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- З М І С Т -

У Дніпропетровському облас-
ному інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбулися два 
професійні тренінги для педагогів, 
які працюють в експериментальних 
загальноосвітніх навчальних закла-
дах за проектом «Медіаосвіта».

Вчителі навчилися працювати з 
мікрофоном, враховувати технічні 
складності запису голосу, роботі в 
програмах з обробки та монтажу зву-
кових файлів, особливостям ство-
рення аудіокниг та аудіопостановок 
для одного й кількох голосів тощо.

Усією цією інформацією надалі 
вчителі зможуть поділитися зі своїми 
учнями заради створення якісного 
медапродукту, який сприяє розвит-
ку творчих здібностей та, одночас-
но, популяризації книги і читання в 
Україні.

Ідея проведення подібних 
тренінгів, координація їхньої робо-
ти та реалізація належать кандида-

У Дніпропетровську 
вчителі навчалися 

створювати аудіокниги

ту філософських наук, письменниці 
Наталії Дев’ятко, доценту кафедри 
випереджаючої освіти та управління 
інноваційною діяльністю ДОІППО.

Для перетворення в аудіо-
постановки були обрані тво-
ри для дітей та юнацтва сучасних 
українських письменників: Тамари 
Мельниченко, Зірки Мензатюк, Васи-
ля Чухліба, Валентина і Яни Бердт, 
Романа Росіцького, Лесі Мовчун, Во-
лодимира Читая, Марини Павлен-
ко, Олени Лань, Наталки Малетич, 
Ольги Бусенко, Ніни Воскресенської, 
Наталі Хаткіної.

Загалом вчителі озвучили каз-
ки і фрагменти повістей і романів 
тривалістю у майже годину, що є 
повноцінним аудіозбірником. Наразі 
всі бажаючі можуть прослухати ці 
аудіозаписи у мережі Інтернет.

Імовірно, що цей пілотний про-
ект буде першим у циклі подібних 
аудіозбірників.

1 стор. - У Дніпропетровську вчителі 
навчалися створювати аудіокниги

2 стор. - На Дніпропетровщині пред-
ставники понад 35 батьківських гро-
мад приєдналися до обговорення 
роботи батьківських фондів у шко-
лах і дитсадках; Допомога АТО від 
профтехосвіти Дніпропетровщини

3 стор. - Донецький виш-«пере-
селенець» у Кривому Розі отримає 
власний корпус на вул. Островсько-
го; Україна разом

4 стор. - Герої живуть поруч
5 стор. - У Дніпропетровську відбу-

лася ІІІ Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція з філософії та 
практики випереджаючої освіти для 
сталого розвитку; Прапор з побажан-
нями від бійців АТО для учнів КЗШ 
№36

6 стор. - Про особу Ісуса Христа
7 стор. - 15-річчя Центру естетично-

го розвитку НГУ
8 стор. - «Кожна людина – це ніби 

чаша Грааля»
9 стор. - Всеукраїнський тиждень 

права в ДНЗ «МВПУПІТ»
10 стор. - Тренінг для першокурсників 

«Згуртованість колективу»
11 стор. - Вікно в світ; На Дніпропет-

ровщині стартував проект військово-
патріотичного виховання «Захист 
Вітчизни»

12 стор. - Юрій Новіков в гостях у 
ДНУ: «Музика – це мистецтво для 
всіх»

13 стор. - Студент ДНУ – чемпіон 
світу з кікбоксингу; Український сту-
дент може безкоштовно навчатися в 
Чехії

14 стор. - Пам’ять про героїв жити-
ме в університеті

15 стор. - «Зимова витинанка» у 
ДНУ

16 стор. - АМЕРИКАНСЬКІ РИБАЛЬ-
СЬКІ БУВАЛЬЩИНИ; КАЛИНІВЦІ 
ЗНАТИМУТЬ БІЛЬШЕ ПРАВДИ ПРО 
УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ

17 стор. - Спрямовані в українське 
завтра; Французькі преференції для 
українських студентів

18 стор. - «Драконе – літай!»
19 стор. - У пошуках величної душі
20 стор. - Спогади подій 2014 року
21 стор. - Різдвяний сон
22 стор. - В гостях «Слово»  з При-

карпаття
23 стор. - Димитр Христов: «І стра-

жем стане нам Небесна сотня!»
25 стор. - Як Новий Рік дорогу до 

школи шукав
26 стор. - Шевченківські лауреати з 

Дніпропетровщини – ювіляри 2014 р.
28 стор. - ДО 180-річчя СМЕРТІ ГЕ-

РОЯ УСТУМА КАРМЕЛЮКА УКРАЇН-
СЬКОГО «РОБІН ГУДА»

30 стор. - Величавий Концерт Софії 
Федини Норт Порт, Флорида

31 стор. - Слово збагнув, дякуючи 
бабусі; Чому ми виїхали з дому?

32 стор. - Вісімдесять один років; 
«ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ»

33 стор. - КАМО ГРЯДЕШИ
36 стор. - Український фольклор
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Обговорити можливості створення дієвого механізму 
легалізації батьківських внесків у дитячих садках і школах 
області зібралися представники батьківських комітетів 
Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Павлогра-
ду. Чому систематична робота благодійних фондів у на-
вчальних закладах має право на існування та де пролягає 
межа між добровільними внесками та поборами – виз-
начали у ході відкритого діалогу. За підсумками форуму 
спільноту ознайомили з 6 кроками у створенні фондів. На-
ступне батьківське зібрання має пройти вже у 2015 році, а 
загальні напрацювання від усіх зустрічей у департаменті 
освіти і науки облдержадміністрації обіцяють системати-
зувати та передати до профільного Міністерства. 

«Батьки часто обурюються, мовляв, у школах постійні 
побори – на лікування, харчування, нові меблі і так далі. 
Суми накопичуються досить великі, а тому постає пи-
тання: що треба зробити, щоб ці побори припинилися? 
Ми розуміємо, що навіть вольове рішення, на жаль, не 
зможе покласти край нестачі фінансів. Тому підходи до 
вирішення цього питання ми шукатимемо за круглим сто-

На Дніпропетровщині представники понад 35 
батьківських громад приєдналися до обговорення 
роботи батьківських фондів у школах і дитсадках

лом разом з представниками батьківських громад», - на-
голосив радник голови облдержадміністрації Борис Трей-
герман.

Також за його словами, практика введення батьківських 
або так званих благодійних фондів має отримати законо-
давче підґрунтя. Усі кошти, які матиме фонд на своєму ра-
хунку, будуть повністю підконтрольні батькам. Тобто ані 
класний керівник, ані директор школи не матиме до них 
доступу. Наразі схожі системи роботи запроваджені вже у 
20 школах області.

Разом з тим, чиновники нагадують, що державних 
коштів далеко не завжди вистачає на те, щоб повною 
мірою покрити видатки на освіту:

«70% бюджетів у деяких населених пунктах ідуть 
лише на покриття витрат на захищені статті, зо-
крема, це стосується енергоносіїв. Але на розви-
ток шкіл і дошкільних навчальних закладів цих коштів 
не вистачає. Такий стан речей наразі реальний, хоче-
мо ми цього чи ні. Тому необхідно обговорити з батька-
ми їхню нову роль співінвесторів. Найперше право, яке 
надається батьківській спільноті у цьому випадку – це 
можливість повного контролю використання власних 
коштів», - повідомив директор департаменту освіти і нау-
ки облдержадміністрації Олександр Демчик. 

Загалом створення батьківського чи так званого 
благодійного фонду у навчальному закладі складається з 
6 обов’язкових кроків.

Крок 1. Створенням фонду має опікуватись юридич-
на особа. Саме вона реєструє об’єднання в управлінні 
юстиції, а після цього контролює подальшу його діяльність. 

Крок 2.Упродовж 10 днів новостворена організація по-
винна стати на облік у Фонду соціального страхування.

Крок 3. Постанова благодійного фонду на облік у 
місцевому Пенсійному фонді.

Крок 4. Передача документів об’єднання до органів 
державної податкової інспекції. 

Крок 5. Відкриття банківського рахунку, отримання до-
зволу та виготовлення офіційної печатки фонду.

Крок 6. Реєстрація у центрі зайнятості.
Інф. ДОН ДОДА

Колектив Міжрегіонального центру професійної 
підготовки звільнених у запас військовослужбовців влас-
норуч виготовив безпилотник на допомогу військовим зони 
АТО. Головним елементом безпилотника є электроніка 
та відеокамера. Максимальна висота польоту пристрою 
сягає 2 км., а відстань близько 4 км та швидкістю 40-50 
км/г. Унікальна техніка коштує декілько тисяч гривень, що 
дешевше від закордонних аналогів.

Навчальний заклад готує спеціалістів з професії 
«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіо-
телевізійної апаратури. Оператор комп’ютерного набо-
ру», які із зацікавленістю допомогали викладачам та 
майстрам у розробці унікального пристрою. Доречі, в май-
бутньому керівництво центру планує отримати ліцензію 
для підготовки молодих спеціалістів з професії «Опера-
тор безпилотник».

Це не лише приклад допомоги ПТО області в зону 
АТО, а ще й ствердження творчих можливостей ПТНЗ 
Дніпропетровщини!

В.М. Василиненко, 
директор НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області

Допомога АТО від профтехосвіти 
Дніпропетровщини
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Таке рішення ухвалили вчора за круглим столом між 
представниками облдержадміністрації, керівництвом 
Криворізького національного університету та Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського. На це підписали й відповідний 
документ. Будівля корпусу, який належить КНУ, знахо-
диться у Кривому Розі на вул. Островського. Наразі 
приміщення не використовується. Для того, щоб забезпе-
чити необхідні умови для ведення навчального процесу, 
необхідно отримати дозвіл також місцевої теплоцентралі. 
Разом з тим, у Донецькому виші сподіваються розпочати 
навчання в новому корпусі вже у лютому 2015 року. 

Конфлікт, який стався у Кривому Розі, був пов’язаний 
з ніби незаконною передачею одного з корпусів 
Криворізького національного університету, що знахо-
диться на вул. Семашка, у користування Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського.

«Дуже неприємно, що ситуацією, яка склалася цими 
вихідними скористалися наші недруги, представники так 
званої «ДНР». Вони одразу ж звинуватили владу, мов-
ляв, подивіться, як там поставилися до наших колег, у 
Кривому Розі їх ніхто не чекав, їх уже виганяють на ву-
лицю, а студентів «підіймають на вили». Але ж ми з вами 
розуміємо, що Донецький університет на якийсь час стає 
мешканцем цього міста, і нам необхідно зробити усе, щоб 
вони змогли розпочати навчальний процес, і щоб знайде-
не рішення влаштовувало усіх»,- зазначив радник голови 
облдержадміністрації Борис Трейгерман. 

Можливість мати окреме приміщення для проведення 
занять для усіх студентів Донецького університету була 
єдиним проханням вишу-«переселенця». 

Донецький виш-«переселенець» у Кривому Розі 
отримає власний корпус на вул. Островського

«У нас одне єдине прохання: дайте нам окре-
ме приміщення, щоб ми могли працювати, навчати на-
ших студентів. Сьогодні до нас перевелося вже 1,8 тис 
студентів, з них 809 на очній формі навчання. Зі своїми 
сім’ями сюди з Донбасу переїхали до 50 студентів. Ще 30% 
наших студентів залишилися на окупованих територіях, 
і ми дуже хочемо, щоб вини змогли виїхати звідти, але 
бойовики залякують їх, не віддають документи. Наразі ми 
змогли поновити 15 кафедр із 30 колишніх», - розповіла 
в.о. ректора користування Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Ба-
рановського Оксана Чернега.

За словами в.о. ректора Криворізького національного 
університету Миколи Ступніка, непорозуміння з 
розподіленням приміщень сталося ще у жовтні, одразу 
після переїзду Донецького вишу до Дніпропетровщини. 
У ході круглого столу ректор порадив не зациклюватись 
саме на корпусі на вул. Семашка, адже це один з трьох 
великих корпусів, які виведені на опалювальний період із 
експлуатації і увімкнути його неможливо. Проте є інші кор-
пуси, і одним з таких є приміщення на вул. Островського. 
Поруч з будівлею, на вул. Тєвосяна, є також гуртожиток. 
Можливість його передачі у тимчасову оренду Донецько-
му вишу також не виключають. 

Разом з тим, останнє слово у питанні повного розсе-
лення Донецького вишу та його студентів залишається за 
Міністерством освіти і науки України:

«Виш, який переїхав до нас із Донецької області ми 
вважаємо вже нашим, а отже, нам необхідно розуміти 
його становище та рухатись у прийнятному для всіх на-
прямку. Ми маємо розуміти, що остаточне рішення при-
йматиме Міністерство, але базуватися воно буде на тій 
концепції, яка зараз ухвалюється», - повідомив директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олек-
сандр Демчик. 

Гроші на відновлення та утримання обох приміщень 
представники Донецького вишу планують взяти з 
рахунків навчального закладу. Крім того матеріальна база 
університету імені Туган-Барановського передбачає та-
кож отримання гранту Євросоюзу у розмірі майже 2 млн 
євро.

Інф. ДОН ДОДА

Учасники гуртку «Чарівна голка» 
Дніпропетровського центру професійної 
освіти приймають участь в унікальній та 
безпрецедентній акції «Україна – разом».

Гуртківці на мапі України вишивали 
територію Дніпропетровської області – свого 
рідного краю.

Ескіз вишивки був створений із використан-
ням прапорів кожної області України.

Ця акція претендує на національний ре-
корд. Національний реєстр рекордів України 
офіційно зафіксує його після завершення ви-
шивання в номінації «Карта України вишита 
вручну найбільшою кількістю вишивальниць».

В Дніпропетровськ частково вишита мапа 
України була передана із зони АТО. Полотно 
передали з Краматорська, де разом із усіма 
бажаючими жителями Сходу його вишивали 
бійці АТО.

Патріотичне виховання та ознайомлення 
із традиціями та культурою своєї батьківщини 
є дуже важливими компонентами освіти 
сучасної української молоді. 

В. М. Василиненко, 
директор НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області

Україна разом
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Непрості часи переживає нині Україна. Щоб забез-
печити цілісність держави, спокій і мир, героїчно вою-
ють Збройні Сили України. Вихованці Вільненського 
НВК звернулися з проханням до командування 25-ї 
окремої повітряно-десантної бригади побувати в гостях у 
десантників.

До цієї зустрічі готувалися заздалегідь: власноруч 
виготовляли подарунки-обереги, малювали малюнки, 
підготували колективну стіннівку та фотогазету від юних 
патріотів рідної землі. Учні, разом з директором НВК Бой-
ко Інною Григорівною та вчителями, відвідали 25-ту окре-
му повітряно-десантну бригаду, яка розташована в смт 
Гвардійське.

Зустріч була щирою й теплою. Майор Кожемяка Олек-
сандр Іванович провів екскурсію до пам’ятника загиблим 
десантникам 8-ї роти 25-ї Дніпропетровської ОПДБр, які 
полягли смертю хоробрих під час виконання бойового за-
вдання по підтриманню миру в Закавказьких республіках 
наприкінці 80-х років.

 Далі екскурсантів запросили до солдатської 
казарми, показали умови проживання контрактників, 
місце для зберігання зброї. Найбільше учнів схвилю-
вала присутність поряд тих, хто захищав і захищає 
нашу Україну в зоні АТО. Мужні, вольові обличчя, повне 
озброєння десантників справили на присутніх глибоке 
враження особливо на шестикласників, які були наймен-
шими серед гостей.

«Те, що сьогодні має бригада – заслуга командира 
бригади полковника Содоля Юрія Івановича, всіх офіцерів 

Герої живуть поруч

та рядових, - продовжив далі свою розповідь майор Ко-
жемяка О.І. Відбудовані казарми, з нуля зроблена трену-
вальна база – малий артилерійський полігон, де освою-
ють одну з найскладніших спеціальностей – артилерист, 
побудована психологічна тактико-спеціальна смуга пе-
решкод. Старшокласники з цікавістю слухали, скільки 
потрібно знати і вміти та якими навичками володіти, щоб 
стати справжнім спеціалістом. І вже іншими очима диви-
лися на десантників-професіоналів.

Притихлі й збентежені учні слухали розповідь офіцера 
про своїх побратимів, хто ціною свого життя виконав свій 
обов’язок, захищаючи цілісність нашої держави. Героїчно 
загинули 109 офіцерів і солдат 25-ї Дніпропетровської 
ОПДБр. 

Хвилина мовчання… Осінній вітер… І сльози на очах 
дітей.

Ознайомивши з історією 25-ї бригади, учнів запросили 
до парку бойових машин, де була можливість не тільки по-
дивитись на бойову техніку, а й познайомитись з тими, хто 
на цій техніці виконував бойові завдання. Школярі вияви-
ли справжню зацікавленість, розпитували про можливості 
машин, їх характеристику, швидкість, бойовий потенціал.

Зі словами вдячності за гостинність, мужність, високий 
бойовий дух, патріотизм звернулася до командування, 
офіцерів, захисників нашої держави директор НВК Бой-
ко І.Г підкресливши, що саме вони є для кожного взірцем 
виконання обов’язку - бути завжди на сторожі миру і за-
хисту Вітчизни!

Справжньою нагородою для вихованців та педагогів 
НВК стало фото на згадку з Героями-захисниками.

Інф. ДОН ДОДА
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У Дніпропетровському облас-
ному інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбулася ІІІ 
Всеукраїнська науково-практич-
на конференція «Філософсько-
теоретичні та практико-зорієнтовані 
аспекти випереджаючої освіти для 
сталого розвитку».

У конференції взяли участь 
науково-педагогічні працівники 
вищих навчальних закладів та 
післядипломної педагогічної освіти, 
керівники середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів, вчителі, пред-
ставники управлінь і відділів освіти, 
докторанти, аспіранти, здобувачі, 
студенти. Серед доповідачів були 
гості з усієї України, зокрема, з 
Києва, Вінниці, Івано-Франківська, 
Запоріжжя, Одеси, Львова, 
Дніпропетровська, Кривого Рогу, 
Нікополя, Дніпродзержинська та ін.

Метою конференції було визна-
чити та розкрити найбільш важливі 
проблеми взаємодії філософії, 
освіти, культури, особливості сучас-
них парадигм освіти в умовах роз-

У Дніпропетровську відбулася ІІІ Всеукраїнська на-
уково-практична конференція з філософії та прак-
тики випереджаючої освіти для сталого розвитку

витку громадянського суспільства, 
методологію, методику та технології 
випереджаючої освіти для стало-
го розвитку як основи модернізації 
сучасної системи освіти, обмінятися 
досвідом щодо управління сучас-
ною школою у контексті освіти для 
сталого розвитку, практики упровад-
ження її складових – екологічної та 
енергоефективної освіти, гендерної 
освіти, медіаосвіти, соціального пар-
тнерства, здоров’язбереження.

Керували роботою конференції 
доктор філософських наук, професор, 
академік Академії наук вищої шко-
ли України Михайло Ілліч Романен-
ко, в.о. ректора Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти і доктор 
філософських наук, доцент Ольга 
Євгенівна Висоцька, декан факульте-
ту відкритої освіти ДОІППО.

Більшість доповідей була присвя-
чена практичній реалізації експери-
ментальних проектів та педагогічним 
знахідкам, реалізованим у 
загальноосвітніх навчальних закла-

дах Дніпропетровської області.
Дуже тепло та емоційно сприй-

няли доповідь молодих активістів 
з громадського руху «Еко-Дніпро», 
які звітували про зроблене ними 
за рік разом із педагогічною грома-
дою області в питаннях енергозбе-
реження та екології довкілля і пре-
зентували нові проекти, що будуть 
реалізовуватися наступного року.

Надалі учасники конференції 
об’єдналися у дві секції філософсько-
культурологічного та практичного 
напрямів.

За підсумками конференції буде 
виданий збірник тез і доповідей.

Того ж дня освітяни мали 
можливість ознайомитися з робо-
тами, поданими на конкурс «Школа 
випереджаючої освіти для сталого 
розвитку – інноваційний навчальний 
заклад», і презентаційними фотопла-
катами шкіл-учасниць конкурсу.

Наталія Дев’ятко

Милосердя ніколи не буває багато. Варто лише вчас-
но серцем відчути німе прохання про допомогу. Особли-
во вражає відкритість дитячої душі до пекучого болю то-
вариша, брата, знайомого та навіть незнайомого бійця 
АТО. Сьогодні десятки тисяч патріотів обороняють свобо-
ду, незалежність та територіальну цілісність нашої дер-
жави. Наші захисники сьогодні як ніколи потребують ува-
ги і розуміння від своїх співвітчизників, у тому числі і від 
дітей та молоді. 

Прапор з побажаннями від бійців АТО для учнів КЗШ №36
Яскравий приклад добра і небайдужості показали учні 

Криворізької загальноосвітньої школи № 36. З початку 
навчального року в школі постійно проводяться акції на 
підтримку бійців зони АТО. Акція «Допоможемо нашим 
воїнам», яка відбулась у листопаді, знайшла в серцях до-
рослих і дітей особливий відгук. У ході акції було зібрано 
теплий одяг, продукти харчування та речі особистої гігієни. 
Все це було передано волонтерами бійцям АТО. Під час 
проведення благодійної акції вчительський колектив був 
вражений активністю, відвертістю дітей та дуже розчу-
лений щирістю учнів школи, адже саме завдяки таким 
свідомим та небайдужим дітям формується патріотизм 
нашої молоді та майбутнє України. В знак вдячності 
бійці АТО передали учням школи прапор, на якому на-
писали побажання для учнів та настанови для хлопців 
старшокласників.

І надалі в школі № 36 буде продовжуватись робота, 
спрямована на виховання справжніх патріотів, небайду-
жих до власної долі та долі всієї країни.

 Іваніца Н. С.,
 заступник директора з ВР
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почесний  доктор  теології  Леонід  ЯКОБЧУК
та  журналіст  Лев  ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

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

те християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить 
в ефір з Києва, щонеділі о 17:45, на першій програмі Українського радіо.

Упродовж історії світу 
були різні погляди щодо 
особи Ісуса Христа. Одні 
вважали Його великим учи-
телем‚ інші  пророком‚ треті 
взагалі сприймали як Духа. 

Були й такі‚ які усю історію втілення Христа вважали ви-
гадкою.

Сам Ісус Христос заявив‚ що Він є втіленим Богом‚ Си-
ном Божим.

Ми віримо у Боже відкриття – Біблію‚ де сказано‚ що 
Ісус Христос є Сином Божим‚ другою сутністю (церковною 
мовою – іпостассю) живого Бога Отця. Усе‚ що Ісус ка-
зав‚ є істиною‚ тому що Бог не може обманювати. Апо-
стол Яків писав (1:16): „Усяке добре давання та дар до-
сконалий походить згори від Отця світил‚ що в Нього нема 
переміни чи тіні відміни“.

Основне питання  стоїть: чи Ісус Христос вірив‚ що до 
Бога веде багато доріг?

Коли Ісус Христос є Богом‚ то Він є найбільш 
кваліфікованою‚ найбільш відповідною особою в історії 
людства‚ щоб відповісти на це запитання.

По-перше‚ Ісус вірив і вчив‚ що існують дві можливі 
вічні долі після смерти – небо або пекло. Євангеліст 
Матвій записав Ісусові слова‚ що праведні підуть на вічне 
життя‚ а неправедні – на погибель. Крім того‚ Ісус вчив‚ що 
більшість людей обирає невірну дорогу життя‚ яка  про-
вадить до місця призначення. Ісус казав (Мт. 7:13-14): 
„Увіходьте тісними ворітьми‚ бо просторі ворота й широ-
ка дорога‚ що веде до погибелі‚ – і нею багато-хто ходять. 
Бо тісні ті ворота‚ і вузька та дорога‚ що веде до життя‚ – і 
мало таких‚  що знаходять її!“

Інші релігії учать‚ що всі дороги ведуть до неба… Про-
те Ісус каже‚ що є дві дороги‚ одна провадить до життя‚ 
друга – до вічної погибелі. На жаль‚ серед тих „багатьох“ 
є релігійні провідники‚ про яких Ісус казав (Мт. 7:21-23): 
„Не кожен‚ хто каже до Мене: „Господи‚ Господи!“ увійде в 
Царство Небесне‚ але той‚ хто виконує волю Мого Отця‚ 
що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: „Госпо-
ди‚ Господи‚ хіба ми не Ім’ям Твоїм пророкували‚ хіба не 
ім’ям Твоїм демонів ми виганяли‚ або не Ім’ям Твоїм чуда 
великі творили?. І їм оголошу Я: „Я ніколи не знав вас… 
Відійдіть від Мене‚ хто чинить беззаконня!“

По-друге‚ Ісус‚ ще будучи на змелі‚ пропонував і 
пропонує сьогодні через Святу Євангелію виняткову до-
рогу‚ щоб уникнути мук пекла і жити радісним життям 
вічности. Ісус Христос сказав: „Я – дорога і правда жит-
тя. До Отця не приходить ніхто‚ якщо не через мене“ (Ів. 
14:6).

Ніхто не вказав простішої дороги до вічного дому Отця 
як Ісус Христос.

Згідно Христової науки ваша вічна доля залежить від 
вашого вибору. Написано (Ів. 5:24): „Хто слухає слова 
Мого і вірує в Того‚ Хто послав Мене‚ життя вічне той має 
і на суд не приходить‚ але перейшов він від смерти в жит-

Про 
особу 
Ісуса 

Христа

тя“. Ісус Христос не підкреслює якусь особливу релігію‚ 
а пропонує вічне спасіння через віру в Особу Ісуса Хри-
ста-Спасителя. Ісус Христос не випадково дає пояснен-
ня для релігійних вчителів Ізраїля‚ а не дла атеїстів. Ісус 
пояснює начальникові юдеїв Никодимові‚ членові Вищо-
го суду‚ що називався Синедріоном‚ котрий усе життя на-
магався виконувати закон Мойсеїв‚ щоб догодити Богові. 
Ісус каже Никодимові‚ що навіть юдейство не спромож-
не забезпечити вічне життя. І щоб отримати вічне жит-
тя‚ треба бути народженими згори‚ або‚ як кажуть‚ вдру-
ге. Далі Ісус пояснює Никодимові‚ що означає це духовне 
нове переродження (Ів. 3:14-16): „І як Мойсей підніс змія в 
пустині: так мусить бути піднесений й Син Людський‚ щоб 
кожен‚ хто вірує в Нього‚ мав вічне життя. Так бо Бог по-
любив світ‚ що дав Сина Свого Однородженого‚ щоб ко-
жен‚ хто вірує в Нього‚ не згинув‚ але мав житя вічне“.

Чому в цьому тексті двічі повторюється „Хто вірує в 
Нього“? Бо Ісус ніколи не відокремлював вічного спасіння 
від особистої віри. Так само Ісус ніколи не відокремлював 
вічного спасіння від Небесного Отця. Воно є пов’язане ра-
зом. Пригадуєте‚ як у Гетсиманському саду тієї останньої 
ночі перед розп’яттям Він тричі молився до небесного 
Отця‚ щоб проминула Його ця чаша‚ але Він віддавався 
на волю небесного Отця.

Проте небо мовчало. У Бога не було іншої дороги‚ щоб 
визволити людину з гріха. Хрест був єдиною можливістю. 
Тому Ісус пропонує не одну з доріг до неба‚ а єдину доро-
гу до Небесного Отця через особисту віру в Божого Сина.

Бо хто може показати дорогу до вічного дому? Маго-
мет чи Конфуцій‚ чи хтось інших з померлих? Вони помер-
ли. Їх немає серед живих.

Коли жінки в неділю рано прийшли до гробу‚ де було 
поховане мертве тіло Ісуса Христа‚ ангел сказав їм‚ щоб 
не шукали живого серед померлих. Він вокрес! Ісус Хри-
тос живий! Він сказав: „Я був мертвий‚ а ось Я живий на 
вічні віки‚ і маю ключі Я від смерти і від аду“ (Об. 1:18). 
Ісус Христос є єдиним релігійним провідником‚ який 
переміг смерть і воскрес з мертвих.

Він сказав‚ що віра в Нього є єдною можливістю уник-
нути вічної смерти.

Один заможний єврей‚ насміхаючись з євангеліста‚ 
сказав: „Згідно євангельської науки ви кажете‚ що усі 
євреї‚ які не приймають Христа‚ йдуть до пекла?“. 
Євангелист відповів: „У цьому мене переконав юдейсь-
кий равин‚ а не духовна семінарія. Це Ісус Христос ска-
зав‚ що Він є єдиною дорогою до спасіння‚ а не духов-
на семінарія. Крім того‚ інший равин‚ котрий був‚ як він 
каже‚ обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля‚ з племені 
Веніамінового‚ єврей з євреїв‚ писав до в филип’ян 3:5-
12:

„Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завж-
ди в усякій молитві своїй за всіх чиню я молитву з радо-
щами за участь вашу у Євангелії від першого дня аж доте-
пер. Я певний того‚ що Той‚ хто розпочав в вас добре діло‚ 
виконає його аж до дня Ісуса Христа. Бо то справедли-
во думати мені це про всіх вас‚ бо я маю вас у серці‚ а ви 
всі у кайданах моїх‚ і в обороні‚ і в утвердженні Євангелії 
– спільнику в благодаті. Бо Бог мені свідок‚ що тужу я за 
вами всіма в сердечній любові Ісуса Христа.  Молюсь 
я про те‚ щоб ваша любов примножилась ще більше в 
пізнанні й усякім дослідженні‚ щоб ви досліджували те‚ що 
краще‚ щоб чисті та цілі були Христового дня‚ наповнені 
плодів праведнсти  через Ісуса Христа‚ на славу та на 
хвалу Божу“.

Цей колишній „фарисей з фарисеїв“ думав‚ що 
переслідуванням Христової Церкви та виконанням За-

кону догодить Богові. Але коли Сам Ісус 
Христос зустрів Павла на дорозі до Да-
маску й він перемінився на горливо-
го послідовника Христа‚ проповідника 
Його доброї Новини спасіння – 
Євангелії.
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Центр естетичного розвитку Національного гірничого 
університету відзначив 15-річчя від дня свого засну-
вання. Урочистості з цієї нагоди відбулися у форматі 
Всеукраїнської наукової конференції «Буття філософії: 
здобутки минулого та виклики сучасності», яка пройшла 
напередодні і зібрала філософів з Дніпропетровська, 
Києва, Полтави, Чернівців, Слов`янска, Дрогобича, Івано-
Франківська.

Центр естетичного розвитку Національного гірничого 
університету, який діє при кафедрі філософії і педагогіки, 
безумовно можна вважати культурним осередком міста. 
За півтора десятка років тут пройшло безліч зустрічей 
в відомими людьми міста, України і світу, регуляр-
но відбуваються презентації художніх виставок і книг, 
інсценізації, майстер-класи, лекції видатних філософів 
сучасності. Центр у прямому сенсі став місцем яскравих, 
а інколи й найсміливіших новаторських творчих подій.

– Філософія наближена до мистецтва, – зверну-
лася до присутніх доктор філософських наук, профе-
сор, завідуюча кафедри філософії і педагогіки НГУ Юлія 
Шабанова, – і недаремно Центр естетичного розвитку 
відкрито саме в цьому технічному вищому навчальному 
закладі. Адже у гірничому університеті люблять і цінують 
мистецтво.

Команда Центру естетичного розвитку (ЦЕР) ро-
бить все, аби студенти за роки навчання дізналися яко-
мога більше про культурне життя Дніпропетровська і 
України. Тут не буває випадкових зустрічей. Все, що 
відбувається в Центрі – неопосередковане, тому й при-
ходять сюди талановиті люди. Вони вже стали частиною 
15-річної історії Центру. Розповідаючи про них, доктор 
філософських наук Юлія Шабанова згадала друзів Цен-
тру – художників і письменників, акторів і поетів… Дода-
мо, що Центр співпрацює з усіма культурними установа-
ми Дніпропетровщини.

З ювілеєм Центр привітали директор і художній 
керівник міського телевізійного театру Ольга Волошина, 
яка завітала сюди разом з бандуристом із Одеси Георгієм 
Матвіївим. Директор Дніпропетровської філармонії ім. Л. 
Когана Ігор Хініч і головний адміністратор Лілія Пєнова до 
Центру естетичного розвитку НГУ приїхали разом з ансам-
блем бандуристок «Чарівниці». Старовинний український 
інструмент, народні пісні, задушевне їх виконання стало 
прекрасним подарунком для присутніх.

– Центр естетичного розвитку не просто виховує 
гірників, а прищеплює їм почуття краси, бо надто вже світ 
прагматичним став, – сказала у вітальному слові мистецт-
вознавець, заступник директора Дніпропетровського ху-
дожнього музею Людмила Тверська. До речі, завдяки 
Людмилі Володимирівні у Центрі не раз експонувалися 
картини відомих художників.

15-річчя ЦЕР відбувалося на фоні виставки робіт 
художника-графіка Василя Хвороста. На жаль, його вже 
немає з нами, однак родина Василя Івановича прийш-
ла до Центру на урочистості з приводу ювілею. Привітав 
творчий колектив Центру естетичного розвитку і художник 
Валерій Самохвалов.

Письменники і поети Дніпропетровщини говорили 
про необхідність існування такого Центру, де живе висо-
ка культура і виховуються моральні цінності. Володимир 
Луценко, Сергій Бурлаков, Семен Заславський розуміють, 
що жити треба для молоді, аби вона продовжувала роби-
ти кращим світ своїми справами.

Студенти Національного гірничого університету за-
любки беруть участь у житті Центру естетичного розвитку. 
Гостям аудиторії вони представили «Розмову про істине 
щастя» Григорія Сковороди. Цю невеличку постановку 
підготували під керівництвом кандидата філософських 
наук Валерія Жижченка.

15-річчя Центру 
естетичного 

розвитку НГУ

Усі, хто робить яскравою діяльність Центру, – люди 
незвичайні, у кожного своє хобі, свій талант. Мова йде 
про доцентів кафедри філософії і педагогіки Наталію Та-
расову, Тетяну Журавльову, Дениса Жадяєва, Олексія 
Яроша, лаборанта Євгенію Клепач і, звичайно, про Те-
тяну Аксютенко. Ця обдарована жінка до ювілею Центру 
підготувала пісню з авторською музикою на вірші поета 
Івана Сокульського.

Музичні подарунки звучали і від Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки. Його методист Неля Моня пре-
зентувала виступ лауреата міжнародних конкурсів Євгена 
Жили.

Заступник директора Дніпропетровського академіч-
ного театру опери і балету Анна Бойченко зауважила, що 
Центр естетичного розвитку вчить розуміти мову мистецт-
ва, тому студенти Національного гірничого університету 
так радісно сприймають пропозицію взяти участь у виста-
вах театру.

Завершальним акордом святкування 15-річчя Центру 
естетичного розвитку НГУ стало неперевершене і прони-
кливе виконання українських народних пісень солістами 
театру опери і балету.

ІАЦ НГУ
Фото Станіслава Мардаровського, 

відеостудія «Юність» НГУ
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У Національному гірничому університеті відбулась 
презентація поетичних збірок Маріанни Кіяновської «До 
Ер» і «373».

Маріанна Кіяновська – відома українська поете-
са, прозаїк, есеїст, перекладач, літературний кри-
тик та літературознавець. Член Національної спілки 
письменників України.

З 2011 року є засновницею та директором незалежної 
літературної премії «Великий Їжак», якою відзначаються 
автори найкращих сучасних україномовних книжок для 
дітей. Основною метою цього визначного й безпреце-
дентного для України, українського дитячого письмен-
ництва, книговидавництва й літератури в цілому, про-
екту є популяризація якісної друкованої книги серед 
дітей та підлітків і формування європейської читацької 
порядності та свідомості, що є своєрідним опором засил-
лю піратських копій та оцифровок. Ще одна важлива ціль 
проекту - піднесення культури читання серед молодих 
українців до належного і справедливого рівня ознаки пре-
стижу й високого соціального статусу.

Маріанна Ярославівна - автор дев’яти поетич-
них збірок. За словами поета Юрія Бедрика, у текстах 
Кіяновської «природно співіснують божественна любов 
до ближнього й вишукана еротичність».

Бог, Я і Ти – три найголовніші слова.
Коли було сотворено Єву,
З’явилися я і ти.
Спосіб мовчати удвох,
Спосіб говорити,
Спосіб бути присутніми одне коло одного,
Спосіб народжувати і спосіб умирати.
Стулки мушлі,
Між якими перлина,
Тривання тривання простору,
Поділеного на три.
Ти Є,
Бо Я Тебе знаю.
Отже, Ти – Є.
А отже, мусимо вчитися
Пригадувати і забувати,
Бо ми грішні.
Перлина між нами
Ставатиме усе більшою –
Ідеально кругла.
Абсолютно ідеальна.
Ми підемо, а вона залишиться.
Молюся, аби в ній
Не просвердлили
Порожнечу.
Бо знаєш,
Бог, Я і Ти –
Три найголовніші слова.
Коли було сотворено Єву,
З’явилися я і ти…

(зі збірки «Книга Адама»)
На презентації в Центрі культури української мови 

ім. Олеся Гончара студенти познайомились з віршами зі 
збірок «Книга Адама», «До Ер» і «373». Як розповіла пані 
Маріанна, в її житті сталась подія, яка повністю змінила 
світогляд – у 17 років поетеса пережила клінічну смерть. 
«Мені здається, що людину можна порівняти з чашею, 
яка заповнена або переповнена емоціями – любов’ю, су-
мом, щастям чи відчаєм. Це відчуття знайоме кожному. 
Тому в мене так багато образів чаші Грааля в поезіях» - 
зазначила вона.

Писати вірші Маріанна Кіяновська почала в ранньо-
му дитинстві: «Мій перший віршик я склала в років п’ять, 
і він звучав «соска впала – мати вкрала». У віці десяти 
років поезії юної авторки вже друкувалися в популярних 
радянських виданнях.

«Кожна людина – це ніби чаша Грааля»

«Але мені дуже не хотілось повторити сумну долю по-
етеси Ніки Турбіної, до якої слава та популярність прийш-
ли в ранньому дитинстві і стали тягарем, який вплинув 
на психіку, і дівчина наклала на себе руки» - розповіла 
поетеса. Тому деякий час Маріанна Кіяновська прихо-
вувала свої вірші, а вже у більш дорослому віці почала 
відкрито займатися поезією. Поетеса почуває свободу – 
не прив’язаність і не зв’язаність у слові. Усвідомлення 
письма як нескінченності ставить її поза межу логічних 
суперечностей і протиріч. Адже творення, за поезією 
Кіяновської, – це інший світ

Не менш відомою авторка є і в царині перекладів з 
польської, російської, івриту, білоруської, сербської мов.

За останні півроку в творчості Маріанни Кіяновської 
з’явилось багато віршів, присвячених подіям на Майдані, 
окупації Криму та війні.

«Ненависть може бути безпричинною. Вона може 
нас наздоганяти, коли вже всі причетні померли. Поль-
ща свого часу переживала події, з якими можна провести 
аналогію. Але там навпаки, люди не забували рідну мову. 
Змінюючи регіон проживання. Я, наприклад, знаю дуже 
багатьох обдарованих сільських хлопців, які, потрапляю-
чи в міста, починали говорити російською. Російська мова 
була мовою культури, мовою кар’єри. Це була мова, яка 
давала змогу читати кращі книжки, сприймати філософію, 
спілкуватися з людьми в адекватніших середовищах 
тощо», - так коментує поетеса події на Сході України.

Поезії Маріанни Кіяновської, можливо, не до кінця 
зрозумілі з першого прочитання, але дуже сильні, 
змістовні, яскраві. В їх слова хочеться вслухатися і 
відкривати своє власне значення:

Наші міста – під високими травами.
Мури зруйновано пращами.
Колами, колами лунко вмирали ми,
Так і не ставши кращими….

Дарина Бутко, ІАЦ НГУ
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У Дніпропетровському міжрегіональному вищо-
му професійному училищі поліграфії та інформаційних 
технологій пройшов тиждень права.

Правовим сектором спільно з викладацьким складом 
було проведено низку заходів: єдиний Всеукраїнський 
урок на тему «Права людини» з нагоди проголошен-
ня Загальної декларації прав людини; переглянуто 
відеоматеріали: «Загальна декларація прав людини», 
«Історія прав людини», «Міжнародна система захисту 
прав людини»; з першокурсниками організовано бесіди 
за темою «Реалізація Декларації та Конвенції ООН про 
права дитини»; створено на базі бібліотеки експозицію 
видань про права людини; організовано чергове 
засідання дискусійного дебатного клубу: «Діалоги про 
підприємництво» для груп молодших спеціалістів; прове-
дено засідання правового клубу «Допоможи собі сам».

За підтримки Красногвардійської районної у місті 
Дніпропетровську ради (виконавчий комітет) в рамках 
реалізації проекту «OPEN for young women» спільно 
з Консульством Федеративної республіки Германія в 
Україні та за участю спеціалістів міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла страда» в училищі проведе-
но виїзну інформаційну лекцію – тренінг «Торгівля людь-
ми. Захист та безпека». В рамках цього заходу для учнів 
проведено широку інформаційно-роз’яснювальну роботу 
із учнівською молоддю на зазначену тему.

За ініціативи молодіжного самоврядування ДНЗ 
«МВПУПІТ» було започатковано та проведено молодіжний 
турнір з права присвячений воїну-герою, випускнику учи-
лища Артему Скалозубу, який влітку 2014 року загинув у 
зоні АТО. На захід були запрошені рідні та близькі бійця, 
а також його воїни побратими 25-ої повітрянодесантної 
бригади. Майбутні дизайнери виготовили самостійно зі 
зібраних у соціальних мережах матеріалів стенд пам’яті 
«Наш герой – Артем Скалозуб», презентували відеоролик 
зі світлин героя. Учасниками зустрічі стали й випускни-
ки училища, які пішли добровольцями і наразі під час 

ротації прийшли 
підтримати батьків 
загиблого друга. 
У своїй промові, 
воїни звертались 
до учнів з таки-
ми словами: «Не 
ставте під сумнів 
жертву наших 
новітніх героїв, 
пам’ятайте та по-
важайте їх под-
виг, не забувай-
те про підтримку 
їхніх батьків, адже 
відчуття втрати 
сина для батька з 
матір’ю – це гірше, 
ніж героїчна заги-

бель для воїна». Тож закономірним став висновок молоді 
за результатами зустрічі – Будьмо гідними подвигу воїнів, 
які віддали саме цінне – життя за незалежність України!

Поряд із цими заходами найбільшої активності набув 
молодіжний брейн-ринг «Воїни права», який традиційно 
проводиться щороку між усіма групами училища 10 груд-
ня Його метою є відзначення Міжнародного дня прав лю-
дини, вивчення Конституції України, популяризація право-
вих знань, формування високої правової культури учнів, 
підвищення їх ерудиції та розвиток логічного мислення. 
Керівництво та проведення брейн-рингу здійснюється 
представниками адміністрації училища, викладачами 
суспільно-гуманітарних дисциплін та юрисконсультом 
училища.

У брейн-ринзі щорічно бере участь до 15 команд, 
склад представницької команди – 5 осіб. Гра складається 

Всеукраїнський тиждень права 
в ДНЗ «МВПУПІТ»

з трьох тематичних турів: І – «Візитка команди – домашнє 
завдання» ІІ – Інтерактивне опитування за темами: 
«Загальні засади Конституції України», «Права, свобо-
ди й обов’язки людини і громадянина», ІІІ – «Конкурс 
капітанів». Цього року участь у змаганнях на отримання 
Кубку права МВПУПІТ прийняли команди: «Вершители 
закона» (гр.11), «Юрконсул» (гр. 12), «Правовед» (гр. 5), 
«Кодекс» (гр. 4), «Директорія – 5» (гр. 10), «Вердикт» (гр. 
9), «Qwerty team» (гр. 1), «Феміда» (гр. 14) та інші. 

Справжнім сюрпризом для гостей стало шоу від право-
вого сектору училища, а саме презентація театралізованої 
вистави «Гра у державотворення» побудована на основі 
творчої спадщини сатирика Володимира Луценка, в якій 
ніби через викривлене дзеркало показано негативні про-
цеси державотворення, що заклало початок чудовій 
традиції відродження КВК в училищі.

Також у рамках заходів було проведено благодійну 
акцію «Зігрій серце воїна» з метою надання їм допомоги у 
вигляді теплих речей.

У підсумку всіх заходів, учні зробили висновок – 
необхідно кожному на своєму місці здійснювати конкретні 
кроки, щоб захист прав та інтересів громадян проводився 
на належному законодавчому рівні з дотриманням норм 
Конституції України та Загальної декларації прав людини.

Ініціативна група молодіжного самоврядування 
ДНЗ «МВПУПІТ»
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У Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара фахівці соціально-психологічної 
служби університету провели тренінг на тему 
«Згуртованість колективу». У заході взяли участь близько 
20 студентів-першокурсників спеціальності «Корекційна 
освіта» психологічного факультету ДНУ.

Тренінг проходив під керівництвом провідного пси-
холога соціально-психологічної служби ДНУ Наталії 
Потапової та психолога Алли Денисенко. Впродовж 
зустрічі студенти разом із куратором своєї групи вико-
нали кілька цікавих вправ, спрямованих на зміцнення 
розуміння та довіри між одногрупниками, посилення 
їхньої командної ефективності. «Для сьогоднішнього за-
няття ми підібрали психологічні 
вправи, які яскраво відобразили 
взаємодію у цій академічній групі, 
що дозволило нам сформува-
ти нові ключові задачі для гру-
пи на майбутнє. На наш погляд, 
ці вправи здатні наштовхнути 
студентів на глибокі роздуми про 
такі цінні якості, як згуртованість, 
взаєморозуміння та дружнє став-
лення один до одного, вміння до-
мовлятися і знаходити компроміс, 
– тобто все те, що дозволить в по-
дальшому досягати кращих гру-
пових результатів», – пояснила 
психолог Алла Денисенко.

Зокрема, ведучі запропонува-
ли першокурсникам як контактні, так і безконтактні техніки 
для ефективного знайомства, розвитку успішної взаємодії 
й отримання якісного зворотного зв’язку всередині гру-
пи, тощо. Так, однією з найбільш показових стала впра-
ва «Спільний проект», під час якої учасники змогли (у 
буквальному розумінні) відчути наскільки важливою при 
виконанні спільного завдання може бути довіра, фізична й 
моральна підтримка колег. А от динамічна вправа з м’ячем 
яскраво проілюструвала поведінку студентів у ситуації, 
де виникла необхідність одночасно співпрацювати з ба-
гатьма різними людьми. «Ми намагалися, аби учасники у 
такий спосіб зрозуміли, як часто недопрацювання чи по-

Тренінг для першокурсників 
«Згуртованість колективу»

милка у власній дії призводить до зниження ефективності 
всього колективу. Загалом, запропоновані вправи стануть 
в нагоді нашим студентам не лише у їх повсякденному 
спілкуванні з одногрупниками, а й з друзями чи в родинно-
му колі, але й зможуть допомогти їм у різних складних на-
вчальних й життєвих ситуаціях», – сказала провідний пси-
холог Наталія Потапова. 

Після виконання вправ першокурсники спільно з 
досвідченими спеціалістами проаналізували, що саме 
впливало на процес виконання тих чи інших завдань, 
поділилися своїми враженнями та відкриттями. «За до-
помогою цих цікавих і веселих вправ ми більше дізналися 
про себе і своїх одногрупників – заново відкрили деякі 
риси характеру, наші захоплення тощо. В процесі ми та-
кож усвідомили, що варто більше спілкуватися і кра-
ще слухати одне одного. Також виконані вправи навчи-
ли нас сприймати людей такими, якими вони є, і більше 
помічати їх гарні сторони. Та головне, ми наочно переко-
налися, що аби виконати будь-яку складну спільну дію, її 
потрібно добре обговорити, бути дуже уважними і вміти 
підлаштовуватися один під одного», – відзначили студен-
ти.

В університеті були проведені психодіагностичне 
дослідження соціально-психологічної адаптованості 
студентів-першокурсників й опитування щодо труднощів, 

з якими вони стикаються про-
тягом першого року навчання. 
Отримані результати засвідчили, 
що на етапі адаптації до навчан-
ня у ДНУ першокурсники оби-
рають переважно просоціальні 
стратегії подолання труднощів 
(зокрема, стратегії встановлен-
ня соціальних контактів і пошук 
соціальної підтримки). Крім того, 
за свідченням фахівців, успішній 
адаптації студентів до навчання 
в початковий період їхньої освіти 
також неабияк сприяють ефек-
тивна організація учбового проце-
су і загальне освітнє середовище 

Дніпропетровського національного університету.
Зазначимо, що соціально-психологічна служба 

Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара була створена у 1992 році з метою за-
безпечення психологічного супроводу та підвищення 
ефективності педагогічного процесу, сприяння 
особистісному й професійному зростанню, соціальному 
благополуччю і збереженню психологічного здоров’я 
студентів, викладачів та співробітників університету.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

Тел.: 374-98-20   www.dnu.dp.ua
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Міжнародна громадська організація 
«Чернігівський інтелектуальний центр» (яка 
діє з 2000 року й об’єднує письменників, 

перекладачів, науковців і журналістів з України та закор-
дону), а також відомі зарубіжні літератори й вчені з 45-ти 
країн світу створили Міжнародну літературно-мистецьку 
Академію України.

Головне завдання Академії – об’єднати зусилля 
провідних українських та зарубіжних письменників для 
пропаганди української літератури в світі. Йдеться про 
спільні взаємовигідні літературно-мистецькі проекти: пе-
реклади творів українських письменників зарубіжними 
мовами й переклади світової класики українською; 
публікації відомих вітчизняних літераторів, науковців, 
журналістів за кордоном та зарубіжних авторів в Україні; 
видання спільних популярних антологій і збірників; ви-
пуск книжок українських письменників різними мовами у 
високохудожніх перекладах зарубіжних фахівців за кордо-
ном і книг відомих авторів з усього світу в Україні; спільні 
презентації, творчі зустрічі, літературно-мистецькі свя-
та, книжкові та мистецькі виставки, наукові конференції; 
організація й проведення в нашій державі і за кордоном 
міжнародних літературно-мистецьких фестивалів; на-
городження почесними міжнародними літературними 
преміями зарубіжних письменників, науковців, 
перекладачів, журналістів в Україні та вітчизняних авторів 
за кордоном.

З цією метою, зі згоди засновників Міжнародної 
літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», 
Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковоро-
ди «Сад божественних пісень» та Літературно-мистецької 
премії імені Пантелеймона Куліша, з 1 листопада 2014 
року Міжнародна літературно-мистецька Академія 
України стала співзасновником цих відзнак.

Президентом Академії обраний письменник, 
журналіст, перекладач, очільник громадської організації 
«Чернігівський інтелектуальний центр» Сергій Дзюба, 
віце-президентами – письменник, перекладач, мовозна-
вець, член-кореспондент Європейської Академії наук, ми-
стецтв і літератури (Париж) Дмитро Чистяк та головний 
редактор журналу «Всесвіт», письменник, перекладач і 
науковець Дмитро Дроздовський.

Серед членів Академії – видатний письменник, Ге-
рой України Юрій Мушкетик; Шевченківські лауреати Ва-
силь Голобородько (Україна) та Віра Вовк (Бразилія); 

Вікно в світ класик сучасної грузинської та української літератури Ра-
уль Чілачава; голова Національної спілки письменників 
України Михайло Сидоржевський; українська письмен-
ниця, перекладач Анна Багряна; відомий поет і науко-
вець Ігор Павлюк; голова Івано-Франківської обласної 
організації НСПУ Євген Баран; ректор Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені Во-
лодимира Короленка Микола Степаненко; проректор 
Національного університету «Острозька Академія» Пе-
тро Кралюк; завідувач кафедри китайської, корейської 
та японської філології, заступник директора Інституту 
філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Іван Бондаренко; профе-
сор Яґеллонського університету (Краків, Польща) та 
Київського університету імені Бориса Грінченка Ярослав 
Поліщук; декан філологічного факультету Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя Олександр 
Забарний; головний редактор інтернет-альманаху «Порт-
Фоліо» Михайло Блехман (Канада); головний редактор 
часопису «Бористен» Фідель Сухоніс і громадська діячка, 
письменниця і журналіст Еліна Заржицька…

Також членами Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України стали: голова Спілки болгарських 
письменників Боян Ангелов, очільник Спілки письменників 
Удмуртії Петро Захаров, генеральний секретар Асоціації 
індійських письменників, бенгальський поет Ашис Са-
нйал та керівник Міжнародної Медитеранської Академії 
імені братів Міладінових Разме Кумбароскі (Македонія); 
зарубіжні літератори Димитр Христов (Болгарія), Атанас 
Ванчев де Трасі (Франція), Бенедикт Дірліх (Німеччина), 
Марко-Роберт Стех (Канада), Ак Вельсапар (Швеція), 
Рісто Василевскі (Сербія), Єтон Келменді (Бельгія), Расул 
Моарекнежад (Іран), Алекс Врубель (Великобританія), 
Бахит Кенжеєв (США), Гурген Баренц (Вірменія), Інга 
Крукаускене (Литва), Джуро Відмарович (Хорватія), 
Бранко Цветкоскі (Македонія), Ауезхан Кодар (Казах-
стан); перекладачі: Хіроші Катаока (Японія), Кім Суквон 
(Південна Корея), Роксана Кжемінська (Польща), Ріта 
Кіндлерова (Чехія), Фотіні Папаріга (Греція), Дагфінн Фол-
дйой (Норвегія) та інші відомі люди з 45-ти країн світу.

Як зазначив президент новоствореної Академії Сергій 
Дзюба, це – не науковий чи освітній заклад, а саме 
міжнародна громадська організація, що діятиме, як і 
літературно-мистецькі академії за кордоном (зокрема, в 
Болгарії та Македонії), активно співробітничаючи з ними. 
Це – вікно в світ для наших письменників, перекладачів 
та науковців.

Анатолій КУЛЬЧЕНКО

Першою точкою комплексних тренувань стала 
Підгородненська школа №2. Пройти практичний курс 
занять «Захист Вітчизни» тут зібралися близько сотні 
старшокласників з чотирьох місцевих шкіл. Загалом у 
проекті візьмуть участь 25 навчальних закладів різних 
районів області. За підсумками навчань буде створено 
спеціальний план-розклад, який передбачатиме посилен-
ня військово-патріотичного виховання у школах. 

Протягом цілого дня у Підгороднему старшоклас-
ники збирали та розбирали автомати Калашникова та 
пістолети Макарова, вивчали механізми дії мін і гранат. 
Школярі також практикувалися у наданні першої медичної 
допомоги та демонстрували обізнаність у предметах 
військової амуніції. 

Більшість практичних матеріалів, зокрема, зброю та 
військове спорядження передали командири батальйонів 
«Придніпров’я» та «Дніпро-1». Про основні правила без-

На Дніпропетровщині стартував 
проект військово-патріотичного 

виховання «Захист Вітчизни»
пеки під час тренувань і у разі реальної загрози школярам 
розповідали їхні вчителі. До тренувань у Підгороднему 
долучилися восьмеро викладачів профільного предмету.

Загалом навчально-виховний проект «Захист 
Вітчизни» передбачає участь як хлопців, так і дівчат. 
Комплексне навчання складається з чотирьох уроків по 
45 хв. За програмою заходу учні вивчають одразу кілька 
предметів . Серед них історія України, географія, захист 
Вітчизни та медико-санітарна підготовка. 

Практичні заняття проходитимуть у різних школах що-
четверга протягом 2014-2015 року. Через тиждень еста-
фета перейде до школярів Кіровського району. Загалом до 
ініціативи приєдналися 25 навчальних закладів області. 
За підсумками проекту буде створено спеціальний план-
розклад, який передбачатиме посилення військово-
патріотичного виховання у школах Дніпропетровщини.

Інф. ДОН ДОДА



12 №12 (281)

У Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара в рамках Культурологічного клубу 
«В гостях у ректора ДНУ» відбулася зустріч з ректором 
Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки, відомим 
піаністом, заслуженим діячем мистецтв України Юрієм 
Михайловичем Новіковим.  

Для студентів Дніпропетровського національного 
університету творча зустріч «Коли звучить мелодія в 
душі…» стала чудовою нагодою зануритися у поетич-
ний світ музичного мистецтва. Адже, окрім знайомства 
з цікавими фактами творчої та професійної біографії 
поважного гостя, вони отримали можливість заслухати 
відомі класичні твори у живому виконанні. «Спілкування 
з Юрієм Михайловичем Новіковим – це нова віха в 
діяльності Культурологічного клубу Дніпропетровського 
національного університету, – зазначив на самому почат-
ку ректор Микола Поляков. – За час свого існування наш 
Клуб став джерелом ознайомлення студентів з відомими і 
талановитими людьми Дніпропетровщини – самобутніми 
представниками театральної культури, літератури, худож-
нього й музичного мистецтва. Переконані, що такі зустрічі 
залишають глибокий слід у душі молодого покоління, спри-
яють його духовному зростанню та значно розширюють 
культурні горизонти», – підкреслив Микола Вікторович.

А потім на прохання ректора вельмишановний гість 
детально розповів про свій життєвий і творчий шлях, а 
також навчальний заклад, який він очолює. Так, присутні 
з великою цікавістю послухали розповідь пана Юрія про 
те, що спонукало його стати музикантом. «Витоки моєї 
любові до музики, думаю, варто шукати ще у трирічному 
віці, коли я відвідував дитячий садок. Мені так подоба-
лися тамтешні музичні заняття, що я навіть вдома зі сто-
лу і стільчика складав піаніно й імітував гру. А потім, коли 
мені купили справжній інструмент, я з наполегливістю 
продовжував займатися. Було таке сильне бажання, яко-
го я навіть не розумів, але воно виявилося правильним. 
Відтоді музика зі мною – все життя. Зараз я дуже добре 
розумію, що опинився на своєму місці», – розповідає 
Майстер.  

І дійсно, музиці Юрій Михайлович Новіков при-
святив усе своє життя. За його плечима – 32 роки 
керівницької діяльності у сфері музичної освіти. Так, 
закінчивши Донецьку консерваторію імені С. Прокоф’єва 
за класом «фортепіано», пан Юрій працював директо-
ром Дніпродзержинського музичного училища, був го-
ловою Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації Міністерства культури України, дирек-
тором Дніпропетровського обласного музичного учили-
ща імені М. Глінки та головою Дніпропетровської обласної 
організації Національної всеукраїнської музичної спілки. 
«У нашому регіоні діє велика кількість музичних закладів, 
та Дніпропетровська консерваторія імені М. Глінки є, без-
умовно, найстарішим осередком музичної освіти та куль-
тури. Наш навчальний заклад був відкритий у 1898 році, 
коли головна Дирекція Імператорського Російського Му-
зичного Товариства дозволила відкрити у Катеринославі 
відділення ІРМТ з музичними класами при ньому, що 
стало початком заснування Катеринославського му-
зичного училища (перейменованого у 1926 році спочат-
ку в Дніпропетровське музичне училище, а в 2006 році 
– в Дніпропетровську консерваторію імені М. Глінки). 

Юрій Новіков в гостях у ДНУ: «Музика – це мистецтво для всіх»
Цікаво знати, що іще при першій спробі відкриття в 
Катеринославі музичного навчального закладу наприкінці 
XVIII століття його очільництво на прохання імператриці 
Катерини ІІ пропонували самому Вольфгангу Амадею 
Моцарту: митець навіть дав згоду, проте обійняти посаду 
вже не встиг», – розповів про славну історію становлення 
консерваторії ректор Юрій Новіков. 

Відтоді цей навчальний заклад з успіхом виконує 
своє головне призначення – бути центром підготовки 
високопрофесійних музичних кадрів на Дніпропетровщині, 
науково-методичним, виконавським, культурно-
просвітницьким та естетичним осередком регіону. 
Сьогодні в його стінах звучить не лише класична, але й 
джазова музика, а свої таланти виявляють все нові і нові 
музиканти.

Багато говорили на зустрічі й про феномен музики та 
її вплив на душу і тіло людини. Як фахівець, який також 
постійно слідкує за новими дослідженнями у галузі фізики 
і психології, Юрій Михайлович зазначив, що ми дуже ча-
сто недооцінюємо вплив музики на наш організм. А 
відтак, закликав молоде покоління дуже уважно ставити-
ся до вибору музичного репертуару для прослуховуван-
ня. За його спостереженнями, сучасна молодіжна музика 
(часто голосна і агресивна) несе в собі значну небезпе-
ку, бо руйнує внутрішній порядок нашого тіла. «Я би на-
звав таку музику, скоріше, антимузикою. І навпаки, про-
слуховування чистої, світлої музики підносить наш дух і 
формує всередині тіла природну гармонію. Тому ми всі 
маємо відходити від невігластва і свідомо обирати те, що 
сприятиме зародженню в нас краси і порядку. А саме цій 
меті якраз і служить справжня Музика», – відзначив Юрій 
Новіков. На його переконання, музика сама по собі є до-
лею не лише для обраних, вона – для всіх. «А ще музичне 
мистецтво як складова частина людської культури міцно 
пов’язане з загальним розквітом і добробутом будь-якої 
держави. І чому я говорю тут про первинність культури? – 
запитаєте ви. – Бо все спочатку виникає на тонкому плані 
і лише потім з’являється у нашому матеріальному світі. 
Пам’ятаймо про це!», – закликав Майстер.

Далі впродовж спілкування Юрій Михайлович Нови-
ков щиро відповідав на численні питання студентства, 
що стосувалися як його професійного життя (улюблені 
вчителі, секрети успішного багаторічного поєднання 
організаторської та творчої діяльності), так і особистих му-
зичних уподобань. Крім того, на прохання студентства він 
розповів про нову репертуарну програму, яка планується 
в Дніпропетровській консерваторії на сезон 2015 року.

Проте кульмінаційним моментом всієї творчої зустрічі 
стала саме Музика. В подарунок слухачам гість Клу-
бу неперевершено виконав сонату для фортепіано № 8 
до мінор, oр. 13 Людвіга ван  Бетховена, більше відому, 
як «Патетична соната». Спраглі до живого виконання, 
молоді люди гучно вітали гостя шквалом захоплених 
аплодисментів. Квітами й подарунками подякував за чу-
довий вечір Юрію Новікову й ректор ДНУ Микола Поля-
ков, побажавши митцю творчої удачі, нових талановитих 
учнів, і безумовно, натхнення, якого нині так потребує на-
род України.  

Інформаційно-аналітичне агентство 
ДНУ імені О.Гончара

Тел.: 374-98-20    www.dnu.dp.ua
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Студент першого курсу Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара Ельтадж Алієв, 
який навчається за напрямом «Міжнародна економіка», 
здобув титул чемпіона світу з кікбоксингу за версією WTK. 

Чемпіонат світу за версією WTK проходив в 
італійському місті Маріно-де-Карра. Ельтадж Алієв висту-
пив у ваговій категорії 75 кг та отримав перемогу у всіх 
п’яти поєдинках: у чвертьфіналі він переміг представників 
Англії та Франції, у півфіналі – двох досвідчених італійських 
спортсменів, а у фіналі зустрівся з українським спортсме-
ном у категорії «ло-кік».

Ельтадж Алієв є майстром спорту з боксу та 
п’ятикратним чемпіоном України. Крім цього, він неодно-
разово здобував перемоги на обласних змаганнях, має 
багаточисельні премії та медалі. 

Студент ДНУ – чемпіон світу
з кікбоксингу

Факультет міжнародної економіки пишається своїм 
чемпіоном! 

Щиро вітаємо Ельтаджа з перемогою та бажаємо по-
дальших успіхів у спорті та навчанні! 
Кафедра міжнародної економіки та світових фінансів

ДНУ ім. О. Гончара

Радник-посланник Посольства Чеської республіки Па-
вел Бучек зустрівся зі студентами Дніпропетровського 
університету ім. Олеся Гончара. Темою лекції для 
преставників різних курсів та спеціальностей була освіта 
за кордоном, зокрема у Чехії. 

Павел Бучек розпочав свою промову з таких слів: 
«Спілкування зі студентами можна назвати нашою 
дуже доброю традицією. Ми підтримуємо та заохочуємо 
студентів навчатися за кордоном». 

Таку можливість студентам надає програ-
ма Європейського Союзу «Еразмус+». Це програма 
академічного обміну студентами між університетами 
країн-членів Євросоюзу. За словами радника, за 27 років 
її існування можливістю отримати якісну освіту і чудово та 
пізнавально провести час в іншій країні скористалося вже 
3 мільйони студентів. 

Для студентів з України є можливість скористатися 
грантами Міжнародного фонду Вишеградської четвірки, 
до якої увійшли Чехія, Польща, Угорщина та Словаччи-
на. Як пояснив Павел Бучек, цей фонд надає студентам 
стипендії в розмірі 1500 євро. Але окрім цього, студент 
отримує ще 2300 євро від фонду на свої особисті витрати 
на один семестр. Терміни навчання можуть складати від 
3 місяців до 1 року.

Український студент може безкоштовно 
навчатися в Чехії

«За програмою «Еразмус+» кожний студент, що 
має намір вчитися на магістра у вищому навчально-
му закладі Чехії, має підтвердити свій диплом бакалав-
ра в Чехії. Щоб отримати вищу освіту в Чехії безкоштов-
но, студент повинен здати іспит на знання чеської мови. 
А ось шукати університет за кордоном та домовлятися 
студент має самостійно», - пояснив Павел Бучек на про-
хання студентів, що зацікавилися цією ідеєю навчання. 
Але щоб допомогти студентам у цьому Павел Бучек за-
пропонував написати всім свої електронні адреси. Він 
пообіцяв надіслати анкети та умови вступу до чеського 
університету.

Під час зустрічі делегації Посольства Чеської республіки 
з керівництвом ДНУ йшлося про пошуки університетів-
партнерів для виконання спільних наукових розвідок та 
академічних обмінів. Перший проректор ДНУ Олександр 
Кочубей наголосив, що наш класичний університет має 
дуже широкий перелік напрямків для співпраці, тому може 
виступити партнером як гуманітарним, так і технічним 
та природничим університетам. Сьогодні більше сотні 
університетів Європи, Америки й Азії є партнерами ДНУ. 
Павел Бучек зазначив, що чеські університети зацікавлені 
у співпраці з українськими, надаючи їм певні преференції 
та шукаючи донорів для фінансування наукових робіт. 
Гранти Вишеградського фонду університетам-партнерам 
для реалізації цих програм сягають 40 тис. євро, тож 
співпраця буде корисною для обох сторін. 

Наприкінці кінці зустрічі Павел дав таку настанову сту-
дентам: «Ми готові співпрацювати зі всіма студентами, 
охочими до знань. Ваша справа як студентів – бути актив-
ними та проявляти ініціативу». 

Це не перший візит представників Чехії до 
дніпропетровських студентів. Ще в липні Міністр закор-
донних справ Любомир Заоралек проводив зустріч у 
ДНУ ім. О.Гончара. Тоді мова йшла про підтримку з боку 
Чеської республіки бійців української армії, постраждалих 
в зоні АТО. 

Тетяна Мартим’янова
студентка ФСЗМК ДНУ ім. О.Гончара
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У Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара відбулася урочиста церемонія 
відкриття пам’ятного знаку на честь загиблих в ході бой-
ових дій на Сході України випускників університету. На 
заході були присутні рідні та друзі загиблих героїв, бойові 
побратими. 

Глибоким сумом і болем відлунюють у серцях 
студентів, аспірантів, викладачів та співробітників 
університету трагічні звістки із зони АТО. Вже четверо 
вихованців ДНУ героїчно загинули, відстоюючи право на-
шого народу жити у вільній і незалежній Україні. У числі 
перших великих і резонансних потрясінь була загибель 
асистента кафедри політології Павла Левчука. Після за-
хисту дисертації разом зі своїми побратимами – десант-
никами 25-ї бригади він повертався до зони АТО на борту 
літака ІЛ-76, збитого в ніч з 13 на 14 червня над Лугансь-
ком. Пізніше у засідці бойовиків під Шахтарськом загинув 
випускник механіко-математичного факультету Володи-
мир Градиський. Потім до наших втрат додалася загибель 
випускників юридичного факультету Олексія Тищика, під 
час боїв за Донецький аеропорт, і Дениса Гаврюшина, що 
загинув під Жданівкою. 

«За покликом душі й з глибоким сумом на серці 
зібралися ми сьогодні на урочисту церемонію вшануван-
ня пам’яті вихованців нашої Альма матер, що загинули на 
Сході України, – звернувся до зворушених присутніх рек-
тор університету Микола Вікторович Поляков. – З часів 
закінчення Другої світової війни ніколи Україна не стика-
лася з такою неприхованою агресією, якій належить нам 
протистояти сьогодні. Анексія Криму, палаючий Донбас… 
Неоголошена, але від того не менш кривава війна щодня 
забирає життя наших співвітчизників. Сьогодні кожному 
з нас необхідно переосмислити значення таких понять, 
як «Батьківщина», «рідна земля», «патріотизм». Адже 
зовнішні виклики, що ставлять під загрозу саму сутність 
таких фундаментальних базисів нашої державності, як 
територіальна цілісність, суверенність, право народу 
України на самовизначення, не дають нам часу на довгі 
роздуми». 

Кілька сотень студентів, викладачів, близьких заги-
блих юнаків не міг вмістити просторий хол університету. У 
скорботі люди застигли на сходах, у коридорах головного 
корпусу ДНУ. Світлими спогадами про загиблих ділилися 

Пам’ять про героїв житиме в університеті
їх родичі, університетські наставники, бойові побрати-
ми: учасник бойових дій, поранений 27 серпня канди-
дат історичних наук, доцент кафедри історії України ДНУ 
Олег Анатолійович Репан; капітан 25-ї Дніпропетровської 
окремої повітряно-десантної бригади Богдан Васильо-
вич Гальчинський; науковий керівник кандидатської 
дисертації Павла Левчука завідувач кафедри політології, 
професор Олексій Анатолійович Третяк; колишній кура-
тор Олексія Тищика та Дениса Гаврюшина, доцент ка-
федри адміністративного та кримінального права Наталя 
Семенівна Юзікова; декан механіко-математичного фа-
культету ДНУ Олександр Васильович Хамініч.

Про свого молодого колегу Павла Левчука завідувач 
кафедри політології Олексій Третяк говорить, що Пав-
ло виконав наукову роботу, присвячену місцевій владі і 
прийняттю політичних рішень, на гідному рівні і був пер-
спективним науковцем. «Його робота сприятиме розвит-
ку політичної науки, й зокрема, розвитку нашого міста, 
– вважає Олексій Анатолійович. – Павло був представ-
ником нової генерації політологів Дніпропетровської шко-
ли, сумлінним, чесним, добрим товаришем. Був небай-
дужим, мав чітко виражену громадську позицію. Такі, як 
Павло, віддали життя за сучасну, нову Україну без зайвих 
роздумів і не згідно з якимись настановами. Це свідчить, 
що народжується нова Україна». Кілька слів про свого 
військового побратима сказав одногрупник Павла Левчу-
ка Олексій Пастернак: «На щастя, Паша мав патріотичну 
позицію і виконав обов’язок кожного чоловіка – захища-
ти рідну землю. Пам’ятаю, як під час прогулянки він мені 
сказав, що скоро буде війна з Росією. Це був початок 
Майдану. Я йому тоді не повірив. Тепер завжди згадую 
ці його слова. Хочеться, щоб в Україні було більше таких 
патріотів, як Паша». 

Ректор ДНУ Микола Поляков вручив брату Павла 
Сергію диплом кандидата політичних наук, який Павло не 
встиг отримати. Сергій висловив вдячність університету 
за підтримку: «Загибель Павла – непоправна втрата 
для нашої сім’ї. Хочу сказати, що в тяжку хвилину саме 
університет надав нам безцінну моральну і матеріальну 
підтримку: допомагали і друзі, і колеги». 

У бойових діях на Сході країни брав участь викладач 
університету Олег Репан. З палким словом він звернув-
ся до присутніх: «Коли ми увійшли в Красноармійськ, нас 
зустрічали з радістю. Нас усім забезпечувала армія, але 
в цьому не було потреби, тому що 2,5 місяці нас годувало 
місцеве населення. Тож постає питання: хто з нами воює? 
Такої ситуації не виникло б, якби Росія не постачала 
озброєння і не кидала на Схід України свої війська. Мені 
здається, що є одна проста засаднича річ, яка відрізняє 
нас. Ми, українці, готові бути спільнотою, і наше відчуття 
того, що ми різні, робить нас сильними. Саме це прагнен-
ня бути різними, але вільними, і відрізняє концептуально 
нас від ворога, який хоче, щоб ми всі були однаковими». 

Вдова Олексія Тищика Юлія: «Безсумнівно, ніщо не 
зможе вгамувати біль материнського серця. Це великі 
втрати для нас, але я маю сказати, що ми не втратили 
надію. Ця війна забере ще не одне життя, але я вірю, що 
ми переможемо. Олексій мені не один раз казав: «Хто, 
крім нас?». Це девіз наших захисників: «Ніхто, крім нас, 
не захистить нашу землю». Ми маємо бути сильними і 
сказати ворогу, хто ми є насправді. Ми справжні патріоти, 
ми вболіваємо за нашу країну, ми воюємо заради того, 
щоб світ побачив нашу незалежність».

Декан механіко-математичного факультету, профе-
сор Олександр Хамініч говорив про життєвий вибір ви-
пускника цього факультету Володимира Градисько-
го: «Всі випускники факультету йдуть своїми шляхами. 
Своїм шляхом пішов і Володимир Градиський. Створив 
сім’ю, виховав чудового хлопця, який зараз навчається 
в університеті. Його шлях став важким, тернистим, але 
правильним: він віддав найцінніше, що в нього було – 
життя за нашу країну, за всіх нас. Це, мабуть, найвищий 
злет, який дається кожній людині, але не кожна його може 
здійснити. Ми будемо пишатися тим, що Володимир на-
вчався на нашому факультеті, він – приклад для молоді. 
Наші герої будуть завжди поруч з нами і в наших серцях». 
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Мистецьки різножанровою виставкою «Зимо-
ва витинанка» зустріли зиму студенти факультету 
української й іноземної філології та мистецтвознавства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 

Фото у рамці з розфарбованих макаронних виробів 
– 15 гривень, шматочок смачного домашнього торта – 4 
гривні, листівка з петриківським розписом – 5, магніт з 
петриківкою – 50 гривень. Усі кошти за ці та інші яскраві 
декоративні, прикладні та їстівні витвори виставки-ярмар-
ку призначені для матеріальної підтримки наших поране-
них на Сході країни співвітчизників. 

Організатори заходу – група аналізу у сфері 
гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ – цього 
року, як і минулого, потурбувалися не лише про виставку 
петриківського розпису, витинанки, вишивки, гончарства, 
а й про майстер-класи з цих народних мистецтв.

Деяким художнім прийомам та секретам студентів 
навчали викладач кафедри образотворчого мистецт-
ва, член Національної спілки художників України Тетяна 
Гарькава та майстер петриківського розпису Валентина 
Панко. «Петриківка – мистецтво народне, а значить, по-
винне бути в кожній хаті, – вважає Валентина Панко, яка 
привезла з рідної Петриківки авторські роботи. – Бо ми-
стецтво скрашує життя людини. Намагаємося до тих ре-
чей, які господиня використовує кожного дня, примінити 
петриківський розпис. Це кухонні лопатки, посуд, чашки, 
ручки та інше. А також магніти, сувеніри для дітей – обе-
реги, кулончики, сільнички, сопілки, які добре розробля-
ють дитячі легені. Порцелянові чашки, розписані золо-
тими і срібними фарбами, можна використовувати, а от 
дерев’яні – декоративні. Сільничка-свинка розмальова-
на дубом, тому що свинка любить ритися під ним, а коли 
ви будете сільничкою користуватися, вона забрудниться і 
стане справжньою свинкою». 

Менш знане мистецтво витинанки представляли до-
цент кафедри загального та російського мовознавства 
ДНУ Юлія Датченко та майстер цього традиційного на-
родного мистецтва, член Національної спілки народних 
майстрів України Наталія Авдєєнко. Студенти навчили-
ся деяким нескладним узорам витинанки за допомогою 
звичайних ножиць. Наталя Авдєєнко в цей день презен-
тувала петриківську витинанку та картини з петриківським 
розписом: «Витинанка – художнє вирізування з паперу – 
буває різна: і однокольорова, і багатокольорова, є така, що 
вирізується з цілого аркуша паперу, – розповіла Наталя 
Олексіївна. – А наша, петриківська – складна і складена, 
тому що кожен елемент вирізується окремо і може багато 
разів накладатися один на один, щоб потім відтінюватися 
різними кольорами. Називається вона петриківською, 
тому що дуже схожа на петриківський розпис елемента-
ми, мотивами, композиційною побудовою, барвистістю. 
Мої улюблені елементи – ажурні квітки-кучерявки, хризан-

«Зимова витинанка» у ДНУ

теми, жоржини, майже в усіх моїх роботах присутня кали-
на: у Петриківці вона росте майже у кожному дворі, тож це 
природно і символічно». 

Роботи з добровільної організації «Ангел дитинства» 
представляла мама дитини-інваліда Тетяна Корнієнко. Усі 
поробки створені дітьми з обмеженими можливостями. Це 
фото тварин в стильних рамках з розфарбованими мака-
ронними виробами і горохом, новорічні ялинки з шишок, 
в’язані крючком іграшки, підсвічники з глини, дерев’яні 
яйця. Відвідувачів приваблювали виставка гончарних 
виробів студентки факультету післядипломної освіти Лілії 
Панченко та виставка учасниць студії народної вишив-
ки «Оберіг» ДНУ (керівник – майстер народної творчості 
Наталія Щербак). Рушники, доріжки, панно, сорочки – 
усе це зроблено в студії, двері якої завжди відкриті для 
тих, хто хоче навчитися мистецтву вишивання. Вели-
кий інтерес викликала книжкова виставка «Народне ми-
стецтво – світ гармонії та краси» співробітників Наукової 
бібліотеки ДНУ та вишиті картини хрестиком бібліотекаря 
Яни Стець. 

Ярмарок-продаж солодощів та печених виробів, при-
готованих студентками-філологами, діяв протягом всьо-
го заходу. Інна, представник ради студентів факультету 
української й іноземної філології та мистецтвознавства, 
наприклад, напекла млинців. Ще можна було посмакува-
ти варениками з картоплею, тортом, млинцями з варен-
ням. За словами дівчат-продавчинь, студрада факульте-
ту вже неодноразово протягом семестру проводила такі 
«смачні» акції, а кошти переадресовувала випускникам-
філологам Сергію Луцькому і Євгену Назаренку, які пере-
бувають в АТО. 

Інтерактивні й насичені, сповнені красою витворів на-
родного мистецтва виставки стали вже традиційними 
в університеті. На завершення організатори свята под-
якували всім його учасникам за підтримку гуманітарних 
ініціатив і створення позитивного настрою.

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20  www.dnu.dp.ua

«Хочу всім вам подякувати за пам’ять, – звернула-
ся зі словами подяки до університетської громади мама 
Дениса Гаврюшина Ольга Володимирівна. – Народ, 
який пам’ятає своїх героїв, має право на майбутнє. Де-
нис постійно говорив: «Мама, пояснюйте людям, що 
ми не фашисти, що чинимо так, як повинен чинити ко-
жен чоловік – захищаємо вас, свої сім’ї, своє місто». За-
раз гинуть молоді, освічені, талановиті – ті, хто міг би 
багато зробити для нашої країни. Денис був життєлюб, 
європеєць, мав велику силу духу. Свобода була для ньо-
го головною цінністю. І за цю свободу він поклав своє жит-
тя. Ми повинні зробити все, щоб ці втрати наших родин не 
були даремними».

Микола Поляков посмертно нагородив загиблих най-
вищою відзнакою Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара – почесною медаллю 
«За вірну службу ДНУ».

Світла і вічна пам’ять героям, що віддали свої молоді 
життя за Україну. Герої не вмирають! 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20    www.dnu.dp.ua
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На Флоріді  є  певні сезонні обмеження на риболовлю. За їх дотриман-
ням суворо стежать державні інспектори, котрі стараються у різний спосіб ви-
явити порушників. Одного разу я спостерігав таку картину. Перед виходом на 
пляж у нашому поселенні стоять двоповерхові будинки. Так ось до одного з них 
під’їхала машина, з неї вийшов чоловік і пішов до зовнішніх сходів однієї з бу-
дов. А потім почав на колінах повзти аж на саму гору. Потім прилаштувався там 
на пузі й добрих чверть години оглядав у бінокль побережжя, очевидно, намага-
ючись побачити браконьєра. Але його намагання були марні.

Другий випадок розказували мені сусіди. Один старший чоловік , дуже за-
взятий риболов, зловив заборонину  до вилову  рибу, приніс її  до столика на 
захисній пристані поміж нашими житловими будинками  й  почав патрати . тут 
приїздить  авто і вилазить чоловік до столика. Подивився  на рибу  і каже до на-
шого старшого риболовка:

« -  Ця риба заборонена. Випишу тобі штраф».
Наш старичок рибалка  взяв свою здобич  та  кинув у воду і каже інспекторові.
« - Я не бачу забороненої риби».
Інспектор вдягнутий, скочив у воду і підхопив рибину. Наш старичок заплатив 200 «зелених» штрафу.
Мені особисто ніколо небуло проблеми з інспекторами. Бо  обмежувальні приписи стараюся виконувати. Ось і риби-

на, котру долучаю на фото, до вилову не заборонена. А головне подарувала мені стільки рибальської радости. 
Привіт. 

Віктор Бабанський (Флорида, США)

«З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ»

«ОФІЦІЙНИМ РЯДКОМ»

«ДОБРІ СПРАВИ «БОРИСТЕНУ»

АМЕРИКАНСЬКІ РИБАЛЬСЬКІ 
БУВАЛЬЩИНИ

Шановні працівники галузі лісового господарства України, колеги!
Щиро вітаю Вас та Ваші родини з світлим Різдвом Христовим та Новим Ро-

ком!
Ці свята символізують собою завершення певного етапу, і водночас народ-

ження нового часу, нових надій і сподівань.
В році, що минає, лісівники країни досягли високих результатів  господарю-

вання. Їх сумлінну і стабільну роботу і Президент України і керівництво Уряду 
неодноразово відзначали державними нагородами, кращих з кращих удостою-
вали почесних звань.

Зусиллями нашого 50-тисячного колективу працівників лісового господар-
ства цього року створено тисячі гектарів нових лісів, побудовано сотні кілометрів 
лісових доріг, збільшено випуск продукції переробки деревини.

Нам вдалося підтримати країну у цей не простий час, збільшивши надход-
ження до державного бюджету, і що не менш важливо – підняти заробітну пла-
ту працівникам галузі.

Нам є чим пишатися, адже запорукою цієї стабільної роботи галузі є кропітка 
та наполеглива праця лісівників України.

Шановні колеги, нехай прийдешні Новий 2015 рік та Різдво Христове стануть щасливими для кожного з нас. Зичу 
Вам і Вашим родинам гарного настрою, любові, миру і злагоди, добробуту і затишку, Божого благословення! Здійснення 
мрій і очікуваних сподівань.

Із наступаючими новорічними святами Вас! 
З повагою Голова Держлісагентства України

Валерій Черняков

На жаль, з багатьох причин в Україні книжка рідною мовою  нині рідкість. 
Виглядає що якщо такі негативні тенденції будуть продовжуватися, то друкова-
не слово українською взагалі стане ледь не ексклюзивною справою. Редакція 
нашого щомісячника у доступний для неї спосіб старається якось зарадити цій 
проблемі. Так нещодавно редактор  «Бористену» тележурналіст  і письменник 
Фідель Сухоніс привіз книги видавництва  часопису до Калинівської початкової 
школи, що у Солонянському районі. Видання історичного та патріотичного спря-
мування. Зокрема,  новели Лесі Храпливої – Щур ( Канада) про вояків УПА «У 
темряві» , художній збірник «З душі і серця» про геноцидний голод 1932-1933 
років. Цікавим буде для читачів і книга «Християнська сторінка» авторства по-
чесного доктора теології Леоніда Якобчука та журналіста Лева Хмельковсь-
кого з США, котрі як відомо є провідниками однойменної рубрики на шпальтах 
щомісячника. Одне слово, від тепер юні калинівці більше знатимуть про історію 
свого народу.

Влас. Інформ.
На світлині: Калинівці з бористенівськими дарунками. Зліва направо Інна 

Редько, викладач калинівської початкової школи, Василь Веремієв, депутат 
місцевої  сільради, Ілона Веремієва, учениця та Ганна Сердюк, директор школи.

КАЛИНІВЦІ ЗНАТИМУТЬ БІЛЬШЕ 
ПРАВДИ ПРО УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ
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Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара посів четверте місце за рівнем наукової 
підготовки студентів у Конкурсі 2013-2014 Стипендіальної 
програми «Завтра.ua» Фонду Віктора Пінчука.

За результатами конкурсу, дванадцятеро студентів 
університету стали стипендіатами програми «Завтра.ua»: 
Михайло Андрієвський з фізтеху; Марина Артеменко, Ілля 
Вітченко і Максим Мірошніченко з факультету суспільних 
наук та міжнародних відносин; Олександр Білецький з 
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем; 
Аліна Годес (механіко-математичний факультет), Де-
нис Іопель та Денис Максимов з економічного факульте-
ту; Ірина Паламарчук з факультету прикладної математи-
ки; Марія Скворцова (факультет української й іноземної 
філології та мистецтвознавства), Олеся Сміянова 
(історичний), Анна Сокур (факультет психології). 

Як засвідчив конкурс, наших студентів хвилює 
різноманітна наукова проблематика. Так, напрям 
«економіка та менеджмент» представили з наукови-
ми дослідженнями «Аналіз галузі тваринництва в умо-
вах сучасних інтеграційних процесів» Денис Максимов 
та «Оптимізація діяльності приватної нотаріальної кон-
тори» Денис Іопель. Напрям «політологія й міжнародні 
відносини» презентували Марина Артеменко з роботою 
«Формування транснаціональної еліти як чинник сучасних 
глобалізаційних процесів» та Ілля Вітченко «Український 
культурний мікс – національна ідея для ХХІ століття». 
Досліджував систему надування баків з висококиплячим 
пальним ракет-носіїв нового покоління (напрям «транс-
порт») Михайло Андрієвський, феноменологічну критику 
припущень математичної психології (напрям «філософія, 
культура та мистецтво») – Максим Мірошніченко, 

Спрямовані 
в українське завтра

аналітичний аналіз дугової тріщини на межі поділу се-
редовищ («математика і механіка») – Аліна Годес. Ха-
рактер зв’язку особистісних властивостей зі здатністю 
до пробачення в юнацькому віці (напрям «психологія і 
соціологія») досліджувала Анна Сокур, «Cтворення та 
дослідження оптичних властивостей регулярних матрич-
них нанокомпозитів на основі синтетичних опалів і ак-
тивних діелектриків для сонячних елементів» (напрям 
«фізика і астрономія») – Олександр Білецький, проект 
«First goal» (навчально-методичний посібник з англійської 
мови для футбольних дитячо-юнацьких спортивних шкіл) 
(напрям «філологія та журналістика») – Марія Скворцо-
ва. Ірина Паламарчук зосередила увагу на дослідженні 
реалізації методів оцінки параметрів функціонування 
технічних систем (напрям «математика і механіка») та 
Олеся Сміянова – на повсякденному житті Дмитра Явор-
ницького наприкінці XIX ст.: публічності і приватності (на-
прям «історія»).

«Щорічна квота для ДНУ у цьому конкурсі – 60 науко-
вих робіт, – відзначає проректор з наукової роботи ДНУ 
Володимир Карплюк. – Попередній відбір проходить на 
факультетах. Студенти можуть брати участь у конкурсі 
й самостійно. Якщо робота подається у межах квоти від 
ДНУ, то такий студент отримує додаткові три бали. Мак-
симальна кількість балів за три тури конкурсу – 100. Кон-
курс охоплює практично всі галузі науки. За нашими 
спостереженнями, щорічно найактивнішими є студен-
ти з економічного та факультету української й іноземної 
філології та мистецтвознавства». 

Рівень наукової підготовки студентів оцінювався неза-
лежними фаховими експертами відповідно до умов кон-
курсного добору. Переможці впродовж року отримують 
нецільову стипендію від Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua». 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20    www.dnu.dp.ua

Аташе з питань університетського і наукового 
співробітництва Посольства Франції в Україні 
Жіль Маметц представив керівництву, науковцям 

і студентам ДНУ імені Олеся Гончара нові стипендіальні 
і грантові програми урядів Франції та ЄС, спрямовані 
на підтримку інтеграції української вищої освіти до 
загальноєвропейської системи. 

Зокрема, приємною звісткою для науковців ДНУ, як 
активних учасників програми «Дніпро», була новина про 
відновлення фінансування цієї програми. Раніше франко-
українська програма «Дніпро» фінансувалася урядами 
обох країн, відтепер уряд Франції одноосібно відновить 
її фінансування на знак підтримки України та наукових 
обмінів з нашою державою. За кілька місяців, у 2015 
році, буде розпочато конкурс проектів, реалізація яких 
фінансуватиметься у 2016-2017 роках. Також пан Ма-
метц розповів про нові стипендії уряду Франції для моло-
дих учених. Конкурс на отримання цих стипендій вже роз-
почався, а детально з умовами можна ознайомитися на 
офіційному сайті Посольства. 

Перший проректор ДНУ Олександр Кочубей 
поінформував пана Аташе про співпрацю нашого 
університету з науковими і освітніми установами Франції, 
що розвивається з 2002 року. Наразі ДНУ виконує 4 уго-
ди з Інститутом новітніх технологій в механіці м. Клермон-
Ферран, Університетом міста Мен, Вищою політехнічною 
школою Парижу та Університетом Париж – Південь. Сто-
рони домовилися шукати й інші партнерства, де однією 
зі сторін може виступати Посольство Франції в Україні. 
«Нині ми моніторимо 56 партнерств, що дає нам змо-
гу розробляти стратегічні напрямки співпраці між двома 
країнами та бачити результати взаємодії. До того ж ста-
тус «стипендіат уряду Франції» надає студентам певні 
преференції», - наголосив Жіль Маметц.

Координатор Campus France Ukraine Ольга Дорош 
розповіла студентам ДНУ про вищу освіту у Франції та 
можливості навчання у цій країні для наших студентів. Зо-
крема, про те, що уряд Франції пропонує стипендіальні 
програми трьох типів: магістерські – за будь-якою 

Французькі преференції для українських студентів

дисципліною, тривалість навчання 9 місяців; аспірантські 
– написання дисертації під подвійним керівництвом 
та програма COPERNIC – для молодих економістів та 
інженерів. Для того, щоб навчатися у Франції, українським 
студентам необхідно добре володіти французькою та/
або англійською мовами. Ольга Дорош зауважила, що 
магістратура у Франції дуже вузькоспеціалізована. На-
приклад, якщо в Україні ви, згідно з дипломом, перекла-
дач широкого профілю, то у Франції – перекладач лише 
публіцистичних тестів, чи лише технічних тощо. Навча-
тися у цій країні можна в університетах, діяльність яких 
спрямована більше на наукову діяльність, або у вищих 
школах, спрямованих на практичну діяльність. В ДНУ вже 
є досвід навчання студентів за всіма цими програмами.

Докладну інформацію про програми уряду Франції 
можна дізнатися на офіційному сайті Амбасади: www.
ambafrance-ua.org

Інформаційно-аналітичне агентство 
ДНУ ім. Олеся Гончара 

тел. (056) 374-98-29   www.dnu.dp.ua
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Катерина Штанко. Дракони, впе-
ред! – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2014. – 272 с.

Дракони бувають різні, але чи хто 
бачив «грушевого дракона»? А такі 
теж бувають. Виростити такого дра-
кона можна з кісточки чарівного де-
рева. Але казка починається не 
з дракона, хоча він і допомагає її 
розповідати, залишаючи на полях 
книги кумедні коментарі.

Михась Вербицький був 
ботаніком, так-так, справжнім 
ботаніком, але не тим, кого залюбки 
засміють однокласники, а справжнім 
шанувальником усього живого, осо-
бливо рідкісних рослин. І тому немає 
нічого дивного, що Михася приваби-
ла дослідна ділянка у ботанічному 
саду.

На цій ділянці ростуть усі казкові 
рослини, які тільки можна вигада-
ти: червоняста квіточка, молодильні 
яблука, ірландський ельфовик, яра 
верба, яку так полюбляють зелені 
прялі, і найбільш таємниче – драко-
няче дерево.

Михась не втримався, з’їв схо-
жий на грушу плід, а кісточку по-
цупив, щоб йому не попало за цей 
мимовільний злочин. Ось з цього і 
починаються пригоди Михася і його 
маленького братика Котьки, який 
теж примудрився погризти кісточку з 
чарівного дерева.

Подібний необачний вчинок не міг 
не мати наслідків. Повернувшись до-
дому, Михась почав бачити різних не-
реальних істот, як то каверзні «похиб-
ки», розуміти мову тварин і рослин, 
бачити приховану сутність... Він 
дізнається, що їхній рід іще з 1632 
року береже домовик на ім’я Домінус 
Верба. А з появою грушевого драко-
на Хоми Вербицького життя родини 
стає зовсім непередбачуваним.

Хома – милий дракон із синьою 
лускою, він вегетаріанець, має дуже 
непростий характер, але дуже лю-
бить родину, в якій народився. Тільки 
«милий» він, поки маленький, а за сім 
років виросте майже до п’ятдесяти 
метрів у довжину.

А ще дракон може прикидатися 
собакою, тому насправді невідомо, 
скільки дивовижних істот можна 
зустріти на вулицях українських міст.

Й ось тут випадково виявляється, 
що Хома такий не один. Так само 
під виглядом собаки, вигулює сво-
го дракона багатий хлопчик-аристо-
крат Олелько Пихач. Тільки його дра-
кон, як і сам Олелько, – м’ясоїдний 
хижак, а за класифікацією драконів 
– чорний морок, представник одно-

«Драконе – літай!»
го з найбільш рідкісного драконово-
го виду.

Чомусь така схожість драконів 
та їхніх господарів нагадала мені 
всесвітньовідомий твір «Як при-
ручити дракона», хоча подібність 
характерів та емоційний зв’язок між 
людьми і тваринами цілком природні.

Хижаки можуть полювати на 
інших драконів, і Хома опиняється у 
великій небезпеці.

Проте, у цій казці все не так про-
сто, як може здаватися, і замість 
ворожнечі можливий прихід друж-
би і взаєморозуміння, а Хома і Ми-
хась волею випадку, поки Олелько 
відпочиває з батьками за кордоном, 
стають няньками для м’ясоїдного 
дракона.

Хоча у цій історії мені найбільше 
шкода Олелька, бо він любить свого 
дракона і сумує за ним. Для Олелька 
чорний морок Спайк – друг, і можли-
во, єдиний.

Так Михась дізнається, що з дра-
конами у людей все зовсім непро-
сто, а подальші події неодноразо-
во змушують у тому переконатися. 
Світ складний, і він не може бути 
іншим, бо інакше драконам і лю-
дям доведеться ділити його між со-
бою. Чарівники вигадали чарівні 
речі, щоб приборкати драконів і захи-
стити людство, хоча й серед людей 
зустрічаються самозакохані і жадібні 
покидьки, як, наприклад, молодик на 
прізвисько Амур Галант, який влаш-
тував ательє з пошиття одягу та 
аксесуарів з драконової шкіри для 
найбагатших верств суспільства.

Натомість у драконів є кодекс, за 
яким вони не мають права шкодити 
людям. Хоча це правило може вия-
витися й умовним, якщо замислитись 
про те, що будь-яке правило має свій 
початок і кінець. Але це, певно, трохи 
інша історія.

Михась також дізнається про 
існування Навігаторів – людей, які 
можуть керувати драконами, бути ва-
тажками у їхніх зграях. Це саме та-
кий Навігатор може наказати «Драко-
ни, вперед!».

Брати Вербицькі потрапляють у 
небезпеки і переживають багато при-
год. Знайомляться з іншими драко-
нами, не подібними до грушевого 
та чорного морока, – велетнем Хай-
Тобі-Грецем і золотою драконкою Ли-
хоманкою, веселими лимонними се-
стричками-близнючками Скалкою і 
Скіпкою, образливим Гарбузяним Пи-
хом, які належать до різних драко-
нових видів. Не треба також забува-
ти, що більшість цих драконів зовсім 
юні і майже нічого не бачили в житті, 

бо народилися в неволі або були 
зловлені браконьєрами.

Книга барвиста, у ній багато гу-
мору, і можна назвати її справжньою 
казкою, яка лікує душу своїм теплом. 
Із завмиранням серця слідкуєш за 
подорожжю драконів вздовж Дніпра і 
до Криму. Веселишся і замислюєшся, 
дивлячись їхніми очима на людські 
міста і на наше життя. Люди часом 
бувають значно небезпечнішими за 
драконів усіх разом узятих...

Чудова історія, хоча інколи й 
посміхаєшся наївності таких утво-
рень, як Експериментальний Інститут 
Фольклорної Флори та Фауни. Й 
у світлі нинішніх подій, сумно, що 
ботанічний сад і плато Карабі-Яйла 
знаходяться у зараз майже недоступ-
ному Криму.

Залишаються і запитання. Напри-
клад, звідки в Олелька Спайк і що 
хлопчик взагалі знає про драконів? 
Як влаштоване життя драконів на 
Місяці? Які ще чарівні істоти впли-
вають на життя людей? Яким чином 
обирають і виховують Навігаторів? Чи 
часто майстри помиляються у своєму 
виборі? Як будуть далі розвиватися 
стосунки між героями, у дружній чи 
конфліктний бік? Та й про чарівників 
майже нічого не розповіли...

Але, можливо, ці відповіді дасть 
нова книга? Бо твір має величезний 
потенціал – пригодницький, казковий, 
психологічний та навіть соціальний. І 
так не хочеться розлучатися зі світом 
таких милих драконів, які за кілька 
років виростуть у величезних, але до-
брих «чудовиськ».

А ще у цій книзі надзвичайні 
ілюстрації, які хочеться довго роздив-
лятися.

Наталія Дев’ятко
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Тонкий і спостережливий лірик, музикант і філософ, 
Марія Дружко в новій поетичній збірці одразу починає з 
головного – душі, «сонця духа». Колись давно Сократ шу-
кав людину, нині поетеса шукає її духовну велич. І робить 
це всюди: «на перехресті глуму й ницості», «за вікнами 
«Бентлі», у череві «Ланусів», «в тисячоликості дикоголо-
сого натовпу Янусів». Але – нема душі: у якомусь сторіччі 
загубилася. Може, десь у тронному залі, а може – на 
паперті. Та й узагалі: чи є вона в наші часи?

З першої сторінки книги «Стрітення», яку відомий поет 
Сергій Злючий назвав «тендітною збіркою поезій», - по-
стають проблеми. І це так похоже на Марію Дружко: її 
завжди приваблюють теми й проблеми масштабні – як у 
поезії, так і в прозі. Вона постійно шукає величну душу: 
в ночах-задумах, у гінкому піддашші днів. Наче довіру 
ніжних квітів у ядерних загравах. Але – заради чого? Та 
щоб же врятувати бодай останню казку: в озорінні її лю-
дина, можливо, й добуде прозріння: як живеш? Як жити 
далі? І чи знаєш правду про свою душу? Часом вона, 
уперта й мовчазна, - не горбата, як верблюд?

Поезія Марії Дружко, глибока й крилата, - торує доро-
гу до сердець людей, ступаючи услід за совістю. Колег-
поетів вона застерігає: іржею вчинків не знищуй благо-
дать, сквернодушшям не брудни красу, за гріш честі не 
продавай. Адже мудре красне слово – і за владу вище.

Чи розуміє людина, що в Світ – один і єдиний, що 
кожна мить життя нашого вплітається у Вічність? Чи тя-
мить, що в богоданому броунівському русі є мале зерня 
і її щастя? Якщо так, то чи прагне його добути – обран-
ням власної ниви, біля якої не випускаєш з рук, як зброю, 
чепіги плуга й серп? Не виглядай на диво життя з вікна, 
адже воно не картинна галерея, а Господнє дійство. І 
тільки його яскрава мить дарує нам Вічність.

Душа чутлива – лиш у пам’ятливих. На жаль, пам’ять 
згорає, і на той берег там уже немає броду. Та вона вічно 
жива в іменах народу, в їхніх думках, ділах, страждан-
нях і муках. Отож горе тому народу, в якого заброди й 
запроданці паплюжать чесні імена його синів і дочок. А 
куца сучасність на тому багатті лишень гріє руки, ласка-
во опускаючи безсоромні очі. Хіба знайдеш тут величну 
душу? Надто там, де «народ купують за їдла шматок. І 
знов перемагає чорна рада». Поетесі зболілося, що її на-
род «у тридцять третім голодно-німім обернуто на сиріт», 
«надто добро навчито мовчати. Напівсвідомо жить у 
напівкрик». Та й нині, забувши права і закони, люди жи-
вуть «між забоєм і запоєм». А в державі - повний дери-
бан. І що ж тут робити? «Самотужки вирішуй: людина ти, 
чи мікроб». Все залежить од величі душі. Якщо, певна річ, 
вона у тебе є.

З байдужою душею поезій не напишеш. Душа ж самої 
поетеси – велична і правдива – жива, бунтує, шукає, три-
вожиться. Десь у її закутку заграло сонце. Тікаючи із келій 
сірих буднів, поетка пише схвильовано: це що – найви-
ща з вершин, чи найтрагічніша з колізій? Перо поетеси – 
Божий знак чи прокляття? Мабуть, і те, і інше. Проклят-
тя, бо щоразу маєш вирішувати Гамлетівське: бути чи не 
бути? Божий знак, бо маєш душу й совість: узявши до рук 
стилос, - не випускай його з рук, іди до людей з чистою 
совістю. З правдою. У поетеси рядки віршів лягають не 
тільки на велень, але й, стражденні, солоні, - збігають по 
щоках, як терпке відлуння самотини. В умовах сірої мар-
ноти й бездоріжжя хрестопадіння мудра поетеса бачить 
шлях до воскресіння через осягнення Небес, здолавши 
власну Голгофу й розп’яття. На сакраментальних стеж-
ках світла й темряви Марія Дружко осяює й власне твор-
че кредо: «Мистецтво гине лиш тоді, коли душа вмирає».

Душа схожа на скрипку, - пише поетеса. А й справді: 
«Полоскочи струну, - то і вже в горлі пече». Або – бринить 
бруньками. Щоразу – інакше: адже буває «натхнення-ди-
во», а буває «натхнення-рана». Від того й самі вірші – то 
сиві, як давність, то первоцвіти.

Без совісті душа – крива. Марія Дружко творить душі 
на власний смак. З білого й чорного, світла й пітьми. Го-
ловне – щоб була совість от чим стурбована поетеса. 

У пошуках величної душі

Людина ж тягнеться до віри «од 
відчаю й облуд». Земне життя 
вчить нас терпінню, та чи навчить-
ся чогось людина без душі?

Розділ «Стилос» плавно й 
логічно переходить у розділ «Сан-
тимент», який починається ци-
клом «Пори року». У кожній порі – 
два катрени. Панна Марія пильно 
підмічає: «Небо насіяло біленокого 
борошна. Спекли каравай вітри 
з хуртовинами» /«Зима»/. Вес-
няне стокато випало дощем вес-
на «співуча, як Венеція». Квітень 

варить запашне зілля, додаючи дрібку кохання, тому й 
поезія натхненно-молода /«Весна»/. Влітку Сонце «драж-
нить засмаглими персами». «Солодке літечко, дощами 
змиване. Недоціловане і недоспіване». /«Літо»/. Нарешті 
– «Ах, осене. Ти є у кожній жінці. Котрій кохання в душу 
поціля». /«Осінь»/.

Багато писано про пори року, але ніхто так несподівано 
про них не сказав, як Марія Дружко. Це тому, що вона і в 
них шукає душу. І знаходить у кожній – свою, величну.

А який музичний, багатоінструментовано розписаний 
вірш «Ринви»: клавір для оркестру. Хлопочуть сміхом 
синьоокі ринви, душа веде широкі арпеджіо, мружить-
ся лукаво нота Сонця, вишневе небо пророкує зливу. 
Завершує незбагненний тризвук мажорів... Тут радість 
і печаль в одній октаві. І так тепло на душі, що хочеть-
ся вернутись у дитинство. Поетеса співає розкішні псал-
ми світанню, яке поки-що лиш заграє на одній струні, 
- і прозорі її звуки летять і тонуть у молочнім сні. Поете-
са вихлюпує свою душу не кому-небудь, а Сонцю, щоб 
напоїти його проміння.

Марія Дружко – не тільки поетеса, а ще й компо-
зитор та співачка, відтак багато її віршів присвячено 
музиці – «душі душі», той же наприкінці «Ноктюрн», або 
фантазії: сентиментальна, урочиста, пікантна, химерна, 
жартівлива, шалена.

У розділі «Єва» поетка зізнається:
Нехай говорять, що чудес немає,
Я забобонна, тож для мене будуть.
Таке передчуття у неї цілком закономірне: людина, 

яка шукає душу, не може не пострінутися з чудесами, 
що їх творить саме душа. Хіба не чудо: січень пише при-
страсний сонет? Або:

Петлястий шлях – від себе і до себе – 
Ще раз почну розкриленим рядком
На перехресті між Землею й Небом,
В сум’ятті рим і нетерпінні ком.
В аннотації до книжки сказано: «Діапазон поезій збірки 

«Стрітення» - широкий: від глибокофілософського зву-
чання громадянської лірики до зворушливої інтимності 
любовної поезії.» Це справді так. Розділ «Єва» - це поезії 
про кохання. Лірична героїня повістить читачеві про нього 
то серйозно, то з болем і жалем, то іронічно й з гумором. 
Душа повна щемливим щирим почуттям. Але й відразою 
до обману та зради. Дівчина хоче відпити з повного Ков-
ша Щастя. Єва для нас. Людей, - гроно з райських кущів.

У віршах Марії Дружко «ламаються крики об тишу», 
«падає тиша, як брила», «мелодій чудернацьких дивні 
звуки висять в повітрі мов комети хвіст», «Нову сторінку 
нашого життя З абзацу почина червона титла», хтось 
прагне «розібрати клинопис долі», «пахне туга теплим 
ладаном». А хтось перебирає «хвилини, як патрони» ...З 
такими перлами мистецькими авторці «уже не страшно у 
пустелі духу».

Марія Дружко майстерно володіє словом, точно 
відчуває його алмазні грані: «Так дивно, димно, дивовиж-
но так», «апостоли, взувайте постоли», «Стоїть Голгофа 
в зелені, наївна. Хрести не тешуть. Рани – не болять», 
«Стріла дзвенить, співуча, як струна»...

Знаю Марію Дружко з її талановитих шкільних спроб у 
поєзії. Готував до друку її першу збірку. Читав у рукопису 
її роман. Працьовита панна! Терпляча. І як тут не згада-
ти Василеві Стусові слова: «Терпи, терпи – терпець тебе 
шліфує».

Так, певна річ, - шліфує. Як алмаз. Якщо від неба 
маєш справжній талант.

Микола Миколаєнко

«СЛОВО ПРО КОЛЕГУ»
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Майже три десятки років тому на-
родившись у Криму, так тут і мешкаю. 
Не можу сказати, що аж надто лю-
блю півострів, але це мій дім і мені не 
хотілося б зриватися зі звичного місця 
та кудись переїжджати. Невідомість 
не лякає, хіба що у дуже молодо-
му віці, та й ніде на нас не чекають. 
Так склалося, що я стала свідком 
останніх подій. Спостерігати за яки-
ми, й тим більше призвичаїтися, над-
звичайно важко. Але, коли відчуваєш 
відповідальність не лише за себе, 
але й за сім’ю, то розумієш, що не 
маєш права перевертати їхнє жит-
тя через власні суперечливі почуття. 
У зв’язку зі складною досить непев-
ною ситуацією на півострові мені не 
хотілося б називати ані власне ім’я, 
ані прізвище. Гадаю, можна зрозуміти 
чому. Тим, хто наразі планує залиши-
тись у Криму, краще сидіти тихесень-
ко та тримати власні думки при собі.

Так склалося, що у дитинстві, 
я певний час жила в родичів на 
Західній Україні, потім проводи-
ла там кожне літо, тому вихована в 
українському суспільстві та побуті. 
Я обожнюю рідний фольклор та 
традиції!  У старших класах навчала-
ся в українському класі, потім стала 
студенткою факультету української 
мови та літератури. Про Росію май-
же нічого не знаю, хоча доля зму-
сила мене певний час перебувати в 
Москві, і заглиблюватись у її історію 
та самобутність ніколи не хотіла 
та й не мала потреби, бо відчуваю 
себе українкою. Атож було б див-
но, якби я досягнула російський пра-
пор і тішачись ним розмахувала, 
зустрічаючи «визволителів»…

Добре пам’ятаю, як у центрі міста 
на площі Леніна почалися мітинги. Та 
й не було ще коли забути. Повинна 
зауважити, на перший погляд, якісь 
ліниві та несерйозні. Як правило, з 
одного боку через гучні динаміки ве-
рещали свої гасла регіонали, а при-
хильники Євромайдану тулилися 
десь збоку. Нехай людей було неба-
гато, але туди приходили за бажан-
ням. На інший же бік площі автобуса-
ми звозили держпрацівників, кожен, 
хто прибув, мусив розписатися, що 
постояв, померз, слухав, як кінь, ки-
вав гривою. Тоді вперше на власні 
вуха почула заклики проти влади в 
Києві, про фашистів, «бендерівців» 
і таке інше. І раптом зрозуміла, що 
Крим таки відділиться від матери-

Спогади подій 2014 року
ка, на що мені знайомі сказали, 
що я з глузду з’їхала: як кримчани 
потім існуватимуть без води, світла, 
харчів… Але вже за два тижнів стало 
зрозуміло: цього не уникнути, систе-
му запущено.

Прокинулася зранку, і наче місто 
не змінилося, але якесь пусте, похму-
ре стало. Всюди БТР, озброєні люди. 
Ми до такого не звикли, такого ніколи 
не бачили! Канал новин не вимикав-
ся, здебільшого дивилися АТR, бо він 
виявився найвідвертішими. Вияви-
лось, що найжахливіше, коли більше 
не впізнаєш людей, які ще вчора 
тобі лагідно посміхалися, а сьогодні 
ладні видерти очі лише за слово 
«Україна» та твою національність. 
Й у той же час частина українців го-
ворять: головне, аби не було війни! 
Як мантру все ще повторюють, аби 
виправдати власну бездіяльність 
та покірність. Добра частина на-
селення очікувала покращення 
й казала, що зможе заради Росії 
перетерпіти перехідний період. Той 
триває, я лише посміхаюся, чуючи, 
як ті патріоти, хто вішав триколори де 
тільки-но можна, потроху їх знімають 
та невпинно лаються. Але є й ті, хто 
ще так і не второпав, що відбулося. 
Зараз вже дуже мало бачу по місту 
георгіївських стрічок, з яких зроби-
ли символ чогось незрозумілого, але 
ті вже точно не мають відношення 
до перемоги у Великій Вітчизняній 
війні. Усе відбулося, мов у сні, ма-
буть, саме таке відчуття супроводжує 
людину в періоди найбільших 
історичних та політичних змін – 
відчуття нереальності. Усе ще не 
можу повірити у те, що сталося! Сім’ї 
розпадаються, бо хтось підтримує 
один бік, а хтось інший, страждають 
діти, які в цьому ще нічого не тям-
лять. З родичами зв’язатися склад-
но, телефонний зв’язок надто до-
рогий та й постійно переривається, 
про те, щоб відправити чи отрима-
ти бандероль, грошовий переказ, не 
може бути й мови. Мені постійно ка-
жуть, що я надто наївна. Та це не 
так, просто я не конфліктна людина 
та не розумію, як можна ненавидіти 
росіян, бо вони росіяни? В сім’ї не 
без покидьків. А те, що відбувається 
насамперед політика. Люди різні 
та національність не має до цьо-
го жодного стосунку. В мене є бага-
то цілком адекватних друзів з Росії, 
які, як поділяють мою думку, так і ні, 
але ми нормально спілкуємося. Мій 
тато росіянин, матір українка, я ж 
не можу ненавидіти власного бать-
ка, бо той не поділяє моїх поглядів, 
але спілкуємося ми менше, адже не-
сила слухати, що він несе, а каже 
усе слово в слово, як у новинах. 
Відверто кажучи, мене дивує, чому 
ті громадяни Росії, які не мають жод-
ного стосунку до Криму та мешкають 
на іншій території, так переймають-
ся останніми подіями: метушаться, 

дуже показово радіють в інтернеті. 
Наприклад, якби раптом до України 
приєднали ще якісь землі, напри-
клад, румунські. Мене б то взагалі не 
обходило…

Повинна сказати, що мене не 
полишає відчуття, що українців у 
Криму покинули напризволяще. Ця 
вся ситуація з півостровом нагадує, 
як у малої дитини в пісочниці тро-
хи старша дівчинка відбирає ляль-
ку, і та просто її віддає, навіть не на-
магаючись пручатися, бо ж за власну 
дупу страшно, а потім відразу біжить 
до мамки й жаліється на лиху долю. 
А вона каже: «Так, так, я звичай-
но занепокоєна, але потрібно вчи-
тися самостійно вирішувати власні 
проблеми». Ви колись бачили жінку, 
в якої на вулиці намагаються з рук 
видерти сумку, де лежать гроші? 
Та вона за неї тримається так, що 
може крадій сумку таки відбере, бо 
кремезніший, але ручки від тої зали-
шаться у господині в руках! А Крим 
Україна просто віддала: нехай бе-
руть собі зайвий геморой. Існувала 
реальна можливість його відстояти, 
та не було команди. Таке враження, 
що материкові півострів не потрібен, 
і я розумію, бо то зайві витрати, ми 
ж, як гострий апендицит: запалення, 
гарячка, можна вирізати й жити далі 
без нього. Тим більше, коли триває 
війна на Сході.

Навчаючись у середній школі я 
знала як російську так і українську 
мови, вивчала разом із Шевчен-
ком творчість та біографію Пушкіна 
й це нікому не заважало. Зараз мої 
діти вчать рідну мову вдома, читаю 
їм українські вірші, постійно збиваю-
чись, бо сльози підступають… Дирек-
тор обіцяв, що будуть позапрограмні 
заняття з української (факультативи), 
на які в нас півкласу написали заяви 
ще у вересні, але наразі жодного уро-
ку не було. Та знаю, що в кримсько-
татарському початковому класі ці за-
няття вже розпочалися, мабуть, їм 
більше треба. А нам ніхто нічого пояс-
нити не може, та й не хоче. Українські 
класи позакривалися, гімназія «пере-
робилася» на інший лад, і не тому що 
ніхто не хоче вивчати мову. Дедалі 
частіше чую від батьків: «Лішній язик 
єщьо нікому нє поврєділ».

Записала дитину на прийом 
до лікаря в платну лікарню, мало 
не зомліла: 750 рублів, навесні 
консультація коштувала 115 грн. (усе 
ще не можу звикнути до рублів і ношу 
з собою бодай трішки гривень, так 
спокійніше, хоча за них вже нічого 
не купиш, хіба поміняти в обміннику. 
Якось «нові» гроші магічно-швидко 
закінчуються, постійно їх плутаю). 
Атож лікуватися нам не по кишені. 
У поліклініках неодмінно варто за-
повнити заяви на лікування, у яких 
вказати номер страховки… Але ж 
от проблема, щоб ту страховку от-
римати потрібно мати російський 
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паспорт, аби працювати, отриму-
вати заробітну платню, пенсію, ви-
плати по інвалідності й ін. в Криму 
теж потрібно його мати. А на Україні 
подвійне громадянство заборонено! 
То як бути? Де програма з підтримки 
українців, які тут залишилися? Вже 
рік минув! Звичайно, можна сказати, 
що збирайте валізи та переїжджайте. 
Але багато моїх знайомих так і вчи-
нили, зараз їм вже не позаочі, а таки 
в очі кажуть, що материк не гумовий, 
куди усі прете?

Ціни зростають з такою 
швидкістю, що за ними не встигаєш 
стежити, люди починають цікавитися 
новим законодавством, правами, 
жахаються, та вже пізно! Почали 
відключати світло, кажуть, найближ-
чим часом це саме чекає на воду. 
Їхати у відрядження чи до родичів 
через митницю – взагалі нонсенс, 
рейси автобусів, поїздів скороти-
лися, а скільки часу тепер забирає 
дорога! Дехто згоден потерпіти за-
ради Росії, бо ж він повернувся до-
дому. А українці, які тут залишилися, 
здебільшого згодні потерпіти зара-
ди України, нехай знають, як їм усім 
тепер буде без неї у нових могутніх 
руках. Я люблю свою Батьківщину 

і мені болить те, що відбувається, 
але шкода, що ця любов односторон-
ня. Росія гадає, що отримала тисячі 
вдячних громадян, та дуже швид-
ко вона зрозуміє, як помилилася, 
бо серед них дуже мало патріотів, 
а зрадників держави, в якій прожи-
ли чи не все своє життя ой, як бага-
то. Люди, як завжди, прагли лише до-
статку, їх налякали «бандерівцями», 
які так сюди і не доїхали та й навряд 
чи збиралися… Їх врятували від Во-
рога-Бабайка, якого ніхто ніколи в очі 
не бачив, але надзвичайно у нього 
вірить! Насправді таке враження, що 
військові, переймалися лише тими 
кримчанами, які не були згодні з но-
вою політикою, а не очікували на пев-
не «стороннє» втручання. Я впевне-
на, якби Україна була багатшою за 
Росію, ніхто б у черги на референдумі 
не вишиковувався, та не обіймався, 
вітаючи один одного з перемогою, 
бо то не люди, а продажні людись-
ка. Якби зараз Росія отак просто по-
вернула Крим назад (звичайно, це з 
розряду фантастики, бо ніхто його 
не віддасть і це цілком зрозуміло), то 
ті, хто повивішував триколори, тихе-
сенько би їх познімали та замінили 
на жовто-блакитні прапори: «Власть 

мєняєтся!». Не можна забувати, 
що бути на боці сильнішого завж-
ди легше, ніж підтримувати слаб-
шого та біднішого економічно. Для 
мене Україна – це не лише політика, 
а гори, ліси, щирі доброзичливі люди, 
культура… Тому незважаючи від об-
ставин, потрібно пам’ятати, що ти 
громадянин, а не «прєдатель», щоб 
тобі там не казали, і бути принаймні 
чесним із самим собою. Чи не кожно-
го дня, коли хтось з піною у кутиках 
рота намагається мене у чомусь пе-
реконати (але трапляється це дедалі 
рідше), тільки тому що не згоден з 
моєю думкою, лише хитаю головою, 
згадуючи надзвичайно потужний 
вірш В. А. Симоненка:

Ти знаєш, що ти — людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди —
Добрі, ласкаві й злі.
 

О. К.

Ти, напевно, знаєш, що у ніч пе-
ред Різдвом трапляється щось 
таємниче, незвичайне, чарівне. Щось 
дивовижне хочу і я подарувати тобі 
у цю різдвяну ніч. Подарую тобі сон 
ЛІТА. Так, так, не дивуйся.

Адже Літо зараз не за тридев’ять 
земель, не в далеких спекотних 
країнах, як напевно, гадають май-
же всі. Я розкрию тобі таємницю. 
Сьогодні можна. Сьогодні незвичай-
на ніч – різдвяна!

Отож. Літо нині зовсім поряд. У 
найближчому лісі. На горищі хатинки 
лісника. У хатинці, як і в твоїй кімнаті, 
мерехтить іграшками й ліхтариками 
святкова ялинка. А на горищі, на 
м’якій соломі, спить Літо. Спекотне 
Літо – у холодній сніжній зимі. І на-
прочуд гарно вони уживаються.

Спить Літо під пісню заметілі й ба-
чить різні сни.

Сьогоднішній сон ти подивишся 
разом з ним у цю славну різдвяну ніч. 
Ну, спи... І слухай...

Улітку Літу не до сну. Улітку справ 
у нього безліч. Робота із самісінького 
ранку. І на луках, і в полях, і в лісах, 
і на узліссях. Нарешті все як слід, 
здається. Присіло Літо на галявинці 
відпочити. Перед дорогою.

Дорога в нього далека, шлях 
нелегкий: у заповітному кошику 
потрібно віднести до міста чудові, 
майже казкові дарунки — літні бар-
ви, звуки, запахи. Аякже! Адже й про 

Різдвяний сон
місто подбати треба! Ось тільки що 
вибрати, що у кошик покласти? Та-
кий він маленький...

Замислилося Літо, очі заплющи-
ло, а тому звуки начебто яскравішими 
стали. З одного лине зозулине: „Ку-
ку, ку-ку”. Вона, здається, підраховує 
щось. З іншого боку – з маленької 
лісової річечки чути пісню веселих 
жабенят. А над самісінькою головою 
Літа, на високій ялині лунає дзвінкий 
дріб дятла. Махнуло Літо своїм 
чарівним кошиком, начебто зачерп-
нуло щось. І потрапили до кошика 
два зозулиних «ку-ку», один куплет 
веселої пісеньки жабенят і стукіт дят-
ла. Поважчав кошик.

Чим ще жителів міста ще потішити? 
Оглядається Літо на всі боки. Ось! 
Ціла галявинка зігрітої сонцем 
запашної суниці. Саме для заповітного 
літнього кошика! І з’явилися в кошику 
такі потрібні місту чудесний аромат і 
ніжний цвіт лісової ягоди.

„Ще дещо поміститься”,– поду-
мало Літо, струснувши кошик. Рап-
том щось блиснуло й відразу згас-
ло в тіні старої ліщини. Це сонячний 
промінчик упав на блискучу пелюстку 
жовтцю, а потім тінь старого дерева 
ненавмисно накрила квітку. «Саме те, 
що треба», — зраділо Літо. Жменька 
густої лісової тіні, чиста іскорка сон-
ця, золотавий цвіт жовтцю — все, ко-
шик наповнився до краю.

Усім зустрічним чарівний кошик 
здавався порожнім. Це й зрозуміло. 
Адже щоб ожили, подарували себе 
людям сховані в кошику золотава 
іскорка пелюстки жовтцю, зозулине 
«ку-ку», стукіт дятла, цвіт суниці й аро-
мат її, пісенька жабенят, тінь старої 
ліщини, - потрібно всі ці подарунки 

із чарівного кошика дістати. Втоми-
лося Літо, сіло на узбіччі, задрімало. 
Заповітний кошик поряд стоїть.

Зненацька стрепенулося, про-
кинулося Літо, начебто трапило-
ся щось. Та й справді трапилося: 
заповітний кошик перевернутий ле-
жить. Упав.

Засмутилося Літо. А тоді... тоді 
усміхнулося. Адже край дороги 
з’явилася зграйка золотих із соняч-
ними іскорками жовтців; а звідкись 
донісся аромат лісової суниці, 
засвітилася зовсім поряд чудова 
лісова ягода; тінь якогось крихітного 
кущика стала прохолодною, як тінь 
старої ліщини, а час від часу, коли 
шум стихав, чутно ставало веселу 
пісеньку жабенят, стукіт дятла й зозу-
лине «ку-ку».

Похитало Літо головою і з 
порожнім кошиком повернулося 
до лісу, на горище хатинки лісника. 
Відпочити трішки. Ти пам’ятаєш? 
Воно й досі там спить. Спить і бачить 
цей сон. І ти теж!

Ну от і все. Ніч скінчилася. Добро-
го ранку! Кажеш, що пахне суницею? 
Кує зозуля? Квакають жабенята? Це 
ти ще спиш, прокидайся! Гляди, буке-
тик золотих жовтців. Це подарувало 
тобі Літо на Різдво! Зі своєї зимової 
хатинки, зі свого різдвяного сну.

Із Різдвом тебе, сонечку!
Зі світлим святом!

Наталія Абрамцева
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В гостях
«слоВо»  з ПрикарПаття

 Добірним зерном  духовності  засіяна  творча нива 
літературної студії «Слово», яка діє при Долинській 
центральній районній бібліотеці Івано-Франківської 
області. Студія заснована у 2006 році. У часи, коли на 
Майданах нашої країни гриміла Революція Гідності «Сло-
во» отримало нове  змістовне наповнення, так зване «пе-
резавантаження». Засідання відбуваються один раз  в 
місяць, за потреби – частіше. 

 «Постійно розширюємо нові горизонти творчості. Чле-
ни літературної студії мають змогу  публікувати свої тво-
ри не лише у блозі «Слово молодих», збірках чи альма-
нахах, ініційованих центральною районною бібліотекою.  
На сторінках регіонального тижневика «Добра справа»  
ми відновили літературну сторінку «Срібне коло», маємо 
амбітні плани щодо співпраці з всеукраїнськими друко-
ваними та електронними виданнями. На творчі зустрічі з 
літераторами-початківцями запрошуємо відомих майстрів 
пера. За рік оновленої діяльності літературної студії «Сло-
во» в нас в гостях побувавли письменниця, заступник го-
ловного редактора найтиражнішої західноукраїнської  
газети «Високий Замок» Галина Вдовиченко, редак-
тор журналу «Світ дитини», поетеса  Наталя Скосаре-
ва зі Львова, письменники  Богдан Скаврон та Оксана 
Кузів з Івано-Франківська.  Вдалось організувати творчий 
телеміст із переможницею Міжнародного літературного 
конкурсу «Коронація слова-2014», науковцем Тетяною 
Белімовою.  А навесні,  в час, коли  в місті-побратимі 
Долини Рубіжному Луганської області гриміли постріли 
окупантів, наші студійці під час скайп-конференції читали 
для рубіжнянського літературного обєднання «Райдуга» 
твори Шевченка. Кобзареве слово  а разом з ним і «Сла-
ва Україні!» линуло й з того боку екрану…  – розповідає 
керівник літературної студії «Слово», переможець 
Всеукраїнського літературного конкурсу «Літературна 
надія Дніпра-2013», речник Долинської міської ради  Га-
лина Максимів, і додає: «Ми з нетерпінням чекаємо на 
тих, хто пробує свої сили в поезії, прозі, драматургії. 
Двері літературної студії завжди люб’язно відчинені для 
авторів-початківців з числа школярів, студентів. Раді 
бачити на наших засіданнях також вже відомих моло-
дих авторів й поважних. Запрошуємо до тісної співпраці 
вчителів української мови й літератури та прихильників 
рідного слова».

Кожне нове засідання судії відкриває нові імена….

ЖураВлі
Летять журавлі, летять малі –
Відлітають вони у далекі краї.
Крізь хмари крилами лопочуть,
Залишитись хочуть.
Але мусять летіти,
На чужині жити.
В Україну, журавлики, прилетіть,
Мир нам і спокій принесіть.

Іванна Хомин

Пророчі сни
Пророчі сни,
Колюча темрява,
Любителі весни
Чаю та печива.

Час неквапливо –
На схід до світанку.
Ми творимо диво,
Чекаючи ранку.

«НА КОНКУРС ІВАНА ТА МАРУСІ ГНИП»

Щастя? – Не треба
Нам свого вистачає
Біль? – Не проблема,
Хто має, той знає!

Думки – поміж зорі
Нехай там витають.
Думкам ковток волі – 
Хай знають, що мають.

Нам тут не всидіти,
Тут трохи затісно.
Нам треба летіти
Поки ще не пізно.

Тарас Зварич

Відкрити дВері до душі
Відкрити двері до душі
Щоб знов її пошматували?
Не люди... Звірі-бо пусті
В них серце – камінь, щоб ви знали

Заради користі своєї
Здають в оренду почуття
І продають їх, як на ринку
Мовляв, “Купляй – любов, краса”.

Але ж любов не всім дається –
Не купиш і не продаси.
Тільки відчуєш якось в серці
Тихенький шепіт від краси.

І душу не регенеруєш,
Довіру також не вернеш –
Так от подумай, любий друже,
В якому світі ти живеш.

Життя – театр, а ми – актори,
Як написав колись Шекспір.
Хто обіцяв звернути гори
Забув, напевне, їх розмір.

І покоління ми втрачаєм
Адже в дванадцять курять, п’ють.
І мало хто з людей ще знає,
Для чого в світі цім живуть.

Але життя таке коротке –
Цінуйте його кожну мить!
Щоб не казали, що самотні –
Не квапте час, він й так летить!

Ілона Яцишин
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якби дереВа могли гоВорити
Тиха ніч навколо,
Вже скінчився день.
Тихий шелест в полі,
І не чуть пісень.
Миттю все заснуло:
Й люди, і трава,
Сонце ж – потонуло,
Де ріка жива.
Дерево самотнє,
Мліє у цю мить.
Джерельце холодне
У яру дзюрчить.
Ех, якби дерева
Вміли говорить,
У піснях співати,
Як нам, людям, жить.
Всю красу духовну
Щоб відкрили нам
Отоді б злетіли
Ми над майбуттям!

Віталіна Гошовська

сВята маріє
Свята Маріє, мати Божа
Веди мене до Сина свого,
Щоб ми спасіння грішні мали,
Тебе в молитві відшукали,
Близьким і бідним помагали.
Я знаю, що є недостойний,
Стояти поряд із Тобою,
Бо я згрішив не один раз,
І це я добре розумію.
Але, благаю, дай ще шанс,
Змінити цей життєвий час,
Знайти Тебе, не втративши надію.

Володимир Луцький

без ПрізВища…
І знову ці звуки… Звуки пустоти.
Коли втрачаєш найдорожче, найрідніше
Коли не бачиш нічого, окрім темноти,
Та розумієш: може бути і гірше.
Коли ти жити вже не хочеш,
Немає сил стояти та йти далі.
Але скрізь сльози тихо прошепочеш:
«Я витримаю й переживу усі печалі
Пробач, маленький.. Вибач не хотіла
Не вберегла… і серце рветься на частинки
Я б віддала своє життя, якби зуміла
Якби змогла… щоб вижив ти 
     і досягнув своєї  Вершини.
Уже півроку, як тебе немає
Та я ніяк ще досі не змирюся, 
що твій сміх не пролунає,
Й не сказаним залишиться слово «матуся»…

Юлія Куцалаба

голуб
Люблю тебе, 
мій голубе,
за радість і журбу,
Чека на тебе серденько
Цілісіньку добу.
Злітаю в небеса  я –
Тобі в очах –  сльоза
Росою тихо котиться
В зіницях по краях.
Лечу тобі назустріч,
В світанках  і щодня
До вечора ми разом –
Бо дружба – окриля!

Тетяна Грицан

Поет, драматург, пе-
рекладач, бард. Наро-
дився 17 травня 1957 
року в м. Благоевград. 
Закінчив філологічний 
факультет Софійського 
університету ім. Св. 
Климента Охридського. 
Працював референтом 
з поезії в Спілці бол-
гарських письменників, 
головним редакто-
ром газети “Болгарсь-
кий письменник”, був 
головою Творчого фон-
ду, завідуючим відділу 
літератури в газеті 

«Пульс», автором і ведучим телевізійної програми “Час 
для поезії”, директором підприємства “Софкнига”, голов-
ним експертом Міністерства культури Болгарії. З 2009 
року – директор Болгарського культурно-інформаційного 
центру в Скоп’є (Республіка Македонія). 

      Автор поетичних збірок: “Робочий день”, “Ранена 
свобода”, “Листи до Єви”, “Болгарські видіння”, “Балада 
про любов”, “Романтика і попіл”, “Серцевий ритм”, “Молит-
ва за Болгарію”, “Хліб і вино”, аудіо-альбому з авторськи-
ми піснями, а також книги п’єс. Поезії та драматичні тво-
ри перекладені українською, російською, англійською, 

«НАШІ ПЕРЕКЛАДИ»
Ведучий рубрики сергій дзюбаДимитр Христов: 

«І стражем стане 
нам Небесна сотня!»

албанською, сербською, македонською, італійською, ки-
тайською, грецькою та іншими мовами. В Україні, Росії, 
Сербії,  Р.Македонії, Албанії, Польщі та Франції виходили 
окремі збірки поезій. Монодрама “Мерилін Монро” стави-
лася в театрах Болгарії, Р.Македонії та України. Добірки 
віршів у перекладі українською мовою публікувалися в 
часописах “Молодь”, “Всесвіт”, “Літературна Україна”, 
“Дніпро” та ін. 2012 року в луцькому видавництві “Твер-
диня” вийшла збірка поезій Д. Христова “Крізь кордони” в 
перекладі з болгарської Анни Багряної. 

      Лауреат Національних літературних премій 
ім. В. Башева та  ім. П. Славейкова, премії Спілки бол-
гарських письменників (за поезію), Національної премії 
ім. Д.Дебелянова, Міжнародної премії “Літературний Де-
дал” (Р.Македонія), Міжнародних літературних премій ім. 
Г.Сковороди та ім. М.Гоголя (Україна). 

      Перекладає зі слов’янських мов. Перекладач 
і упорядник антології “Нова українська поезія” (Софія-
Варна, 2012), а також окремих збірок сучасних українських 
поетів та добірок класиків української поезії: Григорія Ско-
вороди, Тараса Шевченка, Лесі Українки. Член Спілки 
болгарських письменників. 

ОСТРОВИ

Розкраяний сюжетами,
стою на хвилерізі.
Ногами торкаюсь дна,
а головою – неба.
Де ти, моя кохана?
Мов смуга прибережна,
вологе твоє тіло,
солоне і звабливе – 
із гирлами, затоками,
протоки і пересипи, Продовження на 24 стор.
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і гавані із пляжами
у нім, і подих місячний.
Хіба я – не самотній
і неприступний острів,
що грозами обгризений
і птахами захоплений?
Для птахів перелітних – 
зупинка в океані,
минають, відлітають,
я ж зостаюсь один.
Не відають, не знають,
що плоть моя – з вулкану,
та все ж таки на айсберг
подібний більше я – 
одну десяту видно,
а решта – таємниця,
а решта – сороміцьке,
а решта – то жага.
Кохана моя, знаю,
з тобою до потопу
були ми нерозлучні – 
дві спраглі половинки,
сп’янілі від чуттів.
Роз’єднані, тепер ми
межуємо окремо 
лише самі з собою.
Тіла наші дрібніють,
а корінь наростає.
Чи сумніви повіють
чи загірчить апатія,
всихає навіть корінь,
забувши про цвітіння.
Розгублені, дивуємось:
у храм який – молитися,
заки самі не станемо
руїнами любові.
Де ти, моя кохана – 
скрізь і ніде?
Хіба кохання –
це не красивий архіпелаг,
де варто лишень збагнути,
що повторюється щось, 
як ми готові вже рушати 
у відкрите море?
Хіба кохання – 
не звабливий острів,
що чекає нас там – десь
і там – колись,
та не тепер, не тут!
Даремно з тобою блукаємо – 
самотні відкривачі
ілюзії одвічної.
З останніх сил ми прагнемо
пізнати мрію,
що безліч разів
на кожній пристані старій 
залишена вмирає.
Тепер вже пізно – 
спочатку починати…
Із почуттями допотопними
шукаємо себе в безмежжі.
З останніх сил ми прагнемо
в обіймах злитись
і так, щасливі, разом 
зустріти вічність!

МАЙДАН

Міркую про Христові рани
на українському Майдані,
де кулі снайпера безжальні – 
воістину цвяхи іржаві,  
у хрест забиті, уражають – 
зі мною світ розп’ято білий – 

від болю й льоду онімілий. 

Та за розп’яттям – воскресіння,
нове життя для України,
з насіння проросте пшениця.
Зачаття – це не таємниця.
А світ чекає благодаті
і вірить в покаяння татя!

Киянам геть не до параду – 
будують горді барикади
із перемог, надій і втрат,
дорожча воля їм стократ.
Ще з попелу злетить увись,
і стражем стане нам колись
ота, яку не вберегли – 
освячена Небесна сотня…
Тоді 
 прозріємо
      достоту.
   
Пілат спокійно руки миє…
Але скажіть мені, де ви є,
хто винен в гулі канонади,
в мовчанні, у брехні, у зраді,
у тім, що хижіє нападник?
У тім, що може кожна хата
родинною труною стати,
коли війна іде за честь
і воїн сам несе свій хрест?  

Агресії пасує смерть.
Але добрішим як тепер
постане світ, коли в пошані
не справедливість, Богом дана,
а найкривавіші тирани
і найжорстокіші потвори.
Скажи, 
де ти
у цій історії?!  

20.Х.2014, Київ

МОЛИТВА ЗА БОЛГАРІЮ

Боже, дай для Болгарії, сонячні дні,
дай нашим дітям майбутнє пресвітле – 
віра у нас і по нас хай ясніє
і росте, мов пшениця, заколисана вітром.
Боже, дай нам надію, хліба й солі до столу,
дай нам сили і мудрості, глибини й широчіні – 
щоб забули ненависть, гнів, образи й розколи,
і сильнішими стали на шляху до спасіння.

Боже, дай нам не легке, але гідне життя,
дай усім простим смертним вічності іскру,
для болгарського роду і краса, й доброта,
й поривання високі хай ллються із піснею…
Боже наш, нечестивих ти покарай,
будь із гордими духом, їхню віру примножуй,
а брехні та підлоті розповзтися не дай.
Хай до храму ведуть всі шляхи твої, Боже. 

Боже, хай і Болгарія, і цілий світ
у прийдешнє ідуть – мудре, мирне, багате,
хай веде нас усіх твоя благовість,
щоб навчилися ми у собі воскресати.
Отче наш, ти любов’ю усіх осіни,
возвелич нашу честь і святі ідеали.
Боже, дай для Болгарії сонячні дні,
щоби вірою й духом ми сильними стали!

Переклад із болгарської 
Анни Багряної
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Тетяна Череп-Пероганич – журналіст, прозаїк, пое-
теса, член НСПУ та НСКУ (краєзнавців), авторка 6 книг 
прози та поезій, разом із чоловіком Юрієм заснувала і 
творить мистецький портал «Жінка–УКРАЇНКА», лауре-
ат Корнійчуковської премії, премії імені Івана Кошелівця, 
літературних конкурсів «Коронація слова», імені Леся 
Мартовича та інших.

 
як ноВий рік дорогу 

до школи шукаВ
 
Заблукав у лісі Новий Рік. Якось непомітно відстав від 

Діда Мороза та Снігуроньки і ось тобі маєш. Що робити? 
Страшно самому вечірньої пори серед снігів та дерев, а 
найсумніше – дітвора чекає. Яке ж без нього новорічне 
свято?

Спинився на мить – перед ним дві дороги. На яку з них 
звернути? Аж тут зайчик кулею промчав повз нього, потім 
так само швидко назад вернувся.

– Зайчику, – зрадів Новий Рік, – яка з цих доріг до шко-
ли веде?

– А ти мене від лисички сховай – я тобі підкажу.
– Плигай у торбу.
Тільки зайчик сховався – лисичка тут як тут.
– Зайця не бачив, снігу навалило – слідів не знайду, 

але ж у цю сторону біг.
– Ні, не бачив.
Руда почухала носа і далі побрела. Зайчик вискочив з 

торби – радий-радесенький:
– Оцієї, що лівіше тримайся.
         Подякував вухастому та й пішов.
         Довгенько чимчикував лісом,  наче й не звертав 

нікуди, та не видно ні села, ні школи.
– От лишенько! День якийсь невезучий!
– Не тільки в тебе, – почув поруч.
Дивиться Новий рік – білочка під ялинкою сидить.
– Білочко, – може ти мені дорогу до школи підкажеш.
– А ти мені горішка знайди, тоді й підкажу. Я його десь 

тут загубила, та в сутінках відшукати не можу.
– Так у мене ж є ліхтарик чарівний, – згадав Новий Рік. 

Знайшов його у торбинці. Ввімкнув. Світло навколо.  –  А 
ось і твій горішок!

Зраділа білочка, заплигала з гілки на гілку.
–      Бачиш стежку між дубами. От нею далі й іди. Та 

нікуди ж не звертай!
Крокує Новий Рік. А стежечка, між снігів лісовими меш-

канцями протоптана, в’ється та в’ється.
Може бавляться зі мною звірята. А до свята ж лічені 

хвилини лишилися.
– Хоч плач, – вголос промовив.
– І в тебе щось трапилося? – з верхівки ялинки звер-

нулася писклявим голосочком до нього маленька синичка 

з жовтим пір’ячком на животику.
– Синичко, скажи як мені до школи пройти.
– Скажу як обігрієш. Так змерзла, що й летіти сил 

нема.
– Ховайся за пазуху. Кожушок маю теплий. Та й в 

дорозі веселіше буде.
Вказаним пташкою шляхом ще трохи пройти довело-

ся.
– Відігрілася я, – промовила вдячно синичка. – Полечу 

тепер сестричок шукати.
– А мені ще довго йти?
– Та ні. Бачиш, між деревами вогники жевріють. Ото 

вже й школа.
Прискорив Новий Рік ходу. Ось уже й шкільний ґанок. 

Відкрив двері і чує як дітвора в один голос його кличе:
– Новий рік, іди до нас! Новий рік, іди до нас!..
– Іду, іду! – радо й собі заусміхався у відповідь. – Довго 

до вас добирався. Які ж ви всі гарненькі та чудесні.
– Зі святом, любі хлопчики й дівчатка, – приєдналися 

до привітань Дід Мороз та Снігуронька. – Веселих вам 
посмішок!

– І справжніх друзів, – додав Новий рік. – Таких як я 
сьогодні в лісі зустрів. От тільки шкодую, що сюди на свя-
то не запросив.

– А ми вже тут, – почулося з порогу.
І всі дружно заплескали в долоні зайчикові, білочці і 

синичці. Бо якби не вони, чи б дочекалися тоді школярі 
Нового Року?         

білий зайчик
 
На санчата зайчик сів,
Зиму радісно зустрів,
Біла шубка в зайченяти –
Важко вовку упізнати.
 
Білий зайчик, білий сніг,
Спробуй розрізнити їх.
От зайча і веселиться –
Бо ж нікого не боїться.
  

дбайлиВий микита
 
І синички й снігурі
У Микити у дворі.
Бо як тільки сніг упав,
Хлопчик про пташок подбав.
 
Дерев’яна годівниця –
В ній і хлібчик, і пшениця.
На очах не мерзнуть сльози –
Ситим не страшні морози. 
 

Подарунок
 
Сніг пухкий впав на ялинку.
Не образилась зелена.
– Це ж зима в таку хустинку
Щедро одягнула мене!
І росте ялинка взимку.
Відтепер біло-зелена.
Ну, чому в таку хустинку
Зимонька не вбрала й мене?
 

річка
 
Річці сумно-сумно стало –
Воду кригою скувало.
Та уже під вечір діти
Стали ковзанку робити.
Хто прибіг із ковзанами,
Хто на лижах, хто з санками.
Допізна сміх, радість всюди –
Сумно річечці не буде.

Тетяна Череп-Пероганич
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Дніпропетровська об-
ласть має великий людський 
потенціал. В різних галузях 
і сферах життя суспільства 
Придніпровського регіону 
працювали і працюють, 
створючи матеріальні, 
культурні, духовні цінності 
тисячі відомих і заслуже-
них в нашій країні діячів, 
особистостей, чий внесок в 
розбудову краю є дуже ва-
гомий. За свої заслуги пе-
ред суспільством вони от-
римують нагороди: почесні 
звання, нагрудні знаки, ор-
дени, медалі, премії. Най-
вища творча відзнака у незалежній Україні на сьогодні 
- Національна премія імені Тараса Шевченка (таку на-
зву вона має з 1999 р.). До конкурсного розгляду прий-
маються твори у п‘яти номінаціях: художня література; 
документальна і науково-критична література; музи-
ка; образотворче мистецтво; сценічне та екранне ми-
стецтво (раніше була й архітектура). Дев’ятого березня 
щорічно Україна узнає імена нових лауреатів премії. За-
галом їх налічується 614 персоналій і колективів. Серед 
них 46 осіб – уродженців і діячів культури та архітектури 
Дніпропетровської області (представників місцевих 
установ і запрошених для творчої співпраці з інших 
регіонів і республік), які особисто або у складі творчих 
колективів були нагороджені Шевченківською премією. В 
Дніпропетровському історичному музеї зберігається знач-
ний масив різноманітних джерел (музейних предметів), що 
включає комплекси фотографій, документів, творів, наго-
род, особистих речей лауреатів 
премії, зокрема: А. Ареф‘єва, Л. 
Голоти, О. Гончара,  П. Загребель-
ного, В. Зуєва, Г. Ватченко, В. Про-
куди, В. Стрельцова, Н. Суржиною, 
також окремі предмети, пов‘язані 
із творчістю художників  – М. 
Бута та  М. Овечкіна, В. Коротко-
ва та В. Ривіна, які брали участь в 
оформленні діорами та історичного 
музею; народної майстрині з 
Петриківки М.Тимченко, письмен-
ника з Кривого Рогу Г.Гусейнова, 
актора  Дніпропетровського театру 
«Крик»  М. Мельника.

“Найврожайнішим” на наго-
роди виявився 1978 рік, коли 
Шевченківську премію отримали 10 
осіб від Дніпропетровської області, 
4 з яких – уродженці краю, 7 працю-
вали у Дніпропетровському театрі 
опери та балету над постановкою 
опери К.Ф. Данькевича «Богдан 
Хмельницький», що стало особли-
вою подією у культурному житті 
регіону й України. У цілому було 3 
нагородження творчих колективів 

Шевченківські лауреати з Дніпропетровщини – 
ювіляри 2014 р.

«ПОСТАТІ СІЧЕСЛАВСЬКОГО КРАЮ»

(по 7 осіб) від Дніпропетровської області, крім уже згада-
них (музей і оперний театр), у 1983 р. премією відзначені 
архітектори, інженери-будівельники, сільськогосподарські 
та партійні діячі за забудову і благоустрій центру м. 
Верхньодніпровська Дніпропетровської області.

Але мало кому відомо, що у 2014 році, коли святкува-
лось 200-річчя Тараса Шевченка, були відзначені ювілеї 
від дня народження одразу чьотирьох шевченківських 
лауреатів, уродженців Дніпропетровщини, серед них: 
100-річні ювілеї акторів Олександра Гая та Надії Доцен-
ко, 90-річчя художника Георгія Чернявського, 80-річчя те-
атрального та кіноактора Анатолія Пазенка.

Гай і Доценко майже все своє життя працюва-
ли акторами в українському драматичному театрі ім. 
М.Заньковецької у Львові, мали звання заслужених і на-
родних артистів. Олександр Дмитрович Гай (1914-2000) 
– уродженець Катеринослава, з робітничої сім’ї. Батько 
працював на металургійному заводі ім. Г.І.  Петровсько-
го, де довелося працювати й Олександру. Але хлопець 
був дуже обдарованим, він мав прекрасний голос, тягнув-
ся до співу і акторського ремесла. В Москві він закінчив 
акторську школу при МХАТ та музичне училище, працю-
вав у різних театрах, співав у військовому ансамблі. Під 
час війни виступав перед бійцями на різних фронтах. З 
1947 р. жив и працював у Львові, був провідним актором 
театру, знімався у кінофільмах, викладав у консерваторії. 
Шевченківську примію у 1971 р. йому присуджено за ви-
конання ролі Михайла Коцюбинського у фільмі Т. Левчука 
та О. Левади «Родина Коцюбинських».

Надія Петрівна Доценко (1914-1994) народилась в с. 
Широке Широківського району Дніпропетровської області. 
Саме в рідному селі вона отримала перші акторські на-
вички. В Широкому ще з 1911-12 рр. існував самодіяльний 
театр. У 1936 р. вона закінчила Київський театраль-

ний інститут і все життя працювала в 
Українському драматичному театрі ім. 
М. Заньковецької у Львові. Прийшла 
вона до театру ще коли він знаходився 
у Запоріжжі, разом з театром у 1944 р. 
переїхала до Львова. У Запоріжжі вона 
познайомилась зі своїм чоловіком Бо-
рисом Романицьким (1891-1988), який 
був одним із засновників і художнім 
керівником цього театру. Його можна 
з повним правом вважати творчим на-
ставником, вчителем Надії Петрівни. 
Шевченківську премію Н.П. Доценко 
отримала у 1978 разом з М.Я. Заруд-
ним (драматургом), С.В. Данченком 
(режисером), М.В. Кипріяном (худож-
ником), В.Г. Максименком та Ф.М. 
Стригуном (виконавцями головних ро-
лей) за виставу «Тил» у Львівському 
українському драматичному театрі ім. 
М. Заньковецької.

Ще один актор, родом з 
Дніпропетровщини, з м. Кривий Ріг, 
ювіляр 2014 р., шевченківський ла-
уреат - це Анатолій Федорович Па-
зенко (1934-2008), добре відомий 
кіноглядачам за виконання ролі 
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Ватутіна у кількох 
фільмах. Він закінчив 
Київський театраль-
ний інститут ім. І. Кар-
пенка-Карого (навчався 
у Верхацького). Працю-
вав у Одеському музич-
но-драматичному театрі, 
у Київському театрі 
юного глядача,  з 1970 
– у Київському театрі 
російської драми ім. Лесі 
Українки. Народний ар-
тист України. Акторами 
стали також його брат 
Станіслав і племінник 
Єгор, відомий по бага-
тьох кінофільмах. Понад 
50 років віддав А. Пазен-
ко театральному мистецтву, створивши яскраві, незабутні 
образи в українському, російському класичному та 
західноєвропейському репертуарі. Він був і чудовим пе-
дагогом. З 1961 року викладав у Київському театрально-
му інституті (з 1988 – професор). Серед його учнів: Б. Бес-
сараб, І. Миколайчук, Б. Брондуков, Л. Яремчук, І. Дука.  
Державну премію ім. Т.Г. Шевченка у 1983 р. він отримав 

разом з М.І. Резниковичем (режисером-постановником), 
В.М. Добровольським, Ю.М. Мажугою, О.З. Смоляровою, 
А.Г. Решетниковим (Решетченком), М.М. Рушковським, 
П.Г. Яремчуком (акторами) за створення образу сучас-
ника у виставах – «Межа спокою», «Кафедра», «Тема з 
варіаціями» у Київському російсько-драматичному театрі 
ім. Лесі Українки.

На весні 2014 р. в музеї українського живопису в 

Дніпропетровську пройшла виставка художника Георгія 
Георгійовича Чернявського (1924-981), присвячена його 
90-річчю. Він народився 20 квітня в Катеринославі. Ху-
дожник-живописець. Випускник Дніпропетровського ху-
дожнього училища. У 1955 р.  закінчив з відзнакою  
Київський державний художній  інститут. Учасник Великої 

Вітчизняної війни, нагороджений орденами Леніна, 
Червоної Зірки, Вітчизняної війни  I та  II ступенів, меда-
лями. Протягом 1955-1964 викладав живопис та був ди-
ректором  Дніпропетровського художнього училища, у 
1957-1974 – голова правління Дніпропетровської Спілки 
художників СРСР, секретар правління Спілки художників 
СРСР. З 1974 – викладач Київського художнього інституту 
(доцент). Працював в галузі пейзажу. Починаючи з 1950-х 
років ним написано маслом та пастеллю багато пейзажів, 

які  відображають красу української природи та розвиток 
індустрії в нашому краї. Як зазначали мистецтвознавці, 
це був майстер зі своїм колом тем, своїм світовідчуття, 
особистим почерком. Тонкому ліричному почуттю худож-
ника допомагає і його дар колориста, уміння організувати 
багатогранність відтінків  у єдине ціле. Праця люди-
ни – лейтмотив багатьох творів художника. Значних 
успіхів  домагається автор у творах: «У кар’єрах Крив-
баса», «Осіння  оранка», «Зима в Кривбасі», «Колгосп-
не подвір’я”. Він створив серії картин – «Індустріальна 
Дніпропетровщина», «На землі Криворізької», «Мар-
ганець», «Сибір», «Залізна руда», «Волга», «Ульяно-
ви на Україні», цикл пейзажів «По Ленінських місцях», 
картини «Петрівка», «Над Дніпром», «Будується  9-а 
Криворізька» та ін. Твори зберігаються в художніх музе-
ях Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запоріжжя, 
Полтави, Національному художньому музеї, у приват-
них збірках. Саме за вищеназвані твори Чернявський був 
удостоєний Державної премії ім. Т.Г. Шевченка  у 1978 р.

Валентина  Бекетова , заступник директора
Дніпропетровського національного історичного

музею ім. Д. Яворницького.
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За Сибіром сонце сходить... 
Хлопці, не зівайте:
Ви на мене, Кармалюка,
Всю надію майте!

Пісня  «За Сибіром сонце схо-
дить» це історична пісня, яка 
викликає глибоке зворушення і 
розказує так про долю Устима Кар-
малюка, як і про долю українського 
народу на переломі ХVIII і ХTХ 
століть. Характеристика пісні це 
своєрідна риторика так минулого, 
як і перекликається ця гірка доля із 
нашою сучасністю. Про нашого ге-
роя Кармалюка з великою шаною і 
любов’ю, оспівує вся Україна так, як 
вона оспівує визначних національних 
героїв. Зарівно в народній творчості, 
як і в численних літературних творах 
Кармалюк виступає як герой мужній, 
наділений незвичайною мужністю, 
вродою і неперевершеною відвагою. 
Він символізує людину здорову і ви-
тривалу і безмежно патріотичну, 
яка бореться проти кривди, знева-
ги і проти соціальної та національної 
несправедливості. Здобуте майно від 
наїздників, багатіїв  і поміщиків гор-
дий і войовничий Кармелюк роздає 
бідним. Найцінніше у нього є те, що 
він поставив, народні справи вище 
від особистих. Устим за характером 
був доброю людиною, лише зла доля 
змусила його покинути дружину, дітей 
і стати на захист поневоленого наро-
ду. Так само, як і  в наш час доля зму-
сила тисячі наших братів залишити 
своїх близьких і йти на боротьбу про-
ти агресивних банд путінівської Росії, 
які підступно вдерлися на нашу зем-
лю. У змісті в пісні «За Сибіром сонце 
сходить» розповідається, як він з бо-
лем в серці залишив свою  дружину 
і діти: Маю жінку, маю діти,Та я їх не 
бачу.Як згадаю про їх муку - Сам гірко 
плачу! В молитвах і в сльозах ждить 
українці своїх сучасних визволителів 
з кривавої і дикої війни, яку рік вже 
провадить кат Кремля В. Путін про-
ти нашого народу і суверенної 
нашої держави. Сибір асоціюється у 
свідомості багатьох українців як око-
лиця тиранії, ще за чаців царської 
імперії, а згодом чекісти туди зга-
няли і там умертвлювали міліони 
українців. В нашій історії доволі ба-
гато було таких Устимів Кармалюків, 
які відмовляються від власних при-
ватних, інтересів, а віддавали своє 
життя  за національні ідеали і за 
справедливість. 

У кожному народу є свої Гамле-
ти, Донкіхоти і Робінгуди і в  нас та-
кож є свої: Олекса Довбуш, Іван 
Ґонта, Максимом Залізняком, Ро-
ман Шухевич та тисячі інших. Всі 
вони та їм подібні виступили проти 
ворожої крайності і часто крайністю 
обороняли свій народ. Без волі не 
можливий цивілізований і справед-
ливий розвиток суспільства.  Доля 

ДО 180-річчя СМЕРТІ ГЕРОЯ УСТУМА КАР-
МЕЛЮКА УКРАЇНСЬКОГО «РОБІН ГУДА»

«ГОРТАЮЧИ КАЛЕНДАР»

кожного народу відзеркалена у його 
свідомости, якщо та свідомість не до-
статньо розвинута, народ стає рабом 
своїх поневолювачів. Він не бачить 
та не розуміє чесної перспективи 
для себе і своїх нащадків. Справді, 
наша історія повна імен героїв, що 
з любови до своєї батьківщини і на-
роду віддавали своє життя. Досить 
згадати всіх тих, що загинули під Ба-
заром, під Крутами, в різних визволь-
них змаганнях та десятки тисячі вби-
тих в тюрмах і заланнях. Більшість 
з них йшли  свідомо на смерть, щоб 
дати життя своїм ближнім і відродити  
державний суверенітет. Хто спро-
можний передати океан народних 
мук, яких зазнала  Україна. Всі наро-
ди землі прагнуть до волі і знаходять 
шляхи до неї. Та лише кровожерна 
Росія накидала в минулому і накидає 
в наш час аркан на шию Україні і без-
жально дусить її, щб вибити з неї 
почуття на вільне і незалежне дер-
жавницьке життя. Під час побоїв і 
болісних катувань Устим Кармелюк 
казав,- краще вмерти героєм, ніж 
животіти кріпаком!Народився народ-
ний герой Устим Якимович Кармалюк 
10 березня 1787 р. в подільському 
селі Головчинці Літинського повіту 
Подільської губернії (нині село Кар-
малюкове Жмеринського райо-
ну Вінницької області)  в бідній  
селянській сім’ї. Родина майбутньо-
го отамана перебувала в кріпацтві у 
місцевого поміщика Андрія-Йосифа 
Пігловського. Змалечку Устим ба-
чив панську сваволю і зниважли-
ве ставлення до підданих людей. 
Тому він ненавидів поневолювачів 
панів і мріяв, коли стане дорос-
лим, тоді виступить в обороні за 
справедливість. Працюючи дворни-
ком у поміщицькому дворі, де здо-
був першу освіту, що знадобилась 
йому надалі. З молодих років  Устим 
відзначався не лише таланнтом, 
але і прекрасною вродою. Його пани 
навіть намагалися примарити на 
свою сторону.Але він був не тільки од-
ним тілом зрощеним з поневоленим 
населенням, але також одною ідеєю 
був на смерть і життя споріднений 
і стійко зрощеним тілом з своїм на-
родом. Це доводив Кармелюк ба-
гатьма різними доказами. В 1811 р. 
за непокірний характер його впер-
ше арештовано в панській економії і 
йому вдалося втекти і ункнути пока-
рання. У 1812 році його забрали на 
25 років у рекрути до московської 
армії. 1813 року разом із своїм побра-
тимом Данилом Хроном Кармалюк 
утікає з IV уланського полку, що дис-
локувався в Кам’янці-Подільському 
і повертається в рідні сторони, щоб 
почати повстанський рух зі зброєю в 
руках, проти поневолювачів простого 
народу.

Повернувши у свої околиці, тут 
Кармелюк став зразу організувати 

місцевих хлопців до повстання про-
ти поміщиків Пігловських. Ско-
ро зорганізував загін, який заби-
рав панське майно і роздавав його 
бідним селянам. Загін отамана Кар-
мелюка  не тільки забирав майно 
поміщиків-чужинців, але й деяких 
своїх запроданців, що допомагали 
окупантам гнобити своїх братів. Зо-
крема Кармелюк здійснює напади на 
сільських багатіїв Федора Шевчука та 
Івана Сала в с. Дубовому та інших 
тих, які гнобили простий народ. Про 
його діяльність стало відомо і за ним 
почали слідкувати військові владні 
загони.  Незабаром вониКармалю-
ка спіймали і московський караль-
ний загін і засудив Кармелюка до 500 
ударів шпіцрутенами, після чого його 
відправили до кримського штрафно-
го батальйону. На шляху до Криму 
Кармелюк втік з-під варти і повернув-
ся в рідні сторони і знову став  про-
довжувати боротьбу. Повстанські 
загони Кармалюкасистиматично по-
повнювалися  селянською молод-
дю та втікачами з царської армії і 
все більше загрожували пануючій 
системі. 1814 року повстанський рух 
дуже швидко розгортається по всьо-
му Поділлі, зокрема в Літинському, 
Летичівському і Ольгопільському 
повітах. У різних містах і містечках 
спалахують селянські бунти, ни-
щаться панські маєтки, корчми і 
колоніальна адміністрація затриво-
жена шукає порятунку на знищен-
ня повстанців. Захоплені у поміщиків 
гроші та майно повстанці Кармалю-
ка роздають збіднілим селянам. Про-
ти Кармелюка поставлено декілька 
каральних збройних загонів, яким 
вдалося схопити отамана Кармелю-
ка і ув’язнити в Літинську тюрму. З 
цієї тюрми Кармелюк знову втікає. 
Вийшовши на волю відважний вато-
жок, маючи пітримку в народі даль-
ше продовжує визвольні змагання і 
допомагає бідним. Внедовзі в 1817 
році московські жандарми черговий 
раз схопили Кармалюка, іув’язнили 
його і Кам’янець-Подільській 
в’язниці, Там військовий суд засудив 
Кармрлюка до страти, але в останню 
мить Подільський військовий губер-
натор Бахметьєв замінив її 25 удара-
ми батогом, тавруванням «указними 
знаками» розпеченим залізом, і за-
сланням на 10 років сибірської катор-
ги з особливим наглядом, як грізного 
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злочинця у Іркутській губерні.

Та невтомний і мужній Отаман у 
1818 році втікає з В’ятської етапної 
в’язниці і повертається на Поділля. 
Тут він став діяти ще більш опера-
тивно в околицях Бару і Балтсько-
му повіті, маневруючи під облава-
ми каральних військ окупаційних,  
піднімаючи селянські повстання.
Популярність отамана зростає, до 
нього приєднуються усе нові і нові 
бійці, селяни допомагають йому у 
всьому і переховують від різних йому 
загроз. У цей час родина Кармалюка, 
його дружина Марія і діти піддаються 
репресіям та гонінням. Як відомо, у 
Кармалюка було п’ятеро дітей – чет-
веро синів і одна донька. Одружений 
був Кармалюк двічі, перша дружина 
Євдокія померла, залишивши хлоп-
чика Івана і дівчинку Настю, друга дру-
жина Марія Щерба, від шлюбу з якою 
у нього було троє синів: Остап, Іван і 
Тарас.Устим дуже рідко зустрічався з 
сім’єю. Він весь час вповністю був за-
йнятий повстанським рухом до яко-
го навіть приєдналися, деякі місцеві 
шляхтичі. Цікава сутичка відбулася у 
1822 р. в с. Галузинцях, де Кармелюк 
попав прямо в руки жандармів і по-
дав себе за солдата з Костроми, ви-
користовуючи підроблені документи і 
знання російської мови. Однак під по-
силеною охороною Кармалюка, зако-
ваного в кайдани і прикутого до воза 
відправляють до містечка Літина в 
місцеву тюрму. Під час конфронтації 
з родиною в Літинському нижньому 
земському суді  сталкася незвичай-
на пригода. Кармалюка видає ма-
ленький син, що кинувся батькові 
в обійми. Суд його засуджує і 
ув’язненого відправляє у Кам’янець-
Подільську фортецю, з якої він разом 
з іншими в’язнями організовує втечу,- 
попередньо роззброївши вартових. 
Однак під час втечі він зазнає пора-
нення і попадає в полон. За спробу 
втечі з в’язниці в 1824 р. Кармалюк 
був жахливопокараний на майдані 
101 ударом батогом, випіканням тав-
ра на чолі і засланням на вічну ка-
торгу до Сибіру. Після довготривало-
го конвоювання Кармалюка разом з 
іншими каторжанами до Тобольська,. 
Звідси невтомний і непоконаний Кар-
мелюк у 1825 році  знову втікає.

Величезна шкода, бо в недозі 
його знову зловили і відправили у 
ще гірші умови на мідні копальні. 
Втеча з тюрми поблизу Тобольська 
один із відомих епізодів в бурхливій 
біографії подільського отамана, що 
проявляв дива хоробрості і великої 
відваги.  Він навіть під час нічної 
бурі виламав ґрати, і зібравши со-
рочки усіх співкамерників зробив 
з них довге полотнище, до якого 
прив’язав великий камінь. По цьо-
му «мосту» він із іншими каторжа-
нами успішно вибрався із тюрми. 
Через рік, у 1826, Кармалюк уже во-
ював на рідному Поділлі, пробрав-
шись сюди під виглядом чумака. 
Цього разу проти повстанців Карме-
люкакидають значно більші військові 
сили і в 1827 р. Кармалюк у с. Каль-
ня-Деражня потрапив у полон через 

зраду шляхтича Ольшевського і зно-
ву був відданий під суд. Покарання 
відбуває в м. Летичеві. На пропозиції 
покаятися Кармалюк відповів: «Поки 
пан панує, Кармалюк не візьме плуг 
в руки, не складе зброї. От і моя 
відповідь- вам!». Згодом він був пе-
реведений до Літинської в’язниці, де 
здіснив бунт і зробив спробу втечі з 
тюрми. Боячись народного месни-
ка, адміністрація наказала прикува-
ти Кармалюка залізними ланцюгами 
до стовпа в камері. Сьогодні в Літині 
на території колишньої в’язниці існує 
музей ім. У. Кармалюка. Навесні 1828 
р. Подільський головний суд призна-
чив Кармалюку покарання – 101 удар 
батогом із засланням на довічну ка-
торгу в Сибір у Тобольську губер-
ню. 1829 року Кармалюк уже все 
однотікає з каторги – з Боровлянської 
гуральні, що поблизу Тобольська. По-
конуючи нелюдські тортури і муки, він 
знову повернувся в рідний край  про-
довжувати нерівну безкомпромісну  
героїчну боротьбу занаціональне і 
соціальне визволення свого наро-
ду. Житель с. Гуменці Мисливський 
згадував, що одного разу Кармалюк 
відібрав багато золота у місцевого 
здирника і роздав бідним, обірваним 
жінкам, що йшли по дорозі. На про-
щання він сказав: «Беріть золото, 
хай діти ваші вдома не плачуть… Як 
мене десь вб’ють, споминайте Кар-
малюка…». До нашого часу дійшов 
лише його портрет, який належить ху-
дожнику з Поділля Василю Тропініну, 
одна з копій якого зберігається в 
Ермітажі. Був це незвичайно хоро-
бруй і блискавично спритний вата-
жок. Якому прямо нещастило і в 1830 
році в Ніжині Кармалюка знову було 
арештовано із цього арешту побитий  
Кармелюк черговий раз тікає. Пере-
ебув на волі пару місяців і  наткнув-
ся на ворожий загін в селі Нова Синя-
ва в економії пана Секлецького його 
черговий раз ув’язнюють і запрото-
рюють у Літинську тюрму. В грудні 
1831 року Літинський повітовий суд 
засуджує У. Кармелюка до покарання 
101 ударом батога і заслання на ка-
торгу. В 1832 році Кармалюк розібрав 
стелю в своїй камері і втік із в’язниці. 
1834 року Кармалюк діє в літинських 
і летичівських лісах. Саме в період 
з 1830 по 1835 рр. активізується по-
встанський рух на Поділлі під про-
водом У. Кармалюка, і поширюється 
на Київщину і Бессарабію. Урядові 
каральні експедиції нічого не могли 
вдіяти, допоки був живий невлови-
мий отаман. 

Життя, а особливо бороть-
ба Кармелюка пригадує нам поему 
Лесі Українки «Боберт Брюс’’ в якій 
Леся описує завзяту і наполегли-
ву боротьбу шотлянсьлкого народу. 
Під проводом Р. Брюса за держав-
ну самостійність. Леся виводить ре-
альну думку, що герої шотланського 
народу не падають духом в десят-
ках невдалих боїв, вони  не залом-
люються і в остаточному черговому 
бою перемагають під проводом Ро-
берта Брюса і досягають свою мету. 
Терпів народ Кармелюка , терпіла ро-

дина у 1834 році в тюрмі гине стар-
ший син Кармалюка Іван – учас-
ник селянського повстанського руху.
Для боротьби з повстанцями мо-
сковський уряд у 1833 р. утворює Га-
лузинецьку комісію, яка складала-
ся з представників летичівського і 
літинського земських судів. Очолив 
комісію чиновник з особливих дору-
чень Візерський. Комісія працюва-
ла до 1839 ронку і встановила допи-
тавши 2700 осіб, що в повстанському 
русі під проводом Кармалюка бра-
ли участь понад 20 тисяч чоловік. 
Протягом 23 років в боротьбі заго-
ни Кармалюка здійснили понад 1 ти-
сячу нападів на поміщицькі маєтки і 
урядові установи. Загинув славетний 
подільський отаман Устим Карма-
люк у ніч на 10 жовтня 1835 року в с. 
Шляхові Кориченці (нині Хмельниць-
ка область), потрапивши у засідку 
через зраду. Вбив Кармалюка шлях-
тич Рудковський. Тіло повстансько-
го ватажка ще кілька днів возили се-
лами, щоб залякати селян. Згодом 
його поховали в м. Летичів за огоро-
жею міського кладовища, де сьогодні 
височіє пам’ятник народному захис-
нику. Після цього московський цар 
Микола I викликав вбивцю до Петер-
бургу на аудієнцію, і особисто наго-
родив його діамантовим перснем. 
Устима Кармалюкажертовна і без-
оглядна боротьба проти окупантів 
і зрадників свого народу може бути 
прикладом до наслідування сучас-
ним і майбутнім поколінням, в якій  
показано ціну здобуття волі.  

На прикладі діяльності Кармалю-
ка ми насправді маємо докази того, 
що повстанська боротьба українців 
проти іноземних окупантів ніколи не 
припинялася, маючи різноманітні 
свої форми і вияви, і була завжди 
яскравим вибухом народного гніву 
проти кріпацтва, соціального та 
національного утиску. Героїзм Кар-
малюка безцінний, він 14 разів втікав 
з рук ворогів і навіть пару разів тікав з 
далекого Сибіру і до кінця свого поди-
ху був вірний своїй батьківщині. Кар-
мелюк надихає сучасних українських 
воїнів до бороттьби з найманцями і 
регулярною армією путінівської Росії, 
яка вже рік провадить агресивно-кри-
ваву війну проти України. Тому  ціла 
Україна пишається таким героєм, 
який не зважаючи на приголоншуючі 
труднощі і численні муки не зрадив 
свого народу і становить він гідний 
приклад для майбутніх поколінь. Виз-
начний дослідник життєдіяльності 
Кармелюка Володимир Вовко-
дав, зібрав цінні народні спогади та 
історичні факти про нашого ювілята 
і розкрив цю незвичайну легеддар-
ну постать для широкої авдиторії 
читачів. Крім того, посприяв що ро-
динне село отамана Головчинці пе-
рейменоване в Кармалюкове, в 
селі засновано музей ім. Кармалю-
ка, і встановлено пам’ятник. Понад-
то, над темою Кармелюка працюва-
ла ціла плеяда родимих і зарубіжних  
письменників. 

Закінчення на 30 стор.
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Осередок св. Андрія в Норт Порті, Флорида, мав над-
звичайну приємність 10-ого грудня, 2014 , вітати в себе на 
концерті Софію Федину- молоду співачку з України, яка 
брала участь в Евромайдані в Києві та Львові. Тема її ви-
ступу—концерту була «Україна сьогодні». На тлі відео-
картин з Майдану та барикад, Софія співала з вели-
ким почуттям та запалом і захоплювала і розбуджувала 
присутніх. Вона коментувала події в Україні за останній 
рік і вірить, що майбутнє  України та її народу увінчається 
успіхом.

Софія Федина за своїх 30 років життя вже осягля 
неабиякі успіхи. Вона виступає з концертами в різних 
країнах Европи, в Америці та Канаді.

Від маленької належала до вокального ансам-
блю «Веселі черевички» який виступав у Франції, 
Німеччині,Чехії та Польщі. А в ансамблі народного тан-
ку «Полуничка» вона побувала у Франції, Мадярщині, 
Німеччині і Польщі. Вона закінчила музичну школу у 
Львові у ділянці фортепіяно.

Софія навчалася у вокальному ансамблі «Галицька 
перлина» під керівництвом Лесі Самістри, а згодом твор-
чо співпрацювала з народною артисткою України, Марією 
Байко.

В 2005 році СофіяФедина стала єдиною учасницею 
від України на найбільшому міжнародному форумі ми-
стецтва в Единбурзі—фестивалі «Фриндж» В цім же  році  
(2005) вийшов її перший компакт диск- альбом коля-
док : « Іде звізда чудна»; в липні 2008 р. вийшов другий 
диск, збірка лемківських пісень, під назвою «Там під го-
ром г моїм ріднім краю»; в грудні того року, до відзначення 
100-річчя Степана Бандери, вийшов 3-ій альбом під на-
звою «Буде нам з тобою що згадати»- збірка повстанських 
пісень. В 2012 році вийшов другий альбом лемківських 
пісень: « Червена ружичка».

Крім творчої праці, Софія осягнула неабиякі успіхі і в 
науковій ділянці.

Ще в народній школі, окрім вокальної музики та 
фортепіяна, Софія вивчала англійську мову, а коли вступи-
ла навчатися до Львівського Національного Університете 
ім. Івана Франка, вона обрала факультет міжнародних 
відносин і перекладач.

Студенткою була активною в Европейськім Молодіжнім 
Парламенті і брала участь у засіданні Обєднаної Ради 
Світової Молоді в Оксфорді. Була членом організації 
«Молода Дипломатія», а під сучасну пору є членом 
Міжнародної асоціяції молодих вчених політологів. 
Від 2005-2008 навчалася в аспірантурі Львівського 
Університету; і в 2008 році навчалася на стипендійній 
програмі польського уряду і захистила дипломну роботу 
на тему «Історична пам҆ять як державна політика».

В 2010 році  вона була автором та ведучую політично-
аналітичної програми «Погляд з Високого Замку» у Львові.

Величавий Концерт Софії Федини
Норт Порт, Флорида

Також у травні 2010 року Софія захистила кандидатсь-
ку дисертацію на тему «Концепції миру в міжнародних 
відносинах та її реалізація» і отримала звання кандида-
та політичних наук.

Сфера наукових зацікавлень Софії - це дослідження 
миру, врегулювання між-народних конфліктів, ме-ханізм 
встановлення і підтримання миру.

В 2013 році Софія Федина стала Лауреатом Премії 
Василя Стуса.

Софія представляї лем-ківську громаду на концертах і 
фестивалях, як в Україні,так і закордоном.

проф. Віра Боднарук,
культ.осв. референт, осередок св. Андрія

На фото:  співає Софія Федина; ветерани вручають 
грошевий чек на поміч воїнам проти терористів на сході 
України: Євген Томашоский, Ігор  Гронь та полковник Ро-
ман  Рондяк

Початок на 28 стор.
Серед інших згадаймо: М. Вовчок, В. Тищенко (упо-

рядник збірника «Народ про Кармелюка’’ К.,1961), С. 
Максимова» М. Юхма, В. Кучера, (автор «Устим Карме-
люк’’), М. Старицький, В. Канівець, В. Малик, В. Василь-
ченко, М. Зарудний» В. Суходольський (п’єса), А Малиш-
ко, В. Нечитайло, І. Гончаренко, І. Драч» Л. Забашта, Ф. 
Малицький, М. Петренко та інші. А також діяльність Кар-
мелюка прославив в польській мові: Т. Букар (1814-1847) 
і в болгарській Л. Каравелова. Хотяй минає 180 років від 
дня загибелі Устима Кармелюка та діло його лишається 
живим. Життя, яке віддав Герой батьківщені, його діла 
освічуватимуть вічно його славу, як незгасаючий смоло-

скип тернистий шлях настипним 
поколіинням.

Ярослав Стех  
(Торонто, Канада)

Його боротьба пригадує нам по-
ему Лесі Українки «Боберт Брюс’’ 
в якій Леся описує завзяту і напо-
легливу боротьбу шотлянсьлко-
го народу. Під проводом Р. Брюса 
за державну самостійність. Леся 
виводить реальну думку, що при 
впертих повстаннях понад шість 
разів народ шотлянський досяга 
свою мети під проводом Брюса.

ДО 180-річчя СМЕРТІ ГЕРОЯ УСТУМА КАРМЕ-
ЛЮКА УКРАЇНСЬКОГО «РОБІН ГУДА»

«ГОРТАЮЧИ КАЛЕНДАР»

31№12 (281)

У 1933 році, коли померло понад сім мільонів українців 
з штучно створеного владою Кремля голоду, в родині моєї 
матері, на полтавському хуторі, померли дев’ять осіб – 
її батьки, сестри, брати, дядьки та тітки. В 1934 році на 
пасіці за селом активісти застрелили мого дідуся, а пасіку 
забрали в колгосп. У 1935 році арештували мого бать-
ка й заслали на Колиму без права листування з роди-
ною, залишивши нашу матір з трьома малими синами 
без засобів для існування. В колгосп не приймали, бо ж 
батько був «ворог народу». Залишили нам стару, ліплену 
з глини, хату з коморою, вкриту очеретом та соломою, і з 
невеличким городом коло хати. Решту забрали – «розкур-
кулили». Щоб утримати при житті нас, мати брала в лю-
дей різні роботи, вибирала льон чи коноплі, пряла нитки, 
вишивала, садила та полола городи, мазала хати. За ту 
працю їй давали трохи харчів для дітей.

В кінці 1939 року несподівано повернувся з Колими 
батько. В сільській Раді знову знайшли якусь причину, щоб 
його арештувати. Я добре пригадую, як ми всі, плачучи, 
прощалися з ним. Бомбардування Миргорода та прихід 
німців врятував батька від заслання чи смерти. Вдруге він 
не збирався опинитися в Сибіру. Вирушили ми возом на 
Захід. До Америки приїхали, не знаючи мови. Як і тисячам 
інших українців, не було легко. За зароблені гроші не ку-
пували авта чи хати, а давали зароблені долари на вида-
вання книг про голод 1933 року, про розстріли у Вінниці, 
про тюрми, концентраційні табори, колективізацію, роз-
куркулювання та інші «блага» комуністичної системи. І 
за те провідники комуністичного режиму нас називали 
коляборантами, буржуазними націоналістами, ворогами 
українського народу.

Олексій Коновал, 
Флоріда, США

Баба Ліда і мама Тарасика те слово вживали частень-
ко. Було як не принесе Тарасик кролям вчасно трави або 
бичку Линочку води прохолодної в спеку, то відразу і чує 
від бабусі набридле:

- Ой, хлопчику мій, як же в тебе мало терпіння! Трава – 
вона ж он поруч, у садку. Дідусь Андрій її ще зранку нако-
сив. І вода близенько - у дворі. І цеберка там же. Лише на 
чорну кнопку треба натиснути і зразу ж із труби, що при-
лаштована в криниці струменем потече прозора та прохо-
лодна.  А далі цеберку треба, не розхлюпуючи, віднести 
Линочку на толоку, аби він вгамував свою спрагу в таку 
спекоту. Він же тобі за те буде безмежно вдячним – і хво-
стом помахає, і язиком лизне, і в очі щиро та вдячно поди-
виться... Але ж для того треба мати терпіння.

- Бабусю, а як його зрозуміти оте терпіння, яким ви 
і мама мені так часто докоряєте: мало терпіння, мало 
терпіння?!... – А що хіба йог буває багато?

- Буває , - відповідає баба Ліда з посмішкою. – Галя, 
наприклад, - твоя старша сестричка, його має набагато 
більше чим ти.

- Як це? – майже обурився Тарасик.
- Іди, хлопче, до великого столу у кухні, там я тобі й 

покажу, що таке терпіння і в кого його більше. І Галю гук-
ни туди.

... Невдовзі Тарас і Галя уже сиділи за тим великим 
столом. Бабуся затримувалась. І діти вже почали потро-
ху нудьгувати.

- Галю, як ти гадаєш: ну що баба Ліда хоче нам таке 
незвичайне показати чи розказати? – звернувся Тарасик 
до сестри, виказуючи нетерпіння.

- Не знаю... А про що у вас мова була перед цим?
- Та про терпіння, хай йому трясця!
- То, певне, вона про нього й хоче щось розказати чи 

показати. ... Так ось і вона. 
Двері тихенько відчинились і в них з’явилась бабу-

ся, тримаючи в руках якусь торбинку, чимось наповнену 
під зав’язку. Зі щирою посмішкою лагідно подивилась на 
онуків.

- Тарасику, щоб Галі не заважати, відсунься, будь ла-
ска, на край столу. Тарасик здивовано відсунувся...

- У цій торбинці, - баба Ліда трохи підняла торбинку, - 
пшоно, з якого я частенько варю кашу, що так полюбляє 
Тарасик. Придивіться до нього, - бабуся трохи пшона ви-
сипала на стіл і розрівняла його тонким шаром. – Бачи-
те: пшонинки у своїй більшості – жовтенькі. Але серед них 

Слово збагнув, дякуючи бабусі.
«БУВАЛЬЩИНА»

«ЛИСТИ З ДІАСПОРИ»

є і темно-коричневі. То не пшоно. То просо, з якого при 
шеретуванні не знялась коричнева сорочечка. Щоб каша 
була смачною, треба просо відокремити від пшона. Спо-
чатку треба терпляче видивитись його, а тоді вже пальчи-
ком відокремити. Я зараз піду на тирло Зорьку подоїти. 
Це аж на леваду йти, далеченько. А ви, поки я буду ходи-
ти, переберіть пшона, хто скільки зможе. Перебране, чи-
стеньке висипайте кожен у свою мисочку – бабуся поста-
вила перед Тарасиком і Галею по мисочці.

... Повернулась старенька десь через годину, а то й 
півтори. Вже з порогу вигукнула: 

- Ну , онучок і онученька, тепер давайте міряти ваше 
терпіння. Тарасик, подай- но твою мисочку. Тарасик по-
дав. Бабуся поставила поруч з нею іншу, порожню і по-
чала стаканчиком-рюмочкою міряти перебране Тараси-
ком пшоно. Набралося майже чотири рюмочки. А у Галі 
– більше шести!  - Оце, Тарасику, воно і є те терпіння, про 
яке ти мене питав і, зокрема, про те, як його поміряти., - 
лагідно промовила бабуся. Бачиш: у Галі наскільки його 
більше, чим у тебе. І це правда, бо вона із лісу завжди 
приносить полуниць майже вдвічі більше ніж ти – повний 
кошик, а ти лише половину...

Хоч Тарасик виріс уже у стрункого юнака, але до-
бре пам’ятає, як бабуся колись показала йому, що таке 
терпіння і як його можна поміряти. І це допомагає йому і в 
спорті, і в навчанні.

Анатолій Подільний, м. Дніпропетровськ.

Чому ми виїхали 
з дому?
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Вісімдесять один 
років

«ДО РІЧНИЦІ ГЕНОЦИДНОГО ГОЛОДУ В УКРАЇНІ»

Дорога редакція!
Дуже  мені  тяж-

ко  на  душі,  я  втрати-
ла  найдорожчого  прия-
теля  з  юнацьких  років  і  
теперішнього  Володимира  
Володимировича  Бойчука. 
В Інтернеті    дуже  добре  
написано  про його  нау-
кову  працю  в  Магадані  
(заслали  по  студіях,  ви-
бору  не  мав,  або  Мага-
дан,  або  бандерівець  за  
дротами)  та  його  любов  
до  Холмської  землі.   Ви-
силаю  два  вірші  які  чи-
тали  на  тризні.  Похорон  
відбувся  6  грудня  2014  р.  

в  м.  Львові  на  Янівському  цвинтарі,  після  св.  літургії  
і  чину  похорону  в  церкві  Холмської  Божої  Матері  на  
Харківській  вулиці.  Земля тобі, пухом, дорогий  друже  - 
Др.  інжинерії  будівництва,  доцент  Львівської  Політехніки 
Володимир Бойчук.

Любов  Василів – Базюк 
(Торонто, Канада)

другоВі Володимиру!
Зимові  буревії  несуть  нам  великий смуток,  жаль,
Покрили  снігом,  льодом  усі,   Володимире,   
                                     твої  життєвії   дороги.  
Тобі  приходиться  і  з  ними  навіки  попрощатись,
До  вічного  життя,  великого  спокою,   вибиратись!
З  тобою  разом  ми  ще  мали  мандрувати, 
Зустрічати  березень -  уродини,  
           проміння  сонечка,  весну.
У  липні  разом  у  Луцьку,  Львові   Холмщину згадати
Та  рідну нашу  землю,   Батьківщину,  
                           до  серця пригортати.

Доля  розгнівалася,  вітри – морози  всі  плани  змінили,
Не  зможем  разом  весну  і  липень  ми  зустріти.
Бо  пухнасті,  іскристі  сніжинки  
     тобі  на  зустріч  поспішають, 
Білі  сніги  пухом   далеку  небесну  дорогу  встеляють. 
Хоч  у  Канаді,  але  думками    з  тобою,
Облегшити  твої  страждання,  болі  -   ніхто  не  може.  
А  ти  зі  мною  попращався  по телефоні,  як  ніколи:
“До  зустрічі”  промовив,  
“До  зустрічі”  -  я   буду  готовий!

Любов  Василів-Базюк
1  грудня  2014 р.

 
ПрисВята  другоВі  Володимиру!
Заплакала  Холмська   рідна  Земля,
За  своїм  мудрим,   сильним  духом  сином.
Що  у  своєму  серці  ніколи  не  забував  Її, 
Любов  і  тугу носив  ціле життя: i  днями,  ночами.
Долю  вигнавців  з  своєї   батьківської  землі
Не  міг  порівняти  з  лелеками  і  журавлями.
Вони  повертаються  до  рідних  лугів  і  лісів,
До  високих  гнізд  над  хатами,  стовпами.  
Зашуміли  дубові  ліси,  каштани,  смереки,
Плакучі  верби  з  жалю   ще  нижче  схилились. 
Сумна  вістка  неслась  у  Степанковичах,  Холмі,
Що  більш  не  приїдеш  на  празник  -  Пречисту.
Над  річкою  Бугом,  яку  так  любив,
Ти   пам’ятник  жертвам  усім  збудував.  
Стоятиме  вічно,  своє  ім’я  на  спомин  нам  залишив,
Бо  Холмщину  і  нещасний  народ  ти  вірно  кохав.
У  наших  очах  сльози   стоять,
Прощати  тебе  на  друге  життя  -  дуже  важко.
Одне  тільки  скажем:   прости нам,  
                       якщо  кривду робили,
Та  не  змогли   показати,  що  міцно тебе  шанували  

- любили! 
Любов  Василів-Базюк

4-го  грудня  2014 р.

Вісімдесять один років минає, 
Про голод - геноцид простити, забути не смієм.
Москалі, що живуть в Україні від Леніна, Сталіна вчились,
І тепер сусідів убивають, голодом морять,  жінок зневажають.
     Здригається світ читаючи всі архіви  про голод,
     Замовчувати -  більше москаль не примусить.
     Всі держави  тепер зрозуміли, що  Путін планує,
     Та чому Україну він тепер міцно руйнує. 
Минуло вісімдесять один років від голоду-геноциду, 
Московські  нащадки у наших хатах живуть.
Українське підземне багатство і чорнозем - своїм називають, 
Жити не вміють, все проп’ють і з голоду в бруді помруть. 
     Увесь Західній Світ пригадав, 
     Що Черчіль  після Другої світової війни вказав:
     “Зброю, літаки, гармати не ховати, військо не розпускати, 
     Війну з Сталіном починати, бо багато від нього людей пропаде!” 
Америка та Європейські держави  війни не почали,
Сталін та його наслідники холодну війну завели,
Людей на засланні по гулагах тримали,
 Золото - мінерали копали,  НКВД-е та стукачів  годували.
     Наївно захід Європи  в  московську залежність попав,
     Майдан та Небесна Сотня багато їм показали. 
     Але гроші московські по банках зростали, 
     Бо газом торгували, долари рахували, туман в очі пускали.
Небесная Сотня прикладом стала, як воює Москва,
Але досі не  вирвали всіх  з московських обіймів. 
Розбитий літак з Нідерландів  також світові  показав,
Як дикий Путін воює та що для Росії планує?
     Гинуть наші молоді лицарі, життя не жаліють,
     Відганяють ворога, що в  Україні жив і Москву хвалив. 
     Батьки, матері наших героїв і  всі люди зі сну пробудились, 
     Зрозуміли, що батьківщину мусять самі боронити, 
Бо чужі своєї крові не проллють!  

Любов Василів-Базюк (Канада), 21 листопада 2014.

33№12 (281)

І
 Шаленіють вітри, скаженіють вітри
Над Таврійським розтерзаним 
                                       степом.

Божеволіє світ без керма і вітрил,
Тут, як в пеклі, вже жити нестерпно.
 Шаленіють вітри,  скаженіють вітри,
Їх не взмозі  спинити і брами зелені,
Що лишились лиш шматтям вітрил
У розбурханім морі між небом й землею.
 
Б’ють на сполох у полум’ї лютих пожеж
Очманілі від згарища сонячні дзвони.
Доки світ сам себе ще не зжер,
Вони дзвонять і дзвонять, і дзвонять …
 Як останній прихисток – жага до життя,
Де козацькому роду нема переводу,
Понад силу веде нас в згорілих житах
В край під ясними зорями й з  тихими водами.
 
І в осінню негоду,  й тріскучий  мороз,
Коли січень січе або лютий лютує,
Нас не спинить ніщо, хоч вбивай, хоч морозь,
На тернистім шляху, який волі вартує.
 Тільки зорі нам світять і вказують шлях
У пустелі безмежній, де  білим по білому,
Бо немає Мойсея у наших краях,
Щоб зарадив народу терплячому й бідному.
 
А колись же на рідній землі – кобзарі і каменярі -
Були сіллю її, і пророками й совістю світу.
І донині на нашім Йордані – на сивім Дніпрі
Ще живуть їх нескорений дух і святі заповіти.
 Ми – народ будівник, ми - народ бунтівник,
В нас трагічна, кривава й звитяжна історія.
Ми - народ, що боровся, страждав і не зник,
Не згорів у горнилі нелюдського горя.
 
Як прикуті до грізних чужинських галер,
Ми віками гребли у морях катувань і сваволі.
Та ніколи й на мить не згасав – ні тоді, ні тепер –
В нас одвічний вогонь до жаданої волі.
 За жадобу до неї  усі кровожерні  кати
Нас під корінь рубали, в ясир забирали,
У голодному пеклі ламали хребти
Та  у жорнах гулагів у порох стирали.
 
А коли розквітав наш омріяний сад,
Вони нищили квіт – і зникали чесноти,
Світлий розум й талант, наша  сила й краса
В хижих пазурах й пащах  та хащах звіроти.
 Навіть сонце згасало у розпалі страт,
Де навколо руїна, кати та їх жертви.
Світ жахався жахливих й  небачених втрат .
І  не думав, що ми вже повстанемо  з мертвих.
 
Від тортур і знущань – у нас вічна печаль,
Що відлунює болем у кобзах й бандурах,
Закарбована глибоко в наших очах,
Ллється тугою й сумом в піснях та у думах.
 За всі муки й вселенський наш біль
Не присудять нам премії Нобеля,-
Найжорстокіший присуд несемо в собі,
Доки в душах й тілах догорає Чорнобиль.

КАМО 
ГРЯДЕШИ

 
У виснажній борні, із руїни й віків забуття,
Ми воскресли жертовним калиновим гроном.
Наша бронза державна й соборний наш стяг –
З крові мучеників і звитяги героїв.
 Тих, хто в битвах поліг, хто у пеклі згорів,
Хто боровся й не скнів, хто не гнувсь й не схилився
Під ударами хвиль й від  шаленства вітрів,
Хто ніс хрест свій, хто з вірою жив – й не скорився.
 
Нам відкрились шляхи у незвіданий світ,
Де бурхливі пороги і коловороти.
Куди йти?  Який шлях є воістину свій ?
Приведе він на твердь, а чи  в твань і болото?
 Стоїмо на розпутті  розіп’яті, як на хресті, -
У сум’ятті, у сумнівах та у ваганні .
Знов над нами, як вічне закляття, як тінь,-
Вкотре грати із долею навпереваги.
 
Боже праведний, неба до нас прихили
На дорозі, важкими копитами збитій,
І зарадь нашій долі, гіркій, як полин,
Й приведи до пуття всіх зневірою вбитих.
 Розірви всі кайдани принижень і зла,
Що як бранців тримають нас в пеклі ще й досі.
Спопели в душах рабство і скнилість до тла.
І наповни жагою до кращої долі.
 
                                    ІІ
 Шаленіють вітри, скаженіють вітри
Над Таврійським розтерзаним степом,
Вже позаду лишилося шмаття вітрил,
А попереду – мертве безмежжя простерлось.
 У розірване небо летять кураї,
Хмари пилу кочують за обрій.
Скіфські баби завмерли в печалі своїй,
Непохитні, смиренні і добрі.
 
Ох, як важко іти по колючій стерні
З манівців та до битого шляху.
Хоч  на босих ногах тільки рани одні,-
Та немає ні болю, ні страху.
 Навкруги голий степ – ні дерев, ні води
І розпечена вись - на шоломах курганів.
Аж, нарешті, - озера і ріки. От диво із див.
Але то лише марево – фата моргана.
 
Над спустошеним степом шуліка завис
І чатує злодійськи на здобич.
Скрізь руїна. Світ жахів. Іди і дивись,
Як пройшов тут Мамай у сучасній подобі.
 То орда, навіжена і дика орда,
Із заброд і злодюг, мародерів й манкуртів,
Пронеслась буревієм і наче бурхлива вода
Затопила країну ганьбою і скрутою.
  
Всюди бідність, розпуста, сухоти і снід,
Секондхендом, як гноєм, завалено.
Від численних чеснот залишивсь тільки слід
На скрижалях у Біблії та у Євангелії.
 Розд’їдає  короста корупції все, як іржа,
І стирчать з бур’янів лиш недогарки згарищ.
Вже не має кому ані сіять, ні жать,
Бо кругом жебраки й гидкий сморід від звалищ.
 
Їм лишилось лише нашу землю продать,
Кров’ю й потом, й гіркими сльозами политу.
Так і будемо й далі  усі вимирать,- 
Якщо вже і за землю програємо битву.
  Тут для обраних - рай, а всім іншим – катма.
Для багатих – Багами, для бідних – всі біди.
Тільки здихались вкупі старого ярма,

(ПОЕМА)
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Як вже в нове нас пхнуть знадобіддя.
 
Ми вже стали чужими на рідній землі.
І гарцюють на конях по нас яничари,
Вкрай підступні, жорстокі та злі,
Щоб про себе вони не кричали.
 Вже не б’є у литаври свої золоті
Рабство в тогах із люті і страху.
Батожищем як  трахне, аж виляски ті
Йдуть по білому світу, як виклик на страту.
 
Та не снилося нам в найстрашнішому сні,
Як згасатимуть швидко всі мрії й надії.
А добро й справедливість розтануть, як сніг.
Тільки віра тримається ще в каламутній воді.
Він був праведним й світлим, як сполох вночі,
Серед кривди й брехні, зла  й лихої негоди,
Невмирущий Майдан – як людська височінь,
Як зліт нашого духу,- осяяний сонцем свободи.
 
Не затьмарять його ані  підлість, ні страх,
Не зітруть в нашій пам’яті різні іуди.
Після всього зневір’я і болісних втрат
В наших   душах він довго горіти ще буде.
 Але  сталось,- як сталось не раз в нашій  долі тяжкій,-
Треба знову іти і  збирати каміння .
Не схилятись, нести хрест свій важкий
Й тягти плуга, допоки не лусне терпіння.
  

ІІІ
 Шаленіють вітри, скаженіють вітри
Над  Таврійським розтерзаним степом.
Все гуде – від землі й до небесних світил-
І здається космічним вестерном.
 Будяки і колюччя, як гострі ножі,
Жалять всіх подорожніх, голодних й обірваних,
Що в дорожній пилюці дійшли до межі
Та  як вкопані стали над прірвою.
 
Вже ні сил, ні снаги в гіркоті полинів,
Хоч в провалля  шугай, щоб розбитись.
Плачуть діти навколо пустих казанів
Та згасають вогні в одиноких кабицях.
 А безжальні вітри нас женуть, як хорти,
В чужину, на незвідані землі,
Де робота і сіті, хайвеї,  мости
Й цілий рік конвертована зелень.
 
Але хто ми такі на нерідній землі?
Хто ми є у чужому нам світі?
Гастарбайтери, бідні, лукаві і злі,
А що інше довіку там світить.
 Від безвиході й лиха лишили ми гнізда свої
Й полетіли птахами за море.
Знає бог. Чи повернемось знову у рідні краї,
Чи зів’ємо вже гнізда під іншими зорями?
 
Нас по світу мільйони таких злидарів.
Де найважча робота – там наша орава.
Скрізь – безправні й німі, як воли – трударі.
Де ж ти наша земля? Де ж ти наша держава?
 Запитайте в дівчат – Роксолан, секс - рабинь-
Про їх гріх і вину перед богом.
Хто, як бранок, погнав їх, таврійських богинь,
До далеких  Стамбулів і Лісабонів.
 
В моряків запитайте, чом, як бурлаків,
Їх зла доля у хвилях і хвищах полоще,
За що гинуть вони у бистріні морів,
У лабетах піратів і в кораблетрощах.
 Запитайте у сиріт – малих дітлахів -
При живих матерях і батьках за кордоном.

Є життя в пташенят без дорослих птахів?
Хто ж на себе візьме всю вину за їх долі?
 
Хто залишиться скоро у наших степах,
Що застигли в печалі й скорботі.
Хутко з’являться – пан чи пропав -
Нові  гуни, хозари  і готи.
 Гайвороння кружляє і кряче вгорі,
Здичавіла земля всіх багатствами манить.
Чи знайдеться у бога для нас оберіг
І від нових османів і нових остманів?
 

ІV
 Молодик у холодній безодні  зійшов
І над нами зловісно навис  ятаганом.
Ніч стелила муаровий шовк
В приголів’я похмурих курганів.
 Ледь тримаючись в млосній імлі,
Всі валилися з ніг вже без сил і терпіння
Й засинали як скошені вмить на землі
Під прозорим небесним склепінням.
 
Пломеніючі іскри, як зоряний цвіт,
Розліталися небом в химернім сплетінні.
Від багать оживав похоронений світ
Й струменіли воскреслі із мороку тіні.
 А з бездонних небес й захололої там німоти
Крізь пітьму забуття й німби сяючих мітів
Нас пронизують списами погляди тих,
Чиї душі й у вічності степом зігріті.
 
Переповнене пам’яттю лоно землі,
Віддає її нам, мертвій тиші й загравам,
А пробившись крізь товщу століть,
Пам’ять в нас оживає і в зорях, і в травах.
 І гірка, і повчальна, як наше життя, -
Людських болей  й страждань,
драм племен і народів,-
Які згасли, як зорі, і тихо пішли в небуття
Або, як метеори, згоріли в безодні.
 
І сумна, і печальна, як прах їх і тлін,
В не розритих й розритих могилах й курганах.
І звитяжна, як бронзовий скрегіт і дзвін,
Як скресання мечів, грізних пік, ятаганів.
 І велична, як німб, і божественна, як пектораль,-
В сяйві золота скіфів на білому світі.
І трагічна, як скошена стрілами рать,
Або меч, що пощербивсь, стинаючи голови світлі.
 
Як волання мільйонів змордованих жертв
У степу, в величезній людській могилі,-
Хліборобів від бога орда людожерів
Тут у корчах голодних безжально зморила.
 Й пам’ять вічна – це золото спілих хлібів,
Нам Всевишнім  дароване, як молитва.
Й нашим пращуром – орачем зрощене в лоні полів,
У жорстоких й кривавих збережене битвах.
 
Тут, в прадавнім степу, в його чорній землі
Наше суще єство і глибинне коріння.
В ній – опора і сила, і мрія,  й надія на зліт,
В ній – і наше майбутнє,  і наше спасіння.
 Важко дихає й марить в глибокому сні
Сивий степ, наче зморений орач.
… Як гудів він колись від копит табунів
І кипів, як казан, на бентежних просторах.
 
Як безкраєм манив і привіллям п’янив,
Зачаївши в собі незбагненні тривоги.
Біль і гнів своїх огненних грив
Гамував в чорториях широких розлогів…
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 … На Чумацькім шляху Віз котився по сіль,
В синім сяйві згорали  Стожари,
І у тиші  німій було чутно звідтіль,
Як скрипіли  колеса мажари.
 
У міжзір’ї плелись вайлуваті воли,
Щоб удосталь напитись роси до схід сонця.
З непроглядного мрева тривоги пливли
Й розлітались птахами над обширом сонним.
 А в холодній безодні – все ж  той ятаган,
Що навис вже й над нашою долею .
Знов здійнявсь трохи вщухлий вночі вітрюган
І нещадно шмагав нашу землю знедолену.
   

V
 Шаленіють вітри, скаженіють вітри
Над Таврійським розтерзаним степом.
Розганяють у  небі  отари хмарин,
Рвуть з корінням вже висохлі стебла.
 За двадцятий пішло. Як з водою спливло .
Через  втомлений південь вже перехилилося .
А ми все ідемо. Як не важко і гірко було,
Поки ще не схилилися  і не скорилися.
 
На розбитих, розмитих і курних шляхах
Не так сталося – як всім гадалося.
Через дурість й безвір’я, і зради, і страх
Так даремно й безглуздо всього змарнувалося.
 Як розчахнуте дерево без верховіть,
Що опалене грозами і покалічене,
Й під вітрами скаженими ледве стоїть,-
Така наша країна, сумна і пригнічена.
 
Вже розщеплений стовбур і крону  висмоктує тля,
А жуки – короїди й червиця щоднини
Убивають його серцевину, й зелене гілля
Ненажерлива гусінь з’їдає невпинно.
 Весь у злиднях, в розпуці, в страху, і в біді,
Край під  ясними зорями й з  тихими водами.
Він  завмер у безвиході і  безнадії,
Наче з білого світу його уже зводять.
 
Нашу пам’ять -, болючу, страшну і гірку, -
Зневажають безкарно тут покручі і заброди,
А підступним мечем – вкотре вже навіку –
Цілять в мову, як в серце і душу  народу.
 А  в облуді і лжі тут  звиваються, наче вужі,
Усі ті, хто на нашім горбу вже давно їде верхи,
І хто чвалом  біжить під хоругви чужі
І на  зраду іде аби всидіти зверху.
 
У безправ’ї тут скоро все зовсім потоне
Й правда знову опиниться поза законом.
А ми все ще ждемо Вашингтона
Із новим й справедливим законом.
 Ми і досі так схожі на тих чаєнят,
Яких вивела чайка при битій  дорозі!
По ній інші вже коні, як вихор, летять,
І вони,  беззахисні, ще в більшій  тривозі.
 
Нас нічому  не вчать – пам’ять мук і  страждань,
Ані лють ворогів, ні запроданство  друзів.
А довірливість наша  безмежна, як даль,
Об каміння підступності  б’ється  на друзки.
 Серед розбрату й чвар,  самолюбства й злоби
Ми зависли над прірвою, як самогубці,
А внизу чорториї,  - як виклик лихої доби,-
І чи вистачить розуму й сили уникнути згуби?
 
Світ безжальний й жорстокий навколо -
І безглуздо, і згубно  ходити по колу.
Там пітьма  забуття – й вороття вже ніколи,

Якщо ми не розірвемо замкнуте коло.
 Якщо будемо знову  бездарно втрачать
Так нелегко здобуті свої перемоги,
Й безпорадно, як завжди, лишати без чат
І себе, і розхристані наші розлоги.
 
Нас врятує лиш віра – та сила і твердь -,
У суцільнім безтям’ї, зневір’ї   й  безвір’ї,
Що  сильніша за муки і смерть,
Що веде через терни в міжзір’я.
 З нею ми не зірвемось у вир забуття,
А воскреснемо й   з попелу, вуглів й каміння.
Ясні зорі освятять наш шлях й тихі води 
                                         напоять життям
Незнищенне і спрагле глибинне коріння.
 
Й наше дерево виживе в пеклі жахіть,
В напівдикій тривожно - бентежній пустелі.
І зелені пагіння його верховіть
Все  ж окроплять дощі, веселкові і теплі.
 Але поки навкруг лиш шаленство вітрів
Та зловісні заграви палають крайнеба.
Як червоні бики, вони пруть на арену степів,
А до них матадор опускається з неба.
 
Чорні хмари, як круки, злетілись й заклякли вгорі –
Над лісами і горами, степом і морем.
І, здається, що світ наш давно вже згорів
Й огорнувсь чорнотою німою, як горем.
 Виє вовком голодним спустошений степ
І тремтить ковилою в холоднім тумані,
Зачекавшись тепла із далеких пустель
І весняних вітрів із солоних лиманів.
 
Там, де в степ рветься хвиль здичавілий табун,
Реве голосом скіфів розбурхане море!
Руйнівний вітролом, що здійнявсь наче бунт,
Суне з моря в безмежжя стривожене й зморене.
 А порубані і перерубані древні ліси
Ціпеніють у сполохах гроз над собою.
Як герої, з останніх тримаючись  сил,
Всі верхів’я дерев зготували до бою.
 
Вже викрешують гори у небі вогонь –
Блискавиць і ятряні  , й розгнівані  грона-,
Й розривають  темноту пломіння його,
Й приголомшують землю розкотистим громом.
 А закутий у греблі, немов в ланцюги,
Стогне сивий Дніпро від наруги і болю.
Розливаються гнівом його береги
І круті  водоверті бурлять під водою.
 
Вся страждальна  земля зачекалась весни-,
І бентежжям , й жагою очищення сповнена,-
Щоб весь бруд і гидоту із неї знесли
Гострий плуг, талі води  і сонячні повені.
 І пройде борозна по зчорнілій від горя землі,
Впадуть золотом зерна в зігріте весняне осоння.
Й порадієм у вільному світі  тій миті земній,
Як зерно проросте і потягнуться сходи до сонця.
 
Прийде час – і розквітне барвінком земля,
І ми вирвемось  з пазурів злиднів й пітьми.
Прийде час, коли кожне окремішне  «Я» :
- Я боюся за тебе, Вкраїно.
- Я молюся за тебе, Вкраїно.
- Я борюся за тебе, Вкраїно.
В надпотужне з’єднаються  «Ми»:
- Ми здолаємо все!
- Ми поборемо все!
- Ми переможемо !

2011-2013 рр.
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Український 

фольклор
Протягом століть усна народ-

на творчість була чи не єдиним засо-
бом узагальнення життєвого досвіду 
українського народу, втіленням народної 
мудрості, світогляду та ідеалів. Фоль-
клор став віддзеркаленням не тільки 
найважливіших подій в історії України, 
починаючи з княжої доби, а й зберіг 
численні архаїчні язичницькі мотиви і 
символи, які часто приховуються під по-
кровом християнської традиції. Завдяки 
фольклорній спадщині ми можемо оз-
найомитися із побутом далеких і близь-
ких поколінь українців, уявити їх свята і 
будні, сповнені магічних і захоплюючих 
обрядів.

Зразки української фольклорної 
традиції можна згрупувати у два блоки: 
музично-поетичні форми (пісні, думи, 
приспівки і т.д.) і прозові (казки, легенди, 
анекдоти і т.д.).

У свою чергу в рамках музично-
поетичної творчості виділяють обря-
довий фольклор, епічну та ліричну 
творчість. До обрядового фолькло-
ру зараховують календарні і родинно-
обрядові пісні. До епічного - думи й 
історичні пісні та ліро-епічні (бала-
ди, співанки-хроніки). До ліричного - 
соціально-побутову й побутову лірику.

Одним із найдавніших пластів 
українського фольклору є замовлян-
ня - короткі міфологічні усні тексти, які 
використовувалися предками українців 
у господарстві, для відвертання лиха 
чи хвороби, а також як елемент приво-
ротних чарів. До найдавніших зразків 
традиційного фольклору зарахову-
ють обидві групи обрядових пісень - 
календарні (колядки, щедрівки, веснян-
ки, русальні, купальські, петрівчанські, 
жниварські) та родинно-обрядові 
(пісні весільних і поховальних обрядів, 
хрестинні пісні).

Календарно-обрядовий фоль-
клор поділяється на чотири цикли, що 
співвідносяться з порами року.

Зимовий цикл українського фоль-
клору найповніше представлений і 
найбільш вживаний у сучасності. Це на-
самперед пісні, приурочені до Різдва 
Христового – колядки - та пізнішого 
походження сценарії для вертепного 
різдвяного дійства. До зимового циклу 
також входять так звані щедрівки, струк-
турно подібні до колядок, які співають на 
Щедрий вечір. Щедрівки особливо багаті 
на побажання щастя, здоров’я, достатку 
господареві дому, в який прийшли ще-
друвати.

Весняний фольклор представлений 
так званими веснянками або гаївками, 
масивом текстів для ігор, які грають на 
Великдень, вийшовши з церкви. У вес-
нянках домінують мотиви пробудження 
природи і споріднений з ним мотив ко-
хання. Ці пісні супроводжуються хоро-
водами. Із давнішого пласту у весняний 
цикл входять також русальські пісні.

На дні літнього сонцестояння в 
українців з прадавніх часів припадали 
купальські свята та ігрища. Купальські 
святкування були пов’язані з танцями 
і співами й носили оргаїстичний харак-
тер. Зародилась ця традиція у ті часи, 
коли серед хліборобських племен на 
теренах України панував культ сонця і 
давніх язичницьких богів Ярила і Даждь-
бога. Згодом, уже в християнські часи, 

ці обряди наклали-
ся на святкування 
великих релігійних 
свят: різдва Івана 
Хрестителя й вер-
ховних апостолів 
Петра і Павла. 
Петрівчанські пісні 
співались впродовж 
петрівки - посту пе-
ред святом вер-
ховних апостолів 

Петра і Павла. Основною темою 
петрівчанських пісень є кохання, одру-
ження, шлюбне життя.

Жниварські чи обжинкові пісні є 
складовими обрядів, пов’язаних із 
хліборобськими жнивами. Вони фак-
тично завершують календарний цикл. 
Жнива хоч і є періодом важкої праці, 
але знаменують кінець хліборобського 
року. Серед мотивів обжинкових пісень 
найважливішим є величання господаря 
і господині.

У комплексі обрядових пісень важ-
ливе місце займають також родинно-
обрядові, які супроводжують перехідні 
або етапні моменти в житті людини. Це 
хрестинні, весільні пісні, а також народні 
голосіння – унікальне фольклорне явище 
в духовній культурі українського народу.

Епічні жанри українського фоль-
клору - історичні пісні, думи, бала-
ди, співанки-хроніки - відзначаються 
унікальним багатством і красою форм.

Найвизначнішою частиною україн-
ського усного епосу є думи. Це 
розгорнуті вокально-інструментальні 
композиції, виконання яких вимагає 
багаторічного навчання, неабияко-
го хисту і доброго знання традиції. По-
передниками дум були билини княжої 
доби, які на теренах України зазна-
ли цілковитої трансформації і збере-
глись лише в європейській частині Росії. 
Фахівці пов’язують походження дум 
з такої давньої форми як ритуальний 
плач. Здебільшого думи розповідають 
про козацьке життя, війни із загарбни-
ками, воєнні походи козаків в інші землі, 
побут родин козаків, які залишилися в 
Україні. У XVII–ХІХ ст. кобзарі та лірники 
– виконавці дум та історичних пісень 
об’єднувалися у так звані кобзарські 
братства/цехи. У таких цехах був свій 
статут і правила, жорстка субординація 
членів і визначений репертуар. Коб-
зарство з XVII ст. було шанованою 
професією в Україні.

Наймолодшим родом пісенного 
фольклору є ліричні пісні та їх різновиди. 
Їх становлення відбулось у XVI - XIX 
століттях. Усі ліричні пісні групуються у 
два великі розряди: соціально-побутові 
і родинно-побутові. До першої групи на-
лежать зокрема козацькі, рекрутські, 
чумацькі, наймитські, емігрантські пісні. 
До родинно-побутових зараховують 
практично усі пісні про родинне життя, 
а також ті, що стосуються особистого 
життя людини (пісні про кохання, жіночу 
долю, сирітство, гумористичні, колискові, 
пісні дітей, молоді і дорослих).

Цікавими зразками побутової 
пісенності є також танкові (танцювальні, 
до танцю) пісні та українські коломий-
ки, що поділяються на групи «до тан-
цю» і «до співу». Ця так звана «коло-
мийкова» форма активно поширилась 
у різних жанрах традиційного фолькло-
ру, прижившись також у професійній 
українській поезії.

До жанрової системи традиційного 

українського фольклору входять також 
драматичні форми (народна драма, вер-
теп), проза (байки, казки, новели, анек-
доти, перекази, легенди) й афористичні 
жанри (прислів’я, приказки, загадки, то-
сти, побажання та ін.).

Вертепом називали ляльковий театр, 
який в Україні у день Різдва Христового 
грамотні міщани, дяки, школярі, бурсаки 
та церковні співаки носили по хатах з XVII 
ст. Вертепна драма складалася з 2-х ча-
стин: різдвяної драми (релігійна, з доволі 
стійким сюжетом) і механічно приєднаної 
до неї сатирично-побутової інтермедії 
(світська, народна, з варіативним сю-
жетом, що залежав від місцевих умов, 
історичного періоду та здібностей само-
го вертепника).

Українська казка сягає своїм 
корінням у глибоку давнину, про що 
свідчать численні ознаки міфологічного 
світогляду і анімістичного уявлення про 
світ. Тематика українських казок надзви-
чайно різноманітна: казки про тварин і 
про природу, побутові і жартівливі, чарівні 
і пригодницькі. Архаїчні риси свідомості 
особливо яскраво відбиваються у фан-
тастичних казках. Найчастіше вони 
розповідають про чудесні події, бороть-
бу добра і зла, випробування та под-
виги на шляху до здобуття нареченої. 
Казки про тварин видаються дещо 
простішими порівняно з чарівними каз-
ками. Вони коротші за обсягом, мають 
сатиричне чи дидактичне звучання. 
Значна частина сюжетів походить ще 
з первісної доби, від тотемічних міфів, 
які пов’язували походження тієї чи іншої 
людської спільноти від тварини-тотема, 
що був покровителем роду і втілював 
душу померлого предка. Побутові каз-
ки, на відміну від фантастичних, ніби 
умисне підкреслюють буденність зобра-
жених персонажів та подій. У побутовій 
казці, як і в казці взагалі, добро завж-
ди перемагає зло, проте, на відміну 
від дійсності, казковий герой (селянин-
бідняк, наймит) завжди бере гору над 
своїм соціальним антиподом (багачем). 
На пізніших стадіях розвитку побутові 
казки набули рис соціальної сатири. Їх 
об’єктом стали людські вади - скнарість, 
жіноча балакучість, лінивство, перелюб 
тощо.

Найсучасніша форма побутування 
фольклору – студентський фольклор, 
фольклор неформальних суспільних 
угруповань та афористичні жанри – 
популярні анекдоти, тости, привітання. 
Архаїчні та “класичні” форми пісенного 
фольклору віднаходять своє друге жит-
тя в сучасних аранжуваннях. Бард 
Віктор Морозов ще в 1990-х обробив 
львівські батярські пісні, Марічка Бурма-
ка у тих же 90-х переспівала популярні 
колядки, Тарас Чубай і група „Скрябін” 
випустили альбом із стрілецькими та 
повстанськими піснями. До мотивів 
українського фольклору звертають-
ся такі гурти як „Гайдамаки”, „Мандри”, 
„Перкалаба” та ін. Власну інтерпретацію 
класичних народних пісень пропонує по-
пулярний рок-гурт „ВВ” і його лідер Олег 
Скрипка. А співачка Руслана 2003 року 
випустила альбом “Дикі танці”, в осно-
ву якого покладено гуцульські моти-
ви. З піснею „Дикі танці” вона перемог-
ла 2004 року на міжнародному конкурсі 
„Євробачення”. Сучасні українські митці 
використовують фольклорні мотиви та 
форми не тільки у царині музики, але і 
в інших галузях культури – літературі, 
малярстві, дизайні.
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