьких співочих птахів, зроблена так, 
щоб її можна було носити від ранку до ночі. 
Пара підборів миттєво перетворює її сукні з 
повсякденних на вечірні», — пише Vogue.

Юлія Магдич є першим українським 
дизайнером, чий одяг представлений у Selfridg-
es.

А нещодавно вишитою сукнею її авторства 
похвалилася у Instagram відома актриса та 
співачка Келлі Осборн, донька знаменитого 
рокера Оззі Осборна. Нагадаємо, раніше журнал 
Vogue відзначив, що після подій Майдану 
українська індустрія моди пережила власну 
революції — модним стало все  Made-in-Ukraine.
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посадової особи і відповідною гербовою 
печаткою Солом’янського районного 
відділу Головного управління Державної 
міграційної служби України в місті Києві.

 Суд встановив, що приписи 
«Положення про паспорт громадянина 
України», затвердженого Постановою 
Верховної Ради України від 26 червня 
1992 року № 2503-ХІІ, і положення 
«Порядку оформлення і видачі 
паспорта громадянина України», 
затвердженого Наказом МВС 
України від 13 квітня 2012 року № 
320, обмежують право громадян на 
їхнє прохання внести до належного 
їм паспорта громадянина України 
дані про власну національність і є 
такими, що суперечать вимогам 
ст.ст. 11, 19, 35, 64, 92 Конституції 
України, ст. 11 Закону «Про 
національні меншини», ст.ст. 269, 
271, 300 Цивільного кодексу України.
За висновком суду, зазначені 
приписи «Положення про паспорт 
громадянина України» і положення 
«Порядку оформлення і видачі 
паспорта громадянина України»  не 
можуть бути застосовані судом при 
вирішенні справи, а застосуванню 
підлягають норми правових актів, 
які мають вищу юридичну силу.
Рішенням цього ж суду від 6 жовтня 

2016 року           (провадження  2-а/760/610/16, 
справа № 760/6535/16-а) син отримав 
у свідоцтвах про народження трьох 
його дітей (моїх онуків) запис про 
національність їхнього батька 
у графі «громадянство» такого 
змісту «громадянин України, 
національність – Українець». В 
актах запису про народження дітей, 
складеного Відділом реєстрації актів 
громадянського стану Залізничного 
(нині Солом’янського) районного 
управління юстиції у місті Києві, 
в розділі відомостей про батька 
внесено запис про національність 
їхнього батька: «національність – 
Українець».
Суд встановив, що Сергій Омельченко 
(позивач) «…за місцем свого 
народження на Українській землі 
(місто Київ), за принципом крові свого 
Роду (батько позивача – Українець), 
за своїм внутрішнім переконанням та 
світосприйняттям, яке базується на 
сповідуванні рідної української віри, 
яка протягом понад 7 тисяч років 
сформувала наявні в Українській 
нації традиції та звичаї, за способом 
мислення, що базується на використанні 
української мови як рідної мови, є 
Українцем. Позивач бажає реалізувати 
своє право на індивідуальність, яке 
полягає у збереженні своєї національної, 
культурної, релігійної, мовної 
самобутності, а також право на вільний 
вибір форм і способів прояву своєї 
індивідуальності з метою належного  
документального підтвердження 
етнічного походження (національності) 
своїх неповнолітніх дітей та визначення 
приналежності їхнього батька 
(позивача) до Української нації…».

Продовження читайте у номері 
журналу “Бористен” за березень, 2019
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неодноразово перероблюється, втрачаючи історичну 
правдивість, обростаючи неправдиво-звірячими нашару-
ваннями в зображенні народного ватажка.

При всьому цьому залишається відчутною романтика 
подій, народна образність, сюжетність, прагнення і почут-
тя простого народу. Ризикуючи життям, Володимир Со-
сюра, працюючи над цією поемою, зустрічається із со-
ратниками Н. Махна. Про це восени 1925 року згадував 
російський письменник Степан Щипачов:

«Одного разу я застав у нього навіть колишнього на-
чальника штабу Махна і ще декого з колишніх махновсь-
ких командирів». Легендарна привабливість Нестора 
Махна не полишала В. Сосюру все його літературне жит-
тя. Письменник Іван Ле згадує: «Чи знав ти, Іване, Махна? 
Справжнього, живого», - раптом питає Володя: «Це теж 
етап у нашім виборюванні своєї робочої влади!». Цей спо-
гад підсумовується словами: «Він (В. Сосюра - авт.) носив 
у собі скроплений кров’ю образ України».

У його віршах - червоноармійські ешелони, повстансь-
ка армія Махна, петлюрівські загони.

Зима, зима... Сніги укрили трави.
Гудуть дроти. Навколо ніч мутна.
В дорозі я, потім курсант смуглявий,
З товаришами вийшов бить Махна.
Така історична дійсність того часу. Історичні місця, 

пов’язані з Нестором Махно, Воло-димир Сосюра часто 
відвідує, збирає все нові й нові відомості про незвично-
го героя України.

Поет Василь Діденко згадує: «Ще з юних літ далеке 
місто повітове - моє Гуляйполе - Сосюра любив, як рідну 

Третю роту, як Званівку, як Лисиче. Не раз ходив поет 
привітними вулицями столиці степу, омитої водами Гайчу-
ра». У вересні 1954 року В. Сосюра написав у Гуляйполі:

Нехай цвіте Вітчизна зоречола 
І мирний труд здійма риштовань ліс,
Тобі привіт, зелене Гуляй Поле,
Я в пісні щирій з Києва приніс.
Історичні образи, образи батька й неньки, друзів да-

лекого дитинства в поєднанні ліричних мотивів з живопи-
сом реального є основою сосюринської поезії, що оспівує, 
славить Україну. Дні і літа оспівані поетом - це історія 
нашої України:

Люблю тебе, доба переходова,
За смутний вид, за зломи, за вогні...
Стільки років нема Поета в буремному житті нашої 

країни, а слова його такі жагуче сьогоденні, сповнені 
любові до України, віри в її щасливе майбутнє.

Щоб наша славна Україна 
Ще краща стала, ніж була,
Щоб розцвіла вона садами...
Час підтвердив, що Володимир Сосюра не тільки кла-

сик української поезії, а і ніжно люблячий син України, 
невід’ємний від неї:

Я твій син і поет,
І до тебе я лину 
Крізь моря ліхтарів...

ВАСИЛЬ ТЕРЕЩЕНКО,
заслужений учитель України,

член Національної спілки краєзнавців України

Засновники цієї престижної 
відзнаки – канадське видав-
ництво «Litsvet» і відомий 

журнал «Новий Світ» (головний ре-
дактор – письменниця, сценарист, 
кінокритик Олена Жукова, заступник 
головного редактора – письменник, 
публіцист Михайло Співак).

Як відомо, саме в цьому 
видавництві у Канаді вийшов чотири-
томник Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма 

Тетяна і Сергій Дзюби отримали 
нагороду імені Ернеста Хемінгуея

«ЗНАЙ НАШИХ!»

мовами світу», який отримав значний 
резонанс у багатьох країнах.

Взагалі ж, Сергій і Тетяна Дзюби – 
лауреати почесних нагород у Канаді, 
Великобританії, Німеччині, Болгарії, 
Македонії, Росії, Білорусі, Казахстані. 
Їхні твори перекладені вже 60-ма мо-
вами світу і надруковані в 36 країнах. 
А книжки вийшли в США, Канаді, 
Великобританії, Швеції, Польщі, 
Болгарії та Казахстані. Зараз готу-
ються до друку збірки віршів Тетяни 
і Сергія у Франції та Чехії. А роман-
серіал для дітей «Потягуськи» Сергія 
Дзюби (створений у співавторстві 
з Іриною Кулаковською), перекла-
дений уже кількома мовами, цьо-
го року ошатно видають у Канаді (у 
видавництві «Litsvet») та Вірменії 
(за державним замовленням). Тво-
ри Сергія і Тетяни прочитали понад 
чотирьох мільйонів людей в усьому 
світі.

Особисто я щиро зворушений 
тим, що всі свої 60 книжок Сергій 
Дзюба присвятив дружині Тетяні. Та 

головне – це їхня творчість, подвиж-
ницька літературна діяльність, яка 
дійсно єднає народи.

Віталій ЛЕУС

Приємна новина надійшла з Канади – відомі письменники і 
журналісти з Чернігова:  постійні автори журналу «Бористен» Те-
тяна Дзюба (Тетяна Анатоліївна також і науковець, доктор наук із 
соціальних комунікацій) і наш колега з газети «Деснянська правда» 
Сергій Дзюба нещодавно стали лауреатами почесної міжнародної на-
городи – премії імені Ернеста Хемінгуея в номінації «Країни і континен-
ти» за зміцнення творчих зв’язків між народами.
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1. Архів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Особова спра-
ва студента агрономічного факультету Місківа Артура Валерійовича. – Арк. 1-10.
2. Мисник Е. Он сражался за Родину!/Е. Мисник// Наше місто. – 2015. – 20 березня 2015.
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4. Мискив Артур. Анкета. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// jobs.ua/minicv/
view/737844/.

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,

А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, 

ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій 

тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.

Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину

За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
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Овочі в маринаді, або "рецепт 
мандрівник"
Інгредієнти:

• капуста 1 кг
• капуста цвітна 200 г.

• морква 2 шт.
• цукіні 2 шт.
• гарбуз 200 г.

• квасоля стручкова 150 г.
• перець болгарський 1 шт.

• баклажани 100 г.
• гвоздика 4 шт.
Для маринаду:
• олія 250 мл
• оцет 150 мл

• сіль 1,5 ст.ложки
• цукор 120 г.

• коріандр мелений 1 ч.ложка
• журавлина сушена 1 ч.ложка

• лист лавровий 2 шт.
• перець чорний горошок 5 шт.

• чебрець
Спочатку нарізати овочі. Вико-
ристовуємо тільки сирі овочі.
Моркву можна натерти або 
нарізати брусочками. Цвітну 
капусту розібрати на суцвіття. 
Маринад: Змішати вказані ін-

гредієнти в каструльці. Дове-
сти до кипіння. Залити овочі 
маринадом. Перемішувати час 
від часу, поки не охолоне. По-
тім винести на холод, або в хо-
лодильник на ніч поставити.

Рибний пиріг із рисом
Інгредієнти:
• Мука 180 г.

• сметана (15%) 250 г.
• олія 50 мл

• яйця курячі 4 шт.
• гірчиця 1 ч.ложка

• Соль 1 ч.ложка
• розпушувач тіста 1 ч.ложка

Начинка:
• риба (консерва) 400 г.

• рис 1 склянка
• зелень 1 пучок

• яйця курячі 3 шт.

Замість консерви можна вико-
ристовувати свіжу рибу, її перед 
тим потрібно відварити і вибра-
ти всі кісточки, розібрати на не-
великі кусочки. Яйця відварити 
та нарізати кубиками. Пучок зе-
лені дрібно нарізати. Все перемі-
шати, посолити та поперчити.
Для тіста злегка збити яйця. 
Продовжуючи збивати додати 
сметану, гірчицю та олію. Потім 
всипати борошно з розпушува-
чем та сіллю. Добре переміша-
ти. Тісто виходить досить рідке.
Форму для випікання змаза-
ти маслом і посипати борош-
ном. Вилити половину тіста у 
форму, зверху начинку і знов 
вилити зверху другу части-
ну тіста. Начинка втопиться у 
тісті, так і має бути. Випікати 
при 180 градусах — 50-60 хв. 

Рецепти української кухні
Парова яловичина з морквою і пастернаком

Спосіб приготування:
1. Яловичину на ніч замочити в соляному 
розчині (1 ст. ложка солі на 200 мл води). 
Вранці розчин злити, м’ясо обсушити і 
довгим тонким ножом зробити у ньому 
поздовжні проколи.

2. Моркву та пастернак помити, почистити 
і нарізати на довгі тонкі брусочки. 
Вставити їх у проколи в м’ясі.

3. Натерти яловичину з усіх боків чорним 
меленим перцем, коріандром та хмелі-
сунелі.

4. Викласти м’ясо на решітку пароварки 
і готувати під кришкою годину. Потім 
перевернути яловичину на другий бік, і 
готувати ще годину. Витримати м’ясо під 

кришкою пароварки, поки воно не стане 
теплим. Тоді помістити його під пресс 
до повного остигання. Опісля загорнути 
яловичину в фольгу і покласти ще на ніч 
в холодильник. Перед подачею до столу 
порізати м’ясо на шматки.

яловичина (цілий 
шматок): 700 г.
морква: 1 шт.

пастернак: 1 шт.
сіль: 1 ст. ложка

вода: 200 мл

хмелі-сунелі: 1 ч. 
ложка

коріандр мелений: 1 
ч. ложка

чорний мелений 
перець: ½ ч. ложки

РАГУ ІЗ ГАРБУЗА
Складники

Для маринаду:
Сіль 10 г (1 чайн. ложка)
Цукор 8 г (1 чайн. ложка)
Лимон 15 мл (1 стол. ложка)
Чабер 2 г (або якась інша запашна трава на ваш 
смак)

Для страви:
Гарбуз 1 кг (приблизна вага, без серединки з 

насінням і шкірки)
Яловичина 500 г (мелена, фарш)
Часник 15 г (3-4 зубчики)
Томатна паста 12 г (1 чайн. ложка)
Борошно пшеничне вищого ґатунку 25 г (1 
стол. ложка)
Олія 30 мл (2 стол. ложки)
Сіль 5 г (1/2 чайн. ложки)

Гарбуз обібрати і позбутись серединки з 
насінням. Гарбузову м’якоть покраяти на середні 
шматочки і скласти, наприклад, у літрову банку 
– потім зручно буде час від часу струшувати 
мариновані шматочки гарбуза. Гарбузову м’якоть 
скропити лимонним соком, приправити цукром, 
сіллю, чабром і залишити маринуватись, поки 
готуватиметься м’ясо .
  Мелене м’ясо приправити сіллю, 
сформувати невеликі кульки і легко обсмажити 
їх на олії в глибокій пательні чи каструлі – аби 
пізніше до неї помістити всі інгредієнти рагу. Далі 
зменшити вогонь, накрити м’ясо і тушкувати, аж 
поки не зм’якне (1-1,5 год). Якби рідина википіла, 
долити 1-2 стол. ложки води.
  Мариновані шматочки гарбуза (маринад 
не виливати!) розподілити поміж м’ясними 
кульками, приправити рагу скибочками часнику, 
трохи посолити (1/2 чайн. ложки соли) і тушкувати 
ще 10 хв, не перемішуючи, щоб шматочки гарбуза 

не розквецялись.
  Тим часом підготувати соус – до 
гарбузяного маринаду підмішати 1 чайн. ложку 
томатного пюре, 1 стол. ложку борошна і все 
разом вилити до рагу, знову ж таки, намагаючись 
рівномірно розподілити соус по всьому рагу, бо 
перемішувати вже не будемо.
  Довести рагу до кипіння, почекати, поки 
соус загусне і – вуаля, рагу із гарбуза готове. До 
вашої уваги інші рецепти овочевих рагу: чахохбілі 
з куркою, літнє рагу із кабачків, вегетаріанське 
рагу з грибів і баклажанів, овочі ‘під гриль’.

Гарбуз обібрати і позбутись серединки з 
насінням. Гарбузову м’якоть покраяти на середні 
шматочки і скласти, наприклад, у літрову банку 
– потім зручно буде час від часу струшувати 
мариновані шматочки гарбуза. Гарбузову м’якоть 
скропити лимонним соком, приправити цукром, 
сіллю, чабром і залишити маринуватись, поки 
готуватиметься м’ясо .
  Мелене м’ясо приправити сіллю, 
сформувати невеликі кульки і легко обсмажити 
їх на олії в глибокій пательні чи каструлі – аби 
пізніше до неї помістити всі інгредієнти рагу. Далі 
зменшити вогонь, накрити м’ясо і тушкувати, аж 
поки не зм’якне (1-1,5 год). Якби рідина википіла, 
долити 1-2 стол. ложки води.
  Мариновані шматочки гарбуза (маринад 
не виливати!) розподілити поміж м’ясними 
кульками, приправити рагу скибочками часнику, 
трохи посолити (1/2 чайн. ложки соли) і тушкувати 
ще 10 хв, не перемішуючи, щоб шматочки гарбуза 

не розквецялись.
  Тим часом підготувати соус – до 
гарбузяного маринаду підмішати 1 чайн. ложку 
томатного пюре, 1 стол. ложку борошна і все 
разом вилити до рагу, знову ж таки, намагаючись 
рівномірно розподілити соус по всьому рагу, бо 
перемішувати вже не будемо.
  Довести рагу до кипіння, почекати, поки 
соус загусне і – вуаля, рагу із гарбуза готове. До 
вашої уваги інші рецепти овочевих рагу: чахохбілі 
з куркою, літнє рагу із кабачків, вегетаріанське 
рагу з грибів і баклажанів, овочі ‘під гриль’.

Рецепти української кухні

Не рубай а посади!

Млинці на кефірі з кип'ятком

Інгредієнти
яйця курячі 2 шт.

сіль 2 г.
кипяток 250 мл

кефір 250 мл
борошно пшеничне 180-200 г.

олія 35 мл
сода 1 ч.ложка

цукор 35 г.
Розраховано на 10 порцій

Приготування
   Яйця збити з сіллю до пишної піни. Не 
припиняючи збивання влити кефір, 
соду, цукор і олію. Борошно просіяти і 
ввести у тісто. Воду довести до кипіння і, 
не припиняючи збивання, ввести у тісто. 
  Залишити тісто на 15 хвилин, а потім 
випікати тоненькі млинці, наливаючи 
рідке тісто на добре розігріту 
пательню дуже тонким шаром.




