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Засновники\видавці: Дніпропетровська міська громадська
організація шанувальників журналу «Бористен», Дніпропетровський Національний університет ім.О.Гончара. Дніпропетровська міська громадська організація шанувальників журналу
«Бористен», Дніпропетровський Національний університет
ім.О.Гончара.
Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за
№1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань
України , у яких можуть публікуватися основні результати
дисертаційних робіт х історії, філології, політичних наук,
мистецтвознавства та культурології.
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Переможцями традиційного щорічного конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бористен» за 2015 рік
визнані:

Іларіон та Раїса Хейлик
(Ню-Джерзі, США) – за багаторічні
дописи присвячені життю та побуту
західної української діаспори, зокрема, за цикл художньо-публіцистичних
нотаток «Трикутник», який розповідає
про історію становлення української
громади Венесуели. А також за цікаві
та високохудожні фоторепортажі, що
ілюструють природу тропічних широт.

Володимир Могучий
(Ню-Джерзі, США) – за багаторічну
працю по утвердженню Української
Православної Церкви Київського
Патріархату в США та Канаді, а також за патронат над релігійним додатком журналу «Бористен» бюлетенем «Наша Церква – Київський
Патріархат».

Володимир Білецький
(м. Донецьк - м. Полтава) - за
цикл статей «Постаті» про видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., поетів і науковців, композиторів

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

Геннадій Гайко
(м. Алчевськ – м. Київ) - за
цикл статей «Постаті» про видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., поетів і науковців, композиторів
і співаків, геологів і економістів,
управлінців і політиків, журналістів
і правозахисників, - які в різні часи
суттєво вплинули на постання і розвиток Донбасу як промислового і
культурного центру Східної України.

Ольга Рєпіна
(м. Дніпропетровськ) – за цикл
літературознавчих статей та рецензій
на книги українських авторів.

Христина Лукащук
(м. Львів) – за високохудожні
твори, спрямовані на духовне та
патріотичне виховання дітей та
юнацтва.

ЗМІСТ

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

У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців
галузі з різних міст України.
Захід
проведений
Державним
підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля,
Національним центром аерокосмічної освіти молоді
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним
університетом ім. О. Гончара та Музеєм космонавтики
ім. С.П. Корольова Житомирської області. У цьому році
Наукові читання присвячені 30-річчю першого польоту
ракети-носія «Зеніт».
Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вдесяте зібрали працівників аерокосмічної галузі та освіти,
біологів, істориків, філософів, економістів, правознавців
і працівників музеїв з метою аналізу гуманітарних,
екологічних, економічних і правових аспектів космічної
діяльності, пошуку шляхів розкриття багатого потенціалу
космічної галузі України та обговорення перспектив подальшого засвоєння й гуманного і раціонального використання космосу людством. У заході взяли участь близько
80 осіб з різних міст України. На пленарному та секційних
засіданнях за шістьма науковими напрямами загалом
було представлено 49 доповідей.
Наукові читання «Дніпровська орбіта», справді,
унікальний захід. Його створення та десятиліття успішного
існування свідчать, що в нашій державі не лише розробляють новітні зразки космічної техніки й передові технології,
генерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї,
але й підходять до цього відповідально, спираючись на
загальнолюдські цінності та використовуючи їх як один з
ключів до успішного розвитку. За роки існування Наукові
читання змінювалися, форми їх роботи вдосконалювалися, з’являлися нові секції, поширювався спектр питань
аналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним
проблемам сучасності.
З першого року існування «Дніпровської орбіти» велася робота за такими науковими напрямами: «Історія
авіації та ракетно-космічної техніки», «Аерокосмічна
освіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та кос-

мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові,
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Молодь та космос». А цього року була внесена пропозиція
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.
Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив генеральний директор Національного центру аерокосмічної
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального
Конструктора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструкторським випробуванням і льотній експлуатації А. Агарков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Команов.
Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобудування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати наукових досліджень з історії розвитку ідей і технічних розробок, з історії відомих підприємств космічної галузі та
їхньої діяльності, а також біографічні дослідження.
Робота секції «Аерокосмічна освіта молоді» дозволила висвітлити проблеми створення системи підготовки
фахівців космічної галузі та проаналізувати передовий
досвід підготовки студентів, у тому числі – іноземців.
Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор –
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформульованих проблем та оригінальними науковими підходами
до їх вирішення, а також представленням цікавих експериментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були
представлені дослідження, які стосувалися очищення космосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення
космічної техніки із космічним сміття та методів спостереження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-
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Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектноконструкторській та науковій діяльності, досліджувала
перспективи отримання молоддю профільної освіти і
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов
колективної творчої праці та суспільного життя.
У рамках Наукових читань «Дніпровська орбіта» також
започаткована традиція проведення круглих столів. У цьому році під головуванням проф. ДНУ Г. Сокола був проведений круглий стіл на тему: «Механік, учений, педагог:
до 95-річчя від дня народження доктора технічних наук,
професора І.К. Косько». Учасники здійснювали аналіз
наукової спадщини проф. І.К. Коська, а також ділилися
спогадами про нього та його діяльність у якості викладача і декана фізико-технічного факультету ДНУ.
Загалом, X Наукові читання «Дніпровська орбіта» виявилися спрямованими на активну роботу й засвідчили
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої
країни, необхідність зосередження зусиль на використання всіх можливих потенціалів збереження набутих у
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.
Доцент кафедри систем
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету
ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

Перспективи розвитку держави
і права очима молодих юристів

На
базі
Дніпропетровського
національного
університету імені Олеся Гончара пройшла VII Міжнародна
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих
вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави
і права», організована спільно з юридичним факультетом
Білостоцького університету (Польща).
У роботі конференції взяли участь 160 студентів,
аспірантів та молодих вчених з Німеччини (Міжнародний
університет у Карлсруе), Польщі (Ягелонський університет),
Литви (Інститут міжнародного та європейського права
Вільнюського університету), Білорусі (Білоруський державний університет), Росії (Білгородський державний
дослідницький університет, Казанський федеральний
університет) та 15 ВНЗ України.
З відкриттям заходу присутніх привітав проректор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. Він зазначив, що перша подібна конференція
у Дніпропетровському національному університеті
була організована у березні 2010 року. З того часу
зацікавленість та рівень наукової діяльності студентів
і молодих вчених неухильно зростає. «Наші учасники з
року в рік демонструють щире бажання увійти в дорослу
науку та знайти своє місце серед найкращих спеціалістів.
Відтак, віковий і представницький склад конференції
постійно розширюється, а її наукова проблематика
охоплює все нові напрямки юридичної науки. Зазначу, що
за роки проведення цього заходу в нашому університеті
збільшився набір студентів на юридичні спеціальності (до
90 осіб), аспірантів – 34 особи (що є одним з найкращих
показників у всій Україні), а кількість докторів наук юри-

дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», –
розказав Володимир Іванович.
Також з вітальним словом до учасників конференції
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, професор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Василишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, висунули нові завдання перед юридичною наукою. Сьогодні
вона має більш ефективно сприяти встановленню нового демократичного правопорядку, реформуванню
державного управління та місцевого самоврядування,
вирішувати проблеми в галузі правового регулювання
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а також реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому
на наукові обговорення під час пленарних та секційних
засідань було вирішено винести найбільш актуальні проблеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються
прагненням побудови в Україні правової держави і громадянського суспільства європейського зразка та входження в європейський правовий простір чи то складним процесом реформування правопорядку в нашій країні та його
адаптації до нових соціально-політичних і економічних
умов.
Відтак, учасниками форуму були представлені
різноманітні
дослідження
з
загальнотеоретичної
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та
історія держави та права, історія політичних і правових вчень, порівняльне правознавство, міжнародне
право. Конституційне право та конституційний процес, муніципальне право, адміністративне право та
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне
право, господарське право та господарський процес»,
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право, трудове право та право соціального
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія,
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».
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му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних
проблем. Зокрема, був запропонований глибокий аналіз
різних екологічних аспектів космічної діяльності, таких,
наприклад, як проблема створення моделей екологічних
забруднень території внаслідок проливів компонентів ракетного палива при аварійних ситуаціях.
У секції «Філософія та космос» (кординатор – І. Дячук з Музею космонавтики С.П. Корольова) розглядали проблеми пізнання всесвіту. Завдяки представленому цікавому аналізу розрахункових результатів у галузі
астрономії та філософському, узагальненому погляду на них, науковці змогли ще раз відчути поезію космосу. Також під час засідання секції був представлений Музей народних промислів з експонатами, пов’язаними з
космічною діяльністю.
Науковий напрямок «Економіко-правові, гуманітарні
та етичні аспекти освоєння космосу» зібрав доповіді щодо
досвіду патентної діяльності, проблем інтелектуальної
власності й інноваційних тенденцій розвитку у космічній
галузі.
Секція «Молодь та космос» (координатори – проф.
ДНУ В.Кривошеїн, голова ради молодих працівників
ДП «КБ Південне» І.Селіфонов) вже другий рік поспіль
поєднує досвідчених науковців та представників молоді.
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Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні
й, безперечно, цікаві питання української і світової
сучасності, як: роль сучасного міжнародного права у врегулюванні «зіткнення цивілізацій», особливості
трансформації державного суверенітету в умовах
глобалізації, адаптація національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу в сфері авіаційного
транспорту, сучасний український і зарубіжний досвід
в новітніх формах організації міського та регіонального
господарства, зміни до конституції України з питань
децентралізації, доцільність запровадження механізму
«відсоткової філантропії» в Україні тощо. А от студент-

ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, наприклад, зосередилася на питаннях довіри українського
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує
думка щодо високої недовіри до органів судової влади. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за
результатами соціологічного опитування, проведеного у 2014 році Центром Разумкова та Центром політикоправових реформ, судова система в Україні день знаходиться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою
відображають реальне ставлення наших фізичних та
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо стану діяльності організації судової влади висвітлюють
дані саме Державної судової адміністрації України. І от
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розглянутих справ судами по відношенню до загальної кількості
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча питома вага звернень населення до суду і складає приблизно 48%, проте проблема недовіри до органів судової влади та процесу здійснення правосуддя справді існує. І для
її вирішення, на мій погляд, варто почати з відтворення
реальної картини довіри та згідно з цим уже обирати вектор розвитку чесного судочинства», – пояснила дівчина.
Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара
тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
Протягом листопада 2015 року виконувався українськопольський проект «Інноваційний університет і лідерство.
Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація»,
що реалізується на базі Варшавського університету за
підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів
України та Міжнародного фонду досліджень освітньої
політики.
Для участі в даному проекті було подано 200 заявок від провідних вищих навчальних закладів України та
обрано 20 учасників. Дніпропетровський національний
університет ім. О. Гончара представляла завідувач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Марина Литвин.
Проект передбачав курс тренінгів, що проходили на
базі Варшавського університету, а також індивідуальні
консультації з провідними польськими науковцями та
експертами в галузі освіти й науки. Під час обговорень професор Б’янка Шивінська охарактеризувала
популяризацію вищої освіти з точних та технічних наук,
а професор Тарас Фініков закцентував увагу на Законі
України «Про вищу освіту» та його впливі на реформування національної освітньої системи. Зокрема, він визначив ключові інновації нового Закону України «Про вищу
освіту», проблеми імплементації та наслідки прийняття
на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ, на рівні
стейкхолдерів вищої освіти.

У продовження обговорення досвіду Варшавського університету польські експерти та управлінці в галузі
освіти провели низку лекцій та семінарів. Зокрема, були
розглянуті питання функціонування інформаційних
систем та інтернаціоналізації вищого навчального закладу (доц., д-р Яніна Мінцер-Дашкевич), системи вступу та інтернаціоналізації ВНЗ (Єва Щепанек),
оцінювання з метою розвитку (д-р Сильвія Яскула і
проф. Лешек Корпоровіч), організації системи навчання та інтернаціоналізації ВНЗ (доц., д-р Анна Роснер),
міжнародних дослідницьких програм (Діана Пустула),
програми Horyzont 2020 (д-р Станіслав Кордашевіч),
міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан Шляхта),
трендів та проблем управління вищої освіти в ЄС (Агата Врочинька і проф. Павел Стемпєнь), функціонування
міжнародної гуманітарної школи (проф. Роберт А.
Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р
Юстина Олько), управління міжнародної співпраці Варшавського університету (Сильвія Саламон і Катажина
Коздра), системи стипендії і визнання освіти (д-р Богуслав Шиманскі), неетичної поведінки у ВНЗ – техніки і процедури її уникнення (проф. Іренеуш Бялецкі).
Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті
фахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме
професора Наталі Стукало у 2014 р. та доцента Марини
Литвин у 2015 р. стало підписання двостороннього догово-
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Світові тенденції
оцінювання якості
освіти за її кінцевими
результатами
Учені Дніпропетровського національного університету
ім. О.Гончара взяли участь у Другій Міжнародній
конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти
за її кінцевими результатами, що проходила у Саудівській
Аравії, місто Ріад, у Національному Центрі оцінювання
якості освіти.
Колектив авторів ДНУ у складі ректора професора
Миколи Полякова та професорів факультету психології
Ірини Аршави і Елеонори Носенко представив доповідь
«Особистісно-орієнтований підхід до оцінювання якості
вищої освіти». Варто відзначити, що доповідачі з ДНУ
– члени Національної академії наук України, академії
Вищої освіти та Національної академії педагогічних
наук України. Учасникам конференції сподобалась ідея
дніпропетровських науковців оцінювати якість освіти за
критеріями: наближення рівня упорядкованості концептуальних знань студентів до відповідних ознак структури
знання експерта галузі, тобто за рівнем метакогнітивної
компетентності; за емоційними критеріями, зокрема за
рівнем розвитку емоційного інтелекту та показником переважання позитивних емоцій над негативними під час навчання, що свідчить про впевненість студентів у власній
ефективності, і за психологічним критерієм схильності
до академічної самоінвалідизації, зокрема за частотою
пропусків занять з вигаданих «поважних» причин.
У конференції взяли участь науковці з США, Саудівської
Аравії, Марокко, Індії, Ірану, окремих Європейських
країн: Великобританії, Греції. Це вже друга міжнародна
конференція з проблем оцінювання якості освіти, яка проводиться Центром оцінювання якості освіти із залученням
найбільш репрезентативної делегації американських вчених, яка включала: Директора національного Інституту
оцінювання якості освіти США George Kuh; Директора Буросовського Центру тестування університету штату Небраска Kurt Geisinger; професора педагогіки Університету
Джорджа Мейсона William Brozo та ін.
Україна була лише однією зі Східно-Європейських
країн, яка взяла участь у цій конференції.
Як відзначила професор Ірина Аршава, серед нових ідей, що розглядалися під час форуму з важливих
освітянських питань, була пропозиція оцінювати якість
освіти за умовами, які створені у навчальному закладі

університету імені Олеся Гончара.
Презентація результатів реалізації проекту запланована на квітень 2016 року в місті Києві.
Кафедра міжнародної економіки
і світових фінансів
ДНУ ім. О.Гончара
для успішного оволодіння знаннями: Це фізичні умови,
тобто комфорт і естетика приміщень, у яких навчають;
емоційний клімат у колективі; якість підручників, навчальних матеріалів, розроблених викладачами – чіткість викладення матеріалу, структурованість систем знань. Важливою є орієнтація практичних занять на демонстрацію
реальних професійних функцій майбутніх фахівців.
Важливою передумовою успішного засвоєння знань є
регулярність поточного контролю знань.
На думку професора Елеонори Носенко, цікавий
критерій оцінювання індивідуальних досягнень в освіті
запропонував професор із Гарварда Georgios Sideridis –
високий рівень кореляції між показниками ефективності
оволодіння різними дисциплінами конкретної галузі
знань. Професор Елеонора Носенко наголосила також
на тому, що під час конференції детально розглядалися результати проекту оцінювання якості освіти, виконаного національним Центром вимірювання і оцінювання
Саудівської Аравії за дорученням Міністерства освіти
країни. «У проекті виокремлено критерії оцінювання якості
7 інженерних спеціальностей і 21 інших (фізика, хімія, математика, економіка, соціологія, лінгвістика та інші), –
розповіла Елеонора Львівна. – Як приклад, розглядалося оцінювання якості освіти з інженерних спеціальностей
на трьох рівнях. Перший рівень – це загальні навики, якими мають оволодіти фахівці різних галузей знань, а саме:
організаційні, навики вирішування проблем, навики прогнозування перспектив розвитку галузі, комунікативні навики, морально-етичні принципи, критичне мислення,
аналітичні вміння. Другий рівень – загально-інженерні
навики (інженерне конструювання, дизайн, інженерний
аналіз, інженерна практика). Третій рівень – навики,
типові для конкретної галузі інженерії».
Загалом
учасники
конференції
обговорювали
необхідність переорієнтації оцінювання якості освіти з
її змісту на кінцеві результати. Проголошувалося гасло:
«Неможливо оцінити те, що не піддається вимірюванню».
Наголошували на потребі оцінювати освіту як на
інституціональному рівні, так і на індивідуальному, тобто
на рівні окремого фахівця. Важливими критеріями якості
освіти на інституціональному рівні сучасні дослідники
пропонують вважати співвідношення прийнятих на навчання студентів і тих, хто успішно завершив навчання (“degreecompletionrate”). Цікаві ідеї висловлювались
відносно важливості опанування іноземними мовами, зокрема англійською. Вивчення іноземної мови розглядають як щоденну «гімнастику для розуму», бо граматика
– це алгебра мови. В університетах Саудівської Аравії
пропонують навіть оцінювати засвоєння професійноорієнтованих знань і вмінь за результатами виконання
тестів, які пропонуються рідною та англійською мовами.
Це – переконливий приклад орієнтації освіти на кінцевий
результат.
Науковці ДНУ привезли з конференції у Саудівській
Аравії ряд пропозицій для втілення у рідному університеті.
Зокрема, пропонують започаткувати при ДНУ роботу постійно діючого науково-методичного семінару для
викладачів ВНЗ регіону з розробки нових підходів до
оцінювання якості освіти за її кінцевими результатами;
провести на базі ДНУ Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Умови забезпечення переорієнтації вищої
освіти з її змісту на досягнення кінцевих результатів:
світовий і регіональний досвід»; проводити конкурси серед викладачів на кращу розробку методичних засобів
поточного і підсумкового оцінювання знань студентів
та доповнити навчальні програми підготовки магістрів
і докторів філософії модулями щодо нових тенденцій
оцінювання якості освіти.
Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара
тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua
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ру між Варшавським університетом та Дніпропетровським
національним університетом імені Олеся Гончара.
Наступним етапом реалізації проекту «Інноваційний
університет і лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та
інтернаціоналізація» було формулювання учасниками
проектних ідей. Так, проектна ідея науковців ДНУ полягала в розробці стратегії інтернаціоналізації факультету
міжнародної економіки Дніпропетровського національного
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Провідники рубрики:
почесний доктор теології Леонід ЯКОБЧУК
та журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян
(2, 19-22)

В

основу бесіди покладено
книгу о. Олександра Меня
„Світло в пітьмі сяє“‚ яку переклав українською мовою Лев
Хмельковський і випустило в
світ львівське видавництво „Свічадо“ у 1995 році. Талановитого
християнського 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.
По всій землі розсіяні прекрасні
Храми на честь Господа нашого
Ісуса Христа. Кому б вони не були
присвячені, кожен Храм насправді - це, насамперед, Храм Божий,
Храм Христа. Це дім Церкви,
куди збираються люди, щоб разом вітати, славити, любити Господа Ісуса, тому що Він один є
наш Спаситель. Він спасав усіх і
спасіння тільки в Ньому одному. І,
мабуть, немає країни, немає такого місця, де б не височів Храм, великий і величний, або скромний
і маленький. А є місця, де немає
храмів, але однаково ім’я Христове підноситься і прославляється.
Більшість храмів - це витвори
мистецтва. Їх зводили знамениті
будівничі, розписували великі
майстри. Навіщо це, чому, і чи
потрібно? Ми цим хочемо показати, що Дім Божий - святе місце,
в яке ми вклали все своє серце,
вміння, таланти і старанність.
Але є один єдиний Храм, який
зводить Сам Господь Бог. Храм
цей невидимий і всі наші храми
на землі - тільки тінь і прообраз
єдиного невидимого Храму Христового, всесвітнього храму Христового. Саме про нього йде мова
в Новому Заповіті, у посланні до
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі
й не приходьки, а співгорожани святим, і домашні для Бога,
збудовані на основі апостолів і
пророків, де наріжним каменем

є Сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля побудована, росте святий храм у Господі, що на
Ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу». Вся будівля.
Подивіться, як апостол Павло зображує Храм: підвалина будівлі це Господь Ісус, далі його зводять
апостоли, а потім, як із каміння, з усіх нас, з віруючих, постає
вічний Храм єдиної Церкви.
Через сто років після апостола
Павла жив у Римі один християнський провидець на ім’я Герман. І було йому видіння: він
бачив жінку, величну, сиву, яка
брала каміння і складала з нього
башти, зводила якусь споруду. І
коли він звернувся до неї і запитав, хто вона, вона відповіла: «Я
- Церква, я будую свою споруду з
живого каміння». Живе каміння
- це душі людські, душі, спасенні Господом. Подивіться, як говорить апостол: це душі не мандрівники і не пришельці, а свої
Богу, родичі святих - ось хто ми є.
Коли чоловік поза цим - звісно,
він перехожий. Коротке наше
життя. Ми приходимо у цей світ,
народжуємось з плачем і йдемо
з плачем, проходимо короткий
свій вік в смутку, скорботах і хворобах. У незнанні приходить людина, у незнанні вона і відходить,
перехожий, пришелець. Як сон,
як слід на воді, який зникає миттєво - таке наше життя. Справді,
пришельці, як листя восени, що
падає з дерев (хто полічить нас?),
листя падає, його топчуть: падає сніг, і невдовзі нічого, окрім
пилу і праху не залишається під
ногами, так і наші кості лежатимуть, як кості наших предків,
випадкові гості на випадковій
землі, пришельці, про яких забудуть через два-три покоління у
кращому разі, ось хто такі люди.
Але якщо ми врятовані Господом
і прийняті у Його серце, якщо ми
обмиті Його кров’ю, то ми стаємо
вже не пришельцями і не чужими, а ми в світі цьому діти Божі - у

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на запитання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухайте християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить
в ефір з Києва, щонеділі о 19:40, на першій програмі Українського радіо.

нас зовсім інше життя. Приходимо ми, маючи призначення Боже,
проходимо під захистом Його
любові (чи були ми в смутку, чи
у радості, у хворобі чи успіху). І
відходимо ми теж не в ніщо, не в
небуття, а відходимо у вічність.
І кожний з нас своєю молитвою,
любов’ю, вірою робить свій маленький внесок у побудову єдиного Храму - Церкви Христової,
Храму віри, який неможливо
зруйнувати. Земний храм може
бути знищений, спалений, може
розвалитися, тисячі храмів впали і не піднялися знову, але Храм,
який створила не людська рука,
а сам Господь, сама Церква Христова, непорушний, бо про нього сказав Спаситель: «Я побудую
Церкву Свою на камені і ворота
пекельні не подолають її». Він мав
на увазі не будівлі, якими б вони не
були гарними, не храми із банями,
якими б вони не були величними,
а той Храм, який непорушний і
незнищений - Церкву невидиму, яка втілюється тут на землі.
І ми повинні запитати в себе: який
же я камінь? Що я внесла чи вніс у
цю Церкву Христову? Що я можу
зробити? Звісно, ми зробити можемо мало. Але головний талант
у кожного є - це талант серця. І
коли ми віддаємо серце іншій людині, іншим людям, ми віддаємо
його Господу, тому що Він сказав:
«Те, що ви зробили Моїм братам
меншим, ви зробили й Мені».
Отже, труд, служіння, любов,
віра - ось наші підвалини, і тоді
ми будемо справді входити у цю
невидиму Церкву, їй належати.
Будемо співгромадянами святих,
як говорить апостол, разом зі святими, які тілом вмерли, але духом
перебувають з нами, будемо родичами, близькими, які прилучилися до Господа, стали своїми
для Бога через Ісуса Христа, людину, Брата нашого і Бога нашого,
Який втілився серед нас на землі.
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У Дніпропетровському національному університеті
імені Олеся Гончара відбулася міжрегіональна науковопрактична конференція «Болонський процес і динаміка
адаптації українського студентства до культурно-ціннісних
надбань європейської цивілізації».
Захід організовано за ініціативою ректорату, зокрема, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері
гуманітарної освіти, професора В.В. Іваненка, та групи аналізу у сфері гуманітарної освіти навчально-методичного відділу (науковий керівник – доцент Н.П.
Олійник). У конференції взяли участь науковці з різних
вищих навчальних закладів України: Дніпропетровського
національного
університету
імені
Олеся
Гончара, Національної металургійної академії України,
Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури, Національного технічного університету
«Київський політехнічний інститут» та інших.
Діяльність конференції «Болонський процес і динаміка
адаптації українського студентства до культурно-ціннісних
надбань європейської цивілізації» була зорієнтована на
розгляд нагальних питань, що стосуються сфери навчання і виховання молоді й досвіду роботи зі студентами у
різних вищих навчальних закладах.
На пленарному засіданні було заслухано сім
доповідей,
тематика
яких
охоплювала
розгляд
традиційних та інноваційних підходів до навчання і виховання молодої особистості, питань якості освіти та
професійної якісної підготовки у вищих навчальних закладах: «Деякі аспекти формування сучасної освітньої
політики в Україні» проректора з науково-педагогічної
роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді
ДНУ імені Олеся Гончара, професора В.В. Іваненка, «О
модернизации украинской образовательной системы и
ее интеграции в европейское пространство по общеобязательным дисциплинам» професора кафедри філософії
та політології Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури М.Г. Мурашкіна, «Філософські
підвалини освіти: комунікативно-методологічний зріз»
професора кафедри філософії факультету суспільних
наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара
С.В. Шевцова, «Роль соціальної роботи в процесі формування національних культурно-ціннисних орієнтирів

сучасної студентської молоді» професора, завідувача
кафедри соціальної роботи факультету суспільних наук
і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара О.О.
Осетрової, «Возможные пути трансформации внешнего независимого оценивания знаний по географии» професора, завідувача кафедри фізичної та економічної
географії геолого-географічного факультету ДНУ імені
Олеся Гончара Л.І. Зеленської, «Cost-effectiveness in
education» професора кафедри перекладу та лінгвістичної
підготовки іноземців факультету української й іноземної
філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара
Г.В. Ходоренко, «Література: бути чи не бути?» доцента,
завідувача кафедри української літератури факультету
української й іноземної філології та мистецтвознавства,
наукового керівника групи аналізу у сфері гуманітарної
освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара Н.П.
Олійник.
Конференція передбачала роботу двох секцій: «Проблеми української вищої освіти та зарубіжний досвід»
(керівник – доцент В.М. Греченко-Журавська), на якій учасники мали можливість поговорити про сучасні зарубіжні й
вітчизняні форми навчальної та виховної роботи зі студентами; та секції «Болонський процес культурологічновиховний аспект» (керівник – доцент З.П. Бондаренко), на
якій було висловлено роздуми про українську гуманітарну
освіту в умовах глобалізації й нові підходи до здобуття
академічних компетентностей.
На секційних засіданнях учасники конференції
мали можливість поділитися своїми дослідженнями та
досвідом у сфері навчання і виховання студентської
молоді, розповісти про власні спостереження, методи, прийоми і форми роботи, які доцільно використовувати, працюючи зі студентами. Справжньою родзинкою
була мікропрезентація загальноуніверситетського клубу творчої молоді «Паростки» під керівництвом доцента
О.М. Бесараб.
Конференція підтвердила актуальність обговорюваних проблем й наукового обміну у цій галузі.
Група аналізу у сфері гуманітарної освіти
та виховання молоді
ДНУ ім. О. Гончара
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«Наука – це простір, де можна реалізувати
творчі здібності та жагу до пізнання»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара підведені підсумки
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік.
«Ми розглядали наукові досягнення 25-ти студентів.
Щороку ми ретельно відбираємо найкращих та прагнемо
заохочувати їхні наукові пошуки, – відзначив проректор з
наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. –
За напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося
11 студентів факультетів суспільних наук і міжнародних
відносин, психології та української й іноземної філології
та мистецтвознавства; напрям «Природничі науки» представляли 9 студентів факультету біології, екології та медицини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні
науки» – 5 студентів механіко-математичного та фізикотехнічного факультетів. Усі ці юнаки й дівчата активні у
науковій роботі, зокрема, є авторами та співавторами статей у закордонних наукових виданнях та фахових виданнях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських
конференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності, беруть активну участь у
функціонуванні факультетських осередків Студентського
наукового товариства».
Першими у напрямі «Суспільні й гуманітарні науки» виявилися студентки факультету суспільних наук і
міжнародних відносин Марина Артеменко(спеціальність
«Міжнародні відносини») та Марія Кірізвас (спеціальність
«Філософія»). «Свій головний девіз «Ніколи не зупинятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно
втілює у науковому і суспільному житті, – прокоментувала успіхи студенток заступник декана факультету з
наукової роботи Вікторія Вершина. – Варто відзначити
індивідуальні якості дівчини як студентки та молодого науковця. Комунікабельна й відповідальна Марина користується високим авторитетом у колективі,
займається активним громадським життям. Вона –
стипендіатка Загальноукраїнської стипендіальної програми «Zavtra.UA» від Фонду В. Пінчука; 2013 – 2014

рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання
співробітництва з Європейським Союзом»; організатор та
керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасниця Ялтинської Європейської Стратегії у вересні 2014 року.
Марія Кірізвас серед своїх наукових інтересів виокремлює
метафізику,
гносеологію,
філософські
проблеми
психоаналізу, теорію гендеру та вітчизняну філософію
у рамках історико-філософського дослідження. Протягом декількох років Марія репрезентувала досягнення студентської науки ДНУ на конференціях у Києві,
Дрогобичі, Львові, Івано-Франківську, Полтаві. Маша
вважає, що «Наука – це простір, де можна реалізувати
творчі здібності та жагу до пізнання, поєднання яких
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в
особистості дослідника», – розповіла Вікторія Вершина.
Третє місце у напрямі «Суспільні й гуманітарні науки» посіла студентка факультету психології Вікторія Дмитренко. Вона брала участь у міжнародних конференціях,
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, почесне звання «Відмінник ДНУ», отримує стипендії Вченої
Ради ДНУ та міської ради Дніпропетровська, бере активну участь у роботі Студентського наукового товариства
факультету психології.
У природничих науках відзначилися студентки факультету біології, екології та медицини Анастасія Свиридченко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія
Свиридченко в минулому році вже була однією з переможниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив
науковий керівник Студентського наукового товариства
Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впливу грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати
досліджень надруковано у декількох закордонних наукометричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер протягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина нагороджена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію
Президента України, є головою студентського наукового
товариства свого факультету.
Василина Іванишин минулого року також була переможницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ».
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів
на підстилкових безхребетних. Отримані результати
висвітлені в статтях фахових видань України та закордонних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах
міжнародних конференцій. Василина отримує іменну
стипендію Президента України та персональну стипендію
Вченої Ради ДНУ, – розповів Вадим Горбань. – Наукова робота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних негативних факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умовах басейну Дніпра. Результати досліджень надруковано
у матеріалах міжнародних конференцій. Високі бали, які
отримали студентки факультету біології, екології та медицини у конкурсі «Лідер студентської науки ДНУ», свідчать
про високий рівень наукової роботи студентів факультету,
а також їх зацікавленість у перспективних дослідженнях
природничого напрямку, які виконує колектив науковців
Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара».
Найкращими техніками виявилися студенти механікоматематичного факультету Вікторія Ящук та Олександр
Козиненко – стипендіати Верховної Ради України та
Вченої Ради ДНУ. Третє місце у цьому напрямі посіла студентка фізико-технічного факультету Анастасія Кизименко – учасниця міжнародних конференцій, стипендіатка
Фонду Л. Д. Кучми.
За матеріалами Студентського наукового товариства
Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара
тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua
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Юнаки й дівчата народної студії сучасного вокалу
«Мрія» Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара запросили усіх своїх прихильників на
звітний концерт під символічною назвою «Пісня – це коли
душа сповідається».
Повноцінна програма концерту складалася з сучасних
хітів української та світової естради. Виконана багатоголосним звучанням молодих гарних артистів, вона причарувала всіх, хто прийшов розділити святкування 15-річчя
вокальної студії «Мрія».
Усі вокалісти були відзначені грамотами та подяками
ректора ДНУ Миколи Вікторовича Полякова. А Кароліна
Гаян, Аліна Гроховська, Ірина Семенюк та Катерина Шевчик отримали ще й грошову нагороду.
Художній керівник студії Оксана Рудковська розповіла
історію виникнення колективу: «Багато років тому у
Палаці студентів пройшов проект «Вустами студента».
Директор Палацу Вадим Вікторович Стукало запропонував нам об’єднати любителів співу серед студентів. Це
сталося у далекому 2000 році. А через рік на фестивалі
«Студентська весна» група студентів отримала свою першу нагороду – диплом лауреата найпрестижнішого конкурсу дніпропетровського регіону. Згодом з’явилася назва
«Мрія». А потім колектив розпочав своє активне творче
життя».
Зараз у студії займається 16 студентів Дніпропетровсь-

кого університету з різних факультетів: Аліна Гроховська
(ФМЕ), Кароліна Гаян (ФУІФтаМ), Катерина Шевчік (ЕФ),
Ірина Семенюк (ФУІФтаМ), Анна Білошевська (ФУІФтаМ),
Марія Бречка (ФУІФтаМ), Юлія Суровцева (ЕФ), Данило
Нечаєв (ФФЕКС), Марія Алексаха (ФСЗМК), Анастасія Лихачевська (ЕФ), Анна Грищенко (ФУІФтаМ), Марія Шмидт
(ФУІФтаМ), Василь Балобин (ХФ), Марія Ніколенко (ПФ),
Лоліта Лакс (ПФ), Вікторія Голенко (ПФ).
Сьогодні перемоги «Мрії» на конкурсах і фестивалях
прославляють наш університет. Студія чотири рази отримала першу премію Міжнародного телевізійного фестивалю «Доля», який проводиться за підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», тричі
здобувала звання «Студент року» Дніпропетровської
обласної державної адміністрації, щорічно отримує диплом лауреата фестивалю «Студентська весна». Крім
цього, колектив майже кожного тижня бере участь
у різноманітних конкурсах та концертах. Сьогодні
«Мрія» бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ми –
майбутнє» на краще виконання Гімну України, і на you
tube має вже більше 3000 переглядів. Усі бажаючі можуть підтримати вокалістів https://www.youtube.com/
watch?v=M7B25thWQY4.
Високою нагородою для керівників студії є слова
студентів, які провели студентські роки разом з піснею.
«Для мене «Мрія» стала справжнім стартом можливостей. Я навчилася не боятися публічних виступів, бути
завжди у вирі подій і працювати над особистим іміджем.
Закінчивши легендарний фізтех, відчуваю себе творчою людиною», – поділилася враженнями Юлія Кадевич
(Надточій).
Сьогоднішні першокурсники, які нещодавно прийшли у колектив, впевнені, що їхні студентські роки будуть
наповнені незабутніми враженнями від цікавих поїздок і
подорожей, спілкування з друзями. «Все, що ми робимо,
робимо з любов’ю, – говорить керівник колективу Дмитро Свинаренко. – Ми вчимо і вчимося разом з нашими
співаками. Ми не намагаємося зробити з них артистів,
тому що вони обрали іншу професію, але виховати їх,
привити смак до живої музики, справжньої культури – це
наше завдання як керівників».
Палац студентів
ДНУ ім. О. Гончара
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«НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК»

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ
Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст.
Київську Русь заселяли східні слов’яни. Вважається, що
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського,
російського та українського. В той же час існує декілька
інших припущень, які доводять, що українська нація має
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню
в світі молодої держави Україна.
На мою власну думку це здатність до самостійного
існування на визначеній території угрупування людей
(етносу), в подальшому нації, погляди яких збігаються
сприйняттям навколишнього середовища. Мають спільні
звичаї, мову, культуру, ментально споріднені.
Такі угрупування людей мають схожу схильність до
організації матеріального життя, яке притаманне всьому
народу та згуртовує його.
Тобто національна ідея – це комплекс спільних
відмінностей від інших угрупувань, який дозволяє успішно
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це
щось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».
Отже це загальне притаманне етносу в кожній частині
суверенної території для кожного мешканця, незалежно від соціального стану, матеріальних статків роду
чи виду діяльності тобто все те, що надає можливість
до самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних
відношень. Конкретно для українця: це схильність до
продуктивної праці, самостійність в сімейному житті, повага до оточуючих.
Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається
історія зародження в світі України, яка на теперішній час
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. призвели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки
з деякими Європейськими королівствами. В той же час
з’являється полярність на сході татаро- словянської
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зародження князівства «московітів». Перша згадка про Москву
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.
Значний вплив на формування в майбутньому
української нації мало галицьке князівство. Найбільший
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.
Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність
від Золотої Орди.
Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті
слов’янські землі на території теперішньої Волині,
центральної Галичини- України на які в першу чергу розповсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці
часи відбулася Люблінська унія, тобто віруючі грецького
православ’я західних регіонів стали римо католиками.
Та частина Лівобережної України на яку не розповсюджувалось експансія Польщі та не була ще під Росією
були греко-православного. В ці часи східні регіони
слов’янських земель, які поступово позбавлялись від татаро-монгольського впливу, маються на увазі ті регіони,
де домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.
Московія знала Івана Грозного самозваництво
Лжедмитріїв та багатьох інших. Ситуація в Московському царстві почала стабілізуватись з приходом на царський трон бояр Романових. В майбутньому це була смертельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі
Європи. Це впровадження в практику дій російського

царства- принципу збирання земель та підступність дій
російського царства.
Хоч до теперішнього часу Переяславської угоди
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вдалось стверджується, що Україна підписала угоду строком на один вік, тобто на 100 років, росіяни стверджують,
що навічно. Після того як на російський престол сів Петро 1-й, він став іменуватися не царем, а імператором
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував
нищення всього українського, що і примусило гетьмана
України Івана Мазепу боротись за Україну.
Дуже знаменною постаттю в Російській імперії була
Катерина ІІ за національністю німкеня. Вона поставила
за мету досягти того, щоб про українське навіть і згадки ніколи не було. Далі пішло навчання письменності,
діловодство, судійські справи, заклади культури- все було
російськомовним. Це призвело до фетишизації російської
мови в Україні. Це збереглося до теперішнього часу, знищено Запоріжську Січ. Далі був Валуєвський указ, який
прямо в законному руслі забороняв все українське.
Знищення та зомбування всього, що можна вважати
українським, витравило українське з багатьох українців.
Після розвалу Російської імперії в 1917 роціта утворення УНР варто зазначити, що дії з відродженням
України були половинчастими, які і призвели, що свою
самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла
національно-визвольна боротьба УПА, яка особливо
розгорілась після приєднання західноукраїнських земель
до СРСР згідно пакту Молотова-Робінтропа. При цьому
УПА воювала не тільки проти німців, а і проти радянських військ, тобто за незалежність України. Для боротьби
з УПА здійснювалась радянською владою зачистка деяких регіонів Галичини та Волині з депортацією місцевого
сільського населення. Це продовжувалось до 1955року.
При звільненні українських земель від німецької окупації у
війні 1941-1945р.р. місцеве населення обвинувачувалось
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний
парад радянських та німецьких військ, які розв’язали дру-
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еліту української культури, навіть не як її представників як
фахівців, а фізичне знищено.
Гараздо пізніше : уже навіть в повоєнні роки, коли
все національне, українське піддавалось шаленим утискам, уряд взяв на озброєння ієзуїстські методи знищення прогресивної української інтелігенції.
Варто при цьому згадати імена Василя Стуса, Петра
Симоненка, В’ячеслава Чорновола, братів Горинів та багатьох інших. Безумовно, що намагання тотального режиму нанесли великої шкоди свідомості пересічних громадян України. Було частково витравлено національну
гордість, поважне відношення до «святого з святих»
рідної мови. Пригадуються епізоди, підтверджуючи сказане. Коли, наприклад, хто-небудь з керівників колгоспного
села-голова колгоспу, бригадир чи агроном, звертався до
своїх підлеглих рідною і для нього українською мовою, даючи розпорядження, це звучало природно.
В разі якоїсь наради, засідання правління чи зборів,
коли виступали з трибуни хтось з керівництва колгоспу,
відбувалася метаморфоза. Всі чули російську мову, чи намагання говорити російською. Від цієї російської у слухачів
червоніли та в’яли вуха . Епізод про який згадується – результат довготривалого впливу на психологію українців
«старшого брата».
В завершення згаданого доцільно відзначити, що особливо у повоєнні часи, коли збільшились комунікаційні
можливості донесення до пересічних громадян керованої
інформації, українська мова не завжди витримувала та не витримує і зараз, за умов незалежної України
асиміляторських атак з боку російської.
Ми перестали чути в повсякденному спілкуванні багато українських слів, які під тиском перекочували до
російських слів. Це, наприклад, такі слова як, Новий рік,
ганьба, неділя, тиждень та багато інших, які є часто вживаними в побуті українців.
Естафету витіснених слів «успішно перехопили
російські», подаровані «старшим братом». Якщо торкнутись фахового використання державної мови в незалежній
Україні для науково-технічної документації, то і тут не все
гаразд. Це стримує творчий потенціал спеціалістів та вчених.
Отже настав час звернути пильну увагу на мовне питання, як носія всього національного.
Необхідно залучати всі прошарки населення до
патріотичних дій в першу чергу до позитивного вирішення
мовного питання в Україні, як скарбницю відродження
та зміцнення всього національного з усього діапазону
функціонування України.
Іван Лубенець
(м. Січеслав)

«СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ БОРИСТЕНУ»

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА ВСТОЯТИСЬ
ПРОТИ ПУТІНСЬКОЇ АҐРЕСІЇ?

С

ьогодні це питання, майже кожному, якщо не на
язиці, то на умі. Незаперечно, більшість свідома того, що у
випадку збройного вторгнення Москви, Україна не є готова зупинити, потенційно набагато сильнішого
агресора. Стратегія Путіна, перше
хоче впевнитися, що його вторгнення
не спричинить Третьої світової війни,
яка може закінчитися катастрофічно
не тільки для Москви, а також для
всього людства. Це випробування
дуже дорого обходиться для нашого народу, але не меншої поразки
зазнає і Москва.
Питання,
чому
Україна
не
використовує часу, хоч і нестабільного
перемир’я, для відбудови оборонних
сил? Відповідь не проста, але тре-

ба її розглянути. Незаперечно, що
початкова агресія об’єднала майже весь український народ в одну
монолітну силу. В проміжку недовгого
часу, московська брехлива пропагандистська мережа, створила в Україні
внутрішню війну, яка зростає на силі.
У наслідок з’явились непорозуміння,
як у владній структурі, так і в народі.
Неодноразово старшини вищого рангу, зраджують патріотичних вояків.
Може, саме тому, все більше і більше
у душі закрадається розчарування, яке й породжує перевертнів і
зрадників.
Зараз, коли йдеться про мир з
Москвою, то чи не означає це, що
треба готуватися до війни?! Питання, чи наша молода Держава дасть собі раду з двома фрон-
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гу світову війну, показали безпідставність звинувачення
західних регіонів у зрадництві здійснювалось знищення
слідчими «Смершу» над червоноармійцями, яким удалось
вирватись з оточення, нав’язувалось самогубство, щоб не
бути полоненим. Здійснювалась розправа з місцевим населенням, яке звинувачувалось у співробітництві з ворогом.
Голод 1946-1947рр. був штучним, в той час же ешелони з пшеницею прямували до радянської зони окупації
Німеччини, про своїх забули. Кримська область передана
Російською федерацією Українській СРСР за рішенням
ради міністрів СРСР, оскільки Крим був без води та
електроенергії. При цьому від України було відшматовано
частину території Харківської області, на базі якої утворено Білгородську область РСФСР. Це надається для
того, щоб всі зрозуміли, що Україна для Криму збудувала
Північно-Кримський канал та напоїли кримчан, який згодом відновився як здравниця не тільки України, а всього велетенського СРСР. Зараз, попавши під окупацію
Росією, Крим знаходиться в процесі стагнації, вірніше
його інфраструктура інтенсивно руйнується, він стає
військовою базою Росії.
Відслідкувавши нелегкий шлях народу, який з часом
вималювався як український, та заявив про себе, що йому
притаманний весь комплекс властивостей, який має кожна повноцінна нація.
Отже вже на ранній стадії своєї самоорганізації та
само ідентифікації, прагнення до незалежності було не
тільки виправданим, але і обґрунтованим, але і впровадженим у життя рухом самої історії існування народу.
Подальші події це підтвердили. На завершальній стадії утворення першого варіанту Української держави, мається
на увазі УНР, яке на жаль, було невдалим Проросійський
пролетарський режим після заколоту 1917 року та утворення СРСР в 1922 році заявив, що юридично створив
українську державність у вигляді рівноправної союзної
республіки, яка в дійсності була віртуальною та пильно
контролювалась комуністичним режимом.
Якщо у напрямку науково-технічного розвитку на
юридичній території України стверджувалось що це досягнення всього «ловецького» народу, але замовчувалось як внесок українців. Категорично інакше виглядали справи коли, вирішувалось питання культурного та
соціального розвитку Української СРСР, тобто коли йшла
мова про культуру, звичаї та і навіть не тільки про мовну
політику, а навіть про українську писемність.
Все, що стосувалось українського етносу було
під пильним контролем режиму та в багатьох випадках підлягало знищенню. Всім відомо чим закінчилась
«українізація» тридцятих років ХХст., коли було знищено
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тами? Чому двома? На мою думку,
першим є внутрішній фронт, а другим - московський. За час існуючого
нестабільного перемир’я, Москва
зуміла підступно та таємно з поміччю
своїх вишколених кадрів та 5-ї колони в Україні, створити таємний
фронт, який важче подолати, аніж
збройний. Не вживатиму тут жодного імені, бо кожному відомо, що
в Україні з кожним днем зростають
тривожні непорозуміння та чвари в
апараті державної структури, від самих вершин до міських Рад. Взаємні
звинувачення, сварки, дуже негативно впливають на всю спільноту,
як в Україні, так і в світі. У наслідок
стає велике розчарування після
революції Гідності, на яку покладалося стільки надій і сподівань. Загальний український хаос – це крок до
остаточного розвалення оновленої
державності в Україні і прямий шлях
у московське ярмо. Від України
починає відвертатися Європа зі
своїми клопотами, які не виключено посіяв Путін разом з сірійськими
асадами. Америці ж втомилася від
шефства і від всеукраїнського хаосу
і вічного нашого отаманства.
У такій непередбаченій ситуації
найбільше потерпають чесні люди.
Хабарництво розквітає, не зникає
з політичного обрію безконтрольна
корупція, непоодинока, продажність
та відступництво. Патріотичні вояки звільнені з фронту розчаровуються, повертаючись до рідних домівок.
Тисячі сімей, як і біженці з Донбасу, опинилися в однаковій ситуації:
не мають праці, безпомічно переживають психічні травми. В загальному, особливо у час воєнних
дій в країні, відчувається дошкульний брак сильної руки проводу. На
перший погляд ситуація виглядає
катастрофічно, але, як на мене,
небезнадійно. Надії не зовнішню допомогу підвели, як по Першій так і по
Другій світових війнах та в часі злому Совєтської імперії. Ну, а тепер
спостерігається, як наші „гаранти”
м’якнуть перед путінськими погрозами. Постає питання:
чи зможе
в такій не передбачуваній, хаотичній,
непослідовній ситуації, Україна зберегти свою незалежність? Відповідь
не проста, але оптимістична. Щоб
осягнути перемогу, Україні необхідно
негайно знищити внутрішній фронт.
У тому тільки може допомогти новоприйнятий Конституційний закон,
який змусить однаково відноситися
до всіх жителів країни, включно зі
„святими коровами” - недоторканими. Не можна випускати на волю
крадіїв хай навіть за величезні
внески.
Складається
дивовижна ситуація, яка вже називається,
українською:
украв
мільярд,
відпустили за мільйон. Дикість. За
корупцію, продажність та хабарництво має відбутися підвищена сувора

кара. Ніяк відпусток за гроші і втечі
до своїх рахунків на далекі острови
з їхніми банками і нечуваними депозитами. Узяти на облік усі приватні
літаки і їхні маршрути у випадку
чого, крадії шукатимуть інших посадок. За державну зраду, крадіжки
державних коштів в особливо великих розмірах, у час воєнний застосувати хай тимчасову, але смертну
кару. Тільки це зупинить „волосату руку”. Після вживання таких суворих заходів, страх наче струм, передаватиметься від одніє особи до
іншої. Народиться громадська думка: покарають як в роки війни карав
військовий трибунал. Припиняться
ресторанні гульки в столиці й в інших
великих містах України, що нині нагадують пір під час чуми. Тільки така
суворість, дотримання букви закону, не підкупність, дуже швидко зупинить всеукраїнську злочинність і зневагу до законів і судів . Олігархічна
влада повинна відповісти перед народом! Під час нетривкого перемир’я
слід інтенсивно готовитися й до ворожих агресій. Якщо не дай Божедо широкомасштабної війни. Слід
пам’ятати, що Україна може залишитися сам на сам з підступним і жорстоким ворогом. Це уже засвідчувала
наша історія і не раз у стосунках з
Москвою, як тільки Україна намагалася вирватися з московських лабет.
Європа не захоче помирати, якщо ця
війна на чужих фронтах. Україна загнала себе в глухий кут, оголосивши позаблоковою державою. Оголосивши АТО внутрішнбою боротьбою
з тероризмом, інші держави не можуть навіть формально стати на захист країни , яка опинилася сам на
сам з ядерним агресором, який ще
погрожує радіоактивним попелом у випадку чого. У цьому випадку не
можливо сісти за стіл перемовин з
гарантами Будапештського меморандуму. Адже АТО – це внутрішня справа країни.
Негативну роль відіграє в Україні
Московська церква, яка служіння
Богу і 10-заповідям перетворилася
в пропагандистську машину ПутінаГундяєва. Останній оголосив війну
Москви з Україною священною. Це
блюзнірство і аморальність, якого
не бачив цивілізований світ. Це дика
не сумісність зі святими заповідями
не убий - заклик убивати, освячувати надсучасну зброю на смерть людей, в якій, як показала реальність,
на Донбасі загинуло більше мирних
жителів- жінок, дітей, аніж вояків.
Владики різних конфесій не мусять
любитися, але для добра народу і
держави у критичні моменти життя батьківщини, мають не ворогувати, а взаємно толерувати і респектувати. Бо протилежна цьому сучасна
поведінка творить прірву і недовіру
між парафіянами, своїми людьми,
які ходять у різні церкви. Недовіра

та економічні злидні, можуть створити третій Майдан, який може стати
останнім у державі, яку ми будуємо,
яка підводиться з колін. Майдан ще
більш кривавий, аніж попередній.
Путінські війська уже його розганятимуть танками і бетеерами, що накопичилися в Донбасі і білою, як
смерть, „гуманітарною допомогою”
Третій Майдан, маємо це усвідомити,
виявиться кривавий і трагічний. Для
держави і народу.
Нелегка доля всього українського
народу, як трьохсотлітня московська неволя, має змусити зрозуміти,
що сьогоднішня кремлівська агресія
створила йому вибір без вибору двох
альтернатив: або об’єднаними силами та жертвами, зупинити московсько-ординську навалу і спільно з поневоленими народами розламати
московську імперію, або зі схиленою
головою піти під московське ярмо чи
не навіки. Ми не можемо і не маємо
морального право і обов”язку допустити нову московську окупацію. Ми
маємо вже пам’ятати про підступність
Москви і його принцип пряника – батогом. Спочатку українські школи
і преса, а згодом тюрми і сибірські
сніги. У нас сьогодні вихід один:
відстояти свою незалежність і волю.
Або вмерти. Третього не дано!
Одначе, я хочу вірити в силу
українського народу, який є не скорений і незборимий. Він волить
українського Вашінґтона, який зуміє
об’єднати всенародні маси та створити силу, яка здивує не тільки Москву, а й світ, що вже здивував своїми
добровольцями, волонтерами, які
замінили за кілька днів і тижнів розвалену Українську армію попередніми
гарантами. Ми стоємо перед могутньою і дикою, безжалісною потугою, почерк кривавий якої ми вже бачили у Чечні, Грузії, в інших місцях,
де проходив московський загарбницький чобіт. Ми сьогодні не можемо нехтувати загрозливою долею
нашого народу. Так, то не є легкий
альтернативний виклик, але хоч із
жертвами, він буде змушений прийняти його, в ім’я життя родини, цілої
нації. Бо чергове московське поневолення, буде набагато більше жорстоке, аніж усі минулі окупації. Звір, якого намагається світ зупинити мирним
шляхом і економічними санкціями,
може зірватися з ланцюга, щоб утриматися в імперському кріслі і, не доведи Господи, застосувати ядерну зброю про неодноразово заявляв
Путін. А це для нього чи не єдина
можливість, щоб увіковічнити себе
в історії, про що він мріє. Але все це
може закінчитися кінцем життям на
планеті. Чи усвідомлює це він і ті, що
по-справжньому йому не накинуть уздечку на шию.
Іван Буртик
(Ню-Джерзі, США )

ажко повірити що цій жінці незабаром виповниться 94 роки. Її доля готовий матеріал
на екранізацію - у 18 років , як і багатьох
молодих людей що взяли зброю і вступили до лав
УПА, засудили на каторгу до СИБІРУ, ВОНА звідти
втекла і майже пішки повернулася назад на Батьківщину, жила під іншим ім’ям, приходячи інколи на
свою могилу(бо рідні її на той час вже поховали)...
ЇЇ золоті руки, їх результат, знають у всьому світі. Пані
ЄВГЕНІЯ ГЕНИК майстер на всі руки - ВОНА і вишиває, і робить прикраси, і ткацтво також її рук справа.
Тому молодиці кому «іржа» їсть мозок зі споконвічним запитанням - «що робити щоб краще жити?» - гляньте ЇЙ в очі і бігом в КОЛОМИЮ - поки Пані ЄВГЕНІЯ ще в силі,
переймати навики таємниці її ремесла!!!(до речі в
КИЄВІ скоро буде персональна виставка ЇЇ робіт)
ЯРОСЛАВА ТКАЧУК, директор
Національного музею Гуцульщини та Покуття.

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

Український січень: прикмети
С

ічень — назва місяця пов’язана з при- Пасічники уважно стежать за станом бджіл.
родними явищами — великими моро- Тиша у вуликах свідчить про те, що сім’ї здорові,
зами та холодними вітрами. В народі ка- меду для їжі вистачає, миші бджіл не турбують.
жуть: «Січень снігом січе, мороз вогнем
пече». Крім того, січень розсікає зиму навпіл. Якщо у січні висить багато густих і довгих бурульок — урожай буде хороший.
Січень у народі називають студень, сніговик,
тріскун, лютовій, корінь зими, її володар та
Якщо у січні часто будуть снігопади та
вершина. Це місяць яскравих зірок, білих сте- завірюхи, то в липні часто йтимуть дощі.
жок, синіх льодів, ясного неба, снігів-переметів.
Якщо січень мокрий та з відлигами -жди
Зимовий ліс тихий і мовчазний. Тільки сороки
холодного літа.
скрегочуть з ранку до вечора. Коли більшає день,
веселіше починають поводити себе птахи — попискують синиці, голосніше співають вівсянки. Якщо дерева в січні часто покриваються
інеєм — на щедрий врожай.
В ялинках у шишкарів виводяться пташенята.
Під льодом починає нереститися лин. У кінці
місяця починаються не часті тепер весілля вовків. Іноді вилазить розім’ятися з нори борсук.

Взимку ліс без вітру шумить — бути
хуртовині.
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Частина 3.

ПРИДБАНА

БАТЬКІВЩИНА
АБО ЧУЖИНА

( Продовження. Попередня публікація в № 11 за 2015 р.)

же довгі роки спілкуючись та готуючи дописи
про представників західної української діасВ
пори я прийшов до одного, певен, безпомильного

висновку. А саме що отой розвій нашого етнічного житті чи то в Америці, чи Канаді, чи в інших
цивілізованих країнах, де українці для того мають
нагоду ніколи б не був можливий, аби не прагнення самих наших людей зберегти свою ідентичність.
Звучить на перший погляд банально. Позаяк від
того не втрачає своєї глибинної сутності. І друге. У кожної спільноти є свої лідери. Вони можуть
бути, на перший погляд, не дуже помітними, не
обов’язково навіть публічними. Але вони тихою
сапою роблять свою справу: зберігаючи на чужині
і рідне слово, і рідну культуру, допомагаючи у різний спосіб землі дідів і прадідів, своєму народові.
Чимало таких людей зустрів і під цієї подорожі
, хоч більшість з них знав раніше, з деякими познайомився
під часперецього свого приїзду. У одРобочий вже
момент

бігу з’їзду УККА. Добре
з півострова
знані вКозак
українській
грома- Флорида
США,
визнанні ми
лідери
Вдіодній
з публікацій
вже згадували що давній
інашої
вірнийдіаспори
приятель Іван
журналу
Бур-«Бористен» добродій
Олексій
Коновал,
нині мешкає на сонячній
тик ( зліва
) таякий
Аскольд
Флориді, знайшов архівне підтвердження свого
Лозинський
узгоджують
козацького
походження.
Що ж вільнолюбна та працьовита
кров
дає
взнаки
у житті цієї людини. Натехнічні моменти
зібранродився добродій Олексій Коновал у м. Миргороді
ня.Полтавщині ( До речі, з’явився він на світ 27-го
на

иН
світл ги
к
о
т
Нота тньої кни
а
бу
з май я сухонос
л
е
Фід ью- Йорка
«від Н штату
до
рки»
«Колонка шеф о- тредактора»
ьої зі
н
сам

ному з своїх дописів відома українська журналістка
з Канади, видавець журналу „Всесміх” пані Раїса
Галешко , до речі, представник «четвертої хвилі»
Натхненно
викоеміграції називала таких людей
постатями
діаспоукраїнський
ри. Я думаю визначення нують
цілком влучне
та образне.
Справді, усі ці люди незалежно
від їх майнового,
та американський
на- соціального, вікового, освітнього та іншого статусу є
ціональний
під
постатями. Постатями нашої
діаспоригімни
на чужині.
Нижче подані скупі обриси
лише
окремих
час відкриття 11-го таких людей. Зрозуміло вони схематичні і дуже
конгресуті, хто
українців
стислі. І нехай мене пробачать
залишивАмерики
делегація
ся поза „кадром”. Дещо
я постараюся
надолужити у наступних публікаціях
та своїй журміста Чикаго.
налістській й письменницькій робітні
Адже
писати є про що. Бо наше коріння на землі Вашингтона правдиво, як це не парадоксально виглядає,
не лише свідоме, а й міцне та має добру тяглість.
Фідель Сухоніс, редактор журналу «Бористен»
Щодо добродія Олексія Коновала, то окрім працелюбства, активності та завзятості його завжди
відрізняв гумористичний погляд на оточуючий
наш світ. Буквально кожному його листі можна
знайти щось чи то смішне, чи просто саркастичне.

січня. Отож, принагідно здоровимо цього славного
чоловіка з черговою юнацькою датою) . У 1943 р.
разом із батьками емігрував на Захід, під час перебування у таборах для переміщених осіб навчався
у гімназії. У 1950 р. виїхав до США, навчався на
авіаційно-інженерному факультеті Іллінойського
інституту (Чикаго), закінчив механічний факультет Іллінойського інституту технології (1960). У
1974—1985 рр. викладав українську мову, літературу, суспільствознавство, історію в школі українознавства при православній парафії св. Володимира,
Зустріч з мужнім Ніком
був директором школи українознавства (1980—
Вуйчичем у літаку рейсу
1985). Член УРДП (з 1976), генеральний секретар
ЦК УРДП (1975—1995), голова УРДП-УДРП (1995—
Франкфурт
– Нью-Йорк
стала
На фото: Олексій
Коновал
американський
2000). член дирекції фундації імені Івана Багряного.
українець з козацьким
корінням.
не буденних
вражень
З 2000 року редагує бюлетень «Фундації ім. І. Багря- Ось зовсім початком
недавноза океаном.
отримав Молодий
від нього
автора
ного». Автор літературознавчих розвідок про пись- кореспонденцію де він пише, що один українець
менників діаспори, упорядник архіву І. Багряного. з штату Арізона
чоловік
має страшні
шукаєщоадресу
очільникавроРПЦ
Не важко зрозуміти що за цими лаконічними та Кирила. І чи не міг би я тому чоловіку зарадиджені
каліцтва
став
символом
скупими рядками біографії доля людина, котра ти, знайшовши координати кегібіста у рясі. А посповна присвятила себе справі свого народу. Бо ж тім пан Олексій
нескореності
та додає:
завзяття
для я
не без сарказму
« А втім
попри облаштованість і вигідність американського йому порадив мільйонів
просто звернутися
до Путіна.
Той
людей
в
усього
світі.
способу життя ніхто не звільняв добродія Коновал точно знає адресу Кирила. Бо вони ж приятелі…»
Інтернет
– адреса
Ніка інших
Вуйчи-ната його родину від щоденних клопотів буття. Та й Справді приятелі
у справі
гноблення
знову ж таке у могутніх США добробут з неба не па- родів та розсіювання
ча, котрувійни
він написав
на
клапу всьому світі.
Про
дає. Його слід заробити щоденною та впертою пра- це добре знає Олексій Коновал, який присвятив
тику
паперу
в
літаку,
ротом.
цею. Між іншим, показово що 99.99 відсотків наших усе своє життя боротьбі з російським шовінізгромадських
активістів чоловік
на Заходіусоціально
успіш- мом
Іншої можливості
якого з дитинства
відсутні
і ноги просто
має.
За довгі
та як руки
міг виборював
волюне
для
свого
народу.
ні громадяни своїх «придбаних Батьківщин». Бо ці
години
міжконтинентального
перельоту
Нік
потоваришував
з
німкенею
Клаудією.
люди вміють й хочуть трудитися на будь-якій ниві.
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На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани
Підемоприємно
на бaби...
Надзвичайно
було пеЗразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо- Легети виглядає як голлівудські зірки. А ще в них
реконатися
українська
вок
означає нащо
Галичині
гуляти громада
по дівках, бути є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під
США неЗазвичай
обмежується
активністю
гульвісою.
такий вираз
зустрічається в час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..
жартівливому
контексті.
А згадую
тут про нього
лише старшого
покоління.
З Павлом
через миле та приємне спілкування з Борисом ЛеБандерівським
на фото
з Чи-вже пигетю.
Це саме той( пан
Легетазліва)
про якого
каго«Бористен»
автор буврозповідаючи
знайомий ще
дойого
пересав
про
торішній
літній
приїздз’їзду
до Січеслава
якості
представника
бігу 11-го
УККА. Ау ось
з Юрієм
Американсько-Української
Медичноїпо- ФундаСимчаком
( на
світлині
справа)
ції
з Детройту.
Тоді
українець
з Америки привіз
знайомився
вже на
конвенції
українців
для
потреб наших
лікарів
поважну
кількість перекладених
українською
мовою лише
підручників
Америки. Молодому
чоловікові
«Невідкладна
хірургія». житВидання та
24 роки він військова
працює продавцем
переклад було здійснено коштом та завдяки інітєвого забезпечення
в Українському
ціативи
українських лікарів
США, які об’єдНародньому
Союзі йдоброчинну
так само бере
нанні
у вже згадану
організацію.
І активну
ось я у Детройті.
таки зустріч
в Українучасть вІ знову
життіжнашої
громади
ському Домі організовує невтомний Борис ЛегенаТа
землі
та.
ще йВашингтону.
гостить нас з моїм приятелем Еріком
Баширяном у своєму затишному та модерному
домі. Розповідаючи присутнім на імпрезі про Серед почесних гостей чергової конвенції
перебіг своєї подорожі до Дніпра БорисУККА
ще- був і талановитий кінорежисер, Народний
дро ілюструє свою промову світлинами на
ве- України Олесь ЯНЧУК. Знаного продюсера
артист
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати
та кіномитця єднає давня та плідна творча дружба з
одну з них він раптом звертається до слухачів:

Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти
на талановитий та історично правдивий художкрема,
бaби…
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-

ня та фінансової підтримки УККА.
На мить запала тиша. Я й так само не міг второпати. На якійсь компромат, звісна річ, не очікуДніпропетровський національний історичний
вав. Бо через щільний графік відвідин Борисом Дніпропетровського «на баби» ніхто навіть музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає Дніпропетровськ, який був заснований губерякійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році.
на якій зображено половецькі баби поблизу му- У музеї виставлені колекції від старовинних
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ часів Другої Світової війни. Унікальними ексзавжди виграшна. Недаремно ж у всьому світі понатами є половецькі «баби», Керносівський
лікарі вважаються ще добрими оповідачами…. ідол та колекція козацьких старожитностей.
Половецькі бaбu — монументальні кам’яні
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до
генерації, вже вирослих і сформованих україн- скульптури, які з’явилися на території сучасців в США , відрізняє надзвичайно добре серце ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем- статуї або баби поширені в степовій смузі
но ж його праця в українській громаді найперше Європи і Азії від Монголії до Німеччини.
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. Українці Америки ніколи не забудуть страштрагедію Голодомору 1932-1933 років в країні
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета ну
знову
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні
в Дніпропетровську. Справа в тому що Американсько-Українська Медична Фундація закінчила
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд
роботу над своїм новим проектом – українським
УККА.
перекладом військово-медичної книги “Охорона
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвячена психічним розладам, які отримують військові
під час бойових дій. Це розширене видання містить
В це спершу важко повірити, але
інформацію про усі види психічного здоров’я війнаймолодші
учасники родинного фольськових, включаючи травматичне ушкодження
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий
клорного колективу «Коріння» з штату
та операційний контроль напруження, підготовка
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої гестійкості та інші запобігаючи заходи, управліннерації українців в США. І незважаючи
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну
та трудову терапію, медикаменти, запобігання
на це вони не лише майстерно виконусамогубству, судову психіатрію, допомогу ув’язють народні пісні, а й добре володіють
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і
українською мовою. Для делегатів 11-го
роль військових психологів та священників, а таз’їзду УККА самодільні артисти викокож удосконалення військової політики та практики у середовищі охорони психічного здоров’я.
нали низку українських народних твоАле певен що в цей приїзд Борис Легета на
рів.
баби точно не піде. Бо минулого разу наробив досхочу світлин побіля одного з найбільших історичних музеїв Дніпропетровська.
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Голова фундації українського геноциду - США

Інтелегент від природи

Іларіон ХеЙЛиК
– один
з найдавніших
Подейкують
що є людські
якості,
котрі виховаУ пана Миколи Міщенко надзвичайно добре і від- татинайвідданіших
не можливо. Принаймні,
таких мені
приятелів однією
журналуз «Борискрите обличчя. Мені лише раз довелося бачитися з здається інтелігентність. Так можна пройти вишвже не роки, а десятиріччя,
та
цією людиною, коли я перебував на двадцятилітті тен»
кіл .вМинають
якихось аристократичних
школах Лондона
святкування української незалежності в Чикаго. Та нечименшає
завзяття
і оптимізм
Парижа,
навчитися
правиламдобродія
етикету Іларіабо доперед я неодноразово чув і навіть опосередковано она,
стеменно
засвоїти
якою
саме
виделкою
слід брати
не міліє
криниця
його
жартів
та усмішок,
спілкувався з ним. Він навіть сприяв у виданні двох за святковим
обідом рибу та в який бокал наливаі стрімкий
ручайвивчити
його
поважних пропам’ятних книг журналу «Бористен» нетивисихає
червонеповноводний
вино. І лексикон
відповідний
про голодомор «Не підлягає забуттю» та «Про го- любові
особливо
для
спілкування
з
панянками.
Однак,
та відданості Україні. І хоча в останні є
лодомор вустами молодих». Заслуга Миколи Мі- гарне китайське прислів’я – «Ти можеш купити лікавінніколи
більше
перебуває
дру-вищенко типового представника, так званої, третьої роки
ря, але
невже
купиш
здоров’я».з коханою
Так, напевно,
хвилі української еміграції на землі Вашингтону в жиною
на більшості
їх мексиканській
посілості
глядає Раїсою
справа для
з нас із такою
шляхеттому, що завдяки його старанням і наполегливості наною
рисою
як Мугерес
інтелігентність.
Людина або
може
острові
Ісля
мені
пощастило
його
трагедія нашого народу стала надбанням світової бути інтелігентом , або попри навіть намагання
таВорені.
громадськості. Фундація Українського Геноци- застати
ким всеуж американському
таки не є . Особисто
для менеДивишся
прикладом
ду-США офіційно була зареєстрована у штаті Іл- насправжнього
українського
інтелігента
завжди
цю добру і водночас
сильну
людину
й стаєбув
лінойс наприкінці 2002 року з метою проведення Леонід Якобчук з американського штату Ню-Джерзі.
просвітницької роботи між іншими національ- зрозуміло що козак у доброму гуморі та самоностями. Це є всеамериканська Організація, яка почутті на сто першому році життя – не визамінила Громадський Комітет Вшанування Жертв гадка. Я глибоко переконаний що не зрадить
Геноциду і розширила свої параметри діяльності.
Добродій Микола Міщенко, як і сотні тисяч україн- вкраїнській традиції і загудзонський козак роців в західній діаспорі, надалі продовжує щорічно дом з Мишуриного Рогу що на Січеславщині
вшановувати пам’ять жертв геноциду й пропагує свідчення історичної правди поміж нашими Іларіон Хейлик!
людьми, але головним завданням Фундації є винести цю правду на світову арену. Між іншим, усім
охочим допомогти чи більше дізнатися про справу
добродія Миколи та його помічників подаю координати Фундації Українського Геноциду – США
в Інтернет - вебсайт www.ukrainiangenocide.com,
Е-пошта: ugff-usa@sbcglobal.net. Безумовно, вся
ця діяльність пов’язана з коштами та моральною
і фізичною підтримкою української громади. А
тому честь і хвала нашим братам за океаном, котрі
Леонід Якобчук - природний український інтелігент.
жертовністю і пам’яттю доносять світу правду про
Голгофу українського народу, яким був геноцидВін з’явився на світ в селі Залізниці Корецького
ний голод влаштований Москвою у 1932-1933 рр. району Рівненської області у великій християнській родині (11 дітей). Певний час саме у їхньому
домі відбувалися богослужіння і він з раннього
дитинства сприймав Боже Слово. Ще хлопчиком
Леоніду Якобчуку довелося зустрітися з жахами
війни, коли спалювали молитовні будинки, погрожували християнам смертю. Одного з його братів
було засуджено за віру в Бога. Леонід Остапович
не раз згадував , як ще змалку він дуже хотів навчатися. Та в університет, незважаючи на високі
результати екзаменів, його не прийняли ні у Києві,
ні в Каунасі — тому що не був комсомольцем...
Лише згодом він зміг закінчити фізико-математичний факультет педінституту у Вільнюсі. Одружившись із пані Яніною (з дому Войніч) і проНа фото невтомний голова Фундації українського живши певний час у Польщі, вони переїхали до
геноциду США Микола Міщенко
Аргентини, а згодом — до США. Саме там у них
вперше з’явилася можливість для служіння Богу.
Я маю приємність знати цю щиру і надзвичайно
інтелігентну людину вже довші роки. Адже почесРодина Ганни та Михайла
до «дітей
третьої
хвилі
еміграції».
ний доктор
теології
Леонід
Якобчук
разомІзхоч
журА цейКОЗЮПи
велич- належать
налістом , коріння,
редактором
газети «Свопересічно їх ровесники не цураються свого українського
але,української
на жаль, асиміляція
бода» в США Левом Хмельковським незмінний
меморіал
невблаганна. Представниківний
їх генерації
не так провідник
часто зустрінеш
в українських
та засновник
рубрики організаціях
«Християнська
- пам'ятники
сторінка» в ( журналі
на чужині як з покоління батьків
чи з числа новоприбулих
хоч роль,«Бористен».
так званої, Неодноразово
«четвертої
бачився
і
з
його
дружиною
пані
Яніною.
Свого
на
вшанування
хвилі» в житті української діаспори США особлива
тема)
. Однак,
і Ганна
, і Михайло
часу,
етнічна
полька
завдяки
шлюбу звиглядає
добродієм
не підлягають загальним тенденціям
діаспорногоЛеонідом,
життя. Їх котра
діти сповна
отримали
українське
частинку
свого серця
віддала
жертв ГолодомоУкраїні,
пригощала
мене
смачною
помідоровкою.
виховання, господарем в хаті
слово,
а ще закоханість у національну культуру та звичаєру урідне
місті
Чікаго
Як не гірко, з грудня 2014 року пані Яніни не має
вість . На світлині Ганна і Михайло побіля тарілкипосеред
з петриківським
розписом,
яку привезли
до
нас. Однак,
згадка про
неї залишаєть(США).
ся
у
серці
добродія
Леоніда
на
все
життя.
Як
і у
США після однієї з подорожей в Україну.
серцях їх двох синів та доньок й п’ятьох онуків.
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Красиві Українки

Голова
РОДУ
УККА добродій Іван
Наша нація
багата на тих жінок, які красиві і душею, і
БУРтиК
був одним
тілом.які
У кожному номері «Бористену» з тих промоторів,
доклали чимало
зу- історія Красивої Українки!
нова
силь для того аби 11-й
з’їзд
Українського
Конгресового Комітету України пройшов
Жінка з цікавою життєвою
історією, дуже гар- мовою Тараса, яку вони і їх діти ніколи не забували.
якнайуспішніше.
На
ним
почуттям
гумору
та
любов’ю
до Батьківщини,
світлині лідер нашої
яка живе в її серці завжди і будь-де – Раїса Хейлик.
громади у США побіля свого будинку в
місті Кліфтон ( штат
Ню-Джерзі). На превеликий жаль, вже не
один рік вдівець пан
Іван утримує свою
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього на гостинах у великі свята. Бо переконані
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг переконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто чудовий!

Трикутники долі

З родиною Валентини
та Віктора
Авторка книги «Трикутник. Дві долі, три дороги»
БАБАНСьКиХ
з
- книга про те, як зустрічаються
дивовижні люди.
Вмістечка
цій книзі подружжя
Хейликів розповідають про
Вотчунг
те,
як вони
зустрілись.
штату
Ню-Джерзі
ав-Його і її доля долі схожі
на кінофільм - цікавий, місцями драматичний та
тор знайомийфільм
вже про
не те, як у великому світі
патріотичний
один
рік.
І
кожного
знаходять одне одного споріднені душі. Але це і
не
зовсім
любовний роман
разу
зустрічаючись
з - «Трикутник. Дві долі,
три
дороги»
спогад
про
цими милими людь- історію, яка триває досі,
згадки про події, які вже пішли у небуття, історія
ми те,
знаходилися
нова
про
яка два життя,
немов по геометричним затема намалювали
для обговоренконам,
свою карту - трикутник знаходить
в Україні, потім веде їх в Венесуелу
ня. початок
Але найголовніі шою
згодом з– них
в США.
булаАле,і як відомо, трикутник не
має ані початку ані кінця, тому ця історія і досі
залишається
Україна.
торкається
своїми
гранями цих трьох країн. Тут є
політичні,
соціальні
події, які знайшли відбиток в
За гостинним
столом
загальній
історії
людства,
у родині Бабанських і зустрічі з відомими особистостями (наприклад, Президент Венесуели),
на цей разтапригадали
знайомства
розчарування, пригоди у джунглях
рідне дляяким
пана би
ВіктоМаракаїбо,
позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину
розповідає Іларіон, у другій
ра село першу
Бабайківка,

Один з моїх вечорів пройшов з теплою чашкою кави, тихим дощем та книгою «Трикутник.
Дві долі, три дороги». Я люблю читати про людські життя, люблю слухати історії та бачити світ
чужими очима. А подвійну цікавість надає той
факт, що я особисто знайома авторами книги.
Тому мені так цікаво було дізнатися, якими вони
були тоді, про що думали і чому зустрілись. Всесвіт наповнений дивовижними історіями непересічних людей і до нього додалась ще одна.

Мирослава Борхес

частині говорить Раїса. Їх живі спогади пещо у Царичанському
районі, звідки
він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».
реплітаються
з дивовижними
та раритетними
фото
40-50
років
та
сучасності.
Ця чудова
На цей раз наше спілкування з добродієм
Віктором було особливо насиченим. Адже саме запара
доказ
того,
що
кохання
живе
через
багавдяки
його
приязні
та
посвяті
автор
зміг
відвідати
техас.
то років і лише розквітає з часом, укріплюється.
І ще одна важлива риса цієї книга – вона дихає
Україну. Попри те, як склалось життя географічно,
ці люди
не втратили себе та свою мовою - про найНотаток світлин з майбутньої книги Фіделя сухоноса «від Нью- Йорка до штату самотньої зірки»
щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано
4

№01 (294)

14

Мишача рада

В

одній хаті помер котик. Між мишами настала велика радість, бо
гадали, що вже тепер безпечніші
будуть.
Не довго тішились — ґаздиня придбала собі другого. Сей зараз забрався
до мишей; що котру зловить — зараз
удушить. Настав великий переполох
між мишами. «Новий кіт! Новий кіт! —
закричали гуртом.— Треба його конче
позбутись, бо ні одна не останесь живою».— «Але як стратити його?» — закричали одні. «Я пораджу,— сказала
маленька.— Прив’яжім йому до шийки
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже
добра рада»,— сказали другі і почали з
утіхи скакати. «Але котра завісить котикові дзвіночок на шиї?» — спитала одна
мишка.

У

сі поглянули одна на другу і замовкли; не найшлась така відважна. А
кіт тимчасом як ходив, так і ходить без
дзвіночка та ловить миші одну по одній.

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

М

Чому ми маємо читати Біблію?

и повинні читати і досліджувати
Біблію,
тому що вона абсолютно надійна і безпомилкова. Біблія унікальна серед так
званих «святих» книг тим,
що вона не просто викладає
моральне вчення і говорить:
«Вірте мені!». Вона дає нам
можливість випробувати її,
перевіряючи сотні детальних
пророцтв, історичних повідомлень і наукових фактів, що містяться в ній. Ті, хто говорить,
що Біблія містить помилки,
глухі для правди. Одного разу
Ісус запитав, що легше сказати: «Прощаються тобі гріхи
твої», чи «Встань, візьми ложе
своє і ходи». Тоді Він довів,
що має можливість прощати
гріхи (дещо, небачене для людей), зціливши паралітика (у
чому оточуючі могли переконатися на власні очі). Так само
нам дане запевнення, що Боже
Слово істинне стосовно духовних речей, які ми не можемо
перевірити своїм сприйняттям, показуючи себе правдивим у тих сферах, які піддаються перевірці (історична,
наукова і пророцька точність).
Ми маємо читати і вивчати Біблію, тому що Бог, як і
людська природа, незмінний

– Біблія така ж актуальна для
нас, як і в часи свого написання. Хоча світ навколо нас змінюється, людські бажання і
природа залишаються такими
ж. Гортаючи сторінки біблійної історії, ви побачите – незалежно від того, особисті це
стосунки чи суспільні, «немає
нічого нового під сонцем». І
поки більша частина людства
продовжує пошуки любові й
задоволення у невідповідних
місцях, Бог – наш добрий і милосердний Творець – повідомляє, що саме принесе нам ПОСТІЙНУ радість. Його Слово,
Святе Письмо, настільки важливе, що Ісус сказав про нього:
«Не хлібом самим буде жити
людина, але кожним словом,
що походить із уст Божих»
(Матвія 4:4). Іншими словами, якщо ви хочете жити найбільш повним життям, як це
передбачено Богом, слухайте
і слідуйте Божому Слову – це
навіть важливіше за харчування! Читання і вивчення Біблії
допоможе нам за привабливою
«приманкою» грішних спокус
побачити болючий «гачок»,
аби ми змогли вчитися на помилках інших, не допускаючи
їх особисто. Досвід – великий
учитель, але коли доводиться

отримувати уроки від гріха,
він стає дуже суворим учителем. Набагато краще вчитися
на помилках інших. Існує так
багато біблійних прикладів для
ознайомлення – як позитивних, так і негативних (які інколи бувають із різних моментів
життя однієї і тієї ж людини).
Знання Біблії дає нам реальну надію і мир, коли здається,
що все навколо нас рушиться
Біблія – це Боже Слово.
Воно настільки обов’язкове, як і закони природи. Ви
можете ігнорувати її, але
вам це тільки нашкодить,
як і нехтуваннями законом
гравітації.
Загалом,
важливість Біблії для нашого життя неможливо переоцінити.
Не
потрібно
поглинати
розділ за розділом, прочитуючи по кілька сторінок без
зупинки. Читаючи Біблію, ми
входимо в спілкування з Богом, пізнаємо Його, встановлюємо особистий зв’язок з
Творцем. Тому читання Біблії
є не тільки раціональним, а й
глибоко духовною вправою.
Але чим більше ви зусиль
докладатимете, щоб дійсно вкопатись у глибину, тим
більшою буде нагорода за ваші
старання.

Рубрика «Поетичним рядком»

Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Новорічна колискова

Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли.

Сніг приліг на землю льольо,
Притуливсь до тебе я,
І гойднулась біля болю
Новорічна ніч твоя...
Йди додому, старший болю,
І малому накажи:
Не дивиться нам ніколи
По той бік, де ніч лежить.

Скоцюрбивсь хвіст дубового
листа,
Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,
Сорочим оком пише білобоко,
Що гай з землі дивився і стояв,
Що солов'ї маліли, як морельки,
А Київ, мов скажений, цілував В степах село чиєсь, чуже,
маленьке.
Що я з тобою ще одні сніги
Зимує на щасті, як на листі.
Нога в дорозі. Вітер з-під ноги.
І пам'ять наша - мак в колисці.

Може бути, що й не буде
Того щастячка і нам,
Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...
Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.
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Рубрика ««Я живу на своїй, Богом даній, землі»

Дамоклів меч над Дністром

крутого берега Дністра відкривається
панорама неймовірної краси. Внизу,
Зомиваючи
невеликий острівець, тихо несе

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

Ще по одній – на івано-франківському і чернівецькому. Наприкінці минулого року ПАТ
«Укргідроенерго» звернулося з цього приводу
до обласних адміністрацій трьох областей. Хоч
у Тернополі питання не особливо афішувалося, але шила у мішку не сховаєш, і вже на початку січня піднялася громадськість: науковці, екологи, рибалки, туристичні організації…
Їхні представники влаштували пікет перед початком сесії обласної ради. Питання першим
було винесено на розгляд депутатів. Перший
заступник голови облдержадміністрації Іван
Крисак розповів, що проект дуже перспективний. Якщо малі гідроелектростанції, які сьогодні працюють на малих річках області, в рік
дають у загальну енергосистему 50 мільйонів

Живий підручник природи

Описала лише один з куточків національного природного парку «Дністровський каньйон», віднесеного до семи чудес
України. Його довжина – 250 км. Сплави
Дністром тут були популярні ще у 30-их
роках минулого століття. Нині цей вид туризму заново відроджується, сплавлятися на плотах і катамаранах їдуть не лише з
України, а й інших країн. А ще ці місця полюбляють дельтапланеристи. Пансіонати
Заліщиків, розташовані на березі Дністра,
були знані в Австро-Угорщині, а згодом і в
Польщі, сюди ходив прямий поїзд з Варшави. Найцінніший і найживописніший відрізок
каньйону саме на Тернопільщині. Скельні відслонення, які містять закам’янілі рештки флори і фауни, так звані стінки, - живі пам’ятки
природи, подібних до яких у світі практично
немає. Сягають вони 400-500 мільйонів років.
У скелях – печерні монастирі, гроти. Неподалік
– найбільший в Україні рівнинний Джуринський водоспад висотою 16 метрів. У містечках
і селах вздовж Дністра – десятки старовинних
замків, найвідоміші з яких замок Бадені у Коропці і Червоногородський (від останнього, на
жаль, залишилися лише вежі). А ще тут особливий мікроклімат, близький до субтропіків. Весна у ці краї приходить на кілька тижнів раніше.
Захищені високими берегами Дністра долини
придатні для вирощування ранньої городини. У кожної сім’ї – по кілька теплиць з помідорами, огірками , капустою… З цього й живе
тутешній люд. І непогано, судячи з того, що
найбагатші села на Тернопільщині саме у південних Заліщицькому і Борщівському районах.

Поки що на рівні ідеї, але…

І ось над усім цим нині занесено Дамоклів
меч. Виникла ідея збудувати у Дністровському каньйоні каскад гідроелектростанцій, п’ять
з них – на тернопільському відрізку Дністра.

кіловат-годин при тому, що область споживає 1,5 мільярда, то це насправді «копійки».
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі у сумі
вироблятиме 830 мільйонів кіловат-годин.
Величини, як мовиться, не порівнювані. Європейський Банк Реконструкції і Розвитку
на будівництво обіцяє виділити 1,1 мільярда
євро кредиту. Половина цих коштів має залишитися в області, отже, відкриваються грандіозні перспективи… Щоправда, голова облдержадміністрації Степан Барна, зважаючи на
думку учасників акції, поспішив заспокоїти.
Мовляв, все поки що на рівні ідеї. Потрібні
обґрунтування фахівців, науковців, лише після цього питання винесуть на засідання уряду.
Однак були й інші думки. І ті, хто виступав з трибуни сесії, і в кулуарах наголошували: важливо надати максимальної гласності
цьому питанню саме зараз, бо коли вгорі
приймуть рішення, пізно буде бити у набат.
Ось кілька висловлювань з приводу можливого спорудження гідроелектростанцій.

Щоб не було пізно,вже б’ють у набaт

Олександр Степаненко, лідер громадської

Спиратимуться на авторитетну
думку науковців

Депутати створили комісію з вивчення цього питання і лише після того прийматимуть
рішення. Вже відбулося її перше засідання.
Комісія звернулася до Інституту екології Карпат, Інституту гідробіології, Інституту археології з проханням дати попередні висновки
щодо наслідків будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дністрі. Ризики щодо втілення
ідеї будівництва ГЕС вивчає і громадська рада
з екології, яку очолює доктор медичних наук,
професор, заслужений діяч науки й техніки
Степан Вадзюк. Такий підхід, на думку керівника департаменту екології і природних ресурсів облдержадміністрації Ореста Сінгалевича,
є правильним. Накласти мораторій – це найпростіше вирішення питання. Головне – не заполітизовувати його, що буде на шкоду справі.

На фото: краєвиди природного парку
«Дністровський каньйон»
- Ми пішли довшим шляхом, ніж наші сусіди
іванофранківці, зате будемо мати об»єктивне науково виважене обгрунтування, - вважає
Орест Васильович.– Тим більше що всі ці інститути ще у 90-і роки проводили фундаментальні
дослідження за угодою між Західним науковим
центром і низкою університетів Федеративної Республіки Німеччини. Опікувалися цим
проектом з нашої сторони такі відомі вчені як
Ігор Юхновський і Степан Стойко. Німецькі
науковці заклали вздовж по Дністру дослідні
полігони, щоб вивчити природні процеси, які
відбуваютьсяна відносно збереженій території,
аби відпрацювати моделі відтворення
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організації «Зелений світ», член науково-технічної ради національного природного парку
«Дністровський каньйон»: «Будівництво гідроелектростанцій на Дністрі вважаю авантюрою,
наслідки якої спокутуватимуть наші діти й онуки. Просто десь на рівні Києва є лобісти, адже
йдеться про немалі кошти. Але не все вимірюється грошима. Дністер поки що жива ріка і такою
ми маємо передати його у спадок наступним
поколінням. Він захищений статусами національного природного парку «Дністровський
каньйон» і регіонального ландшафтного парку.
Те, що народилося у фантазіях проектантів, суперечить діючому законодавству, енергетичній
стратегії України до 2030-го року, у якій йдеться
про будівництво малих і міні-ГЕС на малих річках і жодного слова про Дністер. Як і в обласній
програмі розвитку малої гідроенергетики. Для
нинішнього складу Тернопільської обласної
ради це момент істини. Іванофранківці зробили вірно: одразу наклали мораторій на розгляд
цього питання». Олександр Філь, еколог: «Чому
ніхто не порушує питання про будівництво
біогазових комплексів, потужність яких може
набагато перевищити потужність гідроелектростанцій, адже область аграрна? Вітрові, сонячні установки також перспективні у нашому краї. Видатний еколог, наш земляк Микола
Чайковський п’ятнадцять років свого життя
поклав на те, щоб створити «Дністровський
каньйон». І що, тепер все перекреслити?» Любомир Царик, доктор географічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка:
«Дністер – це музей під відкритим небом. У 90-і
роки тут створено перший в Україні ландшафтний парк, пізніше національний природний
парк «Дністровський каньйон», а в їхніх межах
заборонено будь-яке будівництво, тим більше
таких великих об»єктів, як гідроелектростанції. Дністер у межах Тернопільщини рівнинний, тут немає великого перепаду води. Окрім
того, після повеней 2008-го року було прийнято
протипаводкову програму, її ніхто не відміняв.
Вважаю, що потрібно відмовитись від цієї ідеї,
натомість освоювати вітрову, сонячну, біоенергетику». Надія Заріцька, лікар, депутат обласної
ради(ВО «Батьківщина»): «У моєму окрузі, що
в Монастириському районі, вісім сіл у випадку
будівництва гідроелектростанцій підлягатимуть затопленню. З колегою по фракції Василем Бабалою ми зустрічалися з їх мешканцями.
Люди категорично проти відселення. Вони пережили кілька затоплень у зв’язку з повенями,
але ніхто з місця не зрушив». Орієнтовні точки
прив»язки ГЕС. Біля села Вістря Монастириського району (площа водосховища 357 га), біля
села Литячі Заліщицького району (площа водосховища 397 га), біля села Зелений Гай цього ж
району (площа водосховища 261 га), біля села
Брідок Заставнівського району Чернівецької
області (площа водосховища 487 га), біля села
Устя Борщівського району (площа водосховища 357 га) плюс дериваційна ГЕС з малою
гідроелектростанцією (Івано-Франківська та
Тернопільська області). Практика діючих малих

17
гідроелектростанцій на річці Серет свідчить
про інтенсивне замулення рукотворних водосховищ, особливо в районі села Касперівці.А
наслідки дії Новодністровського водосховища
(Чернівецька область) вже позначаються на
замуленні Дністра на території Заліщицького
і Борщівського районів. Що буде при будівництві не однієї, а цілого каскаду ГЕС
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річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо
переможе технократичний підхід і каскад гідроелектростанцій таки збудують, ми станемо антиприкладом. Окрім того, наші національні парки
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і підтриману державами-членами Ради Європи. Мета
проекту – виділити і взяти під охорону місця проживання рідкісних видів тваринного і рослинного
світу. Створення такої мережі на території України, передбачено Угодою про асоціацію між нашою
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна
зобов»язалась перед Європою, що при прийнятті важливих рішень, що стосуються екології, буде
обов»язково враховуватись позиція громадськості,
а її трибуною є обласна рада. Я твердо переконаний, що висновки науковців, думку громадськості
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі висловило і Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди) України. У листі, адресованому
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівецькій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема,
зазначається, що у разі здійснення зазначеного будівництва буде знищено всі прируслові та руслові
природні комплекси національного природного
парку «Дністровський каньйон», частину природних комплексів національного природного парку
«Хотинський» та частину Галицького національного природного парку, низку об»єктів природно-заповідного фонду інших категорій. Практично ріка
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а
тому втратить свою туристичну привабливість,
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією.
Дністер також втратить своє значення як меридіальний природний коридор загальнодержавного значення, який є одним з основних комунікаційних елементів національно екологічної мережі
та унікальним оселищем для багатьох видів риб,
занесених до Червоної книги України. Крім того,
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Молдова уклали договір про співробітництво у сфері
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що
передбачає координацію спільних дій, спрямованих на розв»язання нагальних транскордонних
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали
значний суспільний резонанс у Молдові. Це також призведе до порушення низки законів України, зокрема «Про природно-заповідний фонд
України», «Про Червону книгу України», «Про
тваринний світ», а також міжнародних зобов’язань нашої держави перед Бернською конвенцією.

Міністерство просить керівників облдержадміністрацій вжити заходів щодо недопущення
порушення природоохоронного законодавства і знищення територій та об»єктів природно-заповідного фонду внаслідок будівництва
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його
природних багатств для прийдешніх поколінь.
Та чи під силу це керівникам областей? Навряд
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалежність, а людям нові робочі місця і всілякі блага.
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, прикриваючись ура-патріотичною риторикою, думають лише про надприбутки. Чи почують вони
голос фахівців, науковців, громадськості, зрештою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,
Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,
Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,
І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства
На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера
Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи
не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

оет, дисидент, політв'язень Василь Стус народився 6 січня
1938 року. Він є автором численних
віршів та низки критичних статей.
Перекладав українською мовою Кіплінга, Гете, Рільке, ряд інших авторів.
Зошит з останніми віршами і перекладами (загальною кількістю близько
500), названий автором "Птах душі",
не був повернутий родичам і після
смерті поета. Стус отримав звання Герой України в 2005 році - посмертно.
***
У тридцять літ ти тільки народився,
аби збагнути: мертвий ти еси
у мертвім світі. і нема нікого
окруж. Ти тільки сам. і - мрець еси.
Хіба що так: недозволенний простір
живого духу кличе самосмерть
подобою життя. Це - на початку.
А далі вже - й убійництвом. Проте
природа розправляеться простіше.
Бо плоть твоя сплюндрована до тебе
і дух тобі спотворили давно.
Поневажаю індивідуальність справіковий набуток лихоліть.
Отож - бреди назад. і скільки сили
простуй назад. Бо тільки там життя ще до народження. із світу імітацій вповзи у кожну з вимінених шкур.
Простуй назад - в народження вертайся,
де щастя глупства, смороду і тьми,
і там витворюй рай. Там так і треба:
людина має спати - отже й спить,
белькочучи якісь слова спросоння.
Земля укрилась панцирем, немов
стара, давно оглухла черепаха,
а ти на ній, мов кузочка мала,
що творить сталий світ на збіглій хвилі.
Нівроку, відмолоджується смерть.

****
Мов жертва щирості - життя,
мов молодечих крил
пружнавий тріск, як небуттям
укрився суходіл.
Ти ще на кінчику пера
возносишся увись.
а вже пора ? Давно пора.
Спадаючи, молись.
Як жертва щирості, як кат
оговтаних бажань,
переминай за гранню грань,
чекаючи розплат за те, що марнував свій вік,
надміру неба праг,
що був людині чоловік,
і друг, і брат, і враг.
і я найперше помолюсь

і вдруге помолюсь
і втрете помолюсь.
і в смерть
з землею поріднюсь.
****
Так явно світ тобі належать став,
що, вражений дарованим багатством
оцього дня, відчув як святотатство :
блукати лісом, йти межи отав,
топтати ряст, аби спізнати в зорі
наближення своіх гріховних прав.
Рушай вперед. і добротою хворий,
розтань росою димною між трав.

«Завжди любити, щоб завжди помилятися. Але - завжди любити. І відтак
існувати, а існувати - це помилятися».
"Зникоме розцвітання"

««Модерністи» платять нерозумінням
із боку широких мас, «традиціоналісти»
— певною зверхністю критиків і літературознавців, ті ж із авторів, хто шукає
синтезу, часто стають чужими і тим, і
іншим».
Стус Василь. Вибрані твори

«Народ ще тільки осмислює конституційні простори своєї свободи, а уряд уже
стріляє».
Василь Стус, вибрані цитати
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Рубрика «Гортаючи календар»
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Рубрика «Наші інтерв’ю»

АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ

Д

октор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka, народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського округу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф
українського походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асоціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків.
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

календарем, тобто „Руські СвяСухоніс: Пане Мушинка, наше «інтернет ін- юліанським
та“.
“.
День
25
грудня (як і Великдень) навіть
терв'ю» відбувається напередодні Нового року
та Різдва Христового за Юліанським каландерем. З огляду на це маю зразу декілька ремарок . Найперше сердечно хочу привітати Вас
і Ваших близьких з цими святами. І чи не будете Ви проти такої сентенції: найбільша цінність України – це ми, українці, це наші сім'ї,
наші батьки і діти, незалежно від того де б ми
не жили. Я певен що Ваша сім’я і Ви особисто сповна відчувають ось цю приналежність
до нашої великої національної родини. А чи
багато , на Вашу думку, українців Словаччини, інших країн мають ті ж самі потягнення? І
знову ж таки чи згодні Ви будете (якщо вище
зазначене реальність), що коли ми шануємо
один одного, підтримуємо один одного, віримо в наш успіх, то Україна неодмінно відбудеться як заможна і демократична держава….
І друге. Нещодавно голова РНБО України
Олександр Турчинов зробив заяву що нашій
країні варто святкувати Різдво Христове як
решті цивілізованого світу за Григоріанським
календарем 25 грудня. Особисто я глибоко переконаний що він має рацію. Найперше, як це
не звучить банально, але чим далі наш народ і
країна буде від «задрипанки Москви» тим краще. Війна, яка досі фактично палає на Сході нашої Вітчизни, здається найбільш твердолобим
показала правдиву ціну «братерської» любові
Росії та росіян. А святкування саме 7-го січня Різдва Христового це один з тих численних
зашморгів, яким Кремль притягую наш народ
до своєї дикунської цивілізації. А окрім того
якщо ми вже декларуємо свою приналежність
до Європи та європейських цінностей, то такий крок буде цілком логічним та доречним….

Мушинка: На Ваші запитання я, на жаль,
зміг відповісти вже після святкування Різдва
за григоріанським календарем, Нового року
і Різдва за юліанським календарем. Дозвольте спочатку розповісти Вам (і читачам), як ми
цього року провели ці найбільші й найвизначніші календарні свята. Ми, українці у місті
Пряшеві, Різдво та інші християнські свята
давно вже святкуємо за Новим стилем, тобто за григоріанським календарем – 24 грудня,
дотримуючи традиційні народні звичаї предків. Правда, по традиції святкуємо і Різдво за

за глибокого комунізму був у Чехословаччині
державним святом, тобто неробочим днем, до
якого завжди приєднувалася субота й неділя
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз.
У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє
ми пенсіонери)в окремому будинку лише
одні, бо сини, одружившись, відокремилися.
Цього року, як і у попередні роки, за різдвяним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат,
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва,
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, колядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціативи наших внучат. З нею молодь (9 чоловік)
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.
Новий рік ми з дружиною по традиції зустрічали в рідному селі Курові (перша згадка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача).
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому
живуть громадяни трьох релігійних конфесій:
греко-католики (255), православні (217) й римо-католики (41). І кожна має свій храм. У
1910 році із 505 жителів Курова 475 декларувало руську національність. У 2011 – 590 людей русинську й українську національність
разом навело 118, словацьку – 475 людей.
У селі на передодні Нового року вже кілька років
підряд відбувається нова традиція: вполудне на
майдані перед сільрадою урочисто колють свиню перед очима значної частини жителів села
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки спускають з неї кров, яку захоплюють у миску, у великому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час
одного з численних виступів.
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кип’ятком, підвішують, розрубують, вибирають нутрощі, ріжуть м’ясо на кусочки. Жінки
в кухні будинку культури (разом з ними і моя
дружина) із свіжого м’яса готують смачні страви, які увечері споживають буквально усі жителі. Кожна сім’я заздалегідь одержує „місцеву
валюту – «курівські таляри“, які увечері може
поміняти на порцію вечері із свіжини або на
інші продукти. За весь час із гучномовців лунає
музика, переважно українські пісні та колядки.
Перед північчю члени сільради виносять на
майдан в горщках сто літрів вареного вина, яким
частують усіх присутніх. І вечерю, і вино повністю фінансує сільрада. Точно о півночі починається величавий феєрверк. Старостка виголошує урочисту промову, я – традиційне народне
віншування; всі вітають один одного з Новим
роком, цілуються, а потім під звуки музики молодь танцює до глибокої ночі. Буває дуже весело.
До недавнього часу всі жителі Курова святкували Різдво та інші свята разом за григоріанським календарем. Та пару років тому православні, з ініціативи місцевого священика
повернулися до юліанського календаря, тобто
до „старого стилю“. Слід підкреслити, що Православна церква у Словаччині є автокефальною,
однак має схильність до московського православ’я, а її верхівка є виразно проросійською.
Розділення календаря до значної міри надщербило єдність і громадське життя у Курові.
Іду вулицею, зустрічаю знайому бабусю (православну) і вітаюся так як і раніше –„Христос
роджається!“. А мені замість „Славіте Його!“
у відповідь: „А наш Христос ще не родився!»
Після такого обширного вступу я наближаюся
до відповіді на Ваше запитання щодо календаря.
Майже усі християнські країни світу (включаючи Росію і Україну) у світському житті давно
прийняли григоріанський календар. Ним користаються не лише європейські держави, але і їх
християнські церкви. Тому я вітаю пропозицію
голови РНБО Олександра Турчинова прийняти григоріанський календар і святкувати християнські свята одночасно з членами інших
християнських релігій Європейського Союзу,
до якого прямує Україна. Та ж Ісус Христос родився, був розп’ятий і воскрес лише один раз,
а не два рази! А ніхто у світі не сумнівається в
тому, що григоріанський календар точніший
як юліанський. Ця реформа, на мою думку, до
значної міри спростить входження України
в Європейський Союз. А Москва нехай собі і
надалі відзначає свята за юліанським календарем: Жовтневу революцію – 7 листопада!
Сухоніс: В деяких
джерелах, які
знайомлять з біографією і творчістю Миколи Мушинки можна прочитати, що він за походженням русин. Я знову ж таки чомусь певен, що
Ви найперше вважаєте себе українцем, хоча,
очевидно, з пошаною ставитися до традицій
та історії «малої Батьківщини» Пряшівщини. Чому я звертаюся до цієї теми. Бо на фоні
російської агресії в Україні 2014-2015 кремлівська пропаганда продовжує загострювати
ситуацію навколо русинського питання в Закарпатській області. Вочевидь, що кремлівські
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фашисти мріють створити ДНР та ЛНР вже на
Заході України. Тема русинства, знову ж таки
стараннями московських пропагандистів, надзвичайно складна і заплутана, інколи, мабуть
і болюча. Однак, як на мене, діло загально виглядає дуже просто. З таким же успіхом можна було б вигадати окремий етнос галичани чи
слобожанці.Трохи фінансування для тамтешніх магочів (Провідним теоретиком русинського питання і автором багатьох наукових творів
є голова українських досліджень Торонтського університету професор Пол (Павло) Роберт
Маґочій) з боку Кремля і питання могло б набути не меншої гостроти. Ваш коментар з цього
приводу…
Мушинка: Я, як і вся моя генерація Пряшівщини, у школах був вихований в русофільському дусі: відвідував російську початкову школу
у рідному селі, російську гімназію у Пряшеві
(згодом перетворену в одинадцятирічну). В
гімназії нас навіть поза школою змушували говорити російською літературною мовою. Отже,
я вважав себе „русским“. Етнонім „русин“ у післявоєнний період у нас на Пряшівщині (як і на
Закарпатській Україні) було заборонено вживати. З творами Шевченка, Франка, Рильського,
Гончара я вперше познайомився лише в останніх класах середньої школи і під їх впливом
почав сумніватися у своїй російській національності. Та на українські позиції я повністю
перейшов під час навчання у Празі (1954-59),
де у Слов’янській бібліотеці в мене був вільний доступ до „буржуазно-націоналістичної“
літератури (видань Наукового товариства ім.
Шевченка у Львові, творів М. Грушевського,
С. Єфремова, М. Скрипника тощо). Значний
вплив на моє національне виховання мав професор української мови Іван Панкевич в Радянському Союзі проголошений за „українського
буржуазного націоналіста“.
Моя національна свідомість поглибилася зокрема під час аспірантського перебування у
Києві (1964-65) під впливом „руху шістдесятників“, до якого було втягнено й мене. В Києві
я наочно переконався у планомірній і насильній русифікації українського суспільства і своє
незадоволення не приховував, наслідком чого
мене було видворено з України, а мою аспірантуру там скасовано. З того часу моя українська
національна свідомість стала непохитною. Немалу роль тут зіграло і сімейне та суспільно
- громадське оточення: дружина усе життя працювала в З’єднаній школі ім. Т. Шевченка з українською мовою навчання,
сини (згодом і внуки) вчилися у цій школі.
У Пряшеві у другій половині 60-х років вже
кипіло „українське життя“, яке сповільнила
(однак не зупинила) окупація Чехословаччини військами Варшавського договору на чолі
з Радянською армією у серпні 1968 року. На
хвилях „Празької весни“ восени 1967 року
мені вдалося захистити кандидатську дисертацію у Празі, однак в часі т. зв. „нормалізації“ (початок 70-х років) компартійні органи
пригадали мені „український націоналізм“ та
„антирадянщину“і майже на двадцять років
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(1971-1990) вилучили із суспільно-громадського життя, заборонивши працювати в духовній сфері та публікуватися.
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословаччині були більш демократичні ніж у Радянському Союзі. Працюючи пастухом колгоспних
телиць та кочегаром я публікував свої праці в
українських виданнях Заходу, що було тернем
в оці для органів влади. Та покарати мене не
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці
неполітичного характеру, я „не порушував трудову дисципліну“, за що могли б мене карати
якби я працював в університеті. Коли внаслідок
падіння тоталітарного комуністичного режиму (початок 90-х років) на Пряшівщині виник
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав
його, твердячи, що „русини“, це – давніша назва етноніма „українці“, відведена від держави
У 2001 році дійшло до штучного розділення
одної національної групи на дві – русинів та
українців, причому кількість русинів з кожним переписом збільшувалася, а кількість
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201:
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в
яких у попередніх переписах населення понад 50 відсотків людей декларувало руську
(русинську), російську або українську національність, у 2001 році таких сіл було лише 31;
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських
селах статистики засвідчували перевагу словацького населення хоча йшлося майже виключно про нащадки колишніх русинів-українців.
Я був першим (і мабуть єдиним) громадянином Чехословаччини, якому радянські органи
1964-65 роках дозволили робити фольклористичні дослідження серед переселенців зі Словаччини у Волинській та Рівненській областях
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх
побут й утримування народних традицій я 1965
року опублікував серію статей в газеті „Нове
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а
про їх прагнення повернутися у Словаччину
подав звіт, адресований голові ЦК Культурного союзу українських трудящих В. Капішовському, який познайомив з ним вищі державні
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс:
переселенці їхали в Україну як українці, а в
Україні стали словаками. Через 20-30 років
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) повернулася додому переконаними словаками. Їх
розповіді про „радянський рай“ були наочною
агітацією проти української національності.
Сухоніс: Українці в Словаччині (словац.
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних
меншин Словаччини. Згідно з офіційним переписом населення, станом на 2001 рік у Словаччині проживало 55 000 українців ( за деякими
джерелами навіть 100 тисяч). Воно компактно
розміщені у близько 300 селах навколо міста
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей
регіон входить до Словаччини, історично він
був тісно зв’язаний із українським Закарпаттям. Українське населення в Словаччині можна
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

ни задовго до встановлення Словацької Республіки) та еміграцію й діаспору (людей, які переселилися в Словаччину під впливом політичних,
соціальних чи економічних чинників після
виникнення на цих землях Чехо-Словаччини,
а також їхніх нащадків). Більшість українців
Словаччини належать до автохтонів, мешкаючи
на північному сході країни — на Пряшівщині.
За різних обставин по різному складалася доля

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи,
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви довші роки голова Асоціації українців у Словаччині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню
ситуацію з українською діаспорою Словаччини?
Мушинка: Щодо перспектив української національної меншини Словаччини, її найбільший недолік полягає в тому, що майже немає
молоді, яка б перебрала естафету старшого покоління. І в Українській спілці письменників
в Словаччині, і в Музеї української культури
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Словаччини, і в редакціях української преси та
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших
українських установах й організаціях переважають люди пенсійного або близькі до пенсійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну!
Вірю, що коли Україна стане такою привабливою, якою була для наших полонених дідів у
часі Першої світової війни, потім до неї будуть
горнутися не лише русини-українці Словаччини, але й українці з інших країн світу. Знаю, що
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод
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Сухоніс: Ви найперше відомі як вчений та
громадський діяч, котрий займається проблематикою Західної України та західної
діаспори. А що Ви б могли сказати з приводу перспектив і сьогодення українства як
такого на Сході. Особливо у світлі останніх трагічних років в Криму та на Донбасі?
Мушинка: Крим, Донецьк, Луганськ – це
для України велике випробування, викликане фактичною окупацією цих територій Росією. До певної міри це нагадує окупацією Чехословаччини військами
Радянської армії 1968 року, яка закінчилася
політичною поразкою Радянського Союзу і виводом його військ з окупованої Чехословаччини.
Сухоніс: З 1953—1955 p.p. видавництво книжок на Пряшівщині повністю перейшло на
українську мову, в ній поступово догасали
традиційні регіонально-будительські теми.
У цей час українська література Пряшівщини була за суттю радянською (темами були
«культ особи», ідеалізація життя, декларативність, вербалізм, побутовщина). Тематично літературна творчість обмежувалася життям села. Серед письменників були В. Зозуляк
(роман «Нескорені», 2 томи, 1962 р., 1967 р.,
оповідання, драми), Ю. Боролич, І. Гриць, ф.
Іванчова, І. Прохіпчак, М. Шмайда (роман
про колективізацію «Тріщать леди», 1957 р.).
У 60-ті р.р. україномовна література Пряшівщини стає набагато цікавішою. Початком
нового напряму в поезії була збірка Й. Збіглея «Зелені неони» (1964 р.). Найвизначнішим поетом Пряшівщини є С. Гостиняк (збірка «Пропоную вам свою дорогу»,
1965 р., «Лише двома очима», 1967 р.). Виділяються також М. Дробняк та М. Немет.
У прозі також працювали І. Галайда, В. Дацей,
Й. Шелепець, М. Немет та ін. Цікавим романом
на традиційну селянську тематику є роман М.
Шмайди «Лемки» (1964 р.). У прозі також працювали Є. Бісс (збірка «Сто сім модних зачісок», 1967 р., «Апартман з видом на головну
вулицю», 1969 р.). Видатними поетами були
І. Мацинський («Пристрітники», 1968 р.) та
Ф. Лазорик («Сніжні хризантеми», 1968 р.).
У 60-их p.p. на Пряшівщині друкувалися
«реабілітовані» письменники міжвоєнного
періоду, які жили у Чехословаччині: закарпатський письменник та поет В. Ґренджа-Донський та Н. Королева (помер у 1964 р.). Як
літературні критики виступали Ю. Вача,
О. Зілинський, В. Хома, А. Червеняк та ін.
Найпомітніші твори сучасної літератури
Пряшівщини є безсумнівним внеском у загально-український літературний процес. Літературний журнал «Дукля» якийсь час був
провідним загально українським виданням
літературної та культурної проблематики.
Я чому так докладно зупиняюся на літературній ділянці життя українців Словаччини, адже
вона знайома Вам чи не найкраще і Ви є одним
з її безпосередніх творців цього процесу. Адже
Микола Мушинка автор близько 200 наукових
розвідок, більше 1000 статей, 350 рецензій, 50
книг. Вашому перу належать праці «З україн-
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ського фольклору Східної Словаччини» (1963
р.), «Фольклор русинів Войводини» (1976, 1987
р.), «Українська усна словесність» (1973 р.) та
інших. То якби Ви охарактеризували сучасний
літературний процес в середовищі українців
Словаччини з огляду на те що це важливий чинник збереження національної ідентичності…
Мушинка: На початку 50-х років за рішенням
вищих
партійних
органів
розпочалася т. зв. „українізація“ російських
шкіл та культурних установ. Було це правильне
рішення, бо населення, якого воно торкалося,
і справді не було російським але українським.
Та важлива реформа проводилася бюрократичним адміністративним способом без належної
підготовки та матеріальної бази. Російськомовні газети і журнали („Пряшевщина“, „Демократический голос“, „Пионерская газета“
„Костер“, „Карпатская звезда“) і навіть русиномовні („Благовістник“ та „Зоря“) були скасовані й замінені україномовними („Нове життя,
“Дружно вперед“, „Дукля“ „Піонерська газета“),
для яких кваліфікованих кадрів не було. Учителі
понад 240 російськомовних початкових шкіл не
володіли українською літературною мовою і з
дня на день мали вчити по-українськи. Вони,
по суті, не володіли ні російською літературною мовою, хоч і вважали себе „русскими“, а
вчили дітей суржиком – „язичієм“ за російськомовними підручниками, виданими у Пряшеві,
пристосованими до місцевих умов. „Русских“
учителів у коротких вакаційних курсах довелось „рекваліфікувати“, тобто навчити говорити й писати по-українськи. Тих, які відмовились
від „рекваліфікації“ і не прийняли українську національну орієнтацію, звільняли з роботи і заміняли випускниками коротких курсів.
Сухоніс: Свого часу зазнавши утисків від чехословацької комуністичної влади Ви 5 років
пропрацювали у рідному селі в колгоспі пастухом, відповідаючи за випас 150-200 голів
худоби. Однак, не забули свого покликання.
Адже Ви один із тих, на кому тримається українознавство за кордоном. Микола Мушинка
відроджує в діаспорі забуті українські традиції, прославляє імена недооцінених українських письменників, художників, політиків, учених, бореться за визнання у світі доброго імені
України. І все ж таки попри усі ці життєві успіхи як би визначили своє призначення на Землі?
Мушинка:
Крім
п’ятирічного
пастухування я ще майже п’ятнадцять років
працював кочегаром у великому житловому
кварталі м. Пряшева. Та цей майже двадцятирічний період (1971-1990) я вважаю чи не
найпродуктивнішим у своєму житті. Справа
у тому, що в обох заняттях я мав море вільного часу і міг використовувати його для поповнювання своїх фахових знань та наукової
роботи.І у пастушій колибі, і на пасовиську,
і в кочегарці я міг читати наукову літературу, слухати радіо, дивитися телебачення, а це
поширювало мій кругозір. Як я вже згадував,
маючи сувору заборону друкувати свої праці
в Україніта українській пресі Словаччини, я
друкував їх в Західній Європі,Польщі, Хорватії,

№01 (294)

24
США та Канаді не порушуючи трудову дисципліну, бо і колгосп, і квартирне управління, платили мені за фізичну роботу, яку
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.
Після політичної реабілітації 1990 року я
зміг без перерви продовжувати свою наукову
роботу. Як би я визначив своє призначення
на Землі? Давати рідному народові (в даному
випадку русинам-українцям Пряшівщини та
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.
Сухоніс: З 1990 року Ви є співзасновником та
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва
ця установа? Чи витримує
вона виклики
сьогодення з огляду на політичну, економічну,
релігійну ситуацію в світі?
Мушинка: Я був першим дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка із-за „залізного занавісу“, обраний на загальних зборах у
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Чехословаччині вважалося „українською буржуазною-націоналістичною організацією“. НТШ
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві
мої наукові монографії. Після політичної реабілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пряшеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у
Словаччині під моїм головуванням без якої-небудь фінансової допомоги від Словацької держави видало кілька поважних публікацій та
влаштувало ряд наукових конференцій (при
співучасті інших українських організацій). У
2013 році головою НТШ у Словаччині було обрано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі
успішно розвиватися. Цього року ми плануємо відзначити 160-ліття з дня народження і
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з

Цікаві факти:

дня народження письменника Федора Іванчова
та 100-ліття з дня народження патріарха словацької україністики – нині жиючого дійсного
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бористена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм.
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відомості про Україну, її історію і культуру не лише
на Рідних Землях, але й серед українців в усьому світі.
Сухоніс: Щиро дякую за цікаву розмову!
Повний текст інтерв’ю з паном Миколою
Мушинкою читайте на нашму офіційному
сайті borysten.com.ua

- Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу - Лауреат премій ім. П. Чубинського, І.
освіту одержав у Карловому університеті в Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-ДонськоПразі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. го, румунської премії «Корона Карпатика».
Врабцової почав вивчати фольклор південних
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні- - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка
стики Кошицького університету (Пряшів).
- Псевдоніми:
Микола Вірук,
Микола
Гнатюківський,
Микола
Пастушенко,
Петро
- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київському ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе- Ігорчук та ін.
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.
- За протест проти введення військ Варшавського договору в Чехословаччину
зазнав переслідувань (1968), був відлучений від наукового і літературного життя.
- Автор близько 200 наукових розвідок,
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

Бенедикт Дирліх народився 1950 року в Рекельвіці (Саксонія). У 1968-70 роках вивчав філософію/
теологію в Ерфурті; у 1975-80 – театрознавство у
Лейпцизі. Згодом працював драматургом у німецько-лужицькому народному театрі у Баутцені. Був
політиком і журналістом, і повсякчас – активним
громадським діячем, зусилля котрого спрямовані
на збереження культурного простору та мови
одного з найменших західнослов’янських народів –
лужицьких сербів.
До літератури Бенедикт Дирліх увійшов наприкінці сімдесятих років минулого століття,
відразу посівши осібне місце у генерації повоєнних
поетів, вихованців гуртка Кіто Лоренца – класика

новітнього серболужицького письменства.
Винятково талановитий Бенедикт Дирліх пише
лірику, короткі прозові твори верхньолужицькою
та німецькою мовами. Він – автор, співавтор та
видавець численних поетичних збірників і антологій у Німеччині й закордоном. Член ПЕН-клубу
Німеччини.
Відзначений багатьма престижними літературними
преміями, зокрема, премією імені основоположника серболужицької літератури Якуба Барта-Чишинського (2011), Міжнародною літературною
премією імені Миколи Гоголя «Тріумф» (Україна,
2015). Член Міжнародної літературно-мистецької
Академії України.

Переклад: Тетяна Дзюба

Безпечне літо

Літня пастель

Ох, це літо,
Легконоге,
Перестрибнуло, наче лань,
Квітучий килим край дороги,
Пісок гарячий – без вагань.

У перлах із води,
Немов лілея росна,
Ти сонцем струмениш,
А легіт пестить коси.

Ох, це літо!
Які простерло горизонти –
Ні прикордоння, ні межі.
Йому підвладні сині далі
І не знайомі рубежі.

І серце калата,
Бо я з тобою поряд.
Спритніше від води
Нас люди обговорять.

Розбуди мене

Летить
Без меркантильних цілей
І падає до наших рук.
Твоє волосся задзвеніло
Під літній наспів, тихий гук.
Мої ж-бо пальці неслухняні:
Їх танець – трем, їх танець – дріб,
Немов на лужицьке весілля
Ян Кушка з гуслями забрів.

Серед ночі двері затрусило.
(Роздвоїтись дозволяють сни).
Я-господар заволав щосили.
Я-грабіжник крався вздовж стіни.

Ох, це літо!
Воно усе перекроїло.
Воно зігнало спокій, сплін.
І серце вперше заболіло
В шаленім стукоті хвилин.

Порятунку нізвідки чекати.
Хто зарадить, якщо сам не зміг.
Ледь живий несу себе до хати –
На не переступлений поріг.

Перший-я побіг його шукати,
Та в дорозі збивсь на манівці.
Інший-я почав себе збирати:
Всі фрагменти й часточки ось ці.

О, як воно перелітало!
Ці дні ясні – стрімкі-таки,
Аж очевидним раптом стало:
Ми проти нього – слимаки.

Випадок
Я натхнення кроками вимірював.
Місто змовкло ув обіймах сну.
Враз відчув самотність нерозділену,
Поглядом ковзнувши по вікну.
В сутінках сум’яття пересиливши,
Радістю захланною праві,
Ми до неба доростали крилами, –
Де вже міркувати голові.

Бенедикт Дирліх
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Я проклинаю вас

„РПЦ назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию
территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність
української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це відповів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння українською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо
здійснювати”.
З останніх повідомлень у пресі.

Олег Чорногуз

вас служителі амвона,
Япроклинаю
Що молитесь ви не за свій народ.
Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт
І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

За всі гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли
Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.
У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.
Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

Нехай на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,
Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.
Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Благословить вас Бог, забуде всі провини,
До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестинаЖивіть ви так, як Бог вам заповів.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,
При цих земних, вже проданих богах!?

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.
Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.
Найближча та молитва й рідна мова,
Що пророста із рідних світлих слів.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,
І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

Був делегатом XXXIX сесії Генеральної Асамналіст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», блеї Організації Об’єднаних Націй від України
автор численних книжок гумору та сатири. (1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболовЗаслужений діяч мистецтв України (1996); На- лею.
ціональна спілка письменників України, секре- Член ради Товариства «Вінничани у Києві».
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль- Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови
ність він розпочав у редакціях районних газет світу. У 2009-му році англійською мовою була
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да- перекладена «Повість моїх літ».
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати —
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка. Твори Чорногуза друкують в українській іноземній періодиці, зокрема: «Українська думОлег Чорногуз закінчив Київський універси- ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета»
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики (США), «Свобода» (США), «Америка» (США),
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960). «Українське слово» (Франція, Париж).

Олег Чорногуз - український письменник, жур-
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Культурна дипломатія в Монреалі.

Михайло Блехман — народився в Україні, у Харкові. З 1998 мешкаю з родиною в Монреалі
(Канада).За фахом лінгвіст (кандидат філологічних наук), філолог, перекладач. Пишу прозу. Член
Канадської письменницької асоціації. Редагую Інтернет-альманах «Порт-Фоліо». В Україні висунутий на здобуття премії Миколи Гоголя.
- Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, про
ність української
себе. Яким був Ваш шлях до Монреалю?
діаспори? Чи
маєте
Ви в Мон- Перебуваючи в Україні, я працював у сфері
комп’ютерної лінгвістики, очолював розроб- реалі однодумців,
літераторів,
ку системи російсько-українського перекладу, яка згодом була запроваджена в багатьох
митців?
установах, зокрема у Верховній Раді, Кабміні,
- Монреаль, це,
багатьох банках. Про це навіть був сюжет по звичайно, не Бантелебаченню. До Канади я приїхав у 1998 році, гладеш, де майже
фактично 18 років уже тут. Разом з дружи- немає українців,
ною маємо невелику компанію «Лінгвістика», але й не Тороняка розробляла словники та програмне за- то, де українська
безпечення для машинного перекладу. Зараз громада набагато більша, ніж у нас. Але вона є,
займаюся перекладом та викладаю англійсь- і досить активна. Наприклад, у вересні ми орку мову через Інтернет. Також досить бага- ганізували конференцію в Університеті «Конто пишу: це і публіцистика, і художні твори. кордія» в Монреалі, на неї прийшло понад 100
осіб. Також ми відкрили Літературну студію,
- Розкажіть, детальніше про проект «Порт- яку спочатку відвідували мало людей, близько
чотирьох, потім збільшилося до 10. Сподіваюсь,
Фоліо».
- Я став редактором цього проекту в 2006 році, кількість буде зростати. Діє також Українське
заснований він був раніше. Спочатку надіслав Національне Об’єднання (в її приміщенні є стуодну із своїх п’єс, а потім отримав пропозицію дія), там показують спектаклі. Варто зазначити,
стати редактором. Це – електронний альма- що канадські українці 2-3 генерації і нинішні
нах. Він був російськомовним, але зараз там – це різні люди. Перші – менше перейняті інпублікуються твори також і українською мо- формацію про реальний стан подій в Україні,
вою. Він абсолютно художній, видається один більшість дуже оптимістична. Їм вдалося збераз на місяць. Серед творів є поезія, проза, пу- регти українську мову, за це їм велика дяка.
- А Ви завжди вважали себе українцем?
бліцистика. Єдиний критерій для матеріалів
– щоб вони були гарно написані, цікаві та на - Не просто завжди. Напівжартуючи, можу
високому рівні. У мене є база читачів «Порт- сказати, що ще не народився – а вже таким себе
Фоліо». Але після того, як декларував свою вважав. Я народився у Харкові, мій тато – з Лужорстку позицію щодо Росії, кількість читачів ганська, а мама – з Харкова В дитинстві, коли ми
скоротилася. Розповім одну історію: мій друг жили в Козельщині Полтавської області, у мене
в Санкт-Петербурзі у 2011 році опублікував була няня Надя, з якою я розмовляв українсьодну мою книгу, приблизно у 200-х примірни- кою мовою. Пригадую, як мені було 11 років і
ках, та розповсюджував її. Але коли у 2014 р. я читав репортажі в «Комсомольській правді»
оголосив про моє ставлення до Росії та її агре- про Спартакіади народів СРСР. Я дивлюсь, як
сивної політики, він спалив залишки цієї кни- виступили українці, читаю слово «Україна»,
ги, настільки був зі мною не згодний. Я дуже і таке воно мені ніжно-блакитне… Так що це
пишаюся, що потрапив до числа людей, чиї було, є і буде до віку. Навчити людину любові до
книги палили. Особисто для мене Росія – це Батьківщини – неможливо, це або є всередині,
бандитське угруповання, а Україна – була, є і або немає. А в мене воно є. Більшість канадців
буде. В цьому питанні я об’єктивний, оскіль- не знають про ситуацію в Україні. У нас не дуже
ки якби Україна скоїла щось таке, як Росія у багато тут інформації по телебаченню, ми от2014 році, то моє сприйняття було б таке саме. римуємо нашу інформацію з канадського центрального канал CBC (Canadian Broadcasting
- Чи ведете Ви щось на кшталт блогу? Яка
Corporation). Там дуже мало розповідають про
його тематика?
- Я дуже обережно ставлюся до системних ме- Україну, здебільшого це рухомий рядок і глядач
реж через брак часу. Колись писав на сайтіпро- навіть не встигає прочитати. Коли були танки
за.ру. У мене є блог, його час від часу поповнюю. на Донбасі, то це показували, але люди не були
Він не дуже користується популярністю, «Порт- в змозі розібратися та зрозуміти ситуацію. ПроФоліо» в цьому випадку – значно краще. Од- те, загалом населення налаштоване нормально.
нією з останніх моїх заміток до блогу був відгук
Розмовляла Віолета Москалу
на фільм «Ху із містер Путін?». Моя старша дочКоординатор Global Ukraine News
ка є активним волонтером у США – її блог дуже
популярний у світі, його читають мільйони.
Повне інтервє’ю читайте на borysten.com.ua
- Ви живете в Монреалі. Там велика актив-
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Не підлягає забуттю

Ч

и пам’ятаєш ти свою
історію? Чи часто ти згадуєш
її? Непотрібно? Неважливо? Кожен розставляє пріоритети посвоєму, але пам’ятай: народ існує
доти, доки існує його історія, а історія
існує доти, доки ми пам’ятаємо про
неї. І це не лише наука або урок у
школі. Знання історії є надзвичайно
важливою складовою у формуванні
сучасної людини, а історична пам’ять
є важливим чинником у формуванні
національної свідомості народу.
Однією з найтрагічніших сторінок
історії України є Голодомор 19321933 років. Навіть не зважаючи на
чималу кількість наукових напрацювань, досліджень, неодноразове висвітлення цієї історичної події
як в українських так в зарубіжних
ЗМІ,
ця
проблема
лишається
відкритим і суперечливим питанням
української історії серед дослідників
та науковців. Досі немає одностайної
думки з приводу кількості жертв,
ми маємо лише приблизні дані з
точністю до декількох мільйонів, також відкритим лишається питання
світового визнання Голодомору геноцидом української нації.
Наразі дослідження та вивчення Голодомору 1932-1933 років я
вважаю актуальним, напевно, не
стільки в науковому плані, скільки
в суспільному. Суспільна проблема Голодомору полягає в тому, що

більшість людей не приділяють
великої уваги цим подіям, не бачать
їх історичного значення. Можливо,
це трапляється через недостатню
кількість знань сутності, причин та
наслідків подій 1932-1933 років. Не
володіючи достатньою інформацією,
але маючи надзвичайну впевненість
у власній правоті, «великі історики»
роблять
різноманітні
висновки.
Деякі з них помилкові, деякі відверто
абсурдні, але люди в нас довірливі,
тому готові вірити в будь-що, що прочитали в газеті,у мережі Інтернет чи
почули від сусідки, причому сусідка
тут є найнадійнішим джерелом

інформації. Тому наразі стоїть завдання – по максимуму розповісти
людям про голод 1932-1933 років,
довести, що ці знання є потрібними
і важливими. Для вирішення доленосних питань державності важливо знати свою історію, тому ця тема,
як її невід’ємний сегмент, допомагає
більш правильно розібратися в
подіях того часу, які повипливали на
Українську державу сьогодення.
Нажаль, у наш час темі Голодомору, як і іншим трагічним
подіям в історії нашої держави, не
приділяється належна увага. Наприклад, про Голодомор ми згадуємо,
зазвичай, лише у четверту суботу листопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо,
робимо висновки з минулого, але
знову наступаємо на ті самі граблі.
Чи то в українців історична пам’ять
така коротка? Чи ми, українці, надто
добрі, що пробачаємо всі знущання,
бо ж Україна за свою історію витримала чимало…
Наша історія – це не менш важлива складова коріння нації. Українцям
не раз намагалися «стерти пам’ять»,
а отже, знищити коріння. Але ми
повинні пам’ятати, пам’ятати все:
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку
Сибіру. Власну історію просто
необхідно знати і пам’ятати заради майбутнього, забудемо – історія
не пробачить, не винесемо уроків –
історія повториться.
Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46
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ДО 100-річчя НАРОДЖЕННЯ ТА
20-річчя СМЕРТІ ВИЗНАЧНОЇ
АКТРИСИ НІНИ АЛІСОВОЇ

Не лише театральна громада
України, але багато любителів театрального мистецтва на закінчення
2015 року урочисто відзначили
100-річчя від дня народження
заслуженої актриси Ніни Алісової. У
цьому новому році відзначатумуть
20-річчя її відходу у вічність. Ніна
Алісова
народилась
16
грудня 1915 р. в Києві. З молодих років
дівчина відзначалася не лише вродою, але мала незвичайний талат і
великі театральні здібності. Вже як
дванадцятьлітня дівчина виступала
(1927-1932) на сцені Київського дитячого театру. Грала в театрі і одночасно продовжувала навчання,а у
1938 році їй довірено грати роль Лариси Огудалової у фільмі «Бесприданница» Якова Протазанова. Але з
цього часу наявно помітно, що Ніна
майжа постійно грає визначні ролі в
кінофільмах «Одібна і вже странностях любви» (1936), «Дурсун» (1940),
«Прокурор» (1941), «Поединок»
(1944), «Дама с собачкой» (1960),
«Железный поток» (1967), «Сладкая женщина» (1976), «Испытатели» (1987), «Ширли-мырли» (1995)
та інші. Саме в 30-х роках не лише
український театр, але українська
культура в цілому переживала вкрай
складний перід, Можна сказати одну
із найбільш трагічних епох в нашій
історії. Червоний комуністичний режим накинув свої напрямні правела, за яким шляхом повинна прямувати культура, тобто визначено т. зв.
,,соціалістичний реалізм’’. За його
принципом тртеба було за вказівкою
комуністичної влади ,,закріплювати
здобутки революції’’, на руїнах і згарищах, серед голоду й холоду сла-

вити головно в російській мові
,,найщасливіше життя в світі’’, захоплюватися новими, ,,радісними’’
змінами та в самі небеса хвалити
вождів комуністичного режиму. Проти такого накинутого порядку протиставилися цій ідеології сильніші характером українські науковці і діячі
культури пережили нечуваний злочинний терор.
Досить пригадати, що на початку 30-х рр, коминісти запровадили
не лише ґеноцид голодомору, але і
нечуваний терор проти української
інтелегенції. Вони влаштували у
харківському театрі ,,судилище’’
здуманої організації ,,Спілки Визволення України’’ на лаві оскаржених
було засуджено до страти 45 вчених
і літераторів на чолі із академіком
Сергієм Єфремовим. Такі процеси відбулися над представниками
різних ділянок мистецтва. Особливо встрісаючий і вражаючий злочин
комуністи доконали на геніяльному
театральному акторові і творцеві
новітнього авангардного
театру
Олесеві Курбасі і його побратимам.
Курбаса розстріяли 3 листопада 1937
року, а в тих днях разом з ним було
ростріляно 1111 осіб представників
театру на головно діячів української
культури. Я згадав про цю жахливу і варварську подію, щоб відчути в
яких умовах в цьому періоді знайшлися діячі української культури. Вся
національна еліта сильніша характером, яка не хотіла підкоритися
комуністичному
режимові,
була
розстріляна, або в кращому разі заслана в далекі тайґи і тундри, де
слід про неї загинув. Слабші характером люди занепали духом і пішли
на службу окупантам. В середовищі
української інтелегенції панував неустанний ляк, хто буде завтра арештований, такий настрій панував і серед акторів театру. Ніна Алісова
не була в цьому періоді політично
оформленою постаттю. Вона прямо
любила понад усе сцену і мала усі
великі акторські предиспозиції і послушно виконувала свої призначені
театральні завдання. Своєю працею
вона систиматично здобувала широку прихильність і тому вона знайшлася в полоні тодішнього так званого ,,соціалістичного реалізму’’, який
тбердо диктував театральну про-

граму, яка мала служити пропаганді
червоного режиму в Україні. Попросту Ніна з незвичайною радістю принимала всякі театральні пропозиції.
Грати на Київській кіностудії у фільм
«Народження героїні» (1931) режисером був Олексій Маслюк Алісов.
А в 1940 р. вона знималася у фільмі
«Макар Нечай» (1940) Володимира
Шмідтгофа, фільм-шедевр «Райдуга» Марка Донського, «Тіні забутих
предків» (1964) Сергія Параджанова, де Алісову й важко пізнати у
ролі матері Івана Палійчука, виступала у фільмі; «Криниця для спраглих» (1965) Юрія Іллєнка. Особливо
теаралізовані твори Шевченка мали
велике виховне значення.
Чоловіком Алісової був Валентин
Кадочников (1912-1942) – режисер і
художник, улюблений учень Сергія
Ейзенштейна, що трагічно рано помер в евакуації в Алма-Аті. Ніна сама
виховала двох дітей – актрису Ларису Кадочникову та кінооператора Вадима Алісова («Вокзал для двоих»,
«Жестокий романс», «Ширли-мырли» та багато інших). Зятем (до 1976
р.) був Юрій Іллєнко. Нічогенька собі
родина, де кожен – суперталант і в
родіні темою життя було театральне кіномистецтво. Вюправді треба
сказати, що різні довідники вказують
різні роки народження Ніни Алісової.
Зокрема, солідний довідник «Актеры
отечественного кино» (Москва, 2012)
називає 1918 рік. Так чи інакше, а
день народження чудової актриси і
однієї з найкрасивіших жінок в історії
кіно (красу свою зберігала практично
до кінця життя). Порадіймо, що вона
була, є й буде завжди у нашій вдячній
пам‘яті.Протягом своєї акторської
кар’єри Ніна задовольняла естетичні
потреби дітей і дорослого глядача.
У репертуарі театру — яскраві зразки світової та вітчизняної драматургії,
починаючи від Шекспіра, Мольєра і
продовжуючи Шевченком, Гоголем,
Чеховим, Ліндгреном, Франком, Олесем... Вона виховувала в складних
політичних умовах тодішнє покоління
глядачів. Зваживши на ювілеї і на
чесну акторську працю Ніни Алісової,
одної з найкрасивіших жінок в історії
нашого кіномистецтва варто пригадати її і зберегти на завжди у нашій
вдячній пам‘яті цю постать.
Ярослав Стех (Канада)
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«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

НІХТО НЕ МОЖЕ ДОВГО
НОСИТИ МАСКУ…

Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»
Леус, Елла. Кат / Елла Леус. – К.:
Український пріоритет, 2014. – 240 с.
Людина – це канат, натягнутий
між твариною і надлюдиною, – канат над прірвою.
Ніцше
Правда завжди лякає.

П

Елла Леус

іддамся спокусі почати есе
здаля, і це обумовлено
справжнім інтересом до роману. Не приховую, «Кат» Елли Леус
прочитаний мною вдумливо та із задоволенням. На диво, я не квапила
себе, проводячи час з книгою...
Ми так прагнемо досконалості,
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у
боротьбі. Але наше земне існування
неминуче обмежено різними аспектами – об’єктивними історичними
реаліями чи суб’єктивними, наприклад, преморбідними якостями самої
людини. Комусь до вподоби аскеза, комусь фізичне вдосконалення,
а хтось зупинить свій погляд на моральному рівні. Найголовніше, щоб
потяг до цього складного процесу збігався з внутрішніми потребами
особистості. А подальшу суперечку
на тему залишімо читачам. Питання
в іншому. Методи і полюси того, що
ми називаємо досконалістю. Усе до
щенту знищити насильницьким засобом або досягати цієї вершини природно й адекватно. Робити все через
усвідомленість або покладатися на
таємні підказки несвідомого. Погодьтеся, є з чого обирати. Чому я заговорила про ідеал, обговорюючи роман Елли Леус? Я провела паралелі
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

жетом. Досконалість пов’язана з
життям кожної людини через лінію
смислів, які властиві кожному з нас.
Але питання: чи всі усвідомлюють,
що смисли часто розгортаються за принципом «замкнутого порочного кола» Олкінуора, де пусковим механізмом життєвих колізій є,
як правило, різка зміна умов життя, звичного середовища, наявність
стійкої психотравмуючої ситуації. Напевно тому ми зараз почуваємося
пригніченими, спостерігаючи, як
повертається ситуація нашого життя
в контексті пост-рев-подій.
І не приховую, що черговий раз
здивована прогностичними можливостями українських літераторів, які
так точно описують у своїх творах
парадигмальні зміни майбутнього в
нашому суспільстві.
«Досада – поганий супутник на
дорозі до одужання… Зате прекрасний на дорозі до смерті», – каже один
із головних героїв роману «Кат».
Прислухаємося до нього, бо не можна постійно наступати на граблі, хоча
й іншого кольору.
Теорія художньої аперцепції, яка
трактує сприйняття творів мистецтва
через потреби людини, вже близько
підійшла до розуміння, що потреби
людини треба виховувати. А потребу в удосконаленні й прагненні до
ідеалу в соціальній сфері життя –
тим паче. Оскільки вони однозначно
відображають не тільки якість життя кожної окремої людини, а й стан
суспільства в цілому.
Атавістичність
рабської
ментальності в силу її специфічної
штучної природи, недосконалість
людини, які так точно вловлені автором роману, відповідають вислову К.-Г. Юнга про те, що «для
просвітлення потрібно зробити темне
свідомим». Це через кілька десятків
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття
«досконалої людини».
«Не зважай, що книзі сотні років
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила
людська природа абсолютно з тих пір
не змінилася.»
Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні,
саме так і треба, оскільки значний
вплив на художнє сприйняття роману чинить психологічна установка,
що підтримує переживання від прочитаного та рефлексію щодо пережитого власного досвіду. І це не чіпкість
сприйняття зацікавленого критика, а
позиція, яка видає в нас «Ігрунов»
або зриває з нас маску, яку довго не
може носити жодна людина. Навіть
добре підготовлена.
Наприклад, вам це нікого не
нагадує? Мені, відверто, так.
«Ми,
феодали,
з
молоком
матері всотуємо впевненість у
власній
непогрішності.
Великі
гроші і безкарність дають відчуття
абсолютної
свободи.
Але
це
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває
абсолютної свободи. Кожен залежний, кожен боїться.»
Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної
кліки завжди і скрізь однакове. Мабуть, це пов’язано з методом природного відбору осіб, які претендують
на роль «тих, хто веде натовп». Щоправда, асистують їм завжди несхожі
на них. Навіщо вселяти в свідомість
«убогим», що можна дістатися вершини?
«Я спеціально вибирав асистента
не з синків феодалів, а з міщан – злих
і дріб’язкових, жадібних до неподобства, проте здатних на відданість. Я
помилився у своєму виборі.»
Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадувало в романі те, що автор відважно
змішала історичні епохи та поняття:
феодали, раби, сурогатні інкубанти...
Відійти від шаблону підручника з
історії, відомого всім, є показником своєрідної авторської мужності,
оскільки аматори історичних віх і
паралелей побачать у романному
майбутті те, що може трапитися з
нами, якщо дотримуватимемося цих
штучних стандартів.
«Ми хотіли навчити людей
телепатії. Вони, злякавшись, почали вбивати нас. Одиниці з вдячністю
прийняли нашу науку. Ми намагалися навчити людей свободи. Але вони
обрали війну. Кате, невже людям
потрібні тільки гроші?...
– Не всім… Їх уже мало. Їм не
вдається перемогти у нерівному бою.
Ми втомилися. Ми втратили занадто
багато своїх товаришів.
– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.
– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма
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і не-площинність. Тому вельми цінна
присутність у романі різних проявів
прихильності, любові, дружби і паралельно з цим – люті та смердіння їх
життєвих антагоністів.
Ліричний дует головних героїв
дає нам можливість зануритися в любов двох поранених душ і зрозуміти:
якщо таких людей не позбавлено
можливості любити й радіти життю, то нам самим життям приписано
не скиглити і не впадати в депресію
з приводу дрібних невдач у житті та
на «особистому фронті». Подивіться
на свіжість почуттів цих закривавлених досвідом героїв і уявою осягніть
образ автора, про її щирі незіпсовані
емоції, яких нам так не вистачає. Яка
свіжість почуттів!
«Від тебе пахне свіжим весняним листям і сонцем. Це дивовижно. Від ката пахне, як від косаря на
лузі. І в твоїх очах смарагдова трава.
Я хотіла намалювати такі очі ляльці,
але в мене нічого не вийшло. Дуже
важко намалювати щастя.»
Елла Леус, «Кат»
Не треба бути песимістом, краще
бути емпіриком, щоб зрозуміти: автор не продовжить у книзі ці почуття як нескінченно довгі, радше залишить їх у нескінченності поза буттям,
оскільки це вже справжня казка і
утопія – щомиті їх спостерігати на
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сторінках роману. Зазвичай, такі почуття вбивають разом із героями.
Утім, в житті все за шаблоном. Це не
для нас. А що ж тоді для нас?
Однозначно для нас, цитуючи автора: «Доброта та великодушність
імператора не знають меж».
Ми можемо однозначно довго кричати, що нам погано, волати про те,
що хтось когось зраджує або гнобить,
але злива наших емоцій може стати руйнівною замість плодотворної,
якщо просто кричати в нікуди, не
персоніфікуючи імена та прізвища
тих, хто говорить щось подібне у наш
бік (знов-таки, цитуючи автора): «Ти
будеш жити. Як жити – інакше питання.»
Чи не доживемо ми до того, що
останній нетяга на землі буде журитися за людство: «Скільки передрікали,
а кінця світу все немає і немає. Прикро». Не хочу цього. Тому наше уявлення про досконалу людину не
повинно бути однобоким або монохромним.
Головне в такій справі – не носити
маски і бути самим собою. І тоді ніхто
не зможе диктувати свої умови. Адже
розвинена індивідуальність сильної
особистості є запорукою того, що
«гризуни» не пролізуть у владу, і ми
не купимося на їхні подачки.
Це складно.
Але хто сказав, що буде легко?

УКРАЇНЦІ США ПРОТИДІЮТЬ
РОСІЙСЬКІЙ
ПРОПАГАНДІ
Наприкінці минулого року
міжцерковних і міждержавних відносин (від часу ви-

в серії «Бібліотека «Видання
журналу «Бористен» побачила в російському перекладі
книга Галина Могильницької
«Міфотворчість як обґрунтування історичного мародерства». Це сталося завдяки
жертовності українців США,
котрі своїми добровільними
датками зробили можливим
вихід цього потрібного видання. А промотором цієї шляхетної акції виступив добре
знаний в діаспорі громадський діяч та активіст пан Олександр Полець. Який взяв на себе головні турботи щодо
збірки коштів на підготовку до друку такої потрібної
сьогодні праці. І більш докладно про
книгу.
Найперше чому україномовна книга
побачила світ в перекладі російською?
Адже у нас і без того не бракує видань
московською. До цього змусила війна
на Сході України та агресивна брехлива пропаганда Кремля. Адже більшість
примірників нового видання буде спрямовано з волонтерами та душпастирями на Донбас. А тамтешній люд, як не
прикро, часто-густо просто не вміє читати українською…
Галина Могильницька була однією
з перших (якщо взагалі не перший ...),
хто взяв на себе сміливість аргументовано відповісти на грубі і некоректні нападки наших ворогів щодо утворення незалежної Української держави,
створення Української Православної
Церкви Київського Патріархату та саму
ідею Української суверенності. У той
час, коли тема російсько-українських

никнення обох держав) була табуйованою , а імперські
ідеологи до потьмарення свідомості «заколисували» народ в «спільній колисці» , Галина Могильницька у своїх
книгах «Літос (Або Камінь із пращі правди на розбиття
митрополичого блудослів’я)»,« Хроніки великого шахрайства » та «Міфотворчість як обґрунтування історичного
мародерства» вперше спростувала низка неправдивих псевдоісторичних вигадок, протягом сторічь декларованих суспільству як незаперечні істини. У досить
короткий час книги Г.Могільніцкой стали майже бестселером: їхзагальний тираж, не включаючи англомовних
перекладів, виданих за кордоном, сягнув понад 800000
примірників і продовжує зростати. Трагічні події останнього часу змусили письменницю адресувати одну з книг
безпосередньо російськомовним громадянам в Україні
та за її межами, бо причиною нашої
спільної трагедії є наше незнання,
наша зашореність в нав’язаних нам
ідеологічних стереотипах, наша боязнь
правди і небажання міркувати над нею.
Адже, як говорив багато років тому поетв’язень сумління Наум Каржавін, «куди
простіше раз повірити, ніж жити і мислити кожен день». Але, якщо ми хочемо жити гідно, нам доведеться вибиратися з тісного, утепленого «російською
ватою» брехні комфортного футляра
ідеологічних стереотипів та відшукати
правду, замислитися над нею і зробити висновки.
Влас.інформ.
На фото: організатор збірки коштів
серед української діаспори США на видання книги російського перекладу книги «Міфотворчість як обґрунтування
історичного мародерства» пан Олександр Полець; обкладинка нового видання.

№01 (294)

ознаками божества. Але не primus
inter papes (перший серед рівних), а
повноцінний бог, жорстокий і милостивий.»
Елла Леус, «Кат».
Що ж робити простому смертному, якщо все вже вирішено за нього?
Якщо все так, як написано Е. Леус у
«Каті»: «Кожна людина для чого-небудь призначена. На те воля Божа.
Про призначення рабів знають люди.
Рабам в якомусь сенсі простіше»?
Втручатися в хід історії? Спопелятися у боротьбі? Займатися тихенько саморозвитком за допомогою дихальних технік і медитативних вправ,
пливучи життєвим руслом? Бути
схильним до скаріотства? Боронити
свою персональну територію принципом «моя хата скраю…»? Випробовувати перевантаження, спілкуючись
з іншими людьми і порушуючи всі
мислимі і немислимі інструкції,
написані незрозуміло ким, але
зрозуміло навіщо? Авжеж, якщо виберемо останнє із запропонованого,
то буде, як у Елли Леус: «В інструкції
чітко сказано – не спілкуватися зі
смертниками…».
Будь-який літератор, що випускає
в самостійне життя своїх героїв,
розуміє, наскільки важлива для
сприйняття читачем полярність їх
емоцій і почуттів, їх неоднозначність
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну
відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на поталу ахметових та єфремових. Як не прикро, результат закономірний: тепер тут не лише війна, тепер
тут панують моральні цінності войовничого люмпена «руського міра».
Подвійно прикро і страшно, бо Донбас був і будемо вірити залишиться українським. З цього номеру
ми починаємо серію публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в Донецьку жалюгідним накладом
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай важливе для розуміння Донбасу.
Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку сприятимуть розповсюдженню її змісту серед широкого загалу. Однак, з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу» потрібно поширити як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започаткована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.
Редакція

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)
Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Лауреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну»
(1944).
Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.
Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р.
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам,
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям.

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»

Складна історична доля випала Україні в 1917-20
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського,
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Володимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг складних революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Володимир Сосюра добровольцем вступає до Української
народної армії. При формуванні військового з’єднання
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького полку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:
На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир
служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчання в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Сосюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову повертався до Української армії.
Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю
романтикою українське серце молодого хлопця.
Національні почуття у В.Сосюри були настільки сильними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.
Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залишитися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефективно починає грати на національних почуттях українців,
на словах визнавши деяку самостійність України. Десятки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та махновських загонів повірили в більшовицьке національне
визволення України.
Прийняття нової віри було фактом зради українського
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдовувати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був
чесною і правдивою людиною, то неважко було уявити, що творилося в цей період в його душі, в його думках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Сосюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.
Зміцнення
більшовицької
диктатури
після
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не
до національних проблем. Тож поряд співіснували комуністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл,
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Письменники писали, про що думали, що відчували, а не на
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням
служити українському народові, оспівувати його славне минуле. Основними темами його віршів у той час є
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання.
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цензура в період українізації була лояльною до «вольностей»
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цього є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Поема - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця поема є своєрідною політично-національною реабілітацією
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:
Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але
це був істинний патріот України, національна українська
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» свідчення непереможності української національної ідеї,
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба
була настільки дволика, що важко було людині не тільки
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:
В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...
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поетичного таланту. Як не задобрювала московська влада - квартира в центрі Києва, нагородження орденом - це
не додало творчої наснаги Володимиру Сосюрі.
Друга світова війна глибоко висвітила патріотизм
українського серця - Володимира Сосюри. Національна
ідея знову оволодіває поетом. Диктаторській пропаганді
тимчасово це було вигідно, щоб він знову говорив чесно
і проникливо, щоб його палке слово кликало до помсти.
Сосюрі дозволили писати про свою «синю омріяну
Україну», про синівську любов до неї, про споконвічну
мрію - волю і ненависть до окупантів.
Звичайно, що в поезіях В. Сосюри років війни немає
навіть і натяків проти радянського ладу. Своє він залишив
в собі, а слова на папері були віддані повністю існуючому
ладу. Безпосередньо щирі почуття поета йшли від самого серця:
подарунок Україні
Серця бідного мого
У роки війни сталінський режим для підкріплення
патріотизму народів Союзу повертає митців до історичних
тем. Суворов, Нахімов, Б. Хмельницький уславлюються
на екранах кінотеатрів, на сторінках журналів, газет та
книг.
Іх іменами називають навчальні заклади для хлопцівпідлітків, їх портрети викарбовуються на орденах і медалях.
Володимир Сосюра не ризикує, як він це робив в 20ті роки, звернутися до історичної військово-визвольної тематики. Він добре засвоїв уроки сталінського режиму з
ламанням кісток під час нічних допитів.
Тож його вірші не загрожують існуючому державному устрою, він завзято присвячує твір за твором Україні,
рідному краю, спогадам про минуле. До 30-ліття від початку літературної діяльності (1947 р.) виходить збірка
саме таких творів В. Сосюри «Щоб сади шуміли».
Влада вміла відзначати зломлених діячів, в арсеналі у
неї було багато «пряників» - ордени, медалі, почесні звання, Сталінські премії. Впродовж двох років (1947-48 рр.)
Володимира Сосюру неабияк відзначають - Сталінська
премія за збірку, орден Леніна.
За цей короткий проміжок часу Володимиру Миколайовичу влада влаштовує чергову «операцію» розпочинається цькування, зразу ж після вручення
Сталінської премії, за вірш «Любіть Україну». Три роки
на Україні залюбки читали цей патріотичний твір, а ось
в збірці він став на заваді. Звичайно, не читачам. Ворога
було розбито, режим себе зміцнив всебічно, та на заході
України точилася визвольна боротьба з більшовизмом.
Саме з цих причин «кадебісти» починають новий етап нищення всього українського.
І «справа Сосюри» за твір «Любіть Україну» у цей час
набула широкого розголосу. Нашому поетові-земляку
було не солодко, проте трагедії не було.
Трагедія для нього, як відзначалось вище, розпочалася у 1930-і роки. Після переслідувань тих часів В. Сосюра
вже не був самостійним у житті і в творчій діяльності. Величезний талант В. Сосюри найповніше розкрився на початку його творчого шляху, а потім кисень було перекрито. Трагедія його душі, його творчості і донесла нам єдине
визначення для поета - майстер інтимної лірики.
Чергове нищення В. Сосюри в 1948 р. було настільки
штучним, що владні структури не знали, як знайти вихід з
цього. Та вихід теж підказали з Кремля - Володимира Миколайовича нагородили найвищим орденом країни.
Якщо виміряти події 1947-48 років логічно, то дійство
режиму навколо В. Сосюри було трагікомічним. И усе оточення поета сприймало цю «виставу» автоматично, без
позитивних чи негативних проявів, бо такий був у країні
стандарт поведінки влади з надломленими інтелігентами.
Досить влучно про той час написав Павло Тичина:
Стоїть сторозтерзаний Київ
І двісті розіп’ятий я...
В. Сосюра ніколи не спромігся на правдиву оцінку
свого життя і творчості навіть після смерті диктатора і
відомих партійних з’їздів. Він був генієм української душі,
тож чудово розумів анатомію особистої трагедії і трагедії
українського народу - зі смертю диктатора владний режим
не змінив політики по відношенню до України.
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Такий стан душі Володимир Сосюра назвав в одному із своїх віршів «розхристаним серцем». Залишивши Українську армію, в 1920 р., В. Сосюра все таки не
відійшов від української національної ідеї і намагався її
підтримати своїми творами, донести до розуміння кожного читача. Це місія складного й трагічного роздвоєння великого Поета.
Настають часи сталінського перелому. Під прикриттям
комуністичної ідеї, політика українізації замінюється на
великодержавну шовіністичну політику Росії, метою якої
стає знищення всього українського. Сталінський перелом
болісно вдарив по українській творчій інтелігенції, по серцю чесного і ніжного Володимира Сосюри. Доречно нагадати, що саме в 1931 році виходить з друку його поетична
збірка «Серце». Сьогодні з упевненістю можна сказати,
що це була остання збірка Володимира Миколайовича, в
якій він говорив так, як відчував і думав.
Терзаючись протиріччям української радянської
дійсності, В. Сосюра покидає Харків і їде до Ленінграда
в пошуках відповідей на питання, що гнітили його мозок
і серце. Полегшення не настає, відповіді на жагучі питання життя не знайдено. В його найвідоміших творах
ленінградського періоду «Серце» і «Два Володьки» поет
зображує безвихідь з даного становища і глибоке провалля своєї трагедії роздвоєння.
Цензори 1930-х років чітко розуміли основні напрямки сталінського перелому, тож вони швидко вгледіли
«націонал-більшовизм» В. Сосюри і небезпеку його нової
книги. Збірка «Серце» була заборонена, вилучена з
бібліотек і тихо спалена в топках котелень. Проте і ці два
роки життя для В. Сосюри не були настільки жахливими,
як майбутній 1933 рік.
Ті, хто вцілів від голоду та розстрілу і не наважився приставити до своєї скроні наган, прирекли себе на
моральні тортури і на постійний страх. Страх допиту був
не менший від страху арешту.
Тюрми й допити зробили більшість письменників
покірними співцями режиму (хоча б зовні). Через ці горнила «перевиховання» пройшли М. Рильський, М. Бажан,
Остап Вишня, П. Тичина та інші. Після чекістських нічних
годин перевиховання таланти гнулись в дугу лояльності
до режиму і з’являлись замовлені допитами твори про вождя всіх народів, єдину і непогрішиму партію. А хто не
гнувся, як Остап Вишня, той за рахунок диктаторського
режиму відправлявся вдосконалювати своє мистецтво до
Сибіру чи до Воркути.
Не оминула ця лиха година і Володимира Сосюру.
Ніжного, чутливого поета зламати було не важко, йому
не потрібно було тюрми, вистачило декількох чекістських
допитів. Тут вже пригадали «знавці людських душ в погонах» усі його петлюрівські мандри, і Мазепу, і Махна, і
«більшовицький націоналізм», і особисту дружбу з Миколою Хвильовим.
Якщо в 1920-і роки Володимир Сосюра на Україні був
лідером в поетиці, то М. Хвильовий - в прозі.
Під впливом М. Хвильового та В. Сосюри формувались найвідоміші творці української літератури. Обидва
були з пролетарського Донбасу, обидва пройшли через
горнило Української армії.
Дружба М. Хвильового і В. Сосюри була настільки
міцною, що їм заздрили майже всі з письменницької
братії. Слід зауважити, що Микола Хвильовий в цьому
дуеті дружби був лідером. А Володимир Сосюра обожнював друга і вважав його ідеалом інтелігентності.
Твердий і послідовний, Микола Хвильовий гнутись на
допитах не зміг і прийняв однозначне рішення - самогубство.
Після трагічної загибелі М. Хвильового, влада начебто полишила Сосюру, але натяк на те, що йому даровано
свободу та життя, поет відчував до кінця своїх днів. Дарування життя вимагало і зобов’язувало прийняти правила гри НКВС. Морально зламаним був не лише В. Сосюра, ця участь не минула й інших уцілілих письменників.
Після божевільні В. Сосюра не виконав замовлення
диктаторської влади, не став партійним співцем.
Висока, всенародна його популярність 20-х років залишилась у минулому. Вимучені вірші заради шматка хліба
зломленого В. Сосюри в 30-і роки загальмували розвиток
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки
XX століття.
Майже 75 років існував страшний «злочин» українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою
Батьківщину.
У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий писав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він
історично був приречений на загибель, але забрав життя
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В.
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ

Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Володимира Сосюру то до червоних, то до Української
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної практики.
З плином часу цікавість до особи знаменитого земляка та початку його творчого шляху, що зароджувався на
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки
архівних матеріалів та публікації в закордонних журналах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно,
Донбасу.
Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і
шквал полум’яних, відповідних революційному переустрою суспільства поетових слів викликали у читачів чи
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без
піднесення і одноманітно читав свої поезії.
Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською молоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась.
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри полонив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.
Як харківській чи донецькій молоді було не любити
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської
війни, не приховував своєї причетності до Української
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що молодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і полонить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друковані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаючими.
Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в авансах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність великих грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богемне життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети молодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду
публіку й збільшували його популярність.
Початок 1930-х років. Харківський інститут журналістики, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І
коли він закінчив свій виступ словами:
Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками,
несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія,
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосюри.
Велика популярність додавала Володимиру Миколайовичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій!
Одна з поем «Розгром» серед них:
Той каже - «я великорос»-

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й
сильно вдалось передати трагедію українського народу і
трагедію українського поета.
Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпочався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.
Тотальне сексотство і незриме око НКВС призводили до того, що люди при зустрічах часом не розмовляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходились. Як було важко щирому, відкритому Володимиру
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, безоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороняли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосюрою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задоволення, оплески, овації.
Колосальна популярність Сосюри серед молоді була
головною причиною того, що арешт замінили на психушку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосюри. Треба віддати належне великому українському поету
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього
життя залишався скромною і доброю людиною.
Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожного серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений
глибокої синівської любові до неньки України. Навіть маючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письменником в історії української літератури.
Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити,
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Миколайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі,
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його
роботи викликало у письменника душевні надломи, тривогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й
заради приниження українського народу в цілому.
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переді мною рідний мій Дінець...» - складова частина його
безмежної любові до українського народу:
Як люблю я тебе,
Мій народе дорогий...
В. Сосюра своєю лірикою сміливо заявляє про
нероздільність його з народом: «То «я» моє злилось з
народу «ми» святим». Тогочасні ідеї братерства народів
й інтернаціоналізму він не уявляє собі без любові до
України:
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.
Як вірний син свого народу Володимир Сосюра
своїми творами змальовує історичну ходу України від
революційних подій 1917 року впродовж свого життя:
Україну непереможно і невпинно веде в комуну
Дніпрельстан.
Володимир Сосюра, як поет, активно формував
ідеологію соціалістичної України. Це не дивно і по-іншому
бути не могло. Інакше він був би розчавлений червоною
диктатурою або загубився в еміграції, як його земляк Микита Шаповал (Сріблянський).
Тогочасна ідеологія суспільства не давала можливості
поетові на повні груди, на весь голос заявити, мовити
людям про історичні вибоїни, гостре каміння людського
буття й історії України. Спроби в деяких поезіях підняти
пекучі для українців теми приводили до злобливої критики, нагадування про петлюрівське воювання.
Більш дипломатичні критики такі твори В. Сосюри називали як незначні або хибні. Велику поему В. Сосюри «Тарас Трясило» критикували за «вульгарносоціологічний підхід» до історичних подій. Витримуючи
ідеологічний прес, Володимир Сосюра впродовж всього
життя писав автобіографічний роман «Третя рота».
Для В. Сосюри, як відзначали його сучасники, було
характерно відверте говорити про свої страждання й
сумніви, що носив у серці. Він не грався у дволикість,
а все виносив на людський суд, щоб із своїм болем і
сумнівами стояти перед українським народом таким, яким
був насправді.
Для того часу «одноголосності» це була мужня позиція.
З такими проявами характеру В. Сосюри боролись стандартно для сталінського режиму - спочатку різка, надумана критика в газетах, потім мовчання, заборона друкуватись і в фіналі - арешт. За таким стандартом В. Сосюра
прожив 1934 рік після видання книги «Серце», 1948 р., як
згадувалось вище, - за вірш «Любіть Україну». Народна
слава українського солов’я не дала можливості диктаторам режиму арештувати Володимира Миколайовича ні в
1934, ні у 1948 роках.
Незважаючи на ідеологічне пресування творів та ризик арешту, національна ідея за-хоплює поета. Він один
з перших намагається змалювати історичний образ Нестора Махна, без наклепів і нашарувань зображує Івана
Мазепу.
Восени 1923 р. Володимир Сосюра на харківській
квартирі поета В. Поліщука уперше читає Петру Панчу
поему «Махно»:
Тебе не бачив і не знаю,
Ну як в архівах ГПУ
Тебе знайти?
Берізка має
І ясен промінь на снігу.
Шумлять і клени, і тополі
Лиш не шумить один перон:
Лежить зарублений за волю,
Лежить зарублений за трон...
Молодий прозаїк згадує: «Мелодійність мови,
рельєфність художніх образів, сміливе узагальнення
й глибока емоційність поеми захопили мене з перших
рядків».
«Класова помста і жадоба спонукали робити іноді
одчайдушні операції, що межували з казковою відвагою,
не замислюючись над природою такої відваги їм можна
легко приписати романтику».
В. Сосюра у поемі наділив Нестора Махна рисами лицаря. Петро Панч критикує, боячись сталінських сатрапів,
молодого поета за героїчне оспівування Махна. Звичайно, це не в’язалось з теорією класової боротьби і твір
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Але публіцистично каятися, відмовлятися від свого
твору Володимир Сосюра не став. І у цьому проявилась
його найглибша мудрість, стійкість і талант.
Далі любов до України поет оспівує в кожному творі чи то у словах про кохання до дівчини, чи то у зверненні
до рідних місць дитинства, чи то у закликах бити ворога.
В тебе і губи, і брови твої,
Як у моєї країни...
(«Білі акації будуть цвісти”)
Солов’їні далі, далі солов’їні...
Знов весна розквітла на моїй Вкраїні!
(«Солов’їні далі...»)
Вишневу Україну В. Сосюра натхненно оспівав і возвеличив як ніхто із поетів. Геній і ніжність українського
народу він увібрав, пропустив через своє серце, і подарував людям співучу поезію. Не буде перебільшенням
порівняння поетичного генія Т. Шевченка з по-етичним
генієм В. Сосюри. Гнівна, розхристана Україна минулого
століття знайома нам завдяки «Кобзарю», а революційна,
будівнича і квітуча Україна по-сучасному зображена в
сосюринській поезії:
Підняли ми в лузі журну ту калину,
Україну славну звеселили ми.
На дорогах війни закличне і проникливе слово В. Сосюри постійно звучало на хвилях української
радіостанції імені Т. Шевченка. Сторінки центральних, республіканських, фронтових і армійських газет
уміщували патріотичні вірші нашого поета-земляка. Твори Сосюри сповнені туги та болю за скривавлену неньку Україну:
А там далеко, даль орлина
й не знає спокою і сна
моя прекрасна Україна,
залита кров’ю сторона.
Упевненість у важливості поетичного слова в трудній
борні за визволення України звучить у поезії В. Сосюри:
В години ці грози і слави,
коли чи вмерти нам, чи жить,
під грім гармат, під гул кривавий,
на варті пісня хай стоїть.
На вірші В. Сосюри писали музику професійні і
самодіяльні композитори. Вірш «Любіть Україну» на музику поклав В. Костенко. Багато пісень на слова В. Сосюри написала І. Бурлакова «Пісне, моя пісне», «Знов у
саду ми з тобою», «Хай туман осінній» та інші. Колега по
перу письменник Андрій Лисенко до чудових рядків Володимира Сосюри «Я вигадав тебе» написав дивовижну
співзвучну словам мелодію.
Слова з поетових вуст передавали те, чим жив простий люд. Вони вміли прокладати шлях до серця та розуму читача. В роки війни на передовій концертні бригади
артистів включали патріотичні пісні на слова В. Сосюри,
що викликали у слухачів сльози, жагу помсти за рідних,
за Україну:
Забрали все із хати,
Долівка у крові,
Лежить убита мати,
І діти неживі.
Упродовж свого життя поет В. Сосюра на людях ніколи
не співав і не демонстрував свого вміння грати на гітарі. Та
з дружиною Марією Гаврилівною, коли вони тільки побралися, а це було на початку 30-х років і саме в Донбасі, вечорами співали. За спогадами Марії Гаврилівни: «Співали
старовинні романси, українські пісні. Володимир грав на
гітарі». Співав романси, а на свої слова вагався придумати мелодію. А до таких слів:
Вітер коси розплітає
у зорі,
Вечір в небі розкладає
янтарі
так і просяться ноти. Заворожили ліричні вірші В. Сосюри і Ямського самодіяльного компо-зитора Євгена Кошубу. Ним покладено на музику декілька творів поетаземляка. Иого пісня «Дитинство» і словами, і мелодією
яскраво відображає сосюринську любов до рідного краю,
до милої Званівки.
Незвична любов В. Сосюри до різних куточків дитинства та юності: «Я на Дніпро дивлюсь - і котить хвилі
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неодноразово перероблюється, втрачаючи історичну
правдивість, обростаючи неправдиво-звірячими нашаруваннями в зображенні народного ватажка.
При всьому цьому залишається відчутною романтика
подій, народна образність, сюжетність, прагнення і почуття простого народу. Ризикуючи життям, Володимир Сосюра, працюючи над цією поемою, зустрічається із соратниками Н. Махна. Про це восени 1925 року згадував
російський письменник Степан Щипачов:
«Одного разу я застав у нього навіть колишнього начальника штабу Махна і ще декого з колишніх махновських командирів». Легендарна привабливість Нестора
Махна не полишала В. Сосюру все його літературне життя. Письменник Іван Ле згадує: «Чи знав ти, Іване, Махна?
Справжнього, живого», - раптом питає Володя: «Це теж
етап у нашім виборюванні своєї робочої влади!». Цей спогад підсумовується словами: «Він (В. Сосюра - авт.) носив
у собі скроплений кров’ю образ України».
У його віршах - червоноармійські ешелони, повстанська армія Махна, петлюрівські загони.
Зима, зима... Сніги укрили трави.
Гудуть дроти. Навколо ніч мутна.
В дорозі я, потім курсант смуглявий,
З товаришами вийшов бить Махна.
Така історична дійсність того часу. Історичні місця,
пов’язані з Нестором Махно, Воло-димир Сосюра часто
відвідує, збирає все нові й нові відомості про незвичного героя України.
Поет Василь Діденко згадує: «Ще з юних літ далеке
місто повітове - моє Гуляйполе - Сосюра любив, як рідну

Третю роту, як Званівку, як Лисиче. Не раз ходив поет
привітними вулицями столиці степу, омитої водами Гайчура». У вересні 1954 року В. Сосюра написав у Гуляйполі:
Нехай цвіте Вітчизна зоречола
І мирний труд здійма риштовань ліс,
Тобі привіт, зелене Гуляй Поле,
Я в пісні щирій з Києва приніс.
Історичні образи, образи батька й неньки, друзів далекого дитинства в поєднанні ліричних мотивів з живописом реального є основою сосюринської поезії, що оспівує,
славить Україну. Дні і літа оспівані поетом - це історія
нашої України:
Люблю тебе, доба переходова,
За смутний вид, за зломи, за вогні...
Стільки років нема Поета в буремному житті нашої
країни, а слова його такі жагуче сьогоденні, сповнені
любові до України, віри в її щасливе майбутнє.
Щоб наша славна Україна
Ще краща стала, ніж була,
Щоб розцвіла вона садами...
Час підтвердив, що Володимир Сосюра не тільки класик української поезії, а і ніжно люблячий син України,
невід’ємний від неї:
Я твій син і поет,
І до тебе я лину
Крізь моря ліхтарів...
ВАСИЛЬ ТЕРЕЩЕНКО,
заслужений учитель України,
член Національної спілки краєзнавців України

«ЗНАЙ НАШИХ!»

Тетяна і Сергій Дзюби отримали
нагороду імені Ернеста Хемінгуея

З

асновники цієї престижної
відзнаки – канадське видавництво «Litsvet» і відомий
журнал «Новий Світ» (головний редактор – письменниця, сценарист,
кінокритик Олена Жукова, заступник
головного редактора – письменник,
публіцист Михайло Співак).
Як відомо, саме в цьому
видавництві у Канаді вийшов чотиритомник Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма

Приємна новина надійшла з Канади – відомі письменники і
журналісти з Чернігова: постійні автори журналу «Бористен» Тетяна Дзюба (Тетяна Анатоліївна також і науковець, доктор наук із
соціальних комунікацій) і наш колега з газети «Деснянська правда»
Сергій Дзюба нещодавно стали лауреатами почесної міжнародної нагороди – премії імені Ернеста Хемінгуея в номінації «Країни і континенти» за зміцнення творчих зв’язків між народами.
мовами світу», який отримав значний
резонанс у багатьох країнах.
Взагалі ж, Сергій і Тетяна Дзюби –
лауреати почесних нагород у Канаді,
Великобританії, Німеччині, Болгарії,
Македонії, Росії, Білорусі, Казахстані.
Їхні твори перекладені вже 60-ма мовами світу і надруковані в 36 країнах.
А книжки вийшли в США, Канаді,
Великобританії, Швеції, Польщі,
Болгарії та Казахстані. Зараз готуються до друку збірки віршів Тетяни
і Сергія у Франції та Чехії. А романсеріал для дітей «Потягуськи» Сергія
Дзюби (створений у співавторстві
з Іриною Кулаковською), перекладений уже кількома мовами, цього року ошатно видають у Канаді (у
видавництві «Litsvet») та Вірменії
(за державним замовленням). Твори Сергія і Тетяни прочитали понад
чотирьох мільйонів людей в усьому
світі.
Особисто я щиро зворушений
тим, що всі свої 60 книжок Сергій
Дзюба присвятив дружині Тетяні. Та

головне – це їхня творчість, подвижницька літературна діяльність, яка
дійсно єднає народи.
Віталій ЛЕУС

