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Україна  відсвяткувала  200-річчя 
від  Дня  народження  Тараса  Шевченка
 
У столиці від ранку тривали святкові заходи з нагоди 200-річчя від Дня 

народження Тараса Шевченка. Урочистості зі вшанування пам’яті великого 
поета відбулися у парку ім. Тараса Шевченка – квіти до пам’ятника Кобза-
рю поклали в.о. Президента України Олександр Турчинов, Прем’єр-міністр  
України Арсеній Яценюк, члени Уряду, народні депутати, голова Київської 
міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, перший заступник 
голови КМДА Богдан Дубас, депутати Київської міської ради, представники 
іноземних дипломатичних місій, духовенство, активісти Майдану, громад-
ськість. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Продовженням офіційної частини стала концертна програма за участю 
Академічної чоловічої хорової капели ім. Ревуцького, Академічного камер-
ного хору «Хрещатик», хору «Благовість», ансамблю української музики 
«Дніпро», УАФЕА «Калина». 

Продовжилися урочистості на Майдані Незалежності. Тут о 14:00 роз-
почалася концертна програма «Встане Україна – світ правди засвітить!» 
за участю Національної заслуженої академічної хорової капели України 
«ДУМКА» та хору Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського, 
Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького, Му-
ніципального камерного хору «КИЇВ», Ансамблю  солістів «БЛАГОВІСТЬ», 
Муніципального камерного хору «ХРЕЩАТИК» та популярних українських 
гуртів і співаків, які виконали пісні на вірші Тараса Шевченка у сучасній об-
робці. Також о 20:15 відбулася прем’єра документального фільму «Тарас 
Шевченко. IDентифікація»
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сьогодні національний гірничий 
університет відвідала група пред-
ставників високого рівня мзс лит-
ви (Вайдотас Верба), франції (серж 
смессов) та чехії (петро мареш) 
- послів з   особливих доручень, що 
займаються питаннями східного 
партнерства Єс.

У рамках офіційного візиту відбула-
ся зустріч зі студентами, науково-педа-
гогічними працівниками гірничого. Гос-
тей представив і привітав ректор НГУ, 
академік НАН України Геннадій Півняк. 
Зустріч проходила за участю голови 
Дніпропетровської обласної ради Євге-
на Удода та представників ЗМІ.

«Ми вирішили відвідати різні 
регіони і ознайомитися зі всією си-
туацією, яка хвилює людей в Укра-
їні. І якщо в інших країнах нашою 
основною місією було пояснити, що 
таке інтеграційний процес, то тут ми 
більше в ролі слухачів», - зазначив 

НГУ відвідали уповноважені Посли країн Євросоюзу

У десятках монастирях 
України та Російської федерації 
одночасно стали плакати ікони. Дані 
випадки вже зафіксовані 
у Сумах, Рівному, Одесі, 
Новокузнецьку і Ростові-на-
Дону. Про це повідомило 
польське видання Fronda.

Також слід зазначити, 
що плачучу ікону вважають 
страшним знаком, вона 
закликає всіх жителів до 
миру та покаяння. Останній 
раз зафіксовані аналогічні 
явища в Росії та Україні 
відбулися перед Жовтневою 
революцією і розпадом СРСР. 
Такий випадок оцінюється, 
як Боже застереження. 
«Напевно таким чином 
Бог хоче попередити про 
настання важких часів і 

Посол з особливих доручень МЗС Лит-
ви Вайдотас Верба.

Після коротких виступів гості за-
пропонували провести своєрідний 
діалог: запитання – відповідь. Охочих 
поставити запитання представникам 
Євросоюзу виявилося чимало. В осно-
вному вони торкалися теми освіти та 
соціальних проблем. У коментарях 
щодо цієї зустрічі, які висловили сту-
дентка Марія Черних, завідувач кафе-
дри економічного аналізу та фінансів 
Олена Єрмошкіна та директор МІБО 
Олександр Азюковський, було зазна-
чено, що у складний момент життя на-
шої країни таке спілкування висвітлює 
позиції обох сторін і прагнення Украї-
ни співпрацювати з країнами-членами 
ЄС. Особливо виразно і сучасно про-
звучала з уст Марії Черних сакрамен-
тальна фраза великого Кобзаря «Учі-
тесь, читайте, і чужому научайтесь, і 
свого не цурайтесь».

ІАЦНГУ,  Фото відеостудії  
«Юність» НГУ 

У храмах України та Росії плаче Божа Матір
закликає всіх людей до покаяння. 
Необхідно молитися. Молитви ніколи 
не буває багато. Для християн кожна 

така подія є закликом до зміни життя 
і знаком майбутнього», — розповів 
польський журналіст Терликовский.
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25 лютого в стінах оселі Д.І. 
Яворницького відкрилася вистав-
ка «КОБЗАР: феномен української 
культури», в якій представлені екс-
понати з фондів Дніпропетровського 
національного історичного музею ім. 
Д.І. Яворницького та приватних ко-
лекцій. Виставка присвячена кобзар-
ству як унікальному явищу світової 
культурі, коріння якого сягає давніх 
часів. Воно стало невід’ємною час-
тиною української історії та музичної 
культури, на його творчій платформі 
у ХІХ ст. зростало багато видатних 
митців, серед них – Великий Кобзар 
Т.Г. Шевченко. Недарма перша збір-
ка його поезій отримала коротку і 
ємну назву «Кобзар». Врешті-решт, 
ця назва стала лейтмотивом усієї 
творчості Тараса Григоровича.

На виставці представлені старо-
винні музичні інструменти, такі як 
кобзи та бандури ХІХ – поч. ХХ ст., 
бубон і цимбали, дитячі іграшки-
свистульки, що дозволяють занури-
тись у світ народної музичної куль-
тури, яка з дитинства оточувала Т.Г. 
Шевченка. Завдяки творчому сприй-
няттю поета ця культура увійшла 
до скарбниці світової літератури. 
Окреме місце на виставці зайняла 
реконструкція зовнішнього вигляду 
кобзаря та його супутника – хлоп-
чика-поводиря. Також представле-
на раритетна шевченкіана з фондів 
музею. Серед унікальних експонатів 
виставки – загадкова та символічна 
картина «Козак Мамай» ХІХ століття. 
Століттями зберігалися по україн-
ських хатах, нерідко поруч з іконами, 
таємничі зображення «мамаїв». Їх 
сприймали не тільки як воїнів-захис-
ників, а й мандрівників, філософів і, 
зазвичай, співців, що тримають в ру-
ках кобзу – головний символ співучої 
душі українського народу.

Багато з цих рідкісних речей 
були зібрані фундатором і першим 
директором Музею – Д.І. Яворниць-
ким, якого ще за життя називали не 
тільки козацьким, а й «кобзарським 
батьком». Д.І. Яворницький завжди 
підтримував кобзарів, допомагав, 
влаштовував їм концерти. Співи коб-
зарів неодноразово супроводжували 
його лекції про козацтво. За життя 
вченого в його оселі побували відомі 
кобзарі початку ХХ ст., — Іван Кучу-
гура-Кучеренко, Григорій Кожушко, 
Степан Пасюга, Михайло Кравченко 
та ін. Д.І. Яворницький є автором ма-
ловідомої розвідки «Українське коб-
зарство». Дмитро Іванович також був 
відомим шевченкознавцем, цікавив-
ся творчістю Великого Кобзаря, зби-

рав речі, пов’язані з іменем Т.Г. Шев-
ченка, видавав матеріали про нього.

Окремим комплексом представ-
лені матеріали про бандуристів Дні-
пропетровщини ХХ століття: одяг, 
світлини, нотні записи, статуетки 
бандуристів, які відносяться до но-
вітньої історії.

Будинок-музей Д.І. Яворницько-
го протягом свого існування завжди 
підтримував відродження традицій 
кобзарства в Україні. Святкування 
200-річчя від дня народження Т.Г. 
Шевченка на державному рівні дало 
можливість нагадати відвідувачам 
будинку-музею Д.І. Яворницького 
про старовинну і сучасну кобзарську 
культуру. Передував відкриттю ви-
ставки творчій музичний захід, орга-
нізований зусиллями наукових спів-
робітників музею. О 15-тій годині у 
вітальні будинку розпочався святко-
вий концерт, на який зібралися відомі 
письменники та поети, співці, банду-
ристи, творча молодь, представники 
преси. На заході був презентований 
рідкісний відеозапис створення Спіл-
ки кобзарів Дніпропетровщини при 
будинку Д.І. Яворницького, відзнятий 
у 1994-му році студією «Юність» при 
Гірничому університеті. В цей час 
оселю Д.І. Яворницького відвідали 
учасники міжнародного фестивалю 
«Дзвени бандуро». Дехто з гостей 
згадав минуле, побачивши кадри 
двадцятирічної давнини. Грою на 
бандурі вразили гостей заходу донь-
ка відомого кобзаря Олекси Коваля, 
Леся Коваль, та голова Нікопольської 
«Просвіти» імені Т.Г. Шевченко, бан-

дурист Борис Федосійович Бабенко. 
Брали слово доктор філологічних 
наук, професор ДДУВС А.М. Попо-
вський, відома письменниця Леся 
Степовичка, журналіст, поетеса Дора 
Калинова. Демонструвала власну 
майстерність й молодь – студентка 
Дніпропетровської консерваторії ім. 
Глінки Тетяна Окіпна професійно ви-
конала дві українські народні пісні. 
Виконала власні пісні «Кобзарська 
дума» та «На високій дуже кручі» су-
часний бард Олеся Чайка, яка нама-
гається нести кобзарську культуру у 
сучасну творчість. Наприкінці музич-
ного заходу всім гостям було офіцій-
но презентовано виставку «Кобзар».

Наступний захід до 200-річчя Т.Г. 
Шевченка відбувся в стінах будинку-
музею Д.І. Яворницького 13 березня. 
До гостинної оселі зібралися відомі 
у Дніпропетровську науковці, краєз-
навці, представники сфери культури, 
які так чи інакше пов’язали свою ді-
яльність із шевченковим словом. Гос-
тями заходу були студенти історич-
ного факультету Дніпропетровського 
національного університету ім. О. 
Гончара, а також студенти Націо-
нального гірничого університету. Під 
час погостин розповідали про свій 
життєвий досвід давні друзі будинку-
музею Д.І. Яворницького професор 
А.М. Поповський, краєзнавець М.П. 
Чабан, письменниця і поетеса Леся 
Степовичка… Вразив традиційною 
грою на бандурі сучасний кобзар з 
Нікополя Борис Бабенко. Враження-
ми про Шевченка і сучасність діли-
лася студентська молодь. Козацька 
оселя Дмитра Яворницького на своє-
му віці пам’ятає багато гостей, й спів-
робітники будинку-музею роблять 
усе, щоб цю традицію підтримувати.

Віктор ЄкшоВ

В меморіальному будинку-музеї д.і. яворницького відбулися захо-
ди, присвячені 200-річчю від дня народження т.Г. шевченка.

«Шевченку – 200!»
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перлина дніпропетровського націо-
нального університету народна хорова 
капела викладачів та співробітників днУ 
«просвіта» відзначила свій сорокарічний 
ювілей. Урочистий святковий концерт, 
який подарували виконавці своїм шану-
вальникам, відбувся у малій залі палацу 
студентів днУ. Виступи колективу з 
успіхом проходили у києві і львові, Вол-
гограді і казані, в кишиневі і тбілісі... за 
сорок років капела здобула справжнє на-
родне визнання і любов слухачів.

До свого сорокаріччя колектив отримав 
особливий подарунок – рішенням Вченої 
ради ДНУ «Просвіті» було присвоєно ім’я за-
сновника колективу, талановитого диригента, 
заслуженого діяча культури України Анатолія 
Кулагіна, який був керівником капели протя-
гом 25-ти років. Святковий концерт розпочав-
ся із привітання директора Палацу студентів 
ДНУ ім. Олеся Гончара Вадима Вікторовича 
Стукала. Він нагородив виконавців капели по-
чесними грамотами, урочисто оголосив про 
присвоєння колективу імені його засновника. 
«Це для нас найкращий подарунок», – радісно 
подякували учасники колективу.

«Хорова капела професорсько-викладаць-
кого складу «Просвіта» – це, на мою думку, уні-
кальне явище, – відзначив Вадим Вікторович, 
– з багатьох хорових капел, які створювалися 
у нашій області 20, 30, 40 років тому у вищих 
навчальних закладах, збереглася тільки одна 
– в нашому університеті. Так сталося завдяки 
ентузіазму учасників колективу, професійності 
Анатолія Миколайовича Кулагіна, ставленню 
керівництва університету до збереження та-
ких перлин, як капела «Просвіта». В нашому 
університеті склалася гарна традиція: кожне 
урочисте засідання Вченої ради ми відкрива-
ємо гімном студентів «Гаудеамус», який для 
нас виконує хорова капела».

Слухачі дякували «Просвіті» за кожну пісню 
бурхливими оплесками. Не один раз лунало із 
залу щире «Браво». Чисті, натхненні голоси, 
музика, яка сягає найвищих вершин духовнос-
ті, не залишили байдужими нікого. Під керівни-
цтвом Владислава та Ольги Сербіних капела 
виконувала духовні та народні, класичні пісні: 
«Молитву за Україну», «Щедрик», «Хвалите 
имя Господа», «Ночевала тучка золотая на 
груди утеса-великана», «Реве та стогне Дніпр 
широкий». Привітати капелу у святковий вечір 
прийшли її друзі: вокальний ансамбль «Орфей» Будинку 
камерної та органної музики, народний ансамбль «Жу-
равка». Із захопленням зустріли слухачі виконання пі-
сень «Вдоль по улице метелица метет», «Суліко».

Із щирою любов’ю привітав колектив колишній керів-
ник Сергій Володимирович Губа. «Я вдячний Богу за те, 
що п’ять років був причетний до творчого життя цього ко-
лективу, – сказав він, – це дуже цікаві люди, надзвичай-
но багаті духовно. Ми всі чуємо, як прекрасно звучать 
голоси хору, можна сказати, що він знаходиться на ново-
му витку своєї творчості. Думаю, що жоден колектив об-
ласті не може похвалитися таким творчим довголіттям, 
як «Просвіта». Кожну репетицію Анатолій Миколайович 

Гармонія 
звуків

Кулагін розпочинав із молитви перед невеликою іконою 
Божої Матері, тому сьогодні я із радістю дарую вам ікону 
Богородиці». 

«Кожного разу, коли співаємо, ми відчуваємо свя-
щенний трепет від гармонії звуків», – лунали в залі сло-
ва виконавців «Просвіти». Світла музика очищувала 
душі слухачів, окриляла їх, робила добрішими. Хористи 
капели із щастям в очах промовили до залу: «Ми завжди 
дивимося назад із вдячністю, вперед – із надією, вгору – 
із вірою, навкруги – з любов’ю». 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ  ім. о. Гончара
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Ім’я Тараса Григоровича Шевченка невіддільно пов’язано  з Україною. 
Україна – це Шевченко. Шевченко – це Україна. У ньому наша історія, наші 
мрії, наша надія. Шевченко був справжнім народним співцем, бо з дитинства 
знав і любив простий український народ, знав його страждання, бо сам їх 
пережив. Через усе життя проніс Великий Кобзар палку любов до рідної зем-
лі, до неньки – України, у своїх творах нагадував людям про минулу славу 
України.

Саме про це розповідають вихователі групи дошкільного відділення Віль-
ненського НВК  під час  занять та заходів,   які проводять до  200 –річчя від 
Дня народження Тараса Шевченка з метою ознайомлення  вихованців із сві-
товою величчю Кобзаря, його значимістю для всіх людей на планеті, розкрит-
тя неосяжності його таланту та визначення ролі великого сина українського 
народу в літературній спадщині.

Змістовно і цікаво пройшов виховний захід  «Тарасовими шляхами»  у 
групі «Капітошка» , який провела вихователь  Семеренко Тетяна Василівна 
з метою виховання у дітей  почуття національної гідності та шани до слова 
українського  Пророка.

Святково прибрана  зала: українські орнаменти на рушниках, портрет Та-
раса Шевченка, дитячі малюнки, книжкова викладка «Шевченкове слово»  - 
все це сприяло подальшому емоційному проведенню виховного заходу. 

Як гарно декламували вірші поета юні вихованці в українських костюмах! 
Відеоперегляд  «Казки картинної галереї – Т. Шевченка» (уроки тітоньки 

Сови) сприяли розвитку зв’язного мовлення дітлахів, розширенню їх світо-
гляду, формуванню пізнавальних інтересів.

Вправно і творчо  виконали діти малюнки до вірша  Т. Шевченка «Зоре 
моя вечірняя», який  емоційно декламувала їм вихователька.

Фантазування дітей на тему «Світає..Край неба палає,…» не мало меж. 
Різноманітні зорі, сонячні промінці, дерева в темнім гаї  на малюнках дітей 
вражали своєю чудотворною красою.

Дійсно, ім’я Великого Кобзаря  залишиться назавжди  в пам’яті кожного 
вихованця , бо саме він подарував нам безцінний скарб – мрії про майбутнє 
України! 

 Бойко Інна Григорівна, директор Вільненського НВк «школа – до-
шкільний заклад» Новомосковської районної ради

Тарасовими  шляхами

Леонід РоМАНЮк, Павлоград
 

До дня народження
Тараса шевченка
 
Він все своє пошарпане життя
Благав у Бога хати і кімнати...
Ніде й не прихилився до пуття,
Тинявся між маєтні «патріоти»...
 

А «патріоти» чухали пузця,
На дивака дивилися з диванів,
Себе вважали у своєму праві
«Васпітиваць крєстьянскава пєвца».
 
Співець співав «Лілею» та «Тополю»,
Барвінок всюди цвів і зеленів,
Йшла геть з села трагічна Катерина,
Москаль-мерзотник одцурався сина...
Співець ще навіть гуси не дражнив!

 
Та вже з пучини людського плачу,
Що в пісні плив од віку і навіки,
Червоний півень люто кукурікав,
Отрусюючи плісняву і ржу!
 
Горами пересвистувались раки,
Долами розгиналися хребти,
Як нагадав співець, що Гайдамаки -
Зовсім недавні тих робів - батьки!
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За мною гучно грюкнули ворота 
тюремної брами. Я не повернувся на 
той звук, хоча чекав на нього довгі 
три роки, лише вслухався із неприхо-
ваним задоволенням. Наразі грюкіт 
металевих дверей був для мене най-
бажанішою, найчарівнішою музикою 
у світі. Я вільний! Підвів голову і, як 
звільнені у кіно, подивився у чисту, 
майже прозору синь неба, вільного 
від ґрат. Напевно, відчуття свободи у 
повній мірі може відчути на собі лише 
той, хто був у неволі. Весняний вітер 
загравав до мене, по дружньому трі-
пав по чисто виголеному обличчю, 
звав за собою. Йому добре, бо він 
завжди вільний. Я вдихнув на повні 
груди весняне повітря свободи. Чим 
пахне воля? Зараз вона мала запах 
квітучих яблунь та вишень, що вишу-
кувались в ряд обабіч алеї, що вела 
до автобусної зупинки; воля пахла 
зеленю травою, яка килимом стели-
лася під деревами. Свобода мала 
солодкий присмак весни і ще чогось 
нового, незбагненого, щемливого, від 
чого серце шалено калатало у грудях 
і, здавалося, життя тільки-но почина-
ється.

Закинувши наплічник на плече, я 
попрямував на зупинку. За плечима, 
серед мотлоху мого одягу, лежала 
моя цінність, мій щирий і найліпший 
друг – «Кобзар» Тараса Григоровича. 
Навіть не знаю, чи зміг би я вижити 
в неволі, якби не ця книга. Її мені 
подарував співкамерник старий та 
хворий Кузьмич. Схожий на воскову 
фігуру, він був на той час смертельно 
хворий. Здавалося, що не хвороба, 
а самі сірі, облуплені стіни тюрем-
ної камери виссали з нього не лише 
кров, а саме життя. Побачивши, що 
я, потрапивши за ґрати, можу не ви-
тримати тиску неволі й зламатися, 
Кузьмич дістав з тумбочки книжку, 
подав її мені.

– Подивися сюди, – сказав він, ти-
каючи тремтячого узлуватого пальця 
на якусь сторінку.

– Дякую, але мені зараз не до 
книжок,– сказав я, бо перед очима 
весь час стояв мій трирічний син.

– Ти схожий на нього.

світлана талан (Сєвєродонецьк, Луганська обл.) – письменниця, 
пише в жанрі true story (правдиві історії).

Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» (2011) та воло-
дар відзнаки фонду О.Пінчук АНТИ-СНІД «За найкращий роман на гостро-
соціальну тематику». У 2012 р. авторка потрапила до п’ятірки обраних 
Міжнародного конкурсу «Коронація слова».

У 2012 р. посіла третю сходинку в рейтингу найуспішніших українських 
письменників за версією журналу «Фокус».

Автор 5 романів, три з яких вийшли друком у видавництві «Клуб Сімей-
ного Дозвілля» (Харків).

Я подивився на автопортрет мо-
лодого Шевченка. Дійсно, у нас була 
якась схожість: однакові зачіски, ви-
соке чоло, відкритий погляд. Наші 
співкамерники підтвердили:

– Твоя копія! Ще й імена однакові! 
Два Тараса Григоровича! Тобі зараз 
двадцять шість років і на автопортре-
ті Шевченку стільки ж. Містика!

– Я – Георгійович,– зауважив я, – і 
прізвище моє Іванченко.

Проте, з того часу мене поча-
ли звати Тарасом Григоровичем. У 
в’язниці час сповільнив свій хід, щоб 
прискорити його, я весь вільний час 
віддав читанню «Кобзаря». Незаба-
ром я полюбив Шевченка, як рідного 
брата. До цього часу я не зустрічав 
людини, яка б могла так уміло поєд-
нувати розум і почуття. Він не вмів 
лукавити, був відкритий, я б сказав, 
навіть оголений, бачив правду, від-
кинувши всі завіси ілюзій. Я запоєм 
читав його твори, вивчав напам’ять, 
цитував співкамерникам і собі, коли 
було тяжко і нестерпно боляче від не-
справедливості. У найважчі хвилини 
я навіть розмовляв із Тарасом, що-
правда, подумки. І чим більше я про-
никався творами Великого Кобзаря, 
тим більше дивувався його вмінню 
зробити чіткий поділ на добро і зло, 
без середини між ними, без комп-
ромісу. Розбираючи по фразах його 
твори, я всотував у себе їх людяність 
і не дав зачерствіти своєму серцю. Я 
був вражений тим, як вдалося спів-
цеві боротьби за справедливість не 
забувати про милосердя, співчутли-
ве ставлення людини до людини й 
засудити тих, хто принижує безза-
хисних і попирає їх гідність. Я пові-
рив кожному слову Тараса Григоро-
вича, бо що не слово – то пророцтво. 
Я вижив, дякуючи його творам, не 
зламався, дожив до дня свого звіль-
нення. Кузьмич помер, залишивши 
мені у спадок «Кобзар» з потертими, 
зачитаними до дір сторінками…

Нарешті я у потязі, який за кілька 
годин довезе мене до родини. Я всів-
ся біля вікна і з полегшенням зітхнув, 
коли колеса монотонно застугоніли 
по рейках. Навпроти мене – чоловік 
мого віку. Він зняв кепку, повісив на 
гачок й одразу ж почав порпатися у 

своїй валізі. На столі з’явилися два 
солоні огірки, поруч з ними на по-
жмаканій газеті – нарізаний хліб і 
шматки солоного сала. Сьогодні я 
ще нічого не їв, тож у животі одразу 
ж зрадницьки забурчало і я відвів по-
гляд від спокусливих шматків сала з 
рожевою проріззю. 

– Мене звуть Іван,– сказав мій су-
сід. – Пообідаємо разом?

Я чемно відмовився, втішаючись 
думкою про смачнючий борщ своєї 
дружини. Щоправда, я звільнився на 
два дні раніше, ніж очікував, але був 
впевнений, що наваристий борщ із 
м’ясом повинен вдома бути. 

– Звідки і куди їдеш?– запитав 
Іван, дістаючи пляшку з самогоном.

– З тюрми додому,– зізнався я.
– О! Тоді неодмінно треба відмі-

тити таку подію!
Поруч із пляшкою вже стояв ста-

кан. Іван налив мутнуватої рідини й 
одразу ж рознісся давно забутий го-
рілчаний запах. Я піддався вмовлян-
ням попутчика і незабаром ми разом 
обідали, час від часу запиваючи сало 
самогоном.

– І скільки ж ти відсидів?– поціка-
вився сусід.

– Три роки.
– А стаття яка?
– Сто сорок чотири, частина дру-

га. Здирництво,– пояснив я одразу, 
щоб уникнути зайвих питань. – 

Затоплю недолю
Дрібними сльозами,
Затопчу неволю
Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько 
По волі гуляти!1 – не проминув 

я нагоди процитувати Шевченка, бо 
звик так робити. – Вільний я, Іване, 
вільний! Навіть не віриться!

– І що ти зідрав і у кого?
– Не повіриш,– посміхнувся я, – 

але нічого і ні у кого.
– За що ж тоді сидів?
– Бо дурний був. За правду на 

«сім світі»2.
– Добився тієї правди?
– Ні. Лише строк отримав.
– Розкажи, Тарасе, може, легше 

стане на душі,– попрохав Іван, підсо-

світлана талан

МІЙ ТАРАС
(1995 рік)
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вуючи ближче до мене шматки сала.
– Можу розповісти, але не знаю, 

чи повіриш.
– А ти розповідай, не тримай біль 

у душі.
– Що моя душа? Звичайно, вона 

ще ниє, бо рубці образи залишили-
ся, але я маю вірні ліки,– сказав я, 
дістаючи книгу. Обережно розгорнув 
газету, поклав на стіл «Кобзаря». – 
Ось, Іване, хто мені допоміг вижити 
і не зневіритися у людях.

– Книжка?– від здивування у ньо-
го піднялися на лоба брови.

– Саме так! Таке буває, повір 
мені.

– А дружина? Ти жонатий?
– Так! Моя Валентина чекає на 

мене разом із сином. Вона мене під-
тримувала, приїздила до мене, при-
силала посилки, писала листи, тож 
у цьому сенсі у мене все гаразд. Ти 
хотів дізнатися за що я був засудже-
ний? 

– Якщо твоя ласка…
– Три роки тому я був щасливою 

людиною,– почав я. – У свої двад-
цять шість років у мене була своя 
квартира, я мав люблячу дружину 
і трирічного сина. Після закінчен-
ня інституту працював на великому 
промисловому заводі, потім мене 
обрали головою профкому. Все зда-
валося б добре, але я став свідком 
того, як бідували люди, як стояли го-
динами у чергах за макаронами, за 
милом, за цукром…

– Ми всі свідки того,– перебив 
мене співбесідник.

– Але ж того цукру, за яким люди 
втрачали свідомість у чергах, було 
вдосталь! На місто приходили його 
цілі ешелони, потяги розвантажува-
ли вночі. Цукру на місто приходило 
стільки, що вдосталь би вистачило 
на усіх жителів, але він не попадав 
до крамниць. В той час, коли моя 
дружина, як і багато інших жінок, 
варила варення з кабачків, міський 
голова та прокурор міста продавали 
його цілими вагонами. Їх статки рос-
ли, як гриби після літнього теплого 
дощу, а матері не знали, чим підсо-
лодити кашу своїм дітям. 

– І ти вирішив вивести їх на чисту 
воду?– посміхнувся Іван.

– Так,– зітхнув я. – Гадав, що мій 
відкритий виступ проти корупції у 
владі зможе щось змінити. 

Всі оглухли – похилились.
В кайданах… байдуже…3,– знову 

я не втримався, щоб не процитувати 
свого Тараса. 

– Дон Кіхот знайшовся!– не зле 
дорікнув сусід.

– Мені дали відкрито виступити 
лише один раз,– продовжив я, – на 
тому моя боротьба скінчилася.

– І як же тобі, друже, пришили 
здирництво?

– Був у мене друг Юрко. Давно ми 
з ним товаришували, а коли я вла-
штувався на роботу, то допоміг йому. 
Він працював начальником цеху і так 
лизав халяви керівництву заради під-
вищення, що аж прицмокував. Часи 

були нелегкі, тож він почав притор-
говувати запчастинами на автівки. 
Юрко їздив у Польщу, щось приво-
зив, продавав, нічого у тому дивного 
не було, бо всі виживали, як могли. 
Якось він попрохав у мене гроші в 
борг, я дав, бо ми частенько один од-
ного виручали. Звичайно ж, що ніякої 
розписки я у нього не брав, навіть 
думки такої не допускав. Я помічав, 
що мій друг не вилазить із кабінету 
директора заводу, без участі якого 
були б неможливі крадіжки цукру у 
таких розмірах, але тоді не придав 
тому особливого значення. Юрко не 
повернув борг у обговорений термін 
і я нагадав йому про те. Наступного 
дня по обіді, коли ми були на роботі, 
він мені зателефонував і назначив 
місце зустрічі, куди принесе гроші. 
У мене майнула думка: якось див-
но, що він борг поверне на робочому 
місці, а не прийде до нас додому, як 
зазвичай. У назначений час я пішов 
на зустріч, але замість друга звіду-
сіль на мене налетіла міліція з соба-
ками, ніби я якийсь злочинець. Мені 
заламали руки і вже пізніше поясни-
ли, що я затриманий за здирництво.

– Тобто,– мій співбесідник навіть 
жувати перестав, – твій так званий 
друг написав заяву, що ти вимагав 
від нього гроші?!

– Так! Вже пізніше я зрозумів, що 
таким чином мене прибрало керівни-
цтво міста, щоб не патякав зайвого і 
не сував носа куди не просять.

– Але ж… Він був твоїм другом!
– Я так вважав, але виявилося, 

що підвищення посади важливіше 
дружби.

– От сволота! Я б своїми руками 
його задавив!

– А я не буду,– зізнався я. – Один 
в полі не воїн. Хто мені скаже спасибі 
за революційні пориви? Син, що три 
роки ріс без батька? Чи дружина, яка 
по крихтах збирала мені посилки та 
передачки? «У всякого своя доля»4. 
Хочу сімейного затишку і спокою. 

– А в очі хочеш йому подивити-
ся?– запитав Іван, зітхнувши.

– Можливо.
…Нарешті я майже вдома! Май-

же, бо стою під дверима власної 
оселі, тримаючи палець на кнопці 
дзвінка, і не наважуюся натиснути. 
Три роки мріяв про таку мить, а зараз 
ноги підкошуються, а серце так сту-
гонить у грудях, що, здається, чути 
на весь наш обшарпаний під’їзд. На-
решті наважуюся і чую знайоме тілі-
кання.

– Хто там?– за дверима чую го-
лос сина.

– Синку, це я, твій тато!– кажу я і 
не впізнаю свій голос. В горлі застря-
гла грудка і заважає дихати.

Клацнув дверний замок і я поба-
чив свого Максимка.

– Заходь…те,– каже він несміли-
во і з неприхованою дитячою цікавіс-
тю оглядає мене з ніг до голови. 

– Здоров, сину!– тисну його теплу 
долоньку.

– Привіт!– посміхається до мене.

Я не стримуюсь, обнімаю його, 
притискаю до себе, вдихаючи такий 
знайомий дитячий запах. Він торка-
ється моєї щоки пальчиком.

– Ти мій тато?– запитує, коли я 
сідаю на диван і саджаю його на собі 
коліна.

– Звичайно! Ти що, мене не 
пам’ятаєш? 

– Я згадав тебе. Ми ходили у зо-
опарк, там була така кумедна мав-
почка! Ти не забув?

– Ні,– кажу я, хоча не впевнений, 
чи запам’ятав ту мавпочку.

– Ти мені дав яблуко, а я віддав 
мавпі. Вона так кумедно його їла!

– Еге ж,– погоджуюсь я. – А де це 
наша мама?

– Вона пішла до дяді Юри, бо у 
нього сьогодні день народження,– 
пояснив Максимко. 

Якесь погане передчуття попо-
взло холодком по спині. Я знав одно-
го дядю Юру, у якого саме сьогодні 
день народження.

– Мама не казала коли повер-
неться додому?– спитав я сина.

– Вони з дядею Юрою повернуть-
ся, коли захочуть спати.

– Ввечері?
– Мабуть. Вони ось тут сплять,– 

показав пальчиком на наш диван.
– Завжди?– задав дурне питання.
– Ага! А ще вони цілуються і неза-

баром поженяться,– охоче пояснив 
хлопчик. – Тоді дядя Юра буде моїм 
татком. А ти ким тоді мені будеш?

– Максимку,– я подивився йому у 
вічі, – запам’ятай, у кожної дитини є 
лише один батько. Твій тато – я. Я їм 
був і залишуся ним. Зрозумів?

– Так! 
– Синку, ходімо надвір погуляє-

мо,– запропонував я, підводячись 
з дивана. – У тебе незабаром день 
народження, то пішли купимо пода-
рунок. Що ти хочеш отримати?

– Машинку на дистанційному 
управлінні!– загорілися його оченята.

– Тож пішли купимо!
Ми сиділи на лавці у сквері. Мак-

симко, перевіривши на справність 
іграшку, вклав її у коробку.

– Дома буду гратися,– пояснив 
він, – а то ще піском двигун заб’ється 
і зламається.

Він сів поруч зі мною і залюбки їв 
морозиво.

– Ти будеш жити з нами?– запи-
тав він.

– На жаль, ні. Але я буду прихо-
дити до тебе.

– А правда, що ти зек?
– Колишній.
– Зек – це погано?
– Так, сину.
– А ти який?– питання, яке поста-

вило мене в тупик. 
– Я? Хороший.
– Тобто, є зеки погані, є хороші. 

Ти – хороший зек?
– Звідки ти взяв це слово?
– Мама і дядя Юра так кажуть про 

тебе.
– Синку,– я обійняв його за ху-

денькі плечі, притис до себе. – Я вже 
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не зек. Я – твій тато і я тебе дуже-ду-
же люблю. На жаль, я не зможу бути 
поруч з тобою кожного дня, але я 
обіцяю, що завжди буду думати про 
тебе і любити. 

– Ти більше не поїдеш на зону?
– Ні. Я буду тебе навідувати, ми 

будемо разом гуляти, купувати мо-
розиво. Згода?

– А мама дозволить?
– Так!
– Ти добрий,– сказав він і дові-

рливо поклав свою долоньку на мою 
руку…

Я відвів сина додому заздалегідь, 
щоб не зустрічатися з Валентиною та 
якимось дядею Юрою. Забрав свій 
наплічник і пішов до подруги дружи-
ни Ольги, щоб узнати правду. Було 
незрозуміло, чому Валентина всі три 
роки писала мені листи, приїздила 
на побачення, казала, що чекає на 
мене і кохає, коли мала іншого чо-
ловіка. Брехала? Прикидалася? Але 
який у тому сенс? Можливо, дитина 
все наплутала? Чи нафантазувала? 
Сподіваючись почути відповіді на ці 
питання, я натиснув кнопку дзвінка 
квартири Ольги.

– Ти?!– здивувалася Ольга. – Ти 
ж повинен був звільнитися за два 
дні.

– Впустиш, чи будеш мене допи-
тувати біля дверей?

– Ой! Заходь, будь ласка!– вона 
розчинила переді мною двері.

Я наївся домашнього борщу, про 
який так мріяв, на жаль, не у себе 
вдома.

– А тепер поп’ємо чаю з печивом 
і можна поговорити,– сказала Ольга, 
бо ні про що не хотіла чути, поки я 
не пообідаю.

– А чогось міцнішого немає?
– Як це нема? Є!
Ольга принесла почату пляшку 

коньяку. Я розлив у низенькі горілча-
ні стаканчики. 

– За зустріч!– посміхнулась мені 
Ольга.

– Будьмо!– я залпом випив на-
пій. – Олю, розкажи мені все, як є, 
– попрохав я. – Я хочу почути всю 
правду.

– Правда буде болючою.
– Все одно. У Валентини хтось є?
– Так. 
– Хто він?
– Твій «друг» Юрко.
До останнього я не хотів вірити, 

що коханцем моєї дружини є саме 
той Юрко. Я обхопив голову рука-
ми і довго сміявся. Це ж треба! Він 
засадив мене за ґрати, спав із Ва-
лентиною, з його ліжка вона їхала 
до мене. Цікаво, чи торби для мене 
вони разом збирали? 

– Тарасе, не треба,– спокійний 
голос Ольги повернув мене у реаль-
ність. – Випий ще і заспокойся.

– Вибач, Олю. Я готовий слухати 
далі. Вони давно разом?

– Вони… – Оля опустила очі, – 
вони були коханцями ще тоді, коли 
ти був тут. Твоє ув’язнення було 
сплановане Юрком заздалегідь. Він 

убив одразу двох зайців: отримав 
підвищення на роботі і на додаток 
– твою дружину,– випалила вона на 
одному подиху.

Мені здалося, що всередині щось 
обірвалося і вискочив з мене той 
стержень, який тримав мене. Все 
навколо захиталося так, ніби мене 
огріли обухом по голові.

– Вибач. Я не хотіла зробити тобі 
боляче, але ти хотів знати правду.

– Навіщо тоді вона мені брехала? 
– Я теж їй задавала таке питан-

ня. Сказала, щоб совість не мучила.
– Дивне поняття про совість.
Ольга сіла поруч, обняла за пле-

чі. Вона налила ще коньяку, я випив. 
На душі було гидко і сумно. Моя сво-
бода втратила солодкий присмак і 
загірчила присмаком полині.

– Тарасику,– вона пестила моє 
волосся, притискалася усім тілом до 
мене, – не переймайся так. Я буду 
з тобою поруч, я допоможу тобі все 
пережити, не даремно ж я тебе ко-
хаю з шостого класу. Я весь час тебе 
кохала, а ти обрав мою подругу. 
Чому?

В голові шуміло чи від випитого, 
чи від близькості жінки, запаху її во-
лосся та парфумів, чи від несподі-
ваних новин. Я почав поспіхом роз-
стібати ґудзики її халата, цілувати 
оголені пружні груди.

– Іди до мене,– шепотіли її гарячі 
вуста. – Мій, тільки мій, коханий, рід-
ний, довгожданий, мій єдиний…

Вранці я сказав Олі, що поживу 
у неї кілька днів, поки отримаю пас-
порт. В її великих очах застиг смуток, 
розчарування і докір.

– Ти… Куди ти підеш?– спитала 
вона впалим голосом. Я не витри-
мав її погляду, відвів очі вбік.

– Ще не знаю. Я не маю житла, 
тож скоріш за все поїду у Сибір до 
свого знайомого на заробітки.

– Зрозуміло,– видавила вона із 
себе.

Я почувався паскудою, остан-
ньою свинею, гидотою. Я ненавидів 
себе.

– Оленько, вибач, якщо я тебе 
образив.

– Не треба вибачень. Все до-
бре,– вона посміхнулася куточками 
вуст.

Кілька днів, чекаючи отримання 
паспорта, я цілими днями вештав-
ся містом та його околицями. Воно 
було схоже на великий мурашник, 
але була одна різниця: у мурашни-
ку комахи працюють злагоджено, а 
люди жили самі по собі, добуваючи 
кошти на життя, хто як може. Моя ко-
лишня співробітниця із вищою осві-
тою стояла за базарним прилавком, 
на якому були викладені три срібні 
ложки та тепла ковдра. Побачивши 
мене, вона відвернулася і вдала, що 
не впізнала. Мені було боляче диви-
тися на зіяючі темними дірами вибиті 
вікна-очі покинутих заводів, потяги, 
у вагони яких ще на ходу стрибали 
люди з великими поліпропіленови-
ми клітчатими валізами, щоб щось 

продати-купити у сусідній Росії, ба-
бусь, які тримали у руках гроші сво-
єї пенсії, яку ледь дочекалися, але 
не мали змоги за них щось купити. 
Порожні прилавки крамниць, напів-
зруйновані корпуси підприємств, за-
недбані парки і сквери, заклопотані 
люди. Здавалося, що якась невиди-
ма руйнівна машина котиться Укра-
їною, давлячи, руйнуючи на своєму 
шляху не лише міста і села, а й люд-
ські цінності. Серед цих руїн і я сам, 
маленька піщинка серед людського 
всесвіту. Я ламав голову і ніяк не міг 
зрозуміти, чому мене не радує та 
свобода, до якої я так прагнув довгі 
три роки? 

Уже вбогі ворушились,
На труд поспішали…
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
А я стою, похилившись,
Думаю, гадаю,
Як то тяжко той насущний
Люди заробляють.5 
Я поринув у глибокі роздуми. 

З 1991 року моя країна веде відлік 
Незалежності. Але чомусь у багато-
мільйонній державі, яка прагнула до 
свободи і демократії, люди не стали 
такими щасливими, як мріяв мій Та-
рас. У його мріях про майбутнє віль-
ні люди вільної країни повинні бути 
щасливими, шанувати рідну мову, 
історію, культуру; талановиті, щирі, 
прекрасні душею українці повинні 
бути вільні від соціального ярма. 
Ось у чому річ! Державна машина 
зруйнувала особисте «я» українців, 
і вони не мають свободи вибору. По-
кидаючи в’язницю, я гадав, що від-
чую себе вільним, але почуття не-
волі мене і тут не покинуло. В’язні є 
по два боки – за ґратами і без них. 
Сумно, мій Тарасе, сумно і боляче. 
А ще мені прикро від свого вчинку 
відносно Ольги. Схоже, що у цьому 
світі залишилося дві душі, які мене 
люблять – син і Оля. Я плюнув у жі-
ночу душу і не зроблю її щасливою. 
Я виявився нікчемним батьком і не 
зможу бути поруч із своїм сином. 
Знаю одне: мені потрібно розібрати 
мотлох у своїй душі і заробити кошти 
на житло. Пробач, мій Тарасе, але я 
також «німий раб». Мені не байдужа 
доля країни, але дух боротьби у мені 
зламала руйнівна машина. Незаба-
ром я поїду з міста, забравши із со-
бою «Кобзаря». Мій друже Тарасе, 
я не справдив твої сподівання, тож 
пробач мене. Прошу, будь поруч 
зі мною поруч, не покинь у скрутну 
хвилину і допоможи не зламатися!

Доле моя, доле, 
Чом ти не такая,
Як інша чужая?6

Т. Г. Шевченко, поема «Катери-
на». 

Т. Г. Шевченко, «Чигрине, Чигри-
не».

Т. Г. Шевченко, «Гоголю».
Т. Г. Шевченко, «Сон».
Т. Г. Шевченко, «Сон».
Т. Г. Шевченко, «У неділю не гу-

ляла…».
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Тарас Шевченко – постать, яка 
є символом усіх культурно – літера-
турних аспектів України. Його голос 
лунає крізь віки, і коли приходить 
непростий час випробувань, саме у 
його словах шукаємо розради….

200 років 
з дня Народження 
Великого Пророка
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Журналістська доля де-
кілька раз закидала мене 
на Синельниковщину до 
виробничників і науковців 
однієї з  найпотужніших  
аграрних утворень  Дні-
пропетровської  області, 
яка носить не позбавлену 
поетичності назву «Степо-
ва». Вважається, що театр 
починається з гардеро-
бу. Можливо, що й так. Бо 
справді відчуття краси і 
змістовності  повинно  бути 
присутнє   не лише на сцені 
служителів Мельпомени.

А що може свідчити 
про рівень і конкуренто-
спроможність, а головне 
перспективність  бізнес – 
структури, в українській, 
так би мовити, сучасній  
проекції. Як на мене, аж 
ніяк не  потужність  кінських 
сил під капотом автомобі-
лів  топ-менеджерів компа-
нії та кількість  довгоногих 
секретарок, взятих в орен-
ду  у організаторів  регіо-
нального конкурсу   краси.

Вочевидь, найперше - 
це, те що ще у радянські 
часи прийнято було нази-
вати культурою виробни-
цтва. І вона у агрокорпора-
ції «Степова», як то кажуть, 
на висоті. І не лише в су-
часних технологіях, облад-
нанні та відповідних вироб-
ничих площах. А й в ство-
ренні гідних і цивілізованих 
умов праці для пересічних 
робітників та обслуговую-
чого  персоналу.

Мабуть, більшість з 
нас могла помітити, що в 
останні роки в Україні скла-
лася, як на добрий розум, 

гидотна традиція в деяких 
офісних установах і навіть 
великих компаніях. Йдеть-
ся про те, що для «білих 
комірців» та поважних гос-
тей запровадили окремі 
туалети. Там, на відміну від 
більшості інтимних місць 
в Україні, так паскудно  не 
тхне, можна навіть скорис-
татися засобами гігієни і 
взагалі не відчувати себе 
морально зґвалтованим 
після відвідин такого ви-
ходку. Як правило, аби 
скористатися таким досяг-
ненням сучасної цивілізації 
VIP   персоні дають ключик 
і вказують напрямок пере-
сування. Така собі  гігієніч-
но – соціальна сегрегація 
двадцять першого століття.

У агрокорпораціїї «Сте-
повій» чистим і добре об-
ладнаним туалетом може 
скористатися і президент 
компанії, і простий комбай-
нер. Хтось скаже дрібнич-
ка. Та, мабуть, все таки ні. 
Бо тутешній відділ кадрів 
фактично не знає, окрім    
поодиноких випадків, плин-
ності кадрів. Трудовий люд 
цінує не лише гідні й гаран-
товані зарплати, а й, на-
певно, ось таку, пробачте 
гігієнічну рівність, котра в 
свою чергу є ознакою  здо-
рової і щирої моральної ат-
мосфери у чималенькому 
колективі.

Окремо хотів би зу-
пинитися на особистості 
засновника і президента 
компанії «Степова» Леоні-
да  Михайловича Рисіна. 
Людина ця, маючи на за-
гал пересічну зовнішність,  

 Світочі  вітчизняної  аграрної науки, котрі плідно співпра-
цюють з агрофірмою «Степова». У центрі патріарх укра-

їнських кукурудзоводів, академік  Академії Аграрних наук 
України Валентин ЦикоВ.

Серед давніх і випробуваних партнерів агрофірми «Степо-
ва» Володимир косюга ( зліва)  – аграрний бізнес аналі-
тик та координатор природного землеробства в Україні 

Іван Лазаренко.

Фото на згадку після завершення чергового семінару з природного землеробства організо-
ваного та  фінансованого агрокопорацією «Степова».

Інтерв’ю для програми «Аграрна Дніпропетровщина» дає 
президент та засновник агрофірми «Степова» Леонід Рисін.

Врожай на кукурудзяних полях агрофірми «Степова» немов  
намальований. 

Логотип агрофірми «Степова» нині відомий далеко 
за межами України.

володарює абсолютно уні-
кальною душевною кон-
ституцією. Чому так? А з 
тієї простої причини, що 
етнічний єврей Рисін тво-
рить для добра України 
в десятки і десятки разів 
більше аніж деякі галасли-
ві патріоти і віддані борці 
за добробут Вітчизни. Він 
жив в Америці, йому не має 
жодних проблем поверну-
тися туди знову чи запо-
чаткувати бізнес в Ізраїлі. 
Однак, очевидно, є щось 
більше для Леоніда Рисіна, 
аніж впорядкованість і спо-
кій в ситих краях. Бо все ж 
таки його єство і його серце 
пов’язано з цієї землею, з 
цим народом. Нехай поки-
що не таким багатим і за-
можним, народом, який так 
багато пережив і якому нині 
доводиться сповна ковтну-
ти гірку чашу випробувань. 
Але Леонід Михайлович, 
думається мені,  назавжди 
з нами, з нашими болями і 
сподіваннями.  І це не може 
не викликати душевного 
щему, коли спілкуєшся з 
цією людиною,  яка  шану-
ючи свій етнічний родовід 
сповна чується і українцем.

Чому я так стверджую?  
А найперше через те, що 
агрокорпорація «Степова» 
- це не просто агробізнес 
структура покликана збіль-
шувати статки своїх госпо-
дарів, а це ще й  науково-
соціальна інституція. Тут 
вже було згадано про куль-
туру виробництва в цьому 
агроформуванні, про спро-
би наблизити матеріальне 
забезпечення  працівників  

до гідного трудової людини 
рівня.

Головний напрямок ді-
яльності агрокорпорації  
«Степова» - продукування 
насіння зернових культур. 
Найперше, це кукурудза. 
Галузь ця для аграрної 
справи надзвичайно важ-
лива. Недаремно кажуть: 
що посієш, те й пожнеш. І 
ще один важливий аспект 
– Україні ніколи не стати 
помітним гравцем на сві-
товому сільськогосподар-
ському ринку без сучасного 
та спрямованого у перспек-
тиву насінництва. Це добре 
розуміє, між іншим, вже з 
практики аграрій президент 
агрокорпорації «Степова» 
Леонід Рисін. А тому його 
заводи з виробництва на-
сіння - це не просто сучасні 
підприємства, а потужності 
котрі спрямовані у майбут-
тя. Рисін та його колеги, 
попри усі складності сучас-
ної України, прагнуть , бо-
дай, на крок випереджати 
технології й дослідження у 
цій справі. Саме через  це 
Леонід Рисін створив  при  
своєму бізнесі  науково-
дослідний сільськогоспо-
дарський інститут. Головне 
завдання якого найперше 
полягає в розширенні до-
сягнень сучасної агарної  
науки, зокрема,  підготовка 
та впровадження у вироб-
ництво нових гібридів зер-
нових культур.

Звичайно, якщо думати 
лише про калитку, то наба-
гато простіше не обтяжува-
ти себе «наукою». Благо-
датні українські чорноземи 

«Агрокорпорація «Степова» - розвиток спрямований у майбутнє»

допоможуть і без дослід-
ницької роботи (тим більш 
що вона по суті своїй більше 
витратна, аніж прибуткова) 
забезпечити і хліб, і до хліба 
власникам «Степової». Але 
я недаремно згадував про 
те, що Леонід Рисін - лю-
дина не пересічних устрем-
лінь. Творити нове і добре 
для нього стиль життя, спо-
сіб мислення. Ну, ось таким 
створила його природа, ось 
такі душевні якості переда-
ли йому батьки.

І ще один важливий ас-
пект в діяльності Леоніда 
Рисіна та його команди. Вже 
не один  рік як він є палким 
прихильником  природного 
землеробства. Це ще один 
важливий напрямок аграр-
ної справи, можна сказати, 
життєво необхідний для 
сучасного сільськогоспо-
дарського виробництва. Бо 
природне землеробство - 
система обробітку землі лю-
диною, яка розглядає грунт 
і рослини, як єдиний, живий 
організм. Ця система спря-
мована на створення умов, 
що сприяють не тільки під-
тримці життєдіяльності, а 
й розвитку цього організму. 
Мета природного землероб-
ства - одержання оптималь-
ного за кількістю та якістю 
врожаю. Очевидно, що ор-
ганічне або природне зем-
леробство неможливе без 
природного насінництва. І 
це той напрямок   вітчизня-
ної   сільськогосподарської  
галузі,  в якій агрокорпора-
ція «Степова», безсумнівно 
одне, провідних виробничих 
утворень країни.

І наостанку. Це десь 
там - за  морями, за горами 
держава дбає про аграріїв. 
Кажуть навіть, що там існу-
ють кредити під 3 відсотка  
річних, реальне страхуван-
ня посівів, компенсації ви-

трат на гектар, підтримка 
аграрної науки. В на-
шій рідній неньці Україні  
поки-що усе інакше.  Але 
, дякувати Богу, навіть 
нині маємо такі агрофір-
ми як «Степова».  Ме-
неджмент і адміністрація 
якої прагне не лише  по-
легшити  роботу і життя   
вітчизняного  селянина, 
зробити  сільськогоспо-
дарський бізнес висо-
корентабельним, а про-
дукцію екологічною, а 
разом із тим відновлюва-
ти українські ґрунти, по-
кращуючи їх родючість .

Фідель СухоніС.
Фото Дениса 

МАРтюшенко:

«ЛюДи СпРАВи»
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Читаючи 
Шевченка

У Дніпропетровській середній школі №46 прой-
шов круглий стіл на тему «Шевченко- пророк су-
часності». Учні старших класів аналізували твор-
чість великого Кобзаря і шукали в ній слова, які 
писались більше 150 років тому, але актуальні у 
сучасній незалежній Україні. Також діти виконали 
театралізований уривок з поеми «Тополя» (який, 
до речі, приніс перемогу в районному конкурсі 
на кращу інсценізацію). Організаторами круглого 
столу виступили вчитель української мови та літе-
ратури Оксана Валентинівна Сухоніс та вчитель 
музики Наталя Іванівна Загорулько.

Учасники круглого столу (зліва направо) катерина 
БІЛеВич, альона горБУноВа, наталя гажийська, 

анастасія ДрагУн і катерина БеЛІк.

Учениця 10-го класу Даша акУЛоВа 
прочитала вірш «Молитва», який 

присвятила пам’яті небесної сотні Директор сш № 46 олена МошенеЦь з учнями

організатори і учасники круглого столу.
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21 лютого 2014 року з наго-
ди 200-ліття від дня народження 
т.Г. шевченка та до міжнародного 
дня рідної мови центр історії та 
розвитку української мови днУ 
імені олеся Гончара провів презен-
тацію книги «мовотворчість т. Г. 
шевченка: соціолінгвістичні сту-
дії».

У роботі заходу взяли участь про-
ректор з науково-педагогічної роботи у 
сфері гуманітарної освіти та вихован-
ня молоді ДНУ В. В. Іваненко, науковці 
ДНУ, студенти факультету української 
й іноземної філології та мистецтвоз-
навства.

Декан факультету української й іно-
земної філології та мистецтвознавства 
І.С. Попова, яка є науковим керівником 
Центру історії та розвитку української 
мови, привітала присутніх зі святом,  
відзначати яке в стінах нашого універ-
ситету стало вже доброю традицією. 
Ірина Степанівна наголосила, що в цей 
день уся світова спільнота уславлює 
його величність слово: «Це символічно, 
що саме сьогодні ми будемо говорити 
про великого українця – Тараса Григо-
ровича Шевченка. Адже поняття сучас-
на українська мова, літературна мова 
і Шевченко є міцно взаємопов’язаними 
й органічними. У своїй самотності й 
водночас усеосяжній пристрасності 
митця, він був постаттю, життя і твор-
чість якої не знали напівправди, напів-
тонів. І наші сучасники, читаючи твори 
письменника, можуть зайвий раз у цьо-
му переконатися».

Особливо приємно, зауважила  І.С. 
Попова, що саме до Міжнародного дня 
рідної мови вийшла книга «Мовотвор-
чість Т. Г. Шевченка: соціолінгвістичні 
студії», розрахована на викладачів, на-
уковців, студентів, а також на тих, хто 
не байдужий до Шевченкового слова, 
у якій ми намагалися наблизитися до 
розкриття суспільно-мовних таїн Вели-
кого Кобзаря.

На надзвичайній важливості цієї 
наукової розвідки наголосив і прорек-
тор з науково-педагогічної роботи у 
сфері гуманітарної освіти та вихован-
ня молоді  ДНУ В.В. Іваненко, підкрес-
ливши, що це видання – колективна 
праця студентів-україністів, членів 
студентського наукового товариства 
«Філолог», та науковців університету, є 
доповненням і логічним продовженням 
науково-дослідницької роботи Центру 
історії та розвитку української мови,  
започаткованої  проектом «Мовотвор-
чість письменників – випускників ДНУ», 
що особисто підтримується ректором 
університету професором М.В. Поля-
ковим. Саме мова, відзначив Валентин 
Васильович,  є визначальним атрибу-
том нації та держави, а тому всі грома-
дяни держави зобов’язані знати рідну 
мову, а  інакше вони не матимуть духо-
вної сили захистити свою державу.

Н. С. Голікова, директор Центру іс-
торії та розвитку української мови,  за-
уважила, що проблема «Мова і нація» 
– одна з найважливіших  у сучасній 
соціолінгвістиці, а тому питання  твор-
чої спадщини засновника української 

літературної національної мови  в со-
ціолінгвістичному контексті є не просто 
актуальним, а невичерпним і вічним. 
У своєму збірнику, до якого ввійшли  
43 статті, ми намагалися, застосував-
ши соціолінгвістичні методи і прийоми 
аналізу, розкрити нові обрії Шевченко-
вого слова. Сподіваємося, що в сучас-
ній науці, де розвиваються нові маргі-
нальні напрями, наша праця буде по-
міченою не лише в колі шевченкознав-
ців, а й соціолінгвістів, а також і серед 
загалу тих, хто захоплюється словом 
письменника.

Голова студентського наукового 
товариства «Філолог» О. Г. Ченчевик 
подякувала від імені всіх членів то-
вариства науковцям Центру історії та 
розвитку української мови, кафедри 
української мови ДНУ за допомогу, за 
цінні поради. «Адже важко осягнути й 
викласти всю багатогранність творчос-
ті поета на кількох сторінках наукової 
статті, – зазначає Олена і продовжує: 
натхненні ідеєю, студенти доклали всіх 
зусиль, аби внести щось нове і цікаве в 
сучасне шевченкознавство». І ось ми з 
вами маємо змогу тримати в руках вті-
лення останніх мрій – збірник наукових 
соціолінгвістичних розвідок  творчості 
найталановитішого з українців.

Сьогодні слово Кобзаря не втрачає 
своєї актуальності, тому згадувати ге-
ніальні ідеї, творче надбання письмен-
ника потрібно не лише в ті дні, коли ми 
святкуємо його роковини, але й керу-
ватися ними у своєму житті.

Тетяна шеВчеНко, заступник 
директора Центру історії та розвитку 
української мови ДНУ ім.о.Гончара.

Я на сторожі коло їх поставлю слово!
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У цьому році Україна і світо-
ва спільнота масштабно відзначає 
200-річчя від дня народження Коб-
заря. Ціла низка заходів відбулася і 
в Національному гірничому універ-
ситеті. Зокрема, студенти під керів-
ництвом директора Центру культури 
української мови ім. Олеся Гончара 
(ЦКУМ) Ірини Цюп’як, відомої укра-
їнської поетеси Лесі Степовички 
та наукового координатора ЦКУМ 
Світлани Ігнатьєвої підготували лі-
тературно-поетичну постановку «Та-
расові музи» за мотивами біографії 
Шевченка, на яку запросили всіх ба-
жаючих.

Щирі проникливі слова сказав 
студентам і всім присутнім ректор 
НГУ академік НАНУ Геннадій Півняк:

- Дуже важливим є збереження 
світлої згадки про митця, адже саме 
на його творчості виховувалась і про-
довжує виховуватись вся наша на-
ція, - сказав Геннадій Григорович. - 
Він ніби увібрав у себе душу народу, 
зумів піднести його духовну велич та 
красу на найвищу височінь, чим зба-
гатив увесь світ.Значення постаті Т.Г. 
Шевченка для українського народу 
важко переоцінити. Шевченко – це 
митець, художник, який відкрив для 
української нації двері в безкінеч-
ність. Він є гарантом нашої вічнос-
ті…Кожен українець читає його тво-
ри, адже слова Кобзаря окрилюють. 
Люблять Шевченка й студенти нашо-
го університету, які переносять його 
ідеї у мистецтво. Творчість Шевчен-
ка давно стала нетлінною частинкою 
буття українського народу, а отже, 
складовою нашого національного 
духу, єдності та віри.

З вітальним словом до гостей 
звернулася також координатор 

Моя ти любо! Усміхнись…
так можна назвати чудову літературно-поетичну 

композицію, яку підготували й показали студенти на-
ціонального гірничого університету до 200-річчя від дня 
народження кобзаря.

ЦКУМ докторант НГУ Світлана Ігна-
тьєва, яка наголосила на визначаль-
ній ролі Тараса в житті волелюбного 
українського народу, розповіла про 
його внесок у скарбницю української 
культури та на важливості проведен-
ня таких пам’ятних заходів.

Ірина Цюп’як у своєму виступі ко-
ротко розповіла про основні віхи Коб-
заревої біографії, його нелегкий жит-
тєвий шлях і наголосила, що щиро 
вірить у відродження української на-
ції та непереможність українського 
народу.

Леся Степовичка зазначила, що 
Шевченко був сином мужика, а став 
володарем у царстві духа. Він був 
кріпаком, а став велетнем у царстві 
людської культури. Він був самоуком, 
а вказав нові, світлі і вільні шляхи 
професорам і книжним ученим.

По-святковому прикрашений 
ЦКУМ ім. Олеся Гончара. На столі 
- «Кобзар», виставка книжок поета, 
надана науковою бібліотекою НГУ, 
квіти, яскравий український вінок, 
підсвічники із запаленими свічками. 
На стіні – портрет Шевченка, прикра-
шений вишитим українським рушни-
ком. 

На сцені ведучі Ярослав Шиман 
та Олена Стеблич по черзі розпові-
дають глядачам про нелегку Тара-
сову долю і його мрію про щасливе 
сімейне життя, яке, на жаль, так і не 
збулося. Незважаючи на велич Шев-
ченка, яка прийшла до нього ще при 
житті, особисте щастя так і не посміх-
нулося йому. Сучасники відзначали 
його величезний поетичний і худож-
ній таланти, оптимістичний характер, 
гарну зовнішність, готовність до ство-
рення сім’ї, але гідної йому пари так і 
не знайшлося на білому світі…

Студенти напрочуд артистично 
читали твори поета, а студентки пе-
ревтілювалися у романтичних Шев-
ченкових пасій, яких, до речі, було 
немало. Історія зберегла імена жі-
нок, які полонили серце Тараса. Не-
завжди почуття поета лишали слід у 
поезії. Але ж і сказати, що жінки і світ-
лі почуття до них не відіграли значної 
ролі в житті і творчості Шевченка - 
це, значить, погрішити проти істини.

Зокрема, першим сильним почут-
тям Тараса було його дитяче кохан-
ня до Оксани Коваленко. Вона стала 
Шевченковою Беатріче, а її особиста 
трагічна доля стала трагедією його сер-
ця. З великою увагою гості прослухали 
присвячений Оксані вірш ‘’Мені тринад-
цятий минало’’, який досить вдало про-
читав Олександр Прищепа…

Мабуть, багатьом гостям припала 
до душі розповідь про закохане сер-
це княжни Варвари Рєпніної (її по- 
особливому виразно зіграла студент-
ка Ірина Біневська), дочки російсько-
го державного діяча, яка першою 
назвала його генієм. Чи соціальна 
нерівність, чи відсутність справжньо-
го почуття з боку Шевченка стали на 
шляху до поєднання його долі з до-
лею В. Рєпніної? Ця таємниця наза-
вжди схована в їхніх серцях. Але вже 
той факт, що Шевченко подарував 
їй свій автопортрет, присвятив по-
ему російською мовою ‘’Тризна’’, є 
свідченням глибокої симпатії до цієї 
неординарної жінки. 

‘’Ганні вродливій’’ (так називав 
Тарас дружину полковника Платона 
Закревського, власника села Бере-
зова Рудка, що на Полтавщині) поет 
присвятив поему ‘’Слепая’’, а також 
поезії ‘’Г.З.’’ та ‘’Якби зустрілися ми 
знову...’’ (саме цю поезію гарно про-
читав Дмитро Іванченко), своєму 
‘’єдиному великому коханню’’. В цих 
віршах і відвертість, і щедрість сер-
ця поета, і шляхетність почуття, і зрі-
лість майстра слова. У рядках любо-
ві звучить біль самотності. Зболене 
тугою любові серце зберегло чарівне 
почуття до заміжньої жінки, ‘’свята 
чорнобривого’’.
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У Дніпропетровському обласно-
му інституті післядипломної педаго-
гічної освіти відбувся телеміст, при-
свячений відкриттю ІІІ Міжнародного 
медіафестивалю для школярів.

У телемості взяли участь освітя-
ни України та Російської Федерації. 
Координація відбувалась із мос-
ковської загальноосвітньої школи 
№546. Серед тих, хто вітав присут-
ніх, були академік, професор Ми-
хаїл Рижаков, директор Інституту 
змісту і методів освіти РАО; доктор 
педагогічних наук, професор Інна 
Шаповалова, начальник Управління 
координації дослідно-експеримен-
тальних і позапрограмних дослі-
джень апарату Президії Російської 
академії; доктор педагогічних наук, 
професор Олександр Федоров, пре-
зидент Асоціації кіноосвіти і медіапе-
дагогіки Росії; кінорежисер Ніколай 
Чижов, художній керівник Спільноти 
кінолюбителів Узбекистану; доктор 
Рене Хоббс, представник Harrington 
School of Communication and Media 
at the University of Rhode Island (Фі-
ладельфія, США).

З української сторони в обгово-
ренні завдань медіафестивалю бра-
ли участь представники Автономної 
республіки Крим, Дніпропетровської, 
Запорізької і Львівської областей. 
Дніпропетровську область представ-
ляли доктор філософських наук, про-
фесор Михайло Романенко, ректор 
Дніпропетровського обласного ін-

Освітяни України взяли участь 
у відкритті ІІІ Міжнародного 

медіафестивалю для школярів
ституту післядипломної педагогічної 
освіти, учні і викладачі Дніпропетров-
ського обласного дитячо-юнацького 
кіноцентру «Веснянка», а також учні 
Марганецької загальноосвітньої шко-
ли №2.

Медіафестиваль є великим багато-
річним медіапроектом, спрямованим 
на розвиток творчості молодого поко-
ління та застосування нових методик 
освіти із урахуванням сучасних інфор-
маційних тенденцій і перспектив.

У фестивалі можуть брати участь 
школярі 2-11 класів з будь-якої кра-
їни, кожен учасник або колектив по-
дає творчу роботу в одній або кількох 
номінаціях: «Телебачення», «Радіо», 
«Друковані та електронні ЗМІ», «Ау-
діовізуальний твір», «Інтернет-твор-
чість».

В рамках фестивалю відбудеться 
багато інтерактивних майстер-кла-
сів по створенню інформаційних і 
культурних продуктів, як то аудіок-
ниги, кіноролики, радіопрограми, 
різноманітні друковані та електронні 
масмедіа, а також майстер-класи, 
які навчають ефективному викорис-
танню інформаційного середовища 
Інтернет та створенню блогів, сайтів, 
тематичних спільнот тощо.

Медіафестиваль розрахований 
на тривалий період із багатьма ета-
пами і творчими завданнями, його 
підсумки будуть підведені у травні 
2014 року.

Наталія ДеВ’яТко.

А ще були у Шевченка роман-
тичні почуття до молодої попів-
ни Феодосії Кошиць, вродливої 
16-річної артистки Катрусі Піуно-
вої, відома також історія платоніч-
ного кохання до дружини комен-
данта Новопетровського укріплен-
ня Ускової Агати.

Любов сліпа. І генії теж під-
владні цій хворобі. Останнім по-
чуттям, що спалахнуло в серці 
Шевченка, була любов до Ликери 
Полусмакової, колишньої най-
мички, кріпачки. Сучасники по-
ета скептично ставилися до цього 
об’єкта його кохання. Ликера для 
Шевченка була останньою соло-
минкою, яка мала врятувати його 
від самотності, останньою надією 
на створення свого маленького 
раю. Але не судилося стати Ли-
кері Шевченковою долею. Згодом 
вона виходить заміж за перукаря 
Яковлева.

А серце поета переповнюють 
біль, розпач, безнадія від усвідом-
лення страшної, всепоглинаючої 
самотності. У поетичних рядках, 
прочитаних студентами зі сцени 
ЦКУМ, слухачі відчували радість 
кохання і крах надій, невимовний 
душевний біль. Любовні поезії 
сумні, а подекуди й трагічні, як і 
його доля. Та навіки залишився з 
нами той, ‘’хто зробив своє велике 
діло, хто не зазнав щастя живим 
і кого ждало інше щастя вже по 
смерті, тяжко зароблене щастя, 
безсмертне слово во віки і віки...’’.

В унісон настрою зали звучав 
монолог з поеми-симфонії Івана 
Драча «Смерть Шевченка» у чу-
довому виконанні Ані Яценко. Цю 
сторінку життя великого поета з 
глибоким співчуттям передали і 
студенти Денис Гура, Аліна Коно-
валова, Олег Капшук, Назар Не-
чипоренко, Ярослав Старушенко, 
Євген Кошманенко, Сергій Голо-
бородько. Без перебільшення, їх 
можна назвати талановитими й 
артистичними. Звичайно, треба 
відзначити й ту величезну напругу 
душі, яку вклали у молодих вико-
навців їх викладачі, про кого вище 
говорилося, а також їх колеги 
Наталя Костюк, Ганна Жданова. 
Скажемо й про важливий внесок 
в організацію своєрідної вистави 
Регіни Івченко та Анни Заїки. 

Свято вшанування Кобзаря 
вдалося, а його справжньою при-
красою стали пісні на слова Та-
раса Шевченка у професійному 
виконанні ансамблю студенток 
НГУ «Мальви» (керівник Наталія 
Луценко). 

Валентина шАБеТя.
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млинцями з зображенням ра-
кет та супутників зустріли вес-
ну студенти фізико-технічного 
факультету дніпропетровсько-
го національного університету 
імені олеся Гончара.

На завершення Масничного тиж-
ня фізтехівці у своєму навчальному 
корпусі влаштували гастрономічний 
ярмарок «Масниця-2014». І зробили 
це по-студентськи яскраво і креатив-
но. 

Так, у холі 10-го корпусу гостей 
ярмарку привітно зустрічали продав-
чині у народному вбранні, лунала 
етнічна музика, а на столах чекали 
самовари й українські ляльки-мотан-
ки.

Катерина Старченко, голова со-
ціального комітету ради студентів 
фізико-технічного факультету гово-
рить, що подібні тематичні ярмарки 
на фізтесі вже стали традицією. На-
приклад, восени минулого року на 
факультеті відбувся цікавий кулінар-
ний ярмарок «Страви з усього сві-
ту», який викликав чималий інтерес 
студентів і допоміг зібрати необхідну 
суму для молодих сімей факульте-
ту. «Керівництво факультету всіляко 
підтримує наші благодійні ініціативи 
і з радістю бере у них участь, зокре-
ма, оцінюючи на смак, кулінарні ви-
твори своїх вихованців».

Цього року відзначання Масниці 
на факультеті тривало два дні. «Ми 

Масниця по-фізтехівськи
намагалися дотримуватися осно-
вних звичаїв цього свята, тому, окрім 
частування млинцями, підготували 
цілу низку традиційних народних 
розваг і веселощів. Так, на подвір’ї 
нашого корпусу студенти змагалися 
у бігові наввипередки, перетягуван-
ні канату та в інших цікавих іграх і 
конкурсах. А наприкінці Масничного 
дійства усі разом спалили опуда-
ло Зими, що символізує новий ка-
лендарний цикл», – розповів Євген 
Крупкін, представник Ради студентів 
фізтеху.

Окрім захоплюючих та активних 
ігор на вулиці, вони змогли вдосталь 
посмакувати ситними, оригінальни-
ми, а головне, з любов’ю приготова-
ними друзями стравами. А страви, 
що тут пропонувалися, здатні були 
задовольнити, справді, найвибагли-
віші смаки та уподобання! Так, на 
гурманів фізико-технічного факуль-
тету чекали різноманітні за формою, 
кольором та смаком страви – як тра-
диційні млинці з м’ясом, грибами, 
ікрою, так і солодкі млинці з шокола-
дом чи фруктами, пухкі оладки з ва-
ренням, млинцевий торт, вареники 
та безліч інших десертів.

«Родзинкою» ж столу стали екс-
клюзивні «космічні» млинці з шоко-
ладними написами «ФТФ» і тема-
тичними малюнками зірок, ракет та 
супутників. Їх хлопці та дівчата роз-
бирали найшвидше – люблять ж бо 

свій факультет і справу, яку вивча-
ють!

Насолоджувалися смаком та ес-
тетичним виглядом приготованих 
студентами страв і керівники фа-
культету. Крім того, їм належала ще 
й непроста місія обрати посеред ку-
лінарних шедеврів найкращий. Адже 
за право бути визнаними особливо 
вправними кухарями змагалися сту-
денти різних груп факультету. На 
переможців, за правилами, чекали 
призи, а всі зібрані кошти цього разу 
студенти планують витратити на по-
треби свого факультету.

Інформаційно-аналітичне 
агентство  ДНУ ім. олеся Гончара.

When I am dead, then bury me
In my beloved Ukraine,
My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain,
So that the fields, the boundless steppes,
The Dnieper’s plunging shore
My eyes could see, my ears could hear
The mighty river roar.

When from Ukraine the Dnieper bears
Into the deep blue sea
The blood of foes., then will I leave

These hills and fertile fields —
I’ll leave them all and fly away
To the abode of God,
And then I’ll pray... But till that day
I nothing know of God.

Oh bury me, then rise ye up 
And break your heavy chains 
And water with the tyrants’ blood 
The freedom you have gained.

And in the great new family, 
The family of the free 
With softly spoken, kindly word 
Remember also me.

«Заповіт» Тараса шевченка 
англійською мовою (переклад у Гаррі Рапопорт)
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День усіх закоханих – свято, яке 
об’єднує cерця та змушує їх битися 
частіше. Цього зимового вечора у Па-
лаці студентів Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Олеся 
Гончара відбувся XIV Міжвузівський 
фестиваль пісень про любов «На крилах 
кохання».

У холі Палацу гостей зустрічали 
прекрасний янгол та дівчатка, що про-
понували зробити пам’ятну фотографію 
з великими серцями. А прекрасний му-
зичний супровід наживо у виконанні ан-
самблю скрипалів «Овація» сповнював 
душу радістю та гарним настроєм.

Це був концерт-освідчення, який на 
90 хвилин змуcив завмерти серця гля-
дачів. Ведучі в образах Ромео та Джу-
льєтти також заряджали присутніх у залі 
любов’ю, щирістю та ніжністю. 

Оцінювало учасників поважне журі 
у складі художнього керівника студент-
ської самодіяльності НМЕТАУ Ельвіри 
Біленко, керівника народної студії су-
часного вокалу «Мрія» Палацу студентів 
ДНУ Дмитра Свинаренка, випускниці 
Дніпропетровської консерваторії із кла-
су вокалу, регіонального представника 
Агенції Освітніх програм «Student Way» 
Наталі Шахової, лауреата міжнародних 
та всеукраїнських вокальних конкурсів, 
студентки економічного факультету ДНУ 
ольги Лящевської та голови журі – 
композитора, аранжувальника Віктора 
Гніпа.

На фестивалі були представлені ві-
сім вищих навчальних закладів Дніпро-
петровська. «Любов, студент і пісня 
– ці поняття завжди будуть поруч, – 
говорить художній керівник Палацу 
студентів ДНУ, організатор фестива-
лю оксана Рудковська. – Саме з та-
ких свят розпочинається виховання 
справжніх почуттів. Щиро співати мо-
жуть тільки справді відкриті та чуйні 
люди. До речі, цього разу 14 лютого 
відбувся 14-й фестиваль, який зібрав 
14 творчих номерів», – відзначає 
вона.

Кожен виступ конкурсантів був по-
своєму захоплюючим та непереверше-
ним, хоча майже усі учасники вирішили 
дивувати власним голосом, а не твор-
чою постановкою номерів. Зокрема, 
свою щирість та відверті почуття подару-
вала глядачам пара з Дніпропетровської 
державної медичної академії Роман 
Шевченко та Ольга Кравченко. Вони вже 
не вперше беруть участь у цьому фести-
валі та кожного року показують приклад 
справжнього, міцного кохання. Веселою 
композицією підняла усім настрій Аліна 
Гроховська – студентка ІІ курсу Дніпро-
петровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара. З піснею «На 
семи ветрах» вона змусила зал посміха-
тися, підспівувати і навіть танцювати! 

Між конкурсними виступами та під 
час наради журі глядачі не сумували. Їх 

розважали художні колективи Палацу 
студентів ДНУ: народний театр танцю 
«La Vie», танцспортклуб «Ритм», на-
родна циркова студія «Радуга», зразко-
вий театр танцю «Рассвет», народний 
ансамбль танцю «Веселка» та народна 
студія сучасного вокалу «Мрія». 

І ось настав довгоочікуваний момент 
– професійне журі визначило найкращих 
виконавців, що стали лауреатами фес-
тивалю. Аліна Гроховська, студент-
ка факультету міжнародної економіки 
ДНУ, отримала сертифікат на вивчення 
чеської мови Агенції освітніх програм  
«StudentWay». Вже другий рік Аліна є 
учасницею студії сучасного вокалу 
«Мрія». «Фестиваль мені дуже сподо-
бався, – ділиться враженнями дівчи-
на. – Він був одночасно складним та 
яскравим. Усі конкурсанти відчували 
велику підтримку залу, тому виступа-
ти було набагато легше і впевненіше. 
Атмосфера заходу була дуже теплою 
і романтичною. Незабутнє ж враження 
чекало на мене під час вручення пода-
рунків, адже я зовсім не очікувала тако-
го сюрпризу! Це справді корисний приз, 
який знадобиться для досягнення ви-
сокого професійного рівня», – говорить 
вона.

 Інша солістка вокальної студії 
«Мрія», представниця Дніпропетров-
ського національного гірничого універ-
ситету, Людмила Іщенко також отрима-
ла відзнаку журі. Розповідає, що пісню 
обирала сама, давно її чула у виконанні 
Тамари Гвердцителі. «Я радію, що всіх 
конкурсантів глядачі приймали дуже до-

бре, і я – не виняток. Після нагороджен-
ня мої емоції були різними – це і щастя, 
і радість, і відчуття того, що я могла за-
співати іще краще», – додає Людмила. – 
Мені дуже сподобались виступи студен-
тів Транспортно-економічного коледжу 
Романа Рудковського та Ірини Малкової  
і студентки Дніпропетровського аграрно-
економічного університету Ірини Журби, 
професійний підхід яких також відзначи-
ло журі».

Пам’ятними подарунками та дипло-
мами були нагороджені усі учасники 
фестивалю.

 
Також до святкування Дня закоханих 

було оголошено три яскравих і роман-
тичних пропозиції для всіх студентів і ви-
кладачів ДНУ: миттєве побачення, РАГС 
і університетська Пошта кохання!

У корпусах №1, 9 та 17 були влашто-
вані РАГСи, у яких розписувалися усі 
бажаючі. Усе як на справжньому весіл-
лі: марш Мендельсона, свідки, підписи, 
келих шампанського, щоправда, безал-
когольного. Після церемонії «молодята» 
отримували свідоцтво про шлюб, звісно, 
не офіційний. «Відчуття чудові, прийшли 
на запрошення студради, і загалом було 
цікаво дізнатися, що тут відбувається. 
Словом, маленька репетиція власного 
весілля», – ділилися враженнями сту-
денти.

Ще один «майже справжній РАГС» 
був на Фестивальному причалі. Саме 
сюди привезли учасників побачення «на 
колесах». У рамках цієї акції бажаючим 
влаштували побачення наосліп прямо в 
автобусі. За підсумками квесту, студенти 
самі визначили, чи хочуть з кимось далі 
бути в парі.

З 1 по 12 лютого організатори на-
бирали учасників – бажаючі викладали 
свої фотографії в соціальній мережі і 
самі ж голосували за інших учасників. 
Відібрали по десятеро хлопців та дівчат. 
Побачення проходили в автобусі, який 
тримав маршрут центром міста. На п’яти 
зупинках пари отримували завдання – 
наприклад, відгадати загадку, знайти 
певний предмет. Крім того, на кожній з 
них учасники повинні були міняти парт-
нера.

Дмитро Притула, учасник роз-
ваги відзначив: «Дякую організаторам 
за цей вечір і конкурси. Свято надовго 
запам’ятається. Я не жалкую, що ризик-
нув узяти участь у подібній авантюрі, бо 
в результаті – щасливий».

І нарешті, усім добре відома ще 
зі школи – пошта кохання, щоправда, 
трохи модернізована. Для того, щоб ві-
діслати коханій людині листівку або по-
дарунок, потрібно було написати одному 
з диспетчерів про те, що б ви хотіли здій-
снити. Кохані ж отримували чудові пода-
рунки несподівано прямо в університеті. 

Кохайте і будьте коханими і не лише 
у цей святковий день! Пам’ятайте, що 
це почуття завжди допомагає дивитися 
позитивно і  різнобарвно  на оточуючий 
світ!

Валерія шУДРик,  Дмитро кУЛІк,  
Аліна МАкАРеЦь, студенти ДНУ 

ім.о.Гончара. 

На кРилах
люБОвІ 

Та МУзики



№ 2-3, 2014 рік

14

До 200-річного ювілею Кобзаря у 
Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара про-
йшли літературні читання «Погляд 
крізь час». 

«Погляд крізь час» – метафорична 
назва зустрічі, наскрізною темою якої 
був нерозривний зв’язок Тараса Шев-
ченка з Україною – колишньою, сучас-
ною і ще ненародженою. «Скільки б 
не минало століть від часу написання 
його творів, їхня злободенність для 
нас, нащадків, є безсумнівною, – так 
відкрили читання студентки-ведучі 
українського відділення факультету 
української й іноземної філології та 
мистецтвознавства. – Але не зайвим 
буде у ці березневі дні світлого Кобза-
ревого ювілею зупинитися і поглянути 
крізь промайнулі століття на постать 
Шевченка, на його творчий подвиг, і 
можливо, відкрити знову, зануритися 
глибше в його позачасну істину, до-
торкнутися серцем до вогненного сло-
ва Кобзаря, яке, як жодне інше, про-
мовляє голосом української душі. Не 
зайвим буде й поглянути на себе: чи 
не таких нащадків, таку сім’ю вольну, 
нову, сподівався Тарас Шевченко. І по-
бажаємо усім учасникам і гостям чи-
тань чіткого й незамуленого духовного 
погляду крізь час». 

Цього року вшанувати творчий ге-
ній Тараса Шевченка зібралися уваж-
ні поціновувачі його творчості, серед 
яких були студенти, викладачі, діячі 
мистецтва, письменники. Читання за-
думувалися як діалог з Шевченком, 
тому його голос, закарбований у по-
етичних рядках, багато звучав у цей 
день. Своє бачення життєвої дороги 
митця, сповненої слави та випробу-
вань, віхи його непростого життєвого 
шляху у нарисі-презентації «Доля» 
запропонували студентки українсько-
го відділення Катерина Москаленко 
та Олена Ченчевик. Про специфіку 
розуміння й поціновування Кобзаря 
розповіла доцент кафедри україн-
ської літератури Ольга Шаф, підготу-
вавши доповідь «Тенденції сучасного 
Шевченкознавства: через культ до 
розуміння». «На п’єдесталах світу за-
звичай височіють вожді і диктатори. В 
Україні замість них – геніальний поет, 
– зазначала Ольга Вольтівна. – Культ 
імені Шевченка висвітлено у словах 

Шевченкознавство:  через культ до розуміння
Володимира Базилевського: «Нас 
просто не існує без нього. Шевченко 
для свідомості українця – не просто 
література, чи, передовсім, не літера-
тура, він – наш Всесвіт». Відомо, що 
у сучасному вітчизняному шевченкоз-
навстві панують такі стратегії: розши-
рюються тематичні горизонти Шевчен-
кової творчості, помічається раніше 
замовчувана національно-визвольна, 
християнська, філософічна та на-
віть інтимно-еротична проблематика. 
По-друге, завдяки запозиченню з за-
рубіжної методології, зокрема, струк-
турального, гендерного, психоаналізу, 
Шевченко прочитується в нових інтер-
претаційних ключах. По-третє, цінніс-
на переорієнтація пострадянського 
суспільства легітимізувала окремі, 
досі неканонічні біографічні подроби-
ці Шевченкового життя, і, передусім, 
факт його європейськості. Названі 
стратегії зумовили часткове перефор-
матування канону Тараса Шевченка, 
але вони цей канон лише посилили. 
Якщо раніше, у більшовицьку добу, 
його представляли як революціоне-
ра-демократа, інтернаціоналіста-русо-
філа, атеїста, то тепер – як месію, як 
українську душу, як символ нації, сво-
боди», – наголосила дослідниця. 

«Відзначення 200-річчя Тараса 
Шевченка є грандіозним світовим про-
ектом. Цілою низкою заходів ця світла 
дата відзначається і в нашому універ-
ситеті. Своєрідним діалогом з поетом 
став, зокрема, конкурс перекладів 
творів Шевченка, проведений у Дні-
пропетровському національному уні-
верситеті серед студентства. Його ак-
тивними учасниками стали понад сто 
юнаків і дівчат з поетичним хистом та 
живим зацікавленням до Кобзаревого 
слова. Наші студенти – автори пере-
кладів презентували «Заповіт» усіма 
іноземними мовами, які вивчаються 
на факультеті, зокрема, китайською, 
французькою, іспанською, німецькою, 
англійською», – відзначила декан фа-
культету української й іноземної філо-
логії та мистецтвознавства, професор 
Ірина Попова. Студентки Анастасія 
Печур та Тетяна Сагайдак представи-
ли свої творчі роздуми, які вони підго-
тували на конкурс «Мій Шевченко». 

Натхненні шанувальники й до-
слідники непересічної творчості укра-

їнського генія згадали високу оцінку 
його творчості російським філософом-
містиком Даниїлом Андреєвим. Дале-
кий від української культури, він у своїх 
візіях, зафіксованих у монументальній 
праці «Роза мира» сказав, що не розу-
міє, але йому точно сказано, що один 
серед тих, хто досяг найпросвітлені-
ших сфер буття, є Тарас Шевченко. 

Провідний науковий співробіт-
ник Дніпропетровського художнього 
музею Володимир Кулічіхін розповів 
про Шевченка як цікаву сторінку в іс-
торії образотворчого мистецтва. Гості 
та учасники зустрічі дізналися (як ви-
явилося, про це мало кому відомо), 
що в Дніпропетровському музеї є одна 
оригінальна робота Шевченка-худож-
ника. Мистецтвознавець нагадав, що 
Тарас Шевченко – майстер офорту 
та майстер портрету, також вважався 
гравером на рівні Рембрандта. Воло-
димир Володимирович запросив усіх 
відвідати виставку художника Жеже-
ля, присвячену ювілею Кобзаря, яка 
проходить зараз в Дніпропетровсько-
му художньому музеї. 

Дніпропетровський письменник 
Семен Заславський розповів про осо-
бисті відчуття поезії Тараса Шевченка: 
«Для мене велика таїна – геній Шев-
ченка. Осип Мандельштам, перебу-
ваючи на засланні, сказав своїй дру-
жині, що ніхто в світі так не виразив 
суті поезії, як Тарас Шевченко, і навів 
приклад його вірша «Думи мої, думи 
мої…». Відчуваю, що Кобзар жив у XIX 
столітті, але його поетика – це XX, XXI, 
і XXII століття…, якщо людство буде 
існувати». Семен Абрамович зачитав 
аудиторії власний російськомовний 
переклад «Заповіту».

Завершилися читання емоційно 
вибуховою літературно-музичною кан-
татою за поемою Івана Драча «Смерть 
Шевченка» у виконанні артистично 
щедро обдарованих студентів. На їхню 
думку, цей твір дуже актуально й тонко 
передає феномен Тараса Шевченка. 

«Цього року Україна відзначає 
епохальну дату, і ми пишаємося, що 
присутні в цьому історичному момен-
ті», – вважають усі учасники творчої 
зустрічі. 

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім. о.Гончара.
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Варшава, 03.03.2014

ЗВЕРНЕННЯ
Дорогі друзі, студенти, викладачі, Українці!

У цей неспокійний час ми постійно з Вами - у думках і 
молитвах. Усвідомлюємо загрозу, яка нависла над Україною, 
засуджуємо усі прояви насилля і загарбницьку політику. Ми 
хочемо бачити Вас у спільній Європейській родині, прагнемо 
співпрацювати з Вами на ниві науки і культури, а не оспівува-
ти загиблих і рятувати поранених.

Рідні наші, сподіваємося на мудрість осіб, які сьогодні ви-
рішують долю Українців.

Єднаємося з Вами у болю, співчуваємо родинам загиблих 
Героїв і віримо у краще майбутнє українського народу. Ми - з 
Вами! Тримайтеся, бо Ви того варті, Ви заслуговуєте кращої 
долі!

Із найтеплішими вітаннями з Варшави, яка сьогодні всім 
серцем з Вами.

Мирослава Сосінська, Рената Ботвіна, Юлія Рогуська, 
Анна Шафернакер, Анна Кізінська, Ольга Якуб’як, Пьотр 
Нагурка, Магдалена Єж, Александра Самадова, Анна Коже-
ньовська-Бігун, Уошула Дробішевська, а також студенти ка-
федри україністики Варшавського університету, Республіка 
Польща

Ірена МИТНИК, Світлана Романюк, Катажина Якубов-
ська-Кравчик, Пауліна Олеховська, Ельжбета Васяк , Вален-
тина Соболь, Ірина Кононенко, Лідія Стефановська, Мар’ян 
Скаб, Марта Замбжицька, Марта Саневська.

Світова громадськість обурена загарб-
ницькою політикою олігархічної верхівки 
Росії, яка, порушивши усі Міжнародні угоди 
щодо гарантованої безпеки України, окупо-
вує Крим і вдається до відкритих провокацій 
в Донецькій, Луганській, Одеській, Харків-
ській та інших обласних центрах, засилаючи 
агресивно налаштованих молодчиків різних 
мастей, забувши про віками пропаговане 
«братство сло’вянських народів», те «ве-
ликоросійське імперське братство», яке в 
XXI столітті на бронетранспортерах і танках 
нахабно рушило на Крим зі своїм загрозли-
вим уставом і окупаційним режимом. Агре-
сія триває попри всі протести та заяви як 
українського народу, так і світового людства. 
Свідченням цього варто навести для при-
кладу Звернення викладачів Варшавсько-
го університету до студентів та викладачів 
вишів України. Свята боротьба за правду, 
волю, незалежність триває... І Україна в цей 
час лишається не сама. Маючи таку могут-
ню підтримку високоморального людства 
планети, вона вистоїть!

Анатолій ПоПоВСький, професор
Дніпропетровського державного

Університету внутрішніх справ
9 березня 2014 р.

Сильний вітер під час опадів при 
плюсовій температурі - до швидкого 
припинення снігу та різкого потеплін-
ня.

Грім у березні - до повернення 
холодів.

Перший грім при північному вітрі 
- до холодної весни, при східному до 
сухої і теплої, при південному до те-
пла, західному до мокрої весни.

Якщо небо на ніч покривається 
хмарами і посилюється вітер, замо-
розків не буде.

Прилетів жайворонок - до стало-
го тепла. Рано повернулися з півдня 
граки на теплу весну.

Якщо квітневий дощ починається 
великими краплями, він буде не дов-
го.

Вранці на кінчиках листя і трави 
висять краплі роси - бути дощу.

Тиха світла ніч без роси - чекай 
дощу на наступний день.

Стелиться вранці туман по воді 
до гарної погоди, піднімається вгору 
- до негоди.

Основна ознака покращення по-
годи - розмивання однорідної сірої 
суцільній хмарності.

Чим сильніший вітер тим менша 
ймовірність місцевих заморозків.

Акацію жовту посилено відвід-
ують бджоли та інші комахи перед 
наближенням негоди, перед сухою і 
ясною погодою відвідують слабо.

Перед негодою квіти суниці ник-
нуть

Перед негодою квіти кульбаби 
змикаються.

Бджоли вилетіли з вуликів, але 
залишаються поблизу-наближаєть-
ся негода.

Соловей всю ніч співає перед по-
гожим днем.

Летять журавлі мовчки, низько і 
швидко - до поганої погоди.

Якщо ластівки літають високо, 
бути гарній погоді, якщо низько-до 
дощу.

Жайворонки співають довго - 
збережеться ясна погода без опадів, 
не чути з ранку - чекай поганої по-
годи.

Квітень з водою - травень з тра-
вою.

У квітні ранковий туман віщує 
ясну і теплу погоду вдень.

Якщо купчасті хмари надвечір не 
зникають, чекай погіршення погоди, 
опадів.

З’явилася веселка - чекайте змі-
ни погоди. Висока і крута веселка - 
до вітру, полога і низька - до дощу.

Вечірня веселка віщує гарну, а 
ранкова - дощову погоду.

Коли виникає дві або три весел-
ки, буває тривалий теплий дощ.

Якщо перисті хмари вигинаються 
довгою смугою, це віщує дощ з ві-
тром і бурею.

Суцільний туман не зникає після 
сходу сонця - до зміни погоди.

Влітку на небі багато зірок-до яс-
ної погоди.

Якщо при гарній погоді вітер змі-
нив напрямок, до того тривалий час 
дув в один бік, чекай негоди.

Вранці чути грім - ввечері буде 
дощ.

Блискавка на заході - дощ слі-
дом.

Грім гримить довго і не різко - до 
негоди, уривчасто і недовго - буде 
ясно. Якщо грім гримить безперерв-
но - буде град.

Якщо при холодній дощовій пого-
ді гримить грім, слід очікувати трива-
лої прохолодної погоди.

До негоди конюшина складає 
свої листочки і схиляє головки, а пе-
ред стійкою гарною погодою стебла 
і листя розправлені, суцвіття підняті 
вгору.

весняні народні прикмети про погоду
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Однак можемо говорити про поча-
ток суттєвих змін у житті нашого на-
роду, - змін, які повинні привести до 
повної нормалізації суспільного життя. 
Дехто вважає, що позитивні перетво-
рення настануть тільки тоді, коли все 
заспокоїться. Безумовно, можна чека-
ти, але, на думку автора цих рядків, це 
означало б згаяти час. 

Що треба робити, щоб нормаліза-
ція суспільного життя тривала не цілі 
покоління, а відбулася за кілька років? 
Прикладом у цьому процесі може слу-
гувати наша сусідня держава - Поль-
ща. 

Попри те що багато її політиків 
вважало, начебто повноцінний вступ 
Польщі до Європейського співтова-
риства буде можливим щонайменше 
через повне покоління, зміна настала 
менше як за десятиріччя. А відбулося 
це завдяки щирому бажанню та інтен-
сивній діяльності народу. 

Хотів би виділити три елементи 
в процесі налагодження суспільного 
життя. Звісно, ними трансформацій-
ний процес не обмежується, але, на 
мою думку, вони дуже важливі, оскіль-
ки залежать від нас. Отже, що нам по-
трібно? 

По-перше, нам потрібні керівники 
всіх рівнів, підібрані за критеріями про-
грами, яку популярно окреслюють як 
«програма трьох П». Розшифрую зміст 
такої назви: особа, вибрана чи призна-
чена на керівну посаду, повинна від-

Правила суспільного життя, 
які маємо реалізувати 

в новій Україні

значатися високим професіоналізмом, 
порядністю та щирим патріотизмом. Ці 
вимоги настільки зрозумілі, що не по-
требують пояснень. 

Треба звернути увагу тільки на 
одну річ. 

Діяльність керівників має поляга-
ти не в пошуку тимчасових розв’язок, 
а радше в установленні довготермі-
нових, солідно продуманих, належно 
опрацьованих програм. Суспільство 
потребує чітких концепцій щодо того, 
як повинна розвиватися кожна ділянка 
суспільного життя. 

По-друге, кожен громадянин, після 
того як керівні державні органи добре 
попрацюють і точно визначать його за-
вдання, мусить сумлінно виконувати 
свою роботу, особливо коли йдеться 
про служіння співгромадянам. 

Такий спосіб праці повинен забез-
печити працівникові належну заробіт-
ну платню, а також все, що людина 
має зробити для тих, кому служить. 
Це дуже важливо, бо саме сумлінне 
виконання обов’язків кожним громадя-
нином творить ту гармонію, що робить 
всю державу комфортною для життя. 

По-третє, слід контролювати ви-
конання громадянами своїх обов’язків 
(ми, люди, є немічними створіннями, 
які звикли легковажити своїми завдан-
нями), щоб перевірити стан працівни-
ка, його знання всіх правил дорученої 
йому роботи та послідовної, якісної її 
реалізації. 

Контроль повинні здійснювати 
люди, які розуміють завдання, важли-
вість точного його виконання і які пе-
реконані, що інспектувати також треба 
сумлінно, по-людяному та абсолютно 
чесно. 

Хтось із читачів може поставити 
собі запитання: чому церковний муж 
дає поради щодо вирішення соціаль-
них питань, чому влазить у ту сферу, 
яка не повинна його обходити? 

Заздалегідь відповім: священнос-
лужіння і суспільне життя тісно між со-
бою пов’язані. У період Великого посту 
ми часто промовляємо молитву свято-
го Єфрема, яка починається такими 
словами: «Господи і Владико життя 
мого! Духа лінивства, недбайливості, 
властолюбства та пустослів’я віджени 
від мене…» 

Правила здорової, творчої, корис-
ної для спільноти діяльності співзвучні 
із заповідями, які милостивий Господь 
і Творець дав віруючим людям ще дав-
ним-давно, у старозавітні часи, а Ісус 
Христос повторив і потвердив їх у Но-
вому завіті. Отже, правила нормаль-
ного суспільного життя походять від 
Господа Бога. І ми люди, якщо щиро 
бажаємо жити в розвинутій державі, 
повинні цих правил послідовно дотри-
муватися. 

Любомир ГУЗАР, 
Архиєпископ-емерит

позаду нас кілька місяців, сповнених трагічних подій. позаду та-
кож період безправ’я та безладу, який ослабив нашу країну в усіх 
сферах суспільного життя. продовжують тримати нас у напрузі 
події в криму, і ми не цілком упевнені, як розвиватиметься ситуація 
в інших регіонах України.

На Дніпродзержинському водо-
сховищі в межах Дніпропетровської 
області обабіч Дніпродзержинського 
водосховища в межах міст і населе-
них пунктів, за винятком нерестових 
ділянок, визначених згідно з додат-
ком 2.

На Дніпровському водосхови-
щі

- обабіч Дніпровського водосхо-
вища в межах міст і населених пунк-
тів за винятком нерес ділянок, визна-
чених згідно з додатком 2. |

На каховському водосховищі

- по правому берегу Каховського 
водосховища в межах Дніпропетров-
ської і області Щ виключенням не-
рестових ділянок, визначених згідно 
додатку 2.

На карачунівеькому водосхо-
вищі

згідно з Положенням про люби-
тельське рибальство в Карачунівеь-
кому водосховищ*, експлуатується в 

режимі спеціального товарного риб-
ного господарства.

На Макортівському водосхови-
щі

згідно з Положенням про люби-
тельське рибальство в Макортівсько-
му водосховищі, іїкр експлуатується 
в режимі спеціального товарного 
рибного господарства

На водоймах, які експлуатуються 
в режимі спеціальних товарних риб-
них господарств  згідно з Положен-
нями про любительське рибальство.

На річках

у межах населених пунктів, за ви-
нятком нерестових ділянок, визначе-
них згідно з додатком 2.

оФІЦІйНиМ РяДкоМ

ПеРеЛІк
відведених ділянок для любительського лову риби з берега на 

водоймах, підконтрольних Управлінню охорони, використання і від-
творення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Дніпропе-

тровській області у період заборони лову риби у 2014 році 

Володимир ДоРожко, голо-
вний рибінспектор Дніпропетров-
ської рибоохорони, 

Дмитро коРФ, головний рибін-
спектор Дніпропетровської рибоо-
хорони.
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нє (готується кіносценарій за рома-
ном «Ворошиловград»), які в нього є 
захоплення (колекціонування вініло-
вих платівок), наскільки відрізняєть-
ся міф про Сергія Жадана від самого 
Сергія Жадана. На запитання, чи на-
писав письменник книгу свого життя, 
Сергій Жадан пожартував, що він є 
прихильником думки про те, що пише 
загалом одну книгу, і через багато ро-
ків 50-томник Жадана стоятиме на 
кафедрах української літератури, і 
«бідні студенти змушені будуть його 
читати». Студентів-перекладачів ці-
кавила й перекладацька діяльність 
письменника, адже він перекладає з 
польської, білоруської, англійської та 
німецької мов. Сьогодні Сергій Жа-
дан перекладає Бертольда Брехта і 
хоче його «активізувати для україн-
ського читача як поета, оскільки він 
в Україні відомий більше як драма-
тург». На його думку, читати в ори-
гіналі твори набагато цікавіше – пе-
реклад так чи інакше є всього лише 
інтерпретацією твору. 

Філологи подарували письменни-
ку чарівні блокнот і ручку. Чарівні – 
бо наповнені повагою і захопленням 
студентської аудиторії до його осо-
бистості. Сергій Жадан пообіцяв по-
вернутися до ДНУ, коли спише цього 
блокнота.

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім. о.Гончара

ваний також між двох рік, це півост-
рів на пагорбі, тому місто теж мож-
на вважати своєрідним межиріччям. 
Відштовхнувшись від цієї давньої ас-
сирійської міфології, я спробував по-
дивитися на людей, яких щодня бачу, 
з якими щодня спілкуюся і люблю, в 
якомусь універсальному контексті 
– міфологічному. Наскільки мені це 
вдалося, важко сказати. Можливо, ви 
прочитаєте і висловите свою думку. 
Щодо оформлення, то на обкладинці 
авторські шрифти, виконані художни-
ком Гамлетом. Це надзвичайно ціка-
вий молодий художник, мій приятель 
і сусід, який займається стріт-артом. 
Якщо ви будете у Харкові, то зможе-
те побачити його роботи на вулицях 
у старих кварталах. Гамлет оформив 
цю книгу, і все це разом складає кни-
гу «Месопотамія». 

Сергій Жадан декламував по-
езії з презентованого видання та ще 
ніде не друковані. У запитаннях фі-
лологів-другокурсників відчувалась 
глибока обізнаність і пильна увага до 
життя і творчості молодого й епатаж-
ного українського письменника. Сту-
дентів також хвилювали відповіді на 
загальнолюдські питання, а саме що 
таке свобода (на думку письменника, 
це в першу чергу, усвідомлення, що 
за кожен вчинок і слово несеш від-
повідальність), що є визначальним 
у житті людини – свобода, любов чи 
смерть; які у нього плани на майбут-

Вітаючи бажаного і очікуваного 
гостя в студентській філологічній ау-
диторії, доцент кафедри української 
літератури ДНУ Ольга Шаф відзна-
чила, що студенти охоче читають 
його і навіть знають напам’ять. На 
що Сергій Жадан жартома відповів: 
«Зараз перевіримо», і цим одразу по-
зитивно налаштував до себе друго-
курсників. 

Для знаного за кордоном автора 
романів «Депеш мод» і «Ворошилов-
град», лауреата багатьох вітчизняних 
і міжнародних премій, перебування в 
ДНУ вже стало доброю традицією, 
коли він з друзями приїжджає до Дні-
пропетровська презентувати книги. 
«Дуже приємно усвідомлювати, що 
є люди, які цікавляться тим, чим ти 
займаєшся», – зізнався Сергій Жа-
дан. «Я вам привіз книгу, яка нази-
вається «Месопотамія», – розпочав 
презентацію письменник. – Вона для 
мене важлива, тому що дуже харків-
ська. Останній мій роман «Вороши-
ловград» стосувався Донбасу і був 
доволі соціальний. Після нього мені 
захотілося написати щось про Харків 
– місто, у якому я живу вже 22 роки і 
яке дуже люблю, постійно намагаюся 
згадувати і описувати його». Перша 
частина книги – це дев’ять новел про 
дев’ятьох різних чоловіків і їхні сто-
сунки з жінками, у книзі багато лю-
бові. Ці дев’ять історій відбувають-
ся протягом одного літа у Харкові в 
старих кварталах. Персонажі одного 
оповідання переходять в наступне. 
Події закінчуються в одному оповіда-
нні і продовжуються в наступному. 
Це певною мірою роман в новелах. 
А друга частина складається з трид-
цяти віршів, де фігурують ті самі пер-
сонажі, згадуються ті самі історії й 
ситуації. Фактично вони є поетичним 
коментарем до прози. 

«Для мене було цікаво витворити 
приватну міфологію міста Харкова, – 
пояснює концепцію твору автор. – Як 
ви знаєте, Месопотамія – це Меж-
иріччя, царство, яке знаходилося між 
двох рік. Харків історично розташо-

Сергій ЖаДаН: «Людина, яка 
не боїться любити, втрачає всі 

страхи і стає сильнішою»
один з найвідоміших сучасних українських письмен-

ників сергій жадан презентував студентам дніпропе-
тровського національного університету імені олеся 
Гончара нову книгу «месопотамія».
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Кажуть, що вершиною хамства  
є вчинок хама, який перед дверима 
вашої хати, помешкання випорож-
нився, а після того натис на дзвінок 
і попросив від вас туалетного папе-
ру! Саме так поводяться зараз спів-
вітчизники Адольфа Путіна (якого у 
світі вже назвали  Путлер, щоб так 
поєднати його  з ідейним  німецьким 
попередником) у МЗС Росії, корис-
таючись „арґументами” новоявлено-
го Гітлера на посаді президента РФ. 
Кремлівська фашистська пропаґан-
да, щоб відвернути увагу від своєї 
нечуваної аґресії,  пішла у наступ на 
США та Велику Британію.

Щоб відволікти увагу від себе, 
як ґаранта, який перетворився з ґа-
ранта на найбільшого в модерній 
історії людства порушника ґарантії і 
Міжнародного права, стали брехати 
на увесь світ. Згідно з кремлівською 
брехнею, не вони порушили слово 
ґаранта і всі Міжнародні права та 
угоди, а ті, хто їх критикує за окупа-
цію чужої території. Цивілізований 
світ вперше зустрічається з такою 
нахабною поведінкою президента 
та його оточення країни, яка так на-
хабно і по-хамському  використовує 
технологію пропаґанди гітлерівської 
Німеччини у путінській Росії.

Великобританська преса 
(Guardian, Daily Mail, Daily Telegraph, 
Financial Times) переконливо порів-
няла поведінку Гітлера до 1945 р. 
ХХ ст. та Путіна у ХХІ ст.. В газетах 
наведено не тільки шокуючі пара-
лелі захоплення територій, але й 
дослівні „арґументи” Путіна щодо 
захисту „соотечественников” у ціло-
му світі. Українська преса вже давно 
звертала увагу на методи і поведінку 
Путіна у намаганнях відновити імпе-
рію, але їй не вірили.

Російська дипломатія намагаєть-
ся зараз брехнею виправдати свою 
аґресію проти України, своє пору-
шення Міжнародного права, своє не-
дотримання ґарантії, яку дала Росія 
перед цілим світом! Якщо ви купили 
авто під ґарантію, то фірма-прода-
вець дає вам ґарантію на два-три 
роки. У разі недотримання ґарантії, 
покупець має можливість через суд 
домогтися виконання ґарантії. Не 
інакше повинно б відбутись і з ґаран-
тією у міжнародних стосунках.

Звичайно, подати до Міжнарод-
ного суду у Гаазі на РФ, яка не тіль-
ки відмовилася від ґарантії, але й 
сама порушила суверенітет України, 
процес не одного дня, але його слід 
негайно розпочати. Слід дотримува-
тися Міжнародного права, міжнарод-
них ґарантій, а це означає не тільки 
РФ, як порушник, але й США та ВБ, 
які самі не брали участі у порушенні 

суверенітету України, але й нічого не 
зробили, щоб їхній спільник-ґарант 
не порушив суверенітет України.

Нахабне звинувачення МЗС РФ 
на адресу США та ЄС, мовляв, ті  
„потурали переворотові” в Україні не 
витримує критики. Це ганебне пере-
кладання відповідальності з хворої 
голови на здорову.

Насамперед слід зазначити, що 
у Будапешті надавалася ґарантія 
суверенітету і непорушення кордо-
нів Україні-державі, а не урядові! Від 
того часу в Україні вже був четвер-
тий президент і уряд, які належали 
різним політичним партіям – це де-
мократичний шлях демократичної 
країни! Інша справа, що КГБівські 
номенклатурники демократичні 
шляхи не тільки не признають, їх 
вони лякають.

Московські стратеги досі не ро-
зуміють, що з наказом стріляти до 
мирних людей, будь-який президент 
і  влада будь-якої країни втрачає 
свою леґітимність!!! В Україні не від-
бувся „переворот”, але відбувся суд 
над диктаторським урядом, а яким 
має бути уряд України, то це право 
українського народу.

 Саме  Українська Конституція, а 
не забаганки Путіна є вирішальними 
для формування українського уряду, 
бо народ є джерелом влади, що на 
Майдані постійно підкреслювали. Ін-
шими словами, щоб Путін і його ото-
чення зрозуміли, Майдан відбувався 
і відбувається на основі Української 
Конституції, а не з її порушенням! А 
коли б навіть дійшло до порушен-
ня, то це залишається внутрішньою 
справою України.

Крім того, слід зазначити, що 
в Україні діяла і діє ВР України, як 
демократично обране законодавче 
представництво України, а його ніх-
то не міняв. ВР України з різними 
політичними партіями була і є дока-
зом того, що в Україні не відбувався 
озброєний переворот, але відбулись 
демократичні зміни у політичному 
житті країни.

Щоб краще Путінові зрозуміти, 
як не слід було йому і його оточен-
ню поводитись в Криму, то пригада-
ємо їм, що вони зробили в Криму. 
Тут спочатку Путін послав обзроєну 
банду, біля 50 бойовиків, яка захо-
пила Кримський парламент. Потім, 
без кворуму, без будь-яких „свідків” 
преси, телебачення, радіо був ски-
нений старий уряд і „обраний” но-
вий. Як все відбулось довідаємось, 
певно, пізніше, коли люди не бояти-
муться сказати правду про „воле-
виявлення депутатів” Кримського 
парламенту, за сценарієм КГБіста 
Путіна.

Якщо порівняти дії ВР України 
та автономного Кримського парла-
менту, то побачимо величезну різ-
ницю демократичної праці у Києві 
та КГБівського захоплення влади у 
Сімферополі. Коли все це співста-
вимо, то бачимо, що брехня Путіна і 
його оточення щодо „перевороту” та 
диктату Майдану не має навіть каплі 
правди.

Дороговкази гітлерівського міні-
стра пропаґанди Й.Ґеббельса про 
те, що „Брехня повинна бути вели-
кою – щоб їй повірили”, то Путін і 
Ко перевершили свого побратима 
у ХХ ст.. Вигадані „фашисти, націо-
налісти, антисеміти, расисти” знахо-
дяться навколо Путіна і там їх слід 
шукати, а не у вільній Україні, де 
мирно співіснують усі конфесії (крім 
Московського патріархату), вільно 
користаються мовами кожний, хто 
яку знає, де національна різниця не 
є причино до ненависті, де навіть 
колір шкіри не помічають, бо це гу-
манні ідеї людства, які об’єднують 
людей у одній державі. Саме ота 
толерантність до іншого є тою зна-
ковою рисою Майдану, яка відрізняє 
його від шовіністично-фашистського 
сприймання людей, яких Путін ді-
лить на „русскоязичних” і ворогів ро-
сійської імперії.

У нинішньому захопленні біль-
шої частини росіян фашистськими 
ідеями Путіна, засліпленість загар-
банням Криму, який ніколи росій-
ським не був, оспівування російської 
єдності, якої також ніколи не було, 
бо була і є імперія Росія, цілковито 
нагаду Німеччину 40 рр. минулого 
ст.. Якщо притримуватись логічних 
і закономірних шляхів розвитку, то і 
доля Російської імперії повинна бути 
також, як у Німеччини в минулому.

Можливо, що й до росіян неза-
баром дійде, що їх брутально об-
дурюють, що в Україні до них далі 
ставляться як до сусідів. Звичайно, 
що важко повірити, щоб сусід казав 
правду, коли вами обраний прези-
дент бреше на цілий світ, мовляв, 
в Україні фашисти на вулицях вби-
вають правовірних. Але ж у народі, 
без фашистської пропаґанди Крем-
ля, давно знають, що злодій, щоб 
не бути зловленим, кричить: Ловіть 
злодія!

Саме це пригадується, коли слу-
хаєш кремлівських фашистів, щодо 
„обвинувачень” України у переворо-
ті, у антисемітизмі, у фашизмі, на-
ціоналізмі іт.і.. Бандитизм, яким ро-
сійське військо захоплює українські 
кораблі, підводний човен, українські 
військові бази без оголошення війни 
є  найбрутальнішим порушенням 
усяких міжнародних норм та люд-
ських прав,

Фашистська поведінка Путіна та 
його оточення  нагадує відому  бай-
ку Л.Глібова „Вовк та ягня”, де вовк 
звинувачує ягня у тому, що воно  „ка-
ламутить воду” , яку  він п’є, забува-
ючи, що він стоїть у воді, звідки вода 
тече до ягняти! 

23.3.14

йосиф сірка (торонто, канада)

вершина хамства
Пером публіциста
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Християнська сторінка

  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 щонеділі о 21:30, на першій програмі Українського радіо.

проВідники  рУбрики: 
почесний доктор теології леонід якобчУк 

та журналіст лев хмелькоВський

ПРО СІЯЧа
 
Євангеліє від Марка (4, 1-9)
 
В основу бесіди покладено книгу 

о. Олександра Меня „Світло в пітьмі 
сяє“‚ яку переклав українською мо-
вою Лев Хмельковський і випустило 
в світ львівське видавництво „Свіча-
до“ у 1995 році. Талановитого хрис-
тиянського просвітителя о. О. Меня 
вбили у Подмосков’ї  9 вересня 1990 
року ударом сокири по голові. Його 
вдова Наталя Григоренко доручила 
Л. Хмельковському переклад творів 
о. О. Меня.

 
У євангельському читанні є при-

тча про сіяча. Сумна притча, яка по-
казує, як зусилля Бога розбиваються 
об людську ницість, неготовність. 
Божий Сіяч засіває у наші серця 
Своє Слово, а людина часто не го-
това, не здатна прийняти і зростити 
в собі це Боже насіння.

Скільки зерна впало марно! 
Скільки заглушено бур’яном, скіль-
ки паростків виявились без коріння! 
І лише одне проросло на доброму 
грунті і дало плід. Що це означає? 
Це означає, що Слово Боже, сила 
Таїнства, які дає нам Церква усе це 
може виявитися марним і неплід-
ним. Тому що доля Божого насіння 
залежить також від того, на який 
грунт воно впало. Якою великою 
не була б сила Слова Божого. Його 
рятівної благодаті, якщо ми з вами, 
наше серце, наша душа, все наше 
життя не будуть готові прийняти цей 
Божий дар - все виявиться марним.

І, на превеликий жаль, так часто 
буває. І кожен з нас на власному до-
свіді бачив, що багато разів ми ви-
являлися кам’янистим грунтом. При-
ходить диявол і краде посіяне в сер-
ці. Що це означає? Диявол входить, 
користуючись нашими власними грі-
хами, самолюбством, пихою. Якщо 
людина йде до храму не тільки для 
того, щоб було спокійно на душі, без 
глибокої сердечної любові, якщо в її 
серці не горить вогонь, то дуже лег-
ко диявол краде у неї дар благодаті. 
Якщо людина належить до Церкви 
формально, вважає, що, прочитав-
ши молитву чи прийшовши зрідка до 
храму, вона вже виконала обов’язок, 
а серце її залишається сухим, незво-
рушним, як той вичовганий ногами 

шлях, на який впало зерно, де його 
швидко підібрали птахи, тоді «прихо-
дить лукавий і краде посіяне в серці 
його».

Є один спосіб перевірити себе, 
як ти готуєшся до прийняття Святих 
Тайн, як ти йдеш до храму, як ти на-
магаєшся жити за Євангелієм. Пере-
вірити це можна так. Запитай себе, 
чого ти шукаєш, для чого ти це ро-
биш. І часто виявляється - для себе. 
Ми шукаємо передовсім для себе 
спокою, задоволення, ми шукаємо 
свого, а не Божого. Зважте, що мо-
литва, яку нам дає Христос - «Отче 
наш» - починається не з прохань, а 
з нашого бажання прийняти Його 
волю: «Нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя» - ось чого лю-
дина має шукати. Божого, адже Боже 
- найвище. Якщо ж вона шукає свого, 
вона вигодовує власну пиху, власну 
зверхність, бажання виділити себе.

Треба суворо дивитися у своє 
серце. Ми можемо обдурити себе, 
але не Бога. Все виявиться марним, 
тому що диявол вкраде дуже швид-
ко. Як злітаються чорні мухи на гни-
ле, так приходить диявол на сморід 
нашого гріха, нашого самолюбства і 
нашої суєтності. Якщо ми не зорю-
ватимемо грунт нашого серця, якщо 
ми не готуватимемося внутрішньо 
так, щоб хоч малою часткою викона-
ти слово Христове: «відкинь себе», 
то найдивніші дива можуть видатися 
безсилими і неплідними.

Пам’ятаєте, коли Господь прий-
шов до міста Назарету і Йому там не 
повірили, Він не сотворив багатьох 
чудес. Не міг сотворити, бо Його ці-
люща сила наштовхнулася на стіну 
людської ницості і невір’я.

І так само зерно, яке впало на 
кам’янистий грунт, швидко воно зі-
йшло, але коріння не змогло пустити 
і засохло. Буває, що людина з радіс-
тю приймає Слово Боже. Ми гово-
римо: «Так, Господи, ми хочемо йти 
за Тобою, готові служити Тобі і Тво-
їй святій Церкві», - говоримо щиро, 
але не наповнюємо усе своє життя 
Христовими заповідями. А значить 
- коріння немає і будь-яка спокуса, 
будь-яке випробування, тривога, 
страх - людина про все забуває.

А як легко зернятко, що зійшло, 
задушити бур’яном, дикими трава-
ми. Точнісінько так і наша віра під-
хоплюється метушнею, наші думки 
і почуття з ранку до вечора зайняті 
найрізноманітнішими дрібницями, 
нам ніколи озирнутися, ми спішимо, 
поспішаємо, біжимо дорогою життя. 
І нам ніколи зупинитися, запитати у 
себе, перевірити свою совість, по-
справжньому звернутися до Бога з 
молитвою. Ніби уві сні минають дні, 
місяці, роки. І врешті-решт земна 
суєта заглушує голос Божий, який 
промовляє в нашому серці. Але ж 
це все тимчасове, завтра все може 
зруйнуватися. Тільки маючи перед 
собою вічне, ми можемо мати надію, 
що ніколи не втратимо його.

І наша молитва про те, щоб сер-
це наше було готове, як добра, вро-
жайна, зорана земля, до якої мале 
зернятко впаде і дасть рясний плід. 
Амінь.
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Плідно працює на творчій ниві 
дитячої книги наша землячка-пись-
менниця Еліна Заржицька, чиє ім’я 
добре відоме не лише в нашій об-
ласті, а й поза її межами. Вона ви-
явила свій хист у різножанрових тво-
рах для дітей молодшого і середньо-
го шкільного віку, неодноразово була 
серед переможців всеукраїнських 
літературних конкурсів, презентую-
чи свій творчий доробок для юного 
покоління.

Наприкінці минулого року 
з’явилася нова її книга «Великий 
Луг над Дніпром», видана у Луць-
ку Видавничим домом «Твердиня». 
Збірка складається з трьох розділів: 
«Казки про тварин з берегів Дніпра», 
«Казки про наддніпрянців», «Леген-
ди Великого Лугу». Авторка зверну-
лася до цікавого жанру літературної 
легенди, що гармонійно поєднався з 
її улюбленим жанром літературної 
казки.

Під творчим пером письменни-
ці оживають земні стихії, розкриває 
таємниці свого буття тваринний і 
рослинний світ нашого довкілля. Не-
вимушена і доброзичлива манера 
розповіді, використання народних 
прислів’їв та приказок, дотепні і му-
дрі кінцівки казок з вуст оповідача 
відповідають українській фольклор-
ній традиції. Повчальний зміст літе-
ратурних казок пов’язаний з етнопе-

дагогікою і спрямований на вихован-
ня у дітей шанобливого і бережливо-
го ставлення до батьківської землі, 
доброти і чутливості, справедливос-
ті і відповідальності за свої вчинки.

Спираючись на багатий краєз-
навчий матеріал нашого козацького 
краю, у своїх легендах авторка вмі-
ло переплітає відомості про видатні 
історичні місця Січеславщини з жит-
тям вигаданих персонажів, а серед 
них – яскраві типажі українського 
народу – люди мудрі, мужні, щедрі, 
кмітливі, закохані у рідну землю. За-
вдяки їм юний читач засвоює кращі 
риси вдачі, притаманні українцям,– 
добропорядність, працьовитість, 
чесність, готовність прийти на до-
помогу. Цікаві легенди про козацьке 
минуле січеславського краю заохо-
чують допитливих до пізнавально-
краєзнавчих пошуків і досліджень, 
виховують почуття патріотизму.

Творча уява письменниці май-
стерно домалювала народні пере-
кази і бувальщини, пов’язані з то-
понімічними назвами ріднокраю: 
Оріллю, Сурою, Самарою, Кодаком, 
Половицею і, звичайно, Дніпром-
Славутою. Цікавими і своєрідними є 
космогонічні легенди з язичницьки-
ми відголосками, народнопоетични-
ми символами.

Соковита мова з розмаїттям си-
нонімів, епітетів, порівнянь, мета-

фор, повторів, звуконаслідувань, 
пестливих слів збуджує уяву юних 
читачів, розкриває невичерпні ви-
ражальні можливості рідної мови, 
передає неповторні особливості на-
родного буття українців.

Книга колоритно оформлена у 
стилі традиційного петриківського 
розпису. Привертають увагу своєрід-
ні ілюстрації, створені студентами 
Дніпропетровського 

театрально-художнього коледжу, 
які стали одними з перших читачів 
авторських казок і легенд Еліни За-
ржицької під керівництвом Лани Ко-
ролевської та Діани Самарської.

Збірка «Великий Луг над Дні-
пром», безперечно, зацікавить ди-
тячу читацьку аудиторію, а досвід-
чені учителі-словесники і краєзнавці 
можуть використовувати казки і ле-
генди рідного краю для урізноманіт-
нення форм навчально-виховного 
процесу.

 

жанна кРижАНоВСькА, завідуюча лабораторією 
українознавства і народознавства кафедри філософії 
освіти ДоІППо

Мандруючи стежками 
Великого Лугу

(Відгук на книгу еліни заржицької «Великий луг 
над дніпром: казки і легенди»)

Дніпропетровськ став ще 
одним містом, що долучилось до 
вшанування подій на Майдані – 
невідомі жителі намалювали графіті, 
присвячене Небесній сотні. Можна 
ставитись по-різному до того чи 
іншого кандидата в президенти, 
можна по-різному дивитись на 
анексію Криму, можна по-своєму 
трактувати поведінку Росії на 
світовій арені, але беззаперечним 
залишиться одне – смерть. Смерть 
Героїв. Смерть тих, хто прикривався 
від куль дерев’яними щитами, 
хто ціною свого життя витягував 
свого мертвого товариша, хто був 
простим вчителем, студентом чи 

менеджером, а став просто Героєм 
своєї країни. Після похорон Сергія 
Нігояна, який став першим загиблим, 
було так важко. А після подій на 
Грушевського вже було нестерпно. А 

тепер і таких картинах є якась світла 
печаль – думаю, що Сергію там 
не самотню, адже він серед своїх 
однодумців дивиться на нас…Не 
маємо права зрадити їх жертву.

Мирослава БоРхеС

Те, що поза 
політикою….
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Дніпро – найбільша річка Укра-
їни; тече територією Росії, 
Білорусі та України. Про-
тяжність – 2201 км, з них 
1005 км – територією Укра-
їни, площа бассейну – 504 
тис. кв. км.

Дніпро починається у 
північній частині Валдай-
ської верховини у Смолен-
ської області Росії, біля 
села Бочарово Сичевського 
району, неподалік від озера 
Гаврилівське, а впадає у 
Дніпровський лиман Чорно-

а ви знали?

Сергій жадан 
«Капітал», «Гімн демократичної 

молоді», «Депеш Мод», «Вороши-
ловград», «Цитатник» та інші збірки 
поезій та романи. 

Юрій Андрухович 
«Перверзія», «Рекреації», «Книга 

відгуків», МУЕАЛ та інші тексти
Богдан-Ігор Антонич 
«Зелена Євангелія» та «Вибра-

не» 
Ліна костенко 
«Маруся Чурай», «Вибрана лі-

рика», «Річка Геракліта» та інші тек-
сти. 

Тарас шевченко 
«Кобзар» і «Щоденник». 
Іван Франко 
«Мойсей», «Що таке поступ?», 

«Захар Беркут», «Мойсей», «Каме-
нярі», казки та інші тексти. 

Іван котляревський 
«Енеїда». 
Григорій Сковорода 
«De libertate»,  байки та інші по-

езії.
Володимир Винниченко 
«Записки кирпатого Мефістофе-

ля», ранні оповідання, «Щоденник» 
та інші тексти. 

Микола Гоголь 
«Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» та інші тексти. 
Марія Матіос 
«Нація», «Солодка Даруся». 
Валер’ян Підмогильний 
«Місто». 
Василь Стус 
Вибрані поезії, статті та есей 

«Феномен доби».
Леся Українка 
«Одержима», «Лісова пісня», 

«Камінний господар», листування та 
інші тексти. 

Микола хвильовий 
«Я (Романтика)», памфлети та 

інші тексти. 

Василь шкляр 
«Залишенець. Чорний ворон», 

«Ключ». 
Микола Вінграновський 
Вибрані поезії. 
Юрій Іздрик 
«Острів Крк», «Воццек» і «По-

двійний Леон». 
Михайло коцюбинський 
«Тіні забутих предків», молдав-

ські оповідання та інші тексти. 
Євген Плужник 
Вибрані поезії. 
Лесь Подерв’янський 
«Герой нашого часу» та інші 

п’єси.
Очевидними є декілька законо-

мірностей.
Насамперед, несподівано може 

виглядати лідер експертного опи-
тування. Це не сивочолий або си-
вовусий суворий класик. Це Сергій 
Жадан - поет і прозаїк, тексти якого 
перекладено багатьма європейськи-
ми мовами.

Жадан чи Шевченко - навіть не 
це важливо. Важливою є очевидна 
прив’язаність опитаних до поезії. 
Верхні п’ять позицій списку займа-
ють поети. Всього вони становлять 
чи не більшу частину найчастіше на-
званих авторів.

Варто звернути увагу й на пред-
ставлені літературні періоди. У ма-
сиві найбільш часто названих авто-
рів можна виділити своєрідні «кола». 
Це коло класичної літератури, коло 
авторів доби Розстріляного Відро-
дження та сучасні українські пись-
менники. 

Виняток становлять хіба що 
українські народні казки, «Слово о 
полку Ігоревім» і «Повість минулих 
літ» Нестора Літописця. 

В цьому контексті варто окремо 
виділити двадцятку доволі екзотич-

них текстів, які запропонував Іван 
Андрусяк. Хоча і в нього трапився 
автор, котрого часто називали й інші 
колеги-письменники. Це Григорій 
Сковорода. 

Загалом у списку опинилися чи 
не всі визначні автори-націєтворці-
міфотворці. 

Тарас Шевченко, Іван Котлярев-
ський, Іван Франко, Леся Українка, 
Григорій Сковорода, Василь Стус, 
Богдан-Ігор Антонич, Михайло Ко-
цюбинський, Лесь Подерв’янський 
та інші. Всі вони свого часу стали го-
лосами змін української літератури.

Важливою в цьому контексті є 
наявність у списку лідерів Миколи 
Гоголя. Чимало опитаних вважають 
його українським письменником. На-
зивали також і Михайла Булгакова, 
але він зібрав суттєво меншу кіль-
кість голосів.

Якщо говорити про закономір-
ності голосування експертів, то в очі 
кинулася тенденція видавців нази-
вати тексти «своїх» авторів. Таку ж 
рису мають чимало письменницьких 
«двадцяток». Це можна пояснити 
експертною скромністю та особли-
востями українського польового пі-
ару.

Але назагал опитані називали 
переважно класиків, а не сучасників 
або самих себе. 

У лідери потрапило справді не-
багато сучасних українських пись-
менників. 

Частина з них активно присутні в 
публічному просторі. Колонки, фес-
тивалі, скандальні інтерв’ю чи книж-
ки - це все про них. Інших можна 
сміливо назвати класиками сучасної 
літератури.

Найкращі українські книжки, 
або Що має прочитати кожен
до Вашої уваги 20 українських авторів і їх твори, які повинен про-

читати кожен освічений українець. дослідження проведене газетою 
«Українська правда»

го моря в Україні. Дніпро має більше 
15 тис. притоків. Найбільші з них: 
Вопь, Друпь, Березина, Прип’ять, 
Тетерів, Ірпінь, Рось, Базавлук, Інгу-

лець, Десна, Оріль, Псел, Ворскла, 
Самара, Сож.

Дніпро – ріка рівнинна, течія пе-
реважно швидка, але зустрічаються 

тихі плеси й вири зі зворотною 
течією. Глибини різні – існують 
перекати, де глибина може до-
сягати 0,5 м, а є ще ями глиби-
ною 20-30 м; добре розвинута 
водна рослинність. Найбільш 
розповсюджені види риб у 
Дніпрі: в’юн, голець, густе-
ра, єлець, жерех, карась срі-
блястий, короп дзеркальний, 
краснопірка, лящ, лінь, минь, 
окунь, піскар звичайний, пліт-
ка, сазан, синець, сом, судак, 
уклейка, щука, язь.
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і викликає бурхливе цвітіння всіх 
первоцвітів, у тому числі й пшінки. 
Першими з-під снігу з›являються 
квітконоси із зачатковими бутонами.  
Вони швидко збільшуються в розмі-
рах за рахунок запасу живильних ре-
човин в підземних органах, і цвітіння 
починається ще до того, як стебла і 
листя досягають повного розвитку – 
тому чистяк на початку цвітіння дуже 
малий: 1–2 листочки і квітконос з від-
носно великою квіткою. Саме таким 
і побачила я його  в січні цього року. 
Але навряд чи рослина  отримала 
подальший розвиток -  попереду 
були  Водохресні морози.

А ось навесні  вже через два тиж-
ні після зацвітання  кущики чистяка  
збільшуються у декілька разів, і у ви-
соких рослинах з численним  листям 
і квітками ми його можемо не впізна-
ти. В цей час в листі активно йдуть 
процеси синтезу органічних речо-
вин. Фотосинтетичний апарат ефе-
мероїдів досконалий: за кількістю  
засвоєної сонячної радіації вони 
перевершують багато інших рослин. 
Це дозволяє їм в найкоротший строк 
запастися  живильними речовинами 
в підземних бульбокоренях, котрі  бу-
дуть  використані лише нанаступної 
весни. 

До речі, молоде листя і весняні 
коренебульбочки пшінки не тільки 
не отруйні, а й являють собою 
смачний, поживний продукт 
харчування. У голодні роки вареними 
коренебульбочками пшінки рятували 
людей, особливо дітей. З молодих 
листків готують весняні салати, 
борщі. В літературі є відомості про 
те, що бутони квітів маринують і 
вживають як гостру приправу.

НоРоВиСТий МоРоЗНик 

Назва у сміливця така,  тому 
що він  не боїться  морозів. Поміж  
листя нарощує міцні квітконоси, на 
яких буяють великі квіти з безліччю 
тичинок. Квіти ще зеленуваті, майже 
такого ж кольору, як листя, а білими 
вони стають поступово, у міру зрос-

тання і накопичення тепла в природі.  
А торік з›явилася у мене куртина мо-
розника у  рожевих кольорах.

Морозники, як і інші ранньовес-
няні рослини, формують квітки ще 
восени і розкривають їх, як тільки 
грунт прогріється. Лише проліски 
голубі роблять це дещо раніше. Ра-
зом з морозниками  квітнуть ран-
ні примули, крокуси, проліски, але 
вони, швидко відігравши свою роль, 
сходять зі сцени, а морозники, при-
красившись новим листям, зберіга-
ють декоративність до кінця сезо-
ну. Вони добре натуралізуються в 
«диких» садах і в парках, де не дуже 
густа і висока трава. Це найбільш 
популярні мешканці тінистих ділянок  
саду. Висаджені під запоною дерев, 
з часом вони утворюють великі (до 
50–60 квіткових стебел) куртини, 
які з початку квітня до пізньої осені  
прикрашають мій сад.

кАЗкоВА СоН-ТРАВА

Цвітіння однієї з найкрасивіших 
і таємничих весняних квітів  сон-
трави  почалося в цьому році в 
середині  березня  і триватиме ще 
місяць. Сімейки пухнастих пагонів 
сон-трави у весняному саду  схожі 
на маленьких пташенят, які тісно 
притулилися одне до одного, ряту-
ючись від холодного вітру. Квіти по-
чинають розпускатися навіть при ну-
льовій температурі. Це пояснюється 
будовою пелюсток, схожих на увігну-
те дзеркальце, яке притягує сонечко 
і тримає температуру всередині квіт-
ки до восьми градусів тепла.

Чашечка сон-трави нагадує ма-
ленький тюльпан, тому його іноді 
називають «підсніжним тюльпа-
ном». Сріблясті пухнасті  пелюстки 
переливаються на сонці, і здається, 
що квіти сяють. Бузкові й фіолетові 
дзвіночки погойдуються,  реагуючи 
навіть на найслабші подихи вітру. 
Можливо, звідси й латинська назва 
– «пульзатілла», від «пульзаре» – 
приводити в рух, дзвонити.

Це багаторічна рослина висотою 

 Мало хто в це повірить, але  для 
мене весна почалася ще до  Різдва. 
В один із передріздвяних  днів ново-
го 2014 роки я відвідала  заміський 
будиночок і поцікавилася, як зиму-
ють мої  квіти. Снігу ще не було (він у 
цьому році випав після Водохрещі), 
та й справжніх холодів теж, і уявіть – 
прямо посеред зими зустріла  мене 
там своїм цвітінням   пшінка весняна 
(друга назва чистяк весняний).   Ну 
і що? –Скажете ви. – Дивина яка! 
А я не погоджуся з вами, тому що 
квітнути  в перші новорічні дні – це 
сміливість, якщо не безстрашність. 
Такого вчинку можна чекати лише 
від улюблених ефемероїдів (тобто 
найраніших квітів)  і то  не в січні, а 
в березні-квітні залежно від приходу 
тепла в наші українські широти.

ЗиМоВе  ЦВІТІННя ПшІНки  
ВеСНяНої 

 Отож надворі був початок січня,  
я стояла посеред сільського двору 
і своїм уважним поглядом  відразу 
відмітила на  клумбі  квітучу пшінку. 
Все було сіро-брунатне, а вона – 
хоч і маленька - сяяла золотою 
голівкою  і  радувала круглим 
зеленим соковитим листям. Мені 
навіть здалося, що вона зраділа 
моєму приїзду, оскільки ні наші 
численні коти, ні пташки не звертали  
уваги на її бадьорі кущики.  Ось як 
вона  поспішила  цього року! Навесні  
чистяк  квітне цілими куртинами, а 
цієї зими  розпустилися найсильніші 
рослини, які накопичили за літо 
найбільшу кількість живильних 
речовин. 

 Пшінка весняна   відноситься 
до так званих весняних ефемеро-
їдів – рослин швидкого розвитку і 
сповільненого зростання. Весною, 
коли на деревах ще немає листя, 
сонце  вільно проникає  під їх крони 

БЕЗСТРаШНі кВіТи НаШих СаДіВ 
от і прийшла весна.  цього року вона рання й досить тепла, бо 

вже в березні  багато  сонця і  небо  яскраво-густо-синє.  і земля 
теплішає, прискорюючи цвітіння  найперших квітів, які так і назива-
ються -  первоцвіти! про деякі з них я хочу розповісти. 
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Качки прилетять гладкі й угодо-
вані -весна буде довга й холодна.

Птахи в’ють гнізда на сонячній 
стороні - на холодне літо.

Якщо сороки й ворони роблять 
свої гнізда з полудневого боку, то це 
прикмета, що буде холодне літо.

Місяць у великому туманному 
колі -за два дні буде непогода, а 
коли у вузькому, то настане завтра.

Сонце в темнуватому прозорому 
колі або ж червоне перед заходом - 
чекай вітру.

Червоний колір місяця в березні 
- ознака швидкого похолодання, по-
силення вітру, але ненадовго.

Сині хмари - на тепло і дощ.
Хмари пливуть високо - буде до-

бра погода.
Якщо хмари ущільнюються і ви-

димість погіршується - чекай опадів.
Сніг навесні тане з північної сто-

рони мурашника - літо буде тепле й 
довге, а з південної - холодне й ко-
ротке.

Сніг тане раптово і вода збігає 
швидко - буде мокре літо.

Якщо з берези тече багато соку - 
літо буде дощовим, і навпаки.

У березні посилення вітру віщує 
потепління й рясні опади: вітер вночі 
-вода вдень.

Як весною вперше гримить на 
голий ліс, то це така прикмета, що 
буде холод.

Якщо на Казимира (4 березня) 
погода, то буде на бараболю урода.

Якщо 9 березня (Предтечі) випа-
де сніг, то й Великдень буде холод-
ний.

13 березня народиться молодий 
місяць. 

Якщо того дня буде дощ, то й усе 
літо буде мокре.

Яка погода буває на теплого 
Олекси (30 березня), то така і на Ве-
ликдень буде.

Якщо на теплого Олекси бджоли 
зроблять перший обліт, буде добрий 
медозбір.

Якщо в гніздах менше яєць, ніж 
звичайно, - рік буде неврожайним.

Місяць ріжками вниз - на тепло 
й добрий врожай.

Довгі бурульки - весна буде за-
тяжною; якщо багато довгих і тов-
стих бурульок - на врожай ярини.

Якщо в березні лежить сніжок 
за видолинками - врожай на горо-
дину і ярину.

Осика в пухнастих сережках - 
цього року вродить овес.

Погляньте на останні снігові ку-
чугури, якщо поверхня їх шерехата 
- на врожай, якщо гладка - хліб не 
вродить.

Якщо багато довгих і товстих 
бурульок - на врожай ярини.

Якщо в березні сніжок із заду-
ванням, то буде добрий урожай.

Марець спочатку хмарний, в 
середині болотний, сніп буде дуже 
намолот-ний.

Закує зозуля на голе дерево - 
буде неврожай.

Якщо граки прилетіли прямо на 
гнізда - буде рання весна.

Грак прилетів - скоро сніг зійде.
Граки на гнізда сіли - через три 

тижні можна сіяти.
Якщо граки прилетіли до серед-

ини березня, літо буде мокре, а сніг 
зійде рано.

Граки зграями над гніздами 
в’ються: то сядуть, то знову підні-
муться -погода зміниться.

Якщо рано відлетіли на північ 
граки, які зимували в Україні, - бути 
дружній і повноводій весні.

Якщо гуси високо летять - води 
буде багато, а якщо низько - мало.

Гуси сидять, поховавши голови 
під крило,  - буде похолодання.

Ворони купаються ранньою 
весною -до тепла.

Журавель прилетів - скоро лід 
зійде.

Чайка з’явилася - незабаром 
крига рушить.

Голуби розворко-
тілися - на тепло.

Побачив шпака - 
знай: весна біля по-
рога.

Ранній приліт 
шпаків і жайворів - 
до теплої весни.

Ранній приліт 
жайворів та граків 
-на теплу весну.

Ж а й в о р о н о к 
з’явився - до тепла, 
а зяблик - до холоду.

Ранній обліт 
бджіл - на красну 
весну.

до 40 см, належить до сімейства 
жовтцевих і однойменного роду. Цей 
рід включає декілька десятків видів 
рослин, що мають залежно від видо-
вої приналежності забарвлення бі-
лого, синього і фіолетового кольорів.

Перед негодою і на ніч квіти скла-
дають пелюстки і низько схиляють 
голівки, наче засинаючи. Кажуть, 
якщо переночувати на галявинці в 
оточенні сон-трави, то можна отри-
мати дар передбачення.

 Листя сон-трави наростає пізні-
ше, ніж квітконоси,  і зберігається до 
глибокої осені. Насіння, що дозріває 
в липні, зібране в плід, своєрідну 
«кульку», яка складається з довгих 
білястих волосків. До речі,  остан-
німи роками сон-траву, яка  культи-
вується на присадибних ділянках, з 
успіхом вирощують з насіння.

екСТРеМАЛьНІ  кРокУСи 

На галявинах в моєму саду  при-
тягують погляд низенькі  яскраві 
бузкові і жовті квіти. Вони вийшли 
на світ Божий цілими гірляндами, 
щовесни демонструють свою смі-
ливість перед загрозою повторних  
заморозків або снігу. А коли повезе і 
вигляне сонце, то  посередині  буто-
нів тичинки тягнуться в ефір, як ан-
тенки, з яких природа посилає раді-
ограми про прихід весни. Це крокуси  
так радіють сонцю.  Морози  крокус 
переносить досить легко, тому в 
нашій місцевості вони зимують без 
укриття. 

 Крокуси може виростити навіть 
квітникар-початківець. До серед-
ини літа їхнє листя  (як і більшості 
цибулинних) починає в’янути і 
засихати. Якщо я планую їх зали-
шити на тому ж місці, то просто ви-
даляю в’яле листя. Якщо ж їх по-
трібно викопати, то середина літа 
— найкращий час. Обов›язково очи-
щаю цибулини, перебираю, безжа-
лісно викидаючи хворі і пошкоджені. 
До посадки зберігаю цибулини кро-
кусів в провітрюваному приміщенні 
при невисокій температурі (18-22 
градуси).  Слід врахувати той факт, 
що цибулини крокусів вельми до 
смаку гризунам.

Вісник природи, що прокидаєть-
ся, -  ніжний крокус - зацвітає на-
багато  раніше,  ніж тюльпани, на-
рциси і гіацинти. Минулої весни мені 
пощастило сфотографувати бузкові 
крокуси прямо в снігу. Навесні  всьо-
го можна чекати...

Валентина шАБеТя
м. Дніпропетровск

Фото автора і Андрія Лебедя

Березень
 

(народні прикмети) 
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Досліднику творчості Т. Г. Шевченка 
– Д.В. Нитченку(Чубу)

…Їхали козаки з війноньки, та згуби-
ли доріженьку. Їх було небагато, трійко 
молодих воїв. Були б не заблудили, якби 
тримались свого загону. А то в  Данька 
Чуба  кінь  зашкутильгав.

–  Петре, брате мій, не дотягнемо, 
певне – очі в мого Сіряка запали… 

Найстарший помежи ними – Іван Не-
пийвода –  свого вороного зупинив,  зі-
скочив та миттю сорочку роздер надвоє:

–   Перев’яжемо  йому рану …

Шестеро рук коня тримали, а він  так  
знесилився, що й одному можна впора-
тись…

Рана кровавила,  впереміш із жовтою 
сукровицею витікало життя. Ой скільки 
боїв він пройшов, скільки всього поба-
чив. Не раз шаблями гострими яблука ті 
сіренькі були січені, та заживало на нім 
швидко вельми.

Як дійшли до першого ж гаю топо-
линого, ліг Сіряк та притулив голову до 
землиці, та зітхнув важко. Данило заме-
тушився:

–        Зараз води тобі принесу, конику 
вірний…

Заки** джерело віднайшов, заки вер-
нувся… Окропив вороному губи пошерх-
лі, та з болю не розціпив він зубів своїх, 
лиш зітхнув геть по людському, аж трава 
принишкла…

Припадав Данько, обціловував ще 
теплу шию, гриву посивілу од болю 
пальцями розчісував  та плакав гірко:

– Прощай, помічнику мій  вірний…

Сонце вже заходило як останню 
грудку Данько поклав зверху на свіжий 
горбик землиці чорної…

Рушили три побратими, три запо-
рожці далі, щойно червоняста крайка 
небокрай і неслухняні хмари, як кучері 
буйні, оповила. Вимучені, бо  спали  всю 
ніч, не вечеряли, лиш води напились.

Двоє на конях,   третій – піший, бо 
не годиться двом козакам на одному коні 
їхати…

Ой нелегка то подорож була, бо ко-
ням не терпиться, а людині силоньки 
мало. Як вийшли вони на широку дорогу, 
то мовив Данько розважливо:

–        Їдьте, браття, а я пішим ходом 
позад  вас прийду згодом, не мучте себе 
та коней під сонцем палючим, бо вель-
ми*** важко йти мені  нарівні з вами.

Поїхали козаки, коні куряву збили, 
сліди у  поросі лишили. Пішов Данько по 
слідах тих.

Ніченька защедрувала красно, обда-
рувала щасно небо зірками, як зернами 
дрібними., а помежи них  місяць вповні, 
як решето, просіює тоті **** зернята че-
рез своє нутро та іскриться  з радості від  
улюбленої роботи.

Де три дороги сходяться, а посеред 
них – горбик, влігся Данько одпочивати 
на ніч. Підставив сідло кінське під голо-
ву, щоби росиця шию не студила, а лише 
лице.

Ой то не вітер налетів, та на плече 
йому сів.

Враз померкли зорі,  і місяця не ви-
дно було з-за хмар густих та лапатих. 
Стрепенувся Данько, як рибина. В  ногах  
його сидів чоловік у плащі чорному без 
гудзиків,  у капелюсі крислатім, з-під яко-
го й лиця не видно було.

–        Диве, то … ви?
Промовив чорний чоловік:
–        Називай мене як хочеш… я на 

сему роздоріжжі вже  довго живу.
–        Скільки?
–        Тобі й не снилося…
–        Але…  Може голодний ви? Я б 

поділився хлібом, та … не маю…
Чорний чоловік подався вперед:
–        Хліба… Я вже давно не їв хліба 

із землі запорозької…  І кулеші скушту-
вав би… Як звати тебе, хлопче?

–        Данило. Даньком товариші зо-
вуть, й отаман зове. То і ви можете на-
зивати так…

–        Чого ж ти сам подорожуєш?

–        Кінь мій вчора загинув, а това-
ришам на їх  конях доріженька швидка, а 
мені далека та повільна.

–         Ех, якби мав я коня, то оддав 
би тобі. Ніколи на коні не подорожував. 
Може, втішу тебе співом своїм… Заспі-
ваю тобі пісню, котру для онука свого 
улюбленого сотворив…

–        Та втіште, та заспівайте.   До 
рання ще далеко – мовив Данько. Сльо-
зи  вільні  невільно йому очі обпекли…

«Я був рожденний ще до приходу кі-
мерійців,

Ще до народження Сина Божого, в 
Юдеї вихованого.

У наших степах тоді  ще паслись ма-
монти,

І шаблезубі тигри роздирали моїх 
псів.

Я вийшов зо своєї печери часу,  як 
Прометей

Був у  Третіх, сивих горах, вірлом що-
денно мучений

Бо розумів я , що жити далі в темряві 
печер, лише при світлі огнищ –

То опоганити душу свою, спродати 
її задармо демонам  темряви, незрячим 
бувши.

У мене були  очі… Очі були у мене,
І бачив я багато  на сему світі всього,
Й зіниці мої  од радості ставали  шир-

шими за обрії небеснії,
Й зіниці мої од горя  ставали тісними, 

наче камінь на камені вложений.
Тож вийшовши з печери, вирішив  я 

збудувати  світлицю.
Деревню звіз  із лісу вічного, і дзвені-

ла вона од міцности,
Сокиру свою  нагострив  до  каменя 

скельного,
І збудував я світлицю, небачену досі 

ніким з людей:
Вікна її й двері  її запрошували  сон-

це  кожного рання.
Знаєш, не хвалюсь, але хата ота 

була намного більшою од твоєї,
Що Ти в ній родився, бо в тій, що ро-

дився Ти,
Було мало місця  для кожного і для 

всіх мало місця було.
Так ось, моя жона і мої діти побілили  

оселю нашу,
Збудували  в ній піч  велику  й спекли 
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в  ній хліб,
Золоту паляницю в печі  тій  спекли 

ми.
І вловив ніздрями захланними дух 

хліба  свіжого войовник заздрий зо сте-
пів далеких,

І напав на коні, з мечем напав  на 
оплот наш піший, і  лишив після себе 
лише попіл:

Я  згорів до вуглика, і родина моя за-
гинула, мечем порубана.

Та відродився я з того попелу в об-
лику новому, бо ворог мусив бути пере-
слідуваний.

А рід мій продовжив син мій наймен-
ший,  що  немовлям був загарбником лю-
тим забраний,

Бо не годен  був він в колисці  дати 
ворогу відсіч.

Утік він з шатра степового  островер-
хого,

До дому свого в зір дорогу випитую-
чи прийшов і, впавши на коліна, на по-
пелищі плакав,

Бо воно двадцять  літ  пустинею 
мертвою чорною було.

Виплакавшись, перекопав він мечем 
землицю,

І посіяв пшеницю та жито.
І колос  виріс важчим од  заліза, со-

ками налитий –
Бо зірки його леліяли, своєю росою 

живили,
Бо сонце теплом  го огортало, а вітер 

од дощу  щедрого обсушував…
І збудував він нову оселю. Я прихо-

див до нього в сни,
І радив, яке дерево  заготовляти, і як 

зруб  класти…
І матір його, і брати його та сестри в 

його сни приходили,
А як увійшов він до хати  з жоною 

молодою,
Із дитям малим в сповитку поріг пе-

реступив –
Поставив посеред божниці  снопа 

найбільшого зо всіх що на полі вжав…
І ми поприлітали, пташками осіли в 

його рясному чубі колосковому…
І заплакав син сльозами гіркішими 

од полину глянувши на нас, пташок ма-
леньких,

Ми ж зраділи, що рід наш  відродив-
ся –

Усі повернулися після вечері   до 
саду райського Даждьбожого,

А я залишився…Я залишився пиль-
нувати сніп…

І став я Пра-щуром,
Хоч називали мене правнуки мої 

Пра-дідом,
Але не знали, який я , а я не міг по-

казатися їм людиною…
Бо важкі часи настали, як на землі 

наші прийшов захланний перс,
І як сармати з’явились, що відучи-

лись кров з ворога пити,
А потому римляни ліниві прислали 

на землі наші своїх сатрапів,
І стали землі наші уже не нашими.
Як народився Син Божий, то зоря 

ясна пройшла через степи слов’янські
І не спопелила їх, хоч і  гарячою 

вельми була…
А яв вмер Він, жидвою замучений, то 

вода в криницях на три дні пропала.
Учень Його, Андрій,  прийшов до 

Бористена, ноги сколовши до крові об 
каміння,

І благословив його повноводдя, і не 
проти був би там спочити,

Хотів був там спочити навіки, та не 
судилось…

Не стало в лісах моїх звірини,
Й імперії розсипались,підкошені 

впали,як ідоли,
Котрим ноги їх глиняні сокирами по-

одбивали…
Так мало бути, бо жили вони не по 

правді людській і Божій:
Багаті  не знали,  де багатство своє  

вмістити,
А бідні не мали чим насититися.
Як з’явились  дракони дерев’яні на 

Меотійськім озері,
То вийшли з їх нутра рогаті вої,
І кольчуги їх засліплювали люд,
Та зір їх був холодний до народу 

мого…
Вже тоді в нас вождів своїх не було,
А чужі стояли з батогами над спина-

ми людей мого племені.
Як хрестив грішний князь  мої землі,
То крові невинної пролив він  вельми.
І згадували  його покоління чотири
У лісах волинських, Перуну поклоня-

ючись, кару для князя просили…
І не стало князевого роду, вимер він 

через братовбивць і грішників.
А я сторожив того снопа древнього, з 

попелища зібраного,
Заки в рік Миші  не з’явивсь з степів 

азійських
Войовник  злий, страшніший стори-

цею од попередніх…
І зруйнувала  орда все, і землю  цю 

осквернили злі вояки,
Хоч і не пили вони, як князь Куря  з 

черепа Святославового вино черлене,
Зварили вони юшку  жирну, із запро-

данців юшку в казанах зготували,
Мовивши перед тим до зрадників, 

що у верхах правили нами, з чужинцв 
бувши:

«Зрадили свого велителя, то і нас 
зрадите» – і вкидали їх в окріп, як галуш-
ки…

Я вижив того страшного року, хоч 
вмирав з голоду не раз,

 Сніп мій войовники стоптали під ко-
питами коней своїх,

Та прийшли до  мене мої рідні з ви-
рію,

І принесли по зернині  кожен.
І мав я 12 зернин і 12 місяців прожив,
А потому  вирушив до Хортиці, де 

Хорос колись всі вітри світу в загоні три-
мав,

У древньому дубі, що од його госпо-
ди залишився,  оселився я,

Я поселився в ньому, громовиць не 
боявшись,

Бо хоч били вони часто в дуба, та не 
згорав він.

Мене в степу  ніхто не зачіпав, ні 
яструби, ні ховрахи.

Коли прийшов я до стану чубатих 
онуків,

То лишився, і жив там в очеретянім 
даху,

І їв кулешу із землиці коло огнищ їх,
100. І пильнував їх сон, заки вони 

спали.
101.  А як одної ночи  напали на кіш 

турки з шаблями остренними,
102. То перекинув я на найближчого 

козака
103. Збрую кінську, що в головах його 

висіла…
104. Не раз Січ рятувалася і я ряту-

вався,
105. Але, знаєш, Тарасе, нічого не 

допомогло, все руйнувалось злом:
106. Бо характерників, запорожців 

славних,
107. Що кулі, як мухи, руками лови-

ли,
108. І по хвилях  великих ходили, як 

по килимах,
109. Хоронили в домовинах, лицями 

до землі обернувши,
110. Я дивувався, що ж то таке попи 

з старшиною придумали:
111.  Я знав, що кожен має лицем до 

Бога обернутий бути,
112. Але згодом зрозумів, чого то так 

було:
113.  Старшина вся козацька й духо-

венство запишилися,
114. Забули що з печер темних й убо-

гих всі ми однаково вийшли,
115. І стали братів своїх в миру і во 

Хресті гнобити,
116. Запродали весь  нарід чужин-

ському царю,
117. І блудниця безрідна випила  сво-

боду козацьку,
118. Вливши її до чаші  гріхів своїх 

чорних.
119. І гетьмана нашого попи прокли-

нали,
120. Хоч Бог заборонив  клятьбу в 

вустах християнських,
121. І мої давні боги це забороняли, 

про що я дітям своїм говорив.
122. Отойді я  зрозумів, чого славних 

моїх нащадків
123. Хоронили до землі обертаючи: 

щоб не бачили вони,
124.  Що на світі білому прикрість, і 

неправда на світі:
125. Бо на панських ланах  вмирали 

мої доньки,
126. І синів моїх  пани на хортів об-

мінювали....
127.  Я не пам’ятав нічогісінько од 

болю страшного,
128. І готовий був до вирію поверну-

тися,
129. Але не міг пройти у його ворота,  

зупинившись під ОДНИМ вікном…
130. Знаєш, Тарасе, онуків у мене 

було много, тисячі онуків  було у мене,
131.  Але саме через Тебе я не міг 

пройти у браму вирію:
132. Як Ти на світ сей прийшов,
133. То Бористен, що в крижаній 

кольчузі спав, стрепенувся, розправив 
широкі крила,

134. І риба прокинулась,  і пта-
хи з гнізд ринули,  гори і дерева землі 
cлов’янської задвигтіли,

135. І верба розквітла не од сонця, а 
від морозу!

136. І не бідний Ти народився, а бага-
тий, бо родичів в Тебе було багато:

137. І братів, і сестер біля твоєї  ко-
лиски  було, як маку-самосіву.

138. І я пройшов через шибку ле-
геньким вітерцем, торкнувся лоба Твого 
високого,

139.  І немовлям став знову, бо Я – 
це Ти, а Ти – це Я!

140. Я був вільним споконвіків, і Ти 
був вільним.

141. Я водив Тебе на кургани, де ле-
жать мої брати,
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142.  Я ночував з Тобою  на могилах  
славних нащадків моїх запорожців.

143.  Ти  майже завжди мав окрайчи-
ну хліба: половину собі, а половину зві-
рині польовій ділив,

144.  Я  їв з Тобою хліб,  а як не було 
хліба, як то буває у великій сім’ї,

145. То живив Тебе історіями древ-
німи од сотворення світу знаними, і сам  
ними живився

146.  І коли Ти вперше намалював 
степ, то степ Тобі поклонився  ковилою 
до землі припавши,

147.  Вітром - леготом обцілувавши  
Твоє личенько біле…

148. І коли Ти першого рядка напи-
сав, то сонце Тобі подякувало, обцілу-
вавши Твої рученьки…

149.      Помежи людьми чужими, до-
брими та лихими

150.      Ти вижив і не пропав, бо Я – 
це Ти, а Ти – це Я!

151.      І не змінив Тебе світ, але Ти 
його змінив,

152.      Бо Ти знав, з якого племені 
вийшов,

153.      І з якої хатини була дорога 
Твоя,

154.      Що до  палаців пишних вела і 
до казарм холодних.

155.      І «Кобзар» Твій заговорив до 
люду підневільного,

156.      І кайдани люд той розірвав, 
силу не од світу сего діставши…

157.      Але до тих часів я вже провів 

Тебе до предків,а сам лишився.
158.      Березень Тебе подарував, бе-

резень і забрав…
159.      Я дуже хотів піти разом з То-

бою,  але мусив залишитися,
160.      Бо треба мені посіяти зерно, 

зібрати пшеницю і снопа предківського 
на божниці поставити,

161.      О, як злостився я,  коли бачив, 
які Тобі пам’ятники ставлять сумні,

162.      Як малюють  Тебе як старого 
чоловіка у смушевій шапці,

163.      Знищеного життям і хвороба-
ми  зламаного!

164.      Але ж Ти  подарував їм все, 
що створив, що для них

165.      Будучи у розквіті  сил своїх, бо 
слабим у часи смути не смів бути,

166.      Хоч і не раз  важко було, і не-
стерпно було  на самоті!!!

167.      Я б вигриз мізки тим, хто неза-
служено прикривається ім’ям Твоїм,

168.      Незаслужено отримавши на-
городу імени Твого

169.      Бувши  сватом, братом, ку-
мом, коханкою чи коханцем –

170.      Їх багацько сховалось помежи 
достойними,

171.      І всі вони видні, як кукіль  по-
між пшеницею в полі.

172.      Болить мені нині й те, що не 
снилось тисячі років:

173.      Люд на моїй землі поділений,  
і вже не одне плем’я,

174.      І вавилонська вежа не стала 

причиною його розпорошення по всему 
світі:

175.      Знову одних  сліпить їх багат-
ство, інших – догризає бідність.

176.      І нема помежи родами й ро-
динами згоди,

177.      Можна майже все купити за 
гроші, та все то скороминуще,

178.      І палаци, збудовані на сльозах 
людських, нещасливі для власників їх…

179.      Як прокидався  я, а так було  
тисячі літ,

180.      То бачив я день нинішній і 
планував своє завтра,

181.      А тепер чи не всі днем ниніш-
нім живуть,

182.      І не можуть розрізнити  прав-
нуки мої своїх братів кревних од варягів,

183.      Бо навіть вовки нарядились в 
шкури овечі майстерно.

184.      Плачуть неорані ниви, бо їх 
господарі в краях чужих чужий врожай 
леліють….

185.      А тим часом сестри мої  скорб-
но голодомори  згадують,

186.      Блідий вершник не раз  прихо-
див на мої землі, щоб забрати все збіжжя 
і  все живе скосити.

187.      Знецінилось вічне над одно-
денним, і могили батьків діти од бур’яну 
забувають прополоти,

188.      Замість любови ненависть 
проповідує себе –

189 ...

Потрачено багато сил і часу на пошук 
Української Національної Ідеї. Одні шука-
ють її, інші – заважають шукати. Не можу 
претендувати на остаточну істину. Можу 
висловити своє бачення. Воно базується 
на роках роботи в сільському господар-
стві, на тисячах кілометрів шляху Наддні-
прянщиною, на ментальності степовиків, 
котрі стрічались на цих шляхах.

Бачив, слухав, читав, думав, аналізу-
вав, заперечував, доводив, запитував у 
розумних людей і знову думав. Очевид-
но, наша ідея є та, з якою борються усі, 
хто не бажає нам добра. Кістка в горлі 
незалежність країни, мова, історія, куль-
тура,…. Але найнещадніша боротьба – із 
самодостатністю українця.

Самодостатність – це те, що дозво-
ляє нам бути і залишатися повноцінними 
і незалежними людьми. Самодостатня 
людина твердо знає, чого вона хоче, як 
вона буде це робити. Самодостатність – 
це гідність і спроможність.

Ми в степах – Мамаї. Сидимо по сво-
їх “хуторах”. Хто пшеницю вирощує, хто 
рибалить, хто ремісничу майстерню має, 
хто дітей навчає, хто лікує… Кожний має 
свою “територію хутора”, де самостійно 
забезпечує свою маленьку незалежність. 
Виникає питання – сходяться Мамаї, ви-
рішують і по своїх “хуторах” розходяться.  
На Січі навіть звань військових не було. 
Вибирали на посаду, знімали з посади 
люди. Замість медальок і зірочок – сте-
повик мав Честь і наживав доброї Слави. 

Закон Степу такий.
Самодостатність  намагаються лока-

лізувати масштабами села і клеють ярли-
ки.  Це не так. Самодостатня людина і в 
місті залишається незалежною. Має май-
стерню, приватну практику, бізнес, висо-
кий професійний фах… Має “територію 
хутора”, на якій будує свою маленьку не-
залежність, що є складовою Гідності.

А кому з ворогів цієї землі таке сподо-
бається?  Їм треба злиденний обірваний 
українець, у котрого забрали все, включ-
но із завтрашнім днем.  Щоби можна 
було кинути на підлогу копійчину – нехай 
підбирають і гризуться. Щоби гнилопис-
ці за пів копійки паскудили своїх пращу-
рів. Мета – повна залежність  економіки 
і особистості. Навіть більшість бізнесів, 
при відходженні від бюджетної річки або 
державної дозвільної системи, просто не 
здатна існувати. Всіх у чергу – вона при-
нижує і дисциплінує… “Через коліно” за-
писується  новий код нації – залежність.

“Калину поламали, коровай надкуси-

ли” – не наша національна ідея. Ми не 
герої поразки. В Степу могла жити тіль-
ки сильна, самодостатня людина, котра 
поважала Звичаєве Право Степу. Ця лю-
дина й на новому місті будувала хатину, 
заводила господарство, ростила дітей 
і вчила їх. Погляньте на освіту козаків. 
Батько намагався передати, перш за все, 
сину книжку. У всі часи освіта дітей була 
на першому плані.

Васи́ль Олекса́ндрович 
Сухомли́нський, Володи́мир 
Микола́йович Челоме́й,  Мико́ла 
Степа́нович Вінграно́вський, Юрій Ми-
хайлович Котермак, Хведір Кіндратович 
Вовк, Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-
Макла́й, Левко Платонович Симиренко, 
Параска Плитка-Горицвіт, Петро́ Іва́нович 
Прокопо́вич, Плато́н Ілларіо́нович 
Ма́йборода, Гео́ргій Іва́нович На́рбут, 
Олекса́ндр Петро́вич Довже́нко, 
Миха́йло Васи́льович Острогра́дський, 
Олекса́ндр Олекса́ндрович Богомо́лець, 
Михайло Олександрович Максимович, 
Іва́н Іва́нович Огіє́нко, Ю́рій Фе́дорович 
Ліся́нський, Опана́с Гео́ргійови Сластіо́н, 
Сергі́й Па́влович Корольо́в, Христи́на 
Дани́лівна Алче́вська, Микола Федоро-
вич Гамалія, Федір Трохимович Моргун, 
Олекса́ндр Степа́нович Шереме́т, Левко 
Макарович Мацієвич… Це ми, Українці.

Під якими тільки назвами нам не 
нав’язують рабство? Тільки би вбити са-
модостатність. Вона – як кістка – поперек 
горла. На ґрунті Самодостатності буду-
ється довговічна держава. Залежність же 
є основою “чужинців-тимчасовців“, котрі 
розпродують державу.

Можливо, дійсно, наша Національна 
Ідея – Самодостатність, і будувати дер-
жаву потрібно на її фундаменті?..

Юрій ФоМеНко,
краєзнавець, письменник  

код Степу
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Кава — наркотик, тому що міс-
тить кофеїн. Кофеїн викликає зви-
кання і наркотичну залежність. Якщо 
ви вживаєте каву впродовж часу, то 
припинити вживання дуже важко 
майже неможливо.

Кофеїн вимиває з організму каль-
цій. В результаті зловживанням кави 
кістки стають крихкими. Правда, 
якщо у вашій дієті присутні їжа багата 
кальцієм, то дозволити собі одну-дві 
чашки кави в день все-таки можна. У 
будь-якому випадку, з’їдайте щодня 
15г. смаженого мигдаля, щоб запо-
внити добову дозу кальцію в 1500мг. 
Окрім мигдаля добре було б пити і 
який-небудь вітамінний комплекс, 
адже кава виводить не тільки каль-
цій, але і магній, і калій, і натрій і ряд 
інших мікроелементів.

 Вживання дуже гарячого чаю або 
кави з молоком підвищує вірогідність 
розвитку раку стравоходу в чотири 
рази. До такого висновку пришли 
іспанські учені, які проаналізували 
результати п’яти досліджень. Кава 
без молока і багато теплих напоїв 
не викликають негативного ефекту. 
Ці дані були опубліковані в журналі 
International Journal of Cancer.

За даними епідеміологічних до-
сліджень, рак стравоходу особливо 
часто зустрічається в деяких регіо-
нах Латинської Америки — в північ-
но-східній Аргентині, південній Бра-
зилії, Уругваї і Парагваї. Жителі цих 
країн традиційно п’ють багато кави 
і маті через соломинку, при цьому в 
стравохід потрапляє дуже гаряча рі-
дина.

Кава містить не тільки кофе-
їн, але і багато що інше — кислоти, 
ароматичні з’єднання, фарбувальні і 
смакові речовини. Які з цих речовин 
потраплять в організм, залежить від 
способу приготування, обжарюван-
ня, концентрації і різновиду кави. 
Мабуть, з дією цих супутніх речовин 
і зв’язаний благотворний вплив кави 
на шлунок і кишечник. Кава підсилює 
виділення шлункового соку, причо-
му дія його рівносильна дії м’ясного 
бульйону. Якщо після щільного обіду 
або сніданку ви вип’єте чашку чор-
ної кави, через 20-30 хвилин кислот-
ність в шлунку досягне максимуму, і 
переварювання і засвоєння їжі буде 
швидшим і ефективнішим. У зв’язку 
з цими особливостями людям з ви-
разковою хворобою і гастритом з під-
вищеною кислотністю чорна кава не 
рекомендується.

Науково доведена шкода кави 
для майбутніх мам. Якщо жінка під 
час вагітності випиває не менш 4-х 
чашок кави вдень, то ризик пере-
ривання вагітності складає близько 
33 %. Але як тільки вагітна знижує 
споживання кави до 3-х чашок, шко-
да кави стрімко падає. Ризик смерті 
плоду в утробі матері знижується до 
3-х %. Особливо сильна шкода кави 

на термінах вагітності від 20-
ти тижнів.

Точно встановлено, що 
кава перешкоджає засвоєнню 
і вимиває з організму кальцій, 
маній, калій, натрій і деякі інші 
мікроелементи. Тому, якщо 
ви любите каву, обов’язково 
приймайте вітамінні комплек-
си або їжте більше продуктів, 
багатих перерахованими мі-
кроелементами. Наприклад, 
випивши чашку кави, з’їжте 
15 грамів мигдаля, — це по-
верне баланс кальцію на на-
лежний рівень. Шкода кави 
в цьому сенсі більш зачіпає жінок, 
чим чоловіків. Дивно, але це науко-
вий факт. Якщо жінка випиває більш 
4-х чашок кави в день, то у неї дуже 
високий ризик розвитку остеопорозу. 
Особливе це стає небезпечно після 
настання менопаузи. Також що лю-
бителькам кави слід особливо сте-
жити за своїми кістками і неодмінно 
приймати кальцій.

Деякі люди думають, що, вжива-
ючи каву без кофеїну, вони позбавля-
ють себе від шкідливої дії. Це правда, 
якщо йдеться саме про кофеїн. Але 
при тому виникає інша небезпека. 
Адже щоб позбавити кавові зерна від 
кофеїну, їх обробляють хімічними ре-
човинами. І незрозуміло, що вредніше.

Розглянемо шкоду кави для лю-
дини в цілому. Кава викликає залеж-
ність. І це теж доведений науковий 
факт. У жінок, які вживають рідини, 
що містять кофеїн (серед них кава), 
з організму виводиться більше каль-
цію, ніж у тих, хто уникає кофеїну. В 
результаті зростає ризик розвитку ос-
теопорозу. Рада: пийте по 1 стакану 
молока на кожну пару чашок кави, 
щоб підтримувати рівень кальцію в 
організмі в нормі.

кАВА ЗАГоСТРЮЄ БеЗСоННя

У жінок, які випивають в день 
більше 4 чашок кави, ризик розвитку 
нетримання збільшується в двоє, в 
порівнянні з тими, хто п’є менше кави 
або взагалі його не вживає.

Виведення кофеїну з організму, 
коли той звик до нього, може викли-
кати головні болі і млявість.

Кава збільшує виробництво ор-
ганізмом гормонів стресу, що може 
викликати сильне серцебиття, підви-
щення кров’яного тиску, появу симп-
томів тривожності.

Кофеїн збільшує виділення шлун-
кового соку, що добре, коли людина 
тільки що поїла, і неприйнятно для 
людей з підвищеною кислотністю і 
виразкою.

Кава — багате джерело кофеїну, 
а також інших активних речовин, з 
яких тільки один — нікотинова кис-
лота — має живильну цінність. Вона 
виробляється при обсмажуванні 
кавових зерен. Чашка кави містить 

близько 1 міліграма цього вітаміну. 
Але доведеться випити 15 чашок 
кави, щоб одержати необхідну для 
дорослої людини добову дозу.

Кофеїн — один з найпопулярні-
ших наркотиків в світі. Ми споживає-
мо кофеїн у складі кави, чаю, какао, 
шоколаду, деяких напоїв і деяких 
ліків. Фактично джерелом кофеїну є 
кавові зерна, чайне листя, горіх коли 
і какао боби. Чистий кофеїн не має 
запаху, і у нього гіркий смак.

 
коФеїН

Один з ефектів кофеїну 
пов’язаний з його втручанням в ті 
процеси в різних місцях головного 
мозку, які регулюються аденозином, 
зокрема в так званій ретикулярній 
формації, що відповідає за рівень 
неспання організму. Коли аденозин 
зв’язується з відповідними рецепто-
рами, це приводить до уповільнення 
діяльності і викликає відчуття втоми. 
Оскільки кофеїн має схожу з адено-
зином структуру, він зв’язується з 
тими ж рецепторами, але при цьому 
не відбувається зниження активності 
кліток, навпаки, вона зростає. Крім 
того, кровоносні судини головного 
мозку звужуються.

Організм у відповідь на цю збіль-
шену активність клітин головного 
мозку діє так, як ніби головний мозок 
зафіксував виникнення небезпеки. Гі-
пофіз виділяє гормон, який примушує 
надниркові синтезувати більше адре-
наліну. Адреналін примушує серце 
скорочуватися частіше, а печінку ви-
кидати в кровотік більше глюкози, щоб 
організм міг використовувати додатко-
ву кількість енергії. Крім того, кофеїн 
звужує кровоносні судини, розслабляє 
дихальні шляхи, що полегшує дихан-
ня, і дозволяє м’язам скорочуватися з 
більшою легкістю. Організм мобілізо-
ваний для активної діяльності.

Окрім збільшення енергії, кофеїн 
надає інші види дії. Він збільшує се-
човиділення і пригнічує апетит. Кава 
без кофеїну, на жаль, в більшості ви-
падків важко вважати безпечнішою, 
оскільки в процесі звільнення від 
кофеїну в каві додаються речовини, 
які можуть бути не безпечнішими, ніж 
кофеїн який вони видаляють.

Щоденний наркотик
 нашого життя
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Тарас Григорович Шевченко (ві-
домий також як Кобзар; 25 лютого (9 
березня) 1814, с. Моринці, Київська 
губернія, (нині Черкаська область) 
—26 лютого (10 березня) 1861, м. 
Санкт-Петербург) —український 
поет, письменник (драматург, проза-
їк), художник (живописець, гравер), 
громадськийта політичний діяч, 
фольклорист, етнограф.

ДиТиНСТВо І МоЛоДІСТь
Народився 25 лютого (9 берез-

ня) 1814 у селі Моринці Звениго-
родського повіту Київської губернії 
(нині село Звенигородського району 
Черкаської області) в закріпаченій 
селянській родині Григорія Іванови-
ча Шевченка та Катерини Якимівни 
Бойко козацького походження. Згід-
но з родинними переказами його 
діди і прадіди козакували, служили у 
Війську Запорізькому, брали участь 
у визвольних війнах і повстаннях, 
які відбувалися в Україні XVII–XVIII 
ст. Ці повстання були жорстоко при-
душені і нормальне суспільне життя 
у регіоні Черкащини, Полтавщини, 
Київщини, Брацлавщини, Чернігів-
щини на тривалі роки було поруше-
не. Основна частина місцевого на-
селення була закріпачена і зубожіла.

Сім’я Тараса на чолі з батьком 
Григорієм Івановичем Шевченком 
повернулася до села Керелівки 
(нині Шевченкове Звенигородського 
району),Звенигородського повіту, на 
Київщині, звідки був родом Григорій 
Іванович. Дитячі роки Тараса про-
ходять у цьому селі. 12 (24) травня 
1816 року народилася Тарасова 
сестра Ярина. 26 січня (7 лютого) 
1819 року народилася Тарасова се-
стра Марія. Був такий випадок, коли 
малий Тарас пішов шукати «залізні 
стовпи», що «підпирають» небо, і 
заблукав у полі. Чумаки, зустрівши 
хлопця, забрали його з собою і вве-
чері привезли до Керелівки. 8 (20) 
березня 1821 року народився Тара-
сів брат Йосип.

Восени 1822 року Тарас Шевчен-
ко починає вчитися грамоти у міс-
цевого дяка Совгиря. Знайомиться 
з творами Г. Сковороди. В період 
1822–1828 років намалював «Коні. 
Солдати» (картина не знайдена).

29 січня (10 лютого) 1823 року 
його старша сестра і нянька Катери-
на вийшла заміж за А. Красицького 
— селянина с. Зелена Діброва.

Рано втративши матір (20 серпня 
(1 вересня) 1823 року), яка померла 
від тяжкої праці й злиднів, залишив-
ши сиротами шестеро дітей, він з 
дитинства зазнав багато горя і зну-
щань. 7 (19) жовтня1823 року Тара-
сів батько одружується вдруге з удо-

вою Оксаною Терещенко, в якої вже 
було троє дітей.

22 червня (4 липня) 1824 року на-
родилася Тарасова сестра Марія — 
від другого шлюбу Григорія Іванови-
ча. Тарас чумакує з батьком. Буває в 
Звенигородці, Умані, Єлисаветграді 
(теперКіровоград). 21 березня (2 
квітня) 1825 року від тяжкої праці 
на панщині помер Тарасів батько — 
Григорій Іванович Шевченко. Зали-
шившись сиротою, Тарас іде найми-
тувати до дяка П. Богорського, який 
прибув з Києва. Як «школяр-попи-
хач» носить воду, опалює школу, об-
слуговує дяка, читає псалтир над по-
мерлими, продовжує навчання. Під 
час навчання Шевченко ознайомив-
ся з деякими творами української 
літератури. Не витерпівши знущань 
дяка Богорського, Тарас тікає від 
нього і шукає в навколишніх селах 
учителя-маляра. І знаходить, відчу-
ваючи великий потяг до живопису, 
кілька днів наймитує і «вчиться» ма-
лярству у диякона Єфрема (м. Ли-
сянка, Звенигородського повіту, на 
Київщині). Також мав учителів-ма-
лярів із села Стеблева,Канівського 
повіту, на Київщині та із села Тара-
сівки, Звенигородського повіту, на 

Київщині. 1827 року пасе громадську 
отару овець у с. Кирилівці. Зустріча-
ється з Оксаною Коваленко, подру-
гою дитинства, яку не раз згадує у 
своїх творах. Саме їй присвячено 
вступ до поеми «Мар’яна-черниця».

Наймитуючи у кирилівського 
попа Григорія Кошиці, Тарас буває 
в м. Богуславі (куди возив попови-
ча до школи і на продаж яблука та 
сливи). В цей же час їздив на базари 
до містечок Бурти іШполи. 1828 року 
Шевченка взяли козачком (слугою) 
до панського двору у с. Вільшану 
(Звенигородського повіту на Київ-
щині), куди він пішов за дозволом, 
щоб вчитися у хлипнівського маля-
ра. Коли Тарасові минуло 14 років, 
помер В. Енгельгардт, і село Кири-
лівка стало власністю його сина П. 
Енгельгардта, Шевченка ж зробили 
дворовим слугою нового поміщика у 

маєтку Вільшані. 6 (18) грудня 1829 
року поміщик Павло Васильович 
Енгельгардт застав Шевченка вночі 
за малюванням козака М. Платова 
(героя Вітчизняної війни 1812 р.), 
нам’яв вуха кріпаку-слузі та наказав 
відшмагати його на стайні різками. 
Наступного дня наказ було викона-
но: кучер Сидорко відшмагав Шев-
ченка на стайні різками за малюван-
ня. Протягом 1829–1833 років Тарас 
малював копії з картин суздальських 
майстрів.

Упродовж майже 2,5 років — з 
осені 1828 року до початку 1831 р. 
— Шевченко пробув зі своїм паном 
у Вільні, проте деталі цієї подорожі 
мало відомі. Не виключено, що там 
він міг відвідувати лекції малювання 
у професора Віленського Універси-
тету Й. Рустемаса. У тому ж місті 
Шевченко міг бути очевидцем Поль-
ського повстання 1830 р. З цього пе-
ріоду перебування у Вільно зберігся 
малюнок Шевченка «Погруддя жін-
ки», якість якого свідчить про майже 
професійне володіння олівцем.

Переїхавши 1831 року з Вільно до 
Петербурга, Енгельгардт взяв із со-
бою Шевченка, а щоб мати зиск з не-
вгамовного потягу юнака до малюван-
ня, віддав його в науку на 4 роки до 
живописця Василя Ширяєва, адже у 
великих панів було модою мати своїх 
«покоєвих художників». З цього часу і 
аж до 1838 року Шевченко живе у бу-
динку Крестовського (тепер — Загоро-
дний проспект, 8), де наймав квартиру 
Ширяєв. Ночами, у вільний від роботи 
час, Шевченко ходив до Літнього саду, 
змальовував статуї, тоді ж уперше по-
чав писати вірші.

1833 року намалював портрет 
поміщика Павла Енгельгардта (аква-
рель) (оригінал, датований автором, 
зберігається у Державному музеї Т. 
Г. Шевченка у Києві).

До 200-ї річниці Великого кобзаря

Біографія  Тараса  Шевченка

хата т.шевченка в селі моринці 
на черкащині, де він народився  
25 лютого (9 березня) 1814 року.

заслання.  зо травня 1847 року. 
т. Г. шевченкові оголошено царський 
вирок про заслання його в окремий 

оренбурзький корпус рядовим солда-
том «під суворий нагляд .
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У повісті «Художник» Шевчен-
ко розповідає, що в доакадемічний 
період він намалював: «Аполлон 
Бельведерський», «Фракліт», «Ге-
ракліт», «Архітектурні барельєфи», 
«Маска Фортунати» (олівець). Шев-
ченко бере участь у розпису Велико-
го театру як підмайстер-рисувальник. 
Виконав композицію «Олександр 
Македонський виявляє довір’я своє-
му лікареві Філіппу» (акварель, туш, 
перо). Дата і підпис Шевченка. Малю-
нок виконано на тему, оголошену ще 
1830 р. для конкурсу в Академії худо-
жеств на одержання золотої медалі.

Намалював: «Смерть Оле-
га — князя Древлянського» (туш), 
«Смерть Віргінії» (акварель, туш), 
на обох дати і підпис Шевченка, 
«Смерть Богдана Хмельницького» 
(туш, перо і пензель). До цього часу 
дослідники відносять також вико-
нання Шевченком малюнків, про які 
є згадка в його повісті «Художник»: 
«Геркулес Фарнезький», «Аполліно» 
— копія, рисунки для розпису Ве-
ликого театру в Петербурзі, «Маска 
Лаокоона», «Слідок із скульптурного 
твору Мікеланджело», «Голова Лю-
ція Вера», «Голова Генія»; «Анато-
мічна фігура»; «Германік»; «Фавн, 
що танцює».

ВикУП
Улітку 1836 року, під час одно-

го із нічних рисувальних «сеансів» 
в Літньому саду, він познайомився 
зі своїм земляком — художником І. 
Сошенком, а через нього — з Єв-
геном Гребінкою,В. Григоровичем і 
О. Венеціановим, які познайомили 
його з впливовим при дворі поетом 
В. А. Жуковським. Сошенко вмовив 
Ширяева відпустити Шевченка на мі-
сяць з ним, щоб цей час він викорис-
тав для відвідування зали живопису 
Товариства заохочення художників 
і комітет цього товариства, «роз-
глянувши рисунки стороннього учня 
Шевченка», ухвалив «мати його на 
увазі на майбутнє».

5 (17) квітня 1838 року Шевченко 
разом з А. Мокрицьким відвідують 
Ермітаж, де оглядають твори видат-
них художників (Ван-Дейка, Рубен-
са, Веласкеса, Гвідо Рені та інших), 

говорять про цінність їхніх полотен.
Навесні 1838 Карл Брюллов та 

Василь Жуковський задумали ви-
купити молодого поета з кріпацтва. 
Пан погодився відпустити кріпака за 
великі гроші — 2500 рублів. Щоб їх 
здобути, Карл Брюллов намалював 
портрет Василя Жуковського — ви-
хователя спадкоємця престолу, і 
портрет розіграли в лотереї, у котрій 
взяла участь царська родина. Лоте-
рея відбулася 22 квітня (4 травня) 
1838 року, а 25 квітня (7 травня) 
Шевченкові видали відпускну.

Дослідники-мистецтвознавці пе-
ріодом 1837–1838 років датують та-
кож малярські твори, про які є згадка 
у повісті Шевченка «Художник», а 
саме:

§  «Анатомічна статуя Фішера»;
§  «Мідас, повішений Аполло-

ном»;
§  «Едіп, Антігона та Полінік»;
§  «Ієзекіїль на полі, всіяному 

кістками».
В Академії мистецтв
Після викупу оселився на 4-й лі-

нії Васильєвського острова у будин-
ку № 100.

Незабаром Шевченко став сту-
дентом Академії мистецтв, а вже 
там — улюбленим учнем Брюллова.

Будучи вже неабияким портетис-
том, упродовж навчання він опану-
вав також мистецтво гравюри й ви-
явив нові видатні здібності як графік 
та ілюстратор.

23 червня (5 липня) 1838 року за 
рисунок з гіпсових фігур на місяч-
ному екзамені в Академії мистецтв 
Шевченкові виставлено номер три-
надцятий (Найкраща робота оціню-
валась № 1, а далі оцінки йшли по 
низхідній).

2 (14) листопада 1838 року Шев-
ченко в Гатчині написав «Думку» 
(«Тяжко, важко в світі жити…»), 
вперше надруковано у харківському 
альманасі Бецького«Молодик».

24 листопада (4 грудня) 1838 
року переїхав на квартиру до Со-
шенка у будинок № 307 3-го кварта-
лу Васильєвської частини (тепер — 
будинок № 47 по 4-й лінії).

Новий, 1840-й, Тарас Шевченко 
зустрів хворобою на 
тиф. Одужував він у 
майні Федора Поно-
марьова — свого най-
ближчого друга по Ака-
демії мистецтв.

Водночас Шевченко 
наполегливо працював 
над поповненням своєї 
освіти, жадібно читав 
твори класиків світової 
літератури й захоплю-
вався історією тафіло-
софією. Під вражен-
ням вістки про смерть 
автора «Енеїди» Шев-
ченко написав вірш 

«На вічну пам’ять 

Котляревському». Разом із чотирма 
іншими його поезіями цей вірш поба-
чив світ у альманасі Гребінки «Лас-
тівка» (1841).

Першу збірку своїх поетичних 
творів Шевченко видав 1840 під на-
звою «Кобзар». До неї увійшло 8 
поезій: «Думи мої», «Перебендя», 
«Катерина», «Тополя», «Думка», 
«До Основ’яненка», «Іван Підкова», 
«Тарасова ніч».

Окремими виданнями вийшли 
поеми «Гайдамаки» (1841) та «Гама-
лія» (1844).

Вірші Шевченка справили на 
українське суспільство велике вра-
ження, проте російська богема за-
галом негативно поставилася до 
молодого поета, звинувативши його 
головним чином у тому, що він пише 
«мужицькою мовою».

Улітку 1842, використавши сю-
жет поеми «Катерина», Шевченко 
намалював олійними фарбами од-
нойменну картину, яка стала одним з 
найпопулярніших творів українсько-
го живопису.

ПеРшА ПоДоРож УкРАїНоЮ
13 (25) травня 1843 року Шев-

ченко з Петербурга виїхав в Україну. 
Відвідав на його хуторі Кукуріківщи-
на під Борзною відставного поруч-
ника і українського поета Віктора 
Забілу. Зупинився поет уКачанівці 
на Чернігівщині (маєток поміщика 
Григорія Тарновського). В червні 
1843 побував у Києві, де познайо-
мився з М. Максимовичем та П. Ку-
лішем, і на Полтавщині відвідав Є. 
Гребінкув його Убіжищі. 29 червня 
(11 липня) 1838 — в день св. Петра і 
Павла відвідав разом з ним пишний 
прийом у хрещеної Гребінки, вдови 
генеральші Тетяни Вільхівської в її 
«українському Версалі» в Мосйівці, 
де познайомився з поетом О. Афа-
насьєвим-Чужбинським та офіцером 
Я. де Бальменом (якому пізніше, 
присвятив поему «Кавказ»). В липні 
1843 року у с. Ковалівці Шевченко т.Г.шевченко. Учень академії мистецтв

 перед мольбертом.
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відвідує Олексія Капніста (учасник 
руху декабристів, син автора «Оди 
на рабство» і комедії «Ябеда»). Оби-
два поїхали у місто Яготин до Миколи 
Рєпніна-Волконського оглянути гале-
рею картин і на замовлення Григорія 
Тарновського зробити копію з пор-
трета Миколи Рєпніна. Познайомив-
ся з Варварою Рєпніною. Протягом 
літа відвідував своїх нових знайомих: 
Закревських в Березовій Рудці, Я. де 
Бальмена в Линовиці, П. Селецького 
в Малютинцях, О. Афанасьєва-Чуж-
бинського в Ісківцях, Ревуцьких в 
Іржавці, Ґалаґанів в Сокиринцях та 
Дігтярях. 20 вересня (2 жовтня) 1843 
року гостює в рідному селі Кирилівці, 
Звенигородського повіту, на Київщині 
у сестри та братів. Протягом жовтня-
грудня 1843 року перебуває в Яготині 
у Рєпніних, де на замовлення Олек-
сія Капніста виконує дві копії з пор-
трета М. Рєпніна (оригінал намальо-
ваний швейцарським художником Й. 
Горнунгом). Портрети зберігаються: 
один в Державному музеї Т. Г. Шев-
ченка у Києві, другий — уСанкт-Пе-
тербурзі, в Ермітажі.

ПоеТ ПРоТи ІМПеРІї
Під впливом баченого і пережито-

го в Україні Шевченко написав вірш 
«Розрита могила», у якому висло-
вив гнівний осуд поневолення укра-
їнського народу царською Росією. В 
лютому 1844 рокувиїхав з України до 
Петербурга через Москву, де пробув 
один тиждень і зустрівся з Михайлом 
Щепкіним та Осипом Бодянським. 
Під час першої подорожі до України 
Шевченко задумав видати серію ма-
люнків «Живописна Україна». Саме 
тому Тарас Шевченко в пошуках іс-
торичних сюжетів мав намір зверну-
тися до П. Буткова. Про це поет пи-
сав у листі до Осипа Бодянського 29 
червня(11 липня) 1844 року. 30 жов-
тня (11 листопада) 1844 року комітет 
Товариства заохочення художників 
ухвалив надати Шевченкові грошову 
допомогу для видання «Живописной 
Украины», визначивши для цієї мети 
300 крб. та зобов’язавши його наді-
слати для Товариства один примір-
ник першого випуску видання. Перші 
6 офортів серії («У Києві», «Виду-
бецький монастир у Києві», «Судня 
рада», «Старости», «Казка» («Сол-
дат і Смерть»), «Дари в Чигрині 1649 
року») вийшли друком у листопаді 
того ж року під назвою «Чигирин-
ський Кобзар». Вийшов 1844 пере-
друк першого видання «Кобзаря» з 
додатком поеми «Гайдамаки». Того ж 
року Шевченко написав гостро полі-
тичну поему «Сон» («У всякого своя 
доля»), ставши на шлях безкомпро-
місної боротьби проти самодержав-
ної системи тодішньої Російської 
Імперії.

22 березня (3 квітня) 1845 року 
Шевченко подав заяву до ради Ака-
демії мистецтв з проханням надати 
йому звання художника. Рада Ака-
демії художеств, розглянувши заяву 

Шевченка, винесла таке рішення: 
«Ст. 12. По прошению вольнопри-
ходящего ученика Академии Тара-
са Шевченко (по входящей книге № 
386). Определено: Поелику Шев-
ченко известен Совету по своим ра-
ботам и награжден уже за успехи в 
живописи серебряною медалью 2-го 
достоинства, то удостоить его звания 
неклассного художника и предста-
вить на утверждение общему собра-
нию Академии». Також подав заяву 
до правління Академії про видачу 
йому квитка для проїзду на Україну 
і вільного проживання там. 25 берез-
ня (5 квітня) рада Академії мистецтв 
видала Шевченкові квиток на право 
проїзду на Україну. Вже в листопаді 
1845 року загальні збори Академії 
мистецтв у Петербурзі затвердили 
рішення ради від 22 березня про на-
дання Шевченкові звання некласного 
художника.

ДРУГА ПоДоРож УкРАїНоЮ
31 березня (12 квітня) 1845 року 

Шевченко виїхав із Петербурга через 
Москву до Києва. У Москві зустрічав-
ся зі Михайлом Щепкіним, оглядав 
Кремль. На шляху до Києва Шевчен-
ко проїжджав Подольськ, Тулу, Орел, 
Кроми, Есмань, Кукуріковщину.

Протягом весни-осені 1845 року 
перебуває у селі Мар’їнському на 
Полтавщині (Миргородський повіт). 
Жив він у поміщика О. Лук’яновича (у 
окремому від панів приміщенні), ма-
лював портрети і краєвиди. Тут поет 
здружився з селянами, охоче з ними 
зустрічався і розмовляв.

У вересні гостює у своїх родичів 
у с. Кирилівці, відвідує сестру Кате-
рину у с. Зелена Діброва, був у с. 
Княжому.

Ставши співробітником Київської 
Археографічної Комісії, Шевченко 
багато подорожував Україною, зби-
рав фольклорні й етнографічні ма-
теріали та змальовував історичні й 
архітектурні пам’ятки.

Восени та протягом зими 1845 р. 
Шевченко написав такі твори: «Іван 
Гус» («Єретик»), «Сліпий», «Вели-
кий льох», «Наймичка», «Кавказ», 
«І мертвим, і живим…», «Холодний 
Яр», «Давидові псалми»; важко за-
хворівши, наприкінці 1845 написав 
вірш «Заповіт», у якому проголосив 
заклик до революційної боротьби за 
визволення свого поневоленого на-
роду.

Через яскраво антирежимний ха-
рактер нові поетичні твори Шевчен-
ка не могли бути надруковані й тому 
розповсюджувались серед народу у 
рукописних списках. Сам Шевченко 
переписав їх для себе у спеціальний 
зошит-альбом, якому дав назву «Три 
літа» (1843 — 1845).

АРешТ І ЗАСЛАННя
Навесні 1846 року Шевченко при-

був до Києва, оселився в будинку 
(тепер — Літературно-меморіальний 
будинок-музей Тараса Шевченка) в 
колишньому провулку «Козине бо-

лото». У цей час були написані ба-
лади «Лілея» та «Русалка». У квітні 
Тарас пристав до Кирило-Мефодіїв-
ського братства, таємної політичної 
організації, заснованої з ініціативи 
Миколи Костомарова. 27 листопада 
(9 грудня)1846 року Шевченко подає 
заяву на ім’я попечителя Київського 
навчального округу про зарахування 
на посаду вчителя малювання у Ки-
ївському університеті Святого Воло-
димира, на яку його затвердили 21 
лютого (5 березня) 1847. У березні 
1847 року, після доносу, почалися 
арешти членів братства. Шевченка 
заарештували 5 (17) квітня 1847 на 
дніпровській переправі, коли він по-
вертався до Києва, відібрали збірку 
«Три літа», та відправили під конво-
єм до Петербурга й ув’язнили в казе-
маті так званого Третього відділу. Під 
час допитів поет виявив неабияку 
мужність і незалежність: він не зрік-
ся своїх поглядів і не виказав нікого 
з братчиків. Перебуваючи біля двох 
місяців за ґратами, Шевченко про-
довжував писати вірші, що їх згодом 
об’єднав у цикл «В казематі». Се-
ред в’язничних мурів, чекаючи кари, 
Шевченко зміг написати таку рідкіс-
ну перлину лірики, як вірш «Садок 
вишневий коло хати…». Безмежну 
любов до України поет висловив у ві-
рші, що починається рядками «Мені 
однаково, чи буду / Я жить в Україні, 
чи ні».

За сатиру на імператрицю, на-
смішку над її фізичними вадами — 
худорлявість та нервовий тик, що 
з’явився після повстання декабристів:

Виступає; обок його
Цариця-небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
імператор покарав Шевченка на-

багато тяжче, ніж інших притягнених 
до слідства братчиків: заслав в сол-

поет Василь жуковський який 
викупив т. шевченка із кріпацтва.
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дати до Оренбурга. На вироку він 
власноручно дописав: «Під найсу-
воріший нагляд і з забороною писа-
ти й малювати». В Орській фортеці 
всупереч суворій забороні, Шевченко 
продовжував крадькома малювати 
і писати вірші, які йому вдалося пе-
реховати й зберегти в чотирьох «за-
халявних книжечках» (1847, 1848, 
1849, 1850). За того часу Шевченко 
написав поеми «Княжна»,«Варнак», 
«Іржавець», «Чернець», «Москалева 
криниця» та багато поезій. Поет ціка-
вився життям казахів, що кочували в 
околицях фортеці, вивчав їх пісні й 
легенди та малював сценки з їхньо-
гопобуту.

Деяке полегшення становища 
Шевченка настало з весни 1848 року 
унаслідок включення його штатним 
художником до складу Аральської 
експедиції під командуванням лей-
тенанта Бутакова. Перебування на о. 
Кос-Арал було дуже продуктивним у 
його творчості. Крім виконання чис-
ленних малюнків, сепій та акварелей, 
Шевченко написав поеми «Царі», 
«Титарівна», «Марина», «Сотник» і 
понад 70 поезій, у яких відбиті важкі 
переживання, спричинені неволею і 
самотністю. В Оренбурзі Шевченко 
зблизився з засланцями-поляками, 
учасниками повстання 1830 — 31, і 
заприязнився з польським істориком 
Бр. Залеським, з яким пізніше листу-
вався. У квітні 1850 Шевченка вдру-
ге заарештовано і, після піврічного 
ув’язнення, запроторено в Новопе-
тровський береговий форт, на півост-
рів Мангишлак.

Семирічне перебування поета в 
Новопетровській фортеці — це най-
важчі часи в його житті. Та — незва-
жаючи на найсуворіший нагляд, на 
моральні страждання і фізичне ви-
снаження — Шевченко таємно про-
довжував малярську й літературну 
діяльність. Лише під час так званої 
Каратауської експедиції, влітку 1851, 
він виконав біля 100 малюнків ак-
вареллю й олівцем (зокрема «Вид 
на гори Актау з долини Агаспеяр», 
«Гора в долині Агаспеяр», «Гори 
в долині Агаспеяр», «Кладовище 
Агаспеяр»). Знайшовши коло форту 
добру глину й алебастр, Шевченко 
почав вправи в скульптурі. Серед 
виконаних ним скульптурних творів 
були й 2 барельєфи на новозавітні 
теми: «Христос у терновому вінку» 
і «Йоан Хреститель». Поет тоді по-
чав писати російською мовою по-
вісті з українською тематикою та 
багатим автобіографічним матеріа-
лом («Наймичка», «Варнак», «Кня-
гиня», «Музыкант», «Художник», 
«Несчастный», «Близнецы» та інші).

Тільки через 2 роки після смерті 
Миколи клопотання друзів увінчали-
ся успіхом, і поета звільнено з за-
слання у 1857 р. Коли стало відомо 
про майбутнє звільнення Тараса 
Шевченка від солдатчини, фельдфе-
бель І лінійного батальйону Окремо-

го Оренбурзького корпусу Мусій Ана-
кієв дав йому змогу вільний від служ-
би час проводити на свій розсуд. До-
відавшись про звільнення, Шевченко 
цілком наново переробив написану 
ще в 1847 поему «Москалева крини-
ця», а також почав вести російською 
мовою «Щоденник» («Журнал», з 12 
червня 1857 до 13 липня 1858) — 
цінне джерело до біографії Шевчен-
ка, яке свідчить про високий рівень 
культури мислителя. У серпні 1857 
Шевченко залишив Новопетровськ 
і рибальським човном дістався до 
Астрахані, а звідти пароплавом при-
був до Нижнього Новгорода. Тут по-
етові довелося затриматися майже 
на півроку. В’їзд до Москви й Петер-
бурга йому було заборонено. Хоч у 
Нижньому Новгороді Шевченко жив 
під пильним наглядом поліції, він 
не тільки брав участь у культурному 
житті міста, а й написав поеми «Нео-
фіти», «Юродивий», триптих «Доля», 
«Муза», «Слава», закінчив повість 
«Прогулка с удовольствием и не без 
морали», намалював понад 20 пор-
третів і зробив чимало архітектурних 
малюнків.

ТРеТя ПоДоРож УкРАїНоЮ
Навесні 1858 поет прибув до 

Петербурга, де його тепло зустріли 
українські друзі та численні прихиль-
ники, серед них і родина Федора Тол-
стого. У червні того ж року Шевченко 
оселився в Академії Мистецтв, де 
жив до самої смерті. Щоб познайо-
митися з українським поетом, туди 
приїжджали І. Тургенєв і Марко Вов-
чок.

Одержавши з чималими трудно-
щами дозвіл, Шевченко влітку 1859 
року повернувся в Україну, якої вже 
12 років не бачив. Тут відвідав своїх 
рідних — у Кирилівці та декого з дав-
ніх знайомих. У перших числах серп-
ня 1859 Шевченко приїхав до Києва і 
оселився на межі Куренівки іПріорки, 
по вулиці Вишгородській. Його мрії 
про одруження та придбання землі 
над Дніпром не здійснилися: Шев-
ченка втретє заарештували і після 
кількаразових допитів (зокрема Мар-
ком Андрієвським — чиновником для 
особливих доручень при київському 
генерал-губернаторі) зобов’язали 
повернутися до Петербурга.

На світанку 14 серпня 1859 поет 
диліжансом через Ланцюговий міст 
через Дніпро виїхав до Петербурга.

До останніх днів свого життя поет 
перебував під таємним поліційним 
наглядом. Виснажений моральними 
і фізичними стражданнями десяти-
річного заслання, Шевченко зберіг 
давню поетичну силу, яка незаба-
ром виявилася в нових його творах. 
Уважають, що поема «Марія» стано-
вить вершину творчості поета після 
заслання. Шість раніше написаних і 
заборонених у Росії поезій Шевченка 
видано за кордоном уЛейпцігу, 1859. 
У друкарні П. Куліша 1860 року по-
бачило світ нове видання «Кобзаря», 

яке, однак, охоплювало тільки незна-
чну частину поезій Шевченка. Того ж 
року надруковано й «Кобзар» у пере-
кладі російських поетів, а у січні 1861 
випущено окремою книжкою Шев-
ченків «Буквар», посібник для на-
вчання у недільних школах України, 
виданий коштом автора та накладом 
10 000 примірників.

У Петербурзі Шевченко вирішує 
зайнятися гравюрою, як справді на-
родним видом мистецтва, яке може 
бути тиражованим. У квітні 1859 ро-
куШевченко, подаючи деякі зі своїх 
гравюр на розгляд ради Імператор-
ської академії мистецтв, просив удо-
стоїти його звання академіка чи за-
дати програму на отримання цього 
звання. Рада 16 квітня постановила 
визнати його «назначеним в ака-
деміки і задати програму на звання 
академіка з гравірування на міді». 2 
вересня 1860 року, разом із іншими 
митцями, Тараса Шевченка було ви-
знано академіком гравюри «на пова-
гу майстерності та пізнань у мисте-
цтвах».

Будучи вже хворим, Шевченко 
взяв участь у підготовці першого 
числа журналу «Основа», яке ви-
йшло ще за його життя. У передчутті 
близького кінця, Шевченко записав 
олівцем на офорті автопортрета 
1860 свій останній вірш «Чи не поки-
нуть нам, небого». П. Зайцев назвав 
цей твір незрівнянним поетичним до-
кументом боротьби безсмертної душі 
з тлінним тілом перед обличчям фі-
зичної смерті.

кохАННя ТАРАСА 
ГРиГоРоВичА шеВчеНкА
Першим коханням молодого 

Шевченка була молода дівчина, од-
ноліток Тараса — Оксана. Родичі та 
знайомі закоханих були впевнені, 
що молоді одружаться, щойно до-

закохане серце Варвари рєпніної, 
дочки російського державного діяча, 
відчуло великий поетичний талант 
шевченка. княжна першою назвала 
його генієм нехтуючи  думкою сус-

пільства .



№ 2-3, 2014 рік

32

сягнуть старшого віку. Але надії були 
марними — Тарас у валці свого пана 
Павла Енгельгардта мусив поїхати 
до Вільна (тепер — Вільнюс). Роз-
лука була несподівана і довга. Усе 
своє подальше життя Шевченко буде 
з ніжністю згадувати ту дівчину, яку 
колись кохав.

Наступною жінкою, яку він на-
городив своїм коханням, була поль-
ська швачка Дзюня Гусіковська.

У 1843 році Шевченко їде в Укра-
їну і там зустрічає Ганну Закревську, 
якій згодом присвятив вірш «Г. З.»

Наступними жінками, що займали 
місце в серці Кобзаря, були Варвара 
Рєпніна, сільська дівчина Глафіра та 
Агата Рускова, 16-річна актриса Ка-
терина Піунова, яка, напевно, про-
сто не наважилася пов’язати своє 
життя з модним, але скандально 
відомим художником, який майже 
на тридцять років був старшим від 
неї. Останнім коханням поета була 
19-річна дівчина Лукерія Полусмак, 
яка наймитувала в Петербурзі. Про-
стакувату дівчину Тарас зваблював 
дорогими подарунками, але вона не 
захотіла залишати столичного життя 
і переїжджати в Україну, щоб жити в 
селі, й покинула поета, вийшла заміж 
за перукаря Яковлєва. І лише 1904 
року, після смерті свого пиячка-чо-
ловіка, Лукерія Яковлєва-Полусмак, 
залишивши дітей в Петербурзі, при-
їхала до Канева і щодня приходила 
на могилу Шевченка.

СМеРТь І ПеРеПохоВАННя
26 лютого (10 березня) 1861 року 

Шевченко помер. На кошти друзів 1 
(13 березня) його поховано спочат-
ку на Смоленському православному 
кладовищі в Петербурзі.

Після того як п’ятдесят вісім днів 
прах Т. Г. Шевченка перебував у Пе-
тербурзі, його домовину, згідно із за-
повітом, за клопотанням Михайла 
Лазаревського, після отримання ним 
дозвілу у квітні того ж року, перевезе-
но в Україну і перепоховано на Чер-
нечій горі біля Канева.

оСТАННІй шЛях
26 квітня (8 травня) 1861 року до-

мовина була викопана, перенесена 
через увесь Петербург до Москов-
ського (Миколаївського) вокзалу і за-
лізницею потрапила до Москви.

Далі шлях проходив через Серпу-
хов, Тулу, Орел, Кроми, Дмитровськ, 
Сєвськ, Глухів, Кролевець, Батурин, 
Ніжин, Носівку,Бобровицю, Бровари 
до Києва. Ланцюговим мостом, ви-
прягши коней з воза, його провезли 
студенти Університету Святого Воло-
димира і далі набережною до церкви 
Різдва Христового на Подолі.

У Києві з Тарасом прощалися сту-
денти, поети, багато киян. Була на-
віть думка, яку підтримували й родичі 
поета, поховати Т. Шевченка в Києві. 
Та Честахівський відстоював думку 
про поховання Кобзаря в Каневі, бо 
ще за життя він мріяв про: «тихе при-
станище і спокій коло Канева».

8 (20 травня) 1861 року на па-
роплаві «Кременчук» з Києва прах 
Шевченка потрапив до Канева. Дві 
доби домовина знаходилась в Успен-
ському соборі, а 10 (22 травня) було 
відслужено в церкві панахиду, і прах 
віднесли на Чернечу гору.

«Винесли гроб, поклали на ко-
зацький віз, накрили червоною ки-
тайкою. Замість волів впрягся люд 
хрещений, і повезли діти свого бать-
ка, що повернувся з далекого краю 
до свого дому»

 — згадував Григорій Честахів-
ський. Туди ж перенесли дерев’яний 
хрест, який був встановлений на мо-
гилі.

ЛІТеРАТУРНА ТВоРчІСТь
Тарас Шевченко у своїй творчості 

відобразив саме ті думки і настрої, 
які були важливими в житті українців 
його часу. Про те, що його творчість 
знайшла відгук у серцях людей, свід-
чить те, що в другій половині XIX і на 
початку XX ст. чи не єдиною книжкою 
у більшості сільських хат України 
був «Кобзар», вірші з нього вчили 
напам’ять, за ним училися читати. На 
той час твори Шевченка об’єднали 
українській народ. За ставленням 
людини до творчості Шевченка від-
разу стає видно, наскільки люди-
на знайома і як ставиться до життя 
українського народу XIX ст.

В історичному розвитку України 
Шевченко — явище незвичайне як 
своєю обдарованістю, так і місцем 
у літературі, мистецтві,культурі. По-
ходженням, становищем та популяр-
ністю Шевченко — виняткове явище 
також у світовій літературі. З 47 років 
життя поет пробув 24 роки у кріпа-
цтві, 10 на засланні, а решту — під 
наглядом жандармів. Трагічно важ-
кий шлях Шевченка до творчих висот 
визначив в образній формі І. Франко: 
«Він був сином мужика і став волода-
рем у царстві духа. Він був кріпаком 

і став велетнем у царстві людської 
культури. Він був самоуком і вказав 
нові, свіжі і вільні шляхи професорам 
та книжним ученим». Революційна 
творчість Шевченка була одним із 
головних чинників формування на-
ціонально-політичної свідомості на-
родних мас України. Впливи Шев-
ченка на різні сторони духовно-наці-
онального життя нації відчуваються 
до сьогодні.

Творчість Шевченка — багато-
гранна, як його талант. Він був і гли-
боким ліриком, і творцем епічних 
поем, і видатним драматургомта 
різнобічно обдарованим митцем. Лі-
тературна спадщина Шевченка обі-
ймає велику збірку поетичних творів 
(«Кобзар»), драму«Назар Стодоля» і 
2 уривки з інших п’єс; 9 повістей, що-
денник та автобіографію, написані 
російською мовою, записки історич-
но-археологічного характеру («Архе-
ологічні нотатки»), 4 статті та понад 
250 листів. З мистецької спадщини 
Шевченка збереглося 835 творів жи-
вопису і графіки, що дійшли до нас в 
оригіналах і частково у гравюрах та 
копіях. Її доповнюють дані про понад 
270 втрачених і досі не знайдених 
мистецьких творів. Натомість у літе-
ратурі про його мистецьку спадщину 
безпідставно приписувано йому чи-
мало творів живопису і графіки інших 
авторів (досі зареєстровано 263 такі 
твори).

РАННя ТВоРчІСТь
Уже за першого періоду літера-

турної діяльності (1837 — 1843) Шев-
ченко написав багато високохудож-
ніх поетичних творів, у яких — поруч 
версифікаційних і стилістичних засо-
бів народно-пісенної поетики — було 
й чимало нових, оригінальних рис, 
що ними поет значно розширив і зба-
гатив виражальні можливості україн-
ського вірша (складна і гнучка ритмі-
ка, уживання неточних, асонансних 
і внутрішніх рим, використання це-
зури й перенесення (анжамбеман), 
майстерність алітерацій, звукової 
інструментації та поетичної інтонації, 
астрофічна будова вірша тощо). Но-
ваторство прикметне й для Шевчен-
кових епітетів, порівнянь, метафор, 
символів та уособлень. Керуючись 
власним художнім чуттям і не огля-
даючись на панівні тоді літературні 
канони, Шевченко знаходив відповід-
ну поетичну форму для втілення но-
вих тем та ідей, які підказувала йому 
тогочасна дійсність. Одним словом 
кажучи, Тарас Шевченко спочатку на-
слідував найкращі зразки народно-
поетичної творчості. Скажімо, перші 
його твори написані коломийковим 
віршем, що чітко вказує на зв’язок із 
українською народно-пісенною твор-
чістю, насамперед із піснями, які ви-
конувалися у жанрі коломийки.

До ранньої творчості Шевченка 
належать балади «Причинна» (1837), 
«Тополя» (1839) й «Утоплена» (1841), 
що мають виразне романтичне за-

тарас шевченко. «катерина». ця 
картина значно переросла свою роль 
замовної роботи для приватного пе-

риферійного зібрання.



№ 2-3, 2014 рік

33

барвлення. Своєю фантастикою й 
основними мотивами вони близькі до 
народної поезії. Поетичним вступом 
до «Кобзаря» (1840) був вірш «Думи 
мої, думи мої», у якому, висловлюю-
чи свої погляди на відношення поезії 
до дійсності, Шевченко підкреслив 
нерозривну єдність поета зі своїм на-
родом. Із цим віршем тематично спо-
ріднена поезія «Перебендя», у якій 
відобразилися думки молодого Шев-
ченка про місце поета в суспільстві. 
Особливе місце серед ранніх творів 
Шевченка посідає соціально-побуто-
ва поема «Катерина» — хвилююча 
розповідь про трагічну долю україн-
ської дівчини, яку знеславив москов-
ський офіцер. У розвитку подій цей 
ліро-епічний твір відзначається ви-
сокою драматичною напруженістю. 
Визвольна боротьба українського 
народу проти загарбників і поне-
волювачів є основним мотивом у 
таких ранніх творах Шевченка, як 
«Тарасова ніч» (1838), «Іван Під-
кова» (1839), «Гайдамаки» (1841), 
«Гамалія» (1842). У поемах «Іван 
Підкова» і «Гамалія» Шевченко 
оспівав героїчні походи українсько-
го козацтва проти турків. Поеми 
«Тарасова ніч» і «Гайдамаки» зма-
льовують різні моменти боротьби 
українського народу проти поль-
ського панування. Історично-геро-
їчна поема «Гайдамаки» є верши-
ною революційного романтизму 
Шевченка.

Драма «Назар Стодоля» (1843), 
створена на межі першого і другого 
періоду творчості Шевченка, є но-
вим явищем в українській драма-
тургії. Зображені в ній події відбува-
ються у XVII столітті біля Чигирина. 
Розвиток дії подано в романтичному 
дусі, проте в п’єсі переважають риси 
реалістичного відтворення дійснос-
ті. Етнографічно-побутові картини 
увиразнюють історичний колорит. 
Сценічні якості драми забезпечили 
їй великий успіх, і вона досі входить 
до репертуару українських труп. На 
тему Шевченкової п’єси Костянтин 
Данькевич написав однойменну опе-
ру (1960).

ПеРІоД «ТРьох ЛІТ»
По-новому звучать мотиви рево-

люційної боротьби у творах Шевчен-
ка періоду «Трьох літ» (1843–1845). 
Провівши 8 місяців в Україні, Шевчен-
ко зрозумів своє історичне завдання 
і свій обов’язок перед батьківщиною 
як прямий шлях безкомпромісної ре-
волюційної боротьби. Перехід Шев-
ченка до нового періоду літератур-
ної діяльності позначився в поемах 
«Розрита могила» (1843), «Чигрине, 
Чигрине» (1844) і «Сон» (1844). Поет 
написав ці твори під безпосереднім 
враженням від тогочасної дійсності 
в Україні. У сатиричному творі «Сон» 
(«У всякого своя доля») автор з їд-
ким сарказмом змалював свавілля 
та жорстокість російського царату і 

закликав до знищення цієї деспотич-
ної системи. Поема «Сон» уважаєть-
ся одним з найвизначніших взірців 
світової сатири. Вона має чимало 
спільних типологічних рис з поемами 
«Дзяди» А. Міцкевича, «Німеччина. 
Зимова казка» Г. Гайне та частиною 
«Божественної комедії» Данте «Пе-
кло». Сатиричні ознаки також помітні 
в політичних поемах Шевченка «Ве-
ликий льох», «Кавказ», «І мертвим, 
і живим…» та вірші «Холодний Яр» 
(усі 1845).

У поемі-містерії «Великий льох», 
що складається з трьох частин («Три 
душі», «Три ворони», «Три лірники») 
й епілогу («Стоїть в селі Суботові»), 
Шевченко втілив свої роздуми про 
історичну долю України в алегорич-
них образах, що зазнали в літерату-
рознавстві особливо тенденційної 

інтерпретації (Шевченкова наскрізь 
негативна оцінка Переяславської 
угоди різко суперечить так званим 
«Тезам про 300-річчя возз’єднання 
України з Росією»). У творі «Кав-
каз», що поєднує жанрові ознаки лі-
рично-сатиричної поеми, політичної 
медитації та героїчної оди, Шевчен-
ко із сарказмом виступив проти гно-
бительської політики царської Росії 
і закликав пригноблені народи до 
революційної боротьби. Ця поема 
Шевченка мала значний вплив на 
розвиток самосвідомості не тільки 
в Україні. Шевченкове послання «І 
мертвим, і живим, і ненародженим 
землякам моїм…» — вдумливий по-
етичний аналіз тогочасного суспіль-
но-політичного і національно-куль-
турного життя в Україні, що мала 
служити дороговказом на шляху на-
ціонального, соціального і культур-
ного відродження українського на-
роду. У поезії «Холодний Яр» Шев-
ченко відкинув негативний погляд 
історика А. Скальковського на гай-
дамацький рух і, назвавши Миколу 
І «лютим Нероном», гостро картав 
ту частину українського панства, що 

покірно плазувала перед російським 
царатом.

У грудні 1845 Шевченко написав 
цикл віршів під назвою «Давидові 
псалми» — перша його спроба пе-
респіву й осучаснення біблійних тек-
стів. Уміло зашифрованою формою 
псалмів поет засуджував тогочасний 
лад, надаючи старозавітним текстам 
зрозумілу для читача політичну спря-
мованість. У вірші «Три літа», що дав 
назву альбомній збірці автографів 
поета, Шевченко змальовує процес 
свого «прозрівання» і говорить про 
зміни, які сталися за цей час у його 
світогляді й творчості. Характерним 
для нового періоду творчості Шев-
ченка є також вірш «Минають дні, 
минають ночі». У ньому поет при-
страсно засуджує суспільну безді-
яльність і пасивність та закликає до 

дії й боротьби. Цикл «Три літа» за-
вершується «Заповітом», одним з 
найдосконаліших зразків світової 
політичної лірики.

Серед творів періоду «Трьох 
літ» на історичні теми особливе міс-
це посідає поема «Іван Гус» («Єре-
тик»), написана восени 1845 з по-
етичною присвятоюП. Шафарикові. 
Поєднуючи історичний сюжет (засу-
дження і спалення чеського рефор-
матора Гуса в Констанці 1415 року) 
з дійсністю свого часу, Шевченко 
створив поему, яка була сприйня-
та читачами як алюзія на адресу 
російського царату. В історично-по-
бутовій поемі «Сліпий» («Неволь-
ник») Шевченко гнівно осудив Кате-
рину ІІ за зруйнування Запорізької 
Січі та закріпачення українського 

селянства. До збірки «Три літа» 
включено також соціально-побутові 
поеми «Сова» (1844) і «Наймичка» 
(1845). У поемі «Сова» змальовано 
трагічну долю матері-вдови, у якої 
забрали в солдати єдиного сина. До 
зображення нового аспекту мораль-
но-психологічної драми матері-по-
критки звернувся Шевченко в поемі 
«Наймичка». Ця тема хвилювала по-
ета протягом усієї творчої діяльності. 
До неї він звертався в ранній поемі 
«Катерина», а згодом — у поемах 
«Відьма» (1847), «Марина» (1848) та 
інших. Тему трагічної долі покритки 
Шевченко розробляв також у відмін-
них одна від одної баладах «Лілея» 
та «Русалка» (обидві 1846).

ПеРІоД ЗАСЛАННя
Цикл «В казематі», написаний 

навесні 1847 в умовах ув’язнення і 
допитів у Петербурзі, відзначається 
глибоким ідейним змістом і високою 
художньою майстерністю. Він відкри-
ває один з найтяжчих періодів у житті 
і творчості Шевченка, період арешту 
й заслання (1847 — 1857). Чекаючи в 
тюрмі вироку, поет боліє не за себе, 
за свою долю, його хвилює доля 
«окраденої» й замученої москов-
ським пануванням України. З потря-
саючою силою виявлена любов до 

сучасне видання «кобзаря»  
тараса шевченка.
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України зокрема в поезіях «Мені 
однаково», «В неволі тяжко» та 
«Чи ми ще зійдемося знову», що 
завершується словами:

Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем’я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть!
Поет почав свою творчість 

на засланні поезією «Думи мої, 
думи мої» (1847), що відкрива-
ється тими самими словами, що 
й заспів до «Кобзаря» (1840). 
Цим Шевченко підкреслив не-
змінність своєї ідейно-поетичної 
програми та нерозривність сво-
го зв’язку з рідним краєм і на-
родом. Шевченкова лірика часів 
заслання має широкий тематич-
но-жанровий діапазон. У ній де-
далі збільшується і багатство фоніки, 
і кількість оригінальних тропів, і емо-
ційна багатогранність ліричних реак-
цій поета. Тематично можна виділити 
такі групи віршів цього періоду: авто-
біографічна, пейзажна, побутова, по-
літична, філософська лірика.

До ліричних творів автобіогра-
фічного характеру, у яких Шевчен-
ко змалював свої власні почуття, 
настрої й переживання, належать 
вірші «Мені тринадцятий минало», 
«А. О. Козачковському», «І виріс я 
на чужині», «Хіба самому написать», 
«І золотої й дорогої», «Лічу в неволі 
дні і ночі» та інші. Але й у пейзаж-
ній ліриці поет, описуючи краєвиди 
місцевостей, де відбував заслання, 
часто висловлює особисті настрої, 
думки і спогади («Сонце заходить, 
гори чорніють», «І небо невмите, і 
заспані хвилі» та інші). Автобіогра-
фічні мотиви трапляються і в таких 
поезіях громадсько-політичного зву-
чання, як «Сон» («Гори мої високії») 
та «Якби ви знали, паничі». Багат-
ством мотивів відзначається побу-
това лірика часів заслання. Тут зву-
чать мотиви дівочих пісень і бадьо-
рих юнацьких жартів, материнства і 
жіночого безталання (так званої жін-
ки лірика Шевченка), шукання долі 
й нарікання на неї, смутку, розлуки 
й самотності. Поет часто вдається 
до жанру народної пісні й пісенної 
образності, але побутово-соціаль-
ний аспект зображення у багатьох 
випадках переростає в політич-
ні узагальнення. Поетичний стиль 
цих творів відзначається простотою 
вислову, конкретною образністю 
йметафоричністю. Зображуваний 
у них світ персоніфікований (вітер 
шепоче, доля блукає, думи сплять, 
лихо сміється). Процес опрацюван-
ня фольклорного матеріалу вдо-
сконалюється, збагачується новими 
формами й методами. Фолькльорні 
мотиви й образи набирають у Шев-
ченка ознак нової мистецької якос-
ті. Деякі вірші Шевченка ще за його 
життя перейшли в народно-пісенний 
репертуар і стали жити самостійним 

життям, підлягаючи законам фоль-
клорних творів.

Поет і на засланні продовжував 
таврувати в своїх творах самодер-
жавно-кріпосницький лад та понево-
лення уярмлених Москвою народів. 
Свою політичну актуальність донині 
зберіг заклик Шевченка у вірші «По-
лякам» («Ще як були ми козаками», 
1847) до згоди й братерства україн-
ського і польського народів як рівний 
з рівним. У невеликій поемі «У Бога 
за дверима лежала сокира» (1848) 
Шевченко використав казахську ле-
генду про святе дерево, щоб відтво-
рити в алегоричних образах тяжку 
долю поневоленого казахського на-
роду. Відгуком поета на революційні 
події в Західній Європі була сатира 
«Царі», одна з найзначніших політич-
них поезій Шевченка часів заслання 
(є 2 редакції твору: 1848 і 1858). Вда-
ло поєднуючи елементи зниженого 
бурлескного стилю з пародійним ви-
користанням урочисто-патетичної 
лексики, автор створив поему, яка 
містила в собі заклик до революцій-
ного повалення царату:

Бодай кати їх постинали,
Отих царів, катів людських!
Своєрідне продовження мотивів 

поеми «Царі» бачимо у вірші «Саул» 
(1860).

На засланні Шевченко написав і 
декілька лірично-епічних поем, що 
відзначаються новими формами зо-
браження подій і свідчать про твор-
чий розвиток поета. Героїня поеми 
«Княжна» — це українська Беатріче 
Ченчі, трагічна жертва кровомісного 
злочину батька. Образ дочки, збез-
чещеної рідним батьком, трапляв-
ся вже в творах Шеллі, Стендаля, 
Дюма-батька і Словацького, але й у 
Шевченковій поемі «Відьма», першу 
редакцію якої поет написав ще перед 
арештом під назвою «Осика». Новий 
образ кріпачки-месниці Шевченко 
дав у поемі «Марина» (1848). Геро-
їня поеми, ставши жертвою панської 
сваволі, помстилася за зневагу. У 
невеликій поемі «Якби тобі довело-
ся» (1849) поет звеличує мужність 

хлопця-кріпака, який вступився 
за честь дівчини і вбив пана-
ґвалтівника. Образ скривдженого 
кріпака, який стає народним мес-
ником, Шевченко вивів у поемі 
«Варнак» (1848). Деякі дослід-
ники пов’язують цей образ з осо-
бою Устима Кармалюка. Поема 
написана у своєрідній формі спо-
віді героя, у ній відчувається де-
який вплив байронізму. Мораль-
но-етичні проблеми Шевченко 
порушив також у поемах «Іржа-
вець» (1847), «Чернець» (1847), 
«Москалева криниця» (1847 і 
1857), «Титарівна» (1848), «Со-
тник» (1849) і «Петрусь» (1850). 
У цих творах історичні рефлек-

сії поета перегукуються з його 
суб’єктивними настроями політич-

ного засланця. Та найбільше турбу-
вало і мучило Шевченка страждання 
уярмленого рідного народу.

Повісті, що їх Шевченко написав 
на засланні російською мовою (до 
нас дійшло 9), не дорівнюють своєю 
мистецькою якістю його поетичним 
творам і за життя поета не друкува-
лися. Вони пов’язані з традиціями 
сатирично-викривальної прози М. Го-
голя, але в них значне місце посіда-
ють позасюжетні елементи (екскурси 
в минуле, вставні епізоди, авторські 
рефлексії, спогади, коментарі). Ще-
дре використання в їх мові україніз-
мів надає цим творам українського 
національного колориту. Мемуар-
но-публіцистичний характер має і 
щоденник («Журнал») Шевченка, у 
якому день за днем майже протя-
гом року зафіксовані основні події в 
житті поета, його враження, спосте-
реження, роздуми, наміри і спогади. 
Щоденник Шевченка має велике зна-
чення для вивчення біографії і твор-
чості поета. Він також дуже цінний 
для характеристики революційних, 
суспільно-політичних, філософських 
та естетичних поглядів поета-мисли-
теля і свідчить про його широку еру-
дицію.

ТВоРчІСТь оСТАННІх
 РокІВ жиТТя
Десятирічне заслання вимучило 

Шевченка фізично, але не зломило 
його морально. Після повернення 
поета на волю починається останній 
етап його творчості (1857 — 1861). 
Розпочинає його поема«Неофіти», 
написана в грудні 1857 у Нижньому 
Новгороді. За історичним сюжетом 
поеми (переслідування християн 
римським імператором Нероном) 
заховано актуальний сюжет жор-
стокої розправи російських царів з 
борцями за національне і соціальне 
визволення (аналогію Миколи І — 
Нерона Шевченко використав ще до 
заслання у вірші «Холодний Яр»). 
Незакінчена поема«Юродивий» 
(1857) — гостра політична сатира, 
спрямована проти російського са-
модержавства в особі Миколи І та 

перше видання «кобзаря» т. шевченка 
у 1840 році.
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його сатрапів в Україні. Оглянувши 
пройдений доти життєвий шлях, 
Шевченко написав ліричний трип-
тих «Доля», «Муза» «Слава» (1858). 
Тема циклу — самоусвідомлення 
поетом своєї творчості.

Повернувшись до Петербурга, 
змужнілий і загартований поет, у ві-
рші «Подражаніє 11 псалму», афо-
ристично проголошує гасло всієї сво-
єї творчості:

… Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
Шевченко й далі підпорядковував 

ідейне спрямування своєї політичної 
і особистої лірики меті пробудження 
національної і соціальної свідомос-
ті народних мас України. Викорис-
товуючи характеристичну для його 
творчості мистецьку форму «подра-
жанія», поет прорікає у вірші «Осії 
глава XIV» (1859) неминучість май-
бутньої революційної розправи над 
гнобителями України — російськи-
ми царями. Поема «Марія» (1859) 
присвячена одній з основних тем 
шевченкової творчості — темі про 
страдницьке життя жінки-матері. Об-
раз Марії в поемі Шевченка не має 
багато спільного з богословським об-
разам Богородиці. Біблійний сюжет 
служить лише зовнішнім приводом 
для цілком самостійних висловлю-
вань поета. У поемі Шевченка мати 
виховала свого сина борцем за прав-
ду, віддала його людям для їх визво-
лення, а сама «під тином», «у бур’яні 
умерла з голоду». І. Франко вважав 
цю поему «вершиною у створенні 
Шевченком ідеалу жінки-матері». На-
прикінці життя Шевченко почав пере-
кладати «Слово о полку Ігоревім» 
(1860), та встиг перекласти лише 
два уривки — «Плач Ярославни» (2 
редакції) і «З передсвіта до вечора». 
Свій останній поетичний твір, вірш 
«Чи не покинуть нам, небого», Шев-
ченко закінчив за 10 днів до смерті. 
Написаний з мужньою самоіронією у 
формі звернення до музи, цей вірш 
звучить як поетичний епілог Шевчен-
кової творчості і відзначається непо-
вторною ліричною своєрідністю.

хУДожНя ТВоРчІСТь
Збереглося 835 творів, що ді-

йшли до нашого часу в оригіналах і 
частково в гравюрах на металі й де-
реві російських та граверів з інших 
країн, а також у копіях, що їх викона-
ли художники ще за життя Шевченка. 
Уявлення про мистецьку спадщину 
Шевченка доповнюють відомості про 
понад 270 втрачених і досі не зна-
йдених робіт. Живописні й графічні 
твори за часом виконання датуються 
1830–1861 роками й територіально 
пов’язані з Росією, Україною і Казах-
станом. За жанрами — це портрети, 
композиції на міфологічні, історичні 
та побутові теми, архітектурні пейза-
жі й краєвиди. Виконано їх у техніці 

олійного письма на полотні, а також 
аквареллю, сепією, тушшю, свинце-
вим олівцем та в техніці офорта на 
окремих аркушах білого, кольорово-
го та тонованого паперу різних роз-
мірів, а також у п’ятьох альбомах. 
Значну частину мистецької спадщи-
ни Шевченка становлять завершені 
роботи, але не менш цінними для ро-
зуміння творчого шляху й розкриття 
творчого методу художника є й його 
численні ескізи, етюди, начерки та 
навчальні студії. З усіх творів лише 
незначна частина має авторські під-
писи, написи і ще менша — авторські 
дати.

ПоЛІТичНІ ІНТеРПРеТАЦІї
 ПоСТАТІ
Дуже різним політичним силам 

вдається знаходити серед висловів 
Шевченка такі, які свідчать про ніби-
то близькість переконань Шевченка 
до ідеології саме цих сил. Зокрема, 
образ Шевченка брався на озбро-
єння як офіційною радянською про-
пагандою, так і націоналістичними 
колами. Натомість існує думка, що 
насправді політичні переконання 
Шевченка були нечіткими, оскільки 
він був насамперед поетом, а не по-
літиком.

ДоСЛІДжеННя жиТТя І ТВоР-
чоСТІ шеВчеНкА

Наукове вивчення життя, твор-
чості та багатогранної діяльності Та-
раса Шевченка, а також його місця в 
історії Східної Європи та в світовому 
літературному процесі — предмет 
окремої науки шевченкознавства. 
Вивчення спадщини Шевченка — 
проблема невичерпна та багато-
бічна, і тому Шевченкознавство, як 
міждисциплінарна галузь наукового 
знання, відзначається різними на-
прямами досліджень (біографічний, 
бібліографічний, літературознавчий, 
текстологічний, мовознавчий, лек-

сикографічний, мистецтвознавчий, 
естетичний, психологічний, педаго-
гічний, релігійно-етичний, філософ-
ський, суспільно-політичний тощо).

УшАНУВАННя ПАМ’яТІ
Ім’ям Тараса Шевченка названо 

ряд географічних об’єктів (населе-
них пунктів, вулиць), навчальних за-
кладів та інших організацій України. 
Зокрема, в Києвічотири вулиці Шев-
ченка (для точної ідентифікації дово-
диться вказувати район або індекс) 
та бульвар Тараса Шевченка, який 
разом з проспектом Перемогистано-
вить одну з найголовніших артерій 
міста.

Ім’я Тараса Шевченка також но-
сять вищі навчальні заклади — Ки-
ївський та Луганський національні 
університети, Чернігівський педа-
гогічний університет,Кременецький 
обласний гуманітарно-педагогіч-
ний інститут та головний універ-
ситет Наддністрянської Республі-
ки; театри — Національна опера, 
Тернопільський,Волинський та 
Харківський драматичні театри, 
Дніпропетровський український му-
зичний драматичний театр, Театр 
драми й музичної комедії у Криво-
му Розі,Черкаський та Чернігівський 
музично-драматичні театри, а також 
численні кінотеатри, гора Шевченка 
пік, Форт-Шевченко, з 1964 по 1991 
місто Актау мало назву Шевченко.

В Україні та за її межами існує ба-
гато пам’ятників Шевченку. Одним з 
найкращих уважається пам’ятник у 
Харкові, великі пам’ятники кобзареві 
встановлені також у Києві, Дніпропе-
тровську, Донецьку, Львові та інших 
містах. За кордоном пам’ятники Шев-
ченку встановлено у Росії (Москва, 
Санкт-Петербург), США (Вашингтон), 
Канаді (Вінніпеґ, Торонто), Польщі 
(Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага). 
Білорусі (Берестя, Гомель, Мінськ, 
Могильов, Слуцьк), Грузії (Тбілісі), 
Угорщині, Парагваї, Узбекистані, 
Франції (Париж, Монтаржі) Австралії 
(Канбера).

Найбільшим меморіальним комп-
лексом, присвяченим Кобзареві, є 
Шевченківський національний запо-
відник на місці поховання поета на 
Тарасовій горі уКаневі. Національний 
музей Тараса Шевченка знаходиться 
у Києві, його філіалом є Літературно-
меморіальний будинок-музей. У То-
ронто, Канада, існує музей, присвя-
чений виключно Шевченківській те-
матиці. У галузі літератури щорічно 
присвоюється Шевченківська премія 
— одна з найпрестижніших відзнак 
України.Портрет Тараса Шевченка 
зображено на банкноті номіналом 
100 гривень та на золотій пам’ятній 
монеті номіналом 200 гривень.

На його честь названо астероїд 
2427 Кобзар.

могила т. шевченка у каневі.
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рохохли», «майданутые», 
я не пробачу зневагу до 
вбитих на Грушевського, 
я не пробачу спалювання 
прапору України і вивішу-
вання триколору на тери-
торії суверенної незалеж-
ної країни, я не пробачу 
слова «Беркут – герои!» і 
більше за все я не пробачу 
холодну байдужість. У час, 
коли кожен міг вплинути 
на ситуацію якнайменше - 
моральною підтримкою, ви 
постили собі у соцмережах 
милих кошенят, рецепти 
та «дуже смішні» цитати з 
російських спільнот. А от 
варто було, наприклад, у 
Дніпропетровську знести 
пам’ятник тому хворому 

діячу, так одразу сто тисяч 
диванних тролів закричали 
«Каму мєшал памятнік?!». 
Друзі, вам мозок не тисне? 
Вам стало шкода шматок 
металу, а на людей було 
начхати? У вас рак душі…

Ціна моєї особистої 
революції -  23 людини, з 
якими обірвався контакт 
назавжди. Ціна для моєї 
держави – її загиблі діти, 
сльози та відчай, страх та 
загроза війни. У найтемні-
ші часи є місце для світла 
та надії. І коли, надивив-
шись новин, стає так важко 
і страшно за тих, хто зараз 
у тому пеклі, я згадую тих 
білих голубів, випущених у 
Ватикані. Того дня я чогось 
вирішила таке – жирна та 

наче хронічна хвороба, що 
поколювала під час кож-
них виборів. І прийшов час 
їй загостритись. Сьогодні 
РФерендум відбувся. Його 
не визнав світ, але Росія 
кричить про міфічні 96% і 
готує документи про при-
єднання. я не знаю, якою 
буде ситуація, коли цей 
номер вийде у друк. Але 
мені цікаво, де були всі 
ті, хто кричав «Рассія!», 
коли змінювалась всі роки 
влада? Чому вам тоді не 
хотілось референдуму? 
Чому ви мовчали, коли втік 
Янукович? Чому ви захо-
тіли референдуму, коли 
з’явились БТРи? Мені со-
ромно за вас, бо немає різ-

ниці, якою мовою ми роз-
мовляємо, в якій частині ми 
живемо, адже ваш паспорт 
вам доводить – ви українці. 
Не всі за походженням, 
але всі за місцем прожи-
вання. І ви не маєте права 
принижувати цю державу, 
палити її прапори та вбива-
ти її синів. 

Всі ці судомно-болючі 
місяці зробили не лише 
люстрацію влади, але 
і люстрацію людських 
відносин. Багато тих, кого 
я вважала приятелями, 
друзями, зникли з мого 
життя (чи я зникла з їхньо-
го -  в залежності під яким 
кутом дивитись). Бо я не 
пробачу образу моєї краї-
ни, я не пробачу слова «єв-

«Найжаркіші куточки 
в пеклі залишені для тих, 
хто у часи найбільших 
моральних переломів 
зберігав нейтралітет» 
казав  Данте Аліг’єрі і був 
правий. І сучасна Україна 
тому – яскраве підтвер-
дження. Ще півроку тому 
я і не думала, що Україна 
вилікується від синьо-бі-
лої пошесті, я і не здога-
дувалась, що буду бачити, 
як падає в моєму рідному 
місті пам’ятник криваво-
му вождю, що у Дніпро-
петровську будуть тисячі 
людей відповідати як один 
«Героям Слава!». Майдан 
оселився у серцях бага-
тьох українців, наша на-

ція плакала за Небесною 
сотнею. шукаючи Євро-
пу, ми знайшли Україну! 
І володар золотого унітазу 
зробив нашу нацією мо-
рально вільною, об’єднав її 
так, як не могли об’єднати 
довгі 22 роки. Та ціна була 
вже надто висока. І ми досі 
її сплачуємо. 

Коли перша перемога 
відбулася, коли Небесна 
Сотня (доречніше казати 
трьохсотня, адже скількох 
ще не знайдено….) спо-
глядала за майданом зго-
ри, ми розуміли, що радіти 
зарано. Адже десь там, 
на півночі, хворий та ам-
біційний тиран готувався 
до того, чого не хотіли всі 
ми довгі 22 роки. Крим – то 

kicanokia@gmail.com«Ой, не однаково мені….»

тупа чайка, яка на початку 
напала на голуба, то був 
вже екс-президент (Сла-
ва Богу) В.Ф. Янукович. 
Але потім з’явилось темне 
горе – жорстокий чорний 
крук. І пам’ятаєте, куди він 
дзьобав маленького голу-
ба? Спочатку у праве кри-
ло (візуалізуємо голуба як 
карту України і побачимо, 
що правим крилом будуть 
Донецьк, Харків, Луганськ). 
Він дзьобнув, але не віді-

рвав. Потім почав тягнути 
хвіст (у голуба – карти це 
буде Крим). І полетіло де-
кілька пір’їн, але мужня ма-
ленька налякана пташка з 
важкими зусиллями вирва-
лась і полетіла кудись під 
теплим сонячним промін-
ням європейської Італії…І я 
вірю в це. Так само, як вірю, 
що білий лебідь(!), що не-
щодавно літав Майданом, 
білі лебеді, що прилетіли в 
бухту Севастополя – то все 
символи правди, Небесної 
Сотні та Незалежності, яка 
прийде до України. Ми 22 
роки називались Неза-
лежними, але стали таки-
ми лише зараз.
Дарина CУхоНІС-БУТко,

17.03.2014
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19669 Villa Rosa Loop Fort 
Myers, FL., 33967 USA.

Читайте нас на facebook  за адресою: https://www.facebook.com/borysteninfo

Інгредієнти: Свинина ( відварна ) - 300 г, кукурудза - 1 бан., помідо-
ри (великі) - 2 шт, сир голландський - 200 г, яйце куряче - 4 шт, сухарики 
(зі смаком бекону - 1 пач., майонез, гірчиця.

Спосіб приготування: Відварну яловичину, яйця, сир, помідори 
порізати середніми кубиками. Змішати майонез з гірчицею. Змішати 
усі інгредієнти окрім сухариків, заправити майонезом із гірчицею. 
Зверху посипати сухариками перед подачею на стіл.

Інгредієнти: 1 цибулина, 2 шт. моркви, 25 мл 
оливкової олії, 1 картоплина, 100 г червоної сочеви-
ці, 200 мл консервованих томатів, сіль, перець меле-
ний, кріп.

Спосіб приготування: В каструлю вилити олію, 
поставити прогріватися, в цей час дрібно порізати 
цибулю, додати до олії, перемішати, протушити пару 
хвилин, поки цибуля побіліє і стане м'якенькою. 
Додати моркву, яку порізати кільцями. Якщо дуже 
товста, тому - порізати півкільцями. Протушити все 
разом ще хвилин 5-7. Як морква стане м'якою,  - 

Салат «Високі верхи»

Суп томатний 
з сочевицею

 Побачите славу, 
 Живу славу дідів своїх 
 І батьків лукавих. 
 Не дуріте самі себе, 
 Учітесь, читайте, 
 І чужому научайтесь, 
 Й свого не цурайтесь. 
 Бо хто матір забуває, 
 Того бог карає, 
 Того діти цураються, 
 В хату не пускають. 
 Чужі люди проганяють, 
 І немає злому 
 На всій землі безконечній 
 Веселого дому. 
 Я ридаю, як згадаю 
 Діла незабуті 
 Дідів наших. Тіжкі діла! 
 Якби їх забути, 
 Я оддав би веселого 
 Віку половину. 
 Отака-то наша слава, 
 Слава України. 
 Отак і ви прочитай[те], 
 Щоб не сонним снились 
 Всі неправди, щоб розкрились 
 Високі могили 
 Перед вашими очима, 
 Щоб ви розпитали 
 Мучеників, кого, коли, 
 За що розпинали! 
 Обніміте ж, брати мої, 
 Найменшого брата – 
 Нехай мати усміхнеться, 
 Заплакана мати. 
 Благословить дітей своїх 
 Твердими руками 
 І діточок поцілує 
 Вольними устами. 
 І забудеться срамотня 
 Давняя година, 
 І оживе добра слава, 
 Слава України, 
 І світ ясний, невечерній 
 Тихо засіяє… 
 Обніміться ж, брати мої, 
 Молю вас, благаю!

додати дрібно порізану картоплю та сочевицю. Залити все 1 літром гарячої води. Варити 20 хвилин. Потім 
вилити склянку томатів, кипне і додати спеції та зелень.

Примітка: з осені коли багато домашнього зеленого болгарського перцю, а зберігати ніде, то його можно 
перемолоти в пюре у блендері разом з морською сіллю, часничком та оливковою олією. Отримане пюре 
заморозити в пластикових контейнерах, і потім можно додавати у майже у всі страви. 

Не оминув перчик і цей суп. У піст сочевиця замінює м'ясний білок, вона смачна та поживна.

Тарас ШЕВЧЕНКО
І мертвим, і живим, 
 і ненарожденним землякам моїм 
 в Украйні і не в Украйні 
 моє дружнєє посланіє 

(фрагмент)

Нема на світі України, 
 Немає другого Дніпра, 
 А ви претеся на чужину 
 Шукати доброго добра, 
 Добра святого. Волі! волі! 
 Братерства братнього! Найшли, 
 Несли, несли з чужого поля 
 І в Україну принесли 
 Великих слов велику силу 
 Та й більш нічого. Кричите, 
 Що бог создав вас не на те, 
 Щоб ви неправді поклонились!.. 
 І хилитесь, як і хилились! 
 І знову шкуру дерете 
 З братів незрящих, гречкосіїв, 
 І сонця-правди дозрівать 
 В німецькі землі, не чужії, 
 Претеся знову!.. Якби взять 
 І всю мізерію з собою, 
 Дідами крадене добро, 
 Тойді оставсь би сиротою, 
 З святими горами Дніпро! 

***
Доборолась Україна 
 До самого краю. 
 Гірше ляха свої діти 
 Її розпинають 
 Замість пива праведную 
 Кров із ребер точать. 
 Просвітити, кажуть, хочуть 
 Материні очі 
 Современними огнями. 
 Повести за віком, 
 За німцями, недоріку, 
 Сліпую каліку. 
 Добре, ведіть, показуйте, 
 Нехай стара мати 
 Навчається, як дітей тих 
 Нових доглядати. 
 Показуйте!.. за науку, 
 Не турбуйтесь, буде 
 Материна добра плата. 
 Розпадеться луда 
 На очах ваших неситих, 


