


1 №
9 (290)

З М І С Т

Вітання Президента України 
з нагоди Дня знань

Дорогі співвітчизники!
Вітаю вас із початком нового навчального року та Днем знань.
Це урочисте та хвилююче свято для мільйонів українців, адже воно 

символізує нові починання і прагнення якісних змін.
Особливо урочистим є сьогоднішній день для першокласників, 

перед якими відкриваються двері у дивовижний світ знань. Зна-
ковим він буде і для тих молодих людей, які розпочнуть навчан-
ня у професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Нехай ці 
роки будуть наповнені незабутніми враженнями, а ваші здібності та 
наполегливість стануть запорукою успіхів і вагомих досягнень.

Висловлюю найщиріші вітання педагогам і батькам, знання, досвід 
та підтримка яких завжди вселяють упевненість, допомагають пра-
вильно визначити життєві пріоритети.

Вірю у невичерпний інтелектуальний потенціал юних українців, 
їх нестримну творчу енергію та здатність змінити країну. Упевнений, 
що саме молоде покоління становитиме основу майбутньої еліти, яка 
побудує по-справжньому єдину, міцну, високорозвинену європейську 
державу.

Бажаю всім здоров’я, миру та нових звершень в ім’я України.
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Сучасний психологічний аналіз педагогічної діяльності 
вчителя свідчить: удосконалення змісту освіти зумовлює 
появу нових мотивів вибору технологічного процесу на-
вчання.

корективи державних програм з української мови і 
літератури для учнів 5-11 класів середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів, висвітлені у додатку до листа 
Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. 
№ 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 на-
вчальному році», викликали чимало дискусій серед 
учителів української мови і літератури у міських (рай-
онних), шкільних методичних об’єднаннях. На наш по-
гляд, їх можна пояснити скороченням тем, важливих для 
знань, практичних умінь і навичок учнів.

Схвально ставимося до того, що за програмою з 
української мови семикласники тепер більш уважно вив-
чатимуть літературні норми української мови, а от чи буде 
при цьому повно формуватися їхній світогляд, можна за-
мислитися, адже одночасно у вступі до державної про-
грами тепер відсутня тема «Мова – скарбниця духовності 
народу».

На уроках мови поза увагою молодого покоління 
шкільного віку залишаться важливі для навчання знання, 
як вільно, комунікативно правильно користуватися вира-
жальними засобами мови, стилями, жанрами в усіх видах 
мовленнєвої діяльності, що раніше вивчалися за темами: 
«Спілкування як важливий складник культури людини», 
«Належність тексту до певного стилю: розмовного, нау-
кового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового» 
(загальне ознайомлення)», «Діалог за поданим почат-
ком», «текст (риторичний аспект)», а також за певними 
темами написанням ділових паперів. 

Міністерство освіти і науки України суттєві зміни внес-
ло й до програм з української літератури. Вони, зокрема, 
пов’язані з тим, що у 2015-2016 навчальному році учні 
не вивчатимуть окремі, важливі для прочитання й обго-
ворення твори г. Сковороди, т. шевченка, П. куліша, Лесі 
Українки, М. рильського, В. Самійленка, Б. Олійника, Д. 
Луценка, інших українських письменників. 

Згідно із внесеними до програми з української 
літератури змінами у поточному навчальному році на 
уроках української літератури учні не будуть вивча-
ти літературознавчі поняття «пригодницька повість» ( 
5 клас); «пафос твору», «романтичний пейзаж», «при-
йоми контрасту», «засоби гумористичного зображен-
ня» (поглиблено), «диптих», «повість-казка» (7 клас); 
«силабо-тонічне віршування», «трискладові віршові 
розміри», «асоціативні образи», «літературний харак-
тер», «психологізм» (8 клас); «повість-хроніка» (9 клас).

Оскільки навчальний рік уже розпочався, обговорен-
ня доцільності (недоцільності) таких змін у програмах 
української мови і літератури, здається, не доречні, та й 
урахувати зауваження вчителів України у цілому нере-
ально. Виконання ж програм для всіх є обов’язковим. 

Досить позитивно маємо сприйняти рекомендації 
МОН України щодо позбавлення програм жорсткого поу-
рочного поділу, що не призведе до порушення тематичної 
логіки викладу матеріалу, який вивчатимуть учні. 

Виконання оновленого змісту програм української 
мови і літератури спонукатиме вчителів за рахунок ре-
зервних годин знаходити можливість виконувати про-
грами, не перериваючи логічний зв’язок між тема-
ми й розділами, вибирати мотиви навчання, пов’язані 
не стільки з використанням інноваційних педагогічних 
технологій, а більше – з усвідомленням, що сформовані 
нові професійні мотиви позитивно вплинуть на розви-
ток інших якостей особистості вчителя. Це – вимога часу. 
Саме їй підпорядкована курсова перепідготовка вчителів 
української мови і літератури при комунальному вищо-
му навчальному закладі «Дніпропетровський обласний 

МОТИВ НАВЧАННЯ 
ОБИРАЮТЬ УКРАЇНСЬКІ 

ФІЛОЛОГИ
інститут післядипломної педагогічної освіти».

Наша відповідальність перед суспільством за навчан-
ня шкільної молоді надто велика, адже ми «…творимо 
людину майбутньої славної України за власним образом 
і подобою, а тому кожному необхідна велика праця над 
собою». Ця думка, сформульована відомим вітчизняним 
лінгводидактом Л. Скуратівським, завжди є актуальною 
для нас.

Фахова компетентність, педагогічна й психологічна 
майстерність, досвід роботи філологів стануть у нагоді для 
опанування нових мотивів, зокрема, мотиву використання 
ґештальт-методу в удосконаленні знань української мови 
і літератури, мовно-літературної компетентності учнів. 

Відомо, первинно ґештальт-метод використовувався 
лише в медицині. його засновником вважається німецький 
вчений Ф. Перлз. Слово ґештальт – німецьке. Воно 
означає образ, фігуру, форму, ціле або конфігурацію ча-
стин цілого. теоретично, за кожною людиною визнається 
її унікальність, вона має усе для вирішення проблем, що 
виникають. 

Французькі вчені (С. гінгер та інші) визнають ґештальт-
терапію мистецтвом оновленого контакту, дивом 
співтворчості, що можуть характеризувати й змінювати 
стиль життя людини.

Метою ґештальту є глибокий самоаналіз й відкриття 
нових шляхів для реалізації особистості, посилен-
ня власної креативності й оригінальності, розширення 
життєвого досвіду.

На основі цього ґештальтисти визначили цілі ґештальт-
методу, які й ми можемо успішно реалізовувати у навчаль-
ному процесі на уроках української мови і літератури:

- розширення усвідомлення внутрішньої особистісної 
цілісності;

- наповнення й осмислення життя;
- покращення контактів із зовнішнім світом у цілому та 

оточенням людей зокрема;
- аналіз власного існування, призначення у житті;
- аналіз свідомості й поведінки, що призводять до 

творчої відповідальності. 
Прикладом ґештальту як стилю життя є для нас ли-

сти відомих українських письменників різних часів, які 
дослідила знана українська письменниця Михайлина ко-
цюбинська. Вона вважала їх продуктом особливого роду, 
бо «…текст як багатофункціональна система, дотична 
до різних сфер суспільної та індивідуальної свідомості, 
стилістично неоднорідна, змістово багата, максимально – 
просто впритул – наближена до найінтимніших пластів ду-
ховного буття людини. Своєрідний синтез ratio й emotio».

Вважається, що лист одночасно є документом і 
творчістю. Він може адресуватися одній конкретній 
людині (такий, звичайно, сторонні не повинні читати). Ли-
сти можуть бути літературними, філософськими, дидак-
тичними. є такі, що спеціально призначені для публікацій, 
для широкої аудиторії, зокрема до нащадків.

 Листи допомагають шліфувати стиль, виробляти 
культуру спілкування. Вони – специфічний вид словесної 
творчості. З огляду на це, наважуємося провести пара-
лель між листом й ґештальтом як способом контакту лю-
дей.

Український епістолярій як долю і значення до-
сить ґрунтовно дослідила М. коцюбинська. Впевнені, 
її дослідження заслуговують чільної уваги вчителів 
української мови і літератури, будуть цікавими й 
потрібними учням, сприятимуть розумінню, чому 
спілкування є важливим складником культури людини.

із книги Михайлини коцюбинської «Листи і люди» 
(к.: 2009) довідуємося, що любив писати листи Вели-
кий Українець тарас григорович шевченко. Він мав бага-
то друзів, яким писав листи. У кожному - виливав свою 
душу, почуття, а ще – писав про Україну, про любов до неї. 
Написаня листа для т. шевчкенка було психологічним 
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переживанням, образним мисленням й уявленням 
співрозмовника, бажаного майбутнього. Приміром, див-
лячись на незнайоме дерево, міг біля нього уявити доро-
гу йому людину й розмовляти з нею, як із присутньою по-
руч, хвилюватися за її долю, й все це виливати словами 
на папері. 

т. шевченко з тривогою очікував відповідей на свої 
листи й радісно переживав хвилини, коли отримував їх. 
(Чи часто ми пишемо листи? Чи хвилюємося, коли пи-
шемо? як бережемо радість переживання від очікуваних 
відповідей?).

Михайлина коцюбинська високо цінила мистецький 
потенціал листів т.г. шевченка: «шевченків епістолярій 
підтверджує тезу про те, що листи – це своєрідний 
індикатор письменницького стилю, одне з джерел ви-
роблення, формування стилю. Листи російською мо-
вою… стилістично близькі до сентиментально-романтич-
ного побутописання … . У листах українською - широка 
стилістична амплітуда: жартівлива приятельська цидулка, 
поважні рефлексії, ліричні мініатюри-вірші в прозі тощо. 
шевченкові листи – помітне і вельми своєрідне явище в 
українській культурі – за глибиною й безпосередністю пое-
тового самовираження, за фактографічною наповненістю, 
як документ доби і мистецький феномен».

До наших днів збереглося лише 232 листи т.г. шев-
ченка, які надруковані у шеститомному виданні повного 
зібрання його творів.

Любила писати листи відома українська письменни-
ця Ольга кобилянська. У листах до Василя Стефаника 
письменниця витончено творить ґештальт-образи щастя, 
любові, які наповнюють життя новим смислом і живлять 
його творчістю: «Ваші листи, як пісні, вигравані впівголос. 
Між два листочки паперу замикаєте світ – світ Вашої душі, 
і посилаєте мені …». 

Листи, на думку М. коцюбинської, дають змогу відчути 
безпосередність і глибину самовираження – навіть 
повніше і достовірніше, ніж ліричні твори, де додається 
елемент «сконструйованості».

Листи В. Стуса М. коцюбинська вважала справжнім 
скарбом, настільки сильний був у них самоаналіз. В. 
Стус ретельно аналізував психологію своїх вчинків і їхню 
мотивацію, а також мотивацію своєї поведінки, своїх 
реакцій, тонку невловиму матерію відчуттів, духовних по-
ривань.

У різні історичні періоди гострого самоусвідомлення, 
самовизначення особистості листи набувають особливо-
го значення, і пишуть їх, щоб не губилися роки життя, адже 
ми – творці своєї долі й відповідальні перед суспільством.

В одному з листів нашого земляка Федора Завго-
роднього, українського солдата другої світової війни з 
оповідання-сповіді С. Завгороднього «Чи заграє цитра», 
яскраво вимальовується хвилюючий образ захисни-
ка Вітчизни, люблячого рідну Україну, чоловіка й батька, 
сина, що мріє залишитися живим і пожити ще хоч трошки. 
Цей лист може бути для молоді прикладом створення су-
часного ґештальт-образу миру, одухотворення, благород-
ства, високих помислів і почуттів людини.

«16.03.1945 року.
Добрий день, Лізо!
я зараз сиджу у полі і слухаю … тихо вітер шумить, 

шелестить листя на кущах, а у мене в окопі – мов під 
холодною ковдрою. Довго дивлюся, і здається мені, що 
з того он поля, покритого туманом, виходиш ти. коли б 
тільки знала, яка ти мені рідна. ти завжди, завжди зі мною 
…

і коли б твої слова, що ти говориш у листах, та справ-
дилися, і цитра заграла знову! і я буду вдома. Сто раз по 
сто тебе б цілував і не націлувався б…

Дома ти простиш мені все, все… тільки думаю, що ми 
жили гарно. а тепер, коли б же тільки мені залишитись 
живому, то думаю, що ми будемо жити ще краще.

Лізо! Нічого б я не хотів, тільки б побачити свою сім’ю, 
обійняти своїх дітей, тебе, маму і пожити разом хоч трош-
ки. коли я прочитав оті твої слова, що гратиме ще наша 
цитра, то став веселішим і здоровішим.

я цілую твої листи.     
   Ф.З.»

Сподіваємося, вибір нового мотиву навчання 
(ґештальт-метод) допоможе вчителям української мови і 
літератури компенсувати на користь учнів вилучені теми 
із державних програм з української мови і літератури 

(якщо програма з української мови рекомендує навчити 
учнів писати адресу, то як же не навчити їх писати лист?!).

Вважаємо актуальним для навчання й вихован-
ня учнів відродження написання листів (листування), 
усвідомлення учнями краси спілкування. Це – важливо, 
адже молодь сьогодні чимало спілкується, листується у 
соціальних мережах без умінь правильно, грамотно вис-
ловлювати власні думки. 

Ґештальт-метод вийшов за межі медичної практи-
ки й став поширеним психологічним методом. тепер 
він успішно використовується й у педагогіці (ґештальт-
педагогіка).

Не вдаючись до деталізованого опису теоретичних по-
ложень ґештальт-педагогічного методу (автори можуть по-
милитися, оскільки вони не є психологами), зауважуємо, 
ґештальт-метод базується на переконанні: людина 
народжується із певними здібностями, має можливість 
перебувати у контакті з іншими людьми й жити творчо. У 
неї, за словами відомого педагога 

М. гончаренка, «…немає благороднішого заняття, яке 
виправдовувало б її існування на землі, підтверджувало 
б високе звання людини, давало б їй найглибшу й істинну 
насолоду від ранньої юності до похилої старості, ніж 
творчість». 

З різних причин творчий процес життя, на жаль, 
переривається, у людей змінюється уявлення майбут-
нього, тож завдання філологів – учити учнів аналізувати 
себе, свою поведінку, вчинки й відкривати нові шляхи для 
реалізації знань, особистісних творчих засад.

Оскільки у новому 2015-2016 навчальному році пе-
дагоги області працюватимуть над запропонованим 
Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти проектом «Освітні стратегії соціалізації 
особистості громадянського суспільства», виникне 
необхідність у навчально-виховному процесі орієнтувати 
учнів на відродження національної гідності, патріотизму, 
громадянської зрілості, на самореалізацію у духовній та 
матеріальній сферах, дотримання конституційних норм.

як на уроках української мови і літератури на основі 
глибокого усвідомлення своїх прав і обов’язків, себе як 
повноправного члена соціальної спільноти, громадяни-
на України готувати здатних до активної участі у справах 
суспільства і держави учнів? Без сумніву, відповідь можна 
знайти, обравши для цього новий мотив навчання, зокре-
ма виконання ґештальт-вправ. Без такого вибору моти-
ву навчання філологам не обійтися, адже мета ґештальт-
педагогічного методу багато у чому співпадає з метою 
обласного проекту соціалізації ососбистості.

У нагоді вителям української мови і літератури 
нашої області стане досвід впровадження ґештальт-
педагогічного методу навчання на уроках української 
мови і літератури в старших класах києво-Печерського 
ліцею № 171 «Лідер».

 катерина комлєва, учитель-експериментатор цьо-
го ліцею, зауважує, що виконання ґештальт-вправ на 
уроках української мови і літератури сприяє активізації 
особистісних ресурсів ліцеїстів, удосконалює процес 
розкриття творчої активності, допомагає засвоювати й 
реалізовувати нові знання. Методики із ґештальт-вправ 
допомагають педагогам і учням ліцею «Лідер» не лише 
опановувати новий життєвий досвід, а й розкривати влас-
ний потенціал, працювати в атмосфері зацікавленості й 
співтворчості, краще розуміти один одного. Завдяки цій 
технології у ліцеї вдається підвищувати якість навчання, 
внутрішню мотивацію ліцеїстів до навчання й здобуття 
знань, а також знижувати рівень шкільної тривоги.

Навчально-методична лабораторія української мови 
і літератури Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти сподівається на широ-
ке обговорення запропонованої теми, створення обласної 
творчої групи, яка б ґруновно вивчила методику ґештальт-
вправ і збагатила б розвиток освітньої галузі.

Л. Піскорська, завідувач навчально-
методичної лабораторії української мови і 

літератури комунального вищого навчально-
го закладу «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти»

т. Любчич, учитель-методист вищої категорії 
української мови і літератури Іванівської ЗсШ 

Петриківського району.
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Нещодавно в Нікополі поховали кулеметника 93-ї 
окремої механізованої бригади Василя Логви-
ненка. Він загинув наприкінці серпня минуло-

го року в іловайському котлі. щоправда, тривалий час 
бійця вважали безвісти зниклим, а його дружина — Ма-
рина ковальова — безуспішно намагалася знайти моги-
лу чоловіка. Виявити останки Василя вдалося майже рік 
по тому за вельми незвичайних обставин. Це стало мож-
ливим завдяки двійнятам — синові і дочці, які народи-
лися вже після загибелі батька. так вийшло, що прямих 
родичів у Василя в живих не було — це і стало голов-
ною перешкодою для проведення генетичної експерти-
зи. крихітні малята — Мирослав і Соломійка — з’явилися 
на світ нинішньої весни. їхні ДНк-тести і дозволили 
встановити, що батько похований як невідомий воїн на 
краснопільському кладовищі у Дніпропетровську.

тепер останки Василя Логвиненка знайшли спокій на 
батьківщині — в Нікополі.

«ПОЗНайОМиЛиСя, кОЛи НаС ЗаПрОСиЛи БУти 
СВіДкаМи На ВеСіЛЛі».

З Мариною ковальовою ми зустрілися біля під’їзду 
п’ятиповерхівки, де на свіжому повітрі солодко спа-
ли у візочку Мирослав і Соломійка. тут у невеликій 
квартирі на першому поверсі жила молода сім’я. «я сама 
нікопольська, народилася, вчилася і живу на 3-й ділянці. 
так називають мікрорайон Південнотрубного заводу, де 
працювали мої батьки. тут же працював і мій майбутній 
чоловік. Познайомилися ми, коли нас запросили бути 
свідками на весіллі, а вийшло так, що одружилися ми самі. 
я йому сказала: «я тобі подобаюся, ти мені подобаєшся. 
Давай спробуємо жити разом!» Ось так і прожили дванад-
цять років!» — розповідає Марина. Вона згадує, що перші 
роки жити молодому подружжю було нелегко. Зарплату 
на підприємствах у той час платили з великими перебоя-
ми. «Ніколи не забуду, як Вася до першої зміни вставав о 
четвертій ранку, ловив на каховському водосховищі риб-
ку, бичків якихось. я їх смажила — і ось це був сніданок. 
Потім ми розбігалися по своїх роботах», — говорить Ма-
рина, хитаючи головою. але, як би там не було, життя по-
тихеньку стало налагоджуватися. Василь був формуваль-
ником 6-го розряду, і його цінували на заводі як фахівця. З 
часом подружжя купило квартиру, зробило в ній хороший 
ремонт. Непомітно підріс і син Марини від першого шлю-
бу — цього року він закінчив школу. Здавалося б — живи і 
радій, але біда, як виявилось, вже стукала в двері.

«кУЛеМетНик — Перший, кОЛи НаСтУПаЮть і 

«ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ»

Вдова кулеметника 93-ї бригади Василя Логви-
ненка Марина Ковальова — про життєлюбність і 

останній «подарунок» чоловіка — двійнят
крихітНі ДОНька і СиН 

ДОПОМОгЛи ЗНайти 

СВОгО Батька ЗаВДя-

ки ДНк-екСПертиЗі. 

ЗараЗ НайгОЛОВНіша 

ПрОБЛеМа МариНи 

— ЗіБрати грОші На 

ЛікУВаННя МаЛеНькОї 

СОЛОМійки. щОБ ПО-

ДОЛати ВрОДжеНУ 

НеДУгУ, ПОтріБНа ДО-

рОга ОПераЦія За 

кОрДОНОМ 
ВаСиЛь ЛОгВиНеНкО

ОСтаННій, кОЛи ВіДСтУПаЮть».
коли в києві почався євромайдан, Василь Логвинен-

ко вирішив узяти відпустку. «я встала поперек дороги і 
сказала: «Нікуди ти не поїдеш!» коротше, на Майдан я 
його не пустила. а ось коли почалися події на Донбасі, він 
пішов у військкомат. Причому ходив тоді, коли я була на 
цілодобовому чергуванні. і дізналася я про це не одра-
зу. 26 березня він пішов у четвертий раз, а 27-го прийшла 
повістка. У мене істерика була — як, куди, навіщо? але 3 
квітня він вже був у частині, в селищі Черкаське», — го-
ворить Марина.

разом з 93-ю бригадою Василь Логвиненко спекотного 
літа 2014 року пройшов увесь Донбас, був кулеметником 
на БМП — бойовій машині піхоти. коли українські війська 
узяли Піски і очистили аеропорт під Донецьком, брига-
ду вивели на ротацію. «Наприкінці липня Вася приїхав у 
відпустку на п’ять днів і... залишив мені у подарунок дітей. 
Ми встигли подати заяву, аби розписатися, бо стільки 
років жили в незареєстрованому шлюбі. 18 серпня його 
відпустили з частини ще раз, і ми розписалися. Він усе 
жартував і сміявся: «Це ж треба було піти на війну, аби в 
рагС затягнули!». Ми ще посперечалися з ним, на якому 
прізвищі мені бути — він хотів, аби я теж була Логвиненко, 
але тоді б ми з сином виявилися на різних прізвищах. так і 
залишилася я на своєму прізвищі! а через чотири дні зро-
била тест, і виявилось, що я — вагітна», — розповідає Ма-
рина. Незабаром, після обстеження на УЗі, з’ясувалося, 
що у молодої мами повинні народитися двійнята.

28 серпня Василь зателефонував з фронту востаннє. 
«я йому сказала, що у нас будуть двійнята, а у відповідь 
почула «Ого!». Запитую: «що означає «ого!» — це добре 
або погано?» а він говорить: «Мамулечко, добре! тримай-
ся!» ще встиг крикнути в трубку: «У нас немає поранених, 
немає убитих, всі живі! Все буде добре, я повернуся!». Це 
були його останні слова, що я чула, — згадує Марина. — 
Потім зв’язок урвався. телефонувати з передової взагалі 
було ризиковано — вони залазили на дерево або вибира-
лися на висотку, але там їх міг засікти снайпер».

Про те, що чоловік загинув буквально наступного дня, 
Марина не здогадувалася. «30-го вранці прокинулася і чо-
мусь почала плакати. Мабуть, щось відчувала, але ще не 
розуміла. Пішла в магазин, а на дорозі стоїть собака, ди-
виться на мене і виє. я йому кажу: «ти чого?» і він пішов». 
Потім мене люди почали запитувати — як там твій? адже 
він мені не говорив, що був під іловайськом, бо там усі 
розмови прослухуються. Ось так і жила багато днів без 
будь-якої інформації».

Вже пізніше товариші, які вціліли в бою, розповідали, 
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що їхня колона, яка виходила з-під іловайська, потрапила 
під обстріл в районі Новокатеринівки. У гусеницю БМП, в 
якій їхав Василь Логвиненко, потрапила міна. Бійцям до-
велося вибиратися з машини під шквальним вогнем. Ба-
гато загинули, а решта потрапили в полон. Василя серед 
них ніхто не бачив, але бійці згадують, що чули черги пра-
цюючого кулемета — схоже, що він до кінця прикривав 
відхід товаришів. «Він і мені казав, що кулеметник — пер-
ший у наступі і останній у відступі», — говорить Марина.

«НарОД У НаС ДУже ЧУйНий і ЛЮДяНий»
коли пізніше групу волонтерів ярослава жилкіна се-

паратисти пустили на поле бою, то вони вивезли звідти 
два «каМаЗи» останків. «Зараз, коли було перепохован-
ня, мені видали висновок, що залишився шматок кістки і 
фрагмент тулуба, які належали чоловікові. там немає ні 
голови, ні рук, ні ніг. Просто частина тіла, що розклалося», 
— сумно говорить Марина.

Встановити з ДНк-тестів вдалося особи двох 
земляків-нікопольців, які служили з Василем, але само-
го Логвиненка, як виявилось, знайти було складно. Про-
сто тому, що прямих родичів у нього не залишилося. як 
пізніше з’ясувалося, останки Василя й інших бійців спо-
чатку вивезли до Запоріжжя, а 16 вересня доставили до 
Дніпропетровська. За місяць — 18 жовтня, його як «тим-
часово непізнаного» поховали на краснопільському 
кладовищі під № 7073. але про це Марина не знала. «я 
вся була на нервах, намагалася з’ясувати, що сталося з 
моїм чоловіком, і тут лікарі сказали, що будуть проблеми 
з вагітністю і пологами. Вони запідозрили, що у дівчинки 
— кіста головного мозку і гідроцефалія. я була просто шо-
кована, але добрі люди допомогли, і в січні я поїхала до 
києва, аби мене оглянув кращий фахівець з багатоплідної 
вагітності. Він сказав: «Давай народжуй — будемо диви-
тися. Проблеми є, але це не смертельно!» Заспокоїв мене 
— і я вирішила народжувати, хоча вагітність протікала 
проблемно», — говорить Марина.

Народила вона раніше терміну вже навесні — якраз 1 
квітня. «У хлопчика окрім зниженого гемоглобіну проблем 
немає абсолютно. Він вже скаче, на ніжках стоїть. Лежа-
ти не хоче, сидіти не хоче. треба його тримати за ручки 
— весь час хоче стрибати. а дівчинка більш проблемна». 
коли б не київські волонтери, перш за все геннадій Дру-
зенко, вважає Марина, невідомо, чим би все закінчилося. 
Люди дізнавалися про її проблеми через соціальні мережі, 
де про непросту історію писали подруги. Мер Нікополя 
андрій Фісак теж дізнався про ситуацію, в якій опинила-
ся Марина. Він розповів помічникові дніпропетровського 
губернатора тетяні губі. «Увечері вона зателефонувала, 
потім до мене заїхали, грошей передали. тетяна Петрівна 
взагалі молодець, сказала: «Мариночко, телефонуй у 
будь-який час дня і ночі. Ми з тобою, ми підтримаємо 
тебе!». а геннадій Друзенко написав у «Фейсбуці» пост 
«історія, гідна пера шекспіра». Мені тепер люди теле-
фонують і кажуть: «ти сильна, тримайся!». я відповідаю: 
«З такою підтримкою можна бути ким завгодно, коли ти 
розумієш, що за тобою пів-України!»

телефонують і пишуть Марині різні люди, які хочуть 
хоч чимось допомогти їй і крихітним двійнятам — Миро-
славу і Соломійці. Наприклад, нещодавно зателефонува-
ли переселенці зі Стаханова і запитали, що треба купити. 
Відгукнулися підприємці, які привозять дитяче харчуван-
ня і підгузки для малят. Немало людей, особливо жителі 
Західної України, перераховують гроші на добродійний 
рахунок. «Ось Чикаленко Сергій Олексійович один раз пе-
рерахував п’ять тисяч, а потім ще дві тисячі. Дуже хотіла 
подякувати цій чуйній людині, шукала його координати 
в інтернеті, але не знайшла, а шкода! Буває і таке, що 
приходить лише декілька гривень, що особливо приємно 
і зворушливо, бо видно — прості люди, пенсіонери 
діляться своїм скромним достатком», — говорить Ма-
рина. Присилає допомогу й українська діаспора — на-
приклад зі штату Північна кароліна передали двомісний 
візочок для дітей, а жінка з Москви допомагає ліками. 
«Народ у нас все-таки дуже чуйний і людяний. Україна по-
боре всі труднощі лише завдяки тому, що у нас такі люди. 
адже країна — це і є люди. Вони зараз в умовах війни 
стали набагато людяніші й добріші», — говорить Марина.

«МеНі Не МОжНа ЗДаВатиСя і ПаДати ДУхОМ».
живеться молодій мамі нелегко. Вона отримує по 

догляду за дітьми скромну допомогу — всього декілька 
сотень гривень. щоправда, зараз, після того, як особу 
загиблого чоловіка встановлено, можна оформити всі до-
кументи і отримувати на кожну дитину по півтори тисячі 
гривень. щоб отримати ці гроші, треба обійти багато 
інстанцій і зібрати купу довідок. Виручають мама і хреще-
на, які сидять із дітьми. розуміють ситуацію і працівники 
органів місцевої влади. Дивна колізія, наприклад, виник-
ла при реєстрації дітей. якби Марина була на прізвищі 
чоловіка, то — немає проблем. а так була потрібна... 
згода батька дітей, для того, щоб зареєструвати їх на 
прізвище Логвиненко.

Наступного дня після похорону Марина нарешті отри-
мала «корочку» вдови загиблого бійця. «тепер хоча б не 
доведеться платити за «комуналку». адже скільки місяців 
чоловіка не було вдома, а рахунки йшли і йшли. Немає 
«корочки» — немає пільг, все!», — розповідає вона. тепер 
їй належить ростити не лише маленьких дітей, а й якось 
допомагати синові-студентові.

Проте найголовніша проблема — зібрати гроші на 
лікування маленької Соломійки. щоб подолати вродже-
ну недугу, потрібна дорога операція за кордоном. Марина 
сподівається, що гроші з часом все-таки збере. «Мені не 
можна здаватися і падати духом. коли зателефонували з 
києва і повідомили, що експертиза підтвердила — остан-
ки належать чоловікові, я довго плакала, а тут під боком 
лежать дві лялечки. Батькові «шматочки», логвиненоч-
ки мої! говорю собі: ти не маєш права розкисати. У мене 
іншого варіанту немає. я знаю: якщо завтра буде важко, 
мене дівчата підтримають. коли я лежала на збереженні 
в києві, було дуже важко. і я подумала — ну все, голоду-
ватимемо з дітьми. але тут відгукнулися кияни, які прочи-
тали про мене в інтернеті, вони дуже допомогли: і ліки, 
і препарати, і їжу приносили. коли ховали чоловіка, теж 
усі допомагали — міська влада, підприємство, громадські 
організації, волонтери. Спасибі всім величезне!»

крихітНа ДОНька і СиН ДОПОМОгЛи ЗНайти 
СВОгО Батька.

шукала Марина свого чоловіка дуже довго. Вона 
розповідає, що спочатку експерти для впізнання за ДНк 
попросили його бритву і зубну щітку, але це результатів 
не принесло. «У нього була рідкісна група крові — пер-
ша, негативний резус, — говорить Марина. — Вася був 
почесним донором, тому в Дніпропетровську почали шу-
кати його кров і знайшли два мілілітри плазми. Проте за 
плазмою визначити не можна. Залишалася лише надія на 
дітей, але брати у них кров я не дозволила — побоялася 
за їхнє здоров’я. тоді приїхав експерт, потерли ватяною 
паличкою за щічкою, узяли проби — це й дозволило виз-
начити з високою мірою вірогідності спорідненість». так 
крихітна донька і син допомогли знайти свого батька, яко-
го ніколи не бачили. Справді, шекспірівський сюжет!

але тут Марина несподівано зізнається, що до цього 
часу не вірить у смерть чоловіка. «При мені розкопува-
ли могилу на краснопільському кладовищі, діставали тру-
ну, а я стою і жодного відчуття. У мене порожньо на душі, 
немає ні болю, ні страху, нічого — не знаю, як це назва-
ти. Найстрашніше жити в невідомості. а тут ще бійці теле-
фонували і говорили, що хтось бачив його в полоні, ніби 
вивезли до росії, і я жила надією. Чесно кажучи, я чекаю 
його й зараз. адже коли людина помирає, то ти бачиш, 
кого ховаєш, а тут десять місяців чекала — і порожня тру-
на. Десь у глибині душі все-таки жевріє надія, що він од-
ного дня повернеться живим. інколи засинаю і прошу його 
— приснися! Скажи хоча б — ти там чи тут? коли був по-
хорон, синові вночі наснився сон. Ніби стоїть батько у 
дверях і говорить: «Синочку, це не я! я живий, я прийду!». 
Потім схожий сон приснився і моїй сестрі. Знову він запи-
тував: «Навіщо ви поховали цього хлопчака — це не я. я 
ще повернуся!» якщо це так — то вийму Василів хрест із 
землі і до кінця життя ходитиму на ту могилу, доглядатиму 
її! адже найстрашніше — не те, що я поховала не його, а 
те, що там лежить той, кого можуть шукати решту життя. 
В принципі я не сумніваюся в компетентності експертизи, 
але людині властиво сумніватися до останнього. і ось ці 
сумніви гризуть і не дають спокою. Все одно чекатиму!»

Для тих, хто хоче допомогти родині героя:
Картка Марини в «Приватбанку» — 5168757246125084.

Вадим РИЖКОВ,  Дніпропетровськ — Нікополь
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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.

Багато хто дивився оперу каміла 
Сен Санса «Самсон і Даліла» і ду-
мав про біблійних героїв, починаючи 
з Самсона.

Про Самсона розповідає кни-
га суддів, 13-16 розділ. Самсо́н 
(давньоєврейською мовою шим-
шон – тобто «сонячний») — останній 
та найвідоміший суддів давнього 
ізраїлю. Самсон, пишуть, мав вели-
чезну фізичну силу, котру він вико-
ристовував для боротьби зі своїми 
ворогами та звершення подвигів. 
Він неозброєний перемагав лева, 
розігнав цілу армію супротивників за 
допомогою щелепи віслюка, само-
тужки руйнував великі будівлі.

як розповідається у Старому 
Заповіті, перед народженням Самсо-
на до його батька Маноаха та матері, 
котра була неплідною, з’явився ангел 
господній та пообіцяв, що вони мати-
муть сина, що врятує народ ізраїлю 
від филистимлян. Згідно з обітницями 
«назорейства», щоб дати життя Сам-
сону, його мати повинна була утри-
муватись від усякого алкоголю та 
«нечистого» (за юдейськими канона-
ми) м’яса, а народжене дитя повин-
но було також стати «назореєм» та не 
стригти своє волосся.

Самсон за своє життя добив-
ся багатьох перемог над ворогами 
ізраїльтян филистимлянами, поки 
не розповів филистимській жінці 
Далілі таємницю своєї сили. Даліла 
таємно обрізала волосся Самсо-
на, після чого, безсилий, той був 
спійманий филистимлянами та по-
збавлений зору. коли филистимля-
ни зібралися у язичницькому зібранні 
та привели Самсона, він  помолив-
ся єдиному Богу про повернення 
йому величезної сили. Отримавши 
від Бога цю силу, Самсон зруйнував 
язичницьке святилище, під уламками 
якого загинули сотні филистимлян. 
але загинув і сам Самсон.

Ми далі детальніше поговоримо 
про Самсона, але спершу скажемо по 
оперу, її автора. Багато композиторів 
зверталися до біблійних сюжетів, але 
не так багато опер час зберіг до на-
ших днів.

Сен Санс теж написав 13 опер, 
але ми знаємо лише про Самсона і 
Далілу.

Сен Санс вчився у Паризькій 
консерваторії гри на фортепіано і 
органі, а також композиції. Після на-
вчання став органістом у храмі святої 
Марії Магдалини. але його оперу 
прийняли не відразу.

Причина була в тому, що люди 
тоді більше були привчені до ан-
тичних сюжетів, до того ж ця опе-
ра була задумана як ораторія. У ній 

Самсон у Біблії і в опері
багато хорів, менше дії. Лише че-
рез два роки після написання завдя-
ки підтримці Ференца Ліста оперу 
поставили у Веймарі, а потім знову 
про неї забули. Минуло ще 13 років 
і почали ставити її у французькій 
провінції, а потім і у Парижі. 

Чи збережено у ній вірність Біблії?
Звісно, не так докладно, бо 

виділено лише взаємини Самсона з 
Далілою.  Опера має три акти. У пер-
шому на площі старшини юдейсь-
кого народу нарікають на утиски з 
боку филистимлян, це були пращури 
палестинців. Порівняйте: Филистімія 
– Палестина. коли приходить 
провідник цього народу абімелех 
Самсон вбиває його і починає по-
встання. але филистімляни хитрують 
і в другому акті знайомлять Самсо-
на з красунею Далілою, підкупленою 
ними, щоб вона дізналася про 
таємницю сили Самсона. і він 
відкриває їй цю таємницю, втрачає 
силу і стає рабом филистімлян. коли 
під час свята вони приводять Самсо-
на, щоб познущатися з нього, він, як 
ви сказали, молить Бога дати йому 
силу і вбиває ворогів. Сила його була 
у нестриженому волоссі.

 Довге волосся Самсона було 
символом його вірности Богу. Бог да-
рував батькам сина з умовою, що 
він буде посвячений Богові, буде 
назореєм, а на ознаку такої посвя-
ти не стригтиме волосся. Це 5-ий 
вірш: «Бо ось ти зачнеш і сина поро-
диш, бритва не  торкнеться його го-
лови, бо дитя буде Божим назореєм 
від утроби, і він зачне спасати ізраїля 
від филистимлян».

роман з Далілою був зрадою 
не лише ізраїлю,  а й відступом від 
Бога, тому що филистимляни були 
язичниками. Самсон вже не був слу-
жителем Бога, а відступником. тому 
він втратив волосся – ознаку Бо-
жого слуги. У неволі волосся знову 
відросло і по молитві Бог повернув 
йому силу для останнього подви-
гу. Справа знову ж не у волоссі, а у 
тому, що в неволі Самсон усвідомив 
свою провину і покаявся, повернув-
ся до Бога. 

ім’я Даліла означає «посвя-
чена». Отже вона була посвяче-
на для служіння в язичницькому 
святилищі,тобто була храмовою про-
ституткою. але перекладачі Біблії 
називають також Деліла, що може 
означати «Місяць».

У Біблії сказано: «і сталося пото-
му, і покохав він жінку в долині Со-
рек. а ім’я їй Деліла. і прийшли до неї 
филистимські володарі та й сказали 
їй: «Намов його та й побач, у чому 
його велика сила і чим переможемо 
його та зв’яжемо його, щоб упокори-

ти його? а ми дамо тобі кожен тисячу 
й сто шеклів срібла».

Даліла не була порядною і споку-
силася такою пропозицією.

Усе ж в опері сказано, що Даліла 
полюбила Самсона. Про це у Біблії не 
згадано. також вона кілька разів роз-
питувала Самсона про його  силу, але 
він з нею жартував і не відкривав своєї 
таємниці. тричі вона передавала його 
сповіщення своїм землякам і кожного 
разу воно було невірним. Усе ж вона 
випитала у героя його таємницю, при-
спала його на своїх колінах і зрізала 
сім кучерів з його голови.

Далі написано: «і взяли його фи-
листимляни, та й вибрали очі йому. 
і вони звели його до гази, і зв’язали 
його мідними ланцюгами, і він молов 
у домі ув’язнених».

Молоти на ті часи було жіночою 
роботою, то ж Самсонові вороги зро-
били ще й таке приниження. коли 
привели його до храму язичницько-
го бога Дагона, то теж хотіли позну-
щатися з недавнього богатиря, але 
він був такий слабкий,  що попро-
сив підвести його, сліпого до двох 
стовпів, на яких трималася божниця. 
і коли Самсон, відчувши силу, звалив 
стовпи, там загинуло кілька тисяч 
людей. Поховали його у батьковій 
гробниці.

але сумна пригода з Далілою 
була не єдиним гріхом Самона. 
Спершу Самсон хотів одружити-
ся з дівчиною-филистимлянкою і 
розповів про це батькам, але вони 
не радили йому такого вибору, хоча 
потім погодилися, але при цьому по-
рушили заборону Бога брати дружин 
з інших народів.  Написано: «а бать-
ко й мати його не знали, що це від го-
спода, бо він шукав зачіпки з фили-
стимлянами».

Филистимляни гнітили ізраїльтян, 
але тоді ізраїль не мав царя. Були 
лише судді для народу. Бог вибрав 
Самсона, щоб він виступив проти 
гніту филистимлян і почав з ними 
чвару. треба було показати гнобите-
лям силу вибраного народу. Сказано: 
«а до того часу филистимляни пану-
вали над ізраїлем».. і тоді Самсон 
дорогою до филистимлян вбив моло-
дого лева, після чого знову порушив 
заборону торкатися мертвого тіла, а 
потім почав загадувати филистим-
лянам загадки, на які вони не мали 
відповіді, тож як і пізніше з Далілою, 
намовили наречену дізнатися 
відповіді. і вона випитала у Самсона 
і він програв конкурс з ворогами. але 
покинув свою наречену, та ще й спа-
лив жито на полях филистимських, 
спалив стирти й оливкові сади.

Филистимляни не залишилися в 
боргу і спалили його наречену  і бать-
ка її спалили. Самсон виступив проти 
филистимлян і побив їх, як сказано, 
«дошкульною поразкою», а сам за-
ховався в ущелині. три тисячі юдеїв 
прийшли до Самсона в ущелину 
етам, щоб його втихомирити і пере-
дати филистимлянам. його зв’язали 
двома новими шнурами і повели з 
ущелини. коли Самсон збагнув, що 
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Довжина їстівної булави-рекордсмена сягнула 
2,17 метрів. У книзі рекордів України її зафіксовано як 
найбільший гастрономічний виріб. шматочки смаколи-
ка роздали всім учням Західно-Дніпровського училища. 
До цього велетенську булаву було виставлено на огляд 
містянам в жовтоводському парку Слави.

Цей рекорд учні Західно-Дніпровського училища при-
святили жовтим Водам.

«Свій задум ми втілили до 120-ї річниці заснування се-
лища жовта річка, з якого почалося наше місто. Відомо, 
що жовті Води – це козацьке місто. а що, як не булава, 
найкраще символізує мужність та відвагу козаків? Наш 
витвір став подарунком містянам. Сподіваємося, їм спо-
добалось», - зазначив директор училища Віктор Циган. 

Над створенням булави учні та педагоги Західно-
Дніпровського професійно-технічного училища працюва-

Смачний рекорд: учні Західно-Дніпровського профте-
хучилища створили найбільшу в Україні булаву з тіста

ли майже цілий день. Унікальний смаколик виготовили з 
тіста. На нього витратили 8 кг борошна, 1,5 кг цукру, 50 
яєць, 3 л молока, півкіло дріжджів, а також 1,2 кг вершко-
вого масла та маргарину, 250 г олії і 10 г ваніліну. 

Величезна булава стала вже третім Всеукраїнським 
досягненням навчального закладу. У 2013 році пред-
ставники Західно-Дніпровського професійно-технічного 
училища потрапили до книги рекордів України як творці 
найбільшого шніцелю, розміром у 2 м 10 см. 

У травні 2015 року молодь училища насмажила 
рекордні 4 518 картопляних дерунів. 

який наступний гастрономічний рекорд готують 
в Західно-Дніпровському профтехучилищі поки що 
таємниця, проте там зазначають, що встановлять його 
вже цієї осені.

Інф. ДОН ДОДА

З метою відзначення Міжнародного дня миру 
19 вересня 2015 року вихованці Народного ху-
дожнього колективу ансамблю народного тан-
цю «горицвіт» МПДЮт «горицвіт» долучилися до 
заходів у рамках Всеукраїнської освітньої кампанії 
«голуб миру».

У межах заходів, у закладі проведено флеш-
моб зі створення вихованцями Нхк аНт «горицвіт» 
масової формацій в формі голуба та виготовлення 
педагогами та вихованцями закладу голубів з па-
перу, які були вручені перехожим на вулиці з щи-
рими вітаннями та побажаннями миру й злагоди в 
Україні й на всій планеті.

За інф. управління освіти і науки
 виконкому Криворізької 

міської ради

День миру в КПНЗ «Міський 
палац дитячої та юнацької 

творчості «Горицвіт»

йому загрожує лихо, то порвав шну-
ри і вхопивши щелепу осла як зброю, 
побив тією кісткою тисячу филистим-
лян. Отоді филистимляни й погукали 
на поміч Далілу.

Ми не Самсона беремо за при-
клад, а на його прикладі розповідаємо 
про Божу любов і Божу милість. До 
речі, Самсон, можливо, не був таким 
вже могутнім богатирем,  бо тоді його 
сила була б очевидною і не треба 
було б до нього засилати  шпигункою 
красуню Далілу. Силу йому давав Бог 
при кожному випробуванні.

Варто зупинитися на гріхах Сам-
сона. Він залицявся до язичниці, на-

магався одружитися з нею, відвідував 
блудницю Далілу в газі, тривалий час 
жив з нею в гріху. та й стосовно фи-
листимлян частенько чинив не по 
совісті, а по обману. Взагалі був ви-
буховим, невитриманим. а про нього 
писав апостол Павло в Посланні до 
євреїв (11:32): «і що ще скажу? Бо не 
стане часу мені оповідати про гедео-
на, Варака, Самсона,  ефтая, Давида 
й Самуїла та про пророків».

Павло пише по тих, які не були 
святими, грішили, але вірою здобу-
ли милість Божу. апостол пише: «і всі 
вони, одержавши засвідчення вірою, 
обітниці не прийняли, бо Бог перед-

бачив щось краще про нас. щоб вони 
не без нас досконалість одержали. 
тож і ми, мавши навколо себе таку 
хмару свідків, скиньмо всякий тягара 
та гріх, що обплутує нас, та й біжім з 
терпеливістю до боротьби, яка перед 
нами, дивлячись на ісуса, на началь-
ника й виконавця віри». Отже, не-
хай приклад цих досить грішних лю-
дей усе ж вчить нас і наставляє, що 
маємо жити у вірі і тоді милість Божа 
прийде до кожного, навіть не зважа-
ючи на гріхи його. єдиною умовою 
цього є визнання гріховности і каят-
тя, чого до повноти  не вчинив Сам-
сон. амінь.
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артбол вигадали в дитячому таборі «артек». В цій 
спортивній грі з м’ячем діти змагалися ще в повоєнні 
роки. Сучасні хлопці та дівчата отримали таку можливість 
завдяки Всеукраїнському проекту «ти Лідер: твори! Вив-
чай! Перемагай!» кращою в атрболі стала команда з 
Дніпропетровської області.

У києві в фіналі Всеукраїнського проекту «тиЛідер: 
твори! Вивчай! Перемагай!» змагалися переможці облас-

Спортсмени з Дніпропетровщини – 
найкращі в Україні гравці в артбол

них турів. Загалом до нього долучилося понад мільйон 
учасників віком від 11 до 14 років з 4 тис, шкіл по всій 
країні. У фіналі протягом тижня 300 хлопців та дівчат ви-
борювали перемогу в олімпійській вікторині, спортивних 
естафетах та рухливих іграх. ранкові гімнастики і май-
стер-класи для дітей проводили уславлені олімпійці – 
чемпіони світу гімнастка Наталія Добринська, фехтуваль-
ниця Ольга харлан та ін.

Дніпропетровську область представляла коман-
да кам’янської школи Нікопольського району. Учні цьо-
го навчального закладу вже не раз ставали переможця-
ми та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. 
Цього року удача всміхнулася юним спортсменам в 
першості з артболу. Вони обійшли всіх суперників та ста-
ли чемпіонами.

артбол – спортивна гра з м’ячем на прямокутному 
полі, поділеному на два рівних сектори. У кожній команді 
– по 10 людей. їх завдання – кидком м’яча вилучати 
гравців команди суперників. гра триває до «вибивання» 
всіх гравців однієї команди з поля. інший варіант – хто ви-
лучить більше суперників за певний час.

Інф. ДОН ДОДА

Наприкінці серпня відбувся Чемпіонат європи з раке-
томодельного спорту у селі Великий Дорошів жовківського 
району Львівської області. вперше Україна прийма-
ла учасників змагань такого рівня. розташоване на полі 
спортивно-розважальне містечко площею майже 100 тис 
м2 дозволило учасникам, глядачам і вболівальникам ком-
фортно розміститися під час стартів.

111 спортсменів з швейцарії, естонії, Сша, Польщі, 
Білорусі, Болгарії, Литви, італії, румунії, Латвії, Словаччи-
ни та України брали участь у змаганнях. 

Збірну команду України очолював ігор Волканов, май-
стер спорту міжнародного класу, президент федерації ра-
кетомодельного спорту, керівник ракетомодельного гуртка 
Дніпропетровського обласного центру науково-технічної 
творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. 
його вихованці увійшли до збірної України і внесли свій 
вклад в здобуття перемог на чемпіонаті європи-2015.

За підсумками змагань збірна команда України стала 
абсолютним чемпіоном європи з ракетомодельного спор-
ту в командній першості.

Вихованці Дніпропетровського обласного центру науково-
технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді – чемпіони Європи з ракетомодельного спорту

Збірна команда юніорів завоювала 7 золотих, 3 
срібних і 4 бронзових медалі.

Збірна команда спортсменів завоювала 7 золотих, 3 
срібних і 3 бронзових медалі.

Вітаємо переможців і призерів зі здобутими нагорода-
ми!

За інф. ДОН ДОДА
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майданчик. Відтепер 200 дітлахів з Петропавлівки мають 
можливість качатися на гойдалках, з’їжджати з гірки, бави-
тися у новеньких пісочницях. такий подарунок зробила се-
лищна рада до 50-річчя дитячого садка «тополька». Про 
це повідомили в Петропавлівській райдержадміністрації.

У мікрорайоні біля дитячого садка «тополька», що у 
Петропавлівці, мешкає близько 200 дітлахів. жодного ди-
тячого майданчика чи місця, де юні петропавлівці могли 
б побавитися, поблизу не було. гойдалки, гірки й багато 
іншого залишалися лише мрією.

тому селищна рада вирішила на зекономлені в 

Дитячий майданчик – подарунок до ювілею – 
отримали 200 дітлахів дитсадка з Петропавлівки

бюджеті кошти подарувати мікрорайону та дитячому са-
дочку новий сучасний дитячий майданчик.

«У нашому мікрорайоні малюків до 6 років близь-
ко 200. З них відвідують садочок лише 80. але ж погу-
ляти та погратися хочеться усім - і малечі, і школярикам-
початківцям. тому майданчик саме на часі», - наголосила 
директор дитячого садка ірина Українцева.

Дитячий майданчик – подарунок до ювілею – встано-
вили біля садочка. тепер тут зможуть гуляти й вихованці 
дитячого садочка, й усі юні мешканці сусідніх будинків.

Інф. ДОН ДОДА

При підтримці Навчально-методичного цен-
тру профтехосвіти у Дніпропетровській області 
та згідно з рішенням Департаменту освіти і нау-
ки облдержадміністрації про запровадження обласно-
го експерименту на базі ДНЗ «Міжрегіональне вище 
професійне училище з поліграфії та інформаційних 
технологій» відкрито ресурсний центр профільного на-
вчання та допрофільної підготовки учнів «Професійний 
розвиток молодіжних ініціатив». 

Основною метою діяльності ресурсного центра є за-
безпечення умов для одержання якісних освітніх по-
слуг із допрофільної підготовки й профільного навчання 
старшокласників освітнього округу «Професійна альтер-
натива».

Створення і діяльність ресурсного центру передбачає 
здійснення методичного, інформаційного, маркетингово-
го, технологічного забезпечення розвитку профільного 
навчання та допрофільної підготовки молоді відповідно 
до сучасних вимог економіки, а також виступає коорди-
натором взаємодії зацікавлених закладів та організацій у 
сфері освіти та галузей економіки.

Освітні послуги надаються ресурсним центром для 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуван-
ням соціального замовлення, інтересів учнів і запитів 
їх батьків та реалізуються на підставі уніфікованих на-
вчальних планів, погоджених графіків проведення занять, 

Відкрито ресурсний центр на базі Дніпропетровського Міжрегіонального ви-
щого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій

консультацій, семінарів, позашкільних та інших заходів, а 
також умов укладених договорів.

ресурсний центр повинен стати основою інноваційної 
моделі сучасного професійно-технічного навчального за-
кладу.

Статус «ресурсний центр профільного навчання й 
допрофільної підготовки учнів» при ДНЗ «МВПУПіт» 
встановлено при підтримці Навчально-методично-
го центру профтехосвіти у Дніпропетровській області 
та згідно з рішенням Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації про запровадження обласного ек-
сперименту ще в минулому навчальному році. Проте, кош-
ти на ремонт були виділені із місцевого бюджету влітку. 
За два місяці колектив училища здійснив капітальний ре-
монт кабінету, придбав сучасні меблі та оргтехніку, офор-
мили стенди та затвердили всю необхідну документацію. 
Діяльність освітньої установи в статусі ресурсного цен-
тру будується відповідно до плану роботи ресурсно-
го центру, погодженим із департаментом освіти і науки 
дніпропетровської облдержадміністації.

Під ресурсним центром у даному випадку 
сприймається не лише навчально-лабораторне облад-
нання, але й навчально-методичні, інформаційні, кадрові 
та інші види ресурсів.

В.М.Василиненко, директор
НМЦ ПтО у Дніпропетровській області

Цього тижня на Дніпропетровщині розпочали но-
вий навчальний рік понад 170 позашкільних навчальних 
закладів системи освіти. туризм, екологія, біологія, раке-
тобудування, комп’ютерний дизайн, вокал, хореографія, 
декоративно-ужиткове мистецтво, кіномистецтво, нау-
ка та багато іншого. Безкоштовно обрати гурток за сма-
ком може кожен школяр Дніпропетровщини. Департамент 
освіти і науки ОДа запрошує всіх дітлахів записатися до 
закладів позашкільної освіти та розкрити свої таланти та 
здібності.

У кожному місті та районі області є заклади позашкільної 
освіти. школярі можуть обирати будь-які заняття за влас-
ним бажанням. Це може бути науково-технічний, еколого-
натуралістичний, науково-дослідницький, туристсько-
краєзнавчий, художньо-естетичний чи спортивний 
напрямки. До того ж кількість гуртків, які може відвідувати 
дитина необмежена.

«Зрозуміло, що у великих містах кількість гуртків та 

Ракетобудування, танці, дизайн та багато іншого – дітлахів 
Дніпропетровщини запрошують на безкоштовні заняття

секцій величезна, однак ми ставили перед собою за-
вдання створити умови для розвитку дитини скрізь, не-
залежно від місця проживання. Цього тижня всі заклади 
позашкільної освіти та пришкільні гуртки розпочали свою 
роботу. Ми запрошуємо всіх дітлахів регіону прийти та об-
рати улюблене заняття для себе», − зазначає директор 
департаменту освіти і науки ОДа Олексій Полторацький.

Він додав, що мережа позашкільних навчальних 
закладів в регіоні широка – 339 позашкільних закладів 
системи освіти, культури, молоді та спорту, з них 119 ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл, 87 шкіл художньо-есте-
тичного виховання, 177 − профільних та комплексних. 
Практично у кожній школі є гуртки чи секції. Усі вони абсо-
лютно безкоштовні.

Минулоріч майже 190 тис дітлахів відвідували 
позашкільні гуртки, 44 тис – займалися у спортивних 
секціях.

Інф. ДОН ДОДА
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«ГОРТАЮЧИ КАЛЕНДАР»

«Боже, як багато у 
світі краси! яке небо! а 
Дніпро синій-синій, чи-
стий. 

Брате мій Дніпре, 
батько мій дорогий і 
прекрасний» (О. До-
вженко)

 
Друга субота ве-

ресня вже традиційно 
відзначається в Україні 
як День українського 
кіно так і день фізичної 
культури і спорту. і це 
цьогорічне відзначення 

наштовхнуло мене на певні рефлексії, щодо О. Довжен-
ка, який без сумніву є своєрідним феноменом не тільки в 
кіноместецтві, але і в літературному процесі. Оскільки це 
свято поєднане, то про спортсменів як про культ фізичної 
культури доволі широко згадувалося, чомусь такого куль-
ту не помічаємо, коли йдеться про мистецтво взагалі, а зо-
крема про мистецтво кіно, яке має вагоме виховне значен-
ня в суспільстві. хоч й справжнє українське кіномистецтво 
було приглушене в часи комуністичного поневолення, то 
завдяки Довженкові світ мав змогу пізнати Україну. коли 
говорю про Довженка, на думку приходять також такі 
визначні кінорежисери, як Олесь Саніна і Мирослав Сла-
бошпицький, які високо цінуються в кіномистецтві. Фільм 
першого «Поводир» завоював любов і визнання масово 
в світі і становить важливий історичний документ в кіно. 
картина другого «Плем’я» менш популярна, але також 
здобула понад сорок призів міжнародних кінофестивалів, 
починаючи з трьох у найпрестижніших каннах, а на до-
даток була закуплена в прокат багатьма країнами За-
ходу. Понадто відомий феноменальний фільм «тіні за-
бутих предків» Сергія Параджанова, який змальовує 
світ гуцульщини та ін. Зароджується питання, чому ж 
такі шедеври в акторському сузір’ю, тримаються в тіні і 
не надається їм новітньої популярності, адже вони ста-
новлять грунтовну і яскраву розповідь про історію нашо-
го кіно. Олександр Петрович Довженко це неперевер-
шений і дивовижний талант, який народився 10 вересня 
1894 р. на хуторі В’юнище на Чернігівщині, в багатодітній 
родині у неписьменних батьків. Батько Петро походив з 
козацької сім’ї, в якого було 14 дітей. Олександр з дитя-
чих років безмежно любив свою матір, яка своїм диво-
вижним ніжним і красивим голосом в пісні славила ми-
стецьку душу українського народу. Він так про неї писав: 
«Моя мама була народжена для пісень...» крім того, 
хлопець з дитячих років був мрійливим, його цікавила 
не тільки земля, але і в широкому розумінні довкілля. 
рослинність, національний побут, старовинні леген-
ди, історія князів і козаків, рідна мова, фолькльор, пісні 
і музичні інструменти, архітектура, будівлі, святині, різне 
образотворче мистецтво, вишивки, а понад усе він без-
межно любив і захоплювався українською природою.

 Довженко обожнював красу деснянську – казкову 
землю і писав, що вона найкрасивіша на всій землі. Вже 
в шкільних роках хлопець дивував своїх вчителів своїм 
глибокими зацікавленнями і розумними ствердженнями 
щодо природознавства і її зв’язку з народознавством.У 
своїх розважаннях доходив до дуже цінних висновків 
і наукових стверджень. На його думку національна 
духовість з її глибокими корінням в українському при-
родньому патріотизмі є дуже міцно пов’язана з родин-
ним довкіллям. Підтвердженням того, на думку Довжен-
ка є багатий український фолькльор, мистецтво, пісні, 
релігійні традиції тощо. і тут пригадуються слова вчено-
го С. рудницького, який писав: «Самостійним народом 
або нацією звемо більшу чи меншу групу людства, яка 
має певну суму своєрідних, собі тільки питомих прикмет, 
що в’яжуть всі індивідуми цієї групи в одну цілість-націю». 

На жаль, як відомо цей академік рудницький на Солов-
ках 3 листопада 1937 р. був чекістами розстріляний. 
Освіту Олександр Довженко здобував у глухівському вчи-
тельському інституті, (зараз глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка). 
тут він був наймолодшим серед студентів і тут впер-
ше знайомиться з українськими книжками, які учні чита-
ли потайки від педагогів. Сам Довженко пізніше говорив, 
що їм забороняли не тільки читати, але і спілкуватися на 
українській мові. В 1914 р. закінчив інститут і став вчи-
телювати на житомирщині. Під час і-ї Світової війни До-
вженко приєднався до українського визвольного руху 
і боровся за суверенну і назалежну українську держа-
ву. У 1917 р. переїхав до києва і в 1918-1919 рр. воював 
проти більшовиків у лавах армії УНр. Був він 1918 року 
вояком 3-го Сердюцького полку Української армії, що 
брала участь у штурмі київського «арсеналу». Перебува-
ючи в києві Довженко підпільно боровся проти німецької, 
російсько-радянської, російсько-монархічної та польської 
окупаціїй. В 1919 р. його підступно арештували Волинські 
чекісти, але йому пощастило вирватися з неволі і з чер-
ги попав в польський полон, де йому чудом вдалося уник-
нути смерті. Ситуація в Україні вкрай ускладнювалася з 
дня на день з години на годину. Большевики заливали 
кров’ю величезні простори українських земель, руйнува-
ли віковічні культурно-релігійні цінності, запроваджували 
дику систему тортур і втягали народ в безодню нечуваних 
окупаційних поневірянь. а з другої сторони проголосили 
ценічну і обманну «українізацію», за допомогою якої пе-
репровадили злочинні чистки серед української еліти. ко-
роткий час Довженко працював карикатуристом у газеті 
«Вісті ВУЦВк». його дуже любив видатний режисер та ак-
тор Чарлі Чаплін, який так писав про Олександра: «Сло-
вянство дало світові лише одного найвизначнішого режи-
сера – Олександра Довженка». його перші фільми були 
створені за наказом з кремля «аероград» і «Мичурин», 
які ніяк не відзеркалювали мистецького духа Довженка. 
а відтак повстали були три великі українські кінофільми 
«Звенигора», «арсенал» (який декілька разів був пере-
роблюваний за вимогою режиму), а головне феноме-
нальний народився фільм «Земля». тими фільмали До-
вженко завоював собі світ і належить до розстріляного 
Відродження. Зокрема «Земля», була зрозумілою без пе-
рекладу в Парижі, в Лондоні, Нью-йорку, токіо, чи в римі.

Фільм «Земля» був створений в 1930 році і визнаний 
світовою критикою, як геніальна картина, а в підневольній 
Україні дістав ярлик «буржуазно-націоналістичної кон-
трабанди».. За цей фільм Довженко опинився перед за-
грозою розстрілу або в найкращому разі каторжничо-
го констабору. Довженко хотів покінчити своє життя, бо 
бачив, як українське відродження стає «розстріляним 
Відродженням». Він бачив, як сталінська машина нищить 
геніїв театру – Леся курбаса й Миколу куліша і сотні тала-
новитих літературознавців і людей великої науки. В газеті 
«известия» Дем’ян Бідний написав пашквільну зниважли-
ву статтю проти О. Довженка. але ж «Земля» розійшлася 
по цілому світі і боротьба проти такого фільму усклад-
нювалася. Фільм «Земля» немов книга «Собор» Олеся 
гончара потрясла приголомшуюче не тільки вождів ре-
жиму, але і цілою комуністичною системою. Найбільші 
і найславніші знавці кіно світу назвали Олександра До-
вженка світовим генієм. Люїс Джекобс у своїй книжці 
«історія американського фільму», що вийшла в Нью-
йорку в 1939 р., писав, що «Земля» Довженка має коло-
сальний вплив на світове кіномистецтво. жаль Садуль у 
своїй книзі «історія мистецтва кіно», що вийшла в Парижі 
в 1949 р. піднимає в неосяжні вижини фільм «Земля» До-
вженка. Додаймо, що артур Найт у своїй книзі «Панорама 
історії кіно», що вийшла в Нью-йорку 1957 р. писав, що 
цей твір українського генія, займає передове місце серед 
йому знакомих фільмів. Славний критик фільмовий айвор 
Монтеґю в міжнародному кіноквартальнику «Сайт енд са-
унд», що виходить у Лондоні, покликаючись на цілу пле-

ДЕЩО ДО 60-річчя СМЕРТІ ОЛЕК-
САНДРА ПЕТРОВИЧА ДОВЖЕНКА

11 №
9 (290)

яду знавців кіномистецтва в самих суперлятивах оцінив 
творчість Довженка. так само англійський кіномистець і 
кінокритик айвор Монтеґю писав: «Незрівненість Довжен-
ка лежить у факті, що він був не тільки творцем поетом. 
але що суть його творчости і мистецька візія краси вічна. 
У нього життя, тотожність смерті завжди повторюваний 
тріумф новонародження – втілилися впевнено, прогляд-
но, криштально-чисто.... глядачі його фільмів охоплені 
емоціями доглибно зворушені і схвильовані. такі образи 
творять тільки Велетні. Довженко вміє поєднати смерть і 
воскресити життя».

Пропоную ще замислитися над словами французь-
кого кінознавця шарль Форда, який писав в кіножурналі 
«Французька кіноматографія» та автора статті в 
«енциклопедії Фільму», він прямо Довженка називає 
метеором загальнолюдської культури і порівнює його 
з космічним талантом, давньої козацької країни. Він 
же визнає, що фільм «Земля», визнаний на всі часи 
найкравішою кінострічкою, в якій найдосконаліше схо-
плено найсутєвіші елементи кіномустецтва’’. На тлі ска-
заного, можна твердити, що це дивовижна сила нашо-
го національного самозбереження. «Земля» пригадує 
нам легенду про антея, що набирав силу, коли дотикав-
ся своєї землі. Надезвичайно високо творчість Довженка 
цінували М. рильський, П. тичина. О. Смотрич, Ю. гай-
дар та ін. Дозволю собі навести знаменні слова нашого 
найвизначнішого новеліста В. Стефаника. який у свому 
творі - «Сини» (Землі) устами свого героя андрія (писав): 
«тату, тепер підемо воювати за Україну». «За яку Україну» 
- а він підняв грудку землі та й каже: «Оце Україна». а 
потім тикаючи його в груди: «а тут її кров»...- «Сину.., то 
бери і цього молодшого, івана, він дужий..., хай вас обох 
закопають в цю нашу землю, щоб ворог з цього коріння 
її не вирвав у свій бік»... Настільки замітна і глибинна ця 
цитата, що чинить встрісаючу картину, яку Довженко взяв 
за назву до свого найціннішого фільму. Він добре розумів, 
що український народ завдячує всі свої духовні, мистецькі, 
національні і культурні цінності – своїй землі. Впершу чер-
гу хвала землі, бо вона наше джерело життя радощів і 
смутку. Мандруючи в делекі краї на заробітки, або гнані 
в далекий Сибір наші люди брали з собою грудку своєї 
землі, яку берегли як найціннішу святість. Вона була тим 
запахом немов чудотворне зілля з оповідання «євшан 
зілля» Вороного. В землі завершується життя, де на завж-
ди заходить життєве сонце людей і згасає їхня земська 
радість. кадри з Довженкової «Землі» вчать мислити, без 
хитрощів, брехні лицемірства, заздрости та інтриг. Земля 
це також мовчазний і симний цвинтар, це частка з фільму 
мистця, де кожна грудка землі зрошена рясними сльоза-
ми і кожна могила, окремий акумулятор нашої родинної і 
загальнонаціональної історії, а передусім нашої пам’яті. 

Задумаємося! життя швидкоплинне, не завжди 
встигаємо охопити його глибінь. Цвинтарна тиша жи-

вих повертає нашу увагу до мертвих, ой якби ця земля 
вміла навчити конструктивно думати... У фільмі Довжен-
ка померає дід, символ мудрости, з ним помирає все, 
що віджило. Дід не самотній у своїй смерті, від нього ди-
шить щось живе, гарне, зворушливе, красиве і біблійне. 
Дід символізує епоху, в якій перепроваджувано дику, 
брутальну і жорстоку колективізацію, штучний голодо-
мор, ростріли, руйновано природу і мальовничі сади з 
дозрілими яблуками, яка ж це велика катастрофа, що 
мати земля не спроможна була прогодувати своїх дітей. У 
цьому ж сюжеті велика філосовська поетичність Довжен-
ка. Французький дослідник кіна Моріс Бордеше та роберт 
Бразілах вважають Довженкову «Землю» найбільшим до-
сягненням так званого натурального кіно. картина Васи-
ля з фільму його любовні пригоди зворушливі, але ще 
більш встрісаючі, коли несуть вже Василя в труні через 
кущі і сади і ця картина доводить, що Довженко справжній 
мистець у нього кожен кадр, кожна сцена має свою ви-
соку мистецьку значимість. Своїми картинами Довженко 
неодноразово довів, що він являється надзвичайно силь-
ною індивідуальністю у світовому кіномистецтві. Заслу-
жено знавці кіномистецтва його називають титаном у цій 
професії. На жаль протягом свого творчого життя, він був 
об’єктом критики зі сторони існуючого окупаційного режи-
му, який провадив над ним постійний нагляд і не дозво-
ляв йому реалізувати кінокартини за власним задумом і 
ініціативою. Незважаючи на те, Довженко за властивою 
йому манерою з небувалим філософським розмахом, 
особливо на тлі «Землі» показав всесторонну метафору 
українського національного життя і це найбільше його до-
сягнення, яким нам і нашим предкам слід гордитися.

Після прем’єри фільму «Земля» світова громадськість 
на чолі з світовими експертами від кіномистецтва стала 
тарчою, яка охоронила Довженка перед неминучою смер-
тю злочинної системи. Особливо після прем’єри у Берліні 
про Олександра Довженка з’являється поверх 50 при-
хильних публікацій, у Венеції та у багатьох інших краях, 
кінематографісти називали Довженка «гомером кіно».
головною заслугою О. Довженка перед українським ми-
стецтвом між іншим є те, що він геніало в мистецький 
спосіб підійняв на вершини свiй улюблений народ і тим 
створив оргінальний український кіномистецькій стиль. 
Згодом, до фільму український гурт «Даха Браха» напи-
сав нову оригінальну музику, яку вперше було виконано 
на Одеському кінофестивалі у 2012 році. За ініціативою 
прес-служби Національного центру Олександра Довжен-
ка цей же український гурт «Даха Браха» виступив в аме-
риканському місті альбукерке, штат Нью-Мексико, де 
представив фільм «Землю», який пройшов з величезним 
успіхом, як повідомила газета «День», за 24.09.2015. Ми 
приділили велику уваги фільмові ,,Земля’’, але у творчій 
спадщині Довженка є ряд інших цінних фільмів і творів. 
Варто згадати фільм «Україна в огні» — це переломний 
етап у творчості О. Довженка. Останні його твори — це 
вже не той Довженко, що раніше. його називали «живим 
акумулятором ідей», до всього він був небайдужим і но-
сив у собі океан ідей і цінних сюжетів. Він мріяв створити 
село-музей під києвом, до якого були б перенесені хати з 
усіх регіонів України. Задовго, ще до польоту Ю.гагаріна 
ділився на з’їзді своїми думками про підкорення космо-
су. його цікавили проблеми садівництва і освоєння тай-
ги, він проектував пам’ятники і монументи видатним 
діячам не тільки українського народу. За свою мистецько-
патріотичну працю Довженко був переслідуваний і ре-
пресований. та на жаль з 1934 році йому застосували 
домашній арешт під Москвою і заборонили жити в Україні. 
Заставили його створити у 1935 році стрічку«аероград» 
про нове місто, яке виростає серед тундри, про пре-
красне та світле майбутнє чукчів. За «аероградом» йде 
«щорс», що був знятий на вимогу Сталіна. У цей час До-
вженко мріяв попрацювати над «тарасом Бульбою», але 
йому не дозволено цей намір завершити. Дальше тво-
рить фільм «Визволення», за першу його версію отри-
мав Довженко догану, що показав допущені помилки у 
війні. На руїнах і згарищах, серед голоду треба було сла-
вити радісними змінами «безпомилкове керівництво ре-
жиму». Цінним дослідницьким джерелом про Довженка є 
його «щоденники».У художниці алли горської є портрет 
Довженка: розполовинене обличчя (темне і світле), яке 
митець охопив руками. Цей портрет дуже точно передає 
трагедію великого художника. В розмірах статті не спосіб 
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помістити усі подробиці з життя і назвати його усі фільми 
та обговорити їх рецензентів. а крім того у нашого мит-
ця Довженка дуже цінна літературна спадщина це «Воля 
до життя», «Зачарована Десна» (кіноповість), «Земля», 
«Мати», «Ніч перед боєм», «Повість полум’яних літ», 
«Нащадки запорожців» (драматична поема), «Україна 
в огні» (кіноповість), «Поема про море», «антарктида» 
(кіноповість), «життя в цвіту» (п’єса), Оповідання «Сон», 
«щоденники» та інші твориччі публікації. 

головне О. Довженко став натхненням до творчо-
го кіномистецтва, яке фактично почалося використову-
ватися основному від здобуття незалежності України, 
проте і досі цього вкрай надто недостатньо. В 1994 
року за указом Президента України вручається держав-
на премія в галузі кінематографа імені О. Довженка. У 
тому ж році було створено «Національний центр Олек-
сандра Довженка», робота якого зосереджена на двох 
основних напрямках: збирання та збереження фільмів 
(передусім національного кіно) та поширення кінострічок 
(в першу чергу українських). Між іншим для вшануван-
ня кінорежисера, з 5 липня 2004 року Національний банк 
України ввів у обіг ювілейну монету у 2 гривні, присвячену 
110-річчю від дня народження Довженка. а до 120-річчя 
від дня народження Довженка, 22 серпня 2014 року, 
була введена у обіг срібна ювілейна монета номіналом 
20 гривень. Починаючи з листопада 2006 року за указом 
Президента України започатковано програму дій щодо 
вшанування пам’яті майстра українського кіно. Довжен-
ка відзначувано навіть за часів совєтського режиму за 
кінофільми, які відповідали ідеології режиму. Підбиваючи 
підсумки годиться ствердити, що Олександер Довжен-
ко, це неперевершений і дивовижний талант, який ство-
рив універсальну фільмову мову, за допомогою якої зумів 
віднайти найкращий засіб спілкування навіть між далеки-
ми й відмінними від себе народами і культурами. Своїми 
творами Довженко доходив до глибин людського почут-
тя, а через почуття зворушував своєю мистецькою на-
солодою і красою і задивляв весь світ. його фільмові 
твори становлять ядро всесвітнього кіномистецтва і зму-

шують світову громадськість не тільки пізнати Україну, 
але мовою фільмів говорити нашою мовою і пізнати 
справжний побут й образ легендарної України. Словом, 
була це феноменальна постать не тільки в українській 
культурі багатовимірними досягненнями, його знають, 
як прозаїка, драматурга, художника, та класика світової 
кіноматографії. Зовсім заслужено його ім’я ставляють по-
руч з Чапліним, Феліні, Бергманом та іними світочами 
світово кіномистецтва. 

Помер Олександр Довжешнко 25 листопада 1956 р. 
в чужині, перебуваючи під наглядом спецслужб росій-
ських в Передєлкіно, неподалік Москви і залишився в 
нашій пам’яті як обдарований і талановитий: письмен-
ник, кінорежисер, художник, актопрозаїк, поет, драматург 
і публіцист. Поховали Олександра Довженко на Ново-
Дівичому цвинтарі у Москві. В останню путь Довженкові 
співав йому найкращий друг іван козловський, а на 
скрипці грав Леонід коган. З України привезли покійному 
сніп жита, землю та яблука, які часто були тлом його кар-
тин та грудочку рідної землі вкинули до могили зі слова-
ми «Земля, по якій твої ноги ходили, нині теплом тебе 
приймає». На могилі покійного написано російською мо-
вою: «Умер в воскресенье». Більшість людей, які прихо-
дять до нього, читають останнє слово як «воскресіння». 
Пригадаймо, що Довженко весь час тужив за Україною і у 
останні роки свого життя записав у щоденнику: «я вмру в 
Москві, так і не побачивши України! Перед смертю попро-
шу Сталіна, аби, перед тим, як спалити мене в крематорії, 
з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну зем-
лю, у києві, десь над Дніпром, на горі». Знаменито напи-
сала Ліна костенко «Народ – на рані рана». Були спроби 
у 2006 р. перепоховати Довженка і повернути його архіву 
в Україну, але як висловився ярослав Проць, член Спілки 
журналістів України, «хресна дорога Довженка до своєї 
Землі ще не закінчилась». Пам’ятаймо і згадуймо з висо-
кою гідністю Олександра Довженка, який розумом, сер-
цем і душею любив Україну.

Ярослав стех (Канада)

Українцям обереги відомі 
з правіку. Оберіг – це 
та матеріальна річ, яка 

тебе оберігає від злих сил, інших, 
невідомих нам, потусторонніх сутно-
стей; негативної енергетики, одним 
словом – від зла. Обереги ж, навпа-
ки, захищають нас, підтримують, при-
кликають добро; як невидимим енер-
гетичним захисним коконом окутують 

Цілющі обереги 
нас, додають сил і снаги.

Оберіг – це дівоча хустина на «не-
забудь», клятва вірності і кохання; це 
згорточок старого полотна з бабусиної 
скрині; це вишита люблячими мами-
ними руками, сорочка-вишиванка; це 
старезна татова запальничка, при-
везена ще з тієї війни, як незабутній 
трофей, така дорога-дорога кожно-
му чоловікові; це найзвичайнісінька 
дрібничка з рідного дому, з рідного 
краю, що зігріває душу і серце тепли-
ми споминами в тяжку годину. а ще 
– бабусина молитва до Богородиці 
Заступниці, яку шепотіла старень-
ка на прощання, непомітно осінюючи 
нас хрестом… і кожен козак, руша-
ючи на Січ, в похід, на війну, мав 
на шиї, поряд із хрестиком, крихітну 
ладаночку-оберіг – спеціально виго-
товлену торбиночку з перетертим на 
порох, цілющим євшан-зіллям (поли-
ном гірким) і деревієм звичайним. аби 
запах того заговореного, намолено-
го цілющого зілля завжди нагадував 
воїну, лицарю, про рідний дім, рідний 
край. а при, не дай Боже, пораненні 
це зілля, зібране материнською ру-
кою, використовувалося як найкра-
щий антисептик, як природні ліки, як 
найперша допомога.

Заготівлею цілющих трав, в усі 
часи – мирні або військові – завжди 
займалось жіноцтво, яке зналось на 
цілющих, лікарських властивостях 
трав, знало як і коли, і які трави заго-
товляти, як сушити, зберігати, готува-
ти з них лікарські препарати – настої, 
присипки, припарки, мазі, тощо. Це 
цілий пласт народної медицини, не-
вичерпна скарбниця тисячолітнього 
досвіду. і як же, на жаль, багато 
всього цього втрачено! Знахарки, 
травниці, травознаї завжди шану-
вались у народі. При всіх монасти-
рях існували спеціальні підрозділи, і 
монахи, знавці трав, «зільники» або 
«зелійники», як їх звали, могли нада-
ти прочанам не тільки моральну, ду-
ховну підтримку, але і лікарську допо-
могу: цілющий збір, мазь, настій та ін. 
В IX-XX столітті на Сумщині особли-
во була відома своїми «зільниками» 
глинська пустинь (глухівщина) і не 
тільки вона, а й інші монастирі.

розповсюдженням знань про 
ботанічні особливості лікарських рос-
лин рідного краю, їх примінення в 
народній медицині, ветеринарії, зви-
чаях, обрядах, інших сферах нашо-
го життя і побуту члени клубу «Пра-
вославний мандрівник», який діє 
при Свято-Воскресенському соборі 
Сумської єпархії, займається не один 
рік. голова клубу Лідія шеремет – на-
уковець, ботанік за фахом, тому і всі 
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заходи, акції, проекти, так чи інакше, 
торкаються ботаніки. Чи то практичні 
заняття для слухачів недільної шко-
ли (цикл «рослини божественно-
го саду»); або виїздні майстер-кла-
си в літніх дитячих таборах, на березі 
Псла; або ж захоплюючі розповіді 
про таємниці рослинного світу під 
час паломницьких поїздок; чи цікаві 
ботанічні новели про нові, незнані, 
невідомі нам, незвичні рослини в 
радіо і теле- передачах, на сторінках 
багатьох видань.

а коли прийшла біда до на-
шого дому, то жіноцтво, особли-
во вірянки храму, не залишились 
осторонь. Заготовлювали, збира-
ли необхідні матеріали для виготов-
лення маскувальних сіток бійцям 
атО; організовували збір продуктів 
і теплих речей, коштів, медичних 
препаратів, і тисяч інших, вкрай 
необхідних речей на війні, особливо 
взимку. Скількох бійців зігрівали теплі 
шкарпетки, рукавиці, светри, зв’язані 
жіночими руками! Опікувалися роди-
нами загиблих бійців, переселенця-
ми, їх облаштуванням, побутовими 
проблемами. Ця величезна, знач-
на робота була відзначена, а тетяна 
товстокор, як одна із перших сумсь-
ких волонтерок, нагороджена ме-
даллю «За жертовність і любов до 
України» Української Православної 
Церкви київського Патріархату, та 
грамотою міського голови.

Взимку, зі своїх власних домашніх 
заготовок, жінки збирали для пе-
редач бійцям в атО, ще і цілющі, 
профілактичні, протипростудні, 
домашні чаї-обереги. Пакетики дух-
мяного, пахущого зілля, доповнюва-
ли домашні передачі, несучи бійцям, 
окрім гарячого лікувального чаю, ще 
і запах рідного дому, нагадуючи про 
тих, кого вони закривають собою… а 
доставляв ці передачі на передову, в 
найвіддаленіші куточки атО, постійно 
ризикуючи собою, своїм життям, 
один із наших сумських волонтерів, 
член євромайдану, справжній козак, 
лицар – Микола Васильович кіченко. 

За свою роботу, воістину «по лезу 
ножа», в День Незалежності України, 
отримав відзнаку від голови Сумської 
ОДа та грамоту міського голови, і 
Боже благословення! Нехай Бог і 
Доля бережуть таких Лицарів!

З весни цього року, вірянки хра-
му, члени клубу, і не тільки, запо-
чаткували нову акцію по заготівлі 
лікарських трав для цілющих чаїв-
оберегів бійцям атО. «У неділлю 
рано зілля копала…» - так поетично 
назвали жінки цю акцію. Материнка, 
валеріана, календула, липовий цвіт – 
це тільки дещо, що росло на власних 
дачах, огородах, було зібране і при-
несене до храму на цілющі чаї.

а в пору масового цвітіння 
лікарського зілля, на початку липня, 
на івана-купала, в день прекрасно-
го свята літнього рівнодення, на за-
прошення вітрянки храму катерини 
Білолюбської, екс-депутата Сумської 
міської ради, а нині жительки села 
Велика рибиця (краснопільський р-н) 
жіноцтво організувало виїзну «Зелену 
толоку» по заготівлі лікарських трав. 
транспортну проблему вирішили 
дві прекрасні тетяни – тетяна Сен-
ченко і тетяна товстокор, члени 
євромайдану, задіюючи свої ділові і 
партнерські зв’язки, і організаторські 
здібності. і хоча це, повірте, було не 
просто, жінки вирішили проблему 
просто блискуче!

крейдяні гори понад Пслом, з 
кришталево чистою водою, з білим 
дном – це справжнє диво, рай для 
ботаніка, особливо в пору масового 
квітування зілля! Неймовірні арома-
ти, прозоре повітря, безмежна синь 
неба, переткана крилом жайворона, 
що держить сонце на крилі, і трава 
– по пояс, веселка кольорів під но-
гами! Синь шавлії, золоті волоті дон-
нику, білі-білі ромашки розбіглись по 
схилу, невидимий в зелені чебрець 
ліловіє, нагадуючи про себе терпким 
ароматом… рідна земля!!!

Про видовий склад лікарських 
рослин годі і говорити, тільки на 
Сумщині їх налічують фахівці близь-

ко 200. а о цю пору тут квітувало 
теж не мало, добрих кілька десятків. 
Майстер-клас ботаніка Лідії ше-
ремет та інструкції по збору рос-
лин органічно перетікали у цікаві 
розповіді про ту чи іншу рослину, про 
легенди і перекази про них, про чари і 
чаклування; а потім – просто у пісню, 
бо неможливо було заспівати серед 
такої краси! і ота пісня, оте сонце, 
ота синь неба і безмежна далечінь 
так і залишилась у зібраних пучеч-
ках трав як природна молитва. адже 
кожна квіточка, кожна стеблина, лю-
бовно зібрана до кошика, знала своє 
призначення – лікувати, оберігати. і 
скільки душі, серця, любові вкладали 
жіночі руки, збираючи трави. Зібрані, 
розсортовані трави спочатку суши-
ли в одному з волонтерських пунктів, 
де жінки плели маскувальні сітки – 
там зручно було їх розвісити. і коли 
представник командування одного із 
сумських батальйонів анатолій Бере-
зенець завітав до волонтерок з под-
якою і грамотою командування за 
виготовлення маскувальних сіток, по-
бачив неймовірну картину: над рама-
ми для плетіння сушиться лікарська 
сировина для чаїв-оберегів, був 
зворушений до сліз… так жорсто-
ка війна тісно переплітається з мир-
ною ботанікою… Досушувались, 
фасувались, пакувались лікарські 
чаї-обереги у Свято-Воскресенсь-
кому храмі, в намоленому, святому 
місці, їх цілюща дія підсилювалась 
ще і енергетикою святої молитви. і 
напередодні свята Дня Незалежності 
України чаї-обереги, разом із запаш-
ним медом, з благословенням були 
передані найнадійнішому волонтеру 
Миколі кіченку для доставки бійцям 
в атО, що він і виконав.

«Зелена толока» по збору 
лікарських трав завершилась уча-
стю волонтерок у найкрасивішому 
літньому купальському обрядо-
дійстві. Були і неймовірної краси 
вінки, і купальські пісні, танці, хо-
роводи, дивовижне вогнище на 
березі Псла, де зорі купались у во-
дах, а місяць висвічував таємничі 
стежки тим, хто шукав чарівний квіт 
папороті! Чарівна, неймовірна, казко-
ва купальська ніч! Втім, судіть самі по 
наших світлинах.

 
р.S. акція «У неділлю рано 

зілля копала» … по заготівлі 
лікарських рослин для бійців атО 
продовжується. адже прийшла пора 
заготівлі всіляких вітамінів – ягід, 
горіхів, сушенини. яблука, груші, 
шипшина, глід – це прекрасне джере-
ло вітамінів, яких не вистачає взим-
ку не тільки бійцям атО, а й усім 
нам. Отож, приєднуйтесь до нас. 
Запрошуємо всіх бажаючих заготов-
лювати щедрі, осінні, природні дари. 
Доброго всім здоров’я!

 Лідія Шеремет (м. суми)
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18 вересня у Центрі культури української мови               
ім. Олеся Гончара НГУ відбувся День пам’яті 
геніального поета-страдника Василя стуса.

Цього вересня минає 30 років, як в застінках гУЛа-
гу замучено українського поета-дисидента, багаторічного 
політв’язня Василя Семеновича Стуса (1938-1985). За-
палено свічку пам’яті, портрет Поета уквітчано кетягами 
червоної калини. Пролунала пісня на слова В. Стуса «як 
жертва щирості» у виконанні рок-групи «Сестри тельнюк» 
(в запису).

Ведуча відкрила імпрезу читанням вірша «ярій, 
душе!», якого поет присвятив пам’яті художниці алли 
горської, по-звірячому вбитої за загадкових обставин 
1970 року:

* * *
ярій, душе. ярій, а не ридай. 
У білій стужі сонце України. 
а ти шукай - червону тінь калини 
на чорних водах - тінь її шукай, 
де жменька нас. Малесенька шопта 
лише для молитов і сподівання. 
Усім нам смерть судилася зарання, 
бо калинова кров - така ж крута, 
вона така ж терпка, як в наших жилах. 
У сивій завірюсі голосінь 
ці грона болю, що падуть в глибінь, 
безсмертною бідою окошились. 
Смерть Василя Стуса цілком лежить на совісті 

совєтського тоталітарного режиму. Ніколи не зрозумію, 
як можна було загубити Людину з такими очима, не почу-
ти голосу такого Поета, не втямити його поетичного, чес-
ного, пророчого і водночас авангардного, модерного Сло-
ва. Ніколи біль цієї втрати не вгамується, не залікується 
рана. і ніколи не буде прощення тим, хто призвів Велико-
го Українця Василя Стуса до трагічного фіналу в камері 
кучинського табору для політв’язнів у вересні 1985 року.

Поет не вважав себе ні борцем, ні героєм, не нарікав 
на долю, а йшов за нею, куди вона його вела. говорив, що 
«долю не вибирають». Василь Стус був інакомислячим 
в царині Духу і революціонером в царині Слова. і його 
дорогоцінне слово не пропало, воно дійшло до наших 
бібліотек, прийшло в шкільну і студентську аудиторію.

Присутні студенти, викладачі і професори вшанували 
пам’ять Василя Стуса хвилиною мовчання.

родзинкою заходу був приїзд до нашого міста, і візит 
до нашого університету Дмитра Васильовича Стуса - 
сина Василя Стуса, письменника, літературознавця, ре-

«У БІЛІЙ СТУЖІ СОНЦЕ УКРАЇНИ…»
дактора, випускника філологічного факультету київського 
університету.

Д.В.Стус - кандидат філологічних наук, захистив кан-
дидатську дисертацію на тему «Палімпсести» Василя Сту-
са: творча історія та проблеми тексту». Він багато зробив 
для популяризації творів батька. Д. Стус - упорядник, ав-
тор коментарів, передмов до книг Василя Стуса «Веселий 
цвинтар» (1990), «Вікна в позапростір» (1991), «Золотоко-
са красуня» (1992), «Листи до сина» (2001), «Палімпсест» 
(2003) та ін. У київському видавництві «Факт» вийшла книга 
Дмитра Васильовича «Василь Стус: життя як творчість». 
За цю книгу автора нагородженоНаціональною премією 
України імені тараса шевченка (2007).

Пан Дмитро повів живу розмову (хоча заявлена була 
лекція) про свої дитячі враження і стосунки з батьком, 
«ворогом народу», політв’язнем гУЛагу, які завжди були 
непростими. Батько якось сказав синові:«ти думаєш, що 
ти – людина, а насправді ти ще не людина. ти нічого не 
пережив, не втрачав, не страждав. якщо ти це все пере-
живеш, і витримаєш, і твої очі не наллються ненавистю до 
людей і світу, отоді ти станеш людиною».

Лектор разом з аудиторією згадували вікопомну подію, 
якій нещодавно виповнилося 50 років – показ фільма «тіні 
забутих предків» у києвському кінотеатрі, виступ жмень-
ки сміливців, які постали проти антиукраїнського терору,і 
незабаром опинилися за гратами за інакодумство, серед 
них і поет Василь Стус. Згадували про переховання Ва-
силя Стуса і його товаришів по гУЛагу – Олекси тихого 
і Юрія Литвина, чий прах повернувся нарешті в Україну 
наприкінці 1980-х років.

аудиторія слухала незвичного лектора, затамував-
ши подих, і вітала його дружніми оплесками. Прорек-
тор НгУ Ю. М. хоменко привітав гостя від адміністрації 
університету, вручив йому книгу «НгУ. Відповідність часу» 
і висловив подяку за приїзд і цікаву лекцію про життя і 
творчість батька.

Студентка першого курсу Ліля Цебеняк із села 
Донецької області, з тої Донеччини, де Василь Стус зро-
став, закінчив середню школу, навчався в університеті, і 
яку полюбив усім серцем, прочитала вірша Василя Стуса 
«О земле втрачена, явися!..» Вірш пролунав вельми акту-
ально, а в очах у дівчини і гостя стояли сльози.

Студентка третього курсу Віра кільчинська прочитала 
знаменитого Стусового вірша «Сто років, як сконала Січ».

Дмитро Стус відповів на запитання студентів, серед 
яких були такі:

1. «Чи задоволені Ви, як директор Національного му-
зею імені тараса шевченка реставрацією музею?

що стало краще? Скільки коштує оглянути музей для 
студента? Чи є скидка?»
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2. як Ви гадаєте, кому завадила меморіальна до-
шка Василя Стуса на стіні Донецького університету? яка 
її доля в подальшому? іншими словами, чи Ви вірите в 
найскоріше закінчення війни на Донбасі?

3. Де можна придбати Ваші книги? В нашій бібліотеці є 
тільки монографія про Вашого батька.

4. Будь ласка, почитайте Ваші вірші!
Вірші пан Дмитро писав у дитинстві, і всі їх, як 

виявляється, уже забув.

Під час імпрези можна було оглянути розкішну вистав-
ку творів Василя Стуса, яку підготували співробітники 
Наукової бібліотеки НгУ (директор Ольга Нефедова), за 
що організатори заходу щиро дякують.

красно дякую співробітникам ЦкУМ, усім, хто долучив-
ся до проведення цього незабутнього заходу: пані регіні 
івченко, яка забезпечила якісну фото- і кінопрезентацію 
матеріалу, доценту ірині Цюп’як та профессору Світлані 
ігнатьєвій, чиї студенти вдало виступили на вечорі. щира 
подяка професору Надії Ченцовій, яка виростила чудові 
айстри. Вони створили святкову піднесену атмосферу.

У фіналі пролунала заключна пісня із вистави «Стусо-
ве коло» у виконанні сестер тельнюк.

Ведуча подякувала Дмитрові Стусу від наукової грома-
ди, студентів, викладацького корпусу, співробітників Цен-
тру культури укр.мови ім. О. гончара за візит і спілкування 
й на добру згадку подарувала афішу вечора, а також фото 
попередніх зустрічей Д. Стуса з творчою інтелігенцією в 
театрі ім. т. г. шевченка після вистави «Стусове коло» у 
квітні 2009 року.

Автор сценарію, ведуча імпрези,
провідний фахівець ЦКУМ ім. О. Гончара НГУ,

письменниця Леся стЕПОВИЧКА 

17–20 вересня Народний музей історії ім. О.М. 
Поля Державного ВНЗ „НГУ” взяв участь у IV 
Всеукраїнському музейному фестивалі. Музей-
ний фестиваль є заходом, що проводиться раз 
у три роки. традиційно він відбувається на базі 
Дніпропетровського національного історичного му-
зею ім. Д.І. Яворницького. Його учасниками є музеї з 
усієї країни, включаючи найвідоміші. Усього участь у 
четвертому фестивалі взяли 83 музейні заклади. Фе-
стиваль є професійним конкурсом, де кожен учасник 
може представити свою роботу у трьох номінаціях: 
міні-виставки, видання та музейний промоушен.

Цьогорічний фестиваль мав назву „Музей і діти”. Ви-
ставки, програми та видання були присвячені роботі з 
наймолодшою аудиторією. НгУ представив на фестивалі 
міні-експозицію під назвою „що таке гірництво?”, призна-
чену для молодшого та середнього шкільного віку, яка б 
розповідала дітям про сутність гірничого виробництва та 
його значення.

Музей історії університету взяв участь у 
IV Всеукраїнському музейному фестивалі

Під час роботи фестивалю відбувалися круглі столи 
та майстер-класи за участю провідних фахівців музейної 
справи країни. Вони мали можливість поділитися досвідом 
і отримати безліч корисної інформації для впровадження 
у власній роботі. Фестиваль одночасно є форумом музеїв 
України, зокрема, серед тем, піднятих на засіданнях та 
відображених у резолюції, є вимога прийняття положення 
про музеї на громадських засадах, що стосується всіх всіх 
цих стуктур при університетах.

Переможцями конкурсів стали провідні музеї. Зокре-
ма, гран-прі фестивалю здобула експозиція Львівського 
історичного музею „Дитина і зброя”. Проте для НгУ го-
ловною була участь та отримання безцінного досвіду 
від спілкування з колегами, а також презентація ВНЗ 
на високому рівні. щиро віримо, що наступний фе-
стиваль у Дніпропетровську відбудеться, дозволивши 
Національному гірничому університету продовжити цінне 
спілкування з музейним співтовариством. колектив Народ-
ного музею історії ім. О.М. Поля щиро дякує керівництву 
Дніпропетровського національного історичного музею ім. 
Д.і. яворницького за можливість представити свою робо-
ту на фестивалі та прекрасно організований захід.

Ігор Нікітенко, завідувач 
Народного музею історії ім. О.М. Поля
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«З ІНШИХ ВИДАНЬ»

Проблеми етно- і глотогенезу, тобто походження на-
роду та його мови актуальні для кожної цивілізованої лю-
дини й для будь-якого суспільства загалом. адже кожен 
народ має свою генетичну пам’ять, цікавиться своїм ми-
нулим, своїми предками, їхньою історією, стосунками із 
сусідами, а також і тим, як виникла і розвивалася його 
рідна мова.

Для українців ці проблеми здавна мали не лише велике 
наукове, а й політичне значення, яке особливо загострило-
ся в наш час, коли політична й церковна еліти росії на чолі 
з її президентом настирливо ставить під сумнів існування 
нас як окремого народу, взагалі існування української 
історії, мови, культури й навіть підстав для самостійної 
державності. В. Путін узяв курс на відновлення російської 
імперії і, на жаль, має в цьому підтримку не тільки з боку 
переважної більшості російських політиків, а й понад 80% 
російського суспільства. Цій абсурдній, але наполегливій і 
небезпечній для нас меті нині підпорядковані всі російські 
засоби масової інформації, які діють не лише в самій росії, 
а й в Україні та в багатьох країнах європи, азії,  америки.

За таких умов завдання українських науковців, 
журналістів, усіх національних засобів масової інформації 

— рішуче й послідовно протиставляти московській брехні, 
фальсифікаціям, злісним вигадкам і наклепам історичну 
правду. і нам треба докладати максимум зусиль до 
того, щоб ця правда дійшла до нашої широкої, знач-
ною мірою дезорієнтованої і збайдужілої громадськості, 
щоб у неї активніше вироблявся імунітет проти ворожої 
антиукраїнської та антидержавної пропаганди наших 
недругів.

Ми маємо розуміти, що у великодержавницькій 
імперській риториці президента рФ та його оточення 
немає нічого нового. Це — чергова спроба повернути ко-
лесо історії назад, в епоху імперій та колоній, час яких 
давно минув, і ніхто у світі вже не мріє до нього поверта-
тися. Лише російська еліта й російське суспільство ніяк 
не можуть чи не хочуть позбутися імперського синдрому 
й нав’язливої ідеї своєї зверхності, місіонерства, «третьо-
го риму»,  «русского мира», прагнення всіма командува-
ти і всім нав’язувати свої цінності. Усе це протягом кількох 
століть міцно увійшло в їхні гени, стало частиною їхньої 
ментальності. як сказав колись Олександр Солженіцин, 
у росії ніколи й ніде не було й немає друзів, у неї або во-
роги, або холуї.

НГУ взяв участь у Стратегічній сесії 
Дніпропетровщини

Представники Національного 
гірничого університету взяли 
участь в стратегічній сесії Дніпро-
петровської області, яка відбулася 
27 вересня. На ній НГУ презенту-
вав один зі своїх проектів в галузі 
житлово-комунального господар-
ства та інфраструктури.

Присутній на сесії голова 
Дніпропетровської облдержадміні-
страції Валентин резніченко запев-
нив, що всі нові ідеї та пропозиції, 
які сприяють розвитку регіону, 
спільними зусиллями громадськості 
за підтримки влади, перетворяться 
на конкретні проекти. Для реалізації 
кожного закріплять певний депар-
тамент облдержадміністрації та 
вирішать, яким буде фінансування – 
з обласного бюджету, за рахунок при-
ватних фондів або бізнесу.

Сподіваємося, що про-
ект, пов’язаний з реконструкцією 
ліфтового господарства міст Дніпро-
петровщини, представлений канди-
датом технічних наук, доцентом ка-
федри будівельної, теоретичної та 
прикладної механіки НгУ Дмитром 
колосовим, також буде позитивно 
оцінений.

Інформація надана відділом 
маркетингу НГУ 

Iсторична правда 
проти імперської облуди
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ідеї величі, всемогутності, «богообраності» і 
вседозволеності зародилися в Московії ще на початку хVі 
ст. у період князювання Василя ііі (1505 — 1533), а за ца-
рювання івана іV (грозного) (1533 — 1584) апетити мо-
сковських правителів уже розгорілися настільки, що вони 
стали претендувати на спадщину не лише київської русі, 
а й колишньої Візантійської імперії, а сам московський 
цар, на подив усій європі, проголосив себе спадкоємцем 
візантійських імператорів. Однак це були голослівні, 
нічим не підкріплені декларації, які в європейських дер-
жавах ніхто серйозно не сприймав. щоб розвіяти сумніви 
скептиків і викликати довіру європейських політиків 
до фантастичних побудов московських можновладців, 
потрібна була ґрунтовна й переконлива фактологічна 
база.

Особливо актуальною ця проблема   стала для царя-
реформатора Петра і, який намагався «прорубати вікно 
в європу». адже на той час ще не було цілісного писем-
ного викладу історії Московської держави. Для створен-
ня престижної, хоч і фальшивої версії цієї історії Петро і  
1701 р. звелів своїм указом вилучити з архівів і книгосхо-
вищ України та Білорусі всі давні першоджерела — давні 
писемні пам’ятки (літописи, хронографи, хроніки, давні 
історичні записи, архіви, церковні документи) і перевезти 
їх до Москви та Санкт-Петербурга, що й було зроблено. 
Проте до створення самої історії справа так і не дійшла.

Навіть після проголошення Петром і 22 жовтня 1721 р. 
Московського царства російською імперією, а московитів 
— росіянами й виниклою у зв’язку з цим нагальною по-
требою обґрунтувати спадкоємність назви «російська» 
від давньоруського київського князівства в тодішній по-
головно неграмотній росії не знайшлося кандидатури 
для написання історії російської імперії. Неодноразо-
ве звернення новоспеченого імператора  до освічених 
українців — випускників києво-Могилянської академії з 
цією пропозицією не дало бажаного результату. Справжні 
причини цього провалу достеменно не відомі, але вони, 
без сумніву, були зумовлені не браком історичного 
матеріалу, а радше небажанням тодішніх мислителів його 
фальсифікувати.

Після Петра і ідею написання повної історії російської 
імперії на якийсь час забули, і лише по-європейськи 
освічена імператриця катерина іі блискуче втілила її в 
життя.

Царювання катерини іі, що тривало 34 роки (1762 
— 1796), ознаменувалося багатьма трагічними для 
України подіями: запровадженням кріпацтва, зруйну-
ванням Запорізької Січі, посиленням національного 
гніту, асиміляторським наступом на українську культуру 
тощо, а також тотальною фальсифікацією української та 
російської історії.

історією своєї держави катерина іі зацікавилася аж 
через 20 років свого правління — після завершення всіх 
ключових державних справ, і для цього мала досить 
вагомі підстави. На її думку, велика держава, якою вона 
правила,  мусила мати й величну історію. Звичайно, само-
впевнену царицю не міг задовольнити єдиний на той час 
посібник з історії східних слов’ян — «Синопсис київський» 
(«Синопсис, или краткое описание о начале русского на-
рода»), авторство якого приписують архімандритові 
києво-Печерської лаври інокентію гізелю.  хоч цей «Си-
нопсис», уперше виданий 1674 р., потім витримав аж 30 
видань і до початку хіх ст. використовувався як шкільний 
підручник з історії, насправді він викладав не встановлені 
історичні факти, а компілятивно використані популярні 
етногенетичні міфи та легенди, починаючи від давніх 
слов’ян і до другої половини хVіі ст. (наприклад, прабать-
ками московитів він називає біблійного Масоха — шостого 
сина яфета, внука Ноя і т. ін.). щоправда, в «Синопсисі» 
йдеться й про значно серйозніші речі, зокрема про єдність 
Великої та Малої русі, про єдиний «православно-россий-
ский народ», прославляється київ як найдавніший центр 
усієї русі, з чого випливало, що київська русь була пер-
шим етапом російської державності, і т. ін. Усі ці твер-
дження в «Синопсисі» не аргументовані й не підкріплені 
жодними історичними документами.

катерина іі намагалася осягнути історію своєї держа-
ви на основі наданих їй писемних джерел — літописів та 
інших документів московської старовини, а також ті, що 
були звезені до столиць ще за Петра і. крім того,   за на-
казом цариці вилучили всі старі документи  з Уралу та 

Сибіру. Правдива російська історія її шокувала, бо ви-
далася непривабливою, досить куцою й дуже бідною. 
Фактично вона починалася лише від хіі ст. — від князів 
Юрія Довгорукого та андрія Боголюбського. Особливо 
імператрицю вразило те, що могутня держава київська 
русь, слава якої протягом трьох століть гриміла на 
весь світ і з князями якої вважали за честь породичати-
ся королі Франції, Угорщини, швеції та інших держав, як 
з’ясувалося, до росії не має жодного стосунку, тобто росія 
до неї зовсім не причетна. Звичайно, така історія не могла 
задовольнити самозакохану і владолюбну імператрицю й 
спонукала її створити свою версію російської історії. Цьо-
му вона присвятила 10 років свого життя.

10 грудня 1783 р. катерина іі видала указ, яким звеліла 
створити «комиссию для составления записок о древней 
истории, преимущественно российской» під керівництвом 
відданого їй графа О. П. шувалова. До цієї комісії увійшли 
близько 10 поважних осіб, зокрема найвідоміші в той час 
історики і. Болтін, О. Мусін-Пушкін, М. Бантиш-каменсь-
кий та ін. Вона була зобов’язана «совокупными трудами» 
укласти «полезные записки о древней истории, преиму-
щественно же касающиеся россии, делая краткие выпи-
ски из древнейших русских летописей и иноземных писа-
телей по известному своеобразному плану».

 комісія працювала під патронатом катерини іі май-
же 9 років і створила новий основний каркас історії 
російської імперії, пов’язавши її витоки з київською 
руссю. Усупереч історичній правді, комісія доводила 
спорідненість київської та Суздальської земель і цим са-
мим утверджувала право росіян на політичну й культурну 
спадщину київської русі, усе слов’янське населення якої 
вважалося «єдиним народом». У створенні нової версії 
історії російської імперії брала безпосередню участь і 
сама імператриця. Вона перечитувала всі напрацьовані 
комісією матеріали, вносила виправлення, писала й свій 
текст історії, особисто уклала родовід руських князів.

Цілком зрозуміло, що нова офіційна, але фальши-
ва версія російської історії була створена всупереч 
свідченням стародавніх рукописних першоджерел, і на-
самперед давніх літописів. тому за вказівкою катери-
ни іі було проведено ревізію цих джерел: багато ста-
рих оригіналів, які стали зайвими, не бажаними і навіть 
шкідливими, комісія підправила, переписала заново, за-
секретила або злочинно знищила. Найцінніші з них було 
зібрано в спеціальний фонд закритого типу, доступ до 
якого мало лише дуже обмежене коло дослідників.

Нова фальшива версія російської історії була 
опублікована 1792 р. й стала зразком і навіть обов’язковим 
еталоном для майбутніх істориків хіх ст. Зокрема, вона 
лягла в основу «истории государства российского» у 12 
томах М. М. карамзіна в першій половині хіх ст., а також 
фундаментальної «истории россии с древнейших вре-
мен» у 29 томах С. М. Соловйова в другій половині цьо-
го самого століття.

Наприкінці хіх — на початку хх ст. з’явилися дру-
ком лекції професора Московського університету В. О. 
ключевського «курс русской истории» у 5-ти томах — 
від найдавніших часів і до правління катерини іі включ-
но. його історія також написана переважно з офіційних 
позицій, але історію росії він починає з другої половини 
хіі ст. і справедливо вважає першим суто російським кня-
зем сина Юрія Довгорукого — андрія Боголюбського.

Після жовтневого перевороту 1917 р. на хвилі 
революційного екстазу знищити все «старе», «буржу-
азне» серед багато чого іншого відкинули й царську 
версію історії російської імперії. Нова офіційна радянсь-
ка історична школа академіка М. М. Покровського у 20 — 
30-х роках минулого століття починала російську історію 
від другої половини хіі століття, тобто від а. Боголюбсь-
кого. так викладали історію і в радянських середніх та ви-
щих школах. Однак цей процес тривав не довго.

Улітку 1934 р. за підписами й. Сталіна, а. жданова та 
С. кірова були опубліковані «Замечания по поводу кон-
спекта учебника по «истории СССр»». Ці автори вважа-
ли неприпустимим розглядати історію Великоросії окремо 
від історії «інших народів СрСр», маючи на увазі насам-
перед українців та білорусів, і цим самим історики дістали 
пряму вказівку виводити походження росіян з київської 
русі. таким чином радянська історіографія повернула-
ся до історичних стереотипів царської росії. Відтоді в 
радянській історичній науці поступово створилося «пере-
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розсуд, що історичною істиною є директива начальства».
щоб піднести політичний і суспільний престиж росіян, 

1938 р. на замовлення більшовицьких ідеологів російський 
історик і компартійний функціонер Борис Волін видав 
монографію «Великий русский народ». У ній уперше чітко 
й однозначно було сформульовано тезу про місіонерську 
роль російського народу, на який орієнтуватися і з якого 
брати приклад повинні всі народи СрСр.

Друга світова війна дещо пригасила шовіністичні 
амбіції московських правителів, але після перемоги СрСр 
вони спалахнули з новою силою. компартійні ідеологи ви-
магали історичних праць, у яких би обґрунтовувалася 
й розвивалася сконструйована в кремлі концепція про 
пріоритет росіян в історії східних слов’ян, про прямий 
зв’язок Московської держави з київською руссю та про 
Москву як спадкоємницю політичного й культурного над-
бання давнього києва. Пропозиції на такий запит не заба-
рилися й полилися бурхливим потоком. Докорінно пере-
робили й підручники для шкіл та вишів.

1948 року з’явилася монографія «Великий русский на-
род» відомої громадської діячки й популярного на той час 
історика а. Панкратової («первая женщина-академик сре-
ди русских историков»). Невдовзі вийшло й друге, допо-
внене видання цієї праці накладом у 100 000 примірників3. 
як зазначено в анотації, це — нарис «славной истории 
русского народа, который создал могущественное цен-
трализованное государство, самую передовую науку и 
культуру, военное искусство; ...показано ведущую роль 
великой русской нации в борьбе за свержение помещи-
чье-капиталистического строя, в создании советского го-
сударства, в разгроме фашизма, в борьбе за победу ком-
мунизма, за мир и демократию». хоч у ній висвітлюється 
роль Москви «в собирании русских земель», претензій 
на давньокиївську спадщину немає, київ і київська русь 
не згадуються зовсім. Цю прогалину успішно заповнив 
ленінградський історик В. Мавродін.

ще 1946 р. вийшла друком праця В. Мавродіна «Древ-
няя русь (происхождение русского народа и образование 
киевского государства)», в якій без належної наукової 
аргументації автор проголосив, що «киевская русь — это 
начальный этап в развитии всех трех братских славян-
ских народов Восточной европы, имеющих одного пред-
ка — русский народ киевских времен, древнерусскую на-
родность» (с. 309).

Цю саму тезу В. Мавродін повторив і в наступній праці: 
«Образование единого древнерусского государства» 
(1951 р.), де чітко сказано, що «во времена киевского госу-
дарства восточнославянский мир сложился в единый рус-
ский народ, или, конкретизируя, в единую русскую народ-
ность» (с. 215). Це вважалося дуже позитивним фактом. 
а якщо так, то пізніший розпад цієї «русской народности» 
й утворення замість неї трьох народів — росіян, українців 
та білорусів — можна розглядати як прикрий історичний 
зиґзаґ, як негативне явище, зумовлене злою волею мон-
голо-татар, литовців та поляків, які зруйнували спільну 
східнослов’янську державу і єдиний давньоруський на-
род. тож будь-яке об’єднання росіян, українців та білорусів 
у єдиній державі має прийматися ними як відновлення 
історичної справедливості, а прагнення до самостійності 
розцінювалося як антинародна реакційна забаганка.

концепція В. Мавродіна була схвалена Цк кПрС і 
офіційно проголошена в «тезисах Цк кПСС к 300-ле-
тию воссоединения Украины с россией», опублікованих 
у газеті «Правда» за 30 січня 1954 р. Невизнан-
ня запропонованої керівниками компартії доктри-
ни розцінювалося як політична незрілість, а її критика 
прирівнювалася до державного злочину. така ситуація 
тривала фактично аж до розпаду СрСр, а нині ще в 
нахабнішій формі відроджується в російських імперсько-
шовіністичних колах.

Звичайно, усі ці політичні викрутаси не мають нічого 
спільного з історичною правдою. а вона загальновідома, 
логічна, проста і зрозуміла. адже сучасна світова 
славістика має в своєму розпорядженні надійні й 
апробовані методи дослідження далекого минулого, що 
дали позитивні результати, чітко відтворивши суспільну й 
мовну історію давніх слов’ян та їхніх нащадків, серед яких 
і нинішні східнослов’янські народи — українці, білоруси 
та росіяни. 

як встановлено науковими дослідженнями, слов’яни 

з’явилися на історичній арені не раніше кінця ііі 
тисячоліття до н. е., тобто приблизно 4 тисячі років тому. 
Про їхню ранню історію ми знаємо дуже мало, бо від тих 
часів не збереглося жодних достовірних і однозначно 
трактованих артефактів їхньої матеріальної та духовної 
культури, проте відомо, що ще на початку н. е. вони за-
селяли величезну територію від Вісло-Одерського басей-
ну і Південної Балтики на заході до Дніпра на сході і від 
Прип’яті на півночі до карпат і зони степів на півдні. Поза 
цим ареалом ніде слов’ян ще не було. Північніше Прип’яті 
й Десни жили Балти, а на північному сході, зокрема й у ба-
сейнах Оки та Волги — фіно-угорські племена.

Важливо відзначити ще й той факт, що майже по-
ловину зі своєї 4-тисячної історії слов’яни прожи-
ли спільним життям. хоч слов’янська людність здав-
на складалася з багатьох племен, які жили в різних 
природно-кліматичних умовах, мали певні відмінності в 
матеріальній і духовній культурах, усе ж таки спільного 
в них було набагато більше, ніж розбіжностей. Усі вони 
розмовляли близькоспорідненими діалектами  з багать-
ма спільними рисами, що дало ученим підставу назвати 
їх «праслов’янською мовою».

Спільнослов’янський (тобто праслов’янський) період 
тривав до середини і тисячоліття н. е. Проте ще на його 
початку намітився поділ праслов’янської етномовної 
території на дві підгрупи — західну та східну з розме-
жуванням їх по Західному Бугу. У перших століттях н. е. 
слов’яни перейшли через Прип’ять і стали заселяти аре-
ал сучасного Білоруського Полісся. Певні міграційні про-
цеси на північ відбувалися й у басейні Десни.

У V — Vі ст. н. е. праслов’янська етномовна спільність 
остаточно розпалася, і в обох її підгрупах стали форму-
ватися окремі слов’янські етноси та їхні мови (у західній 
підгрупі — поляки, чехи, словаки, верхні та нижні лужича-
ни, у східній підгрупі — українці, білоруси і значно пізніше 
росіяни, а також серби, болгари, македонці, словени та 
ін., які під час так званого Великого переселення народів 
у Vі ст. н. е. емігрували на південь і заселили Балканський 
півострів та суміжні землі.

Отже, найдавніші етногенетичні процеси у східних 
слов’ян, починаючи ще від праслов’янського періоду, 
відбувалися в межах сучасної України і поліської частини 
Білорусі. Цей ареал ще здавна, у іі — Vі ст. н. е., вираз-
но поділявся на дві частини: Полісся заселяли слов’янські 
племена склавинів, а лісостеп — анти. Від цих угруповань 
бере початок становлення українців як окремого етносу.

Формування українського етносу від середини і тис. н. 
е. обґрунтовується тим, що від цього часу спостерігається 
культурно-історична неперервність розвитку слов’янських 
племен у цьому ареалі (саме вона вважається виз-
начальним показником зародження будь-якого етно-
су з усіма його характерними ознаками). Завдяки такій 
неперервності  зберігається генетичний зв’язок між окре-
мими фазами розвитку культури та мови даного етнічного 
організму протягом усього життя.

Формування українців як окремого етносу від се-
редини і тис. н. е. співвідноситься із загальними 
закономірностями етногенетичного процесу в тогочасній 
європі. як відзначають дослідники, саме в цей час, тоб-
то після падіння 476 р. Західної римської імперії, коли 
суспільно-політична ситуація в європі стабілізувалася, 
«простежується безперервний розвиток не тільки 
українців, а й інших народів, розташованих у зоні безпосе-
реднього впливу римської імперії, — французів, іспанців, 
англійців, німців, румунів, чехів, поляків та ін.»

Отже, самостійна історія українців розпочалася син-
хронно із зародженням і формуванням інших європейських 
етносів. разом з формуванням етносу з’являється і його 
мова — часто до появи в нього писемності й державності. 
так було і в історії українців.

Протягом Vі — Vііі століть н. е. унаслідок економічної, 
культурної та мовної консолідації місцевих слов’янських 
племен утворювалися їхні союзи, які по суті стали окре-
мими феодальними князівствами. їх було десь 9 — 14: 
волиняни, деревляни, поляни, сіверяни, дреговичі, уличі, 
тиверці, білі хорвати та ін. Унаслідок їхнього подальшо-
го об’єднання на рубежі Vііі — іх століть виникла мо-
гутня держава русь, яку історики хіх століття назвали 
«київська русь».

Григорій Півторак
Газета «День» ( м. Київ)
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що часом здавалося: бачила «золо-
тий» матч своїми очима. але спочат-
ку було складно, адже я тоді майже 
нічого не розуміла про футбол.

- Чому Ви обрали саме друкова-
ну журналістику, а не тБ чи радіо?

- тому що текст дає більше мож-
ливостей для самовираження. В 
інтернеті ти не обмежений навіть 
рамками друкованого аркуша. тому, 
що газетний журналіст не так зале-
жить від технічних засобів і інших 
співробітників. Скажімо, його ро-
бота не може постраждати че-
рез погано виставлене світло або 
недосвідченого оператора. тому, що 
так склалося, і в іншій ролі я себе вже 
не бачу. хоча,у майбутноьму подиви-
мося…

 - Улюблена робота, так чи 
інакше, але краде весь вільний 
час. Як ви поєднуєте особисте 
життя і роботу? І якщо Ваше сер-
це не вільне, як реагує ваша коха-
на людина на те, що, наприклад, 
часто буває, що за статтею сидиш 
півночі.

- Після довгих роздумів я при-
йшла до висновку, що мені підійде 
тільки людина, така ж сильно схи-

блена на улюбленій роботі і кар’єрі. 
Впевнена, що зустріну його, такого ж 
«ненормального», як я! а може бути, 
вже зустріла, але поки не здогадую-
ся про це!

Насправді, все одно потрібно 
відволікатися від роботи - повністю 
переключатися. інакше - згориш. а 
виходити зі стану професійного ви-
горання набагато складніше, ніж 
не допускати його. Одного разу я 
вже «згоріла» на роботі. тому те-
пер обов’язково знаходжу час на 
себе. Відволіктися допомагають 
інтелектуальні ігри, спорт, кіно, книги. 
і, звичайно, догляд за собою, шоппінг 
і зустрічі з улюбленими друзями.

- Чого б хотілося досягти в 
професії, наприклад, через 5 
років?

- Упевнена, через 5 років у мене 
буде свій успішний журналістський 
проект. швидше за все, в інтернеті. 
Зараз журналістика в чистому 
вигляді для мене швидше хобі і 
спосіб підробітку. я комфортніше 
відчуваю себе в ролі редактора. але 
як майбутньому керівникові проекту, 
не вистачає менеджерського досвіду 
і знань. Працюю над цим!

 - Альоно, а що Вас надихає? Чи 
є свої «ритуали» перед важливим 
інтерв’ю або написанням статті?

- Натхнення не потрібно, коли 
розумієш принципи побудови хоро-
шого тексту. а для інтерв’ю потрібно 
просто достатньо часу для підготовки 
і гарний настрій. коли живеш в 
режимі нон-стоп, часом, дуже хочеть-
ся здатися і махнути на все рукою. У 
такі хвилини озираюся назад, думаю 
про вже зроблене, і про всі проекти, 
що чекають попереду. і звідкись зна-
ходяться сили. Мабуть, мій головний 
ритуал - просто Не зупинятися!

Підготувала Мирослава Борхес

Фото з особистого архіву героїні.

Фото 1 Берлін, престур для екс-
пертів з енергоефективності.

Фото 2  В зоні атО, на під’їздах до 
Лисичанську, ми переможемо!

Фото 3  Дуже європейський Луцьк 
(під час престуру)

Фото 4 Поки свій кіт не бачить, 
обіймаюся з чужими (відрядження до 
Маріуполя, на базі Дніпро-1)

Фото 5 З любим колективом моло-
діжного журналу «Зачет»

На чотири дні – з 10 по 13 вересня 2015 р. – Львів 
перетворюється щоразу на книжкову мекку в Україні. 
Цього разу ххіі Міжнародний книжковий Форум, окрім 
вітчизняних видавців та авторів, приймав представників 
видавництві з більш ніж 20 країн світу, в т.ч. -  з китаю.

Відкриття Форуму відбулося у обласній філармонії. 
Фундатор Форуму  Олександра коваль надала слово 
владиці Борису гудзяку (єпископ УгкЦ у Франції, країнах 
Бенілюксу та швейцарії).

Далі був надзвичайно зворушливий виступ 
нейрохірурга з Великобританії, автора книги «Народжен-
ня, життя і смерть мозку», який з теплотою відгукнувся 
про наш народ, що ціною героїчних зусиль відстоює свою 
територіальну цілісність.

його виступ продовжила Оля гнатюк, україністка, про-
фесор НаУкМа, Польща.

У заключному слові Олександра коваль оголоси-
ла подяку від організаторів Форуму усім меценатам, 
за участі яких  відбувається це щорічне дійство як для 
видавців , так і для читачів.

Далі відбувся урочистий концерт за участі Оксани 
Мухи, Лєни корнєєвої, Олександра 
Божика, академічного молодіжного 
симфонічного оркестру  «INSO 
Lviv» , художній керівник Мирослав 
Скорик, Софії Соловій, солістки ру-
мунського та Мадридського опер-
них театрів.

Дуже насичена програма Фо-
руму. тут і авторські зустрічі, і 
презентації, і майстер-класи, 
дискусії, акції, круглі столи, лекції, 
поетичний Біт, поетичний марафон-
соло та безліч найцікавіших заходів 
для гостей і мешканців міста Лева.

У людському вирі натрапляєш 
на знайомі обличчя не лише 
представників культури (Д. Павлич-
ко, В. Білинський, а. Малкович, Ю. 
Винничук, та хіба всіх встигнеш по-
бачити), часом змигне обличчя 
політиків (Левко Лук’яненко, В. На-
ливайченко, В. кириленко, р. і М. 
Лубківські, Марина Порошенко з 
доньками …).

ВІДЗНАКА З ЛЬВІВСЬКОГО КНИЖКОВОГО ФОРУМУ
11 вересня в Зеркальній залі відбувся брифінг для 

журналістів, на якому головувала Олександра коваль. 
Почергово, але, головне, стежачи за часом, вона надава-
ла слово запрошеним авторам, видавцям, бізнесменам 
і навіть екс-міністру В. кириленку. Діалог відбувся і дав 
надію, що меценати є і будуть, а значить будуть і нові тво-
ри і наступний Форум.

Цього ж вечора на сцені Львівського оперного театру 
відбулося нагородження номінантів на премію «Найкраща 
книга року». Серед більш, ніж 250 її кандидатів, нагороди 
отримали 45 переможців.  журі поділено на підрозділи: 
18 найкращих книг року,  персональні відзнаки, спеціальні 
відзнаки малого журі, інші спеціальні відзнаки.

гран-Прі отримала Оля гнатюк за книгу «Відвага і 
страх» (видавництво «Дух і літера»). Серед переможців 
конкурсу «Персональні відзнаки» чи не вперше відзначили 
представника від Січославщини ( Дніпропетровщини) 
Долгова Миколу, упорядника книги «Від колискової – до 
лебединої. Пісні апостолівщини у записах бандуриста 
Віктора кириленка». – Дніпроп-вськ: акцент ПП. Успіх 
цієї книги великою мірою залежав завдяки злагодженій 

і високопрофесійній роботі худож-
ника-макетувальника кості ткачен-
ка, художників-ілюстраторів подружжя 
Народного художника України андрія 
та Заслуженого майстра народної 
творчості Марії  Пікушів. Переднє сло-
во професора, докт. філол. наук к. 
Фролової, рецензії проф. докт філол. 
наук р. кирчіва (Львів), проф. докт. 
філол. наук В. Чабаненка (Запоріжжя) 
та мистецтвознавця, чл. НСхУ В. Стар-
ченка. розділ «Від упорядника» на-
писано українською та англійською 
мовами. Незначна частина тиражу 
супроводжується компакт-диском із за-
писом пісень, виконуваних В. кирилен-
ком та інтерв’ю з ним, яке провела з 
ним журналіст таїса  ковальчук.

сергій Пономаренко 
(Львів – Дніпропетровськ)

Оксана Лук’яненко, філолог, 
учасниця Форуму.
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У другій декаді вересня на базі 
кНВк «Зші №9» відбулось засідання 
школи молодих психологів «Перші 
кроки психолога на посаді: пра-
вила оформлення документації. 
Проблемні питання», мета якого – 
підвищення рівня обізнаності прак-
тичного психолога-початківця з пи-
тань орагіназії його діяльності у 
начальному закладі.

Відкрила засідання методист кЗ 
«інноваційно-методичний центр» 

У Кривому Розі відбулось засідання 
Школи молодих психологів

Ольга Володимирівна Пруняк, яка у 
своєму виступі окреслила основні за-
вдання роботи на 2015-2016 н.р.

У ході роботи розглядалися пи-
тання структури діяльності пси-
холога, ведення документації, 
психологічного супроводу дітей 
дошкільного віку, особливості роботи 
з дітьми «групи ризику».

За інф. управління 
освіти і науки виконкому 

Криворізької міської ради

Дев’ятий благодійний фестиваль «МаМа + я», який 
пройшов у Дніпропетровську в креатив-клубі «Бартоло-
мео», зібрав біля трьох тисяч дітей, які за різних обставин 
залишились без батьківського піклування.

робота волонтерів, які завжди беруть на себе 
вирішення всіх організаційних питань, була націлена 
на привернення уваги городян до гострої проблеми 
сирітства и для подібного заходу була вкрай необхідна. 
Саме тому Парламент дітей та учнівської молоді міста 
сумісно з батьківською громадськістю одноголосно 
вирішив взяти участь у волонтерський програмі, щоб до-
помогти організаторам створити для маленьких українців 
простір свята, добра і любові.

Оксана сальнікова, методист МПДЮ,
керівник Парламенту дітей 

та учнівської молоді м. Дніпропетровська 

МАМА + Я = МИ

У місті Одеса, на базі дитячого центру «Чайка», пройш-
ли Всеукраїнські змагання з радіокерованих автомоделей 
серед учнівської молоді. У змаганнях прийняли участь 11 
команд з міст києва, Дніпропетровська, хмельницького, 
Черкас, Миколаєва, Дніпродзержинська, Одеси, харько-
ва, Вінниці, рівного, Запоріжжя – всього 120 учасників. 

Збірна команда Дніпропетровської області посіла і 
місце у Всеукраїнських змаганнях серед школярів, іі місце 
– команда м. києва і ііі місце – команда м. Черкас.

В особистому заліку наші вихованці привезли з м. 
Одеси 35 дипломів і грамот з 15 класів моделей.

Призерами змагань стали вихованці Дніпропетровсь-

Збірна команда Дніпропетровської області посіла І 
місце у Всеукраїнських змаганнях з радіокерованих 

автомоделей серед учнівської молоді
кого обласного центру науково-технічної творчості 
та інформаційних технологій учнівської молоді: ігор 
Старіков, Дмитро толпиго, гліб Дзигар, Максим Литвинов; 
вихованці Нікопольського Міжнародного центру трудово-
го навчання:технічної творчості Владислав Сокур, анна 
томілова, артем Чернявський, вихованці Павлоградсько-
го центру науково-технічної творчості Владислав глухов-
ченко, Вадим журавльов.

Дякуємо тренерам збірної команди, які підготували 
своїх вихованців, а саме: руслану Старікову – керівнику 
гуртка Дніпропетровського обласного центру науково-
технічної творчості та інформаційних технологій 
учнівської молоді; Юрію резникову – керівнику гуртка 
Нікопольського міжшкільного центру трудового навчання і 
технічної творчості та ігорю глуховченко – керівнику гурт-
ка Павлоградського центру науково-технічної творчості.

За останні 10 років наша збірна команда автомоделістів 
стабільно посідає перше або друге місця у Всеукраїнських 
змаганнях і має високий рейтинг серед команд України.

шановні вихованці! шановні тренери! Прийміть щирі 
вітання з перемогою нашої збірної команди! щастя і на-
снаги Вам. Добра і здоров’я, світлої радості в родині!!!

Директор центру 
Л.В. Волкова
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АбдельвАххАб АззАві:
«збирАю чАри жінки в ліжку…»

Народився у 1981 році в Дамаску (Сирія). Нині 
мешкає і працює в Німеччині, у Дрездені. Одружений, 
батько двох дітей. Член Письменницької асоціації Сирії. 
Почесний член ПеН-клубу Німеччини. За професією – 
хірург-офтальмолог. У 2008-2009 роках редагував випу-
ски журналу «аль-адаб». Публікує вірші та статті у га-
зетах «аль-кудс аль-арабі», «аль-Нахар» та інших 
арабських виданнях. Учасник багатьох міжнародних 
фестивалів та семінарів, зокрема «Молоді європейські та 
середземноморські діячі мистецтв» (Скоп’є, Македонія, 
2009 р.). 

Вірші перекладені українською, англійською, фран-
цузькою, німецькою та російською мовами. Перша книж-
ка «Випадковий смуток» вийшла в Сирії у 2006 році. Дру-
га збірка, «НОта – небеса свободи», за участю Омара 
хазека (єгипет), Нікі д’аттома (італія) і тьяго Патрисіо 
(Португалія), побачила світ у 2012-му в єгипті. третя 
книжка, «Мозаїка облоги», надрукована в Бейруті (Ліван) 
у грудні 2013 року (фрагменти оприлюднені в газеті «аль-
Нахар»). До неї ввійшли щоденники, статті, сни… Це 
спроба чуттєвого відображення стану людини під час об-
логи; розповідь про те, як змінюється її сприйняття світу 
й спосіб життя. готується до друку четверта книжка – 
«В’язниця», в основі якої – численні інтерв’ю з колишніми 
в’язнями, вірші, бувальщини, сни. Перекладає поезію та 
прозу арабською з англійської мови. 

* * *

«НАШІ ПЕРЕКЛАДИ»
ведучий рубрики сергій Дзюба

коли тебе буде все-таки вбито
Однієї погожої днини, – 
твого рота закриють тканиною.
щоб дихання зупинити? Ні…

аби заглушити врешті одні,  
Самотні звуки твоєї душі, – 
кому потрібні тепер вірші,
Навіть сумні? Ні, головне тепер

Переконатися, що ти помер –
тут, назавжди, остаточно, зримо.
Не потривожиш, не скрипнеш дверима. 
годі вже, сер, – шматочком тканини

Стулять рота одній людині,
Зітхнуть полегшено й зникнуть вранці. 
та аромат твого серця віднині
Залишиться на їхніх пальцях.

Перед сном

Збираю чари жінки у ліжку:
Фрагменти сну і твою усмішку,
густі коси та звабливе вушко,
твоє дихання на моїй подушці…

твої груди (а сну – вже на денці) 
Ніжно торкаються мого серця. 
Поруч таке неймовірне життя – 
Вдвох відчуваємо серцебиття.

В своєму волоссі шукаю твоє,
Ось волосинка заблукана є, – 
Мила, коштовна, свята, молода, –
Душу мою, наче янгол, гойда.
 
трепетно пальчиком враз – по спині, – 
Може, то зірка моргнула мені? 
як розгадати загадку одну?
«Здрастуй, кохана». Уже не до сну…

третій крок в долині
грецькому музикантові елені караіндроу

Немов відлуння думки, що переслідує її носія,
думки, яка, вилетівши з вікна, шукає голову,
бачить байдужий паркан і раптом оживляє його, –   
ця неймовірна, беззахисна, жагуча музика.
і вже крізь капкани пилу пробиваються троянди.

Немов неминуча осінь... Світлий смуток, що 
переповнює душу. 

Недосконала мудрість далекого сяйва самотньої зірки. 
Ніби ковток повітря перед тим, як почнеш говорити.
Наче вишукана, тендітна долоня жаданої дівчини. 
Немов чарівна квітка, яка бентежно росте з горла.
таке вразливе, довірливе й вічно невпевнене серце.
Чутливе скло в кровоносній посудині.
Неначе...

З арабської переклали сергій Дзюба 
та Михайло Блехман
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«О, вистачило б днів мені і сил
схилитися над кожним рідним сло-
вом»

(Олександр Завгородній)

«Хто не знає, куди прямує, 
дуже здивується, потрапивши не 
туди»

(Марк твен)

Завжди хотіла поміркувати на 
тему, як епіграфи задають тон моїй 
статті? Зізнаюся, що існує цілий ри-
туал написання есе, в якому вибору 
епіграфа, як і налаштуванню музич-
ного інструменту за допомогою ка-
мертону, надається велике значення. 
Чому в епіграфі саме те, що постав-
лено? Бо вся стаття про людину, яка 
чітко знає, куди в житті йти і чим кори-
стуватися для самовираження. куди 
йти – у творчість. Чим користуватися 
– рідною мовою.

якби я хвалила у своїй статті 
щось таке, чого не існує – це були б 
грубі лестощі, які Олесь Завгородній, 
людина з тонким літературним сма-
ком і слухом, відразу ж вичленував 
би. але запашної живої мови митця 
не можна перехвалити. В тому й річ, 
що ми розбираємо не книжку для на-
роду чи новомодну повість, де сло-
ва перемежовуються висновками, які 
принижують філософію народності. 
автор не гуркоче з приводу народу 
або його антипода – еліти – разючи-
ми пасіонарними словами. Зі сторінок 
книжок поета ллється тихий сум і осо-
блива тонка любов до своєї землі, до 
людей і природи, до жінки. Все це ви-
плеснулося на сторінки «Лету» за до-
помогою слів, споріднених поетовій 
душі.

«О, вистачило б днів мені і сил
схилитися над кожним рідним 

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

словом»
(Олесь Завгородній)
«які зі словом хитрощі?
Воно
сповна усім відплатить за лукав-

ство»
Завжди дивувалась працелюб-

ству та наполегливості майстрів 
слова, які готові до постійного са-
мовдосконалення в оволодінні цим 
вербальним інструментом і, не крив-
лячи душею, наголошують на тому, 
що досягти майстерності в цій справі 
можна, лише докладаючи титанічних 
зусиль. так от, за моїми спостережен-
нями – то і є найвища майстерність!

«Бракує слів –
не висловити все,
що в серці, що в душі лелію…
В долоні, наче у траву, лицем.
Німію»

«які зі словом хитрощі?
Воно
сповна усім відплатить за лукав-

ство»
У поезії Олеся Завгороднього ба-

гато романтики, легкої іронії і про-
сто карколомної дотепності, які вири-
вають ослінчик з-під налаштованого 
вороже читача, який вдало присів, 
щоб розбити поетичні строфи в 
пароксизмі неприязні або брехливо-
го гніву.

«коли не стане,
видайте мене
без цензора,
редактора дурного»
Природно, що спересердя любий 

читач чи оцінювач літератури може 
маневрувати словами, намагаючись 
знайти вади й недоліки в римах або 
розстановці авторських строф. але 
не симетрія набору тесту або «пря-
ма» рима – головне в поезії. Наслу-
халися.

Подивіться уважно очима.
Посмакуйте слова.
З’єднайте рими із сенсом.
Погодьтеся, поет має справжній 

хист, який дає можливість не сісти на 
мілину несмаку і надмірності, коли 
проривається майже інтимний крик 
зраненої рефлексією душі:

«Ні, даремно – не приручите!

ТА ЗАДЛЯ ЦЬОГО ВАРТО 
БУЛО ЖИТЬ…

Рецензія на книгу Олександра Завгороднього «Лет»

Завгородній О.С. Лет: Поезії, переклади, вибране із української синоніміки.  
– Д.: «Ліра», 2011. – 364 с.

я – не лялька із лялькового,
що складає ніжно рученьки
і мужиче колискової.
Найдорожче мені – істина,
навіть хай гірка і люта.
розберуся сам, що любе,
а що треба – призабути»
Причини цьому знайти легко. Про 

те, що поет не може придушити в собі 
справжнє почуття, відомо. інакше не 
був би він поетом. але у пана Олеся 
це виходить якось особливо людяно, 
відкрито й сміливо.

«і думаю: «Допоки білий світ –
типові завше
найменший біль, образи лід, –
не лиш бадьорі марші»
що може бути смачніше й рідніше, 

ніж смак молока з глечика? Мій улю-
блений вірш. такий тихий смуток і 
любов до своєї землі.

Лірично.
Проникливо.
естетично.
Поет виводить першим голосом 

чисту мелодію поетичного співу.
йому не загрожує заміль почуттів, 

що прориваються у прекрасній ліриці, 
яка вістує нам, читачам, про талант 
автора.

«а молоко
краще пити з глечика,
коли воно тільки-тільки
з погреба,
холодом,
наче хата зіллям,
заклечане,
п’єш, аж морозить голову.
а молоко
краще пити з глечика,
коли Україна
сідає вечеряти,
коли місячна повінь
тополям по горлечко
хлюпотить, хлюпотить
до схід сонечка…»
Не може поет бути собі на умі, 

коли ділиться з нами своїми пережи-
ваннями і роздумами: підносить нам 
через свою творчість і дружбу, і честь, 
і глибоку ніжність, і відданість. Наша 
естетична спільнота не може схова-
тися від цієї лавини правдивості за 
мороком безвиході: вона приймає 
дари поета, фактично визнаючи за 
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собою якусь чутливість, яка, можли-
во, не зовсім зараз на часі. але яка 
ще раз підкреслює факт: незважаючи 
на свою неоднорідність і строкатість, 
суспільство вже готове сприйняти 
національну ідею через мелодійну та 
незабутню рідну мову.

Осяйні залагодини натхнен-
ня та людинолюбства не дають 
можливості поетові придушити свя-
те почуття любові до жінки. За що 
прості читачі люблять поетів? За те, 
що митці в своїх творах постають пе-
ред нами людьми з плоті й крові, по-
людськи правдиво не приховують 
своїх пристрастей.

«я не сплю:
цікаво так
вітровіння слухати
і про тебе
тільки й думати,
ніби мало дня мені…»

«Мов два експреси 

розминулися…
і я гадав, усе минулося.
Ох, як я помилився, як!
На мене спомини –
                                обвалом!
На мене спомини –
                                мов жалом.
Нічого не забулося.
                                 Нічого»

«твоїх очей
ніхто
не переочить»
Залишатися собою, не втрача-

ти природного живого характеру та 
допитливості, постійно вдосконалю-
ватися у творчості – це просто лише 
на перший погляд. Насправді да-
леко не кожен, проживаючи трива-
лий термін в соціумі, зживаючись із 
ним і адаптуючись під його вимоги, 
може зберегти свою індивідуальність 
і нестандартність, своє людсь-
ке і творче обличчя. Читаючи кни-

гу «Лет» Олеся Завгороднього, ми 
гортаємо своєрідний щоденник з 
найінтимнішими переживаннями 
із фантастичної країни під назвою 
«Моя Душа».

«Для мене ти не кінчишся ніколи.
тебе до смерті знову хочу бачити.
Може, почав життя останнє коло,
та все здається, і не жив неначеб-

то»

як казав Честертон: це 
романтичніше за романістів 
і поетичніше за  поетів. 
індивідуальність мистецько-
го типу Олеся Завгороднього 
свідчить: не варто боятися почуттів 
– любові, сердечності, чутливості, 
непостійності та вразливості, які на-
гадують нам про те, що всі ми ще 
живі, і щось і комусь ще повинні.

Бо якщо не повинні, то й не живі.
Ольга Рєпіна

«На конкурс Івана та Марусі Гнип»

ані ксьонз – дев’ять років, але вона вже обдарова-
на літераторка, яка пише доволі цікаві оповідання, каз-
ки, вірші… Дівчинка щиро любить рідний Чернігів, де 
відбуваються справжні дива. Вона – добра й чуйна 
україночка. хай щастить тобі, аню!

диво
жили собі тетянка і бабуся христина. У бабусі були 

дерева – яблуні та груші – і красиві, барвисті квіти. Одно-
го разу онучка завітала до бабусі в гості, й та попросила 

її полити рослини. Дівчинка пообіцяла, але вирішила спо-
чатку трохи погратися, а потім зовсім забула про прохан-
ня своєї бабусі. 

Увечері старенька, ніби між іншим, лагідно 
поцікавилася: «тетяночко, ти полила наші дерева та 
квіти? Бо ж вони теж, як і ми, хочуть пити». «Ой… – розгу-
билася дівчинка – я забула, зараз зроблю». Однак, коли 
вона підійшла до квітника, то побачила, що всі рослини 
вже дбайливо политі. «Неймовірно! – здивувалася тетян-
ка. – який добрий чарівник виконав цю роботу і врятував 
квіточки та дерева від спраги? Це ж – справжнє диво».

а потім дівчинка здогадалася, що все зробила її ба-
буся. тетянці стало соромно, що хвора, старенька бабу-
ся христина змушена була працювати в спеку. тож онуч-
ка сказала: «Будь ласка, вибач, дорога бабусенько! я 
відтепер завжди виконуватиму свої обіцянки».

* * *

Учися жити й пам’ятай:
є скрізь на світі люди,
але найкращий – рідний край,
і ліпше десь не буде.

Бо тут – твої земля та дім
(Батьки і рідне небо),
і найсолодший хліб у нім.
а що людині треба?

Лиш радість, воля і краса,
і оберіг – з дитинства милий,
Прозора вранішня роса,
та погляд тата незрадливий,

і усміх мами чарівний,
і вірні друзі, добрі люди.
Ось тут і є той рай земний,
і кращого ніде не буде.

Анна КсЬОНЗ 
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Фундації імені Івана Багряного — 40
 
Фундацію імені івана Багряного створено на Сьо-

мому з’їзді Української революційно-демократичної 
партії (УрДП), яку довший час очолював іван Багряний, 
наприкінці травня 1975 року в торонто (канада). тоді ви-
окремлено шість основних організаційних справ, на які 
треба було грошей, а саме:

- усіма способами допомагати визвольним процесам, 
що відбуваються в Україні;

- долучити молоде покоління діяспори, вихідців зі 
східніх і центральних земель України, до політичного та 
громадського життя;

- видати історію УрДП та історію виходу на еміграцію, 
розповісти світові про голод 1933 року, організований Мо-
сквою, про тюрми, заслання, розстріли, розкуркулюван-
ня, русифікацію та інші «блага» комуністичної системи. 
Видати праці про примусову репатріяцію, розповісти про 
діяльність створених з ініціативи УрДП організацій, та-
ких, як Демократичне об’єднання колишніх репресова-
них українців з-під Совєтів (ДОБрУС), Союз українців — 
жертв російсько-комуністичного терору (СУжерО), Легіон 
ім. Симона Петлюри, товариство прихильників УНр та 
Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ);

- зібрати й видати публіцистику івана Багряного, пере-
видати його твори;

- видати цінні національно-патріотичні праці осіб, при-
четних до УрДП;

Фінансово допомагати газеті «Українські вісті», яка 
тоді ще була в Німеччині, а з 1978 року її видавали в 
Детройті (Сша).

Першим головою Фундації була галина Воскобійник 
(до 1982 року), пізніше організацію очолювали анатолій 
Лисий (1982-2000), Олександр Скоп (2000-2003), гали-
на Воскобійник (з вересня 2003 року до кінця квітня 2004 
року), з травня 2004 – знову анатолій Лисий, а нині – зно-
ву галина Воскобійник.

За короткий час існування Фундації видано платівку-
довгограй з українськими народними піснями у виконанні 
ганни шерей, «Збірник на пошану григорія китастого — 
бандуриста й композитора», дві книжки Василя гришка 
про голод в Україні 1933 року («Український голокост — 
1933» українською й англійською мовами та «Замах на 
життя нації»), книжки дисидентів — генерала Петра гри-
горенка «Спогади» та «Пережите й передумане» Дани-
ла шумука. Фундація фінансувала книжку «The Tragedy 
of Vinnytsia» — про масові розстріли у Вінниці, а також 
свого часу надала фінансову допомогу Дмитрові Нитчен-
ку, який видав повість «Смерть» Бориса антоненка-Дави-
довича, Дмитрові кислиці (видання його спогадів «Світе 
ясний»), Маркові Цариннику (видання великої книж-
ки бібліографічних матеріалів англійською мовою про 
1933 рік), фінансувала створення фільму про розстріли 
в Биківні тощо.

Під час головування анатолія Лисого розпочав-

«ВІСТІ ФУНДАЦІЇ БАГРЯНОГО»

КОЗАКИ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ

Одна найбільш шанованих і знаних організацій української діаспори на 
Заході Фундація івана Багряного відтепер має свій сайт. Про її діяльність 
як в державах поселення та Україні можна тепер довідатися за адре-

сою в інтернетіhttp://bahrianyfoundation.in.ua/ що ж козацький родовід успішно 
освоює «світову павутину». Чому козацький? Бо серед тих, хто стояв побіля витоків 
Фундації Багряного та нині успішно працює на її ниві, очевидно, нащадки козацько-
го роду. так зокрема багатолітній член управи, знаний в Сша громадський діяч та 
журналіст Олексій григорович коновал належить до когорти звитяжних лицарів. В 
розпорядженні редакції опинилося свідоцтво видане ще в листопаді 1914 року на 
Полтавщині про те що батько Олексія коновала григорій «син козака». Воістину, ко-
зацькому роду не має переводу!

Влас. Інформ .
На фото: Олексій Коновал в приміщенні українського музею в Чикаго.

ся значний поступ у діяльності Фундації, що видала чи 
фінансувала понад сто книжок в Україні. коштом Фундації 
надіслано як подарунок тисячі книжок (про колективізацію, 
розкуркулення, арешти, заслання, розстріли, голодомор 
та зросійщення) у різні міста України — до бібліотек, на-
укових установ, університетів, музеїв та архівів. а ще 
з 1991 по середину 2008 року з каси Фундації надано 
фінансову підтримку для патріотичних газет, журналів, 
наукових установ і організацій та на видання книжок в 
Україні в сумі півтора мільйона долярів.

головним джерелом прибутків Фундації були і є по-
жертви колишніх членів УрДП—УДрП, ДОБрУСу, СУже-
рО, ОДУМу, членів та прихильників Фундації. Дехто зали-
шив їй поважні суми в заповітах. Отож варто згадати цих 
громадян та організації. Це приватні особи зі Сша, ка-
нади та англії, а саме: Микола громницький, Віктор Мар-
тин, кузьма тимченко, Володимир кравченко, Василь ро-
стун, Зоя Солод, Петро кирилюк, Софія й Олександер 
Скопи, галина й Олексій Воскобійники, анатолій Лисий; 
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Український громадський клуб в англії, філія ОДУМу і 
корпорація утримання дому ОДУМу в Чикаго.

Фундація видрукувала в Україні (у видавництві «Смо-
лоскип») п’ять великих книжок: «Публіцистику» та два 
томи «Листування» івана Багряного, «Збірник матеріалів 
та документів УрДП—УДрП», «розстріляне відродження» 
Юрія Лавріненка (Дивнича), збірник пісень «Вставай, на-
роде!» григорія китастого, а також публіцистику Васи-
ля гришка. Олександер шугай — представник Фундації 
в києві зібрав спадщину івана Багряного і дані про його 
життя в Україні й підготував до видання книжки: «іван 
Багряний, або Через терни гетсиманського саду», «Під 
знаком скорпіона» та «Золотий бумеранг» (останнє ви-
дання містить усі вірші, поеми івана Багряного, роман 
«Скелька», повість про Ді-Пі, пісні, сатиричні та інші 
поезії). Фінансовано також видання: «Сталінізм в Україні» 
григорія костюка, «Другий зимовий похід» Юрія тютюнни-
ка, «Велика Вітчизняна війна» Федора Пігідо, «Диявольсь-
ка гра» Юрія краснощока, «історики України» андрія 
іванка, «В боях за волю України» (матеріали конференції 
на кіровоградшині), «1937» (книга-документ про репресії 
комуністичної доби на Черкащині) Левка хмельковсько-
го, «Страта голодом» Семена Старова, «Вінниця: злочин 
без кари», «Нащадки прадідів» Бориса антоненка-Дави-
довича (матеріяли, які зібрав і підготував до друку Леонід 
Бойко).

Організація допомогла видати такі праці: «іван Мазе-
па і Москва» Михайла Слабошпицького, «якби ми вчи-
лись так, як треба» анатолія Погрібного, «я — українка» 
Ніни Бей, «На шляхах роздоріжжя» Бориса антоненка-
Давидовича, «Вогонь з попелу» івана Драча, «розвіяні по 
чужині» Петра ротача, «Біла книга про злочини Москви», 
«Масовий терор як засіб державного управління в СрСр» 
Сергія Білоконя, «ізгой» Олександра галкіна, «кобзар» 
(під егідою «Просвіти»), «живий Осьмачка» та «З усіх чу-
жин» Сергія козака, «Нестор городовенко» григорія ши-
банова тощо.

Вадим Усань, представник Фундації в харкові, уклав 
хрестоматію «Вірю!» івана Багряного (витримала два 
видання, містить поезії, пісні, сатиричні вірші, уривки з 
творів прози та публіцистику) і розіслав її до середніх шкіл 
та університетів України. Перше видання вийшло коштом 
Фундації, а друге фінансували Фундація та ОДУМ Сша і 
канади.

У 2004 та 2005 роках Фундація видала або дала гроші 
(повністю чи частково) на видання книжок, що з’явилися 
у видавництвах «Смолоскип», «Юніверсум», «києво-
Могилянська академія», «Універсум», «Бористен», 
«Просвіта» та інших: «Москва сльозам не вірить» Василя 
гришка (про трагічний 1933 рік), «З когорти одержимих» 
та «Подвижник духу» Леоніда Бойка (про життя і творчість 
письменника і політв’язня Бориса антоненка-Давидови-
ча), «Український некрополь» Віктора жадька (про похо-
вання відомих осіб України в Україні та діяспорі), «Нова 
релігійність» івана Багряного» Максима Баклацького, 
«Українське життя в америці» Левка хмельковського, 
«три літа» тараса шевченка, «так! Українці перемагають 
сміючись» Олега Чорногуза, «Помаранчеві оповідання» 
Фіделя Сухоноса, «Сповідь приреченого» Луки гусака, 
«тернистий шлях» Василя теслюченка, «рядки за рядка-
ми, літа за літами» Петра ротача, «Український голокост, 
1933» о. Юрія Мицика (книжка-свідчення тих, хто вижив, 
том другий; Фундація дала гроші на видання 3-го і 6-го 
томів), «Марш молодости» журналіста й політика діаспори 
Віталія Бендера, збірника пісень для капел та ансамблів 
бандуристів України «грай, моя бандуро» (який упоряд-
кував Микола гвоздь — художній керівник Національної 
заслуженої капели бандуристів ім. г. Майбороди), «Поза 
межами суєти» андрія кондратюка, «тигролови» івана 
Багряного, «Наша боротьба та наші позиції» (видання 
Багрянівського руху партії УрДП—УДрП у двох томах). 
Виділено гроші на видання статей журналу «Універсум», 
на «Повість моїх літ» Олекси Воскобійника, на двотомник 
творів івана Багряного «Буйний вітер», «Людина біжить 
над прірвою» — до 100-річчя від дня народження автора, 
на «Огненне коло» і «розгром», книжку Мар’яна Дально-
го та книжку «Українська інтелігенція на Соловках» Семе-
на Підгайного.

Ми зібрали й передали сотні тисяч доларів на різні цілі 
й потреби в Україні, а саме на ремонт резиденції гетьма-
на Богдана хмельницького, києво-Могилянській академії, 

школам, музеям, сиротинцям, на стипендії студен-
там, родинам дисидентів, на премії та конкурси знавців 
української мови, на спорудження пам’ятника тарасові 
шевченку в ялті тощо.

Прикметно, що Фундація стала постійним членом 
Ліги українських меценатів і щороку сплачує п’ять ти-
сяч долярів членських внесків. Належну увагу Фундація 
приділяла також газетам і журналам, допомагала та-
ким із них: «Літературна Україна», «Східній часопис», 
«Українська газета», «Сіверщина», «Наша віра», «грома-
да», «Дніпро», «Універсум» (який коштом Фундації надхо-
дить приблизно до 500 бібліотек), «Бористен», «Березіль», 
«історичний календар», «інститут досліджень діяспори», 
«Зоря», «Дзвін Севастополя», «кримська світлиця», «Мо-
лода нація», видання УПЦ київського патріархату тощо.

Заходами УрДП та її прихильників у діаспорі було за-
сновано низку громадських організацій та організацію 
молоді ОДУМ, яка об’єднувала вихідців зі східніх та цен-
тральних земель України. Ці організації видавали свої 
газети, журнали, бюлетені, інформаційні листки та інші 
пресові органи. річні комплекти газет «Українські вісті», що 
виходила 55 років, «Український Прометей», «Прометей», 
«Ми ще повернемось!», «Освобождение» та журналів 
«Нові дні», «Молода Україна», «Наша боротьба», «Наші 
позиції», багато інших видань завдяки Фундації було пе-
редано до конгресової бібліотеки Сша у Вашингтоні, 
яка з вдячности передала Фундації мікрофільми з усіх 
річників газети «Українські вісті» (їх передано до Держав-
ного архіву-музею літератури та мистецтва в києві). Ба-
гато річників згаданих видань передано до Українського 
національного музею в Чикаго, архіву УВаН у Нью-йорку, 
української секції іллінойського університету в Урбана-
шампейн, імміграційного історично-дослідного центру 
при Міннесотському університеті, до Українського куль-
турного і освітнього центру у Вінніпезі (канада), бібліотеки 
ім. Симона Петлюри в Парижі, Українського вільного 
університету в Нью-йорку тощо.

ті самі видання та багато архівів надіслано в Україну: 
до києво-Могилянської та Острозької академій, Держав-
ного архіву-музею літератури та мистецтв у києві, музею 
тараса шевченка в києві та каневі, у Переяслав-хмель-
ницький, музеєві діаспори у Львові, до бібліотек Полта-
ви, харкова, Одеси, Миколаєва, Дніпропетровська, Лу-
ганська, Охтирки, Сум, Сімферополя, ялти, Миргорода та 
інших міст України.

щомісяця Фундація видає свою сторінку при 
найстарішому українському часописі Українського народ-
ного союзу — «Свобода», який виходить українською мо-
вою у Сша з 1893 року, та щокварталу друкує «Бюлетень 
Фундації ім. івана Багряного» на дванадцять сторінок. 
Варто наголосити, що Фундація, члени управи, які працю-
ють на громадських засадах, без жодної платні, постійно 
дбали і дбають про Україну, український народ, його мову, 
культуру, історію, підтримують демократичні українські 
сили, докладають зусиль до того, щоб Україна мала чес-
ний уряд, була справді УкраїНСькОЮ державою.

Олексій Коновал (сША) 

Шугай, Олександер. 
Фундація імені Івана Багря-
ного. Хроніка доброчинної 
діяльності в Україні та 
за її межами. Репортажі, 
інтерв’ю, рефлексії, но-
татки, рецензії, відгуки, 
повідомлення / Олекандер 
Шугай. — К. : смолоскип, 
2015. — 704 ст. + 48 іл.

В Україні та за її межами 
широко відома доброчинна 
діяльність Фундації ім. івана 
Багряного (Сша). Ця книга є 
спробою на основі документів 
бодай стисло розповісти про 
засновників, жертводавців і 

той нелегкий, але славний шлях, пройдений Фундацією 
за сорок років існування.

Ювілейне видання доповнює двокнижжя “іван Багря-
ний: нове й маловідоме…” (Смолоскип, 2013 р.) і розрахо-
ване на широке коло читачів.
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Одного літнього дня на лісовій галявині 
зібралися дикі звірі, щоб визначити, в 
кого з них найкращий хвіст.

Для уникнення небажаних суперечок обрали 
вони з-поміж себе авторитетну судейську раду і 
наділили її правом вирішального голосу.

кожний претендент, учасник цього зібрання, по-
винен був розповісти про виняткові особливості 
свого хвоста.

Першою випало говорити білці. розпочала вона 
з таких слів:

– Усім відомо, що я живу в лісі на деревах.  коли 
стрибаю з дерева на землю чи з верхньої гілки на 
нижню, то мій великий пухнастий хвіст уповільнює 
падіння, і я м’яко опускаюсь вниз або скеровую 
політ на потрібну мені гілку. хвіст у мене гарний і 
практичний. У ньому є природне поєднання і пара-
шута, і керма. а ще, коли дуже холодно, я прикрива-
юсь ним, і він мене зігріває. такий хвіст заслуговує 
на високе визнання.

Після білки слово взяв річковий бобер. Спер-
шу він побіжно ознайомив присутніх зі своїм 
напівводяним життям, а затим перейшов до голов-
ного:

– хвіст у мене не такий, як у інших. Він покри-
тий лускою, широкий і плаский. Служить добрим 
стерном як на воді, так і під водою. Сподіваюсь, ви 
звернете увагу на його значення для мене і ваше 
рішення буде справедливим.

Придумавши переконливі докази, лисиця го-
ворила позачергово. Спочатку вона підняла хвіст 
угору і, поводячи ним, повільно пройшлась перед 
іншими претендентами.

Зупинилась, чемно вклонилась суддям, побіжно 
глянула на решту звірів і впевнено заявила:

– Мій хвіст найкращий! – зробивши паузу, лисиця 
продовжила похвалу собі:

– Можливо хтось із вас не погоджується зі мною, 
та це лише тому, що ви не уявляєте, яка практич-
на і коштовна річ лисячий хвіст. На підтвердження 
своїх слів я дещо розповім про нього - і ваші сумніви 
розвіються, як на вітрі обскубане пір’я.

Отже, слухайте. Всі ви бачите, що я гарна. а коли 
огорну себе хвостом - стаю ще гарнішою. Окрім кра-
си, хвіст дарує тепло, створює затишок. а ще, спи-
раючись на нього, дуже зручно сидіти. Всі мисливці, 
і навіть вибагливі модниці і модники, високо цінують 
мій хвіст. 

На хвилину лисиця замовкла, а коли знову заго-
ворила, то в її голосі з’явилися інші відтінки:

– Не один раз він рятував мені життя. а оце вчо-

ра сталась жахлива пригода: на узліссі за мною по-
гнались собаки. і в саму, що не є безвихідь, я повела 
обманним рухом хвоста перед їхніми очима – і соба-
ки пробігли мимо. Скориставшись цим, я втекла на 
безпечну відстань. Сподіваюсь, тішу себе надією, 
що ви, шановні, визнаєте мій хвіст найкращим.

Дикий кінь, як і всі до нього, також хвалився своїм 
хвостом:

– Мій хвіст винятковий, – завзято доводив він, 
б’ючи копитом об землю, –тому що має багато до-
вгих волосинок. Ним легко відганяти ґедзів та мух.

Упевнений у своїй правоті, кінь розгонисто за-
ржав.

та його іржання заглушив рев лева. Потрясаючи 
гривою, він громовито проричав:

– Найкращий хвіст – із щіточкою наприкінці. та-
кий, як у мене.

Лева охоче підтримали зубр і буйвіл, володарі 
подібних хвостів. Майже всі тварини хвалили свої 
хвости. Один лише зайчик мовчки сидів осторонь.

Під час усього лісового зібрання лисиця 
зацікавлено поглядала на нього. Потім підійшла 
ближче і лагідно запитала:

– а чому ти, зайчику, мовчиш? Похвались своїм 
куценьким хвостиком. Заєць відбіг від лукавої 
лисиці тай каже:

– а він куций тому, щоб ти за нього не вхопилась 
зубами, коли женешся за мною. і, взагалі, з корот-
ким хвостом легше бігти. як бачиш, куций хвіст для 
мене найкращий.

Довго ще дикі звірі сперечались між собою про 
достоїнство та красу хвостів. і навіть суддівська 
рада не змогла узгодити єдину ухвалу з цього важ-
ливого для всіх питання.

тож, розходячись, тварини залишилися при 
думці, що кожному з них свій хвіст найкращий.

Анатолій Черниш,
м. Кіровоград
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«ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА»

Виховання дитини починається від дня її народжен-
ня. Батьки не вдумуються в те, що їх маленьке немов-
лятко дуже уважно вдивляється в їх обличчя, дорослих 
людей біля неї, прислухається до сили голосу і дуже ско-
ро розрізняє хто до неї говорить. Не тільки хто говорить, 
відрізняє чи та людина є радісна, щаслива, вдоволена 
чи сварлива. З кожним днем, місяцем, а потім під час по-
вного розуміння мови – дитина вивчає на прикладі своїх 
батьків і оточення, як буде дальше в своєму житті посту-
пати – жити.

 У Верховній раді, коли деякі депутати намагаються 
обороняти свої погляди, думки, та відкинути протилежні, 
знаходять тільки одинокий спосіб, це свої сильні кулаки. 
Увесь світ на це дивиться. Приходить на думку, де ці де-
путати виростали, як їх батьки поводилися в родині, що 
вони передали своїм синам чи донькам, що вони засвоїли 
в дитинстві та тепер наслідують в дорослому віці. го-
ловне, як вони вміють, як навчилися розв’язувати різні 
конфлікти та висловлювати протилежні погляди та думки. 
У родинному житті в канаді, коли хтось б’ється, чоловіки 
чи жінки, поліція арештує та більше не пускає до родини, 
поки не візьме під опіку хтось з дальшої родини та та лю-
дина не перейде програму психологів, яка вчить як кон-
тролювати злість. така наука може тривати 3 місяці, або і 
довше, скільки кому потрібно. 

 крім сильних кулаків у Верховній раді, які можна спо-
серегати на новинах по інтернеті, також можна слухати 
дискусії про те, що досі держава не може упоратись з ха-
барництвом. треба тільки подумати як, коли, і від кого, 
український народ навчився застосовувати хабарницт-
во? хабарництвом осягали те, на що закони не позво-
ляли, старалися обминути невигідні закони та багатіти в 
нечесний спосіб, або виживати за комуністичних радянсь-
ких часів. У тих часах люди вимінювалися речами, хар-
чами, взуттям, одежою біля якої працювали. треба всім 
нагадати, що хабарництво прийшло в Україну разом з мо-
сковським пануванням. їх населення складається з мон-
гольсько–тюрських племен, а також від їх сусідів з країн 
далекого сходу, що досі полагоджують усі справи при 
допомозі хабарів. Під час трьох століть наші люди ося-
гали кращий рівень життя, діставали кращі праці, викупо-
вували синів чи чоловіків з в’язниць хабарами, записува-
ли мало підготованих дітей до гімназій, а в університетах 
при допомозі хабарів отримували так звані “червоні ди-
пломи”. коли селяни судилися за кусок поля, чи хтось 
підорав сусідові межу, чи щоб не забрали до московсь-
кого чи австрійського війська, треба було заплатити ве-
лику суму грошей – себто нелегально дати хабаря. тепер 
цей процес підплачування – хабарів, щоб осягнути свою 
ціль – набрав великих, хоробливих і трагічних розмірів і 
наслідків. 

 Населення дивлячись по телевізору, як вигляда-
ють люди на екрані – стараються у своєму житті не бути 
гіршими. Осягнути такий добробут – треба більше грошей, 
отже треба вміти підплатити, щоб дістати пільги, зменши-
ти податок, купити нелегально забезцін кусок землі та по-
будувати не хату, а майже замок. щоб знайти кращу пра-
цю, не маючи відповідного знання чи рівня освіти – то 
треба підплатити головного завідуючого. У кожній ділянці 

Виховання чесних 
громадян з дитячого віку

життя – хабарництво допо-
магало століттями, а тепер 
ще більше розвинулося, удо-
сконалилося, щоб заздрісні і 
жадні люди на великий добро-
бут осягали те, що не могли б 
здобути чесною працею. 

 Отже треба подума-
ти на якому прикладі вихо-
вуються діти шкільного віку, 

а потім гімназисти чи навіть студенти. ростуть у родині 
та дуже добре розуміють, як батьки осягали цей високий 
матеріальний рівень. Спостерегаючи, що добробут з кож-
ним днем побільшувався, бо батьки полагоджують ба-
гато справ людям, за що дістають хабарі. ті, що зверта-
ються до суду, чи чекають на державну квартиру, чи для 
отримання пільгів – підсовують хабарі. Багато людей не-
легально привозить із заграничних держав різну техніку, 
а також і електричні плити, холодільні, уживані авто. На 
границі платять хабарі та перевозять не плативши мит-
ного, а після продання в Україні – не платять податків. 
Навіть нема документів, скільки було нелегально пе-
ревезено різних речей через границю. З цього користа-
ють ті, що нелегально перевозять, а також і митники, їх 
завідуючі, бо хабарами всі діляться. 

Діти ростуть, спостерегають своїх батьків, а з кож-
ним роком ще більше вчаться, щоб бути успішними – 
багатими, з американськими доларами, могти їздити на 
відпочинок в італію, чи грецію і в Болгарію, а також і на 
кубу – то скільки треба отримати хабарів та як їх захова-
ти по банках у чужих державах? Дітки, що родяться з чи-
стою душею, за своє дитинство дуже швидко зрозуміють, 
що такого добробуту батько, чи мати, не може доставити 
своїй родині чесною працею без хабарів. Безперечно, їм 
буде дуже важко відкинути шлях хабарництва, вони його 
ще більше удосконалять, подвоять чи розвинуть до най-
вищого степеня, щоб могти похвалитися не одним авто, а 
кількома, не одною хатою, щоб поки їх діти та внуки доро-
стуть до самостійного життя, то хати з високими паркана-
ми мусять на них уже чекати. Не будь які, а “пристижеві”, 
щоб всі могли подивляти, хвалити та заздрити. Бо 
заздрість в Україні це також не одна з найбільших недуг, 
щоб не жити гірше як сусіди, щоб мати мурований паркан, 
велику хату, або щоб робити євроремонти, щоб ціла вули-
ця знала та приходила подивитися.

Велике завдання падає на шкільну систему, щоб учні 
завважували чесний спосіб учителів ставити оцінки, не 
брали під увагу, хто є батьки даного учня та хто дає хабарі. 
також мусять вивчати, що в інших державах не тільки ка-
рають тих, хто приймає хабарі, а також кара чекає тих що 
дають. Податкова система також перевіряє які є офіційні 
заробітки, а яке майно записане на ім’я тої людини. Му-
сять у школі вивчати, що в інших державах конфіскують 
надмір майна, на яке зарібок людини не вказує. коли 
школярі вивчать, що придбане майно за хабарі буде за-
бране державою, а людина також буде покарана грошо-
вою карою, або в’язницею – то будуть рости з твердим 
переконанням, що треба чесно жити, нікому не дава-
ти хабарів, а також і не брати. карають тепер дорослих 
за хабарництво, а чи виховують чесних учнів у початко-
вих школах, у гімназіях, коледжах і універистетах? Бо без 
правильного виховання від діточого віку та до закінчення 
освіти – нові генерації не позбудуться хабарництва. 

  Любов Василів–Базюк ( торонто, Канада)
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«СВІТОЧІ НАЦІЇ»

щoрoку в бeрeзні, укрaїнські грoмaди, рoзсіяні пo всій 
зeмній кулі, збирaються, щoб ушaнувaти тaрaсa шeвчeнкa. 
івaн Фрaнкo нaписaв, щo нaція, кoтрa нe вшaнoвує свoїx 
вeликиx людeй, нe зaслугoвує нaзивaтись нaцією. Oтoж, 
збирaючись сьoгодні і вшaнoвуючи визнaчну люди-
ну, ми, як чaстинa укрaїнськoгo нaрoду, або відчуваючи 
тісний зв’язок з ним, підтвeрджуємo тим сaмим влaсний 
стaтус нaції. У той сам час буде дoрeчним коротко зупи-
нитись нa тoму, щo oзнaчaв шeвчeнкo для українців його 
часу, щo прoдoвжує oзнaчaти йoгo ім’я для укрaїнськoгo 
нaрoду сьогодні та щo ж звeличує шeвчeнкa для усіх нaс. 
Відпoвідь, бeзумoвнo, пoтрібнo шукaти в йoгo пoeзії.

тарас Шевченко. Автопортрет (1840)

шeвчeнкo як пoeт був прoгoлoшeний і нaціoнaльним 
кoбзaрeм Укрaїни, і нaрoднім пoeтoм aбo нaрoднім 
трибунoм, і рeвoлюційним пoeтoм, і прoрoкoм. Бaгaтo циx 
xaрaктeристик тaк чи інaкшe відoбрaжують шeвчeнкoві 
якoсті як пoeтa. Він залишається для нас сучасним, хоч і 
народився 200 років тому. але, щоб краще зрозуміти його 
як нашого сучасника, треба спершу спробувати зрозуміти 
його як сучасника суспільства середини хіх ст., пробле-
ми того часу, коли шевченко жив і творив — і спробувати 
зрозуміти, про що він писав і який вплив його вірші мали 
на його сучасників.

щoб зрoзуміти вплив поезії швeчeнка нa його 
сучaсників, дoрeчнo звeрнутись дo спoгaдів Микoли 
кoстoмaрoва, oдного з визнaчних істoриків Укрaїни і 
близького друга шeвчeнкa. У своєму «Спoгaді прo двox 

Істини Шeвчeнка 
на прикладі поеми Кавказ

мaлярів» він oписaв eфeкт, який мaли нa ньoгo тaрaсoві 
вірші, тaкими слoвaми:

«Мeнe oxoпив стрax… я пoбaчив, щo музa шeвчeнкa 
рoздирaлa зaвісу нaрoднoгo життя. і стрaшнo, і сoлoдкo, 
і бoлячe, й цікaвo булo зaзирнути туди!!! Пoeзія зaвжди 
йдe впeрeд, зaвжди відвaжується нa сміливe ділo— зa 
нeю йдуть істoрія, нaукa і прaктичий труд. Лeгшe бувaє 
oстaннім, aлe вaжкo пeршій. Сильний зір, міцні нeрви 
трeбa мaти, щoб нe oсліпнути чи нe зoмліти від рaптoвoгo 
світлa істини, дoбрoзичливo приxoвaнoї для спoкійнoгo 
нaтoвпу, який ідe втoрoвaнoю дoрoгoю пoвз тaємничу 
зaвісу і нe знaє, щo тaїться зa цією зaвісoю! тaрaсoвa 
музa прoрвaлa якийсь підзeмний зaклeп, вжe кількa віків 
зaмкнeний бaгaтьмa зaмкaми, зaпeчaтaний бaгaтьмa 
пeчaтями, зaсипaний зeмлeю, нaвмиснe зoрaнoю і 
зaсіянoю, щoб зaxoвaти від нaщaдків нaвіть згaдку прo 
місцe, дe знaxoдиться підзeмнa пoрoжнeчa. тaрaсoвa 
музa сміливo ввійшлa в цю пoрoжнeчу зі свoїм нeвгaсимим 
світoчeм і відкрилa зa сoбoю шляx і сoнячнoму прoмінню, 
і свіжoму пoвітрю, і дoпитливoсті людській. Лeгкo будe 
вxoдити в цe підзeмeлля, кoли пoвітря туди прoникнe—
aлe якa силa людськa мoжe вистoяти прoти вікoвиx 
випaрувaнь, які вбивaють умить усі сили життя, гaсять 
всякий зeмний oгoнь! гoрe сміливцю-пoeту! він зaбувaє, 
щo він людинa—і якщo пeрший звaжується ступити туди, 
тo мoжe впaсти… Aлe пoeзія нe злякaється ніякиx згубниx 
випaрів, якщo тільки вoнa спрaвжня пoeзія—і нe згaсить 
її світoчa ніякa істoричнa чи мoрaльнa вуглeкислoтa, бo 
світoч цeй гoрить нeтлінним oгнeм — oгнeм Прoмeтeя…»

Пам’ятник т. Шевченку у Вашінґтоні

тобто, за оцінками костомарова, пoeми шевченка 
відoбрaжують глибoкі, приховані, але суттєві істини — 
істини, які були розкриті пoeтoм у його поемах своїм су-
часникам у критичний чaс українськoї істoрії. Сaмe тoму, 
на мою думку, ми ввaжaємo йoгo нaціoнaльним пое-
том і провісником нової України. як ми знаємо, значен-
ня слова «істина» має прикмети довготривалости чи 
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навіть вічности — корінь значення слова має зв’язок із 
духовністю. тому, відкриваючи нам ці істини у своїх по-
емах, шевчeнкові вірші можна також вважати і сучасни-
ми, і вічними.

кoли ми гoвoримо прo істину в пoeзії, тo, звичaйнo, нe 
мaємо нa увaзі фaктичну чи нaукoву істину, але ті істини 
які зображуються поетом у словах його віршів— слова, які 
впливають, як на наш розум так і на наші емоції. розуміння 
приходить не тільки на свідомому, але й на підсвідомому 
рівнях. Саме такі істини, як зауважив костомаров, шев-
ченко відкрив своїм сучасникам і продовжує рокзкривати 
для нас сьогодні, якщо ми пильно задумаємось над його 
поемами.

У деяких поемах шевченко відкриває суть соціально–
економічної системи, в якій він жив, описує стрaждaння і 
вирoджeння своїх співвітчизників, щo пoпaли між жoрнa 
тієї систeми. У суспільстві, в якому жив Поет, існувало 
кріпацтво, і хоч кріпацтва сьогодні немає, його поеми далі 
промовляють нам про соціальну несправедливість; про 
жорстокість та жадібність деяких людей; про нещастя, 
якi можуть спіткати в житті; про вади суспільства, в яко-
му діти можуть вмирати з голоду. Це, наприклад, яскарво 
можна побачити у поемі «Сон»:

«Сoн» (У всякoгo свoя дoля…)
Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
єдиного сина, єдину дитину,
єдину надію! в військо оддають!
Бо його, бач, трохи! а онде під тином
Опухла дитина, голоднеє мре,
а мати пшеницю на панщині жне
шевченко також жив у країні де існував автократичний 

політичний лад, де російський цар мав абсолютну вла-
ду. У деяких поемах він зачіпає політичну тематику, гнівно 
картаючи та висміюючи російського царя та всю систему 
самодержавства, з її бюрократією та військом.

Народившись, шeвчeнкo ввійшoв у світ як син 
пoнeвoлeнoї нaції, щo булa кoлись вільнoю. Aлe мрії прo 
вoлю прoдoвжувaли жити у свідoмoсті тa трaдиціяx йoгo 
співвітчизників. У своїх ранніх поезіях він оспівував цю 
давню славу вільних козаків, але пізніше критикував у де-
яких поемах козацьких провідників, включно зі славним 
геьманом Богданом хмельницьким. але він мріяв, що 
Україна знову здобуде свою волю — і це очевидна річ, яку 
бачимо в деяких поемах.

т.Г.Шевченко. Богданова церква в суботові

Син землі української, шевченко — наш національний 
поет. але він також поет усіх поневолених народів, бо, на 
його думку, всі народи повинні жити на цій землі вільними. 
тому шевченко належить не тільки нам, але й цілому 
світові, особливо тим народам, у яких дух свободи жи-
вий, і які боряться, щоб бути вільними. Це яскраво видно 
у його поемі кавказ. хто з нас не чув або не бачив як гас-
ло на плакаті (чи десь інде) слова з ціеї поеми:

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
і воля святая!
коли я був школярем i перший раз побачив ці слова на 

якомусь транспаранті, я думав, що шевченко писав про 
нас, про українців. У переносному значенні — це так, але 
в прямому — ці слова взяті з поеми про кавказькі наро-
ди, які боролися проти російської імперії, війська якої во-
ювали проти гірських народів кавказу десятки років, почи-
наючи з кінця 18 ст. Запеклі вíйни точилися до середини 
другої половини 19-ого століття, доки росія не підкорила 
кавказьців та не приєднала їхні землі до російської 
імперії. як ми самі були свідками, ця війна відновилася 
після розпаду радянського Союзу, і можна сказати, що во-
гонь війни ще й далі тліє на кавказі сьогодні. шевченко 
писав цю поему у 1845 році, в самий розпал війни.

якщо безпосередній привід для написання поеми 
була смерть його друга, якова де Бальмана, то шир-
ший контекст полягає у реакції тогочасного суспільства 
на війни в кавказі. У пресі та в інших публікаціях ці війни 
звичайно прославлялися та виправдовувалися. У спога-
дах учасників війни можна було прочитати не тільки про 
прославлання перемог російських військ, але й про їхню 
жорстоку поведінку, наприклад, як солдати нищили села 
горців, як знущалися над населенням; як палили села, 
де жили корінні народи кавказьких гір; як випалювали та 
вирубували ліси, де ховалися горці від царських військ, і 
звідки вели партизанську війну. Примусово виселяли лю-
дей у глибину росії, та в туреччину. хочу тут також зга-
дати, що з відомого тепер всьому світові міста Сочі, де 
відбувалася нещодавно Олімпіяда, у 1864 році, тобто 150 
років тому, були виселені черкеси, а сліди їхнього прожи-
вання стерті з лиця землі.

У російській літературі першої половин 19-го ст. були 
російські письменники, які писали з деякою симпатією до 
гірських народів, як наприклад Міхаїл Лермонтов, який 
став почасти на боці горців в одній своїй поемі. але ніхто 
не пішов так далеко у своїх симпатіях до горців і ніхто 
повністю не став на бік гірських народів, як це зробив 
шевченко.

Сама поема, як згадано вище, була присвячена яко-
ву де Бальмену — художникові та другові шевченка, 
який був офіцером у царській армії і загинув у боротьбі з 
гірськими народами влітку 1845 року. Свідомий долі лю-
дей, які не зі своєї волі мусили одгянути царську форму 
та йти воювати, шевченко оплакує їх долю у цій поемі. 
Він не звинувачує горців за вбивство свого друга, а 
викриває несправедливість смерти свого друга, який був, 
у дійсності, на невільницькій службі, у несправедливій, 
чужій, та розбійницькій за своєю суттю і загарбницькій 
війні за розширення російської імперії та за підкорення 
вільних народів кавказу.

Подивімся тепер на ці слова, при кінці поеми, де він 
пише:

і тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій якове добрий! Не за Україну,
а за її ката довелось пролить
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З московської чаші московську отруту!
Він не тільки із жалем оплакує долю свого друга, але й 

долю всіх людей, які попали у полум’я страшної, жахливої 
загарбницької війни. Війна, яка покрила кров’ю гори, і яка 
породила не ріки, а море сліз. З іронією та сарказмом 
він відкриває суть колоніяльної війни, зітнення царських 
військ з бідними, але вільними й гордими горцями. Погля-
немо тепер на слова шевченка:

За го́рами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Отам-то милостивії ми
Ненагодовану і голу
Застукали сердешну волю
та й цькуємо. Лягло костьми
Людей муштрованих чимало.
а сльоз, а крові? Напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх. а дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
а матерних гарячих сльоз!
а батькових старих, кровавих,
Не ріки — море розлилось,
Огненне море! Слава! Слава!
хортам, і гончим, і псарям,
і нашим батюшкам-царям
Слава.
У період, коли писав шевченко, народи кавказу вже 

були витіснені з низин та приморських зон, і були вже 
оточені в горах. Війни, які вели російські війська того 
періоду, вже були спрямовані на остаточне володіння 
кавказькими височинами та горами, куди були зігнані 
горці. щоби виправдати та благословити свою криваву 
та, по суті, загарбницьку війну, самодержавна влада ви-
користовувала російську православну церкву, яка мала 
підпорядкувати людську віру і совість людей — державній 
політиці та потребам воєнного начальства. як пише іван 
Дзюба у свої праці «тарас шевченко», поет розумів це, як 
цинічне вживання імені Бога як стратегічного покровите-
ля російського деспотизму. Це — одержавлення Бога на 
службі тотального обману і розбою. Фактично, російська 
православна церква була тоді опорою царської росії. ра-
зом з відкриттям справжньої місії російської православної 
церкви шевченко також саркастично висміює виправду-
вання війни та підкорення кавказьких народів апологетика-
ми війни, тих, хто виправдовував її, нібито цивілізаційною 
місію росії, що нібито вона приносить горцям, які жили 
своїм традиційним життям, просвітництво, науку, та інші 
блага цивілізації. Ось, як шевченко змальовує це у своїй 
поемі:

За кого ж ти розіп’явся,
христе, Сине Божий?
За нас, добрих, чи за слово
істини… чи, може,
щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось.
храми, каплиці, і ікони,
і ставники, і мирри дим,
і перед обра[зо]м твоїм
Неутомленниє поклони.
За кражу, за войну, за кров,
щоб братню кров пролити, просять
і потім в дар тобі приносять
З пожару вкрадений покров!!
Просвітились! та ще й хочем

Других просвітити,
Сонце правди показати
Сліпим, бачиш, дітям!..
Все покажем! тілько дайте
Себе в руки взяти.
як і тюрми муровати,
кайдани кувати,
як і носить!.. і як плести
кнути узловаті —
Всьому навчим; тілько дайте
Свої сині гори
Остатнії… бо вже взяли
і поле і море.
В іншій частині поеми він знову підкреслює 

фальшивість виправдовування та прикривання спражніх 
цілей імперської політики нібито ідеєю вищої цивілізації 
та християнства. тут він також розкриває страшне 
лицемірство і фальшивість тих людей, які стверджували, 
що нібито росіяни були кращими за французів чи іспанців, 
останні ще торгували невільниками, неграми. шевчен-
ко тут нагадує їм, що в росії теж тримають невільників, 
кріпаків, яких купують, продають, та програють у карти:

Ви ще темні,
Святим хрестом не просвіщенні,
У нас навчіться!.. В нас дери,
Дери та дай,
і просто в рай,
хоч і рідню всю забери!
У нас! чого то ми не вмієм?
і зорі лічим, гречку сієм,
Французів лаєм. Продаєм
або у карти програєм
Людей… не негрів… а таких,
таки хрещених… но простих.
Ми не гішпани; крий нас, Боже,
щоб крадене перекупать,
як ті жиди. Ми по закону!..
По закону апостола
Ви любите брата!
Суєслови, лицеміри,
господом прокляті.
Ви любите на братові
шкуру, а не душу!
а в нас!.. На те письменні ми,
Читаєм Божії глаголи!..
і од глибо[ко]ї тюрми
та до високого престола —
Усі ми в золоті і голі.
До нас в науку! ми навчим,
Почому хліб і сіль почім!
Ми християне; храми, школи,
Усе добро, сам Бог у нас!
Ми не погане,
Ми настоящі християне,
Ми малим ситі!.. а зате!
якби ви з нами подружили,
Багато б дечому навчились!
У поемі шевченко також зображує жадібність та 

ненажерливість царя, його родини, та російської імперії 
взагалі. Він пише, що ця жадібність — імперська місія за-
гарбати все та підкорити всіх, — це нездійснена, абсур-
дна мрія. Вона ніколи не здійсниться, бо люди та на-
роди прагнуть бути вільними, і ці праганення, як і наші 
душі, ніколи не вмирають. Поет описує це і розкриває на 
прикладі міфа про Прометея. У поемі «кавказ» Прометей 
виступає як символ кавказьких народів, а орел — як сим-
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Після нетривалої хвороби  на 87 році життя відійшла у вічність 11 
вересня 2015 бл.п. анна трагім, вдовa у другому шлюбі з  Борисом 
трагімом. Останні п’ять років вона проживала у місту Західний гарт-
форд ( Koннектикут, Сша), де вона любила прогулюватися місцевим 
парком та годувати качок і гусей, а також іншу живність . Попри не-
просту долю і чимало пережитого бл.п. анна  майже до останнього 
подиху була надзвичайно здорова як фізично так і ментально.

її доля типова для  української історії  20-го сторіччя, особли-
во до тієї частки нашої діаспори, яка належала до  «третьої хвилі» 
еміграції українців. ще маленькою покійна  пережила геноцид-
ний  голод 1932-33 рр. а в 1942 році молодою дівчиною  була  де-
портована на примусовy роботy до Німеччини. За кілька років 
після  закінченню Другої Світової війни вона приїхала до америки 
з Німеччини  з дочкою Ніною, котра народилася у шлюбі з першим 
чоловіком григорієм Сакун ( який помер у Німеччині ). Все своє жит-
тя на чужині бл.п. анна трагiм важко працювала,  в Німеччині  після 
війни, а тоді  більше двадцяти років  в місті Бріджпорт (коннекти-
кут, Сша)  на ткацькій фабриці, аби забезпечити  гідне життя  собі 
та своїй дочці.

 і попри постійну занятість покійна приділяла велику увагу життю 
української громади. так вона була активним членом парафії Свя-
то –троїцького храму УПЦ в Сша, де залюбки співала в церковно-
му хорі. Вона дуже любила вірші тараса шевченка, знала їх багато 
на пам’ять. В останні poки свого життя надзвичайно була засмуче-
на війною на Донбасі.

Бл.п. анна трагім залишиться назавжди в наших серцях. і най-
перше про неї пам’ятатимуть доня Ніна Сакун з гартфорду (Сша) та 
племінниця Зіна холоденко з України.

вічнАя ПАм’ять

вол російської імперії, який клює та карає. але, як знаємо, 
Прометея не можна знищити, і він відроджується. так 
само як людське прагнення здобути волі не можна зни-
щити:

Споконвіку Прометея
там орел карає,
що день божий добрі ребра
й серце розбиває.
розбиває, та не вип’є
живущої крові —
Воно знову оживає
і сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
і неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
і слова живого.
Не понесе слави Бога,
Великого Бога.
як бачимо, тут, шевченко звертається до Бога. і не-

зважаючи на критику російської православної церкви, 
поема «кавказ» також знаменна тим, що шевченко тут 
показує свою глибоку віру в Бога, розуміння важкої долі 
людства. хоч він визнає несправедливість цього світу, у 
цій частині поеми він також підтверджує свою незламну 
віру. тому кавказ треба також вважати глибоко духовною 
та релігійною поемою:

Не нам на прю з тобою стати!
Не нам діла твої судить!
Нам тілько плакать, плакать, плакать
і хліб насущний замісить
кровавим потом і сльозами.
кати згнущаються над нами,
а правда наша п’яна спить.

коли вона прокинеться?
коли одпочити
Ляжеш, Боже, утомлений?
і нам даси жити!
Ми віруєм твоїй силі
і духу живому.
Встане правда! встане воля!
і тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
а поки що течуть ріки,
кровавії ріки!
Підсумовуючи, можна згадати тут влучні думки івана 

Франка, які він висловив у свої праці під назвою «темне 
царство». Він порівнював поему «кавказ» з іншими пое-
мами шевченка написаними у першій половині 1840 рр.:

«кавказ» побудований уже на ширшій, можна сказати, 
загальнолюдській основі. Всяка боротьба за волю, всяке 
змагання проти «темного царства» знаходить прихильни-
ка в нашім поеті. «кавказ» – се огниста інвектива проти 
«темного царства» зі становища загальнолюдського, се, 
може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, 
щиро людського почуття нашого поета».

і на останнє: як бачимо, ми сьогодні є свідками, що 
український Прометей знову пробудився я скидає зі себе 
кайдани. Дай Боже, щоби цим разом, мрія шевченка, що 
Україна буде вільною, здійсниться.

Богдан Клід, д-р, заступник директора 
Канадського інституту українських студій, 

Альбертський університет
текст доповіді виголошений 9 березня 2014 р. в 

Українському культурному Центрі, м. Ворен, Мічіган, 
Сша, на Святковому відзначенні 200 ліття з дня народ-
ження тараса шевченка, «Борітеся Поборете».
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Вже другий рік Україна живе в 
стані війни – фізичної, політичної, 
моральної.

За цей час тисячі дітей втра-
тили найрідніших, а дехто змуше-
ний покинути рідний дім, школу, 
університет, місто, розпочавши жит-
тя наново. але, як кажуть філософи, 
якщо у світи немає добра, то Всесвіт 
існує даремно. Десятки тисяч 
добровольців, волонтерів та небай-
дужих боряться за мир і спокій. Се-
ред них – унікальна литовська ро-
дина Санкалас – пан Вайдотас 
Санкалас (координатор міжнародної 
діяльності, член правління UAB „Hnit-
Baltic“, почесний консул ісландії 
в Литві) та пані Віргінія Санкалас 
(керівник і одна з засновників журна-
лу для батьків UAB „Mamos žurnalas“ 
(«журнал для мами» ), а також дві 
їхні доньки - Сімона і габріела. Мета 
їньої діяльності – допомога дітям 
війни, адже саме діти найперше 
страждають від війни, як фізично, 
так і морально. родина Санкалес 
допомагає дітям і родинам у різних 
країнах, де точаться військові діїї. Не 
оминув їхній фонд і страшні події на 
Сході України.

«Ми прагнемо простої мети - по-
вернути надію українським дітям 
та їх сім’ям, котрі, можливо, згуби-
ли свою віру в європу і європейські 
цінності через жорстоке насилля та 
агресію в боротьбі за інтеграцію в 
європу» - зазначає пан Вайдотас – 
«Сьогодні в європі і світі йде війна 
за людські цінності. Насильство, 
жорстокість, залякування, принижен-
ня, диктатура та агресія атакують 
свободу, демократію,  толерантність 
та гідність  людини.  гірко від того, 
що ця атака на людські цінності 
підтримується  на державному рівні. 
Україна в європі стала лінією фронту 
в боротьбі за людські цінності.

Це справжня війна - безжальна і 
жорстока. Вона зажадала  величез-
них жертв -  більше мільйона злама-
них  і безліч  втрачених  життів.  Важ-
ко уявити, скільки невинних  дітей і 
підлітків втратили сім’ю, житло, теп-
ло, любов і радість.

якщо не зараз, то колись пізніше 
вони, можливо, зрозуміють, що при-
чиною їх  розбитої долі, як  це не пара-

Добро поруч, навіть, під час війни

доксально, стало бажання їх рідних і 
країни жити краще і справедливіше 
в єдиній європейській родині, де 
особистість і гідність є найбільшими 
людськими цінностями.  

Ми віримо, що надія українських  
дітей на життя у справедливому 
суспільстві  ще не зруйнована і кожен 
з нас може і  повинен  внести свій  
вклад,  щоб цю надію зберегти.                                 

Це стосується не тільки надії  
українських  дітей, але в рівній 
мірі – майбутнього дітей європи. 
європейська надія для дітей України 
- це наш обов’язок  забезпечити  та 
захистити наші особисті цінності.»

Довіра та прозорість – принци-
пи, яких дотримується Приватна 
благодійна  ініціатива «європейська 
надія для дітей війни в Східній 
Україні». Організатори встановили 
особисті контакти з українськими не-
урядовими організаціями.Українські 
добровольці  за допомогою місцевих 
зв’язків знаходять постраждалі сім’ї, 
відвідують їх особисто та оцінюють 
ситуацію і реальні потреби. Особли-
ва увага приділяється основним по-
требам дитини: продукти харчування, 
одяг, житло, лікування, реабілітація а 

також кошти на освіту або навчання. 
В залежності від ситуації ініціатива 
надає одноразову або довгостроко-
ву фінансову підтримку. Важливо, що 
гроші передаються безпосередньо 
сім’ї дитини або організації-партнеру 
в Україні. Після цього цей добро-
волець, або інша довірена особа 
слідкують за тим, щоб гроші дійшли 
до сім’ї дитини і щоб вони були 
використані для забезпечення її по-
треб. 

Нам приємно відзначити, що се-
ред партнерів благодійної організації 
є також і добрі друзі «Бористену» 
- середня загальноосвітня школа 
№46 (місто Дніпропетровськ), про 
культурно-патріотичну діяльність 
якої ми не одноразово писали (у 
школі відкрито унікальний культурно-
етнографічний музей «Скарбнич-
ка старожитностей», проводяться 
зустрічі з письменниками, а за про-
тягом останніх двох років – активна 
благочинна діяльність – збір коштів 
для поранених та військових у зоні 
атО, благодійні ярмарки, збір коштів 
на допомогу Дніпропетровському 
військовому шпиталю). «Бористен» 
висловлює щиру вдячність усім, хто 
небайдуже до чужого горя, а також 
всім тим, хто віддано і щиро бореть-
ся за свободу і мир в Україні!

Для тих, хто хоче ознайомитись 
з діяльністю фонду та допомогти - 
www.eurohope4ua.org

Підготувала Дарина Бутко, 
за матеріалам

 www.eurohope4ua.org
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Фото 1, 2 пан Вайдотас Санкалас та пані Віргінія Санклас
Фото 3 Навіть логотип благодійної ініціативи «європейська надія для дітей війни в Східній Україні» дихає любов’ю 

та добром!
Фото 4 родина Санкалас під час однієї з соціальних акцій
Фото 5, 6 Дніпропетровська середня школа № 46 веде активну волонтерську діяльність.
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія  на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політки 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

сєдов ГеорГій якович
(03.05.1877-05.03.1914)

Видатний полярний дослідник, гідрограф. Організатор першої російської 
експедиції до Північного полюсу (1912-1914).

Походив з простої рибацької родини, але завдяки здібностям, надзвичайній 
наполегливості та працездатності досяг вершин у науковій та військовій 
сферах - офіцер військово-морського флоту (старший лейтенант), дійсний 
член російського географічного товариства, почесний член російського 
астрономічного товариства.

Брав участь в експедиціях до острова Вайгач, гирла ріки кари, Нової Землі, 
карського моря, каспійського моря, гирла ріки колими, хрестової губи.

У 1912 р. виступив з проектом санної експедиції до Північного полюсу. Уряд 
російської імперії відмовив у фінансуванні експедиції, і вона була зорганізована 
на приватні кошти. 27 серпня 1912 року судно «Святий Фока» вийшло з архан-
гельська, але поблизу Нової Землі стало на зимівлю. До Землі Франца-йосипа 
експедиція дісталася лише за рік, у серпні 1913, але через відсутність вугілля 
змушена була зупинитись на другу зимівлю в бухті тихій. 15 лютого1914 року 
Сєдов, який на той час вже був хворий на цингу, з двома матросами на трьох 
собачих упряжках взяли курс на Північний полюс. Не дійшовши до о. рудольфа, 
георгій Сєдов помер і був похований на мисі аук цього острова.

Вагомість здобутків і прагнень цієї відважної людини зумовила довгу і вдячну 
людську пам’ять про нього. На його честь названо селище Сєдове, у якому він народився, та ростовське море- хідне 
училище, випускником якого він був. його життя і подвиг неодноразово описані в художній літературі. іменем Сєдова 
також названі дві затоки й пік на Новій Землі, льодовик та мис на Землі Франца-йосипа, острів у Баренцовому морі, 
мис в арктиці, гідрографічне судно, криголамний пароплав та літак авіакомпанії «аерофлот».

ЗІРКА НАД ПІВНІЧНИМ ПОЛЮСОМ
У стародавні часи існувало повір’я, що зірки є душами 

мореплавців, які загинули під час своїх відчайдушних ви-
прав на таємничих морських шляхах. якщо так і є, то душа 
нашого земляка сяє самотньою зіркою над Північним По-
люсом, до якого він так прагнув дістатися.

Народився георгій Сєдов 3 травня 1877 року* на 
хуторі крива коса, який з кінця XVIII століття розкинувся 
на березі азовського моря у краї, здавна оповитому ле-
гендами, краї відчайдушних людей - завзятих мисливців, 
рибалок та хліборобів. Здавна ця земля - легендарне 
Приазов’я - приваблювала людей сміливих, волелюб-
них, завжди готових вирушити у небезпечну мандрівку за 

* Найбільш відома дата народження Г.Я. Сєдова - 
23 квітня (5 травня) 1877, але сам Г.Я. Сєдов у своїй 
Автобіографії точно вказує дату - 21 квітня (3 трав-
ня за н.с.) 1877 р. (Оригінал зберігається в архіві 
Географічного товариства Росії, фонд № 93, опис 4, 
од. зб. 1 (машинопис). Вперше була опублікована в збірці 
документів і матеріалів про Г.Я. Сєдова. - Пригоров- 
ский Е.В. Путь в бессмертие: [Сб.] - Донецк: ООО «Ле-
бедь», 1999. - С.15 - 31.

незнані обрії. Недаремно її вважали своєю і запорозькі, 
і подонські козаки - майстри і воєнної, і мирної праці. У 
1746 році більша частина Приазов’я була передана 
імперським урядом від Війська Запорозького до володінь 
Війська Донського. На межі XVIII і XIX століть, коли не-
безпека життя у Дикому Полі поступово змінилася на 
відносний мир, туди збільшився потік переселенців. Бага-
то з них, оселившись у Приазовському краї, перейнялися 
його духом мореплавців та воїнів.

Навесні 1864 року до кривої коси перебралося й под-
ружжя вихідців з Полтавщини - якова євтійовича Сєдова 
та його дружини Наталії Степанівни, в родині яких, в 
простій саманній хаті з іконами під рушниками і народив-
ся хлопець, охрещений на ім’я георгій. Батько георгія, як 
і більшість мешканців кривої коси був рибалкою і ледве 
міг прогодувати велику родину - чотирьох синів та п’ятьох 
доньок. Вже змалечку георгій почав допомагати батькові 
у нелегкій рибальській праці - розбирав сітки, ладнав чо-
вен, а згодом і виходив разом з ним у море, переживаючи 
шторми й негоду, холод і спеку. але ця тяжка праця загар-
тувала малого й назавжди прищепила йому любов до со-
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лоного морського вітру, безмежного морського простору.
коли георгію виповнилося вісім років, батько поман-

дрував на заробітки і три роки від нього не було жодної 
звістки. На матір лягла важка турбота - необхідність за-
робляти хоч якусь копійчину, щоб прогодувати дітей. 
георгію з братом Василем та сестрою Марією довело-
ся навіть ходити найближчими селами та хуторами - же-
бракувати. У 1888 році, коли помер брат Василь, георгій 
пішов у найми до сусідніх хуторян пастухом за харчі. У 
1890 нарешті повернувся з заробітків батько й у роди-
ни з’явилася можливість віддати кмітливого та розумно-
го георгія до школи. хоча георгій і запізнився з початком 
навчання, але швидко став одним з найкращих учнів, пе-
рейшов до приходської школи при церкві Петра і Павла, 
співав у церковному хорі. трирічну школу георгій закінчив 
за два роки в 1893 році з відзнакою. але на продовження 
навчання розраховувати не доводилося - у стипендії для 
подальшої освіти в таганрозі або ростові йому, як сину се-
лянина, було відмовлено.

Спочатку здавалося, що перед розумним, освіченим 
хлопцем відкривався звичний для хуторських умов «бли-
скучий» шлях кар’єри економа, ключника або прикаж-
чика. але перебувши на цих посадах майже рік, гергій 
Сєдов став на зовсім інший шлях. шлях, який прямував 
до Північної Зірки.

У травні 1894 року, коли до кривої коси прибула шху-
на, георгій довідався, що у ростові є морехідні класи, для 
вступу в які вистачить вже отриманих знань. тоді він оста-
точно вирішив стати моряком. таємно, нікого не попере-
дивши, георгій Сєдов залишив хутір і пішки відправився 
до таганрога, звідки пароплавом дістався ростова. Після 
короткої співбесіди із завідувачем класів, георгію було 
обіцяно вступ восени до навчання. Півроку він проплавав 
на пароплаві, спочатку простим матросом, потім кермо-
вим, отримав платню та рекомендаційні листи, що забез-
печило початковий досвід майбутньому капітану. За три 
наступні роки навчання георгій Сєдов став найкращим 
курсантом. На канікулах постійно перебував у плаванні, 
за що йому була навіть виділена окрема стипендія ро-
стовського пароплавства.

ще до закінчення морехідних курсів у ростові, георгій 
Сєдов вирішує вступати до елітного Морського корпу-
су у Петербурзі. але для цього були необхідні і кошти, 
і дворянський титул. георгій Сєдов завершує навчан-
ня вже в Михайлівських морехідних класах міста Поті, 
викладає у пансіоні для підготовки штурманів каботажно-
го флоту, служить помічником капітана та капітаном кора-
бля, успішно складає іспити на звання прапорщика фло-
ту. Відтепер шлях для отримання диплому капітана був 
відкритий. і ось георгій Сєдов зі своїм другом Миколою 
Балакшиним відправляється з Маріуполя до Петербурга з 
метою вступу до елітного Морського корпусу...

Стався унікальний і, здається, єдиний прецедент в 
історії російського військового флоту - в серпні-жовтні 
1901 р. георгію Сєдову вдалося підготуватися й успішно 
скласти ек-стерном іспити за всі п’ять курсів Морського 
корпусу і отримати чин поручика по адмірал-тейству!

Блискучі знання та інтелект георгія Сєдова були на-
лежним чином оцінені і він був направлений на служ-
бу до головного гідрографічного управління при 
адміралтействі. Необхідно зазначити, що це управління 
було справжнім центром зосередження найкращих вче-
них і дослідників російської імперії. і перед георгієм 
Сєдовим відкривалися широкі перспективи для наукових 
досліджень і нових експедицій. У 1902 - 1903 роках пору-
чик Сєдов бере участь у експедиції адміралтейства, яка 

здійснювала гідрографічні роботи в арктиці.
так уперше георгій якович потрапив на Північ. Можли-

во, саме ця експедиція і визначила його подальшу долю 
- широкі простори, велич «білого мовчання» і дивовиж-
не полярне небо стали для молодого поручика тією віссю 
тяжіння, що й обумовила його безсмертя...

Під час російсько-японської війни 1904-1905 років 
георгію Сєдову довелося отримати і військовий досвід. У 
1904 році він служить офіцером міноносця поблизу міста 
Миколаївськ-на-амурі, в квітні 1905 року отримує чин 
штабс-капітана, а в травні 1905 року нагороджений орде-
ном Святого Станіслава ііі ступеня за порятунок команди 
затопленого японцями крейсера «Новик». До 1908 року 
георгій Сєдов залишається на тихому океані при Влади-
востоцькому порті, продовжує наукову працю, досліджує 
Приамур’я, пише ряд наукових статей. Після повернення 
до Петербурга, він для багатьох неочікувано написав бро-
шуру «Права жінок на морі», яка викликала досить вели-
кий резонанс серед громадськості і була спрямована на 
скасування дискримінації жінок.

і далі починається черга нових науково-дослідних 
експедицій. У липні-вересні 1908 року - експедиція на 
каспійське море. Нова нагорода - орден Святої анни ііі 
ступеня. У 1909 - експедиція у пониззя колими, після 
якої г. Сєдов виступає з ґрунтовною науковою доповіддю 
в головному географічному управлінні. У 1910 році 
георгія Сєдова обирають дійсним членом російського 
географічного товариства. В липні того ж року, за декілька 
днів після одруження з В. В. Май-Маєвською (яка похо-
дила з роду дрібної польсько-білоруської шляхти), Сєдов 
знов вирушає в експедицію до західних берегів Нової 
Землі, влітку 1911 року - очолює експедицію на каспійське 
море.

і все ж Північ продовжує наполегливо кликати його - 
дослідник розпочинає підготовку до головної експедиції 
свого життя. В той час всі провідні держави світу охоплює, 
немов лихоманка, спрага першості у відкритті Північного 
Полюсу. Споряджаються чисельні експедиції, які щедро 
фінансуються. Заворожена світова спільнота спостерігає 
за драматичними спробами пробитися до цієї заманливої 
точки планети, переймається долею експедицій, що загу-
билися в льодових пустелях. Здається, головний престиж 
будь-якої держави залежатиме від того, чиї першопрохідці 
досягнуть Полюса.

але георгій Сєдов взявся за підготовку до експедиції 
не через власні амбіції чи марнославство. Визначальним 
в цьому, насамперед, була невимовна спрага науковця, 
дослідника, напрочуд талановитої людини, яка звикла до-
лати будь-які перешкоди для досягнення високої мети - 
наукового пізнання, відданої служби Вітчизні та своєму 
народу. георгій Сєдов щиро вірив в те, що наука, нові 
відкриття зможуть забезпечити прогрес у державі, спря-
мований на її розвиток для блага всього суспільства.

У грудні 1911 року він подає перший рапорт начальнику 
головного гідрографічного управління при адміралтействі 
з проханням підготувати експедицію на Північний Полюс. 
але цей рапорт було відхилено. I тільки після другого ра-
порту відважний мореплавець отримує необхідний дозвіл. 
Велику роль у цьому Сєдова відіграв майбутній адмірал 
Чорноморського флоту, талановитий науковець-океано-
граф та полярний дослідник Олександр Васильович кол-
чак. Втім, необхідні кошти на експедицію російською дер-
жавою не були виділені. В березні 1912 року в Петербурзі 
був створений «Сєдовський комітет», який розпочав 
збір коштів на підготовку експедиції. Окрім щиросердних 
жертводавців, навколо нього відразу з’явилися нечисті 
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ся активність заздрісників та недоброзичливців. Стало 
зрозуміло, що експедиція не може бути забезпечена всім 
необхідним.

але це не зупинило дослідника. В липні 1912 року 
георгій Сєдов з дружиною останній раз відвідав свій 
рідний хутір крива коса. Це були досить драматичні 
відвідини. Він помо-лився у храмі, при якому колись вчив-
ся і в хорі якого співав. розповідають, що його мати під 
час прощання довго плакала, немов би відчуваючи, що 
бачить сина востаннє...

експедиція георгія яковича Сєдова на Північний По-
люс розпочалася із значною затримкою. Лише 27 серп-
ня 1912 року корабель «Святий мученик Фока» відплив 
з архангельська. I вже 20 вересня 1912 року був зму-
шений зупинитися на першу зимівлю у північній частині 
острова Нова Земля. 3 вересня 1913 року корабель знову 
відплив у напрямку Північного Полюса. В листопаді того 
ж року експедиція зупинилася на другу зимівлю в бухті 
тихій на островах Земля Франца-иосипа. 2 лютого 1914 
року георгій Сєдов у супроводі матросів георгія Лінника 
та Олександра Пустотного відчайдушно вирушає на на-
ртах до Північного Полюсу.

20 лютого (5 березня) 1914 року, знесилений і тяжко 
хворий георгій Сєдов помер і був похований своїми супут-
никами на мисі аук острова рудольфа на північній частині 
Землі Франца-иосипа. За цим коротким, хронологічним 
викладом обставин експедиції приховується стільки сили, 
енергії, трагедії і величі, які не можна передати жодними 
яскравими описами. георгій Сєдов ніколи не здавався. 
Ніколи не відступав перед будь-якими труднощами і цей 
свій головний шлях він пройшов до кінця.

Після загибелі ім’я георгія Сєдова перетворилося на 
легенду. На його честь були названі кораблі, його рідний 
хутір отримав ім’я великого земляка.

Мешканці селища Седово пишаються своїм видат-
ним земляком, свято бережуть пам’ять про нього. їх зу-
силлями в селищі був створений музей г. я. Седова, в 
якому зібрані унікальні експонати, відбуваються наукові 
та культурні заходи, присвячені його життю та діяльності.

У ростові-на-Дону морський коледж, в якому колись 

вчився г. я. Седов, носить його ім’я.
Про його життя зняті художні фільми, георгій Сєдов 

став прототипом капітана татари- нова в популярному 
романі В. каверіна «Два капітани». але багатовимірна 
постать георгія яковича Сєдова - взірцевого морсь-
кого офіцера, видатного науковця, дослідника, авто-
ра багатьох наукових праць, мужнього першопрохідця, 
публіциста, громадського діяча, заслуговує і потребує ба-
гатьох наукових досліджень, які, без сумніву мають бути 
обов’язково продовжені нашим поколінням. В цьому наш 
обов’язок перед цією великою людиною.

... Після революції було декілька спроб знайти місце 
поховання та тіло георгія Сєдова. Всі вони завершили-
ся невдачею. і, цілком можливо, що згідно давніх легенд 
мандрівників та мореплавців, сяє над Північним Полюсом 
самотня зірка. Зірка георгія Сєдова.

Зала музею Г. Я. сєдова у вигляді морського корабля

У Блумінгдейл відкрили 
пам’ятник Небесній Сотні

«ВІСТІ З ДІАСПОРИ»

Днями у місті Блумінгдейл, передмісті Чикаго, відбулося урочисте 
відкриття та освячення пам’ятника Небесній Сотні та усім Героям, 
що поклали життя за Україну. Монумент встановили біля Української 
православної церкви святого Андрія.

На церемонію освячення 
пам’ятника прибув Святій-
ший Патріарх київський та 

всієї руси-України Філарет. Урочисту 
подію вшанували свою присутністю 
генеральний консул України в Чика-
го Лариса герасько, міністр фінансів 
України Наталія яресько, губернатор 
штату іллінойс Брюс раунер та кон-
гресмен Пітер роскам. 

Сенатори Джон Маккейн та Марк 
кірк також привітали українську 
громаду Чикаго з цією визначною 

подією. Вони надіслали листи, які 
були зачитані на церемонії відкриття.

Монумент спорудили за кошти 
української діаспори. Добрий почин 
підтримав і сенатор Джон Маккейн. 

Це вже другий пам’ятник Небесній 
Сотні. Перший спорудили у києві у 
вересні минулого року, на території 
Національного педагогічного універ-
ситету імені Драгоманова. а в івано-
Франківську вже діє музей Небесної 
Сотні. 

світлини і текст Володимира Дуди
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