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

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

«Бористен», Дніпропетровський Національний університет 
ім.О.Гончара. 

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. 

CatArt  верстка\дизайн журналу

НЕ ЗАБУДЬ!
Ще малий, але ж сміливець —

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

Те запам'ятай.

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

Ти, дівчатко, українка — 
Тож не забувай. 

Вирина стежина рідна 
З теплої трави... 

Мати наша — Україна, 
Не забудьте ви.

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

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

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

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

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

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

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

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

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

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

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

 Ольга Рєпіна 
(м. Дніпропетровськ) – за цикл 

літературознавчих статей та рецензій 
на книги українських авторів.

 

Христина Лукащук 
(м. Львів) – за високохудожні 

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

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

Низький уклін Героям

Дніпропетровський національний універси-
тет імені Олеся Гончара приєднався до від-

значення в Україні Дня Героїв Небесної Сотні.
Напередодні пам’ятної дати делегація університету у складі 
керівництва та студентів урочисто поклала квіти до пам’ят-
ного знака Героям Небесної Сотні, який розташований на 
однойменній алеї біля Дніпропетровської обласної держад-
міністрації. Після цього відбулося покладання квітів до 
пам’ятного знака вихованцям університету, які полягли в 
бойових діях на сході України. До меморіалу, розташованого 
на четвертому поверсі головного корпусу університету, прий-
шли засвідчити глибоку шану до загиблих багато студентів. 

«День пам’яті Героїв Небесної Сотні» – це день пам’яті про 
тих людей, які символізують собою найяскравіший найве-
личніший образ Революції гідності, що відбулася два роки 
тому в Україні. Ці люди поклали свої життя за Україну, за 
те, щоб у нашій країні відновлювалася й утверджувала-
ся повною мірою людська гідність, – відзначив проректор 
з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді ДНУ, професор Валентин Іваненко. 
– Колектив університету: співробітники й студенти актив-
но підтримали Революцію гідності, а коли розпочалися дра-
матичні події на сході країни, багато з них стали зі зброєю в 
руках на захист Батьківщини від агресії сусідньої Росії. На 
превеликий жаль, дев’ятеро з них не повернулися з боїв». 
На ознаку вшанування подвигу учасників Революції гід-

ності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні ДНУ про-
водить низку заходів, зокрема, лекції на цю тему на факуль-
тетах; зустрічі з учасниками Революції гідності та бойових 
дій на сході України; тематичну виставку літератури, при-
свячену Революції гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

Стор1 Низький уклін Героям
Стор 2 Інтелектуальний потен-
ціал – запорука національної 
безпеки
Стор 3 Українська кримсько-
татарська співачка Джамала 
представить Україну на Євро-
баченні
Стор 4 Воїни-учасники АТО 
продовжують опановувати 
англійську мову
Стор 5 У Росії зруйнували 
будинок Шевченка, Україна 
вимагає реакції ЮНЕСКО; У 
парламенті Канади створять 
групу дружби з Україною
Стор 6 - 7 Християнська 
сторінка
Стор 8 -9 В ДНУ запрацював 
«Універсум»
Стор 9 Вареники чи пироги?
Стор 10-11 Українці, простіть 
мене!
Стор 11 Безкоштовні курси 
української користуються 
попитом на сході
Стор 12 Енеріка Біяч «Світ на 
розкритій долоні»
Стор 13 Майдан – джерело 
правдивої молитви
Стор 14 Рубрика «Даринка»
Стор 15 - 17 ДО 70-річчя 
смерті та 135-річчя уродин 
видатного вченого Олександра 
Богомольця 
Стор 17 Славетна Леся
Стор 18 - 22Найперше були 
тут русини
Стор 22 - 23 Океан образів
Стор 24 - 29 Три  важливі  
хвилі  Української  іммігра-
ції  в Канаді та  зростання  
політичної  діаспори   
Стор 29 У Києві презентували 
книгу, написану захисниками 
Донецького аеропорту
Стор 30 - 31 Священик з 
Чикаго: Ми відчуваємо від-
повідальність за події в Україні
Стор 32 Поєдинок добра і зла 
#ЖивийМайдан
Стор 33 - 35 Паралелі історії. 
Як діаспора підтримує Україну
Стор 35 Український стяг 
замайорів на вершині найви-
щого вулкану світу
Стор 36 Діаспору обурили сло-
ва Папи про війну в Україні; 
Троє лікарів з Канади отрима-
ли нагороди від Порошенка за 
допомогу військовим
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У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання 
«Дніпровська орбіта», які зібрали більше 80 науковців 
галузі з різних міст України.

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

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

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

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

Десять років на Дніпровській орбіті

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

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

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

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

Доповіді секції «Екологія та космос» (координатор – 
проф. ДНУ О. Мурзін) привертали увагу глибиною сформу-
льованих проблем та оригінальними науковими підходами 
до їх вирішення, а також представленням цікавих експе-
риментальних матеріалів. Так, у низці доповідей були 
представлені дослідження, які стосувалися очищення кос-
мосу від космічного сміття, методів уникнення зіткнення 
космічної техніки із космічним сміття та методів спосте-
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземно-

Інтелектуальний потенціал – запорука національної безпеки
Кафедра безпеки життєдіяльності, керів-
ництво та співробітники Дніпропетровсь-
кого обласного ліцею-інтернату фізи-
ко-математичного профілю при ДНУ ім. 
О. Гончара (ДОЛІФМП) разом із військо-
вослужбовцями-захисниками Вітчизни 
організували старшокласникам ліцею ек-
скурсію і заняття в одній із бойових частин.

Реалії життя змушують серйозно ста-
витися до заходів, пов’язаних з безпекою. 
Військово-патріотичне виховання мо-
лоді відіграє в цих процесах важливу роль.
Біля військової частини ліцеїсти мали змо-
гу побачити мужніх воїнів, які вируша-
ли в той день на ротацію в зону АТО. Спо-
чатку на території частини військовий 
капелан благословив дітей. Потім усі при-
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своє життя благородній меті – Захисту Вітчизни.
Немає сумніву в тому, що юнаки й дівчата 
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Володимир Романенко,
старший викладач кафедри БЖД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доцент кафедри систем 
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету 

ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

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

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

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

Перспективи розвитку держави 
і права очима молодих юристів

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

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

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

Українська кримськотатарська співачка Джамала 
представить нашу країну на пісенному конкурсі Євроба-
чення 2016 , який пройде в травні в Стокгольмі (Швеція)

Композиція, яку виконає артистка, вже наробила багато шуму. Пісня «1944» Джамали, з якою 
вона поїде на конкурс, розповідає про трагедію депортації кримськотатарського народу 
в 1944 році. Співачка вилила в ній весь біль своєї  Батьківщини. Джамала знає цю історію зі 
слів своєї бабусі, яка пережила депортацію і втратила в той страшний час дитину. Російсь-
кі влада та ЗМІ дуже обурюються з приводу того, що українці представлять на Євробачен-
ні 2016 таку пісню. Вони заявляють про розпал ворожнечі та політичної заангажованості.

Джамала – «1944» (текст пісні)
When strangers are coming...

They come to your house,
They kill you all

and say,
We’re not guilty

not guilty.
Where is your mind?

Humanity cries.
You think you are gods.

But everyone dies.
Don’t swallow my soul.

Our souls
Ya?l???ma toyalmad?m

Men bu yerde ya?almad?m
Ya?l???ma toyalmad?m

Men bu yerde ya?almad?m
We could build a future
Where people are free

to live and love.
The happiest time.

Where is your heart?
Humanity rise.

You think you are gods
But everyone dies.

Don’t swallow my soul.
Our souls

Ya?l???ma toyalmad?m
Men bu yerde ya?almad?m

Ya?l???ma toyalmad?m
Men bu yerde ya?almad?m

vatanima toyalmadim

Джамала – «1944» (переклад пісні)
Коли приходять незнайомці...

Вони приходять в твій дім,
Вони вбивають вас всіх і кажуть

«Ми не винні...не винні»
Де ваш розум?
Людство плаче

Ви думаєте, що ви-боги,
але всі вмирають,

не ковтайте мою душу
наші душі.

Я не могла провести свою молодість там, тому 
що ви забрали мій світ

Ми могли б побудувати майбутнє
Де люди вільно живуть і люблять

Щасливі часи..
Де ваші серця?

Людство, процвітай
Ви думаєте, ви боги

Але люди помирають
Не ковтайте мою душу

Наші душі
Я не могла провести свою молодість там, тому 

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

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

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

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

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

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

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

Воїни-учасники АТО продовжують опановувати англійську мову в ДНУ
У лютому 2016 року Регіональний 
Центр інтенсивного навчання іно-
земних мов Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Оле-
ся Гончара розпочав викладання 
англійської мови вже для третьої 
хвилі демобілізованих учасників АТО. 

У 2016 році Регіональний Центр інтенсивно-
го навчання іноземних мов продовжує розвива-
ти проекти, спрямовані на забезпечення сучас-
ного ефективного викладання іноземних мов та 
проекти соціального спрямування. Так, Перші 60 
воїнів були слухачами курсів у проекті, ініційо-
ваному Дніпропетровським обласним центром 
допомоги учасникам АТО при Дніпропетровсь-
кій ОДА за підтримки благодійної організації 
«Дніпровські серця» та за участі ДНУ ім. О. Гончара. 
Завдання проекту – допомога воїнам-учасникам бой-
ових дій адаптуватися до мирного життя, відкрити 
для себе нові можливості, розширити свої горизон-
ти, адже, як говориться у нашому слогані: «Кордони 
твого світу обмежуються мовою, якою ти володієш. 
Зроби свій світ безмежним!» Наш центр має значний 
досвід у тому, щоб зробити особистий світ людини 
безмежним за допомогою вивчення іноземних мов.
На святкуванні Різдва, яке є усталеною традицією 
Регіонального Центру, відбулося урочисте вру-
чення воїнам-учасникам посвідчень про закін-
чення 72-годинної програми навчання. У свою 
чергу воїни, які лише три місяці вивчали англій-
ську мову, виконали всесвітньо відомий хіт «We 
Are the Champions» та підготували чудову презен-
тацію документальних кадрів з теренів бойових 
дій, яка вразила аудиторію. Студенти та викла-
дачі курсів стоячи, з почуттям глибокої вдячності 
аплодували цим мужнім людям. Відтак, на святі 
панувала піднесена та патріотична атмосфера.
Під час навчання в Регіональному Центрі інтен-
сивного навчання іноземних мов учасники АТО 
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булася зустріч з аспіранткою ДНУ Діною Но-
сенко. Дівчина у 2012 році закінчила Wake 
Forest University у Сполучених Штатах Амери-
ки та має значні досягнення у легкій атлетиці. 
Діана поділилася досвідом перебування в аме-
риканському університеті й англійською мо-
вою розповіла про особливості студентського та 
спортивного життя у США. Для слухачів Центру 
було цікавим не лише спілкування, але і мож-
ливість зануритися в англомовну атмосферу, до-
лучитися до дискусії та поставити запитання, 
використовуючи свої знання англійської мови. 

Варто додати, що багато учасників АТО першої 
хвилі навчання виявили бажання продовжувати 
опановувати англійську мову у Регіональному Цен-
трі. Тож ми сподіваємося на їхні подальші успіхи. 
Маємо надію, що вивчення англійської мови допом-
оже також психологічній реабілітації людей, які пев-
ний час перебували у важких умовах воєнних дій.

Регіональний центр інтенсивного
навчання іноземних мов
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« Невідплатний борг»

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

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

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

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

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
У продовження обговорення досвіду Варшавсько-

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

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

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

університету імені Олеся Гончара. 
Презентація результатів реалізації проекту заплано-

вана на квітень 2016 року в місті Києві.

Кафедра міжнародної економіки
 і світових фінансів

ДНУ ім. О.Гончара

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

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

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

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

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

Світові тенденції 
оцінювання якості 

освіти за її кінцевими 
результатами

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

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

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

У Росії зруйнували будинок Шевченка, Україна вимагає реакції ЮНЕСКО
У російському Оренбурзі знесли будинок, у 

якому під час заслання мешкав Тарас Шевченко.
Про це на засіданні уряду пові-

домив міністр культури В’ячес-
лав Кириленко, передає Лівий берег.
«Не дивлячись на те, що будинок в Оренбурзі 
є пам’яткою архітектури національного значен-
ня і мав відповідний об’єкт, охоронний номер, 
він був повністю зруйнований і на його місці 
побудовано об’єкт інфраструктури – парков-
ку для приватного банку», – заявив міністр.
Кириленко додав, що Україна попро-
сить ЮНЕСКО і міжнародні організації 
з охорони пам’яток оцінити такі дії Росії.

Оренбурзький сайт orenday.ru повідомляє, 
що будинок Тараса Шевченка – пам’ятник фе-
дерального значення в центрі міста – зрівняли 
з землею нишком ще в червні 2015 року, однак 
писати про цей факт російські ЗМІ почали лише 
напередодні. Один із мешканців міста зумів зня-
ти процес руйнування і звернувся в поліцію для 

порушення кримінальної справи. Там декілька 
разів відмовлялися це робити, але в прокура-
турі визнали всі відмови незаконними і більше 
ніж через півроку справу все ж таки порушили. 
Саме ця інформація повернула інтерес до теми.
Нагадаємо, у Росії з аукціону продали ви-
дання Шевченка за рекордні 8,5 млн рублів.

Альона Савчук

«Україна і світ»

У парламенті Канади створять групу дружби з Україною
Вдалося досягти домовленості про утворення у новому парламенті Канади групи дружби з 

Україною.Про це розповів український посол в Канаді Андрій Шевченко за результатами візи-
ту до Оттави віце-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. «Зараз критично важливо, щоб новий 
уряд розумів, за що ми в Україні боремося, і як нас краще підтримати», – зауважив дипломат.

Українські посадовці мали зустріч з представниками як теперішньої урядової команди, так і з 
їхніми попередниками.«Є розуміння, за якими темами разом варто стежити найближчим часом: 
російська агресія, репресії проти кримських татар, угода про вільну торгівлю», – запевнив посол.

Нагадаємо, дружина посла України в Канаді Ганна Гомонай назвала діаспору колосальним україн-
ським тилом.

На фото: посол Украї-
ни в Канаді Андрій 

Шевченко, віце-спікер 
Верховної Ради Андрій 
Парубій, міністр обо-

рони Канади Харджит 
Саджан, депутат від 
Ліберальної партії 

Канади Борис Вжис-
невський. Джерело: 

Facebook-сторінка Ан-
дрія Шевченка
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Провідники рубрики:
почесний  доктор  теології  Леонід  ЯКОБЧУК

та  журналіст  Лев  ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

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

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

ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

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

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

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

У Євангелії від Марка описано, Хто є Ісус Хри-
стос, що Він робив. Це питання сьогодні ак-

туальне так само як і в дні, коли Він був на зем-
лі.  Одні взагалі не вірять, що Ісус існував, бо це, 
мовляв, міф, легенда. Інші вірять, що Ісус був 
Великим Вчителем і філософом. Коли Ісус був 
на землі, то теж цікавився питанням, що люди 
думають про Нього. Дорогою до села Кесарії 
Филипової Ісус запитує у Своїх учнів: «За кого 
вважають Мене люди? (8:27)». Учні відповіли: 
за Івана Хрестителя, ішні – за Іллю-пророка, 
треті – за одного пророків (28в).
Мойсей та Ілля були попередниками Месії. 
Люди хотіли бачити Ісуса подібним до них, ве-
ликим пророком, який вказуватиме на когось 
ще величнішого. 
Коли ми сприймаємо Ісуса тільки як історичну 
особу, тоді Він стає для нас таким же, як усі інші 
відомі діячі історії. Коли не признаємо Його, то 
це означає, що ми відкидаємо усе, що Він зро-
бив для нас.  Але коли ми однозначно, твердо, 
без вагання признаємо Його Особистість і під-
коряємося Його об’явленню з вірою, тоді може-
мо досвідчити вічне благословіння і нагороду. 
Ісус далі продовжує розпитувати учнів, але 
цього разу Він запитує: «А ви за кого вважаєте 
Мене?». Тоді Петро відповів Йому: «Ти є Хри-
стос!». Тобто Месія, Божий Помазанець. Петро-
ва заява була однозначна, рішуча і ясна. Коли 
ми маємо невиразне, неясне поняття про Ісуса, 
тоді ми справді не пізнаємо, ким Він був в дійс-
ності. Бо ж Він є нашим Спасителем! 

Заперечувати історичність Ісуса, це просто 
ігнорувати через упередження або неуцтво 
історичну дійсність. Про Ісуса писав знаний 
історик Йосиф Флавій та інші історики першого 
століття.  Справді Він був великим, незрівнян-
ним учителем і часто повторював, що Його на-
ука походить від Небесного Отця, а Він є Си-
ном Божим. Багато визнають моральну науку 
Ісуса, але не вірять в Його божественість, не 
вірять в Його воскресіння. Не так важливо зна-
ти про Ісуса, але найважливіше знати Ісуса як 
свого особистого Спасителя, бо для цієї цілі Він 
прийшов на цю Землю, щоб спасати людей від 
гріха і дарувати вічне життя.

Коли Петро вірно відповів, визнаючи Ісуса 
Месією, Ісус заборонив учням розголошува-
ти цю істину, тому що багато людей того часу 
чекали на Месію і думали, що Месія прийде 
звільняти Ізраїль від римлян. Але Ісус прийшов 
звільняти людей від гріха. Він не прийшов як 
політичний Месія, але як Спаситель. Отже Він 
знав, що маси того часу не зможуть повністю 
зрозуміти і прийняти Його, а намагатимуться 
зробити Його політичним провідником у бо-
ротьбі проти римлян, а чудами Він лише оздо-

ровлюватиме населення як лікар-чудодійник. 
Коли ви іншим свідкуєте про Ісуса, будьте  пев-
ні, щоб вони зрозуміли, що  свобода, яку дарує 
Ісус, є духовною свободою, а не політичною чи 
соціяльною.  Ісус прийшов спасти світ від суду 
за гріх. Іван Хреститель побачив, що Ісус йде до 
нього і сказав людям: «Ось Агнець Божий, Який 
бере на себе гріхи світу» (Ів. 1:29).
Ісус далі каже, говорячи про Себе, що «Син 
Людський мусить багато терпіти, й відцурають-
ся Його старші та первосвященики та книжни-
ки, і вб’ють Його, і на третій день Він воскрес-
не» (8:31).

Ісус називає Себе Син Людський.
Ця назва підтверджує, що Ісус має дві приро-
ди – божествену і людську. В Посланні до коло-
сян написано (1:15-17): «Він є образ невидимо-
го Бога, Перворідний з усякого творива, бо то 
Ним сворено все на небі й на землі, видиме й 
невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи 
то влади, чи то начальства, - усе через Нього й 
для Нього створено! А Він є перший від усього, 
і все Ним стоїть!».
ЛЕОНІД: Перворідний має старозавітне зна-
чення, яке часто надають цьому слову,  «перший 
за становищем» спадкоємець чи верховний. 
Син Людський – це людська природа, доскона-
ла людина, і Син Божий  - це божествена при-
рода. Ісус також об’являв учням, що Його місія 
включає страждання, відкинення, смерть, але 
й воскресіння. Петро відкликав Ісуса і почав 
заперечувати: «Пожалій Себе, Господи, і нехай 
це не станеться Тобі» (Мт. 16:22). Петро думав: 
чи потрібен народові страждаючий і мертвий 
Месія? Євреї чекали героїчного Месію, визволи-
теля від гніту, від чужої влади. Ісус знав, що це 
сатана спокушає Його, тому пояснив Петрові, 
що йдеться не про зем-
не, людське, а про небесне, Боже.

Ісус об’являється учням
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ПРО ЦЕРКВУ
Послання до Ефесян 

(2, 19-22)

В основу бесіди покладено 
книгу о. Олександра Меня 

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

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

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

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

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

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

«Болонський процес і динаміка 
адаптації українського студентства 

до культурно-ціннісних надбань 
європейської цивілізації»

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

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

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

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

Група аналізу у сфері гуманітарної освіти
 та виховання молоді

ДНУ ім. О. Гончара

Це ж не вперше сатана спокушував Ісу-
са. Він спокушував Його в пустелі, про-
понуючи без розпяття отримати цар-
ства і для цього лише вклонитися сатані.
Проте Ісус розумів, що основна ціль Його при-
ходу це Голгофський хрест, щоб стати викуп-
ною жертвою і принести людям Боже спасіння. 
Написано: кара за гріх – смерть. Це Божий за-
кон. Щоб нас, грішних, простити, Ісус Хри-
стос взяв наш гріх на Себе і помер. Тому ми 
можемо від Нього отримати прощення. По-
трібно покаятися і прийняти цей дар вірою. 
Властиво в цьому полягає уся суть Євангелії.
Найкраще пояснює це значення апостол Павло 
в Першому посланні до коринтян (15:3-8): «Бо я 
передав вам найперше, що й прийняв, що Хри-
стос був умер ради наших гріхів за Писанням, 
і що Він був похований, і що третього дня вос-
крес за Писанням, і що з’явився Він Кифі, по-
тім 12-ом, а потім з’явився більше як п’ятистам 
браттям, що більшість з них живе й досі, а дехто 
й спочили,. Потому з’явився Він Якову, опісля 
– усім апостолам. А по всіх Він з’явився й мені, 
мов якомусь недородкові». Отже апостол Павло 
пояснює: щоб спастися від вічної погибелі, від 
пекла, потрібно повірити в цю святу Євангелію. 

Євангелист Марко далі подає Ісусові сло-
ва, в яких є відповідь на це дуже важливе 
питання. Взяти треба свій хрест і йти за Ісу-
сом – це ілюстрація як символ способу жит-
тя із самозреченням, з готовністю стражда-
ти і бути у послухові до Отця Небесного.
Ісус пояснює, що йдеться про вічність, про 
вічне життя, про ваше спасіння. Ваша душа 
має найбільшу цінність, вона дорожча за ці-
лий світ. Усе багатство, гроші, майно, усе, за 
що ми тяжко працюємо, за що воюємо, не 
має в порівнянні із нашою душею вічної вар-
тості, бо все це тимчасове і швидкоминуче. 
Це дуже критична вимога в суспільстві, яке 
живе лише в догоду собі. Йде мова по пріорите-
ти в житті. Наприклад, Бог може вам дати все, 
що ви бажаєте, усе багатство, добре здоров’я, 
найкращий від усіх людей вигляд, але не пода-

рує вам спасіння, бо ви відмовилися від нього. 
Усе це добре, але мінливе, скорочасне прохо-
дить і перед вами вічність, а ви не спасенні, ви 
в своїх гріхах, від яких самим вам немає спосо-
бу звільнитися. Тому Ісус Христос пояснює, яка 
користь людині, коли вона  «здобуде увесь світ, а 
занапастить душу свою?». Або що дасть людина 
взамін за душу свою? Тут пропонується вибір – 
краще загубити своє егоїстичне, собі догоджу-
юче життя й прийняти Ісуса та йти за Ісусом. 
Краще загубити дочасне, щоб придбати вічне.
Є багато людей, які соромляться Ісуса і Його науки, 
бо ж в грішній культурі цього світу не модно бути 
правдивим християнином, Христовим послі-
довником. Якими будуть наслідки такої позиції? 
Ісус дає відповідь (8:38): «Бо хто буде Мене та 
Моєї науки соромитися в роді цім перелюб-
ним та грішним, того посоромиться також 
Син Людський, як прийде в славі Свого Отця 
з Анголами святими». Ісус, будучи Богом, ав-
тором всього творіння, не посоромився прий-
ти в цей грішний світ, взяти тіло людини, бути 
відкиненим, зневаженим, битим, на кінець 
прибитим до хреста з короною тернового  він-
ця. Це все Він зробив заради мене і кожного з 
нас, щоб нас простити, відкупити і прийня-
ти в Своє Царство. Це ціна нашого спасіння. 
Коли ви відкинете, зневажите таку жертву, 
таку любов, тоді вже не Бог буде відповідаль-
ний за вашу вічність, але ви, бо це ваш вибір. 

На закінчення залишимо вам один вірш, в яко-
му сказане все. В Євангелії від Івана (3:16) на-
писано: «Так-то Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне». Амінь.

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почу-
ти відповіді на за-питання 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.
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У Дніпропетровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара підведені підсумки 
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер сту-
дентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

У ДНУ запрацював «Універсум»
У Дніпропетровському національному 
університеті імені Олеся Гончара відбу-
лася презентація інтелектуального клубу 
«Універсум». Темою першої дискусії клу-
бу стала топонімічна реформа у Дніпро-
петровську: її досвід, стан та перспективи.

Студентів і викладачів, що зібралися на від-
критті нового інтелектуального осередку в ДНУ, 
радо привітав ініціатор клубу, проректор з на-
уково-педагогічної роботи у сфері гуманітар-
ної освіти та виховання молоді ДНУ, доктор 
історичних наук, професор Валентин Іваненко. 
«Сьогодні мені випала велика честь вітати вас 
із цією знаковою для класичного університету 
подією. Зазначу, що в ДНУ залученню студентів 
до творчої самодіяльності приділяється особ-
лива увага. В університеті існує низка молодіж-
них об’єднань наукового, освітнього та куль-
турно-мистецького спрямування, в яких уже 
задіяно близько половини наших вихованців. 
І ми задоволені, що сьогодні до цього розмаїт-
тя долучається ще й формат інтелектуального 
клубу, аналогів якому немає в жодному вищо-
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топонімічної реформи в Дніпропетровську 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua
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тету біології, екології та медицини Анастасія Свиридчен-
ко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія 
Свиридченко в минулому році вже була однією з перемож-
ниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив 
науковий керівник Студентського наукового товариства 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та 
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається 
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впли-
ву грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати 
досліджень надруковано у декількох закордонних науко-
метричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця 
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер про-
тягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина на-
городжена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію 
Президента України, є головою студентського наукового 
товариства свого факультету. 

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

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

Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара

тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua
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Юнаки й дівчата народної студії сучасного вокалу 
«Мрія» Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара запросили усіх своїх прихильників на 
звітний концерт під символічною назвою «Пісня – це коли 
душа сповідається». 

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

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

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

Зараз у студії займається 16 студентів Дніпропетровсь-

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

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

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

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

Палац студентів 
ДНУ ім. О. Гончара

дослідження, проведеного студентами-третьо-
курсниками факультету суспільних наук і між-
народних відносин ДНУ. Зокрема, молоді до-
слідники ДНУ опитували респондентів 18-25 
років стосовно їхнього ставлення до перейме-
нування рідного міста. «В першу чергу, ми нама-
галися виявити емоційно-асоціативну складову 
в сприйнятті нашими мешканцями сучасної 
топонімічної реформи. Цікаво, що загальною 
тенденцію в думках нашої фокус-групи стало 
висловлення гордості за своє місто. Щодо самої 
необхідності перейменування думки містян заз-
вичай різняться, так само як і не всі топонімічні 
зміни їх задовольняють», – розповіли студенти. 

На завершення університетські фахівці від-
повідали на питання слухачів. Усі разом у від-
критому діалозі шукали таку дорогоцінну істину 
з особливо животрепетного для містян питання. 
За словами модератора заходу, президента інте-
лектуального клубу ДНУ «Універсум» доктора 
філософських наук, професора Сергія Шевцова, 

подібні зустрічі в університеті відтепер влашто-
вуватимуться щомісяця. Основними формами 
діяльності інтелектуального клубу ДНУ запла-
новано будуть дискусійні майданчики, круглі 
столи, брифінги, відкриті лекції кращих науков-
ців університету тощо. Серед головних завдань 
«Універсуму» визначені: сприяння зміцненню 
престижності універсального знання та інно-
ваційної діяльності в молодіжному середовищі, 
популяризація кращих надбань національної 
і світової науки серед студентства, а також ви-
явлення і підтримка перспективних проектів у 
вирішенні болючих регіональних питань. У та-
кий спосіб, упевнені засновники, нова формація 
посприяє розвитку інтелектуального потенціа-
лу не лише університету, а й Придніпровського 
регіону в цілому. Тим паче, що долучитися до ро-
боти клубу вже виявили бажання представники 
інших навчальних закладів Дніпропетровська.

www.dnu.dp.ua

Пригадую  як  у молоді роки, з    номінантом 
премії імені О. Гончара журналу  «Бористен»,  
активним членом  української  громади у США    
Володимиром Могучим вчили наших товаришів 
з Галичини    розуміти різницю поміж варени-
ками і пирогами. Це було  коли ми працювали 
на українській відпочинковій оселі в Америці  
«Союзівка». Я і Володимир були єдині  східня-
ки-працівники. Ми трудилися на   кухні пода-
вали кельнерам страви,  котрі  замовляли клієн-
ти . Як кухня приготовила вареники на обід, то 
кельнери підходили і замовляли...." Потрібно  
п’ять  порцій пирогів". Я і Володимир відповіда-
ли......."Сьогодні пирогів нема. Маєм на обід ва-
реники". Кельнери знову повторювали ...."П’ять  
порцій пирогів",  а ми те саме відповідали..."пиро-
гів нема тільки вареники". Отак, ми вчили наших 
братів-галичанів  відмінності  поміж пирогами і 
варениками. Пироги печені, а вареники варені.

А ще пригадую ми говорили про  картоплю,  а 
вони казали що то бульба або бараболя, чи  ми 
казали  сковорідка,  а вони нас поправляли що то 
пательня, ми просили щоб подали нам ополоник 
,  а вони нам давали хохлю, ми казали каструля,  а 
вони казали що то баняк.  Гарні спогади молодих 
літ. І найперше тому, що попри деякі відмінності 
у розмовній мові, ми були братами українцями. 
А ще це свідчення того наскільки  величне наше 
слово, наскільки багато  синонімів  має  україн-

ська мова. І ще думається мені у ці тривожні для 
України дні що кремлівський карлик-нелюд , 
мабуть, розраховував на те що українців може 
розділити розуміння що таке «баняк», а що таке 
«каструля».  І ще, напевно, найбільше вірив в 
те, що  українці , котрі  забули своє рідне сло-
во і говорять російською,  кинуться в обійми 
північних звірів. Але, дякувати Богу, та нашим 
українським героям Путін дуже й дуже прора-
хувався. Українці можуть говорити по різному,  
але  Вітчизна у них одна – єдина!  Слава Україні!  

Віктор Бабанський ( Ню-Джерзі, США) 

ВАРЕНИКИ ЧИ ПИРОГИ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Українці, простіть мені…"
Цих слів дуже бракувало на пресовій кон-

ференції Папи Римського в літаку під час 
його повороту  до Риму з Мексики. На запи-
тання французького журналіста про покривд-
ження українців своєю зустріччю та спіль-
ною Декларацією з Кирилом, Папа розповів 
про своє знайомство з Блаженнійшим Свя-
тославом, але не називаючи його Патріар-
хом, а тільки Верховним Архієпископом.
Українська Греко Католицька Церква на 
своїй  сторінці  в Інтернет подала новину, 
що мала на меті представити, що сказав на 
пресовій конференції Папа про Декларацію:
“Це дискусійний документ. Слід дода-
ти, що Україна переживає війну, період 
страждання. Існують різні інтерпретації”.
На світових мережах інтернету появилася 
транскрипція стенографії пресової конфе-
ренції. Виявилось, що слова виступу Папи 
на прес-конференції, як подала УГКЦ, були 
у скороченій формі хоча не було такої заміт-
ки бо, фактично, були ще і такі слова Папи:
“...кожен має свою власну ідею про цю 
війну, як вона почалась, хто її почав...”
Тобто, так виходить, що ці слова Папи УГКЦ 
затаїла, щоби вибілити, бодай, трохи Папу, та 
не подати своїм вірним точний образ наскіль-
ки кривдним є Папа для українського народу.
Мабуть, як переважно буває, саме прихо-
вання є гірше самої події. Наша Церква 
має обов'язок не тільки захищати інтере-
си своїх вірних, а також говорити правду, 
навіть коли ця правда невигідна. Божі за-
повіді відносяться до церковних осіб також.
На доручення Папи поїхали наші влади-
ки з України на чолі з Патріархом Святосла-
вом до Риму. Там вислухали директиви від 
Папи — не вмішуватися до політичних справ 
навколо “насильства та суспільного неспо-
кою” в Україні. Не знаю чи наші владики від-
повідали Папі, але думаю, що ні. На пресовій 
конференції, про що писала наша Церква на 
своїй сторінці, Блаженнійший скромно сказав:
“Наша Церква впродовж століть свідчить, що 
єдність зі Святішим Отцем не тільки не по-
збавляє східної ідентичності, а й допомагає 
відкрити універсальні цінності Вселенської 
Церкви, вийти за межі власної провінційності 
та вузьке коло національної приналежності.”
Ось так антиукраїнський Папа зло-
мив хребет ієрархії нашої Церкви.
Чи ця справа закінчена? Далеко ні. Повин-
ні бути наслідки-- реакція мирян, але тільки 
по своїй власній совісті і то не задля пока-
рання, але задля християнського прощення, 
одначе щойно після висловлення жалю за 
гріхи та слів Папи: “Українці, простіть мені.”

До того часу вірні УГКЦ повинні відкласти 
реверанс до Папи Римського. Тобто у відпра-
вах церковних УГКЦ просити своїх душпа-
стирів не згадувати Його особу. Напевно, з 
огляду на дисципліну та слухняність, душпа-
стирі не погодяться з цією пропозицією.
Як проявляти своє невдоволення? Згід-
но з власною совістю. На жаль ми живе-
мо у світі де багато, включно з Апостоль-
ською Церквою, вирішується грошима. На 
даний момент вірні УГКЦ повинні само со-
бою здержатись від так званого Петрівсь-
кого фонду, здержатись від пожертв на ри-
мо-католицькі інституції, університети, тощо.

Особисто, коли б українські католицькі церк-
ви, яких я учащаю, не прийняли мораторію 
на поминання і молитви за Папу, я з чистою 
совістю  буду молитися в українських право-
славних і протестантських церквах, у яких, до 
речі, я і так молюся коли я перебуваю в Україні.
Принципи повинні переважати над знайом-
ством чи дружбою. Кажуть, що Святий Томас 
Мур, коли до нього звернувся його добрий друг 
Король Англії Генрик УІІІ піддержати його у 
намаганні переступити церковні закони проти 
шлюбного розлучення задля дружби, відповів, 
що, мабуть, Король діє згідно з власною сові-
стю, а він (Томас) повинен діяти згідно з своєю. 
А тому коли Король діє за совістю він (Ко-
роль) опиниться у небі, а Томас задля дружби 
піде проти власної совісті і тому опиниться у 
пеклі, чи Король залишить небо і переселить-
ся в пекло задля дружби?! Хтось може завва-
жити, що така відповідь не у дусі християн-
ського прощення. Не так, бо поки може бути 
прощення мусить відбутися виявлення жалю 
і признання свого гріха грішником. Не можна 
інакше вважати теперішнього Папу як блудно-
го Папу. Блудний син в Євангелії звернувся до 
батька зі словами жалю та болю і отець йому 
простив, і прийняв його з відкритими руками.
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Почнемо спогади з часів Київської Русі (ХІХ) ст. 
Київську Русь заселяли східні слов’яни.  Вважається, що 
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського, 
російського та українського. В той же час існує декілька 
інших припущень, які доводять, що українська нація має 
інше коріння. Торкнемося вживаного на теперішній час 
терміну «національна ідея» та як це сприяє утвердженню 
в світі молодої держави Україна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК»

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

царства- принципу збирання земель та підступність дій 
російського царства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Іван Лубенець 
(м. Січеслав) 

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА ВСТОЯТИСЬ 
ПРОТИ ПУТІНСЬКОЇ АҐРЕСІЇ?

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

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

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

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

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

На пресовій конференції та впродовж віднос-
но довгого часу від самої зустрічі та Декларації 
не проявлено жодного жалю та перепрошення 
з сторони Папи, а з сторони нашої Церкви, крім 
інтерв'ю Блаженнійшого Патріарха, появили-
ся тільки нещирі намагання офіційних осіб і 
душпастирів вибілити Папу словами:" боремось 
проти російської дезінформації і пропаганди". 
Коли б не було Папської ініціативи не було б зу-
стрічі з дияволом. Від тої ганебної зустрічі та Де-
кларації поки що Папа не тільки не кається, але 
зухвало йде у наступ проти нашої Церкви і на-
роду, зломивши хребет навіть Блаженнійшого.

В додатку, якби не змальовували зустріч і Де-
кларацію церковні достойники Апостольської 
Столиці та УГКЦ, ця подія не понесе найменших 
духовних наслідків, а тільки політичні. Текст 
Декларації, де виносяться духовні моменти, бу-
дуть забуті у короткому часі, а в Московській 
Патріархії вони взагалі ніколи не приймали-
ся. Залишиться політична частина: легітима-
ція МП і “руського міра”. Залишиться також, і 
може на довгі роки,  теперішній Папа, який або 
не не розуміє, або не хоче розуміти політичних 
наслідків своєї дії не тільки для українців-като-
ликів, але також для українців православних, 

яких Папа закликає шукати канонічності через 
МП та всіх українців, яких Папа закликає при-
пинити немов" цивільну війну". Якщо не буде 
відповідної і ефективної реакції, сьогоднішній 
Папа продовжуватиме свій шлях, що він до 
речі і показує. Обов'язком християн є навер-
нути блудних синів навіть тоді, коли наші Цер-
ковні достойники виявилися безхребетними.

Великий муж нашої Церкви Патріарх Йо-
сиф спілкуючись з нашими владиками ча-
сто казав “не гніть хребтів”. Як нам по-
трібно такого Душпастиря сьогодні! Але 
немає і тому миряни повинні підняти свій 
голос, але тільки по своїй власній совісті.
Хтось може сказати, що мої зауваження загострі 
та не в християнському дусі. Можливо вони  є 
гострими, але вони наскрізь християнські. Взо-
руючись і уподібнюючись до Христа ми повин-
ні реагувати як реагував Ісус Христос не дозво-
ляючи, щоби з Божого дому робили базарний 
ринок. Не дозволяймо, щоби з Церкви Христа 
робили антиукраїнський політичний ринок.

Аскольд Лозиньский (США) 
( оригінал правопису збережено) 

24 лютого 2016                                 

Безкоштовні курси української користуються 
попитом в східних областях

Люди на сході України активніше долу-
чаються до вивчення мови люди, ніж у 

центральних областях. Про це в ефірі Гро-
мадського радіо розповіла Катерина Мель-
ник, волонтер  проекту «Безкоштовні курси 
української мови», що активно діють на Сході 
України та безпосередньо у прифронтових 
територіях Донецької та Луганської області.
«На Сході курси української мови для лю-
дей — це спосіб об’єднати громаду, від-
чути однодумців і те, що ти не сам у своїх 
проукраїнських прагненнях. Ми не лише 
викладаємо мову, а також запрошуємо ціка-
вих лекторів і проводимо культурологічні та 
просвітницькі заходи в межах курсу. Таким 
чином у людини, яка слухає наш курс, фор-
мується певний світогляд і вона стає більш ак-
тивним громадянином», — зазначила волонтер.

«Якщо говорити про наповнення, то ми ста-
вили собі за мету створити щось принципо-
во відмінне від шкільного курсу української 
мови. Це не є підготовка до якихось іспитів чи 
заходів. В першу чергу курси — це можливість 
для людей, які спілкуються російською мовою, 
опанувати або перейти на українську. Також 

завдяки нашим курсам можна дізнатися щось 
нове про Україну. Наші курси вже працюють у 
більш ніж 20 містах України і нас легко знай-
ти через пошук в інтернеті», — додала вона.

Марічка Паплаускайте

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

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

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

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

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

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

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

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )

Енеріка Біяч «Світ на розкритій долоні»
(Переклад з хорватської Тетяни Дзюби)

Енеріка Біяч  — хорватська письменниця та ху-
дожниця народилася 14 жовтня 1940 року в 
Далмації. Закінчила філософський  факультет 
Загребського університету, відділ слов’янських 
досліджень. Працювала журналістом-редак-
тором і ведучою на радіо, вчителювала. Пише 
вірші та прозу. Літераторка опублікувала по-
над десяток власних книг поезії. Значне місце 
у поетичному доробку авторки належить пей-
зажній ліриці. Енеріка Біяч — член Правління 
Спілки хорватських  письменників, очільник 
її Подравсько-Пригорської філії, член літера-
турно-просвітницького товариства «Матица 
хрватска». А ще — вона малює художні полотна 
олійними фарбами, розписує акварелями шовк.

***
Синьо-зелений сон

Довкола мене моруге місто, 
незнайомі люди, суєта, марнослів’я.

Уламки поспіху: життя йде своїм звичаєм,
а я вислизаю з нього.

Я хапливо ловлю мить, зіткану із кохання,
снів і чистоти крихких сніжинок.

Тремчу від доторку руки,
від дотику повітря,

музики вітру і того, єдиного, погляду,
від тієї зустрічі у душі та у сні.

Довкруги мене усе зелене, 
Дорога – світла, ріка – у блакиті.

Дивно: і ріка, і дорога тягнуться вгору.

Тремчу від доторку руки,
від дотику повітря,

музики вітру і того, єдиного, погляду,
від тієї зустрічі у душі та у сні. 

 ***
 Краєвид із мого вікна

Ружі – можливо саме рожево-димчасті
немов випадковість

і незбагненний сенс у сокровенному
у красі яка мені до болю потрібна

кипариси – у своїй прямоті 
заколисують ущерть заповнене буття

Краєвид із мого вікна
те котре неповторно вічно шумить
перетворюючи наші слова на мову
береза – тиша та піднесений сон

немов закохані очі – на все що не поглянуть
обертають на ніжність

широкі блаватні лаштунки зіткані з молитов
тихого неба що спускається 

минаючи другорядне на своєму шляху
і проникає углиб усього сущого. 

***
Поезія

1. Восени
тріщинами візьметься усе довкола.

Заклопотані справами очі й руки. І слова, 
обмірковані, ллються без спину. 
Враз, хоча його ніхто не кликав,
вітер з’являється у сірому плащі

і повітря набрякає вологою. І подихом смерті.
Земля вкутається. Зімкне повіки.

І занишкне так, щоб тільки з душею 
2. Навесні

сонце від сну пробудиться. Таємним знаменням
зрине. Бруньки набубнявіють.

Стужавіла сила від пут вивільниться,
Вихлюпнеться на волю. Забуяє.

Листям вкриється. Зазеленіє.
І зіллються, немов у вірші, 

слово перше із словом останнім.

*** 
Голос берези

Іноді вночі – коли світло засинає
у галузках моєї берези… Справді саме так, 

крізь пагілля світла вчувається голос. 
Чистий голос берези.

Розлогий, немов ріка, він витікає 
з самого серця.

Чую, як ллється душа. 
Від білизни мерехтить…

Сяйво зливається із зеленим водоспадом. У 
гілках моєї берези оселилася вічна весна.

Деколи я розпізнаю у шелесті дерева твій схви-
льований голос. Бачу небо й птахів… 

і оновлений цвіт.
У гіллі моєї берези – вміщається всесвіт.

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

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

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

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

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

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

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

 
Іван Буртик 

(Ню-Джерзі, США )

12

№
01

 (2
94

)

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

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

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

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

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

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

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

 
Іван Буртик 

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

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

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

ЯРОСЛАВА ТКАЧУК, директор 
Національного музею Гуцульщини та Покуття.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Якщо січень мокрий та з відлигами -жди 
холодного літа.

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

Взимку ліс без вітру шумить — бути 
хуртовині.

Український січень: прикмети

Під час Революції Гідності я зрозумів, що українці 
ще здатні творити діла любові. Кожен був готовий 
подати руку допомоги, не чекаючи на винагороду. На 
Майдані можна було розраховувати на те, що хтось 
пригостить гарячим чаєм, коли тобі холодно, чи наго-
дує, коли ти голодний. В очах тих, хто допомагає, ба-
чиш невимовну радість. Один випадок особисто для 
мене взагалі фантастичний. Якось ми з невеличкою 
групкою семінаристів їхали з богослужіння у собор 
Воскресіння і співали різних пісень. Вийшли з метро 
і зустріли чоловіка, який підійшов і подарував нам 
цілий пакунок з національними прапорами України.

Майдан для мене – це також і джерело правдивої 
молитви. Недарма сказав Блаженніший Любомир: 
«Молись так, ніби все залежить від Бога». Насправді 
в цей час, коли людям було страшно за своє життя, 
коли ніхто не знав, що буде далі, коли кожного ве-
чора на Майдані зі сцени повідомляли про чергову 
зачистку, коли відбувались криваві, страшні події 
впродовж 18–20 лютого, коли матері знали, що їхні 
діти в епіцентрі кривавих подій, – люди найбільше 
потребували молитви. Саме в цей час, на мою дум-
ку, розмова з Богом про допомогу переростала у 
відчайдушний крик душі про змилування. І все з мі-
цнішою вірою ми промовляли молитву Митрополи-
та Андрея за український народ: «Умилосердися над 
усіма тими, що терплять. Даруй їм ласку терпеливо 
зносити гірку долю і через терпеливість заслужити 
на пільгу в терпіннях і перемогу в цьому смертно-
му житті та на блаженство вічності». А й справді, на 
кого наш народ повинен був покладатись, як не на 
Володаря всесвіту, коли, здавалось, уже просто не-
має виходу. Особливо вразила мене стаття «Амвон 
на нейтральній смузі»: про священиків, які стали 
між озлобленими беркутівцями і розгніваним від 
безвиході народом. Приємно було також бачити, 
що священики не покинули свою паству навіть у 
період найстрашніших подій у лютому, коли вони, 
ймовірно, зі страхом у думках, але з вірою в серці, 
молилися над померлими і підтримували живих.

Майдан – це єдність. Саме на Майдані кожен 
міг відчути, що означає вислів «В єдності сила». 
Переглядаючи різні інтернет-ресурси, дивля-
чись телевізор, будучи на головній площі Києва, 
будь-хто міг досвідчити, що стереотип про те, що 
схід і захід, північ і південь України розділені, є 
розвінчаним. Тут не важливо, якою мовою спіл-
куєшся, які книги читаєш, а найважливіше, чи 
ця людина знає, що означає людська гідність.

Майдан – це також реальна загроза смерті. 
Один священик розповідав про молодого хлоп-
ця, який підійшов до нього з проханням про бла-
гословення на смерть. Духовний отець же від-
повів, що може благословити лише на життя. Це 
один із багатьох прикладів, коли людина у бо-
ротьбі за правду та людську гідність готова від-
дати навіть найцінніше, що в неї є, – своє життя.
Зараз ми вшановуємо героїв Небесної сотні, але чи 
ми насправді усвідомлюємо героїзм їхніх вчинків, 

який дав нам право на життя? У стінах Львівської 
семінарії відбулась молитовна зустріч з родинами 
загиблих героїв. Коли ти бачиш тих, які втратили 
своїх близьких, їхні очі наповнені сльозами, втом-
лені від довготривалого перебування біля могил об-
личчя, коли чуєш, як матері з плачем промовляють: 
«Я хочу, щоб він жив», – у тебе всередині щось змі-
нюється. Через сорок днів після цих страшних подій 
на Майдані нам здається, що цього навіть і не було, 
ми починаємо забувати про героїв. Але чи маємо ми 
право забути тих, хто подарував нам своє життя?

Майдан – це також приклад солідарності. Вона 
проявлялась у тому, що не лише українці хвилю-
вались за наше майбутнє. Підтримку в нашій бо-
ротьбі за справедливість і гідність людини вис-
ловлювали також інші народи, навіть ті, кому, 
здавалось, немає до нас діла, оскільки вони зна-
ходяться надто далеко від України. Приємно, що 
свою солідарність інші країни висловлювали не 
лише на рівні громадських ініціатив, а й на рівні 
представників влади найвпливовіших країн світу.

Підводячи підсумок, згадую слова владики Вене-
дикта, який, говорячи про Майдан, сказав: «Бог хоче, 
щоб ми щось у собі змінили, бо далі так продовжу-
ватись не може». На мою думку, кожен українець 
кожного ранку повинен прокидатись із постановою 
стати кращим, із наміром змінити щось у своєму 
житті та житті своїх близьких. Кожен з нас повинен 
не переставати творити діла любові не лише своїм 
близьким та знайомим, а й тим, кого не знаємо, на-
віть ворогам. Не переставати уповати на Господа, 
до Якого ще зовсім нещодавно заносили свої щирі 
молитви, оскільки якщо з нами Бог, тоді хто проти 
нас? І найважливіше, на мою думку, – це усвідом-
лювати, що Україна починається з мене. Прикладом 
у цьому для нас є герої Небесної сотні, які у своїх 
серцях у відповідь на страх сказали: «Хто, як не я?».

Геннадій Аронович
семінарист 2 курсу Львівської Духовної Семінарії 

Святого Духа УКГЦ

Майдан – джерело правдивої молитви
«Роздуми вголос»
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В одній хаті помер котик. Між ми-
шами настала велика радість, бо 
гадали, що вже тепер безпечніші 

будуть.
Не довго тішились — ґаздиня прид-

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

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

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

Мишача рада

Українська народна казка

Розмалюй героїв казки!

КОЛЬОРОВА КАЗКА
(абетковий вірш)
Абрикосові Алеї Акварельні,

Барви Бархатисті і Бліді.
Вітерці Весняні, Вже Веселі,

Горобців Ганяють у Гіллі.
Ґедзь на Ґрати сів і Ґаву ловить,

Десь Далеко Дятел Дуба Довбіть.
Енергійний Ему в Екіпажі
Єгеря з Єнотом покотив.

Жартівлива Жаба Жваво в Жмені
Загрібає Зорі Золоті,

Іронічно каже їжакові:
Їж, Їжаче, зорі Їстівні!

Йде ця казка кольоровим колом,
Кидає в Калюжі Камінці,

Лащиться до Ліхтарів і Ловить
Мрії Мармеладові Млинці.
Насуває Ніч Нові Намети,

Огортає Обережно Очерети.
Порцелянові Птахи напівпрозорі

Розсипають Радісні Родзинки.
Сяє Срібне Світло по Соборах,

Тінь Тремтяча лізе у Торбинку.
Узбережжя Усмішки Умовні
Файна Фея у Футляр збирає,

Хитра Хмара Хвостиком Холодним
Цілий день, як Цуценя, метляє.
Чепуриться Чагарник, і Часто

Шлях Шумить: Шпаки, немов Шалені,
Щогодини пророкують Щастя.

Ювілей святкує Юна казка –
Янголи веселі у Яскравих масках.

Там, де таїни і терем (тавтограмма) 
Тягнуться тонкі тополі,

Тіні танцюють теплі,
Трави тонуть в тумані

Там, де тріпочуть тополі.
Точаться там таємниці,
Тобто течуть теревені,
Тануть у темряві тихій

Там, де тремтять таємниці.
Тесаний тісний терем

Тьмяні тенета тримають.
Тішиться терпка тривога

Там, де тополі, таїни і терем.
Словесні задачки

Шарада – мовна гра, у якій два слова склада-
ються в одне нове.

1.
Перше слово гроші зберігає,
Друге слово їсть або волає.

А коли слова до купи скласти – 
Буде той, хто вмить збіднів,

Лишився грошей на нещастя. (банк+рот)
 2.

Спочатку - крик ворони гучний,
А потім - карта головна.
Їх об’єднаєш – й голова

Не буде замерзати в учня. 
(кар+туз)

Анаграма - задача, у якій треба переставити 
літери, щоб вийшло нове слово.

1. 
Від аромату солодко в повітрі,

Коли це дерево розквітне. 
Якщо ж всі літери місцями поміняти, 

Так буде чим те дерево спиляти. (липа – пила)
2. 

Ця стрімка машина сягає аж зірок. 
А переставте літери - і ось за кроком крок 

Котить трійка коней з царицею візок.
 (ракета – карета) 

Логогриф - мовна загадка, у якій треба додати 
або відняти літеру, щоб вийшло нове слово 
Його здобувають в спортивних змаганнях,

Коли буде місце у вас не останнє.
Як літеру «ель» до слова додати -

Він круглий. З ниток. 
І з ним кошеня любить грати.

Метаграма - задача, у якій слід замінити одну 
літеру на іншу, щоб вийшло нове слово

Коли в середині є «ен», 
То це смачний солодкий фрукт. 

Якщо змінити «ен» на «ре» -
То буде це тварина вперта, 

Хоча і не віслюк.

Звягінцева Надія Дмитрівна (м.Херсон) – автор програм зі стилістики, поетики, словесності, що 
були затверджені Міністерством культури і туризму України як експериментальні. Очолювала но-

вокаховську літературну студію для дорослих. Стала упорядником, укладачем та співредактором збір-
ки творів «Красуне вічність» (2002 р.). Ініціатор видання і співредактор збірки вибраних творів ви-
датного поета А. Бахути (2004 р.). нагороджена багатьма відзнаками. У 2012 році стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу літературної творчості, що його проводить Українська бібліотечна асоціація.

Вчитися цікаво!
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Чому ми маємо читати Біблію?

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

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика «Поетичним рядком»
Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

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

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

Скоцюрбивсь хвіст дубового 
листа,

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

Сорочим оком пише білобоко,

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

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

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

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

Новорічна колискова

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

Йди додому, старший болю,
І малому накажи:

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

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

Але тепло пахне грудень
Молодим своїм снігам...

Ти б сказала: не змерзає
Ні мороз, ні заячня,
І душа твоя не знає.

ДО 70-річчя СМЕРТІ ТА 135-річчя УРОДИН ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО  
ОЛЕКСАНДРА БОГОМОЛЬЦЯ

Всесвітньовідомий український вчений, пре-
зидент Академії Наук Української РСР Олек-

сандр Олександрович Богомолець організував 
близько десятка науково-дослідних закладів в 
Україні і Росії, котрі діють і досі. Він започаткував 
українську школу патофізіології і геронтології. 
Розробив методику консервації донорської крові 
і винайшов антиретикулярну цитотоксичну си-
воротку, за  допомогою якої лікувано поранених 
бійців в Другій світовій війні. Він автор числен-
них праць наукових з ендокринології, порушен-
ня обміну речовин, імунітету та алергії, раку, 
старіння організму та  можливість продовження 
людського життя. тощо. Обсяг наукових дослід-
жень Богомольця обіймають ендокринологію, 
імунологію, онкологію, вищу нервову систему 
тощо. Завдяки своїм науковим досягненням 
вчений здобув найвищі почесті, в надзвичайно 
складному історичному періоді, коли Україна 
перебувала в окупаційній московсько комуні-
стичній імперії зла,- званій Радянським Союзом.
       Олександр Богомолець народився 12 травня 
1881 р. в  Київ, був він другою дитиною в сім'ї 
лікарів і революціонерів — земського лікаря 
Олександра Михайловича Богомольця (1850–
1935) і його дружини Софії Миколаївни Бого-
молець (1856–1892) з дому Присецьких гербу 
«Новина». Старший брат — Микола — помер у 
дитинстві. Один з братів молодший Олександр 
народився в Лук'янівській в'язниці Києва, де під 
слідством перебувала його мати Софія, за при-
належність до радикальної народницької ор-
ганізації лівого спрямування «Південно-росій-
ський робітничий союз». Невдовзі після пологів 
був забраний від матері і відданий на виховання 
до маєтку Климове до свого дідуся — Миколи 
Присецького. Софія отримала вирок — десять 
років каторги в Забайкаллі. Дозволено матір 
відвідати щойно після десяти років, коли вона 
була вже безнадійно хвора на сухоти. Олександр 
Богомолець вчився у гімназії в Ніжені, при Істо-
рико-філологічному інституті (зараз -Ніжин-
ський державний педуніверситет ім. Гоголя). 
До цього початкову освіту отримував удома. За 
успіхи у навчанні, був нагороджений похваль-
ним листом і книгою І. Тургенєва «Записки 
мисливця». З наймолодших років хлопець за-
хоплювався читанням. У 1895 році батько і син 
Богомольці переїхали до Кишинева, де жили у 
рідного брата Олександра Михайловича Бого-
мольця. Тут Олександр продовжив навчання в 
Кишиневській гімназії, але на передостанньому 
році був звільнений, за формулюванням небез-
печних думок. З великим трудом його влашту-
вали до 1-ї Київської чоловічої гімназії, яку 
юнак закінчив із золотою медаллю.Свою т.зв. 

неблагонадійність він підтвердив і в Київському 
університеті ім. Св. Володимира, куди поступив 
у 1900 році. Навчався спочатку на юридичному, 
збираючись стати адвокатом-криміналістом, а 
потім на медичному факультеті. Там Олександр 
брав участь у русі за права студентів. Не бача-
чи можливості продовжувати навчання в Києві 
і, очевидно, не бажаючи підставляти під удар 
батька, за яким зберігався постійний поліцій-
ний нагляд. О. Богомолець перевівся на медич-
ний факультет Новоросійського університету в 
Одесу. О. Богомолець в Одеському університеті 
опрацював п’ять наукових робіт. Став працю-
вати з 1907 р. при кафедрі загальної патології 
під керівництвом передових вчених того часу 
В.В. Підвисоцького, В. В. Підвисоцького, о. Ф. 
Маньківського,  Л. О. Тарасевича, М. Г. Ушин-
ського та В. В. Вороніна. В 1909 році під керів-
ництвом проф. Володимира Вороніна захистив 
у Імператорській військово-медичній академії 
(Петербург) докторську дисертацію «До питан-
ня про мікроскопічну будову і фізіологічне зна-
чення надниркових залоз у здоровому і хворому 
організмі». За цю дезиртацію отримав високу 
оцінку і став одним із наймолодших в російсь-
кій імперії доктором медицини — на момент 
захисту докторантури йому було 28 років. Не-
вдовзі після захисту він одружився з Ольгою 
Георгіївною Тихоцькою (1891–1956) гербу «На-
ленч». У подружжя народився єдиний син  Олег 
Богомолець(1911-1991), який став українським 
патофізіологом, член-кореспондент Академії 
Наук УРСР, заслужений діяч науки і техніки 
УРСР. Олег  Богомолець був одружений на Зої  
Сніжковій (1912–2000) - доньці відомого в Одесі 
хірурга-отоларінголога. Згадаймо коротко про 
традиції  і династю  родову Богомольців. Донь-
ка Олега Олександровича, Катерина Олегівна 
(1939–2013) - професор кафедри патологічної 
анатомії Національного медичного університе-
ту ім. Богомольця. Працювала анестезіологом в

«Гортаючи календар»
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Дамоклів меч над Дністром
З крутого берега Дністра відкривається 

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

Живий підручник природи
Описала лише один з куточків націо-

нального природного парку «Дністровсь-
кий каньйон», віднесеного до семи чудес 
України. Його довжина – 250 км. Сплави 
Дністром тут були популярні ще у 30-их 
роках минулого століття. Нині цей вид ту-
ризму заново відроджується, сплавляти-
ся на плотах і катамаранах їдуть не лише з 
України, а й інших країн. А ще ці місця по-
любляють дельтапланеристи. Пансіонати 
Заліщиків, розташовані на березі Дністра, 
були знані в Австро-Угорщині, а згодом і в 
Польщі, сюди ходив прямий поїзд з Варша-
ви. Найцінніший і найживописніший відрізок 
каньйону саме на Тернопільщині. Скельні від-
слонення, які містять закам’янілі рештки фло-
ри і фауни, так звані стінки, - живі пам’ятки 
природи, подібних до яких у світі практично 
немає. Сягають вони 400-500 мільйонів років. 
У скелях – печерні монастирі, гроти. Неподалік 
– найбільший в Україні  рівнинний Джуринсь-
кий водоспад висотою 16 метрів. У містечках 
і селах вздовж Дністра – десятки старовинних 
замків, найвідоміші з яких замок Бадені у Ко-
ропці і Червоногородський (від останнього, на 
жаль, залишилися лише вежі). А ще тут особли-
вий мікроклімат, близький до субтропіків. Вес-
на у ці краї приходить на кілька тижнів раніше. 
Захищені високими берегами Дністра долини 
придатні для вирощування ранньої городи-
ни. У кожної сім’ї – по кілька теплиць з помі-
дорами, огірками , капустою… З цього й живе 
тутешній люд. І непогано, судячи з того, що 
найбагатші села на Тернопільщині саме у пів-
денних Заліщицькому і Борщівському районах. 

Поки що на рівні ідеї, але…
І ось над усім цим нині занесено Дамоклів 

меч. Виникла ідея збудувати у Дністровсько-
му каньйоні каскад гідроелектростанцій, п’ять 
з них – на тернопільському відрізку Дністра. 

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

кіловат-годин при тому, що область спожи-
ває 1,5 мільярда, то це насправді «копійки». 
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі у сумі 
вироблятиме  830 мільйонів кіловат-годин. 
Величини, як мовиться, не порівнювані. Єв-
ропейський Банк Реконструкції і Розвитку 
на будівництво обіцяє виділити 1,1 мільярда 
євро кредиту. Половина цих коштів має зали-
шитися в області, отже, відкриваються гран-
діозні перспективи… Щоправда, голова обл-
держадміністрації Степан Барна, зважаючи на 
думку учасників акції, поспішив заспокоїти. 
Мовляв, все поки що на рівні ідеї. Потрібні 
обґрунтування фахівців, науковців, лише піс-
ля цього питання винесуть на засідання уряду.

Однак були й інші думки. І ті, хто висту-
пав з трибуни сесії, і в кулуарах наголошува-
ли: важливо надати максимальної гласності 
цьому питанню саме зараз, бо коли вгорі 
приймуть рішення, пізно буде бити у набат. 
Ось кілька висловлювань з приводу мож-
ливого спорудження гідроелектростанцій.

Щоб не було пізно,вже  б’ють у набaт
Олександр Степаненко, лідер громадської

Інституті туберкульозу і грудної хірургії під 
керівництвом академіка Миколи Амосова. 
Її сестра, Олександра Олегівна (нар. 1958) — 
дитячий лікар-реаніматолог, нині на пенсії. 
Завідує квартирою-музеєм Олександра Олек-
сандровича Богомольця. Донька Катерини 
Олегівни - Ольга Вадимівна Богомолець (нар. 
1966), українська співачка сама складає, вико-
нує  і компонує прекрасні пісні. Вона  заслу-
жений лікар України, доктор медицини, про-
фесор Київського національного медичного 
університету ім. Богомольця. Засновниця 
історико-культурного комплексу «Замок Радо-
мисль» із єдиним у Європі Музеєм української 
домашньої ікони, мати і провідна громадська 
діячка в Україні. Важко переоцінювати, але 
пані Оля, як лікар, проявила свій безмежно  
сильний герїчно патріотичний характер і вия-
вила незвичайну мужність 2014 р. на Майдані 
в Києві. Вона не дивлячись на смертну загрозу 
від орд Януковича, які вбивали мирних демон-
странтів на Майдані, рятувала важко поране-
них під градом куль на Майдані в Києві. З ве-
ликою гідністю і незвичайним героїзмом проф. 
Ольга Богомолець донька славного роду Бого-
мольців здобула всенаодну шану і признання.
      Повертаючи до нашого ювілята, слід при-
гадати що Олександр Богомолець відбував 
стажування в 1911 р. в Парижі на кафедрі 
фізіології в Сорбонні для отримання профе-
сорського звання. Після повернення (того ж 
року) призначений екстраординарним профе-
сором кафедри загальної патології і бактеріо-
логії медичного факультету Саратовського 
університету. За совєтських часів Олександра 
Богомолеця нагороджували і навіть назива-
ли Героєм Соціалістичної праці, його навіть 
призначили віце-президентом АН СРСР, хоча 
він не був членом компатрітї. Богомолець мав 
надзвичайні наукові осяги і при тому здобув 
собі високий науковий авторитет. Він часто 
намагався обороняти від репресій багатьох 
українських учених. Серед яких були: Михай-
ло Птухіна, Костянтин Воблий, О. Лейпунсь-
кий та іншим допомагав в міру своїх можли-
востей, які завдячували йому не лише волю, 
але й життям. Можна сказати, що вчений вніс 
в науку колосальний вклад, а разом з тим був 
тарчою, яка захищала людей перед червоною 
чумою, яка  несла в Україну духовну загладу. 
У цей період вчений написав такі знамениті 
праці, як; «Вступ до вчення про конституції 
та діатези» (два видання, 1928), «Криза ендо-
кринології» (1927), «Загадка смерті» (1927), 
«Про вегетативніцентри обміну» (1928), «На-
бряк нарис патогенезу,, (1928),  «Артеріальна 
гіпертонія. Нарис патогенезу» (1929). У Мо-
скві Олександр Богомолець значно переробив 
і розширив підручник «Патологічна фізіоло-
гія» (3-є видання, 1929). В 1930 році Олександр 

Богомолець був обраний президентом Ака-
демії Наук УРСР. Переїхавши з групою учнів 
до Києва, створив Інститут експерименталь-
ної біології та патології Наркомату охорони 
здоров’я УРСР і Інститут клінічної фізіології. 
       Після смерті вченого обидва інститути 
були об’єднані в Інститут фізіології АН УРСР 
(1953). Новообраний президент АН УРСР 
провів повну перебудову її структури: на базі 
розрізнених кафедр і лабораторій створив цілі 
науково дослідні установи (інститути). До ро-
боти в них були залучені молоді перспектив-
ні вчені. Структура АН України, яку заклав 
Олександр Богомолець, у загальних рисах 
зберігається й досі. В Києві Олександр Бого-
молець заснував «Фізіологічний журнал» АН 
УРСР. Організовував щорічні широкі наукові 
конференції з найактуальніших проблем ме-
дицини, брав участь у редагуванні багатьох 
наукових збірників. У 1941 році, за кілька мі-
сяців до початку радянсько-німецької війни, 
Олександр Богомолець створив Київський 
диспансер боротьби з передчасною старістю. 
На його базі пізніше був утворений Інститут 
геронтології. За два роки до створення диспан-
серу академік випустив брошуру «Подовжен-
ня життя». В ній він науково обґрунтовував 
можливість і реальність тривання людського 
життя протягом 100 і більше років. В підсум-
ку Олександр Богомолець перетворив Київ на 
один із найпрестижніших наукових центрів 
СРСР. Він очолював Академію Наук УРСР в 
нелегкі роки сталінських репресій в Україні. 
Йому навіть вдалося вправді не надовго від-
сторонити арешт видатного українського істо-
рика і сходознавця Агафангела Кримського та 
ряд інших. Громадянський подвиг академіка 
Олександра Богомольця стає зрозумілий іще й 
тому, що він і сам був на волосок від загибелі. 

Причиною тому була його «неблагополучна» 
з точки зору походження рідня. Двоюрідний 
брат президента АН УРСР, Вадим Богомо-
лець (1878–1936),був  генералом хорунжим  
Української Держави при гетьмані Павлі Ско-
ропадському. Мимо його наукових осягів, О. 
Богомолець бив постійно під наглядом спец-
служб, які точно слідкували його кожен рух.
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му каньйоні каскад гідроелектростанцій, п’ять 
з них – на тернопільському відрізку Дністра. 

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

кіловат-годин при тому, що область спожи-
ває 1,5 мільярда, то це насправді «копійки». 
Каскад гідроелектростанцій на Дністрі у сумі 
вироблятиме  830 мільйонів кіловат-годин. 
Величини, як мовиться, не порівнювані. Єв-
ропейський Банк Реконструкції і Розвитку 
на будівництво обіцяє виділити 1,1 мільярда 
євро кредиту. Половина цих коштів має зали-
шитися в області, отже, відкриваються гран-
діозні перспективи… Щоправда, голова обл-
держадміністрації Степан Барна, зважаючи на 
думку учасників акції, поспішив заспокоїти. 
Мовляв, все поки що на рівні ідеї. Потрібні 
обґрунтування фахівців, науковців, лише піс-
ля цього питання винесуть на засідання уряду.

Однак були й інші думки. І ті, хто висту-
пав з трибуни сесії, і в кулуарах наголошува-
ли: важливо надати максимальної гласності 
цьому питанню саме зараз, бо коли вгорі 
приймуть рішення, пізно буде бити у набат. 
Ось кілька висловлювань з приводу мож-
ливого спорудження гідроелектростанцій.

Щоб не було пізно,вже  б’ють у набaт
Олександр Степаненко, лідер громадської
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організації «Зелений світ», член науково-тех-
нічної ради національного природного парку 
«Дністровський каньйон»:  «Будівництво гідро-
електростанцій на Дністрі вважаю авантюрою, 
наслідки якої спокутуватимуть наші діти й ону-
ки. Просто десь на рівні Києва є лобісти, адже 
йдеться про немалі кошти. Але не все вимірюєть-
ся грошима. Дністер поки що жива ріка і такою 
ми маємо передати його у спадок наступним 
поколінням. Він захищений статусами націо-
нального природного парку «Дністровський 
каньйон» і регіонального ландшафтного парку. 
Те, що народилося у фантазіях проектантів, су-
перечить діючому законодавству, енергетичній 
стратегії України до 2030-го року, у якій йдеться 
про будівництво малих і міні-ГЕС на малих річ-
ках і жодного слова про Дністер. Як і в обласній 
програмі розвитку малої гідроенергетики. Для 
нинішнього складу Тернопільської обласної 
ради це момент істини. Іванофранківці зроби-
ли 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 гідроелек-
тростанцій, адже область аграрна? Вітрові, со-
нячні установки також перспективні у нашо-
му краї. Видатний еколог, наш земляк Микола 
Чайковський п’ятнадцять років свого життя 
поклав на те, щоб створити «Дністровський 
каньйон». І що, тепер все перекреслити?» Лю-
бомир Царик, доктор географічних наук, про-
фесор Тернопільського національного педаго-
гічного університету ім. Володимира Гнатюка: 
«Дністер – це музей під відкритим небом. У 90-і 
роки тут створено перший в Україні ландшафт-
ний парк, пізніше національний природний 
парк «Дністровський каньйон», а в їхніх межах 
заборонено будь-яке будівництво, тим більше 
таких великих об»єктів, як гідроелектростан-
ції.  Дністер у межах Тернопільщини рівнин-
ний, 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, біоенер-
гетику». Надія Заріцька, лікар, депутат обласної 
ради(ВО «Батьківщина»): «У моєму окрузі, що 
в Монастириському районі, вісім сіл у випадку 
будівництва гідроелектростанцій підлягати-
муть затопленню. З  колегою по фракції Васи-
лем Бабалою ми зустрічалися з їх мешканцями. 
Люди категорично проти відселення. Вони пе-
режили кілька затоплень у зв’язку з повенями, 
але ніхто з місця не зрушив». Орієнтовні точки 
прив»язки ГЕС. Біля села Вістря Монастирись-
кого району (площа водосховища 357 га), біля 
села Литячі Заліщицького району (площа водо-
сховища 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 водосхо-
вища 357 га) плюс дериваційна ГЕС з малою 
гідроелектростанцією (Івано-Франківська та 
Тернопільська області). Практика діючих малих 

гідроелектростанцій на річці Серет свідчить 
про інтенсивне замулення рукотворних водо-
сховищ, 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 будівни-
цтві не однієї, а цілого каскаду ГЕС

Спиратимуться на авторитетну
 думку науковців

Депутати створили комісію з вивчення цьо-
го питання і лише після того прийматимуть 
рішення. Вже відбулося її перше засідання. 
Комісія звернулася до Інституту екології Кар-
пат, Інституту гідробіології, Інституту архе-
ології з проханням дати попередні висновки 
щодо наслідків будівництва каскаду гідроелек-
тростанцій 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 керів-
ника департаменту екології і природних ресур-
сів облдержадміністрації Ореста Сінгалевича, 
є правильним. Накласти мораторій – це най-
простіше вирішення питання. Головне – не за-
політизовувати його, що буде на шкоду справі. 

- Ми пішли довшим шляхом, ніж наші сусіди 
іванофранківці, зате будемо мати об»єктив-
не науково виважене обгрунтування, - вважає 
Орест Васильович.– Тим більше що всі ці інсти-
тути ще у 90-і роки проводили фундаментальні 
дослідження за угодою між Західним науковим 
центром і низкою університетів Федератив-
ної 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

На фото: краєвиди природного парку 
«Дністровський каньйон»

Перебуваючи у напрузі Богомолець в 1943 
р.почав хворіти  на туберкульоз. Він не дбав за 
себе, виснажливо працював, а на додак злого 
багато курив. В липні 1946 року на дачі його не-
дуга міцно заатакувала. Спроби друзів і колег 
зупинити хворобу виявилися безуспішними. 
17 липня 1946 академік Олександр Богомолець 
продиктував останні розпорядження синові, 
Олегу, а 19 липня о 22 годині 15 хвилин його 
не стало серед живих. Смерть академіка Бого-
мольця потрясла так прихильниками, як і во-
рогами померлого. Поховано академік в парку, 
посадженому ним і його учнями, біля будин-
ку, де він жив. До місця поховання академіка 
везли вулицями ще не відновленого після бом-
бардувань Києва з військовими почестями. 
Аджеж Богомолець був н езвиклою постаттю 
в історії медицини, його досягнення безмежні. 
Але він разом з тим був незапроданим україне-
цем і вже влітку 1950 р. в Києві відбулося виїз-
не засідання Академії Наук СРСР і Академії 
Медичних Наук СРСР в Києві. З цього засідан-
ня почалася агресивна нагонка проти вчення 
О. Богомольця. Засновані О. Богомольцем Ін-

ститут експериментальної біології і патоло-
гії та Інститут клінічної фізіології опинилися 
під загрозою знищення. Ситуацію врятував 
парторг Інституту експериментальної біоло-
гії і патології, який виявився порядною люди-
ною і зміг переконати партійне начальство в 
абсурдності таких ініціятив. Однак засновані 
академіком Богомольцем інститути всі ці роки 
не працювали, аж відновили вони свою роботу 
лише після смерті Сталіна. Говорити про ака-
деміка Богомольця, це означає говорити про 
віхи світої медицини, в якій значуще місце в 
усіх галузях займає визначний український 
вчений -  Олександр Богомолець. В підсум-
ку можна сказати, що означає бути людиною. 
Бути автентичною людиною означає щиро ста-
витися до життя, до самого себе та інших. Від-
дати свій дар з великою гідністю своєї совісті і 
сумління свідомо  в потреби іншим. Зріла лю-
дина, якою був Олександер Богомолець мала 
сильну внутрішню моральну відповідальність 
будувати своєю життя таким, щоб поведін-
ка і діла  служили добром і щастям іншим.
                                 Ярослав Стех  ( Торонто, Канада)  

25 лютого відзначаємо 145 років з дня народжен-
ня славетної української поетеси та письмен-
ниці Лесі Українки! Ми хочемо розповісти вам 
про маловідомі та цікаві факти з життя цієї 
славетної пані - Лариси Петрівни Косач-Квітки!

 - У родині Лесю Українку називали по-різно-
му: Лариса, Леся, Зея, Мишолосія. Ім’я Зея, 
або Зеїчок, походить від назви сорту кукуру-
дзи «зея японіка» (тонка, як стеблина), так її 
називала мама. Ім’я Мишолосія ділилось на-
впіл – так називали Лесю і її брата Михай-
ла, з яким письменниця була дуже близька. 
- Єдиний родич Лесі Українки, що похо-
ваний на рідній волинський землі Косачів 
– молодший брат Лесі Українки Микола. 
Помер 1937 року. Його могила знаходить-
ся на сільському цвинтарі в Колодяжному. 
- Окрім офіційних установ, на честь Лесі 
Українки названий астероїд «2616 Леся» (2616 
Lesya), відкритий 28 серпня 1970 року. Він 
знаходиться у головному поясі астероїдів, що 
розташований між орбітами Марса та Юпітера 
і складається приблизно з 580 000 астероїдів. 
-   - Леся дуже любила музику й мала великі 
здібності до гри на фортепіано. Вона не мог-
ла їх розвинути через хворобу кісток. Але 
мала дуже гарний слух і голос. 220 народних 
мелодій записано з її голосу. А в одному з ли-
стів з Італії вона писала: «Вчора тут вибухнула 
суто вогнегірська гроза, громи народжували-
ся КРЕЩЕНДО». Процес творчості був пов’я-
заний з музикою Дуже часто, пишучи вірші 

чи поеми, поетеса схоплювалася від столика 
до фортепіано, сідала за нього й починала ім-
провізацію — музичний супровід для віршів, 
одночасно стиха виголошуючи їх і граючи на 
роялі. Лариса Петрівна не тільки на самоті, 
але іноді і в тісному колі найближчих прия-
телів сідала за рояль і, декламуючи вірші, ім-
провізувала до них акомпанемент. Так пра-
цювала, що в неї підвищувалася температура
- У стані крайнього виснаження від поганої ро-
боти нирок Леся згасла на 43-у році життя у мі-
стечку Сурамі в Грузії. А приїхала вона в Сурамі 
разом зі своїм нареченим Климентом Квіткою у 
вересні 1903 р. Кльоня, як вона його лагідно на-
зивала, страждав від сухот, вона — від туберку-
льозу кісток. Навіть сьогодні ці хвороби вважа-
ються тяжкими, а тоді були невиліковними. Тож 
пара знала справжню ціну життю, коханню і часу.

Славетна Українка ЛЕСЯ
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Робочий момент пере-
бігу з’їзду УККА. Добре 
знані в українській грома-
ді США,  визнанні лідери  
нашої діаспори Іван Бур-
тик (  зліва ) та Аскольд 
Лозинський узгоджують 
технічні  моменти зібран-
ня.

Натхненно вико-
нують український 
та американський на-
ціональний гімни під 
час відкриття 11-го 
конгресу українців 
Америки делегація 
міста Чикаго.

Нотаток  світлиН

 з майбутньої книги 

Фіделя сухоноса 

«від Нью- Йорка

 до штату 

самотньої зірки»

Зустріч з  мужнім Ніком 
Вуйчичем у літаку рейсу 
Франкфурт – Нью-Йорк стала 
початком не буденних вражень 
автора за океаном. Молодий 
чоловік що має страшні  вро-
джені каліцтва став символом 
нескореності та завзяття для 
мільйонів людей в усього світі. 
Інтернет – адреса Ніка Вуйчи-
ча, котру він написав на клап-
тику паперу в літаку, ротом. 

Іншої можливості  чоловік у якого з дитинства відсутні руки і ноги просто не має. За довгі 
години міжконтинентального перельоту Нік потоваришував з німкенею Клаудією.

ПРИДБАНА 
БАТЬКІВЩИНА 
АБО ЧУЖИНА 

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

Частина 3.

01(294)

«Колонка шеф - редактора»

Вже довгі роки спілкуючись та готуючи дописи 
про представників західної  української діас-

пори я прийшов до одного, певен, безпомильного 
висновку. А саме що отой розвій нашого етнічно-
го житті чи то в Америці, чи Канаді, чи в інших  
цивілізованих країнах, де українці для того мають 
нагоду  ніколи б не був можливий, аби не прагнен-
ня самих наших людей зберегти свою ідентичність. 
Звучить на перший погляд банально. Позаяк  від 
того не втрачає своєї глибинної сутності. І дру-
ге. У кожної спільноти є свої лідери. Вони можуть 
бути, на перший погляд, не дуже помітними, не 
обов’язково навіть публічними. Але вони тихою 
сапою роблять свою справу: зберігаючи на чужині 
і рідне слово, і рідну культуру, допомагаючи  у різ-
ний спосіб землі дідів і прадідів, своєму народові. 
Чимало таких людей зустрів і під цієї подорожі 
, хоч більшість  з них знав раніше, з деякими  по-
знайомився вже під час цього свого приїзду. У од-

ному з своїх дописів відома українська журналістка 
з Канади,  видавець журналу „Всесміх” пані Раїса 
Галешко , до речі, представник «четвертої хвилі» 
еміграції  називала таких людей постатями діаспо-
ри. Я думаю визначення цілком влучне та образне. 
Справді, усі ці люди незалежно від їх майнового, со-
ціального, вікового, освітнього та іншого статусу є 
постатями. Постатями нашої діаспори  на чужині.

Нижче подані скупі обриси лише окремих та-
ких людей. Зрозуміло вони схематичні і дуже 
стислі.  І нехай мене  пробачать ті,  хто залишив-
ся  поза „кадром”.  Дещо я постараюся надо-
лужити у наступних публікаціях та своїй жур-
налістській й письменницькій робітні  Адже 
писати є про що. Бо наше коріння на землі Вашинг-
тона правдиво, як це не парадоксально виглядає,  
не лише  свідоме, а й міцне та має добру тяглість.

Козак з півострова Флорида
В одній з публікацій ми вже згадували що давній 
і вірний приятель журналу «Бористен»  добродій 
Олексій Коновал, який нині мешкає   на сонячній 
Флориді,  знайшов архівне підтвердження свого 
козацького походження. Що ж вільнолюбна та пра-
цьовита кров  дає взнаки у житті цієї людини. На-
родився  добродій Олексій Коновал у м. Миргороді 
на Полтавщині ( До речі, з’явився він на світ 27-го 
січня. Отож, принагідно здоровимо цього славного 
чоловіка з черговою юнацькою датою)   . У 1943 р. 
разом із батьками емігрував на Захід, під час пере-
бування у таборах для переміщених осіб навчався 
у гімназії. У 1950 р. виїхав до США, навчався на 
авіаційно-інженерному факультеті Іллінойського 
інституту (Чикаго), закінчив механічний факуль-
тет Іллінойського інституту технології (1960). У 
1974—1985 рр. викладав українську мову, літерату-
ру, суспільствознавство, історію в школі україно-
знавства при православній парафії св. Володимира, 
був директором школи українознавства (1980—
1985). Член УРДП (з 1976), генеральний секретар 
ЦК УРДП (1975—1995), голова УРДП-УДРП (1995—
2000). член дирекції фундації імені Івана Багряного. 
З  2000 року редагує бюлетень «Фундації ім. І. Багря-
ного». Автор літературознавчих розвідок про пись-
менників діаспори, упорядник архіву І. Багряного.
 Не важко зрозуміти  що за цими лаконічними та 
скупими рядками біографії доля людина, котра 
сповна присвятила себе справі свого народу. Бо ж 
попри облаштованість і вигідність американського 
способу життя ніхто не звільняв добродія Коновал 
та  його родину від щоденних клопотів буття. Та й 
знову ж таке у могутніх США  добробут   з неба не па-
дає. Його слід заробити щоденною та впертою пра-
цею. Між іншим, показово що 99.99 відсотків наших 
громадських активістів  на Заході соціально успіш-
ні громадяни своїх «придбаних Батьківщин».  Бо ці 
люди вміють й хочуть трудитися на будь-якій ниві. 

Щодо добродія Олексія Коновала, то окрім пра-
целюбства, активності та завзятості його завжди 
відрізняв гумористичний погляд на оточуючий 
наш світ. Буквально кожному його листі можна 
знайти щось чи то смішне, чи просто саркастичне. 

  

   

  

На фото: Олексій Коновал американський 
українець з козацьким корінням. 

Ось зовсім недавно отримав від нього 
кореспонденцію де він пише, що один українець 
з штату Арізона шукає адресу очільника РПЦ 
Кирила. І чи не міг би я тому чоловіку заради-
ти, знайшовши координати кегібіста у рясі. А по-
тім  пан Олексій не без сарказму додає: « А втім я 
йому порадив просто звернутися до Путіна. Той 
точно знає адресу Кирила. Бо вони ж приятелі…»
Справді приятелі у справі гноблення інших на-
родів  та розсіювання війни у всьому світі. Про 
це добре знає Олексій Коновал, який присвятив 
усе  своє життя боротьбі з російським шовініз-
мом та як міг виборював  волю для свого народу. 
 

Фідель Сухоніс, редактор журналу «Бористен»

ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ КОЛОМІЙЦЯ 
Наше видання цінує  та шанує кожного сво-

го читача. Де б не жили і чим би не заро-
бляли на хліб  приятелі «Бористену»  редак-
ція   однаково бережно ставиться  до своїх 
прихильників. Та є особи які закарбовуються в 
стосунках з щомісячником особливою пам’яттю. 

Серед таких, на жаль, вже нині покійний талано-
витий український художник з Чикаго  Анатолій 
Коломієць. 9 грудня 2014 року цей непересіч-
ний  мистець і громадянин  відійшов у вічність.  
Мистецька творчість  Анатолія Коломійця  гідна 
щонайменше подиву. Ця творча людина була  дуже 
багата, бо  залишала усім нам  «свою країну мис-
тецтва». У його  творах і чарівна краса, і смуток, і 
сарказм, і гірка правда, і глибока філософська думка, 
втілення ідеї Буття у Всесвіті. Роботи художника різ-
номанітні відтінками духовного стану персонажів. 
В них боротьба з пристрастями і земними спокуса-
ми, розмежування життєвих цінностей на елемен-
тарні, породжені потребами тіла (земні) та вищі, що 
задовільнять високі духовні прагнення і бажання. 

У своїх творах художник найчастіше опирається на 
власний життєвий і мистецький досвід, на власні 
почуття. Саме на цих двох мистецьких крилах йому 
вдається підійматися до справжніх творчих висот. 
І, можна сказати, що в особі Анатолія Коломійця 
ми маємо художника зі своїм виразним обличчям, 
якому немає аналогів. Можливо, згодом мис-
тецтвознавці назвуть його творчість феноменом...

Народився Анатолій Коломієць на Полтавщині 
в 1927 році. Глибоко в серці закарбувалось у чор-
но-білих кольорах голодне дитинство, пригадував 
розповіді родичів про ті страшні часи, коли Полтав-
щина вмирала, молячи Всевишнього про поміч. Чу-
дом вдалося родині Коломійців переїхати до Дніпро-
петровська, де  пройшли  шкільні роки майбутнього 
майстра пензля. Від 1941-го – до 2014 -на еміграції.
У Бельгії пан Анатолій переступив поріг мистецької 
школи і зрозумів, що малювати буде все своє жит-
тя. З 1948 по 1952 рік навчався в інституті святого 
Луки, з 1952 по 1953 рік в Королівській Академії 
Мистецтв у місті Льєж. Поміж навчанням високо-
му мистецтву - важка праця в глибоких копальнях.
У 1953 році родина Коломійців переїхала до Аме-
рики. Попри сірість буднів емігрантської Америки, 
незагоєність ран рідної Полтавщини, - життя почи-
нало набирати кольору. Та навіть через роки тема 
Голоду 1932-1933 років лягала на полотна, і йому, 
чи не єдиному з мистців діаспори, вдалося створи-
ти шість робіт, об'єднаних пам'яттю перед мільйо-
нами невинно-убієнних братів і сестер в Україні.
- Мистецтво для мене – це моя совість, це моє 
право; можливо, звучить егоїстично, але егоїзм 
в мистецтві є необхідний, хочемо ми, чи ні. І 
найбільше це відчувають моя дружина і діти. 
Вони так і називають мене: „Егоїст”, -  зізна-
вся в одному  з своїх інтерв’ю майстер пензля. 

Однак, попри таку відвертість він назавжди за-
лишиться у серцях усіх, хто його знав не про-
сто талановитим художником, а люблячим 
батьком, мужем, дідусем, справжнім україн-
ським патріотом, котрий за довгі роки жит-
тя на чужині зберіг відданість своїй Вітчизні.

Влас. Інформ. 
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...
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ВІТАЄМО переможців конкурсу ім. О.Гончара!
Переможцями   традиційного щорічного  конкурсу імені Олеся Гончара журналу «Бори-

стен» в тандемі з Національним гірничим університетом за  2015 рік  визнані:
Іларіон та Раїса Хейлик ( Ню-Джерзі, 
США) – за  багаторічні дописи присвя-
чені життю та побуту західної україн-
ської діаспори, зокрема, за цикл ху-
дожньо - публіцистичних нотаток 
«Трикутник», який розповідає про  
історію становлення української гро-
мади Венесуели.  А також за  цікаві та 
високохудожні фоторепортажі, що ілю-
струють  природу тропічних широт.

Володимир Могучий (Ню-Джерзі, США) 
– за багаторічну працю по утвердженню 
Української Православної Церкви Київсь-
кого Патріархату в США та Канаді, а також 
за патронат над релігійним додатком жур-
налу «Бористен»  бюлетенем «Наша Церква 
–Київський Патріархат».  Через далеку від-
стань та реалії життя в іншій країні він не 
зміг прибути на святкову імпрезу. Але при-
сутні на заході із цікавістю прослухали  його 
привіти до високого зібрання, котрі він пе-
редав до редакції засобами інтернет-зв’язку.

Володимир Білецький (м.Донецьк 
-  м. Полтава)- за цикл статей «Постаті» 
про видатних людей Донбасу ХІХ-
ХХІ ст., - поетів і науковців, компози-
торів і співаків, геологів і економістів, 
управлінців і політиків, журналістів 
і правозахисників, - які в різні часи 
суттєво вплинули на постання і ро-
звиток Донбасу як промислового і 
культурного центру Східної України.

Геннадій Гайко - ( м. Алчевськ –м.  
Київ) -  за цикл статей "Постаті" про 
видатних людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., 
- поетів і науковців, композиторів і 
співаків, геологів і економістів, управ-
лінців і політиків, журналістів і право-
захисників, - які в різні часи суттєво 
вплинули на постання і розвиток Дон-
басу як промислового і культурного 
центру Східної України. Усі переможці 
отримали урочисті дипломи і пам’ят-
ні книги від Національного гірничого 
університету «Відповідність   часу»
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Надзвичайно приємно було пе-
реконатися що українська громада 
США не обмежується активністю 
лише старшого покоління. З Павлом 
Бандерівським ( на фото зліва)  з Чи-
каго  автор був знайомий ще до пере-
бігу 11-го з’їзду УККА. А ось з Юрієм 
Симчаком ( на світлині  справа)  по-
знайомився вже на конвенції українців 
Америки.   Молодому чоловікові лише 
24 роки він працює продавцем жит-
тєвого забезпечення в Українському 
Народньому Союзі  й  так само бере 
активну участь в житті нашої громади 
на землі Вашингтону.

Українці Америки ніколи не забудуть страш-
ну трагедію Голодомору 1932-1933 років в країні 
їх предків. Жалобний транспарант на приміщенні   
церкви у штаті Ню- Джерзі , де проходив 11-й з’їзд 
УККА.

Серед  почесних гостей  чергової конвенції 
УККА був і талановитий кінорежисер, Народний 
артист України Олесь ЯНЧУК.  Знаного  продюсера 
та кіномитця єднає давня  та плідна творча  дружба з 
Українським Конгресовим Комітетом Америки. Зо-
крема, талановитий та історично правдивий худож-
ній фільм «Атентат» Олесь Янчук відзняв за сприян-
ня та фінансової підтримки УККА.

В це спершу важко повірити, але 
наймолодші учасники родинного фоль-
клорного колективу «Коріння» з штату 
Ню-Джрезі, належать вже до п’ятої ге-
нерації українців в США. І незважаючи 
на  це вони не лише майстерно викону-
ють народні пісні, а й добре володіють 
українською мовою. Для делегатів 11-го 
з’їзду  УККА самодільні артисти вико-
нали низку українських народних тво-
рів.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»

Зразу ж хотів би зазначити що цей підзаголо-
вок означає на Галичині  гуляти по дівках, бути 
гульвісою. Зазвичай такий вираз зустрічається в 
жартівливому контексті. А згадую  тут про нього 
через миле та приємне спілкування з Борисом Ле-
гетю. Це саме той пан Легета про якого  вже пи-
сав  «Бористен» розповідаючи про його торішній 
літній приїзд до Січеслава у якості представника 
Американсько-Української  Медичної  Фунда-
ції з Детройту. Тоді  українець з Америки привіз 
для потреб наших лікарів поважну кількість пе-
рекладених  українською  мовою  підручників  
«Невідкладна військова хірургія». Видання та 
переклад було здійснено коштом  та завдяки  іні-
ціативи  українських лікарів США, які об’єд-
нанні у вже згадану доброчинну організацію. 
І ось я у Детройті. І знову ж таки зустріч в Україн-
ському Домі організовує невтомний Борис Леге-
та. Та ще й гостить нас з моїм приятелем Еріком 
Баширяном у своєму затишному та модерному 
домі.  Розповідаючи присутнім  на імпрезі про  
перебіг своєї подорожі  до Дніпра Борис ще-
дро ілюструє  свою промову світлинами на ве-
ликому білому екрані. Закінчуючи коментувати 
одну з них він раптом звертається до слухачів:

- А наступного дня ми вирішили з Фіделем піти на 
бaби…

На мить запала тиша. Я й так само не міг второ-
пати. На якійсь компромат, звісна річ, не очіку-
вав. Бо через щільний графік відвідин Бори-
сом Дніпропетровського  «на баби» ніхто навіть 
не збирався. Розумію що це жарт, але виглядає 
якійсь недоречний. І тут Борис вмикає світлину 
на якій зображено половецькі баби поблизу му-
зею Д. Яворницького у Дніпропетровську. Ну, 
що ж неочікувана кінцівка будь-якого жарту річ 
завжди виграшна. Недаремно ж  у всьому світі 
лікарі вважаються ще добрими оповідачами….
А окрім гумору Бориса Легету, який належить до 
генерації, вже вирослих і сформованих україн-
ців в США , відрізняє надзвичайно добре серце  
та вміння співпереживати чужій біді. Недарем-
но ж його праця в українській громаді найперше 
торкається такої важливої сфери як гуманітарна. 
Між іншим, будемо чекати Бориса Легета знову 
в Дніпропетровську. Справа в тому що  Амери-
кансько-Українська Медична Фундація закінчила  
роботу над своїм новим проектом – українським 
перекладом військово-медичної книги “Охорона 
психічного здоров’я в умовах війни”, що присвяче-
на психічним розладам,  які  отримують військові 
під час бойових дій. Це розширене видання містить 
інформацію про усі види психічного здоров’я вій-
ськових, включаючи травматичне ушкодження 
мозку, розлад посттравматичного стресу, бойовий 
та операційний контроль напруження, підготовка 
стійкості та інші запобігаючи заходи, управлін-
ня болем, горе, сімейну динаміку, реабілітаційну 
та трудову терапію, медикаменти, запобігання 
самогубству, судову психіатрію, допомогу ув’яз-
неним, наркоманію, розлади харчування, етику і 
роль військових психологів та священників, а та-
кож удосконалення військової політики та прак-
тики у середовищі охорони психічного здоров’я. 
Але певен що в цей приїзд Борис Легета на 
баби точно не піде. Бо минулого разу наро-
бив досхочу світлин побіля одного з найбіль-
ших історичних музеїв Дніпропетровська.

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани 
Легети виглядає як голлівудські зірки.  А ще в них 
є дві доні красуні; ось на такі баби ми ходили під 
час приїзду Бориса Легети до Дніпропетровську..

Дніпропетровський національний історичний 
музей ім. Д. І. Яворницького — музей у місті 
Дніпропетровськ, який був заснований губер-
натором Андрієм Яковичем Фабром у 1849 році. 
У музеї виставлені колекції від старовинних 
знарядь праці (часи палеоліту) до експонатів 
часів Другої Світової війни. Унікальними екс-
понатами є половецькі «баби», Керносівський 
ідол та колекція козацьких старожитностей.

Половецькі бaбu — монументальні кам’яні 
скульптури, які з’явилися на території сучас-
ної України більше 6 тис. років тому. Кам’яні 
статуї або баби поширені в степовій смузі 
Європи і Азії від Монголії до Німеччини.

Підемо на бaби...
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Іларіон  ХеЙЛиК – один з найдавніших 
та найвідданіших приятелів журналу «Борис-
тен» . Минають вже не роки, а десятиріччя, та 
не меншає завзяття і оптимізм добродія Іларі-
она, не міліє криниця його жартів та усмішок, 
не висихає повноводний і стрімкий ручай його 
любові та відданості Україні. І хоча в останні 
роки він більше вже перебуває  з коханою дру-
жиною Раїсою на їх мексиканській посілості  
на острові Ісля Мугерес  мені пощастило його 
застати у американському Ворені. Дивишся 
на цю добру і водночас сильну людину й стає 
зрозуміло що козак у доброму гуморі та само-
почутті на сто першому році життя – не ви-
гадка. Я глибоко переконаний що не зрадить 
вкраїнській традиції і загудзонський козак ро-
дом з Мишуриного Рогу   що на Січеславщині 
Іларіон Хейлик!

 Родина  Ганни  та Михайла КОЗЮПи належать до «дітей третьої хвилі еміграції». І хоч 
пересічно їх ровесники не цураються свого українського коріння, але, на жаль, асиміляція 
невблаганна. Представників їх генерації не так часто зустрінеш в українських організаціях  
на чужині як з покоління батьків чи  з числа новоприбулих ( хоч роль, так званої, «четвертої 
хвилі» в житті української діаспори США особлива тема) . Однак, і Ганна , і Михайло виглядає 
не підлягають загальним тенденціям діаспорного життя. Їх діти  сповна отримали українське 
виховання, господарем в хаті рідне слово, а ще закоханість у національну культуру та звичає-
вість . На світлині Ганна і Михайло побіля тарілки з петриківським розписом, яку привезли до 
США після однієї з подорожей в Україну.

Голова фундації українського геноциду - США

У пана Миколи Міщенко надзвичайно добре і від-
крите обличчя. Мені лише раз довелося бачитися з 
цією людиною, коли я перебував на двадцятилітті 
святкування української незалежності в Чикаго. Та 
перед я неодноразово чув і навіть опосередковано 
спілкувався з ним. Він навіть сприяв у виданні двох 
поважних пропам’ятних книг журналу «Бористен» 
про голодомор «Не підлягає забуттю» та «Про го-
лодомор вустами молодих».  Заслуга Миколи Мі-
щенко типового представника, так званої, третьої 
хвилі української еміграції на землі Вашингтону в 
тому, що завдяки його старанням і наполегливості 
трагедія нашого народу стала надбанням світової 
громадськості.  Фундація Українського Геноци-
ду-США офіційно була зареєстрована у штаті Іл-
лінойс наприкінці 2002 року з метою проведення 
просвітницької роботи між іншими національ-
ностями. Це є всеамериканська Організація, яка 
замінила Громадський Комітет Вшанування Жертв 
Геноциду і розширила свої параметри діяльності. 
Добродій Микола Міщенко, як і сотні тисяч україн-
ців в західній діаспорі, надалі продовжує щорічно 
вшановувати пам’ять жертв геноциду й пропа-
гує  свідчення  історичної правди поміж нашими 
людьми, але головним завданням Фундації є вине-
сти цю правду на світову арену. Між іншим, усім 
охочим допомогти чи більше дізнатися про справу 
добродія Миколи та його помічників подаю коор-
динати  Фундації Українського Геноциду – США 
в Інтернет -  вебсайт  www.ukrainiangenocide.com,  
Е-пошта: ugff-usa@sbcglobal.net. Безумовно,  вся 
ця діяльність пов’язана   з коштами та моральною 
і фізичною підтримкою української  громади. А 
тому честь і хвала нашим братам за океаном, котрі 
жертовністю і пам’яттю  доносять світу правду про 
Голгофу українського народу, яким  був геноцид-
ний голод  влаштований Москвою у 1932-1933 рр. 

На фото невтомний голова  Фундації українського 
геноциду США Микола Міщенко

Інтелегент від природи
Подейкують що є людські якості, котрі вихова-

ти не можливо. Принаймні, однією  з таких мені 
здається інтелігентність. Так можна пройти виш-
кіл в якихось аристократичних школах Лондона 
чи Парижа, навчитися правилам  етикету  або до-
стеменно засвоїти якою саме виделкою слід брати 
за святковим обідом рибу та в який бокал налива-
ти червоне вино. І лексикон відповідний вивчити 
особливо для спілкування з панянками. Однак, є 
 гарне китайське прислів’я – «Ти можеш купити ліка-
ря, але ніколи не купиш здоров’я».  Так, напевно,  ви-
глядає справа для  більшості з нас із такою шляхет-
ною рисою як інтелігентність.  Людина або може 
бути інтелігентом  , або попри навіть намагання та-
ким все ж таки не є . Особисто для мене прикладом 
справжнього   українського інтелігента  завжди був 
Леонід Якобчук з американського штату Ню-Джерзі.  

Він  з’явився на світ в селі  Залізниці Корецького 
району Рівненської області у великій християнсь-
кій родині (11 дітей). Певний час саме у їхньому 
домі відбувалися богослужіння і він з раннього 
дитинства сприймав Боже Слово. Ще хлопчиком 
Леоніду Якобчуку довелося зустрітися з жахами 
війни, коли спалювали молитовні будинки, погро-
жували християнам смертю. Одного з його братів 
було засуджено за віру в Бога. Леонід Остапович 
не раз  згадував , як ще змалку він дуже хотів на-
вчатися. Та в університет, незважаючи на високі 
результати екзаменів, його не прийняли ні у Києві, 
ні в Каунасі — тому що не був комсомольцем... 
Лише згодом він зміг закінчити фізико-матема-
тичний факультет педінституту у Вільнюсі. Одру-
жившись із пані Яніною (з дому Войніч) і про-
живши певний час у Польщі, вони переїхали до 
Аргентини, а згодом — до США. Саме там у них 
вперше з’явилася можливість для служіння Богу. 

Я маю приємність знати цю щиру і надзвичайно 
інтелігентну людину вже довші роки. Адже почес-
ний доктор теології Леонід Якобчук разом з жур-
налістом , редактором української газети «Сво-
бода» в США Левом Хмельковським  незмінний 
провідник та засновник рубрики «Християнська 
сторінка» в журналі «Бористен». Неодноразово 
бачився і з його дружиною пані Яніною. Свого 
часу, етнічна полька завдяки шлюбу з добродієм 
Леонідом, котра частинку свого серця віддала 
Україні, пригощала мене смачною помідоровкою. 
Як не гірко, з грудня 2014 року пані Яніни не має 
посеред нас. Однак, згадка про неї залишаєть-
ся у серці добродія Леоніда на все життя. Як і у 
серцях їх двох синів та  доньок й  п’ятьох онуків. 

А цей велич-
ний меморіал 
- пам'ятники 

на вшанування 
жертв Голодомо-
ру у місті Чікаго 

(США).

Леонід Якобчук - природний український інтелігент. 
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Христина Лукащук (м. Львів) – за високо-
художні твори, спрямовані на духовне та 
патріотичне виховання дітей та юнацтва.

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

Урочисте нагородження тради-
ційно  пройшло у центрі куль-
тури української мови ім. О.Гон-
чара Національного гірничого 
університету. Ми щиро вдячні 
за цікаву та змістовну імпрезу!

Прес-служба журналу «Бористен», 
фото Володимира Корінного
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З родиною Ва-
лентини та Віктора 
БАБАНСьКиХ  з 
містечка Вотчунг  
штату Ню-Джерзі  ав-
тор знайомий  вже не 
один рік.  І кожного 
разу зустрічаючись з 
цими милими людь-
ми знаходилися нова 
тема для обговорен-
ня. Але найголовні-
шою  з них була   і 
залишається Україна. 
За гостинним столом 
у родині Бабанських і 
на цей раз пригадали 
рідне  для пана Вікто-
ра село  Бабайківка, 

Голова РОДУ 
УККА  добродій  Іван 
БУРтиК був одним  
з тих промоторів, які 
доклали чимало зу-
силь для того аби 11-й 
з’їзд Українського 
Конгресового Коміте-
ту України пройшов 
якнайуспішніше. На 
світлині лідер нашої 
громади у США по-
біля свого будинку в 
місті Кліфтон ( штат 
Ню-Джерзі). На пре-
великий жаль, вже не 
один рік вдівець пан 
Іван утримує свою 
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще 
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього  на гостинах у великі свята. Бо переконані 
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг пе-
реконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто  чудовий!

що у Царичанському районі, звідки він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».  
На цей раз наше спілкування з добродієм Віктором було особливо насиченим. Адже саме за-
вдяки його приязні та посвяті автор зміг відвідати техас.

Нотаток  світлин  з  майбутньої  книги  Фіделя  сухоноса  «від Нью- Йорка   до  штату  самотньої  зірки»
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Красиві Українки
Наша нація багата на тих жінок, які красиві і душею, і 

тілом. У кожному номері «Бористену» - 
нова історія Красивої Українки!

Жінка з цікавою життєвою історією, дуже гар-
ним почуттям гумору та любов’ю до Батьківщини, 
яка живе в її серці завжди і будь-де – Раїса Хейлик. 

Авторка книги «Трикутник. Дві долі, три дороги» 
- книга про те, як зустрічаються дивовижні люди. 
В цій книзі подружжя Хейликів розповідають про 
те, як вони зустрілись. Його і її доля долі схожі 
на кінофільм - цікавий, місцями драматичний та 
патріотичний фільм про те, як у великому світі 
знаходять одне одного споріднені душі. Але це і 
не зовсім любовний роман - «Трикутник. Дві долі, 
три дороги» - спогад про історію, яка триває досі, 
згадки про події, які вже пішли у небуття, історія 
про те, яка два життя, немов по геометричним за-
конам, намалювали свою карту - трикутник знахо-
дить  початок в Україні, потім веде їх в Венесуелу 
і згодом – в США. Але, як відомо, трикутник не 
має ані початку ані кінця, тому ця історія і досі 
торкається своїми гранями цих трьох країн. Тут є 
політичні, соціальні події, які знайшли відбиток в 
загальній історії людства, зустрічі з відомими осо-
бистостями (наприклад, Президент Венесуели), 
знайомства та розчарування, пригоди у джунглях 
Маракаїбо, яким би позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину першу розповідає Іларіон, у другій 
частині говорить Раїса. Їх живі спогади пе-
реплітаються з дивовижними та раритетни-
ми фото 40-50 років та сучасності. Ця чудова 
пара  - доказ того, що кохання живе через бага-
то років і лише розквітає з часом, укріплюється. 

І ще одна важлива риса цієї книга – вона дихає 
Україну. Попри те, як склалось життя географічно, 
ці люди не втратили себе та свою мовою - про най-
щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано 

мовою Тараса, яку вони і їх діти ніколи не забували.

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

Мирослава Борхес

Трикутники доліХудожник Наталія Зіновчук: «Мені дуже приємно усвідомлювати, 
що мої картини знаходять відгук, для мене це дуже важливо!»

Ця красива і мила пані володіє справжньою ма-
гією! З-під її пензля виходять чарівні картини, 
яки дихають добром, весною, любов’ю та силою!

Пані Наталія народилась в 1976 р в м. Києві. У 
1999 закінчила Київський Національний Універ-
ситет Будівництва та Архітектури, архітектурний 
факультет (художня спеціальність).З 2000 р пра-
цювала дизайнером. Розробляла ескізи для ме-
блів і виробів з натурального дерева.Паралельно 
з цим займалася виготовленням художніх панно 
і живописом. Її картини  знаходяться в постій-
ній експозиції галереї «Глобус». Наталія Зиновчук 
– учасниця багатьох цікавих проектів та імпрез:
 - У 2010 р брала участь в проекті "Вулиця ігор - 
ігри на вулиці". ЦСМ Совіарт, Гете інститут, Київ, 
Україна 
 - У 2010 р брала участь у виставці-конкурсі су-
часного мистецтва "Український тиждень мис-
тецтв", Київ, Україна.
  - У 2011р. участь в "Art week in Berlin" - Берлін, 
Німеччина.
За словами пані Наталії, для неї дуже важливо, аби 
її роботи знаходили відгук, викликали щирі емоції. 
Однією з таких є портерт Надії Савченко.

І попри красиві натюрморти та букети (малює 
здебільшого маслом), художниця підкреслює: «На-
дихають мене люди! Тому я так люблю їх писати!»
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Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?

Незважаючи на складу днину в Україні редак-
ція продовжує не лише займатися волонтер-
ською діяльністю та готувати власне журнал 
«Бористен»,  котрий, до речі, цього року   від-
значає своє 25 річчя. А так само  не припи-
няє  займатися видавничою діяльністю. Так 
незабаром у серії бібліотека журналу «Бори-
стен» побачить світ книга Михайли Дзвінки 
(Bradenton, FL.,) «Не заколисуйте людей уто-
піями».  Це не проста філософічного характе-
ру науково-публіцистична  праця, котра ос-
мислює місце релігії в житті сучасної людини. 
Автор сперечаючись на конкретні історичні 

факти та приклади, мас—медійні джерела  до-
казово показує роль і значення Церкви та 
вірувань в нашому соціумі. Висновки і дум-
ки автора спонукають до дискусії. Однак, 
тим і вагоміша така праця, оскільки викли-
кає зацікавлення у широкого загалу читачів. 
Нижче ми пропонуємо  ще один  матеріал 
цього автора «Найперше тут були русини». 
Він так само на злободенну тему. Залишаєть-
ся лише подякувати нашому закордонно-
му приятелю за небайдуже і допитливе перо.

«З нових видань журналу «Бористен» 

Редакція журналу «Бористен»

Найперше були тут русини Михайло Дзвінка  (США)

Щойно в ХІХ столітті творилася нова «нау-
кова» назва для одного карпатського ет-

носу – лемки. В королівських грамотах від ХVІ 
ст. деякі місцевості в Карпатах були «положені в 
руській землі», в лат. “in terra Russіae situm”. По-
ляки всю історію нас називали “Rusinami”. Гір-
ські русини сотнями років зберігали свій етнос 
і свої землі, не піддаючись зазіханням політич-
них грабіжників на свої землі. Вони були чи не 
всю історію без державної опіки руської серед-
ньовічної держави. Щойно тепер, від 24 років, 
існує русько-українська держава, але заподіяні 
шкоди вже не направити. Остаточний  нищівний 
удар прийшов у перших роках після ІІ-ї світової 
війни, 1944-1947 р.р., коли Москва в тісній спі-
впраці з Варшавою вовчим правом домоглися 
остаточної ліквідації залишків «українського 
націоналізму» на Закерзонні. Так називали чес-
них, працьовитих селян, які як окремий україн-
ський етнос на кордоні з Совєтським Союзом 
не мав права на існування на своїх землях.

Отже, карпатські русини, чи як (пізніше) 
«лемки», залишилися в історії лише в горах. А 
чи жили на долинах? Мабуть, так. Але це треба 
історикам вивчити, що не є надто «політично 
коректне» завдання. Бо цього собі поляки не 
бажають. Наприклад, люди знали, що сьогод-
ні «польське село» Концлова (сусіднє до мого 
села Фльоринка), колись називалося «Кун-
чова», і там жили русини. Містечко Грибів 
(Grybow, a не Grzybow) теж було колись русь-
ким селом. Біля Ряшева до війни ще існувало 
«руське село». Зрештою, в «Повісті минулих 
літ» згадується Ряшів як найдалі на захід ви-
сунене «руське село». Старі люди говорили, що 
«наші села сягали аж по Краків». Ще в половині 
ХІХ століття професор Краківського універ-
ситету, географ і поет, Вінценти Поль, писав 
у праці “ Rzut oka na polnocne stoki Karpat” 
(1851 рік), що «годину волами на схід від Кра-
кова починаються руські села». На деяких ста-
рих мапах показані території, на яких русини 
сягали аж по Віслу. Хмельницький говорив, 
що «виб‘є весь руський народ з-під лядської 

неволі аж по Віслу». Руські монастирі були 
в Kazimierzu nad Wisla (сьогодні передмістя 
Кракова), в місцевості Tyniec ( Краківське) і 
Opatow (Кіеlескіе). В ХІІ ст. в Кракові було 26 

молитовних домів східнього обряду. Хай би 
українські історики провірили все це. В міс-
цевості Wislica, коло Кракова, археологи роз-
копали старі залишки поселень і знайшли, що 
населення було східнього обряду. Не знайшли 
того, що шукали. Місто Краків і Перемишль 
до Х ст. належало до моравської держави. Цю 
державу розбили мадяри. Польські істори-
ки-політикери соромливо не згадують важли-
вого державного документу Мєшка І-го – доку-
менту “Dagome іudex”, 991 рік, в якому описані 
кордони тодішніх лехітських племен (пізніших 
поляків). Читайте на інтернеті. В цьому латин-
ському документі є сказано, що східня границя 
іде по Віслі, а далі дослівно: «На схід від Кра-
кова починається Русь». Українські історики 
на догоду полякам промовчують цей документ
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Людмила НАКОНЕЧНА.
Тернопільська область.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,

Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,

Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,

І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства

На жоден крок, жодну мить.
Ми чисті річки, чисті озера

Хочемо вам залишить,
Щоб на планеті Земля ніколи

не пролунало: - "ДОПОМОЖІТЬ!"

річок у Німеччині і Європі загалом. Тобто з нас 
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку, якщо 
переможе технократичний підхід і каскад гідро-
електростанцій таки збудують, ми станемо анти-
прикладом. Окрім того, наші національні парки 
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену 
рішенням Бернської конвенції 1979-го року і під-
триману державами-членами Ради Європи. Мета 
проекту – виділити і взяти під охорону місця про-
живання рідкісних видів тваринного і рослинного 
світу. Створення такої мережі на території Украї-
ни, передбачено Угодою про асоціацію між нашою 
країною та ЄС. Якщо порушимо її умови, можуть 
настати економічні санкції. Знову ж таки Україна 
зобов»язалась перед Європою, що при прийнят-
ті важливих рішень, що стосуються екології, буде 
обов»язково враховуватись позиція громадськості, 
а її трибуною є обласна рада. Я твердо перекона-
ний, що висновки науковців, думку громадськості 
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися 
техніко-економічне обґрунтування, бо це перший 
крок у проектній діяльності. Воно потребуватиме 
мільйонних вкладень, а це державні кошти. Свою 
думку з приводу будівництва ГЕС на Дністрі вис-
ловило і Міністерство екології та природних ресур-
сів (Мінприроди) України. У листі, адресованому 
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівець-
кій облдержадміністраціям, воно, як мовиться, по 
поличках розклало шкідливість цієї ідеї. Зокрема, 
зазначається, що у разі здійснення  зазначеного бу-
дівництва буде знищено всі прируслові та руслові 
природні комплекси національного природного 
парку «Дністровський каньйон», частину природ-
них комплексів національного природного парку 
«Хотинський» та частину Галицького національно-
го природного парку, низку об»єктів природно-за-
повідного фонду інших категорій. Практично ріка 
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а 
тому втратить свою туристичну привабливість, 
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у 

зв»язку з окупацією Криму Російською Федерацією. 
Дністер також втратить своє значення як мери-

діальний природний коридор загальнодержавно-
го значення, який є одним з основних комуніка-
ційних елементів національно екологічної мережі 
та унікальним оселищем для багатьох видів риб, 
занесених до Червоної книги України. Крім того, 
слід зважати і на думку сусідів. Україна та Мол-
дова уклали договір про співробітництво у сфері 
охорони і сталого розвитку басейну Дністра, що 
передбачає координацію спільних дій, спрямова-
них на розв»язання нагальних транскордонних 
екологічних проблем..їНаміри збудувати каскад 
ГЕС в українській частині Дністра вже викликали 
значний суспільний резонанс у Молдові. Це та-
кож призведе до порушення низки законів Украї-
ни, зокрема «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про Червону книгу України», «Про 
тваринний світ», а також міжнародних зобов’я-
зань нашої держави перед Бернською конвенцією.
Міністерство просить керівників облдержад-
міністрацій вжити заходів щодо недопущення  
порушення природоохоронного законодав-
ства і знищення територій та об»єктів природ-
но-заповідного фонду внаслідок будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження його 
природних багатств для прийдешніх поколінь.

Та чи під силу це керівникам областей? Навряд 
чи зі своєї волі вони проштовхують в маси ідею 
з ГЕС, обіцяючи країні енергетичну незалеж-
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага. 
За ними, безперечно, стоять вищі сили, які, при-
криваючись ура-патріотичною риторикою, ду-
мають лише про надприбутки. Чи почують вони 
голос фахівців, науковців, громадськості, зреш-
тою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?
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Рубрика «Гортаючи календар» 
Поет, дисидент, політв'язень Ва-

силь Стус народився 6 січня 
1938 року. Він є автором численних 
віршів та низки критичних статей. 
Перекладав українською мовою Кі-
плінга, Гете, Рільке, ряд інших авторів. 
Зошит з останніми віршами і перекла-
дами (загальною кількістю близько 
500), названий автором "Птах душі", 
не був  повернутий родичам і після 
смерті поета. Стус отримав звання Ге-
рой України в 2005 році - посмертно.

            ***
  У тридцять літ ти тільки народився, 
     аби збагнути: мертвий ти еси 
     у мертвім світі.  і нема нікого 
     окруж.  Ти тільки сам.  і - мрець еси. 
     Хіба що так: недозволенний простір 
     живого духу кличе самосмерть 
     подобою життя.  Це - на початку. 
     А далі вже - й убійництвом.  Проте 
     природа розправляеться простіше. 
     Бо плоть твоя сплюндрована до тебе 
     і дух тобі спотворили давно. 
     Поневажаю індивідуальність - 
     справіковий набуток лихоліть. 
     Отож - бреди назад.  і скільки сили 
     простуй назад.  Бо тільки там життя - 
     ще до народження.  із світу імітацій - 
     вповзи у кожну з вимінених шкур. 
     Простуй назад - в народження вертайся, 
     де щастя глупства,  смороду і тьми, 
     і там витворюй рай.  Там так і треба: 
     людина має спати - отже й спить, 
     белькочучи якісь слова спросоння. 
     Земля укрилась панцирем,  немов 
     стара,  давно оглухла черепаха, 
     а ти на ній,  мов кузочка мала, 
     що творить сталий світ на збіглій хвилі. 
     Нівроку,  відмолоджується смерть. 

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

     і вдруге помолюсь 
     і втрете помолюсь. 
     і в смерть 
     з землею поріднюсь. 

     ****

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

«Завжди любити, щоб завжди помиля-
тися. Але - завжди любити. І відтак 

існувати, а існувати - це помилятися».

"Зникоме розцвітання"

««Модерністи» платять нерозумінням 
із боку широких мас, «традиціоналісти» 

— певною зверхністю критиків і літера-
турознавців, ті ж із авторів, хто шукає 
синтезу, часто стають чужими і тим, і 

іншим».

Стус Василь. Вибрані твори

«Народ ще тільки осмислює конститу-
ційні простори своєї свободи, а уряд уже 

стріляє».

Василь Стус, вибрані цитати

Від того часу поляки почали платити подат-
ки до Риму («На святого Петра») до ХVI століття.
Не все в історії мусить бути, і не було, записа-
не на кусках паперу. Проте логіка має бути теж 
документом. В перших століттях минулого ти-
сячоліття «ляхи» (лехіти) перли на схід, поль-
ський “Drang nach Osten”, займаючи руські зем-
лі, то лише в горах русини могли зберегтися. 
Хай би хтось з українських істориків провірив 
історію руських монастирів і теперішні польсь-
кі села довкола них і спитав їх мешканців про 
те, як колись називалися їхні села, і хто там жив. 
Всі карпатські села були наповнені Руссю: назви – 
Свіржова Руська, Ропиця Руська, Королева Русь-
ка і багато подібних. Подібно є й на Мадярщині.
Ім‘я Русь глибоко залягло в серця руського населен-
ня. Від часів середньовіччя майже всі народи і дер-
жави поміняли свої назви. Наприклад, назва «Фран-
ція» походить від німецьких франків (“Frankreich”). 
A французи називали німців по-свойому: Альмань 
(Alemagne). Сьогодні всі сусіди Німеччини досі 
по-різному називають німців. А які землі займали 
лехіти («ляхи») і коли стали «поляками», хай істори-
ки скажуть. Зі сходу приходила нова назва – Украї-
на. Але українське ім‘я народу мало вже сильно 
політичне значення – втілювало концепцію будови 
самостійної української держави на староруських 
землях. Почалася боротьба цих держав, щоб не допу-
стити поширення цієї політичної назви на їхні оку-
повані ними землі. Як поляки, мадяри і московити 
боролися з українством – це довга історична тема.
Коли виникла Польща як суверенна держава 
після І-ї світової війни, то відразу почалася бо-
ротьба з українством: пацифікації, арешти діячів 
української культури і політики, насильне споля-
чування населення. Поляки не мали ніякого ре-
спекту до українського народу; це була лише тери-
торія, яку поляки хотіли повністю сполонізувати.
Після ІІ-ї світової війни Польща була практично 
окупована Совєтським Союзом. Влада в 80% була 
не польська. Це була влада московських колабо-
рантів і вислужників. Багато було совєтських вій-
ськ в Польщі. Прийшла нова антиукраїнська акція; 
цим разом сильно підтримана польськими шовіні-
стичними колами і шовіністичним католицизмом. 
Всі засоби масового переказу були наповнені ан-
тиукраїнським змістом. Державні аґенти сильно 
контролювали всяку активність українського на-
селення; були арешти, вбивства, залякування на-
селення. Українці були лише «фашистами», «націо-
налістами», «бандитами», «резунами». Цей список 
далеко не повний. За весь час панування соціалізму 
шельмування українців у Польщі не припинялося.
Тепер, коли Польща є в Європейській унії, то 
політика влади до українців змінилася. Але насе-
лення, насякнене антиукраїнським злим духом, 
небагато змінилося. Справа довгого часу. Степан 
Бандера далі для великого числа поляків – «бан-
дит»; тризуба прирівнюють до «гакенкройц» 
(свастика). Польська влада сьогодні не може змі-
нити антиукраїнські емоції значної частини на-
селення. Українці всім в Європі перешкоджа-
ють. Гроші важливіші від культури і гуманности. 
Українцям треба змусити Європу до респекту, 
який мають інші народи. Через економію, інтелект 
і армію. Сила – головний чинник респекту і поваги.
При соціалізмі були релігійні проблеми: гре-

ко-католики не могли існувати офіцій-
но, бо були надто «націоналістичні», а пра-
вославні були під російським наглядом.
Лемки, себто карпатські русини, не мали ніко-
ли змоги дорости до рівня всіх одноплемінників 
– до української літературної мови. Були під 
впливом чужих аґентів – польських письмен-
ників, поетів, фольклористів, державних аґентів, 
які здебільше дораджували їм не об‘єднувати-
ся з українськими активістами, стояти осторонь 
«українського націоналізму». Якщо люди говорять 
діалектом, то владу це не турбує, хай собі гово-
рять. Але, коли батьки хотіли відкрити пункти на-
вчання української мови, то починалися проблеми.
До цього доходить ще одне: у всій Європі діалекти 
завмирають, бо засоби масової комунікації, шко-
ли, університети, велика економія і військо ви-
магають вищої, інтелектуально розвиненої мови 
– мови науки, нормалізованої мови, яка об‘єднує 
населення з усіма діалектами. Сільськими діа-
лектами сьогодні не можна говорити про астро-
номію, фізику, ядерну енерґію, квантову механіку 
і всі види науки. Літературні мови репрезентують 
високі інтелектуальні вартости людських досяг-
нень у всіх ділянках життя. А діалекти, говірки – 
це вже сьогодні архаїчна культура села. Сьогодні 
границі між селом і містом не існують, як колись.
Сільські люди говорили простою мовою, коротки-
ми реченнями, здебільша говірками, відмінними 
від села до села; і їх інтелектуальний горизонт не 
сягав далі своїх сільських справ і сільського буття; 
мова фольклору. Селяни не могли своїми діалек-
тами говорити про філософію, про будову літаків 
або комп‘ютерів. Основна маса переселенців 1947 
року була малописьменна або зовсім неписьменна. 
Але їхні діти стали частиною нової системи освіти 
і так віддалювалися від культури своїх предків.
Сьогодні пройдете всю Польщу і не почуєте діалек-
тів по селах – всі говорять польською літературною 
мовою. Так є в усіх державах Європи. У північній 
Франції я чув польські діалекти, якими ще володіють 
сяк-так діти четвертого покоління еміґрантів. Для 
мене ці діалекти звучали досить смішно – чогось 
такого вже не почуєте в Польщі. Уявляю собі, як 
наш архаїчний лемківський діалект смішно зву-
чить для сучасних освічених українців в Україні.

Песиміст може сказати, що лемківський діалект 
скінчився в 1947 році. Адже до того часу цей діалект 
був основною мовою населення в північних Карпа-
тах. А коли людей розсіяли по п‘яти воєводствах 
на німецьких землях, то тут загальною мовою була 
вже польська, якою лемки погано володіли. Їхні діти 
перейняли мову батьків лише на кухонному рівні, 
а вся інша наука була в місцевій польській школі.

Andrzej Kwilecki в книжці “Lemkowie” пише, що 
коли дитина не могла відповісти якої вона націо-
нальности, то він питав: «А в якій країні живеш?»  
Він теж писав, що українські діти свідомі того, 
що приймають «вищу польську культуру». Це не 
зовсім так – українська молодь не має комплек-
су меншевартости. Українці знають, що вони не є 
еміґрантами в Польщі, і що українське Закерзоння 
– це такі історичні землі, до яких мають історичне 
право власности. Український народ має кілька-
тисячну історію і є важливою частиною індоєвро-
пейських народів. Професор Богдан Гальчак у своїй
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

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

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

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.

«Історії лемків» пише: «Перед другою світовою 
війною лемківські поселення на заході перейш-
ли ріку Попрад, доходячи до гір Татри»  (стор. 9).
І далі: «Під етнічним оглядом лемки нале-
жать до української культури». Вони части-
на українського етносу. Ця справа для ав-
тора цієї праці є бездискусійна» (стор. 12).
«Ціллю польських і мадярських істо-
риків є назагал показати, що лемки не нале-
жать до українського етносу та їхнє етніч-
не походження є інше. Натомість українські 
історики намагаються доказати етнічне спорід-
нення лемків з українським народом» (стор. 26).
«Напочатку ХХІ століття виникла серйозна не-
безпека повного зникнення лемків як окремої 
групи під культуровим оглядом» (стор. 285).
«Якщо хочуть далі існувати, то мусять все робити 
дуже продумано. Лемки не можуть однак запере-
чувати свою історію, того, що походять з Київської 
Русі і належать до українського етносу» (стор. 286).
Ці слова автора згаданої книжки відносяться до 
групи «лем-лемків», які маніпулюють своїм по-
ходженням. Організація «Об‘єднання лемків» 
твердо стоїть на українських позиціях. Жур-
нал «Ватра» є добре редаґований і дає своїм чи-
тачам правильну інтерпретацію свого етносу.

Сьогодні лемки в Польщі спільно організують 
культ-освітнє життя з українцями інших реґіонів – 
спільні «ватри», хори, пункти навчання української 
мови. Багато лемківських дітей вчиться в Ліґниць-
кому ліцеї та в інших українських школах. Багато 
лемків є членами Об‘єднання українців у Польщі і 
Об‘єднання лемків. Дуже корисна взаїмна співпраця.

А хто ті лемки, які сторонять від цих органі-
зацій? – Це ті, що для власної користі і спокою 
пішли за підшептами чужинців, яким не по-
добається лемківсько-українська солідарність.
Тому знову трохи історії. Іван Гвать в «Моно-
графії Лемківщини» (НТШ-А, Нью-Йорк, 1988) 
пише: «В травні 1933 року в Новому Санчі відбу-
лася конференція за участю повітових старостів 
та шкільних інспекторів західної Лемківщини, 
під час якої сконстатовано, що лемки вважають 
себе якоюсь окремою часткою росіян, але вони 
на 95% льояльно відносяться до Польщі. Народ 
Лемківщини підбурюють (українські) грекокато-
лицькі священики. В обличчі такої дійсности кон-
ференція ухвалила, що треба запровадити в шко-
лах на Лемківщині лемківську мову» (стор. 193).
«Почалась, - як мав сказати один польський 
вчитель,- дезинфекція Лемківщини від україн-
ських бакцилів». Від 1932-1936 р.р. уряд ступ-
нево припинив діяльність усіх читалень «Про-
світи» на території Новосандецького повіту 
із-за поширювання «підривних ідей» (стор. 193).
«Шкільні інспектори: лемки окреме, неукраїн-
ське плем‘я, тому в школах Лемківщини слід за-
вести лемківський діалект. “Іlustrowany Кurier 
Соdzienny”: лемківський діалект більш збли-
жений до польської мови і є нічим іншим, як 
тільки діалектом польської мови» (стор. 193).
«В 1930-1932 р.р. з Новосандецького повіту перене-
сено всіх українських вчителів у місцевости корінної 
Польщі. На їх місце спровадити вчителів поляків. В 
1933 р. таке повторилося з учителями українцями 
в Горлицькому та Ясельському повітах» (стор. 193).   

В 1934 р. створено окрему Апостольську Ад-
міністрацію для Лемківщини. Ціль: припинити ріст 
українізації на Лемківщині, відділити церкви на 
Лемківщині від Перемишля, заводити полонізацію 
і москвофільство, все проти української «бакцили».
Хоч в соціалістичній Польщі і Чехословаччині 
визнано лемків за частину українського на-
роду, і радянські комуністи теж вважали лем-
ків за українців, то спокою українцям не дали. 

В 2005 році польська влада прийняла закон, 
яким дала лемкам статус етнічної меншини.
В публікаціях польських авторів, публі-
цистичних чи наукових, майже повні-
стю і нахабно домінує тенденція відділюва-
ти лемків від українців. (Гальчак, стор. 263).
Про «Полоноцентричне деформуван-
ня Лемківщини» широко писав редактор 
Богдан Гук у «Нашому слові», № 25/2015.
Не всім подобається гармонійна співпраця лемків 
з українськими середовищами. Так, один «канад-
ський професор» постійно каламутить лемківсь-
ку політику. Він вчить, щоб лемки уникали, не 
згадували українське ім‘я, щоб відчужити лемків 
від українства. Чому лемки дають себе дурити чу-
жим людям? Хто має в тому інтерес? – Не лемки.

Кажуть: «Собаки гавкають, а караван іде». Історія 
іде вперед, хоч як сильно собаки гавкають. Так, аме-
риканські карпатороси морочили лемкам голови 
своїм москвофільством, соціалізмом і антиукраїн-
ством більше половини минулого століття. Сором-
но скінчили свій живот. Їхній Лемко Парк і інше 
майно вже повністю в чужих руках, залишилося 
лише сміття. Натомість ті лемки, що в пору відій-
шли від них і приєдналися до українських клубів 
і культурних центрів, стали дуже успішними.
Думаю, цікаво додати, що влітку 1967 року голо-
ва Лемко-Союзу, пан Адам‘як, розповідав при-
людно у Варшаві, що одного разу делеґація Лем-
ко-Союзу поїхала до Москви, щоб розмовляти з 
«братами русскими». Коли делеґати прийшли до 
одного державного бюра у Москві і почали гово-
рити, пощо прийшли, то «русскіє» їх не розумі-
ли і повели їх до другої кімнати, працівники якої 
звернулися до них по-українськи. Яке було роз-
чарування! «Русскіє брати» не хотіли з ними роз-
мовляти і передали їх в руки українцям, від яких 
вони політично відцуралися. Росіяни, почувши їх 
мову, відразу знали, хто вони за національністю.

Лемки дали для Руси-України визначних людей. 
Згадати хоч би кількох: Дмитро Бортнянський 
(1751-1825), композитор, його батьки з Бортного 
на Лемківщині. Михайло Вербицький (1815-1870), 
композитор, народжений в селі Улюч над Сяном, 
східня Лемківщина. В 1863 році скомпонував ме-
лодію «Ще не вмерла Україна» до слів Павла Чу-
бинського. Від року 1992 визнана як гимн України. 
Першим грекокатолицьким митрополитом став 
Сильвестер Сембратович. Згадати ще найбільшо-
го лемківського поета Богдана-Ігоря Антонича 
(1909-1937). Він мав прекрасну мовну інтуїцію і 
вписався на постійно до української літератури.
Лемки вже мають своє місце в українській куль-
турі. Дня 21 лютого 2014 року відбулося в Києві, 
на Євромайдані, святочне прощання Небес-
ної Сотні. В присутности сотень тисяч народу 
прозвучала стара лемківська пісня «Пливе кача 
по Тисині». Це одна з найбільш зворушливих 
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АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ 
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ 

 Рубрика «Наші інтерв’ю»

Доктор Микола Іванович Мушинка (словац. Mikuláš Mušinka,  народився 20 лютого 1936, село Курів, Бардіївського окру-
гу (Східна Словаччина) — словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф 

українського  походження. Кандидат філологічних наук (з 1967 р.), доктор філологічних наук (1992 р.). Член Міжнародної комісії по 
дослідженню національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989 р.), Президент НТШ у Словаччині, голова Асо-
ціації українців у Словаччині з 1990 р., іноземний академік Національної Академії наук України (з 1997 р.). Досліджує лемківський 
фольклор в Югославії, Румунії, Польщі, Україні, Західній Чехії та Моравії. Дослідник українсько-словацьких літературних зв'язків. 
Шеф-редактор журналу «Бористен» Фідель Сухоніс з допомогою Інтернет взяв інтерв’ю у відомого вченого та громадського діяча.

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

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

юліанським календарем, тобто „Руські Свя-
та“. “. День 25 грудня (як і Великдень) навіть 
за глибокого комунізму був у  Чехословаччині 
державним святом, тобто неробочим днем, до 
якого завжди приєднувалася субота й неділя 
аби вихідними були три дні. Таким він є і зараз. 

У Пряшеві живемо ми з дружиною (обоє 
ми пенсіонери)в окремому будинку лише 
одні, бо сини, одружившись, відокремилися. 

Цього року, як і у попередні роки, за різдвя-
ним столом зібралася майже уся наша сім’я – 12 
чоловік: два сини з дружинами, четверо внучат, 
дві бабусі ну і ми з дружиною. Була молитва, 
дванадцять страв, подарунки під ялинкою, ко-
лядки і навіть різдвяна гра, відновлена з ініціа-
тиви наших внучат. З нею молодь (9 чоловік) 
обходилай інші українські сім’ї у Пряшеві.  

 Новий рік ми з дружиною по традиції зу-
стрічали в рідному селі Курові (перша згад-
ка з 1332 року), де у нас є своя хатинка (дача). 
Село невеличке – 546 жителів (2011). У ньому 
живуть громадяни трьох релігійних конфесій: 
греко-католики (255), православні (217) й ри-
мо-католики (41). І кожна має свій храм. У 
1910 році із 505 жителів Курова 475 деклару-
вало руську національність. У 2011 – 590 лю-
дей русинську й українську національність 
разом навело 118, словацьку – 475 людей. 
У селі на передодні Нового року вже кілька років 
підряд відбувається нова традиція: вполудне на 
майдані перед сільрадою урочисто колють сви-
ню перед очима значної частини жителів села 
та приїжджих гостей. Тут же чоловіки  спуска-
ють з неї кров, яку захоплюють у миску, у ве-
ликому кориті шкіру свині позбавляють шерсті

Доктор Микола Іванович Мушинка під час 
одного з численних виступів.
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кип’ятком, підвішують, розрубують, вибира-
ють нутрощі, ріжуть м’ясо на кусочки. Жінки 
в кухні будинку культури (разом з ними і моя 
дружина) із свіжого м’яса готують смачні стра-
ви, які увечері споживають буквально усі жи-
телі. Кожна сім’я заздалегідь одержує „місцеву 
валюту – «курівські таляри“, які увечері може 
поміняти на порцію вечері із свіжини або на 
інші продукти. За весь час із гучномовців лунає 
музика, переважно українські пісні та колядки. 

Перед північчю члени сільради виносять на 
майдан в горщках сто літрів вареного вина, яким 
частують усіх присутніх. І вечерю, і вино повні-
стю фінансує сільрада. Точно о півночі почи-
нається величавий феєрверк. Старостка виголо-
шує урочисту промову, я – традиційне народне 
віншування; всі вітають один одного з Новим 
роком, цілуються, а потім під звуки музики мо-
лодь танцює до глибокої ночі. Буває дуже весело.
До недавнього часу всі жителі Курова святку-
вали Різдво та інші свята разом за григоріан-
ським календарем. Та пару років тому пра-
вославні, з ініціативи місцевого священика 
повернулися до юліанського календаря, тобто 
до „старого стилю“. Слід підкреслити, що Пра-
вославна церква у Словаччині є автокефальною, 
однак має схильність до московського право-
слав’я, а її верхівка є виразно проросійською. 
Розділення календаря до значної міри над-
щербило єдність і громадське життя у Курові. 
Іду вулицею, зустрічаю знайому бабусю (пра-
вославну) і вітаюся так як і раніше –„Христос 
роджається!“. А мені замість „Славіте Його!“ 
у відповідь: „А наш Христос ще не родився!»
Після такого обширного вступу я наближаюся 
до відповіді на Ваше запитання щодо календаря.

Майже усі християнські країни світу (включа-
ючи Росію і Україну) у світському житті давно 
прийняли григоріанський календар. Ним кори-
стаються не лише європейські держави, але і їх 
християнські церкви. Тому я вітаю пропозицію 
голови РНБО Олександра Турчинова прийня-
ти григоріанський календар і святкувати хри-
стиянські свята одночасно з членами інших 
християнських релігій Європейського Союзу, 
до якого прямує Україна. Та ж Ісус Христос ро-
дився, був розп’ятий і воскрес лише один раз, 
а не два рази! А ніхто у світі не сумнівається в 
тому, що григоріанський календар точніший 
як юліанський. Ця реформа, на мою думку, до 
значної міри спростить входження України 
в Європейський Союз.  А Москва нехай собі і 
надалі відзначає свята за юліанським кален-
дарем: Жовтневу революцію – 7 листопада!

Сухоніс: В     деяких        джерелах,  які         знай-
омлять з біографією і творчістю Миколи Му-
шинки  можна прочитати, що він за походжен-
ням русин. Я знову ж таки чомусь  певен, що 
Ви найперше  вважаєте себе українцем, хоча, 
очевидно, з пошаною ставитися до традицій 
та історії «малої Батьківщини» Пряшівщи-
ни. Чому я звертаюся до цієї теми. Бо на фоні 
російської агресії в Україні 2014-2015 крем-
лівська пропаганда продовжує загострювати 
ситуацію навколо русинського питання в За-
карпатській області. Вочевидь, що кремлівські 

фашисти мріють створити ДНР та ЛНР вже на 
Заході України. Тема русинства, знову ж таки 
стараннями московських пропагандистів, над-
звичайно складна і заплутана, інколи, мабуть 
і болюча. Однак, як на мене, діло загально ви-
глядає дуже просто. З таким же успіхом мож-
на було б вигадати окремий етнос галичани чи 
слобожанці.Трохи фінансування для  тамтеш-
ніх магочів (Провідним теоретиком русинсько-
го питання і автором багатьох наукових творів 
є голова українських досліджень Торонтсько-
го університету професор Пол (Павло) Роберт 
Маґочій)  з боку Кремля і питання могло б на-
бути не меншої гостроти. Ваш коментар з цього 
приводу…   

 Мушинка: Я, як і вся моя генерація Пряшів-
щини, у школах був вихований в русофільсько-
му дусі: відвідував російську початкову школу 
у рідному селі, російську гімназію у Пряшеві 
(згодом перетворену в одинадцятирічну). В 
гімназії нас навіть поза школою змушували го-
ворити російською літературною мовою. Отже, 
я вважав себе „русским“. Етнонім „русин“ у піс-
лявоєнний період у нас на Пряшівщині (як і на 
Закарпатській Україні) було заборонено вжива-
ти. З творами Шевченка,  Франка, Рильського, 
Гончара я вперше познайомився лише в остан-
ніх класах середньої школи і під їх впливом 
почав сумніватися у своїй російській націо-
нальності. Та на українські позиції я повністю 
перейшов під час навчання у Празі (1954-59), 
де у Слов’янській бібліотеці в мене був віль-
ний доступ до „буржуазно-націоналістичної“ 
літератури (видань Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові, творів М. Грушевського, 
С. Єфремова, М. Скрипника тощо). Значний 
вплив на моє національне виховання мав про-
фесор української мови Іван Панкевич в Радян-
ському Союзі проголошений за „українського 
буржуазного націоналіста“.

Моя національна свідомість поглибилася зо-
крема під час аспірантського перебування у 
Києві (1964-65) під впливом „руху шістдесят-
ників“, до якого було втягнено й мене. В Києві 
я наочно переконався у планомірній і насиль-
ній русифікації українського суспільства і своє 
незадоволення не приховував, наслідком чого 
мене було видворено з України, а мою аспіран-
туру там скасовано. З того часу моя українська 
національна свідомість стала непохитною. Не-
малу роль тут зіграло і сімейне та суспільно

- громадське оточення: дружина усе жит-
тя працювала в З’єднаній школі ім. Т. Шев-
ченка з українською мовою навчання, 
сини (згодом і внуки) вчилися у цій школі. 
У Пряшеві у другій половині 60-х років вже 
кипіло „українське життя“, яке сповільнила 
(однак не зупинила) окупація Чехословаччи-
ни військами Варшавського договору на чолі 
з Радянською армією у серпні 1968 року. На 
хвилях „Празької весни“ восени 1967 року 
мені вдалося захистити кандидатську дисер-
тацію у   Празі, однак в часі т. зв. „нормаліза-
ції“ (початок 70-х років) компартійні органи 
пригадали мені „український націоналізм“ та 
„антирадянщину“і майже на двадцять років 

лемківських пісень, яка описує прощання сина 
з матір‘ю. (В. Наlczak, “Dzieje”, стор. 255).Від са-
мого початку свого існування в Карпатах, себто 
від ХІ-ХІІ ст. або й раніше, населення називало 
себе русинами. Поляки всю історію називали нас 
Rusinami. Тоді люди інакше себе не називали. На-
селення мало свідомість про своє етнічне, мовне і 
релігійне споріднення з усіма руськими племенами 
на сході. Щойно почавши від ХІХ-го століття етно-
графи, політики завели назву «лемки» побіч бойків 
і гуцулів. Реґіональні назви зовсім були б нешкід-
ливі, якби не були вплетені в політику – цинічно 
запланованого відділювання гірських русинів від 
решти русинів-українців. Мета: денаціоналізація і 
включення до чужого етносу (польського, мадяр-
ського). Це є вовча стратегія: вовк відбиває вів-
цю від стада, щоб було йому легше її задушити.
Іван Гвать пише: « Іронічно-зневажливий відтінок 
назви «лемко» і похідних слів не тільки вивітрився, 
але появилась навіть реґіональна гордість, пов‘язана 
з цим поняттям. Наприклад,  Йосиф Шемлей записав 
такий вислів від старої жінки в Білянці Горлицького 
повіту в 1932 р.: «Вы бесідуєте спільска, ваша бесіда 
планна (погана), лем наша лемковска єст правдіво ру-
ска». (Іван Гвать, Монографія Лемківщини, стор. 17). 

Отже, коли русини-українці з інших реґіонів хо-
чуть знати, як їхні предки говорили п‘ятсот років 
тому або й раніше, то хай послухають, як лемки гово-
рять сьогодні. Карпати консервували мову і обичаї.
Хоч як би «лем-лемки» (сепаратисти) боронилися і 
крилися перед українством, то поляки все-таки, по-
чувши їх мову, називали їх українцями. Краще вже від-
верто стати на свойому русько-українському ґрунті 
і не дурити світ і себе. Бо така параноїдальна, хвора 
ненависть до українства веде провідників і їхні вівці 
до етнічної загибелі. Парафразуючи комуністичний 
анеґдот, можна сказати, що всі ці сепаратисти сто-
ять на крок перед пропастю. Прийде час і зроблять 
крок вперед. Такий крок вперед зробили активісти 
заокеанського Лемко-Союзу – і пропали безвісті.

Лише при українстві лемки можуть зберегти 
свою етнічну гідність. «Любов» деяких польських 
авторів до лемківського діалекту і шельмування 
українства висміюють таких лем-лемків і пророку-
ють їм етнічну загибель. Ця сама вовча стратегія. 
Католицькі пастирі голосили, що ми схизматики, 
відщепленці і служимо дияволу. Вони від диявола 
теж не втекли. Сатана знає, де йому краще жити.

Явна свідома і цілеспрямована антиукраїнська 
активність лемківських сепаратистів є реаліза-
цією «проєктів на знищення Русі». Останній та-
кий «проєкт» був виданий у 1908 році в Кракові. 
Всі сусіди Русі лише мріяли про те, щоб знищити 
Русь і забрати землі. І не допустити до консоліда-
ції українських сил. Ґеноцид, вчинений над україн-
цями Закерзоння і зокрема «Акція Вісла», є цього 
прикладом. Проте більшість лемків веде мудру і 
чесну політику. Багато лемків брало і бере участь в 
культурній і громадській діяльності всіх українців 
Закерзоння. Багато з них було тероризованих безпе-
кою. Наприклад, Михайло Ковальський просидів 
шість років у в‘язниці за українську активність і за 
деякі контакти з лемками за кордоном. Сьогодні в 
Ґожові Вєлькопольському лемки щороку влаштову-
ють конкурси українських писанок імені Михайла 
Ковальського. Люди шанують пам‘ять своїх діячів. 

Нагороду «Вірний Предкам» отримав професор му-
зики і дириґент Михайло Дуда в Ліґниці. Бувший 
Президент України Віктор Ющенко особисто вру-
чив нагороди для кількох лемківських діячів з Об‘єд-
нання лемків під час фестивавалю «Ватра» у Ждині.

Дітвацька ідея «лем-лемків» про кодифікацію лем-
ківського діалекту і творення «літературної мови» 
має лише аматорський і політиканський характер. 
Це абсурдальна ідея, яка могла зродитися лише з 
підшептів антиукраїнських сил. Це ідея, щоб не до-
пустити українізацію Лемківщини і на поселеннях, 
і вкінці полонізувати, а в іншій країні – мадяризу-
вати. Лемкам не потрібне нове «язичіє», мішанина 
слів, залежно від країн – польських, словацьких, 
сербських. Все це відчужує лемків від себе – також 
і тих, що живуть у різних країнах. Чи ця «кодифіко-
вана мова» призначена для селян, які не хочуть го-
ворити інакше, ніж так, як говорять в їхньому селі? 
Або для тих, які покінчили середні і вищі школи, 
і не вміють читати книжки, писані кирилични-
ми буквами? Колись вивчали ці букви на уроках 
російської мови, але вже все забули, бо більше ні-
чого кириличного не читають. Наприклад, мій при-
ятель, інженер по професії, слово «спогади» читає 
«споґаді» (по-російськи) і не знає, що це значить. 
Але коли прочитати йому по-українськи, то до-
бре розуміє. Звучання “spogadi” звучить для нього 
дивно і не зрозуміло. Але інакше не вміє читати.

Про мовний рівень цієї «кодифікації» свід-
чить назва організації – «Стоваришыня лем-
ків». Тут польське слово “stowarzyszenie”. Ін-
шого знайти не могли. Від польської мови їм 
не відійти. Любов до діалекту?- Ні! Вони фальшу-
ють лемківську граматику, щоб за всяку ціну від-
ділити запис діалекту від української літератур-
ної мови. Наприклад, не може бути апострофа, 
бо це український знак; вживають російський 
твердий знак. Дієслова минулого часу закін-
чують на  - «л» (ходил, робил), хоч так лемки 
ніде не говорять; лемки говорять: ходив, ро-
бив, а не інакше. Прикладів можна навести ба-
гато більше. Повна антиукраїнська параноя.
Ідея сепаратизму деяких лемків від загалу карпатсь-
ких русинів-лемків не прийшла від самих лемків. Це 
твір чужої політики. Використані впливи спізненої 
староруської орієнтації, потім немудрого москво-
фільства і вкінці підступна активність чужих аґентів 
– все роблено в інтересі денаціоналізації цієї карпат-
ської частини русинів-українців. Від сімсот років 
люди не мали підтримки від русько-української дер-
жави, бо така ще не існувала. Ніхто у світі не став 
в обороні карпатського населення. Церкви – одні 
помагали, інші служили чужим. Все чуже довкола 
було зацікавлене в послабленні українського етно-
су в Карпатах. Головна ідея ліквідації і ґеноциду над 
закерзонними українцями пішла від Москви в 1944-
1947 роках. Практично роль слугів Москви викона-
ла колаборантська польська комуністична влада. В 
праці Богдана Гальчака подані вісім прізвищ, що під-
писали розказ брутального і варварського виселен-
ня всіх українців, що залишилися в нових польських 
кордонах. В не цивілізований спосіб влада відібрала 
людям їх права власности до своїх історичних земель. 
Хай українські історики скажуть, хто були етнічно 
ті люди, що підписали цей розказ. Це не гума- 
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-

мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

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

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод

гуманний і не цивілізований вчинок тодіш-
ньої влади, дуже відповідав польським на-
ціоналістам і маловартісним в мораль-
ному плані польським римо-католикам.

Чужі активісти наполегливо повчали лемків, 
що вони не українці. Але тим, що повірили в це, 
не помогло – всі були виселені. Всі лемки, як і всі 
закерзонці, підпали під акцію знищення і повної 
ліквідації «української бацилі». Цинічна украї-
ножерна кампанія десятками років після Ґено-
циду і підступна аґентурна діяльність чужих 
держав принесла нам великі шкоди. Українці 
Закерзоння від Лемківщини по Підляшшя му-
сять знову відродитися, наче фенікс, з попелу.

Лише в одному українському руслі наша сила і 
майбутнє. Наведу слова поета Василя Шляхтича:
   

Поети мають добру інтуїцію і треба прислухатися до 
їх слів. Лемко Богдан-Ігор Антонич мав прекрасну 
мовну інтуїцію – і став відомим українським поетом.

   

До зрадників
  

Ви за гроші продаєте свою матір
Лиш настане такий час, 

Син і внук осудять вас
 І для них навіки будете прокляті!
 («Лемківщина», зима, 2014) 

ОКЕАН ОБРАЗІВ
«Про оповідання не можна з певністю сказати, 
про що воно. Інакше це не оповідання. Не краще 
й не гірше – просто не оповідання, як би воно не 
намагалося ним прикинутися. Лише замкова 
щілина, до якої підходить будь-який ключ». 

Невипадково саме цією цитатою з оповідан-
ня Михайла Блехмана «Стукіт» я розпочинаю 
свій відгук. Адже усім нам – і авторам, і чита-
чам – нерідко доводиться чути доволі баналь-
не: «А про що ця книга?». Запитання, на яке 
зазвичай важко відповісти кількома словами. 
З Михайлом Блехманом я познайомилася років 
п’ять тому. Одного разу отримала від нього 
листа з оповіданням. Текст мені дуже сподо-
бався і я написала про це автору. Відтоді по-
чалася наша літературна дружба й співпраця. 
Михайло Блехман народився в Харкові, але з 
1998 року мешкає з родиною в Канаді. За фахом 
– лінгвіст, філолог, перекладач. Пише трьома 
мовами – російською, українською та англій-
ською. Збірка оповідань «Час збирати метафо-
ри» – його перша україномовна книга. Присвя-
чена Україні, за яку автор вболіває всім своїм 
серцем. До збірки увійшло понад три десятки 
текстів, написаних в різні роки й у різних ку-
точках світу. На перший погляд, ця проза може 
видатися дещо незвичною. Такі собі поетичні 
етюди, настрої, алюзії, спалахи пам’яті, описані 
надзвичайно метафоричною мовою. Тут ви 

майже не знайдете прозорих сюжетів, класич-
них описів зовнішності персонажів, природи, 
побуту. За винятком хіба що кількох текстів 
(«Хай живе!» та «Салун»), які вирізняються 
більш-менш реалістичною манерою викладу. 
В решті ж оповідань дія відбувається поза ре-
альним часом і простором, а точніше – в окре-
мо взятому мікрокосмі людської душі, прире-
ченої на самотність та одвічний пошук себе. 

І якби мені довелося кількома словами від-
повісти на запитання «Про що ця книга?», то 
я, певно, сказала б так: про душу митця. Чи 
не в кожному тексті збірки присутній спів-
розмовник оповідача, з яким той полемізує, 
радиться, згадує минуле, намагається відга-
дати майбутнє, але найчастіше – шукає нових 
тем і образів для своїх творів. Іноді цей спів-
розмовник – цілком реальний: товариш, ко-
лега, випадковий знайомий, кохана жінка, але 
нерідко – уявний, вигаданий, як, скажімо, в 
оповіданні «Безперервність», де навіть стоїть-
досить незвична присвята: «Моєму найкращо-
му другові Хуліо, з яким ми незнайомі…». Іноді 
ж це – своєрідний творчий перегук із відоми-
ми світовими поетами, режисерами, художни-
ками, композиторами. Деякі тексти написані 
від імені жінки а то й десятирічної дівчини 
(«Свічки»).Назва книги цілком відповідає її 
змісту. Митець виходить на полювання, усаміт-
нюється серед розкішної природи й чатує  
 

«Сто рядків про книгу»
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) (1971-1990) вилучили із суспільно-гро-
мадського життя, заборонивши працю-
вати в духовній сфері та публікуватися. 
Правда, навіть у тому часі закони у Чехословач-
чині  були більш демократичні ніж у Радянсь-
кому Союзі. Працюючи пастухом колгоспних 
телиць та кочегаром я публікував свої праці в 
українських виданнях Заходу, що було тернем 
в оці для органів влади. Та покарати мене не 
могли, бо публікуючи на Заході наукові праці 
неполітичного характеру, я „не порушував тру-
дову дисципліну“, за що могли б мене карати 
якби я працював в університеті. Коли внаслідок 
падіння тоталітарного комуністичного режи-
му (початок 90-х років) на Пряшівщині виник 
т. зв. „русинський рух“, я спочатку привітав 
його, твердячи, що „русини“, це – давніша на-
зва етноніма  „українці“, відведена від держави 
У 2001 році дійшло до штучного розділення 
одної національної групи на дві – русинів та 
українців, причому кількість русинів з кож-
ним переписом збільшувалася, а кількість 
українців зменшувалася. У 2001 році – 24 201: 
10 814; у 2011 році – 33 482: 7 430. Із 260 сіл, в 
яких у попередніх переписах населення по-
над 50 відсотків людей декларувало руську 
(русинську), російську або українську націо-
нальність, у 2001 році таких сіл було лише 31; 
у – 2011 – 42. В усіх інших колишніх руських 
селах статистики засвідчували перевагу слова-
цького населення хоча йшлося майже виклю-
чно про нащадки колишніх русинів-українців. 

Я був першим (і мабуть єдиним) громадяни-
ном Чехословаччини, якому радянські органи 
1964-65 роках дозволили  робити фольклори-
стичні дослідження серед переселенців зі Сло-
ваччини у Волинській та Рівненській областях 
України і бачив їх життя на власні очі. Про їх 
побут й утримування народних традицій я 1965 
року опублікував серію статей в газеті „Нове 
життя“ під назвою „У земляків на Україні“, а 
про їх прагнення повернутися  у Словаччину 
подав звіт, адресований голові ЦК Культурно-
го союзу українських трудящих В. Капішовсь-
кому, який познайомив з ним вищі державні 
та партійні органи Чехословаччини. Парадокс: 
переселенці їхали в Україну як українці, а в 
Україні стали словаками. Через 20-30 років 
вони все ж таки добилися свого. Більшість з них 
(понад сім тисяч „оптантів“ та їх нащадків) по-
вернулася додому переконаними словаками. Їх 
розповіді про „радянський рай“ були наочною 
агітацією проти української національності.

 Сухоніс: Українці в Словаччині (словац. 
Ukrajinci na Slovensku) — одна з національних 
меншин Словаччини. Згідно з офіційним пере-
писом населення, станом на 2001 рік у Словач-
чині проживало 55 000 українців ( за деякими 
джерелами навіть 100  тисяч). Воно компактно 
розміщені у близько 300 селах навколо міста 
Пряшева у передгір’ях Карпат. Хоч нині цей 
регіон входить до Словаччини, історично він 
був тісно зв’язаний із українським Закарпат-
тям. Українське населення в Словаччині можна 
поділити на дві групи — автохтонів (людей, чиї 
предки мешкали на землях сучасної Словаччи-

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

наших людей в цій країні. Були тяжкі часи, 
роки примусової асиміляції й таке інше. Ви дов-
ші роки голова Асоціації українців у Словач-
чині. Як би Ви охарактеризували сьогоднішню 
ситуацію з українською діаспорою Словаччини? 

Мушинка: Щодо перспектив української на-
ціональної меншини Словаччини, її найбіль-
ший недолік полягає в тому, що майже немає 
молоді, яка б перебрала естафету старшого по-
коління. І в Українській спілці письменників 
в Словаччині, і в Музеї української культури 
у Свиднику, і в Союзі русинів-українців Сло-
ваччини, і в редакціях української преси та 
радіо, і в Асоціації україністів Словаччини, і в 
Науковому товаристві ім. Шевченка та інших 
українських установах й організаціях пере-
важають люди пенсійного або близькі до пен-
сійного віку. Та я все ж таки вірю в Україну! 
Вірю, що коли Україна стане такою привабли-
вою, якою була для наших полонених дідів у 
часі Першої світової війни, потім до неї будуть 
горнутися не лише русини-українці Словаччи-
ни, але й українці з інших країн світу. Знаю, що 
це буде не так скоро, бо ще чимало перешкод
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Сухоніс: Ви найперше відомі як вчений та 
громадський діяч, котрий займається про-
блематикою Західної України та західної 
діаспори. А що Ви б могли сказати з приво-
ду перспектив і сьогодення українства як 
такого на Сході. Особливо у світлі остан-
ніх трагічних років в Криму та на Донбасі? 

Мушинка: Крим, Донецьк, Луганськ – це 
для України велике випробування, викли-
кане фактичною окупацією цих тери-
торій Росією. До певної міри це нага-
дує окупацією Чехословаччини військами 
Радянської армії 1968 року, яка закінчилася 
політичною поразкою Радянського Союзу і ви-
водом його військ з окупованої Чехословаччини.

Сухоніс: З 1953—1955 p.p. видавництво кни-
жок на Пряшівщині повністю перейшло на 
українську мову, в ній поступово догасали 
традиційні регіонально-будительські теми. 
У цей час українська література Пряшівщи-
ни була за суттю радянською (темами були 
«культ особи», ідеалізація життя, деклара-
тивність, вербалізм, побутовщина). Тематич-
но літературна творчість обмежувалася жит-
тям села. Серед письменників були В. Зозуляк 
(роман «Нескорені», 2 томи, 1962 р., 1967 р., 
оповідання, драми), Ю. Боролич, І. Гриць, ф. 
Іванчова, І. Прохіпчак, М. Шмайда (роман 
про колективізацію «Тріщать леди», 1957 р.). 
У 60-ті р.р. україномовна література Пряшів-
щини стає набагато цікавішою. Початком 
нового напряму в поезії була збірка Й. Збі-
глея «Зелені неони» (1964 р.). Найвизнач-
нішим поетом Пряшівщини є С. Гости-
няк (збірка «Пропоную вам свою дорогу», 
1965 р., «Лише двома очима», 1967 р.). Ви-
діляються також М. Дробняк та М. Немет. 
У прозі також працювали І. Галайда, В. Дацей, 
Й. Шелепець, М. Немет та ін. Цікавим романом 
на традиційну селянську тематику є роман М. 
Шмайди «Лемки» (1964 р.). У прозі також пра-
цювали Є. Бісс (збірка «Сто сім модних зачі-
сок», 1967 р., «Апартман з видом на головну 
вулицю», 1969 р.). Видатними поетами були 
І. Мацинський («Пристрітники», 1968 р.) та 
Ф. Лазорик («Сніжні хризантеми», 1968 р.). 
У 60-их p.p. на Пряшівщині друкувалися 
«реабілітовані» письменники міжвоєнного 
періоду, які жили у Чехословаччині: закарпат-
ський письменник та поет В. Ґренджа-Дон-
ський та Н. Королева (помер у  1964 р.). Як 
літературні критики виступали Ю. Вача, 
О. Зілинський, В. Хома, А. Червеняк та ін. 
Найпомітніші твори сучасної літератури 
Пряшівщини є безсумнівним внеском у за-
гально-український літературний процес. Лі-
тературний журнал «Дукля» якийсь час був 
провідним загально українським виданням 
літературної та культурної проблематики.
Я чому так докладно зупиняюся на літератур-
ній ділянці життя українців Словаччини, адже 
вона знайома Вам чи не найкраще і Ви є одним 
з її безпосередніх творців цього процесу. Адже  
Микола Мушинка автор близько 200 наукових 
розвідок, більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 
книг. Вашому перу належать  праці «З україн-

ського фольклору Східної Словаччини» (1963 
р.), «Фольклор русинів Войводини» (1976, 1987 
р.), «Українська усна словесність» (1973 р.) та 
інших. То якби Ви охарактеризували сучасний 
літературний процес в середовищі українців 
Словаччини з огляду на те що це важливий чин-
ник збереження національної ідентичності…

Мушинка: На початку 50-х років за рі-
шенням вищих партійних органів 
розпочалася т. зв. „українізація“ російських 
шкіл та культурних установ. Було це правильне 
рішення, бо населення, якого воно торкалося, 
і справді не було російським але українським. 
Та важлива реформа проводилася бюрократич-
ним адміністративним способом без належної 
підготовки та матеріальної бази. Російсько-
мовні газети і журнали („Пряшевщина“, „Де-
мократический голос“, „Пионерская газета“ 
„Костер“, „Карпатская звезда“) і навіть русино-
мовні („Благовістник“ та „Зоря“) були скасо-
вані й замінені україномовними („Нове життя, 
“Дружно вперед“, „Дукля“ „Піонерська газета“), 
для яких кваліфікованих кадрів не було. Учителі 
понад 240 російськомовних початкових шкіл не 
володіли українською літературною мовою і з 
дня  на день мали вчити по-українськи. Вони, 
по суті, не володіли ні російською літератур-
ною мовою, хоч і вважали себе „русскими“, а 
вчили дітей суржиком – „язичієм“ за російсько-
мовними підручниками, виданими у Пряшеві, 
пристосованими до місцевих умов. „Русских“ 
учителів у коротких вакаційних курсах дове-
лось „рекваліфікувати“, тобто навчити говори-
ти й писати по-українськи. Тих, які відмовились 
від „рекваліфікації“ і не прийняли українсь-
ку національну орієнтацію, звільняли з робо-
ти і заміняли випускниками коротких курсів. 

Сухоніс: Свого часу зазнавши утисків від че-
хословацької комуністичної влади Ви  5 років 
пропрацювали  у  рідному селі в колгоспі па-
стухом, відповідаючи за випас 150-200 голів 
худоби. Однак, не забули  свого покликання. 
Адже Ви один із тих, на кому тримається украї-
нознавство за кордоном. Микола Мушинка  
відроджує в діаспорі забуті українські тради-
ції, прославляє імена недооцінених українсь-
ких письменників, художників, політиків, уче-
них, бореться за визнання у світі доброго імені 
України. І все ж таки попри усі ці життєві успі-
хи як би визначили своє призначення на Землі? 

Мушинка: Крім п’ятирічного пасту-
хування я ще майже п’ятнадцять років 
працював кочегаром у великому житловому 
кварталі м. Пряшева. Та цей майже двадця-
тирічний період (1971-1990) я вважаю чи не 
найпродуктивнішим у своєму житті. Справа 
у тому, що в обох заняттях я мав море віль-
ного часу і міг використовувати його для по-
повнювання своїх фахових знань та наукової 
роботи.І у пастушій колибі, і на пасовиську, 
і в кочегарці я міг читати наукову літерату-
ру, слухати радіо, дивитися телебачення, а це 
поширювало мій кругозір. Як я вже згадував, 
маючи сувору заборону друкувати свої праці 
в Україніта українській пресі Словаччини, я 
друкував їх в Західній Європі,Польщі, Хорватії,   

на нові метафори. Тим часом метафори самі 
впольовують митця, захоплють його в по-
лон, породжуючи нову хвилю творчості. Не-
сподівано розмивається межа між прозою, 
поезією, живописом, музикою, співом і тан-
цями, образи переливаються барвами, звучать 
звуками, течуть живими словесними потока-
ми. Лише в такі миті творчого одкровення ми-
тець забуває про свою самотність, яку найго-
стріше відчуває у натовпі, серед інших людей.     

Майже в кожному оповіданні збірки присутні 
образи води. Це може бути озеро, річка, море, 
океан. Вода як символ плинності часу, нескін-
ченність буття, безмежжя творчої уяви, а іноді 
– просто «бездонна водойма прісних слів, що 
ми їх роздратовано шпурляємо один в одно-
го» («Потім»). Зрештою, «всі вогні - все одно 
вогонь, це вода завжди різна, річки не схожі 
не тільки на моря й озера, але й одна на іншу» 
(«Стукіт»). Зустрічаємо тут і образи інших 
стихій природи, що їх так люблять оспівува-
ти поети – вітру, дощу і, звісно ж, сонця, яке 
«вийшло в люди і глевким круглим шматочком 
тіста повисло над острівцем» («Мольберт»). 
Є в оповіданнях Михайла Блехмана і чимало ме-
тафор, які, завдяки алюзіям на сюжети відомих 
світових казок, переростають в алегорії, особливо 
актуальні для нашого часу. Наприклад, оповідан-
ня «Правда» - це така собі авторська варіація 
казки про голого короля, сумне визнання істи-
ни, що влада завжди належить тому, хто володіє 
медіа-простором, а відтак і своєрідний протест 
проти інформаційного зомбування, жертвами 
якого стало й чимало авторових колег по перу. 
Іноді проза Михайла Блехмана нагадує химер-
ні сновидіння, гру розбурханої творчої уяви – з 
королями, королевами, Попелюшками й Дон 
Кіхотами. Все це зникає так само несподівано, 
як і з’являється. І ми бачимо то «казкові чере-
вички з кришталю», то «розвалений віз, який 
колись був парадним екіпажем» («Потім»).
Одним із головних героїв збірки є Час, про який 
оповідач нерідко полемізує зі своїми співроз-
мовниками. Або ж із яким опиняється сам на 
сам: «Час вирішив не поспішати, бо його ніхто 
не підганяв, і, стомлено дихаючи в такт моєму 
диханню, сів поруч зі мною на червоно-жовту 
лугову траву». («Повість про кохання та ос-
лика»). Попри таку персоніфікацію часу, його 
плинність для митця є досить відносною: ми-
нуле часто переходить у теперішнє, майбутнє 
розчиняється в минулому, теперішнє застигає, 
перетворюючись на казовий камінь посеред 
шляху: куди йти далі? І тут постає проблема ви-
бору. Як в оповіданні «Книга в рожевій обкла-
динці»: «Гірше необхідності вибирати, - подума-
ли ми, кожен про себе, - буває тільки нав'язувана 
неможливість вибору». Тема вибору хвилює і ге-
роя оповідання «Катівня», написаного досить в 
цікавій алегоричній формі. Чоловік приходить 
до контори з написом «Катівня», сподіваючись 

побачити традиційні засоби для тортур, на-
томість із подивом відкриває для себе, що най-
страшніше катування – це катування вибором, 
«бо для того, хто робить вибір - вибору немає».
Особливо зворушливою є оповідь «Вечеря на ву-
лиці Стародавньої Святої», герой якої приходить 
на могили своїх батьків, аби вкотре воскресити у 
своїй пам’яті найрідніших серцю людей, пережи-
ти знайомі епізоди, вперто доводячи самому собі, 
що часу насправді таки не існує: «Батьки щось 
спізнювалися. Зазвичай вони приходять вчас-
но. Щось їх сьогодні затримало – напевно, дощ 
над Атлантикою. Ну, нічого, зараз прийдуть».

Оповідання Михайла Блехмана – це закодо-
вані, а точніше майстерно сховані між рядків 
послання. І головне завдання читача – знайти 
до них ключ. Іноді для цього необхідно кіль-
ка разів повернутися до початку і прочитати 
оповідання знову, іноді – зупинитися на окре-
мих рядках, реченнях. Або ж просто з головою 
пірнути в океан образів. Спробувати подивити-
ся глибше. Бо ж… саме час збирати метафори. 

Анна Багряна 
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США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

 - Псевдоніми:    Микола  Вірук,    Микола           
Гнатюківський, Микола Пастушенко, Петро 
Ігорчук та ін.

      Три  важливі  хвилі  Української  імміграції  в Канаді
  та  зростання  політичної  діаспори               

Перші хвилі імміграції, обсяги перших років господарювання, любов до землі, життя наших се-
лян в Галичині, Закарпатті, Буковині і на Волині, земельні реформи в Австро-Угорській Імперії. 
Тяжкі почати в Канаді, розбудова громадського життя: шкіл, церков, преси. Політичні обста-
вини: друга і третя хвиля імміграції до Канади. Зростання і значення політичної діаспори в 
Канаді. Розбудова церквоного, національного, громадського, наукового і політичного життя. 

Імміграція Українських селян до Канади вiд 
1891 р. дала початок до створення економіч-
но-політичної діаспори. Першими та відваж-
ними були Іван Пилипів і Василь Єлиняк з села 
Небилова з Галичини, а з Буковини Василь За-
гара з дружиною. Після них приїхало багато 
родин, заселювали західні провінції Канади, 
корчували ліси та очищали землі для посіву. 
Тепер часто називаємо їх першою “Хвилею ім-
міграції”, або “Піонерами Канади”. Їм завдячує 
Канада розвиток хліборобства на очищених 
землях від великих лісів. Це була велика, мо-
зольна праця викорчовувати 5-ть мільйонів 
акрів у 5-х роках. Довго намагалися виплекати 
рід пшениці, що дозріває в холодних північ-
но-західних провінціях у початку жовтня, не 
так як в Україні в половині липня. Побудува-
ли житлові та господарчі будинки в перших 8-х 
роках, після того розвинули українське шкіль-
ництво, пресу, організували церковне життя 
та суспільні доброчинні організації. *1 Перші 
іммігранти до Канади були відважні люди, що 
через економічні проблеми - брак землі - через 
ворожу аграрну політику окупантів, а також 
через політичні переслідування окупаційних 
влад, залишали своїх батьків, сестер і братів, 
дальші родини, сусідів і ціле село. Були відваж-
ними, не могли терпіти всіх обмежень, їхали 
далеко за океан в пошуках землі, національ-
ної свободи і освіти для своїх дітей, бо самі не 
мали можливості закінчити більше як чотири 
роки народньої школи, або тільки два. Це були 
“Сини Землі”, про їх життя в Канаді, в землян-
ках і корчуючи ліси багато є написано, але ще 
можна багато навчитися з *1. Народознавчі 
зошити Василя Чоповського надзвичайно гли-
боко описують всі турботи, переживання та 
нову творчість перших іммігрантів - піонерів. 
написаної творчости, поезії, яка вказує на їх ду-
ховне багатство, яке вони привезли з України. *2 
Хоч не мали великої освіти, але були аристокра-
тами духа: чесні, родинні, працьовиті. Нічого 
від своєї Батьківщини не сподівалися, бо вона 
була поділена та поневолена чужими чотирьо-
ма державами. Тому шукали кращої долі, землі, 
все здобували працею своїх рук, одні одним по-
магали, були виховані на засадах християнської 
етики і моралі, патріотизму, розуміння громад-
ського обов’язку, жертвування. Їх виховували 
батьки селяни, які з поконвіку передавали своїм 

дітям традиції і звичаї Української культури, 
яка розвивалася тисячуліттями. Починаючи від 
Трипільської культури славилися своїм умінням 
обробляти багаті та родючі землі чорнозему та 
удосконалювати хліборобство. Любов до землі, 
до джерела життя в зростаючому населенні, пе-
реходило від батьків до дітей. Про цю безмежну 
любов до землі дуже добре описала Ольга Коби-
лянська в повісті “Земля”, де яскраво змальовує 
психологію нашого селянина. Надзвичайна лю-
бов до природи, звіринного світу та до джере-
ла існування - широких піль пшениці та жита. 
Земля була святою, без неї наш селянин не уяв-
ляв свого життя. На вдачу селянина, на його
*2. Автор McGregor, J. G. у своїй праці подає 
про перших іммігрантів з точки зору Канадій-
ської політики відносно перших іммігрантів і 
їх земельних участків. працьовитість, відчут-
тя обов’яку впливали: краса зеленої приро-
ди, чорна переорана розсипчаста рілля, спів 
жайворонків та подив лагідного вітру. У творі 
Ольги Кобилянської батько Івоніка набрав-
ши землі у жмені, вважав її найдорогоцінні-
шим скарбом, обіцяв їй бути вірним, ніколи 
не зрадити, любити. Бажання мати велике го-
сподарство, багато землі привело у творі до 
вбивства брата, щоб все спадкувати. Це не оди-
нокий приклад, таке нещастя через любов до 
землі, було оспіване в думі “Озівські Брати”, 
коли в широкому, безлюдному степу два стар-
ші брати не помогли, не рятували наймолод-
шого, хоч самі також загинули, бо хотіли щоб

«Нашого цвіту по всьому світу»  
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США та Канаді не порушуючи трудову дис-
ципліну, бо і колгосп, і квартирне управ-
ління, платили мені за фізичну роботу, яку 
я чесно виконував. Наука була моїм гобі.

Після політичної реабілітації 1990 року я 
зміг без перерви продовжувати свою наукову 
роботу. Як би я визначив своє призначення 
на Землі? Давати рідному народові (в даному 
випадку русинам-українцям Пряшівщини та 
Україні) максимум того, що ти зможеш дати.

Сухоніс: З  1990 року  Ви є співзасновником та 
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва 
ця установа?  Чи    витримує      вона  виклики 
сьогодення з огляду на політичну, економічну, 
релігійну ситуацію в світі?

Мушинка:  Я був першим дійсним членом На-
укового товариства ім. Шевченка із-за „заліз-
ного занавісу“, обраний на загальних зборах у 
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че-
хословаччині вважалося „українською буржу-
азною-націоналістичною організацією“. НТШ 
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві 
мої наукові монографії. Після політичної ре-
абілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пря-
шеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у 
Словаччині під моїм головуванням без якої-не-
будь фінансової допомоги від Словацької дер-
жави видало кілька поважних публікацій та 
влаштувало ряд наукових конференцій (при 
співучасті інших українських організацій). У 
2013 році головою НТШ у Словаччині було об-
рано Владислава Ґрешлика. Я переконаний, що 
НТШ у Словаччині, яке нині має вісім дійсних 
і кільканадцять звичайних членів, буде і надалі 
успішно розвиватися. Цього року ми планує-
мо відзначити 160-ліття з дня народження і 
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття з 

дня народження письменника Федора Іванчова 
та 100-ліття з дня народження патріарха слова-
цької україністики – нині жиючого дійсного 
члена НТШ у Словаччині Миколу Неврлого. Не 
оминемо й 25-річчя незалежності України, яке 
співпадає з 25-літтям Вашого славного „Бори-
стена“. Заздалегідь вітаємо Вас з цим ювілеєм. 
Бажаємо аби Ваш журнал і надалі ширив відо-
мості про Україну, її історію і культуру не лише 
на Рідних Землях, але й серед українців в усьо-
му світі. 

Сухоніс: Щиро дякую за цікаву  розмову!

Повний текст інтерв’ю з паном Миколою   
Мушинкою читайте на нашму офіційному 

сайті borysten.com.ua

Цікаві факти:
 -  Закінчив Руську гімназію у Пряшеві. Вищу 
освіту одержав у Карловому університеті в 
Празі, де під керівництвом І. Панькевича та Є. 
Врабцової почав вивчати фольклор південних 
лемків. З 1960 р. працював у кабінеті україні-
стики Кошицького університету (Пряшів). 

- Вчився в аспірантурі у Празькому та Київсько-
му ім. Т. Г. Шевченка (1964–1966 рр.) університе-
тах. У 1967 р. здобув ступінь кандидата наук. Був 
висланий з СРСР через контакти з дисидентами.

 - За протест проти введення військ Вар-
шавського договору в Чехословаччину 
зазнав переслідувань (1968), був відлуче-
ний від наукового і літературного життя.

 - Автор близько 200 наукових розвідок, 
більше 1000 статей, 350 рецензій, 50 книг

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І. 
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донсько-
го, румунської премії «Корона Карпатика».

 - Автор понад 70 праць про В. М. Гнатюка

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

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

Безпечне літо

Ох, це літо,
Легконоге,

Перестрибнуло, наче лань,
Квітучий килим край дороги,

Пісок гарячий – без вагань.

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

І не знайомі рубежі.

Летить
Без меркантильних цілей

І падає до наших рук.
Твоє волосся задзвеніло

Під літній наспів, тихий гук.
Мої ж-бо пальці неслухняні:

Їх танець – трем, їх танець – дріб, 
Немов на лужицьке весілля
Ян Кушка з гуслями забрів.

Ох, це літо!
Воно усе перекроїло.

Воно зігнало спокій, сплін.
І серце вперше заболіло

В шаленім стукоті хвилин.

О, як воно перелітало!
Ці дні ясні – стрімкі-таки,

Аж очевидним раптом стало:
Ми проти нього – слимаки.

Випадок

Я натхнення кроками вимірював.
Місто змовкло ув обіймах сну.

Враз відчув самотність нерозділену,
Поглядом ковзнувши по вікну.

В сутінках сум’яття пересиливши,
Радістю захланною праві,

Ми до неба доростали крилами, –
Де вже міркувати голові.

Літня пастель

У перлах із води, 
Немов лілея росна,

Ти сонцем струмениш,
А легіт пестить коси.

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

Нас люди обговорять.

                 
Розбуди мене

Серед ночі двері затрусило.
(Роздвоїтись дозволяють сни).
Я-господар заволав щосили.

Я-грабіжник крався вздовж стіни.

Перший-я побіг його шукати,
Та в дорозі збивсь на манівці.
Інший-я почав себе збирати:

Всі фрагменти й часточки ось ці.

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

На не переступлений поріг.

Переклад: Тетяна Дзюба  

Бенедикт Дирліх 

Рубрика «Наші переклади»батько ділив землю на двох, а не на трьох. *3 
Наші завзяті селяни і в Канаді від 1891 р. поча-
ли себе організувати в Українську громаду, що 
тепер називають діаспорою. Це були патріоти з 
західних земель України: Буковини, Галичини, 
Закарпаття і Волині. Більшість цих людей жили 
в складі Австро-Угорської Імперії, крім Волині, 
в наслідок третього поділу Польщі в 1795 р. 
Щоб краще зрозуміти причини еміграції на-
ших земляків треба пригадати спосіб влади 
монархії Габсбургів, де існував повний абсолю-
тизм, хоч панщина в Галичині була скасована в 
1848 р. скорше як в під *3. У думі “Азовські Бра-
ти” описується небезпечна втеча з турецької 
неволі, а також ментальність братів, що хотіли 
спадкувати як найбільше батьківської землі. 
московською владою, що відбулося в 1861р. 
У той час Австрійський уряд не забрав ад-
міністративної влади від поляків, які продов-
жували полонізацію, мадяри не міняли своєї 
жорстокої політики до Українського населен-
ня, а на Буковині – румуни також переслідува-
ли наш народ. Політика королеви Марії Тере-
зи та її сина Йосипа Другого привела до змін 
в аграрних, релігійних, освітніх та мілітарних 
справах. Селяни були звільнені від залежності 
поміщиків, але для них працювали 30 днів 
на рік. У релігійних реформах зрівняли всі 
віроісповідання: римо-католицизм, греко-ка-
толицизм і протестантизм. Відчинили мож-
ливості до освіти: до середних шкіл (гімназій 
по великих містах), університетів - у селян не 
було грошей на таку освіту. У початкових шко-
лах була дозволена українська мова та по селах 
було по 4 кляси. На домагання церкви відчи-
нили українські Духовні семінарії в Львові та 
Ужгороді. Для оборони своєї імперії, Австро 
- Угорщини, створили обов’язкову військо-
ву службу по 18 років, пізніше зменшила до 8. 
Хоч були зроблені великі реформи, але аграрні 
справи на Закарпатті, Буковині і в Галичині вва-
жалилися найбільш відсталими. Під час нового 
імператора Франц Йосипа наступила тверда 
зміна в аграрній політиці. Відкинули поперед-
ні закони, повернулися до великих феодальних 
господарств на Закарпатті та в Галичині, хоч на 
Буковині не було панщини, але селяни тільки
володіли 30% землі. *4 Національне пересліду-
вання продовжувалося, особливо через поля-
ків, мадярів і румунів, а на Волині через закони 
Валуєва (нє било, нєт і нікагда нє будєт), забо-
рона видавництва Українською мовою, а також 
і церква під московською патріархією привча-
ла любити все москвське. Наші селяни шукали 
землі. Докупити - не було де, також не мали гро-
шей, а ділити свою - батьківську землю, дітям 
було заборонено. Рівночасно поміщики скупо-
вували землю, навіть забирали силою церковну, 
монастирську та змушували селян відпродува-
ти. У родинах було багато дітей. Молоді сини та 
дочки не мали освіти і грошей, щоб іти до міста 

та вивчати різні фахи, працювати в новоство-
реній індустрії, яка починала розвиватися по 
великих містах. Під час моїх студій професор, 
що викладав Історію Імміграцій різних народів 
до Канади, чи інших країн світу, наголошував, 
що на імміграцію їхали люди сильного характе-
ру, відважні, пробоєві. Це не їхали найбідніші з 
знайбідніших, бо треба було оплатити доїзд до 
пристані, корабель, потяг до призначених місць: 
до Манітоби, Саскачевану та Алберти. У при-
стані вимагали від нових іммігрантів показати, 
що мають $25. 00, а це були в тих часах дуже ве-
ликі гроші, а хто не мав, повертали до їх країн.

*4. Аграрні зміни на землях під Ав-
стро-Угорським пануванням, змен-
шення польських переслідувань. 
Справи приїзду Українців до Канади полагод-
жував др. Осип Олеськів за дозволом і запро-
шенням Канадського прем’єр міністра Віл-
фріда Лауріер та міністра внутрішніх справ 
Кліффорда Сіфтон. Також Канадійська торго-
вельна фірма “Норз Атлантик Трейдінґ Ко. ” під 
впливом уряду погодилася спроваджувати хлі-
боробів з великими родинами та оплачувати їм 
дорогу, тому від 1891 р. по Першу світову вій-
ну приїхало до Канади 170, 000 Українців, щоб 
заселювати західню Канаду, корчувати ліси та 
розвивати хліборобство. Від іммігрантів ви-
магали привезти, крім грошей, харчі на цілий 
рік, зимову - дуже теплу одежу (кожухи), всі 
господарські знаряддя (реманент) та насіння. 
Др. Олеськів заохочував своїми доповіддя-
ми емігрувати, не радив їхати до Бразилії, бо 
там дуже бідували наші люди через тропічний 
клімат, пошесті, дикі звірі та трійливі гадю-
ки, скорпіони. Тому др. Олеськів організував 
Комітет допомоги іммігрантам у Канаді, видав 
весною 1895 р. листівку (памфлет) під назвою



26
№

01
 (2

94
)

Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз

 Олег Чорногуз - український письменник, жур-
наліст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», 
автор численних книжок гумору та сатири.
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На-
ціональна спілка письменників України, секре-
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль-
ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати — 
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка.

Олег   Чорногуз закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики 
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).

“Про вільні землі”, а в грудні 1895 р. “О емігра-
ції”. Також появився один памфлет у польській 
мові. Вибрав 30 міцних, здібних, багатодітних 
родин, бо за такими шукала Канада, щоб розви-
нути аграрне господарство в північно-західних 
провінціях і побільшити населення. Уряд Кана-
ди призначав по 160 акрів землі - лісу на кожну 
родину, що треба було корчувати. Землю нада-
вали також дорослим синам і донькам у віці 18 
років, так що творилися великі господарства, 
з великими лісами до корчування. На тих по-
лях працювали батьки, молодь і малі діти. Діти 
пильнували вогнищ, якими випалювали пень-
ки і коріння зрізаних дерев. До 3-ох років ви-
магали очистити 35 акрів землі та побудувати 
хату, бо могли забрати від них ті призначені 
землі. Треба ствердити, що тяжкі були початки: 
життя в землянках, серед лісів та диких звірів, 
коли чоловіки йшли до міста зимою відкидати 
сніг, заробляти гроші. Жінки залишалися самі 
з малими дітьми та підлітками серед лісів, хоч 
поблизу жили їх сусіди з України, або родичі. 
Приходили до них Канадійські індіяни, любили 
наших людей, вчилися від жінок пекти хліб, ва-
рити, а навчили робити сніголази та лікуватися 
від трійливого зілля (пойзен айві) та від алергії 
до дубового листя. Чоловіки працювали в сусід-
ніх містечках, різали та рубали дрова для опалу, 
щоб заробити за зиму грошей, а літом корчу-
вати ліси та розбудовувати свої господарства. 
Про життя наших піонерів є багато написано в 
двох мовах, про все, що приходилося пережи-
ти в початках імміграційного життя. Кожно-
му Українцеві, що живе в Канаді, чи в Україні, 
раджу прочитати “Сини Землі” в трьох томах 
Іллі Киріляка. Цей твір розказує, що пережили 
наші перші іммігранти “Піонери Канади”. * 5 
*5. Автор Василь Кириляк у свої трилогії дуже 
правдиво описує життя перших іммігрантів. 
 У чужій країні прийшлось вивчити мову, нові 
закони, спосіб лікування, спілкування з різ-
ними людьми, а крім того, не тільки будувати 
свої хати, а ще допомогати рідним в Україні, 
віддавати позичені гроші на еміграцію та за-
бирати де-кого з родини до Канади. Головне: 
помагали одні одним та спільно будували шко-
ли, організували церковне життя. Уже в 1907 р. 
була перша греко-католицька церкв в м. Едні 
– Стар з священиком о. Н. Дмитрівим. Браку-
вало українських священиків, не хотіли чужо-
мовних, наступав розподіл віросісповідань. 
Православні відкидали впливи румунських і 
московських священиків, а греко-католики не 
хотіли бельгійських, французьких, ірляндсь-
ких. Православні і греко-католики разом по-
чали організувати Греко- православну церкву з 
тих іммігрантів, що не хотіли належати до чу-
жинецьких церков і єпархій. Також творилися 
протестанські доми віруючих. Ділилися роди-
ни, односельчани, створювалося тертя через 
релігійні справи. Від 1911 року почала твори-

титися Українська Греко -православна Церква, 
яка в 1918 р. на з’їзді в Саскатуні себе повністю 
оформила, зареєтрувалась в уряді. Засновники 
були М. Стечишин, В. Свистун (адвокати), В. Ку-
дрик, С. Савчук (священики) і Ю. Стечишин. *6
*6. Василь Самець опрацював записки свого 
батька о. П. Самця, як організувалася Право-
славна Церква Канади. У Манітобі в 1905 році 
організували при допомозі уряду учительську 
семінарію, де 28 молодих іммігрантів з частин-
но - закінченою середньою освітою за два роки в 
1907 році стали першими учителями в українсь-
ких школах. Виходила декілька разів на рік пер-
ша Українська газета Канадійський Фармер від 
1903 р. , яка потім виходила як тижневик з 1911 
р. у Вінніпезі. *7 Перше двадцятиліття майже 
добігало до кінця, коли Канадійський уряд на-
лякався війни (Перша світова) з Німеччиною і 
Австрією та не довіряв іммігрантам з Австро-У-
горшини, а це були Українці з Галичини, Буко-
вини і Закарпаття. Біля 8 тисяч чоловіків були 
забрані до інтернованих таборів, працювати у 
копальнях у провінції Квебек та у лісах Алберти 
і Бритійської Колумбії. Копали вуголь, заготов-
ляли різне дерево, тяжко працювали, хворіли, 
померали. Ті, що вижили, повернулися до своїх 
родин біля 1920 року. *8 Поміж ними навіть був 
прадідуньо (по батькові) моїх онуків з Городен-
ки. Налякалися та намучилися наші чоловіки 
в інтернованих таборах, що на волі почали мі-
няти прізвища своїм новонародженим дітям. 
*7. У Енциклопедії Українознавства подається 
як розвивалося видавництво Української преси 
в Канаді. 

*8. Любомир Я. Луцюк описує тяжке життя 
інтернованих мужчин з Австро-Угорщини 
- Українців під час Першої світової війни, їх 
працю, переживання. І саме у той час почали 
приїжджати нові іммігранти - так звана дру-
га хвиля - яка замінила в громадському житті 
після 26 років першу імміграцію, додала націо-
но- патріотичного думання, доповнили потре-
буючих працівників в громадських організа-
ціях. Ця друга хвиля іммігрантів приїхала після 
Визвольних Змагань в Україні. Після втра-
ти Самостійності, хоч війська й уряди ЗУНР
та УНР об’єдналися 22-о січня 1919 р.
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Я проклинаю вас
„РПЦ  назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию 

территории Украины Крестовым походом Православия!”
Предстоятеля Української православної церкви Московського 
патріарха, митрополит Онуфрій заявив про неприйнятність 

української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Х-
мельницький і Вишневський Олександр Драбинко на це від-

повів: "У нас у храмі, з благословення покійного Блаженнішого 
Митрополита Володимира, відбувалося богослужіння україн-

ською мовою, українською мовою ми його здійснюємо і будемо 
здійснювати”.

З останніх повідомлень у пресі.

Я проклинаю вас служителі амвона,
Що молитесь ви не за свій народ.

Не до Христа йдете - до Ахерона,
До мороку Ереба й смертних вод.

За всі  гріхи, що розпач наближали,
А істину замкнули в ниций круг.
За те , що ви на це благословляли

Своїх безбожників, злодіїв і катюг.

Та прийде Божий час і з вас спаде корона,
І з радістю цей день стрічатиме весь світ.

Історгне церква вас із свого лона,
В свої обійми візьме вас Аїд.

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
За те, що не сказали - не убий.

Замовкнуть, вами продані кімвали,
Вас проковтне навіки чорторий.

Ви – холуї московської облуди,
Куди веде вас карлик й патріарх
Невже і вам припала роль Іуди,

При цих земних, вже проданих богах!?
 

Покайтеся, згадавши, Бог - це Слово,
Апостола Павла і зміст його листів.

Найближча та молитва  й рідна мова, 
Що пророста із рідних світлих слів.

Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт

І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.

Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.

У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

Нехай  на смерть земну гряде уроча тризна,
Народ вас зрозуміє і простить,

Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

 
Благословить вас Бог, забуде всі провини,

До злих ночей долучить світлих днів.
І вас зустріне світла палестина-

Живіть ви так, як Бог вам заповів.

І перший я, прийду в Печерську Лавру,
Де знову запанує дух сторіч.

Де істина нетлінна і надхмарна
Здола назавжди смертоносну ніч.

Князь Володимир знов до вас прибуде,
Повернеться з далеких берегів,

І обійме вас, як синів заблудлих,
Й пробачить гріх до скону ваших днів!

                                                    

 Олег Чорногуз

 Олег Чорногуз - український письменник, жур-
наліст, редактор журналів «Перець» та «ВУС», 
автор численних книжок гумору та сатири.
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На-
ціональна спілка письменників України, секре-
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяль-
ність він розпочав у редакціях районних газет 
на Вінничині. Українець; батько — Федір Да-
нилович (1885–1948), лікар-ветеринар; мати — 
Оксана Андріївна (1891–1980), домогосподарка.

Олег   Чорногуз закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики 
(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

Був  делегатом XXXIX сесії Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй від України 
(1984 рік, Нью-Йорк). Захоплюється риболов-
лею.

Член    ради Товариства «Вінничани у Києві». 
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови 
світу. У 2009-му році англійською мовою була 
перекладена «Повість моїх літ».

Твори Чорногуза друкують в українській іно-
земній періодиці, зокрема: «Українська дум-
ка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» 
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США), 
«Українське слово» (Франція, Париж).
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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 вису-
нутий на здобуття премії Миколи Гоголя. 

- Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, про 
себе. Яким був Ваш шлях до Монреалю?

 - Перебуваючи в Україні, я працював у сфері 
комп’ютерної лінгвістики, очолював розроб-
ку системи російсько-українського перекла-
ду, яка згодом була запроваджена в багатьох 
установах, зокрема у Верховній Раді, Кабміні, 
багатьох банках. Про це навіть був сюжет по 
телебаченню. До Канади я приїхав у 1998 році, 
фактично 18 років уже тут. Разом з дружи-
ною маємо невелику компанію «Лінгвістика», 
яка розробляла словники та програмне за-
безпечення для машинного перекладу. Зараз 
займаюся перекладом та викладаю англійсь-
ку мову через Інтернет. Також досить бага-
то пишу: це і публіцистика, і художні твори.

 - Розкажіть, детальніше про проект «Порт-
Фоліо».

 - Я став редактором цього проекту в 2006 році, 
заснований він був раніше. Спочатку надіслав 
одну із своїх п’єс, а потім отримав пропозицію 
стати редактором. Це – електронний альма-
нах. Він був російськомовним, але зараз там 
публікуються твори також і українською мо-
вою. Він абсолютно художній, видається один 
раз на місяць. Серед творів є поезія, проза, пу-
бліцистика. Єдиний критерій для матеріалів 
– щоб вони були гарно написані, цікаві та на 
високому рівні. У мене є база читачів «Порт-
Фоліо». Але після того, як декларував свою 
жорстку позицію щодо Росії, кількість читачів 
скоротилася. Розповім одну історію: мій друг 
в Санкт-Петербурзі у 2011 році опублікував 
одну мою книгу, приблизно у 200-х примірни-
ках, та розповсюджував її. Але коли у 2014 р. я 
оголосив про моє ставлення до Росії та її агре-
сивної політики, він спалив залишки цієї кни-
ги, настільки був зі мною не згодний. Я дуже 
пишаюся, що потрапив до числа людей, чиї 
книги палили. Особисто для мене Росія – це 
бандитське угруповання, а Україна – була, є і 
буде. В цьому питанні я об’єктивний, оскіль-
ки якби Україна скоїла щось таке, як Росія у 
2014 році, то моє сприйняття було б таке саме.

 - Чи ведете Ви щось на кшталт блогу? Яка 
його тематика?

 - Я дуже обережно ставлюся до системних ме-
реж через брак часу. Колись писав на сайтіпро-
за.ру. У мене є блог, його час від часу поповнюю. 
Він не дуже користується популярністю, «Порт-
Фоліо» в цьому випадку – значно краще. Од-
нією з останніх моїх заміток до блогу був відгук 
на фільм «Ху із містер Путін?». Моя старша доч-
ка є активним волонтером у США – її блог дуже 
популярний у світі, його читають мільйони.

 - Ви живете в Монреалі. Там велика актив-

ність української 
діаспори? Чи 

маєте Ви в Мон-
реалі однодумців, 

літераторів, 
митців?

 - Монреаль, це, 
звичайно, не Бан-
гладеш, де майже 
немає українців, 
але й не Торон-
то, де українська 
громада набагато більша, ніж у нас. Але вона є, 
і досить активна. Наприклад, у вересні ми ор-
ганізували конференцію в Університеті «Кон-
кордія» в Монреалі, на неї прийшло понад 100 
осіб. Також ми відкрили Літературну студію, 
яку спочатку відвідували мало людей, близько 
чотирьох, потім збільшилося до 10. Сподіваюсь, 
кількість буде зростати. Діє також Українське 
Національне Об’єднання (в її приміщенні є сту-
дія), там показують спектаклі. Варто зазначити, 
що канадські українці 2-3 генерації і нинішні 
– це різні люди. Перші – менше перейняті ін-
формацію про реальний стан подій в Україні, 
більшість дуже оптимістична. Їм вдалося збе-
регти українську мову, за це їм велика дяка. 

- А Ви завжди вважали себе українцем?
 - Не просто завжди. Напівжартуючи, можу 
сказати, що ще не народився – а вже таким себе 
вважав. Я народився у Харкові, мій тато – з Лу-
ганська, а мама – з Харкова В дитинстві, коли ми 
жили в Козельщині Полтавської області, у мене 
була няня Надя, з якою я розмовляв українсь-
кою мовою. Пригадую, як мені було 11 років і 
читав репортажі в «Комсомольській правді» 
про Спартакіади народів СРСР. Я дивлюсь, як 
виступили українці, читаю слово «Україна», 
і таке воно мені ніжно-блакитне… Так що це 
було, є і буде до віку. Навчити людину любові до 
Батьківщини – неможливо, це або є всередині, 
або немає. А в мене воно є. Більшість канадців 
не знають про ситуацію в Україні. У нас не дуже 
багато тут інформації по телебаченню, ми от-
римуємо нашу інформацію з канадського цен-
трального канал CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation). Там дуже мало розповідають про 
Україну, здебільшого це рухомий рядок і глядач 
навіть не встигає прочитати. Коли були танки 
на Донбасі, то це показували, але люди не були 
в змозі розібратися та зрозуміти ситуацію. Про-
те, загалом населення налаштоване нормально.
 

Розмовляла Віолета Москалу
Координатор Global Ukraine News

Повне інтервє’ю читайте  на borysten.com.ua

 Рубрика «Нашого цвіту по всьому світу», але спільно не могли оборонити Київ від москалів 
- комуністів під проводом Муравйова, бо також з 
півдня йшов сильний наступ білогвардійців - вій-
ськових Денікіна. Симон Петлюра підписав, щоб 
рятувати Україну, договір з Польщею, але це також 
не допомогло, хоч боронили Варшаву від наступу 
московських комуністичних військ і кінноти Будьо-
ного. Польща хотіла всю західню Україну взяти під 
своє панування, тому зрадила і підписала договір у 
Ризі з москалями – комуністами, поділивши з ними 
Україну по ріці Збруч і Горині на Волині. Українсь-
кі війська опинилися в трикутнику смерти, поміж 
більшовиками – комуністами Лєніна, білогвардійця-
ми Денікіна та польськими військами Пілсудського. 
Після зради Польщі, війська УНР та УГА відступали 
на захід і південь. Їх розброювали поляки, румуни 
та розміщували по таборах інтернованих. Наші вій-
ськові втікали до сусідніх західних держав, а також 
виїжджали до Канади та Сполучених Штатів Аме-
рики (США), щоб не мучитись від голоду, холоду та 
інфекційних недуг по таборах. Багато військових за-
лишилося на Волині, рятувала їх Волинська Духов-
на Православна Семінарія в Кременці, створивши 
курси священства та дяківства для освічених вояків, 
щоб після закінчення могти висвятити та заповнити 
вільні парафії Українськими священиками -патріо-
тами на Волині та Холмщині. *9 Приїзд нових іммі-
грантів з освітою до Канади оживив життя Українсь-
кої діаспори. Їх радо вітали, допомагали, співчували, 
бо всі разом переживали втрату Самостійності своєї 
држави. Допомагали новим іммігрантам з працями, 
продовжували відчиняти Українські школи для ді-
тей та раділи, що побільшилася громада, особливо 
по великих містах: в Едмонтоні, Саскатуні, Вінніпезі 
і в Торонто. Також по закінчені Першої світової 
війни вийшли наші піонери з таборів інтернова-
них та повернулися до родин на свої господарства. 
 *9. З оповідань мого тата о. прот. Йосипа Ва-
силіва, що кінчив Волинську Духовну Семінарію в 
1923 р. разом із старшинами УНР, а також можна 
знайти багато історичного матеріалу у книзі Воло-
димира Рожко “Відродження Української Право-
славної Церкви на Волині в 1917 - 2006 р. сторін-
ки 50-144, вид. Волинська Книга, Луцьк 2007. 
Тепер Канада вибачалась за ці табори, а проф. Лю-
бомир Я. Луцюк опрацював велику історичну - до-
кументальну книжку та на його прохання відчини-
лися архіви з списками людей, що були інтерновані. 
Це не було легко нашим людям пережити, а праця 
проф. Л. Я. Луцюка спонукала уряд визнати, що 
зробилася велика несправедливість через незнан-
ня, що в Австро-Угорській імперії було багато різ-
них національностей, що не всі були ґерманського 
походження “австріяки чи німці”, а інші нації, що 
були окуповані та міцно переслідувані. З приїздом 
другої хвилі іммігрантів оживилося громадське 
життя наших людей. Почали видавати нові газети: 
“Український Голос”, “Новий Шлях”, продовжували 
“Канадійський Фармер”, а Січові Стрільці та вояки 
УГА заснували Українське Національне Об’єднання, 
яке до приїзду третьої хвилі іммігрантів (по Другій 

світовій війні) було головною Українською політич-
ною силою в Канаді. *10 На жаль Москва не спала, 
висилала до Канади також багато комуністичних 
агентів, які своєю пропогандою вміли перекону-
вати наших селян на фермах, а найбільше тих, що 
залишилися по містах та працювали на будовах, 
*10. Про організаторів УНО читайте допис у 
9-му томі Енциклопедії на сторінці 3411, хто 
були головними організаторами громадсь-
кого життя до приїзду третьої хвилі в 1950 р. 
 фабриках, яким тяжко жилося в 1930-х роках через 
велику світову економічну депресію. Військові УГА, 
колишні Січові Стрільці та вояки УНР засновува-
ли Просвіти, Народні доми, відчиняли бібліотеки, а 
при церквах організувалися братства, жіночі та мо-
лодечі організації, хори. Розбудовували національне 
життя, що зміцнювалося під впливом нових осві-
чених сил, що працювали по Українських органі-
заціях, видавництвах та церквах. Треба ствердити, 
що ту головну основу, підвалини до організованого 
життя - матеріальну базу - створили наші піонери, 
що викорчували ліси, завели великі модерні госпо-
дарства, сіяли пшеницею та були дуже жертвенни-
ми. Більшість церков була побудована, але і нові 
будувалися по великих містах, бо збільшилося іммі-
грантів. Це все будувалося за великі пожертви на-
ших перших іммігрантів, вони міцно підтримували 
громадське життя, бо сумували за Україною, шукали 
своїх людей, ходили до церкви та знаходили нових 
друзів і приятелів далеко від своєї рідної Батьків-
щини. Крім того жіночі організації при церквах і 
наших установах продавали вареники, цими грішми 
сплачували довги до банку. Тому слідуюче дваця-
тиліття закріпило та розбудувало Українське гро-
мадське життя, коли несподівано наступила Друга 
світова війна і перешкодила іммігрантам відвідувати 
Україну, отримувати листи та одиноким чоловікам 
забирати своїх дружин, дітей і родичів, бо багато 
приїхало одинокими, а їх родини чекали на офіційні 
документи, щоб приїхати до Канади. Під час Другої 
світової війни у Канадійській армії служило біля 30 
тисяч Українців, а поміж ними було 500 старшин. 
*11 Цим Українська імміграція здобула довір’я в Ка-
надійському уряді, а по війні допомогли, переконали 
міністрів, що Українці по таборах “ДПі” (люди без 
місця до життя) в Німеччині не є співпрацівниками 
Гітлерівської Німеччини, а їх жертви та московсь-
кого комунізму. У цих справах найбільше допом-
огли отець др. В. Кушнір, отець др. Семен Савчук, 
сенатор Антон Глинка та полковник Богдан Панчук. 
У травні 1946 р. піднесли запитання перед урядом 
Канади, діючими урядовими комітетами, про по-
требу нової імміграції, робітників, щоб розбудову-
вати Канаду по війні. Свідчили у парламенті, що в 
Німеччині у таборах є багато іммігрантів, що будуть 
добрими працівниками. У той час полковник Богдан 
Панчук повернувся з Європи та застав великий про-
тест комуністів-українців, що вже жили в Канаді, 
та їх представника Степана Масієвича, який пере-
конував Канадійський уряд, що 300 тисяч Українців
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«ГОЛОДОМОР ОЧИМА МОЛОДИХ»

Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

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

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 

потаборах *11. Полковник Богдан Пан-
чук та Українці – Канадці завзято воюва-
ли під час Другої світової війни та здобу-
ли велику пошану від Канадійського уряду. 
 “ДПі” були колаборантами (співпрацівниками) 
Гітлєра, а крім того всі вони є інтелектуали і не 
підходять Канадійським потребам). Др. В. Куш-
нір і др. С. Савчук також відвідали табори “ДПі” і 
спільно разом заперечували всіх ворогів Українсь-
кої політичної імміграції. Доказували, що є багато 
молодих синів і дочок селян, яких німці вивезли на-
сильно на роботи. Вони “Сини Землі”, виросли на 
господарствах, а між ними є багато різних фахівців: 
фермерів, слюсарів, столярів, кравців, шевців, які 
допоможуть по війні розбудовувати Канаду. * 12 
Вони не тільки обороняли перед Українськими ко-
муністами, а також були інші вороги - наші сусіди, 
що ділили Україну, а також і ті, що жили в Україні, 
але дуже ворожо ставилися до нашої імміграції. 
Наші шановані оборонці вимагали від Канадського 
уряду зупинити насильну репатріацію в Німеччині 
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 Український Допомоговий Комітет у Вінніпезі 
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Націй у Сан Франціско. Канадійський уряд не міг це 
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ім’я Українців, відкинути комуністичні оскар-
ження, а також і наших ворогів-сусідів. *14 Тому 
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вивчали мову. Всі були працьовиті, вдячні Канаді, 
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що відчинила двері до своєї гуманної дер-
жави для третьої хвилі імміграції. *15 
Політична імміграція третьої хвилі, до якої я нале-
жу з 1948 р. , застала: церкви, розвинене громад-
ське життя, пресу, головну організацію Комітет 
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ставлення до нас не тільки Канадійців, а наших 
попередніх двох хвиль іммігрантів. Ми їх шанува-
ли, подивляли їх осягнення, жертвенність, не хва-
лилися своєю вищою освітою, не критикували їх 
застарілого діалекту мови з різних закутин Захід-
ньої України, а включилися в життя по церквах, у 
громадських організаціях, засновували нові ви-
давництва, наукові товариства. Всі ми шанували 
наших Піонерів, що вложили свою працю і з твер-
дими мозолями на руках розбудовували Українсь-
ке життя - діаспору. Їм допомогла друга хвиля, це 
вже була, як я вище згадуваля, політична еміграція 
Січових Стрільців, вояків УГА і УНР, що зміцни-
ли Українську діаспору, додали нових сил до праці. 
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Чи пам’ятаєш ти свою 
історію? Чи часто ти згадуєш 
її? Непотрібно? Неважли-

во? Кожен розставляє пріоритети по-
своєму, але пам’ятай: народ існує 
доти, доки існує його історія, а історія 
існує доти, доки ми пам’ятаємо про 
неї. І це не лише наука або урок у 
школі. Знання історії є надзвичайно 
важливою складовою у формуванні 
сучасної людини, а історична пам’ять  
є важливим чинником у формуванні 
національної свідомості народу. 

Однією з найтрагічніших сторінок 
історії України є Голодомор 1932-
1933 років. Навіть не зважаючи на 
чималу кількість наукових напра-
цювань, досліджень, неодноразо-
ве висвітлення цієї історичної події 
як в українських так  в зарубіжних 
ЗМІ, ця проблема лишається 
відкритим і суперечливим питанням 
української історії серед дослідників 
та науковців. Досі немає одностайної 
думки з приводу кількості жертв, 
ми маємо лише приблизні дані з 
точністю до декількох мільйонів, та-
кож відкритим лишається питання 
світового визнання Голодомору гено-
цидом української нації. 

Наразі дослідження  та вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років я 
вважаю актуальним, напевно, не 
стільки в науковому плані, скільки 
в суспільному. Суспільна пробле-
ма Голодомору полягає в тому, що 

Не підлягає забуттю

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

інформації. Тому наразі стоїть за-
вдання – по максимуму розповісти 
людям про голод 1932-1933 років, 
довести, що ці знання є потрібними 
і важливими. Для вирішення доле-
носних питань державності важли-
во знати свою історію, тому ця тема, 
як її невід’ємний сегмент,  допомагає 
більш правильно розібратися в 
подіях того часу, які повипливали на 
Українську державу сьогодення. 

Нажаль, у наш час темі Го-
лодомору, як і іншим трагічним 
подіям в історії нашої держави, не 
приділяється належна увага. Напри-
клад, про Голодомор ми згадуємо, 
зазвичай, лише у четверту суботу ли-
стопада. Ми ніби знаємо, аналізуємо, 
робимо висновки з минулого, але 
знову наступаємо на ті самі граблі. 
Чи то в українців історична пам’ять 
така коротка? Чи ми, українці, надто 
добрі, що пробачаємо всі знущання, 
бо ж Україна за свою історію витри-
мала чимало… 

Наша історія – це не менш важли-
ва складова коріння нації. Українцям 
не раз намагалися «стерти пам’ять», 
а отже, знищити коріння. Але ми 
повинні пам’ятати, пам’ятати все: 
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку 
Сибіру. Власну історію просто 
необхідно знати і пам’ятати зара-
ди майбутнього, забудемо – історія 
не пробачить, не винесемо уроків – 
історія повториться. 

Фіненко Олександра
Учениця 11-А класу СШ № 46 
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Не лише театральна громада 
України, але багато любителів теа-
трального мистецтва на закінчення 
2015 року урочисто відзначили 
100-річчя від дня народження 
заслуженої актриси Ніни Алісової. У 
цьому новому році відзначатумуть 
20-річчя її відходу у вічність. Ніна 
Алісова народилась 16 груд-
ня 1915 р. в Києві. З молодих років 
дівчина відзначалася не лише вро-
дою, але мала незвичайний талат і 
великі театральні здібності. Вже як 
дванадцятьлітня дівчина виступала 
(1927-1932) на сцені Київського ди-
тячого театру. Грала  в театрі і одно-
часно продовжувала навчання,а  у 
1938 році їй довірено грати  роль Ла-
риси Огудалової у фільмі «Беспри-
данница» Якова Протазанова.  Але  з 
цього часу наявно помітно,  що Ніна 
майжа постійно грає визначні ролі в 
кінофільмах «Одібна і вже странно-
стях любви» (1936), «Дурсун» (1940), 
«Прокурор» (1941), «Поединок» 
(1944), «Дама с собачкой» (1960), 
«Железный поток» (1967), «Слад-
кая женщина» (1976), «Испытате-
ли» (1987), «Ширли-мырли» (1995) 
та інші. Саме в 30-х роках не лише 
український театр, але українська 
культура в цілому переживала вкрай 
складний перід, Можна сказати одну 
із найбільш трагічних епох в нашій 
історії.  Червоний комуністичний ре-
жим накинув свої напрямні праве-
ла, за яким шляхом повинна пряму-
вати  культура, тобто визначено т. зв. 
,,соціалістичний реалізм’’. За його 
принципом тртеба було за вказівкою 
комуністичної влади ,,закріплювати 
здобутки революції’’, на руїнах і зга-
рищах, серед голоду й холоду сла-

ДО 100-річчя НАРОДЖЕННЯ ТА 
20-річчя СМЕРТІ ВИЗНАЧНОЇ 

АКТРИСИ НІНИ АЛІСОВОЇ
вити головно в російській мові 
,,найщасливіше життя в світі’’, за-
хоплюватися новими, ,,радісними’’ 
змінами та в самі небеса хвалити 
вождів комуністичного режиму. Про-
ти такого накинутого порядку проти-
ставилися цій ідеології сильніші ха-
рактером українські науковці і діячі 
культури пережили нечуваний зло-
чинний терор.

Досить пригадати,  що на почат-
ку 30-х рр, коминісти запровадили 
не лише ґеноцид голодомору, але і 
нечуваний терор  проти української 
інтелегенції. Вони влаштували у 
харківському театрі ,,судилище’’ 
здуманої організації ,,Спілки Визво-
лення України’’ на лаві оскаржених 
було засуджено до страти 45 вчених 
і літераторів на чолі із академіком 
Сергієм Єфремовим. Такі проце-
си відбулися над представниками 
різних ділянок мистецтва. Особли-
во встрісаючий і вражаючий злочин 
комуністи доконали на геніяльному 
театральному акторові і творцеві 
новітнього авангардного  театру 
Олесеві Курбасі і його побратимам. 
Курбаса розстріяли 3 листопада 1937 
року, а в тих днях разом з ним було 
ростріляно 1111 осіб представників 
театру на головно діячів української 
культури. Я згадав про цю жахли-
ву і варварську подію, щоб відчути в 
яких умовах в цьому періоді знайш-
лися діячі української культури. Вся 
національна еліта сильніша харак-
тером, яка не хотіла підкоритися 
комуністичному режимові, була 
розстріляна, або в кращому разі за-
слана в далекі тайґи і тундри, де 
слід про неї  загинув. Слабші харак-
тером люди занепали духом і пішли 
на службу окупантам. В середовищі 
української інтелегенції панував неу-
станний ляк, хто буде завтра ареш-
тований, такий настрій панував і се-
ред акторів театру. Ніна Алісова 
не була в цьому періоді політично 
оформленою постаттю. Вона прямо 
любила понад усе сцену і мала усі 
великі акторські предиспозиції і по-
слушно виконувала свої призначені 
театральні завдання. Своєю працею 
вона систиматично здобувала широ-
ку прихильність і тому вона знайш-
лася в полоні тодішнього так звано-
го ,,соціалістичного реалізму’’, який 
тбердо диктував театральну про-

граму, яка мала служити пропаганді 
червоного режиму в Україні. Попро-
сту Ніна з незвичайною радістю при-
нимала всякі театральні пропозиції. 
Грати на Київській кіностудії у фільм 
«Народження героїні» (1931) режи-
сером був  Олексій Маслюк Алісов. 
А в 1940 р. вона знималася у фільмі 
«Макар Нечай» (1940) Володимира 
Шмідтгофа, фільм-шедевр «Райду-
га» Марка Донського, «Тіні забутих 
предків» (1964) Сергія Параджа-
нова, де Алісову й важко пізнати у 
ролі матері Івана Палійчука, висту-
пала у фільмі; «Криниця для спра-
глих» (1965) Юрія Іллєнка. Особливо 
теаралізовані твори Шевченка мали 
велике  виховне значення.

Чоловіком Алісової був Валентин 
Кадочников (1912-1942) – режисер і 
художник, улюблений учень Сергія 
Ейзенштейна, що трагічно рано по-
мер в евакуації в Алма-Аті. Ніна сама 
виховала двох дітей – актрису Лари-
су Кадочникову та кінооператора Ва-
дима Алісова («Вокзал для двоих», 
«Жестокий романс», «Ширли-мыр-
ли» та багато інших). Зятем (до 1976 
р.) був Юрій Іллєнко. Нічогенька собі 
родина, де кожен – суперталант і в 
родіні темою життя було театраль-
не кіномистецтво. Вюправді треба 
сказати, що різні довідники вказують 
різні роки народження Ніни Алісової. 
Зокрема, солідний довідник «Актеры 
отечественного кино» (Москва, 2012) 
називає 1918 рік.  Так чи інакше, а 
день народження чудової актриси і 
однієї з найкрасивіших жінок в історії 
кіно (красу свою зберігала практично 
до кінця життя). Порадіймо, що вона 
була, є й буде завжди у нашій вдячній 
пам‘яті.Протягом своєї акторської 
кар’єри Ніна задовольняла естетичні 
потреби дітей і дорослого глядача. 
У репертуарі театру — яскраві зраз-
ки світової та вітчизняної драматургії, 
починаючи від Шекспіра, Мольєра і 
продовжуючи Шевченком, Гоголем, 
Чеховим, Ліндгреном, Франком, Оле-
сем... Вона виховувала в складних 
політичних умовах тодішнє покоління 
глядачів. Зваживши на ювілеї і на 
чесну акторську працю Ніни Алісової, 
одної з найкрасивіших жінок в історії 
нашого кіномистецтва варто прига-
дати її і зберегти на завжди у нашій 
вдячній пам‘яті цю постать.

Ярослав Стех (Канада)

Тому третій хвилі було багато легше пізнава-
ти життя в Канаді та турбуватися долею Україн-
ського Народу під жорстокою комуністичною
*15. Завдяки сильній Українській діаспорі з двох 
хвиль іммігрантів, Канада прийняла людей з та-
борів ДПі, не тільки молодих, а родини з дітьми та 
старших віком. владою. Ми дуже тужили за Украї-
ною, тому ті, що мали родини від себе відривали, а 
помагали своїм рідним та чекали, коли розпадеть-
ся комуністична - московська держава найбільшо-
го зла, що тримає всіх за залізною заслоною. Тому 
наш імміграційний провід створив організацію 
“Світовий Конґрес Вільних Українців” (СКВУ) 
1967 р. , що був переіменований у 1993 на “Світо-
вий Конґрес Українців” (СКУ). Перебрав на себе 
обов’язок повідомляти світ, що означала комуні-
стична система московського правління Лєніна, 
Сталіна та всіх їх наслідників і вислужників. Де-
монстрували проти їх післаних пропогандистів, їх 
пропоганди, висвітлювали про всі злочини від 1921 
року, писали про голод-геноцид, нищення Україн-
ської мови і культури, інтелегенції, селянства, а 
також церков і духовенства. Повідомляли пред-
ставників різних держав про єжовщину, розстріли 
наших відважних воїнів УПА та всіх свідомих лю-
дей – наших патріотів. Можу тепер з переспекти-
ви часу сказати, що ми жили тим, що тут у далекій 
Канаді ми маємо бути носіями правди, розказува-
ти всьому світові про долю нашого народу, будува-
ти Україну, виховувати наших дітей та молодь так, 
щоб не тільки любили Канаду, бо тут народилися
виховувалися, а щоб любили Україну так, як ми - їх 
батьки любимо, працюємо для неї, хто як вміє та 
по всіх своїх силах. Закінчую цей допис третьою 
хвилею імміграції, бо ще була четверта та п’ята 
від 1990 року. Це є велика тема, щоб порівняти дві 
останні хвилі іммігрантів, що приїхали до Канади 
деякі з великими матеріальними спроможностями, 

з різних причин та іншими планами, бажаннями, 
освітою. Тому писала тільки про три головні іммі-
грації, які створили політичну діаспору, розбуду-
вали наше національне, релігійне, політичне, гро-
мацьке, економічне, мистецько - культурне життя і 
спільно з Канадійським урядом піднесли Українсь-
ку діаспору на такий рівень, що з нею всі Канадій-
ські політичні партії, уряд Канади та різні нації, що 
живуть у Канаді, рахуються і поважають. Історія та 
розвиток діаспори в Канаді від періоду Піонерів до 
проголошення Самостійности України є дуже ши-
рокою та багатою темою, тому раджу молодим на-
уковцям поцікавитися та писати магістерські пра-
ці чи докторати з цих ділянок, а наукових джерел 
є дуже багато в документальних центрах, архівах, 
бібліотеках з літератури, поезії, історичних хронік, 
політичних видань та з широкого видавництва, 
що досягло великого успіху перед проголошенням 
Самостійної України перед кінцем 20-го століття. 

Любов Василів-Базюк 
 Магістер  Бібліотекарства

 та Інформацій,  Торонто,  Канада             

У Києві презентували книгу, написану захисниками Донецького аеропорту
Книгу «АД 242. Історія мужності, братер-

ства і самопожертви» презентували у сто-
личній книгарні «Є» У виданні зібрано біль-
ше 60 інтерв’ю «кіборгів», що, за словами 
автора проекту й укладача книги Ірини Што-
грін, мінімально редагувалися, аби адаптува-
ти до читання. Вона називає книгу «прямою 
мовою» оборонців Донецького аеропорту.
«Колись з’явиться багато нових книг на цю 
тему, але вони вже будуть заглянцьовані, 
написані в штабних кабінетах, а ця кни-
га – це цеглинка у нову матрицю нової істо-
ричної пам’яті українців», – розповів про 
свої враження від видання екс-заступник 
міністра освіти України Павло Полянський.

Нагадаємо, оборона  Донецького аеропор-

ту тривала 242 дні. Його захисників за стій-
кість сепаратисти прозвали «кіборгами». Під 
час бойових дій за оборону аеропорту загинув 
101 військовослужбовець, 440 – поранені, 9 – 
зниклі безвісти.

«Україна» 
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Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

НІХТО НЕ МОЖЕ ДОВГО 
НОСИТИ МАСКУ…

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 

Священик з Чикаго: 
Ми відчуваємо відповідальність за події в Україні

Парафія церкви Св. Йосифа Обручника знаме-
нита на все Чикаго. Такої згуртованості й взає-

модопомоги ще варто пошукати. А останнім часом 
тамтешня громада ще й активно допомагає україн-
ській армії та сім’ям наших Героїв. Духовний бать-
ко місцевих українців — отець Микола Бурядник, 
парох УГКЦ Св. Йосифа Обручника. У відвертій 
розмові він поділився власним досвідом емігра-
ції: розповів про особисту трагедію, що привела 
його до США, і дав поради новоприбулим україн-
цям. А ще ми говорили про плани Путіна та при-
чини, через які США досі не дають Україні зброю.

— Отче, розкажіть, будь ласка, про свій шлях з 
України до США. Що спонукало Вас до еміграції?

— Коли був студентом Львівської Богословської 
Академії, у нас були міжнародні програми обміну 
для студентів на літній період: дехто їхав на літ-
ні курси в якийсь університет, дехто в монастир. 
Мене ж цікавила програма, яка була б при парафії, 
при реальній громаді. І в 1999 році я на два місяці 
вперше потрапив в Чикаго, в парафію Володимира 
і Ольги в Українській околиці. На 5-му курсі мене 
запросили сюди вже приватно. Коли я знов приї-
хав до США, через два тижні дізнався, що трагіч-
но загинув мій батько, Іван Бурядник, який теж 
був священником у с. Модричі (біля Трускавця). 
Його вбили у власному домі на очах моєї мами. 
Йому було лише 43 роки. Ми здогадувались, хто і 
чому це зробив, нам навіть в СБУ про це натяка-
ли. Але вони ж сказали, що цю справу ніколи не 
буде розкрито. Мені тоді був 21 рік і я прийняв рі-
шення рятувати родину, якій і далі погрожували.

Я поїхав на вісім місяців в Чикаго, служити дияко-
ном у парафію Володимира і Ольги, а брата відпра-
вив навчатися до Польщі. У парафію Володимира і 
Ольги було запрошено іншого священника, але він 
не отримав візу, а моя була дійсна ще приблизно два 
місяці. Так я приступив до роботи, а в скорім часі до 
мене приїхали мама і брат. Потім трагічно загину па-
рох парафії Св. Йосифа Обручника, до речі, теж у 43 
роки, як і мій батько, а я був призначений на його міс-
це. Це була моя дорога. Були також і випробування, 
але Бог має план для кожного з нас і допомагає нам.

— Сьогодні багато людей з України переїжджають 
до США. І це не дивно, з огляду на теперішню ситуа-
цію в Україні. Яку пораду Ви могли б дати тим, хто 

щойно покинув батьківщину?

— Не продовжувати жити в двох місцях одночасно. 
Це є найголовнішим і найважчим аспектом для емі-
грантів.

— Маєте на увазі, не читати новин?

— Це навряд чи вийде, але потрібно жити там, де ти 
живеш. Не гарувати, не спалювати себе у роботі, з 
думкою, що ти тут рік чи два. Бо в кінцевому випадку 
більшість людей залишаються жити тут, у США. Але 
вони відвикають жити, вони животіють, жаліють за 
тим, що є в Україні, проте туди не повертаються і 
тут не живуть. Ці люди важко працюють і живуть 
мрією про Україну, про якусь таку уявну вже Україну.

— Яка існує вже тільки у їхній фантазії?
— Так, абсолютно! Тому що, як показав досвід ба-
гатьох людей, які повертаються назад в Україну, 
вони вже відвикли від українських реалій. Вони 
самі стали інакшими людьми, а тому, скажімо, коли 
стикаються з корупцією — відчувають шок і прини-
ження. Знаєте, люди дуже часто живуть неповноцін-
ним життям — коли вони отримують можливість 
працювати так, як не могли в Україні, то працю-
ють майже безперервно, заробляючи гроші. Це все 
нормальний стан речей, але людина повинна жити 
повноцінним життям, реалізовувати себе, плекати 
свою культурну ідентичність, та й, зрештою, просто 
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— Тобто, як я розумію, церква зацікавлена у тому,  
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так, ще «свіжі»?
— Так. Але велике значення має те, з чим людина 
сюди приїжджає, як в неї в сім’ї було заведено, чи 
вона усвідомлює, що є дійсно важливим і що робить 
її людиною тою, а не іншою, що для неї означає її 
мова, культура, приналежність до нації. Батьки часто 
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«Наші Інтерв’ю»



30

№
01

 (2
94

)

Рецензія на книгу Елли Леус «Кат»

Леус, Елла. Кат / Елла Леус.  – К.: 
Український пріоритет, 2014. – 240 с.

Людина – це канат, натягнутий 
між твариною і надлюдиною, – ка-
нат над прірвою.

Ніцше

Правда завжди лякає.
Елла Леус

Піддамся спокусі почати есе 
здаля, і це обумовлено 
справжнім інтересом до ро-

ману. Не приховую, «Кат» Елли Леус 
прочитаний мною вдумливо та із за-
доволенням. На диво, я не квапила 
себе, проводячи час з книгою...

Ми так прагнемо досконалості, 
ідеалу. У всьому. У житті, у любові, у 
боротьбі. Але наше земне існування 
неминуче обмежено різними аспек-
тами – об’єктивними історичними 
реаліями чи суб’єктивними, напри-
клад, преморбідними якостями самої 
людини. Комусь до вподоби аске-
за, комусь фізичне вдосконалення, 
а хтось зупинить свій погляд на мо-
ральному рівні. Найголовніше, щоб 
потяг до цього складного проце-
су збігався з внутрішніми потребами 
особистості. А подальшу суперечку 
на тему залишімо читачам. Питання 
в іншому. Методи і полюси того, що 
ми називаємо досконалістю. Усе до 
щенту знищити насильницьким засо-
бом або досягати цієї вершини при-
родно й адекватно. Робити все через 
усвідомленість або покладатися на 
таємні підказки несвідомого. Погодь-
теся, є з чого обирати. Чому я заго-
ворила про ідеал, обговорюючи ро-
ман Елли Леус? Я провела паралелі 
між нашим сьогоднішнім днем і сю-

НІХТО НЕ МОЖЕ ДОВГО 
НОСИТИ МАСКУ…

«100 РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

жетом. Досконалість пов’язана з 
життям кожної людини через лінію 
смислів, які властиві кожному з нас. 
Але питання: чи всі усвідомлюють, 
що смисли часто розгортають-
ся за принципом «замкнутого по-
рочного кола» Олкінуора, де пуско-
вим механізмом життєвих колізій є, 
як правило, різка зміна умов жит-
тя, звичного середовища, наявність 
стійкої психотравмуючої ситуації. На-
певно тому ми зараз почуваємося 
пригніченими, спостерігаючи, як 
повертається ситуація нашого життя 
в контексті пост-рев-подій.

І не приховую, що черговий раз 
здивована прогностичними можли-
востями українських літераторів, які 
так точно описують у своїх творах 
парадигмальні зміни майбутнього в 
нашому суспільстві.

«Досада – поганий супутник на 
дорозі до одужання… Зате прекрас-
ний на дорозі до смерті», – каже один 
із головних героїв роману «Кат». 
Прислухаємося до нього, бо не мож-
на постійно наступати на граблі, хоча 
й іншого кольору.

Теорія художньої аперцепції, яка 
трактує сприйняття творів мистецтва 
через потреби людини, вже близько 
підійшла до розуміння, що потреби 
людини треба виховувати. А потре-
бу в удосконаленні й прагненні до 
ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 
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ідеалу в соціальній сфері життя – 
тим паче. Оскільки вони однозначно 
відображають не тільки якість жит-
тя кожної окремої людини, а й стан 
суспільства в цілому.

Атавістичність рабської 
ментальності в силу її специфічної 
штучної природи, недосконалість 
людини, які так точно вловлені ав-
тором роману, відповідають вис-
лову К.-Г. Юнга про те, що «для 
просвітлення потрібно зробити темне 
свідомим». Це через кілька десятків 
сторінок тексту стає видимим чита-

чам, які гострять погляд на поняття 
«досконалої людини».

«Не зважай, що книзі сотні років 
і деякі сторінки зотліли. Повір, гнила 
людська природа абсолютно з тих пір 
не змінилася.» 

Елла Леус, «Кат»
Чи не занадто відверто? Та ні, 

саме так і треба, оскільки значний 
вплив на художнє сприйняття рома-
ну чинить психологічна установка, 
що підтримує переживання від про-
читаного та рефлексію щодо пережи-
того власного досвіду. І це не чіпкість 
сприйняття зацікавленого критика, а 
позиція, яка видає в нас «Ігрунов» 
або зриває з нас маску, яку довго не 
може носити жодна людина. Навіть 
добре підготовлена.

Наприклад, вам це нікого не 
нагадує? Мені, відверто, так.

«Ми, феодали, з молоком 
матері всотуємо впевненість у 
власній непогрішності. Великі 
гроші і безкарність дають відчуття 
абсолютної свободи. Але це 
ілюзія… Свобода – ілюзія. Не буває 
абсолютної свободи. Кожен залеж-
ний, кожен боїться.» 

Елла Леус, «Кат»
Ментальне здирство феодальної 

кліки завжди і скрізь однакове. Ма-
буть, це пов’язано з методом природ-
ного відбору осіб, які претендують 
на роль «тих, хто веде натовп». Що-
правда, асистують їм завжди несхожі 
на них. Навіщо вселяти в свідомість 
«убогим», що можна дістатися вер-
шини?

«Я спеціально вибирав асистента 
не з синків феодалів, а з міщан – злих 
і дріб’язкових, жадібних до неподоб-
ства, проте здатних на відданість. Я 
помилився у своєму виборі.»

Елла Леус, «Кат»
Мене здивувало і порадува-

ло в романі те, що автор відважно 
змішала історичні епохи та поняття: 
феодали, раби, сурогатні інкубанти... 
Відійти від шаблону підручника з 
історії, відомого всім, є показни-
ком своєрідної авторської мужності, 
оскільки аматори історичних віх і 
паралелей побачать у романному 
майбутті те, що може трапитися з 
нами, якщо дотримуватимемося цих 
штучних стандартів. 

«Ми хотіли навчити людей 
телепатії. Вони, злякавшись, поча-
ли вбивати нас. Одиниці з вдячністю 
прийняли нашу науку. Ми намагали-
ся навчити людей свободи. Але вони 
обрали війну. Кате, невже людям 
потрібні тільки гроші?...

– Не всім… Їх уже мало. Їм не 
вдається перемогти у нерівному бою. 
Ми втомилися. Ми втратили занадто 
багато своїх товаришів.

– Продовжуйте боротьбу. ІНАКШЕ 
ЛЮДИ ПОЛЮБЛЯТЬ ІМПЕРАТОРА.

– Це їхній вибір. Вони слабкі.
– Їм все ще потрібен вождь з усіма 
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ознаками божества. Але не primus 
inter papes (перший серед рівних), а 
повноцінний бог, жорстокий і мило-
стивий.» 

Елла Леус, «Кат».
Що ж робити простому смертно-

му, якщо все вже вирішено за нього? 
Якщо все так, як написано Е. Леус у 
«Каті»: «Кожна людина для чого-не-
будь призначена. На те воля Божа. 
Про призначення рабів знають люди. 
Рабам в якомусь сенсі простіше»? 
Втручатися в хід історії? Спопеля-
тися у боротьбі? Займатися тихень-
ко саморозвитком за допомогою ди-
хальних технік і медитативних вправ, 
пливучи життєвим руслом? Бути 
схильним до скаріотства? Боронити 
свою персональну територію принци-
пом «моя хата скраю…»? Випробо-
вувати перевантаження, спілкуючись 
з іншими людьми і порушуючи всі 
мислимі і немислимі інструкції, 
написані незрозуміло ким, але 
зрозуміло навіщо? Авжеж, якщо ви-
беремо останнє із запропонованого, 
то буде, як у Елли Леус: «В інструкції 
чітко сказано – не спілкуватися зі 
смертниками…».

Будь-який  літератор, що випускає 
в самостійне життя своїх героїв, 
розуміє, наскільки важлива для 
сприйняття читачем полярність їх 
емоцій і почуттів, їх неоднозначність 

і не-площинність. Тому вельми цінна 
присутність у романі різних проявів 
прихильності, любові, дружби і пара-
лельно з цим – люті та смердіння їх 
життєвих антагоністів.

Ліричний дует головних героїв 
дає нам можливість зануритися в лю-
бов двох поранених душ і зрозуміти: 
якщо таких людей не позбавлено 
можливості любити й радіти жит-
тю, то нам самим життям приписано 
не скиглити і не впадати в депресію 
з приводу дрібних невдач у житті та 
на «особистому фронті». Подивіться 
на свіжість почуттів цих закривавле-
них досвідом героїв і уявою осягніть 
образ автора, про її щирі незіпсовані 
емоції, яких нам так не вистачає. Яка 
свіжість почуттів!

«Від тебе пахне свіжим весня-
ним листям і сонцем. Це дивовиж-
но. Від ката пахне, як від косаря на 
лузі. І в твоїх очах смарагдова трава. 
Я хотіла намалювати такі очі ляльці, 
але в мене нічого не вийшло. Дуже 
важко намалювати щастя.» 

Елла Леус, «Кат»
Не треба бути песимістом, краще 

бути емпіриком, щоб зрозуміти: ав-
тор не продовжить у книзі ці почут-
тя як нескінченно довгі, радше зали-
шить їх у нескінченності поза буттям, 
оскільки це вже справжня казка і 
утопія – щомиті їх спостерігати на 

сторінках роману. Зазвичай, такі по-
чуття вбивають разом із героями. 
Утім, в житті все за шаблоном. Це не 
для нас. А що ж тоді для нас?

Однозначно для нас, цитуючи ав-
тора: «Доброта та великодушність 
імператора не знають меж».

Ми можемо однозначно довго кри-
чати, що нам погано, волати про те, 
що хтось когось зраджує або гнобить, 
але злива наших емоцій може ста-
ти руйнівною замість плодотворної, 
якщо просто кричати в нікуди, не 
персоніфікуючи імена та прізвища 
тих, хто говорить щось подібне у наш 
бік (знов-таки, цитуючи автора):  «Ти 
будеш жити. Як жити – інакше питан-
ня.»

Чи не доживемо ми до того, що 
останній нетяга на землі буде журити-
ся за людство: «Скільки передрікали, 
а кінця світу все немає і немає. При-
кро». Не хочу цього. Тому наше уяв-
лення про досконалу людину не 
повинно бути однобоким або моно-
хромним. 

Головне в такій справі – не носити 
маски і бути самим собою. І тоді ніхто 
не зможе диктувати свої умови. Адже 
розвинена індивідуальність сильної 
особистості є запорукою того, що 
«гризуни» не пролізуть у владу, і ми 
не купимося на їхні подачки. 

Це складно. 
Але хто сказав, що буде легко?

Наприкінці минулого року 
в серії «Бібліотека «Видання 
журналу «Бористен» побачи-
ла в російському перекладі 
книга Галина Могильницької  
«Міфотворчість  як обґрунту-
вання історичного мародер-
ства». Це сталося завдяки 
жертовності українців США, 
котрі своїми добровільними 
датками  зробили можливим 
вихід цього потрібного ви-

дання. А промотором цієї шляхетної акції виступив добре 
знаний в діаспорі громадський діяч та активіст пан Олек-
сандр Полець. Який взяв на себе головні турботи щодо 
збірки коштів на  підготовку до друку  такої  потрібної 
сьогодні праці. І  більш докладно про 
книгу.

Найперше чому україномовна книга 
побачила світ в перекладі російською? 
Адже у нас і без того не бракує  видань 
московською. До цього змусила війна 
на Сході України та агресивна брехли-
ва пропаганда Кремля. Адже більшість 
примірників нового видання буде спря-
мовано з волонтерами та душпастиря-
ми  на Донбас. А тамтешній люд, як не 
прикро, часто-густо просто не вміє чита-
ти українською…

Галина Могильницька була однією 
з перших (якщо взагалі не перший ...), 
хто взяв на себе сміливість аргументо-
вано відповісти на грубі і некоректні на-
падки  наших ворогів  щодо  утворен-
ня незалежної Української держави, 
створення Української Православної 
Церкви Київського Патріархату та саму 
ідею Української суверенності.  У той 
час, коли тема російсько-українських 

УКРАЇНЦІ США ПРОТИДІЮТЬ 
РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ

міжцерковних  і міждержавних відносин (від часу ви-
никнення обох держав) була табуйованою , а імперські 
ідеологи до потьмарення свідомості «заколисували» на-
род в «спільній колисці» , Галина Могильницька у своїх 
книгах «Літос (Або Камінь із пращі правди на розбиття 
митрополичого блудослів’я)»,« Хроніки великого шахрай-
ства »  та «Міфотворчість  як обґрунтування історичного 
мародерства» вперше спростувала низка неправди-
вих псевдоісторичних вигадок, протягом сторічь  де-
кларованих суспільству як незаперечні істини. У досить 
короткий час книги Г.Могільніцкой стали майже бестсе-
лером: їхзагальний  тираж, не включаючи англомовних 
перекладів, виданих за кордоном, сягнув понад 800000 
примірників і продовжує зростати. Трагічні події остан-
нього часу змусили письменницю адресувати одну з книг 
безпосередньо російськомовним громадянам в Україні 

та за її межами, бо причиною нашої 
спільної трагедії є наше незнання, 
наша  зашореність  в нав’язаних нам 
ідеологічних стереотипах, наша боязнь 
правди і небажання міркувати над нею.  
Адже, як говорив багато років тому поет-
в’язень сумління Наум Каржавін, «куди  
простіше  раз повірити, ніж жити і мис-
лити кожен день». Але, якщо ми хоче-
мо жити гідно, нам доведеться вибира-
тися з тісного, утепленого «російською 
ватою»  брехні комфортного футляра 
ідеологічних стереотипів та  відшукати 
правду, замислитися над нею і зроби-
ти висновки.

Влас.інформ.
 На фото: організатор збірки коштів 

серед української діаспори США на ви-
дання книги  російського перекладу кни-
ги «Міфотворчість  як обґрунтування 
історичного мародерства» пан Олек-
сандр Полець; обкладинка нового ви-
дання.

бо ж, начебто, говорять на ній удома. Але дуже часто 
це спілкування обмежується кількома фразами: «Чи 
ти їв?», «Чи ти зробив домашнє завдання?» і «Йди 
спати». Але ж засоби всі є! При церкві є школа украї-
нознавства, просто потрібно знайти час для цього.
— Так як Ви, скажімо, знаходите час на організацію 

фестивалю Юктоберфест.
— Для нас це не тільки розвага, але й ще одна 
нагода підтримати свою ідентичність, мож-
ливість проявити свій українській дух. Вірю, 
що це важливо. Люди разом працюють для бла-
га інших, вони щасливі, що вони корисні, що 
вони реалізували себе для якоїсь більшої спра-
ви — допомагають військовим, їхнім родинам.
— Власне про це. Знаю, що Ваша парафія через фонд 
«Небесної сотні» зараз багато допомагає Україні.

— Ця ініціатива надійшла від молодих бізнесменів. 
Через нашу парафію було зібрано і передано сім’ям 
Героїв уже 110 тисяч доларів. Також було створе-
но Фонд захисту Героїв при нашій парафії, який 
вже передав для забезпечення української армії 
близько 260 тисяч доларів. Ми це все робили че-
рез гарнізонний храм Петра і Павла у Львові, через 
військових капеланів. Адже в них є дуже чітка си-
стема розподілу і величезний волонтерський досвід.

— Ви й самі також є капеланом…
— Це є покликанням — служити людям. Батько бага-
то років хворів, і я бачив його страждання, його бо-
ротьбу. Це все відкладалось в мені. Хотілося змінити 
систему, бо я побачив ставлення наших українських 
лікарів до пацієнтів, їхню зачерствілість. Моїй мамі 
сказали, коли вона прийшла до лікарні: «О, а то ви не 
знали? Та він вже давно вмер!» Навіть коли собака 
помирає тут, в Америці, то зовсім  інше сприйняття. 
А якщо помирає людина, то приходить лікар, мед-
сестра і капелан до родини, розпитують, розповіда-
ють що сталось, реально співчувають. Капелан ще 
після того ходить до родини, якщо є така потреба.

— Отче, Ви були на Майдані, стояли між «Берку-
том» і протестувальниками біля будинку про-

фспілок. Що спонукало Вас залишити всі справи в 
Чикаго і приїхати в Україну?

— Я не міг упустити моменту, коли в Україні відбу-
вався такий державотворчий процес. Просто хотів 
брати в тому участь. Ми всі тут в нашій громаді 
відчуваєм відповідальність за те, що відбувається в 
Україні. Я був у Києві саме тоді, коли була друга спро-
ба захопити Майдан — всіх людей випускали, а ми 
пробилися всередину. Ми пробували бути живим 
щитом між «Беркутом» і мітингарями. До речі, нас не 
чіпали. Один з керівників «Беркуту» навіть запитав 
мене, чи я хочу пройти до середини Майдану, до лю-
дей. Багато хто з силовиків теж не хотіли загострен-
ня ситуації. Вони знали, що в кінцевому рахунку їх 
звинуватять у всьому, а «верхи» втечуть, як завжди.
— Минуло вже чимало часу після Майдану, в 
Україні зараз війна. З кожним днем все важче і 
важче. Зараз існує багато різних поглядів на ситу-
ацію в Україні, відмінних від тих, що були два роки 
тому. А чи змінились якось Ваші думки за останній 

період? Що потрібно зробити для миру в Україні?
— Тут проблема не в Україні взагалі. Звісно, є вну-
трішня проблема – корупція. Потрібно міняти систе-
му мислення, при чому на всіх рівнях. Ми не можемо 
вимагати в когось те, що самі не виконуємо. Щодо 
війни, то тут йдеться про формування сфер впливу. 
Росія не могла змиритися, що вона втрачає Україну 
і як би вона не спотворювала історію, вона все рівно 
потребує мати Київську Русь, цей духовний центр, 
з якого все почалося. Вони не можуть втратити ту 
ідентичність, бо хто тоді вони насправді будуть?

Для чого Путін розв’язав війну на Донбасі? Щоб 
даний регіон мав право вето на вступ України до 
НАТО. На додачу, Путін вирішив перенаправи-
ти напруження до не слов’ян,  яке існує в середині 
Росії, на міфічних фашистів і бандерівців. Знайшли 
зовнішнього ворога, щоб пояснити свої проблеми. 
Це стара система. Нічого нового Путін не приду-
мав. Він просто грає роль «нарваного» диктато-
ра. Я мав зустріч з одним із американських сена-
торів, який сказав мені, що США не дають зброю 
Україні, бо бояться, що Росія подвоїть свою силу 
на Донбасі. А це тисячі жертв по обидві сторони. 
Адже російські лідери людські життя не рахують.

Американський уряд розраховує на те, що Путін 
має ресурсів не більше ніж на 1-1,5 роки, після чого 
економіка Росії буде в такому стані, що їм буде не 
до війни. Адже Росія велика країна, але з маленькою 
економікою. Така собі газова заправка для Європи. 
Економічно обґрунтована ціна на барель нафти в 
Росії є 100-110$.  Араби готові знизити ціну до 30$. 
І навіть найближчий друг Назарбаєв теж віддав 
наказ готувати їхню економіку до ціни за барель 
нафти в районі 30$. А Росія не може бути в стані 
війни з багатьма країнами одночасно. Щодо США, 
то для них зараз головне питання – це Іран, а Росія 
грає тут важливу роль. Але очевидно, що в кінце-
вому рахунку, Україну таки  «кинуть під поїзд», 
тому нам треба розраховувати тільки на себе.

 Міла Лугова
Фото: Максим Прокопів
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»

Поєдинок добра і зла #ЖивийМайдан
22 лютого називаю днем, коли добро і зло всту-

пило в поєдинок. Це був третій день проти-
стояння. День жалоби, який, як ми рідко помі-
чаємо, починається насправді завжди з ночі. 
Мої думки просякнуті ниткою кривавих подій, 
розпачем та горем сімей загиблих, звуками 
низьких та високих журливих нот, нових та див-
них, навіюваних у моїй голові сумних мелодій.
Невже ми справді мусимо повірити у «таку долю» 
українського народу і страждати так, як і завжди? 
Ні! Прийшов час початку нашої перемоги над злом, 
символом якого є дим, який плавно згорає у Києві. 
Перемога, яку ми вибороли дорогою ціною, ціною 
людських смертей, невинних дітей України… Хто 
в цьому винний? Жертви, загиблі на Грушевсько-
го? У нашій державі впродовж багатьох століть 
панувала неправда, яку нам вдалось усе-таки ви-
корінити й спалити і яка тепер (я хочу дуже віри-
ти в це) палає вогнем, піднімаючись угору, мов 
дух століття, високо вгору до пекла. Бо, хто зна, 
може воно зовсім не під землею… Ламай стере-
отип! Цей дим не «кадильний», який є символом 
зв’язку неба і землі, який доносить наші молитви 
до Бога. Це надто чорний, мов сажа, дим демонів!

Ці гнітючі думки застали мене у Старому Сам-
борі в день парастасу за викладачем УКУ Богда-
ном Сольчаником та за всіх, хто загинув. Кожен з 
нас відчув якусь втрату, хтось більшу, хтось меншу, 
але кожна втрата була певним кроком до перемоги.
Богдан Сольчаник був моїм земляком. Як історик він 
міг би ще так багато зробити для України. Чому Бог 
забрав саме його до себе і чому саме тоді? Цього ніхто 
не знає. Знаємо лише одне: ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

І ось, стоячи на вулиці, вкритій асфальтом, осві-
чуваній кількома ліхтарями, я прислухався до 
голосів священиків, що глухо виходили із-за 
стіни невеличкої квартири. Довга колона лю-
дей протягом двох і більше годин стояла в черзі, 
щоб помолитися над небіжчиком та полегшити 
своїми молитвами горе батьків і їхніх родичів.

Почався дощ, що нагадало мені твір Яновсько-
го “Вершники. Подвійне коло”, як після братов-
бивчої війни почався плач неба. Так і тут стікав 
дощ по дахах дому Богдана Сольчаника, змивав, 
ніби кров із серця, яку потім вбирала в себе зем-
ля. Я був без парасолі, і тому добряче змок. Раптом 
мій погляд прикувався до синьо-жовтого прапо-
ра, прапора миру, символа святості і терпіння, що 
майорів із балкону нашого героя. Піднявшись по 
сходах, я зайшов усередину квартири, де почув сто-
гін матері, яка, ридаючи на повні груди, постійно 
щось голосно примовляла. Її підтримувала непо-
рушна рука мовчазного чоловіка. Помолившись, 
я насмілився підняти голову і глянути на покій-
ного Сольчаника. Людину, яку я ніколи не бачив 
за життя, лише після смерті. Так, видно, мало ста-

тись… Чомусь ми більше цінуємо, коли втрачаємо!
І саме у цей момент піку тривалого чекання 

моє серце здригнулося. Бо я побачив бліду та 
холодну лежачу постать, яка в моїх очах світи-
лась якоюсь святістю. “Чому його вбили? – зно-
ву я запитав себе, – чому гинуть письменники, 
поети, журналісти, співаки, художники, акто-
ри та інші визначні люди, а не уся та сво…?”

Це була його місія, і він її виконав. І саме так, Богдан 
Сольчаник за свою мужність та хоробрість, за неза-
плямоване ім’я, за віру в перемогу, за ЛЮБОВ по-
трапив до НЕБЕСНОЇ СОТНІ ангелів Божої армії!».

Хоч і до поваленого режиму пульсувала диктатура, 
проте і це мені не перешкоджало думати і робити 
так, як я хочу, творити, дихати, кохати, і тільки так! 
Я боровся і борюсь: молитва – моя зброя, пісня – 
моя зброя! Мені не потрібно вил, ні «коктейлів Мо-
лотова», ні бруківки, ні будь-яких інших вогнепаль-
них чи невогнепальних бойових засобів. Я боровся 
і борюсь за ідею демократії, як боремось усі ми.

Перемога не завжди видима. Часто це вагомі змі-
ни на рівні людського духу. І ми, українці, зроби-
ли ці зміни. Хіба нам кожному (можливо, окрім 
небагатьох, та це винятки) не говорили у школі: 
«Добро завжди перемагає Зло»? Тому зараз моя 
мета – подати руку всім тим, які ще досі не ро-
зуміють, що людські цінності є чимось набагато 
вищим і більшим, ніж короткочасний комфорт 
чи фінансова вигода. Подати кожному руку на-
віть не тому, що «треба любити своїх ворогів», 
але заради солідарності українців, солідарності 
Церкви з невіруючими, грішниками, атеїстами, 
агностиками, з віруючими мусульманами і т. д. Зу-
пиніться, у кого з вас ще залишилось хоч би міні-
мум людяності, бо «життя іде, і все без коректур».

Іван Сюсько,
студент 2 курсу філософсько-богословського 

факультету УКУ

«Роздуми вголос»
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«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Трагедія на Сході України, як сьогодні не без підстав вважається, трапилася через фактичну 

відсутність національної державної політики в цьому регіоні. Духовність на Донбасі була віддана на по-
талу ахметових  та єфремових. Як не прикро, результат закономірний:  тепер тут не лише війна, тепер 
тут панують моральні цінності  войовничого  люмпена «руського міра».

Подвійно прикро  і страшно, бо Донбас був  і будемо вірити залишиться українським.  З цього номеру 
ми починаємо серію  публікацій під рубрикою «Український Донбас». Її основу складе збірник «Постаті. На-
риси про видатних людей Донбасу». Ця книга побачила світ у 2011 році в  Донецьку жалюгідним накладом 
у 1 000 екземплярів. Видання що вкрай  важливе для розуміння Донбасу.

Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку  сприятимуть розповсюдженню її змісту серед ши-
рокого загалу. Однак,  з огляду на теперішню днину збірник «Постаті. Нариси про видатних людей Дон-
басу» потрібно поширити  як загальнонаціональне видання. А на загал в державі повинна бути започат-
кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.

Редакція

Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота». Активний учасник громадянської 
війни за незалежну Україну і радянську Україну. Лауреат Державної премії СРСР (1948). Ла-
уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.

Донбасівці вшановують пам’ять поета, створивши й підтримуючи його меморіальний 
музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям. 

«...МОЄ НЕ ЗГАСНЕ ІМ’Я...»
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кована масштабна освітня і культурологічна програма щодо історії та традицій українського Донбасу.
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Складна історична доля випала Україні в 1917-20 
роках. Більшовицький переворот, блискавична зміна 
урядів - Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, 
Директорія, - громадянська війна... Улітку 1918 року Во-
лодимир Сосюра закінчує Кам’янську агрошколу, одержує 
посвідчення молодшого агронома. Проте перебіг склад-
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе 
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року Во-
лодимир Сосюра добровольцем вступає до Української 
народної армії. При формуванні військового з’єднання 
його було зараховано до складу 3-го Гайдамацького пол-
ку, який відразу ж з Лисичанська було направлено на 
фронт. Ці події він пізніше опише в поемі «Червона зима»:

На фронт, на фронт,
А на пероні люди,
Біля вагонів 
Ми співаєм «Чумака».
В армії Української Народної Республіки Володимир 

служив свідомо і сумлінно. Про це свідчить і час служби 
- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчан-
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба 
в особистій охороні Симона Петлюри. Більше того, В. Со-
сюра декілька разів потрапляв у полон до червоних, але 
не тільки не залишався у них, а й тікав від них і знову по-
вертався до Української армії.

Ідея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю 
романтикою українське серце молодого хлопця.

Національні почуття у В.Сосюри були настільки силь-
ними й глибокими, що впродовж десятиріччя він описує в 
своїх творах лицарські поєдинки українських вояків.

Після розгрому петлюрівської армії у В. Сосюри не 
було вибору - або смерть, або «покаятись», щоб залиши-
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефек-
тивно починає грати на національних почуттях українців, 
на словах визнавши деяку самостійність України. Десят-
ки тисяч юнаків, подібних Сосюрі, з петлюрівських та мах-
новських загонів повірили в більшовицьке національне 
визволення України.

Прийняття нової віри було фактом зради українського 
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдову-
вати за це Володимира Сосюру з точки зору сучасності 
- справа несправедлива і необ’єктивна. Тим більше, що 
В. Сосюра обрав замість вільної еміграції «синю омріяну 

Україну».
А оскільки Володимир Сосюра за характером був 

чесною і правдивою людиною, то неважко було уяви-
ти, що творилося в цей період в його душі, в його дум-
ках і серці. Прийнявши комуністичну ідею і реалії, В. Со-
сюра прекрасно усвідомлював, що вони не відпов-ідають 
інтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї 
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця.

Зміцнення більшовицької диктатури після 
громадянської війни впродовж десятиріччя відбувалося 
мляво, повільно і неоднозначно. У період становлення 
соціалістичної економіки вождям було не до ідеології і не 
до національних проблем. Тож поряд співіснували кому-
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл, 
театрів, видавництв набрало широкого розмаху. Пись-
менники писали, про що думали, що відчували, а не на 
замовлення революційної влади. Ідеологічний тиск та 
ідеологічний терор - усе це все прийде пізніше. Тогочасні 
вірші Володимира Сосюри надихані великим бажанням 
служити українському народові, оспівувати його слав-
не минуле. Основними темами його віршів у той час є 
любов і смерть, там звучить розпач і відверті визнання. 
Поезія В. Сосюри, який тонко розуміє людську просту 
душу, стає досить популярною в Україні. Радянська цен-
зура в період українізації була лояльною до «вольностей» 
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьо-
го є публікація поеми В. Сосюри «Мазепа» в 1929 р. Пое-
ма - пряме протиставлення пушкінській «Полтаві». Ця по-
ема є своєрідною політично-національною реабілітацією 
І. Мазепи. Твір однозначно антиімперський:

Вкраїну полонив поляк,
І, наче оводи ті злі, її обсіли москалі...
Я хочу швидше відсіля 
Віддячить москалям і ляху,
Що мій народ ведуть на плаху під сміх царя і короля!
Звичайно, В. Сосюра ніколи не був націоналістом, але 

це був істинний патріот України, національна українська 
ідея була у нього яскраво виражена. Поема «Мазепа» - 
свідчення непереможності української національної ідеї, 
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба 
була настільки дволика, що важко було людині не тільки 
розібратись в оточенні, а навіть і в самій собі:

В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...

СоСюра Володимир миколайоВич
(06.01.1898-08.01.1965)

Видатний український письменник, поет-лірик, автор понад 40 поетичних книг, широких 
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уреат Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1961). Автор знаменитої поезії «Любіть Україну» 
(1944).

Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається 
патріотом своєї землі і культури за будь-яких обставин.
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музей у м. Сіверську Артемівського району. Донецький обласний фонд культури у 1993 р. 
започаткував Літературну премію імені Володимира Сосюри, яка присуджується поетам, 
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Такий стан душі Володимир Сосюра назвав в одно-
му із своїх віршів «розхристаним серцем». Залишив-
ши Українську армію, в 1920 р., В. Сосюра все таки не 
відійшов від української національної ідеї і намагався її 
підтримати своїми творами, донести до розуміння кожно-
го читача. Це місія складного й трагічного роздвоєння ве-
ликого Поета.

Настають часи сталінського перелому. Під прикриттям 
комуністичної ідеї, політика українізації замінюється на 
великодержавну шовіністичну політику Росії, метою якої 
стає знищення всього українського. Сталінський перелом 
болісно вдарив по українській творчій інтелігенції, по сер-
цю чесного і ніжного Володимира Сосюри. Доречно нага-
дати, що саме в 1931 році виходить з друку його поетична 
збірка «Серце». Сьогодні з упевненістю можна сказати, 
що це була остання збірка Володимира Миколайовича, в 
якій він говорив так, як відчував і думав.

Терзаючись протиріччям української радянської 
дійсності, В. Сосюра покидає Харків і їде до Ленінграда 
в пошуках відповідей на питання, що гнітили його мозок 
і серце. Полегшення не настає, відповіді на жагучі пи-
тання життя не знайдено. В його найвідоміших творах 
ленінградського періоду «Серце» і «Два Володьки» поет 
зображує безвихідь з даного становища і глибоке провал-
ля своєї трагедії роздвоєння.

Цензори 1930-х років чітко розуміли основні напрям-
ки сталінського перелому, тож вони швидко вгледіли 
«націонал-більшовизм» В. Сосюри і небезпеку його нової 
книги. Збірка «Серце» була заборонена, вилучена з 
бібліотек і тихо спалена в топках котелень. Проте і ці два 
роки життя для В. Сосюри не були настільки жахливими, 
як майбутній 1933 рік.

Ті, хто вцілів від голоду та розстрілу і не наважив-
ся приставити до своєї скроні наган, прирекли себе на 
моральні тортури і на постійний страх. Страх допиту був 
не менший від страху арешту.

Тюрми й допити зробили більшість письменників 
покірними співцями режиму (хоча б зовні). Через ці гор-
нила «перевиховання» пройшли М. Рильський, М. Бажан, 
Остап Вишня, П. Тичина та інші. Після чекістських нічних 
годин перевиховання таланти гнулись в дугу лояльності 
до режиму і з’являлись замовлені допитами твори про во-
ждя всіх народів, єдину і непогрішиму партію. А хто не 
гнувся, як Остап Вишня, той за рахунок диктаторського 
режиму відправлявся вдосконалювати своє мистецтво до 
Сибіру чи до Воркути.

Не оминула ця лиха година і Володимира Сосюру. 
Ніжного, чутливого поета зламати було не важко, йому 
не потрібно було тюрми, вистачило декількох чекістських 
допитів. Тут вже пригадали «знавці людських душ в по-
гонах» усі його петлюрівські мандри, і Мазепу, і Махна, і 
«більшовицький націоналізм», і особисту дружбу з Мико-
лою Хвильовим.

Якщо в 1920-і роки Володимир Сосюра на Україні був 
лідером в поетиці, то М. Хвильовий - в прозі.

Під впливом М. Хвильового та В. Сосюри формува-
лись найвідоміші творці української літератури. Обидва 
були з пролетарського Донбасу, обидва пройшли через 
горнило Української армії.

Дружба М. Хвильового і В. Сосюри була настільки 
міцною, що їм заздрили майже всі з письменницької 
братії. Слід зауважити, що Микола Хвильовий в цьому 
дуеті дружби був лідером. А Володимир Сосюра обожню-
вав друга і вважав його ідеалом інтелігентності.

Твердий і послідовний, Микола Хвильовий гнутись на 
допитах не зміг і прийняв однозначне рішення - самогуб-
ство.

Після трагічної загибелі М. Хвильового, влада начеб-
то полишила Сосюру, але натяк на те, що йому даровано 
свободу та життя, поет відчував до кінця своїх днів. Да-
рування життя вимагало і зобов’язувало прийняти прави-
ла гри НКВС. Морально зламаним був не лише В. Сосю-
ра, ця участь не минула й інших уцілілих письменників. 
Після божевільні В. Сосюра не виконав замовлення 
диктаторської влади, не став партійним співцем.

Висока, всенародна його популярність 20-х років зали-
шилась у минулому. Вимучені вірші заради шматка хліба 
зломленого В. Сосюри в 30-і роки загальмували розвиток 

поетичного таланту. Як не задобрювала московська вла-
да - квартира в центрі Києва, нагородження орденом - це 
не додало творчої наснаги Володимиру Сосюрі.

Друга світова війна глибоко висвітила патріотизм 
українського серця - Володимира Сосюри. Національна 
ідея знову оволодіває поетом. Диктаторській пропаганді 
тимчасово це було вигідно, щоб він знову говорив чесно 
і проникливо, щоб його палке слово кликало до помсти.

Сосюрі дозволили писати про свою «синю омріяну 
Україну», про синівську любов до неї, про споконвічну 
мрію - волю і ненависть до окупантів.

Звичайно, що в поезіях В. Сосюри років війни немає 
навіть і натяків проти радянського ладу. Своє він залишив 
в собі, а слова на папері були віддані повністю існуючому 
ладу. Безпосередньо щирі почуття поета йшли від само-
го серця: 

подарунок Україні 
Серця бідного мого
У роки війни сталінський режим для підкріплення 

патріотизму народів Союзу повертає митців до історичних 
тем. Суворов, Нахімов, Б. Хмельницький уславлюються 
на екранах кінотеатрів, на сторінках журналів, газет та 
книг.

Іх іменами називають навчальні заклади для хлопців-
підлітків, їх портрети викарбовуються на орденах і меда-
лях.

Володимир Сосюра не ризикує, як він це робив в 20-
ті роки, звернутися до історичної військово-визвольної те-
матики. Він добре засвоїв уроки сталінського режиму з 
ламанням кісток під час нічних допитів.

Тож його вірші не загрожують існуючому державно-
му устрою, він завзято присвячує твір за твором Україні, 
рідному краю, спогадам про минуле. До 30-ліття від по-
чатку літературної діяльності (1947 р.) виходить збірка 
саме таких творів В. Сосюри «Щоб сади шуміли».

Влада вміла відзначати зломлених діячів, в арсеналі у 
неї було багато «пряників» - ордени, медалі, почесні зван-
ня, Сталінські премії. Впродовж двох років (1947-48 рр.) 
Володимира Сосюру неабияк відзначають - Сталінська 
премія за збірку, орден Леніна.

За цей короткий проміжок часу Володимиру Ми-
колайовичу влада влаштовує чергову «операцію» - 
розпочинається цькування, зразу ж після вручення 
Сталінської премії, за вірш «Любіть Україну». Три роки 
на Україні залюбки читали цей патріотичний твір, а ось 
в збірці він став на заваді. Звичайно, не читачам. Ворога 
було розбито, режим себе зміцнив всебічно, та на заході 
України точилася визвольна боротьба з більшовизмом. 
Саме з цих причин «кадебісти» починають новий етап ни-
щення всього українського.

І «справа Сосюри» за твір «Любіть Україну» у цей час 
набула широкого розголосу. Нашому поетові-земляку 
було не солодко, проте трагедії не було.

Трагедія для нього, як відзначалось вище, розпочала-
ся у 1930-і роки. Після переслідувань тих часів В. Сосюра 
вже не був самостійним у житті і в творчій діяльності. Ве-
личезний талант В. Сосюри найповніше розкрився на по-
чатку його творчого шляху, а потім кисень було перекри-
то. Трагедія його душі, його творчості і донесла нам єдине 
визначення для поета - майстер інтимної лірики.

Чергове нищення В. Сосюри в 1948 р. було настільки 
штучним, що владні структури не знали, як знайти вихід з 
цього. Та вихід теж підказали з Кремля - Володимира Ми-
колайовича нагородили найвищим орденом країни.

Якщо виміряти події 1947-48 років логічно, то дійство 
режиму навколо В. Сосюри було трагікомічним. И усе ото-
чення поета сприймало цю «виставу» автоматично, без 
позитивних чи негативних проявів, бо такий був у країні 
стандарт поведінки влади з надломленими інтелігентами. 
Досить влучно про той час написав Павло Тичина:

Стоїть сторозтерзаний Київ
І двісті розіп’ятий я...
В. Сосюра ніколи не спромігся на правдиву оцінку 

свого життя і творчості навіть після смерті диктатора і 
відомих партійних з’їздів. Він був генієм української душі, 
тож чудово розумів анатомію особистої трагедії і трагедії 
українського народу - зі смертю диктатора владний режим 
не змінив політики по відношенню до України.

Паралелі історії. Як діаспора підтримує Україну
«Роздуми вголос»

З початком бойових дій на території України 
у 2014 р. і до сьогоднішнього дня українська 

діаспора всього світу не лише вболіває за від-
новлення миру на Батьківщині, а й надає україн-
цям всебічну матеріальну допомогу: надсилає 
кошти для екіпірування військових; одяг та 
інші речі їх родинам; фінансує лікування пора-
нених бійців АТО, забезпечуючи їх необхідни-
ми ліками та медичним обладнанням. У такий 
спосіб українці за кордоном проявляють глибо-
ку солідарність зі своїми братами в Україні та 
наближують день встановлення миру на рідних 
землях. Проте сьогоднішні дії діаспори не є но-
вими ні для неї самої, ні для українського наро-
ду, і вже мали місце в історії визвольної бороть-
би.Сумні події початку ХХ ст., що відзначилися 
втратою Україною державності у результаті по-
разки національно-визвольних змагань 1917 – 
1921 рр., дали потужний поштовх для самоор-
ганізації українців за кордоном, як у політичних 
справах, так і в зборі коштів для матеріальної 
підтримки співвітчизників, що залишилися на 
Батьківщині і продовжили боротьбу. Наскільки 
це було важливою справою, як організовували-
ся акції збору коштів та які труднощі виникали 
в цьому процесі красномовно свідчать архівні 
документи. Значний масив документів, що все-
сторонньо висвітлює життя українців за океа-
ном, зокрема, у США та Канаді, зберігається в 
Центральному державному архіві зарубіжної 
україніки (ЦДАЗУ). Значна активізація гро-
мадського життя українців у США та Канаді 
припадає на кінець 20-х – початок 30-х рр. 
ХХ ст., що пов’язано з поступовою еміграцією 
учасників української революції – колишніх 
громадсько-політичних діячів, військових та 
їх сімей з європейських держав. Саме в цей час 
виникають нові українські організації, що дія-
ли в дусі націоналістичної ідеології – Організа-
ція державного відродження України (ОДВУ) 
у США та Українське національне об’єднання 
Канади (УНО) у 1931 р. та 1932 р. відповідно.

Одним із напрямів діяльності цих організа-
цій став збір коштів на продовження визволь-
ної боротьби, а також матеріальну підтримку 
солдатів-інвалідів революції, а згодом і репре-
сованих та політв’язнів – жертв радянського 
тоталітаризму. Хоча матеріальне становище 
пересічного українця в еміграції було кращим, 
ніж його сучасника в Радянській Україні, проте 
не варто ідеалізувати життя українців за кордо-
ном у той час. Адже саме цей період збігся із го-
строю фазою так званої «Великої депресії». Вона 
принесла безробіття та зубожіння для фермерів 
та напівкваліфікованих робітників, якими і 
була основна маса українців за океаном на по-
чатку ХХ ст. Та, як свідчать архівні документи, 

незважаючи на всі фінансові труднощі, українці 
не шкодували «тяжко запрацьованого україн-
ського гроша» на допомогу рідному краєві.

«Ось, наприклад, у зверненні Організації дер-
жавного відродження України за 1934 р. чи-
таємо: «Справа грошевої допомоги визвольній 
акції Українського Народу є першим і найваж-
ливішим завданням, яч обов’язком – україн-
ської еміґрації в Америці…». ОДВУ підтри-
мувала зв’язок з Організацією українських 
націоналістів, тому зібрані кошти передбача-
лися на продовження визвольної боротьби ОУН.»

У цьому ж зверненні ОДВУ інформується, 
що в 1933 р. «допомога визвольній боротьбі 
заледве перевищила $ 4,000», що визнавало-
ся наслідком складної економічної ситуації 
в країні та відсутністю належної організації 
у процесі збору коштів. Тому в червні 1934 р. 
з’їзд ОДВУ встановив систему зборів – «Бойо-
вий Фонд О.У.Н.», що мала поширюватися на 
США та Канаду. Нова система збору коштів, у 
першу чергу, відзначилася введенням так зва-
ної «збіркової пушки» – портативної скриньки 
з невеликим отвором, округлої та пласкої, яку 
можна було носити у кишені. Такий спосіб збо-
ру був певною мірою реакцією на економічну 
кризу, адже далеко не кожний українець міг 
пожертвувати долар чи пів долара, проте всі 
могли кинути до пушки декілька центів. Пуш-
ка була розрахована на те, щоб вмістити близь-
ко 3-х доларів дрібними. Зголоситися збирати 
кошти міг будь-який член організації. Ця лю-
дина могла здійснювати збір серед українців 
під час святкувань (на весіллях, хрестинах), 
біля церкви, на громадських зборах тощо.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.

Пушка була замкнена на ключ, який збері-
гався у голови місцевого відділу ОДВУ, і 
відмикалася лише тоді, коли була повні-
стю наповнена. Всього у 1934 р. випустили 
3 тис. пушок, які роздавалися серед грома-
дянства і планувалося поширити ще 2 тис.

Також ця система передбачала три сезони 
зборів пожертвувань на рік. У кінці кожного 
сезону кошти з осередків надсилалися до Цен-
тральної Управи ОДВУ, при якій діяла Комісія 
Бойового Фонду. Гроші клалися на спеціально 
створений банківський рахунок і відправляли-
ся «до краю». Важливим моментом у цій системі 
було те, що після кожного сезону ОДВУ «ого-
лошує в пресі точний звіт». Таким чином ор-
ганізація могла досягнути більш ефективного 
збору коштів для підтримки визвольного руху.

У подальшому фінансова підтримка бороть-
би проти окупації радянською владою тери-
торії України залишалася незмінним напря-
мом діяльності ОДВУ. Так, 3 – 5 вересня 1949 
р. на З’їзді ОДВУ та її братніх організацій од-
нією із цілей з’їзду було визначено: «заманіфе-
стувати перед світом і перед нашими братами 
на рідних землях, що ми й надалі будемо під-
держувати морально і матеріяльно визволь-
ну боротьбу українського народу зо всіми за-
йманцями українських земель в змаганні за 
Самостійну й Соборну Українську Державу».
Ще однією українською організацією, члени 
якої вважали за свій обов’язок підтримувати 
та допомагати фінансово Батьківщині, було 
Українське національне об’єднання Канади. 
Нерідко акції зі збору коштів об’єднання здій-
снювало за допомогою Українського визволь-
ного фонду в Канаді, який попередньо діяв під 
назвою «Бойовий фонд» та «Одноцентовий 
фонд». Власне у статуті цієї організації заде-
кларовано, що її ціллю є «помагати визволь-
ній акції Української Нації до відновлення 
Суверенної Соборної Української Держави».
У 30-х рр. ХХ ст. УНО Канади мало декілька 
цілей для збору коштів, зокрема, безпосередньо 
на Визвольний фонд; на підтримку солдатів-ін-
валідів, що отримали травми під час національ-
них змагань; політичним в’язням, що були ре-
пресовані радянською владою, а в 1938 – 1939 
рр. на підтримку новоствореної Карпатської 
України. При цьому кожен українець міг са-
мостійно визначити на що хоче пожертвувати 
гроші, адже всі збори проводилися хоч і водно-
час, проте роздільно. Архівні документи, у тому 
числі й друкований орган УНО Канади «Новий 
Шлях», що зберігається в ЦДАЗУ, проливають 
світло на процес збору коштів на підтримку 
Карпатської України. Ця акція отримала назву 
«Поміч Карпатській Україні» (ПКУ). Так, в но-
мері за 2 січня 1939 р. інформує про створен-
ня у кінці 1938 р. при філіях УНО спеціальних 
комітетів ПКУ, що мали організувати збір ко-
штів, а детальну інформацію про хід кампанії 

регулярно надсилати до редакції газети для 
оприлюднення у рубриці «Допомога Карпат-
ській Україні». Опубліковані звіти за грудень 
1938 р. містили імена жертводавців, суми їх 
внесків, а також загальні суми зібрані в тій чи 
іншій місцевості. Наприклад, українцями у м. 
Кіркленд Лейк (Онтаріо) у грудні було зібрано 
377,50 $, у той же час деякі українські громади 
могли зібрати лише по 10 $, адже це залежало 
від кількості українців у населеному пункті.

Заклики жертвувати кошти на потреби но-
воствореної української держави, опубліко-
вані на сторінках «Нового Шляху», залучали 
до акції ПКУ не лише членів організації, а й 
менш активне українського населення. У чер-
говому звіті за 19 січня 1939 р. повідомляєть-
ся про кошти, надіслані молодими хлопцями, 
які «передше українськими справами мало 
інтересувались, а сьогодні захоплюються мо-
лодою Україною». Детальний звіт щодо збо-
ру грошей повідомляє імена людей, які жерт-
вували чи то десятки доларів, чи то 5, 10 або 
20 центів. Проте в сукупності зібрані центи 
складалися у сотні доларів та були вагомою 
підтримкою для уряду Карпатської України.
Комітети ПКУ, що діяли при філіях УНО, над-
силали зібрані кошти до виконавчого органу 
об’єднання, Крайової Екзекутиви, а остання – 
за призначенням. Проте були й винятки, напри-
клад, у звіті за 9 березня 1939 р. інформується, 
що одна із українських громад зібрала $ 231,50 та 
самостійно переслала їх чеком на руки прем’єр-
міністра Карпатської України А. Волошина.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.
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Уже після смерті В. Сосюри по Україні прокотяться 
чергові операції нищення українського духу в 70-80-і роки 
XX століття.

Майже 75 років існував страшний «злочин» - 
українцям знати свою мову, свою культуру, любити свою 
Батьківщину.

У нарисі «Редактор Карк» Микола Хвильовий пи-
сав: «Невже я злочинець, що безумно люблю свою 
Батьківщину?» Злочинним був існуючий режим. Він 
історично був приречений на загибель, але забрав життя 
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки 
понівечив людських і творчих доль митців, подібно В. 
Сосюрі!

УлюБлЕНий ПоЕТ молодІ
Революційні бурі шпурляли, інакше і не скажеш, Во-

лодимира Сосюру то до червоних, то до Української 
народної армії. Час громадянської війни - жорстокий 
час, коли сотні, тисячі молодих людей борсались в куті 
протиріч революційних теорій і кривавої щоденної прак-
тики.

З плином часу цікавість до особи знаменитого земля-
ка та початку його творчого шляху, що зароджувався на 
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки 
архівних матеріалів та публікації в закордонних журна-
лах допомагають нам по-новому зрозуміти і уявити образ 
молодого поета, майбутньої гордості України і, звичайно, 
Донбасу.

Сосюринські чорні очі, сповнені вогнем життя і 
шквал полум’яних, відповідних революційному переу-
строю суспільства поетових слів викликали у читачів чи 
слухачів прагнення дії, творення, динаміки, руху. А поет 
спокійно і навіть флегматично співучим речитативом, без 
піднесення і одноманітно читав свої поезії.

Одлетіли грози, наче давні меси.
Золотим хвилинкам загубив я лік.
Це було в Одесі, в сонячній Одесі,
Це було в двадцятий неповторний рік.
Поетова артистична одноманітність харківською мо-

лоддю, в більшості студентами, швидко розвінчувалась. 
Не стиль читання, а справжній зміст лірики Сосюри поло-
нив душі молодих. Молодь збуджено вимагала виступів 
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.

Як харківській чи донецькій молоді було не любити 
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської 
війни, не приховував своєї причетності до Української 
армії, знав селянське і робітниче життя. Тобто Володимир 
Сосюра був таким самим, як і його шанувальники. Що мо-
лодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед 
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і поло-
нить. Сосюринські вірші на любовну тематику, як друко-
вані, так і «захалявні», нецензурні, за оцінкою сучасників 
(Івана Майстренка), були однаково сильними і вражаю-
чими.

Популярність Володимира Сосюри сприяла постійній 
появі його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко 
«пишучий» В. Сосюра отримував добрі гонорари і в аван-
сах жоден редактор йому не відмовляв. Наявність вели-
ких грошей дозволяла Володимиру Со- сюрі вести богем-
не життя. Чимала кількість тимчасових друзів допомагала 
йому досить швидко позбутися грошей, і нічні бенкети мо-
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду 
публіку й збільшували його популярність.

Початок 1930-х років. Харківський інститут журналісти-
ки, найбільша аудиторія вщент заповнена студентами, в 
абсолютній більшості не українцями. Виступають різні 
письменники, останнім виступає Володимир Сосюра. І 
коли він закінчив свій виступ словами:

Коли поїзд у даль загуркоче,
Споминається часто мені...
що зчинилось в залі! Присутні заревли вигуками, 

несамовиті оплески і гуркіт об підлогу ніг. Модна поезія, 
модний лірик. Це був найвищий злет Володимира Сосю-
ри.

Велика популярність додавала Володимиру Миколай-
овичу свободи в творчості. Стільки незакінчених поезій! 
Одна з поем «Розгром» серед них:

Той каже - «я великорос»- 

Так гордо, радісно, пихато.
А я стою, немов проклятий, - 
Дитина українських гроз.
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й 

сильно вдалось передати трагедію українського народу і 
трагедію українського поета.

Партійний тиск на Володимира Миколайовича розпо-
чався з дрібниць - виключення зі списків президії, далі 
були більш значущі утиски аж до заборони друкуватись.

Тотальне сексотство і незриме око НКВС призво-
дили до того, що люди при зустрічах часом не розмов-
ляли, перешіптувались, або й взагалі мовчки розходи-
лись. Як було важко щирому, відкритому Володимиру 
Сосюрі! Він тягнувся до будь-якої розмови відверто, бе-
зоглядно, а донощики старались. Партійні боси забороня-
ли Сосюрі зустрічатися з молоддю, та не все вдавалось 
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками 
молодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосю-
рою ігнорували інструктаж - в залах, як і раніше, рев задо-
волення, оплески, овації.

Колосальна популярність Сосюри серед молоді була 
головною причиною того, що арешт замінили на психуш-
ку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосю-
ри. Треба віддати належне великому українському поету 
- знаючи собі ціну, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя залишався скромною і доброю людиною.

Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води ...
В годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним, 
сіяє вона над віками...
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожного серця ударі, 
у квітці, в пташині, в електровогнях, 
у пісні у кожній, у думі, 
в дитячій усмішці, в дівочих очах 
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить - не згора, 
живе у стежках, у дібровах, 
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових, 
в грому канонад, що розвіяли в прах 
чужинців в зелених мундирах, 
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну...
Любіть у труді, у коханні, в бою, 
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою - 
і вічно ми будемо з нею!
«Любіть Україну» вірш 1944 року - цей твір сповнений 

глибокої синівської любові до неньки України. Навіть ма-
ючи в творчому арсеналі лише цього вірша, Володимир 
Сосюра став би назавжди відомим і шановним письмен-
ником в історії української літератури.

Читаючи цей чудовий твір, важко навіть припустити, 
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в 
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Мико-
лайовича «Вибране». Несправедливі цькування в пресі, 
звинувачення в буржуазному націоналізмі здійснювалися 
за високою командою з Москви. Таке ставлення до його 
роботи викликало у письменника душевні надломи, три-
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди 
з цековських кабінетів Кремля давались не тільки заради 
приниження і «ломки» Володимира Сосюри особисто, а й 
заради приниження українського народу в цілому.
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Але публіцистично каятися, відмовлятися від свого 
твору Володимир Сосюра не став. І у цьому проявилась 
його найглибша мудрість, стійкість і талант.

Далі любов до України поет оспівує в кожному творі - 
чи то у словах про кохання до дівчини, чи то у зверненні 
до рідних місць дитинства, чи то у закликах бити ворога.

В тебе і губи, і брови твої,
Як у моєї країни... 

(«Білі акації будуть цвісти”)
Солов’їні далі, далі солов’їні...
Знов весна розквітла на моїй Вкраїні! 

(«Солов’їні далі...»)
Вишневу Україну В. Сосюра натхненно оспівав і воз-

величив як ніхто із поетів. Геній і ніжність українського 
народу він увібрав, пропустив через своє серце, і пода-
рував людям співучу поезію. Не буде перебільшенням 
порівняння поетичного генія Т. Шевченка з по-етичним 
генієм В. Сосюри. Гнівна, розхристана Україна минулого 
століття знайома нам завдяки «Кобзарю», а революційна, 
будівнича і квітуча Україна по-сучасному зображена в 
сосюринській поезії:

Підняли ми в лузі журну ту калину,
Україну славну звеселили ми.
На дорогах війни закличне і проникливе сло-

во В. Сосюри постійно звучало на хвилях української 
радіостанції імені Т. Шевченка. Сторінки централь-
них, республіканських, фронтових і армійських газет 
уміщували патріотичні вірші нашого поета-земляка. Тво-
ри Сосюри сповнені туги та болю за скривавлену нень-
ку Україну:

А там далеко, даль орлина 
й не знає спокою і сна 
моя прекрасна Україна, 
залита кров’ю сторона.
Упевненість у важливості поетичного слова в трудній 

борні за визволення України звучить у поезії В. Сосюри:
В години ці грози і слави, 
коли чи вмерти нам, чи жить, 
під грім гармат, під гул кривавий, 
на варті пісня хай стоїть.
На вірші В. Сосюри писали музику професійні і 

самодіяльні композитори. Вірш «Любіть Україну» на му-
зику поклав В. Костенко. Багато пісень на слова В. Со-
сюри написала І. Бурлакова «Пісне, моя пісне», «Знов у 
саду ми з тобою», «Хай туман осінній» та інші. Колега по 
перу письменник Андрій Лисенко до чудових рядків Во-
лодимира Сосюри «Я вигадав тебе» написав дивовижну 
співзвучну словам мелодію.

Слова з поетових вуст передавали те, чим жив про-
стий люд. Вони вміли прокладати шлях до серця та розу-
му читача. В роки війни на передовій концертні бригади 
артистів включали патріотичні пісні на слова В. Сосюри, 
що викликали у слухачів сльози, жагу помсти за рідних, 
за Україну:

Забрали все із хати,
Долівка у крові,
Лежить убита мати,
І діти неживі.
Упродовж свого життя поет В. Сосюра на людях ніколи 

не співав і не демонстрував свого вміння грати на гітарі. Та 
з дружиною Марією Гаврилівною, коли вони тільки побра-
лися, а це було на початку 30-х років і саме в Донбасі, ве-
чорами співали. За спогадами Марії Гаврилівни: «Співали 
старовинні романси, українські пісні. Володимир грав на 
гітарі». Співав романси, а на свої слова вагався придума-
ти мелодію. А до таких слів:

Вітер коси розплітає
у зорі,
Вечір в небі розкладає
янтарі
так і просяться ноти. Заворожили ліричні вірші В. Со-

сюри і Ямського самодіяльного компо-зитора Євгена Ко-
шубу. Ним покладено на музику декілька творів поета-
земляка. Иого пісня «Дитинство» і словами, і мелодією 
яскраво відображає сосюринську любов до рідного краю, 
до милої Званівки.

Незвична любов В. Сосюри до різних куточків ди-
тинства та юності: «Я на Дніпро дивлюсь - і котить хвилі 

переді мною рідний мій Дінець...» - складова частина його 
безмежної любові до українського народу:

Як люблю я тебе,
Мій народе дорогий...
В. Сосюра своєю лірикою сміливо заявляє про 

нероздільність його з народом: «То «я» моє злилось з 
народу «ми» святим». Тогочасні ідеї братерства народів 
й інтернаціоналізму він не уявляє собі без любові до 
України:

Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.
Як вірний син свого народу Володимир Сосюра 

своїми творами змальовує історичну ходу України від 
революційних подій 1917 року впродовж свого життя:

Україну непереможно і невпинно веде в комуну 
Дніпрельстан.

Володимир Сосюра, як поет, активно формував 
ідеологію соціалістичної України. Це не дивно і по-іншому 
бути не могло. Інакше він був би розчавлений червоною 
диктатурою або загубився в еміграції, як його земляк Ми-
кита Шаповал (Сріблянський).

Тогочасна ідеологія суспільства не давала можливості 
поетові на повні груди, на весь голос заявити, мовити 
людям про історичні вибоїни, гостре каміння людського 
буття й історії України. Спроби в деяких поезіях підняти 
пекучі для українців теми приводили до злобливої крити-
ки, нагадування про петлюрівське воювання.

Більш дипломатичні критики такі твори В. Сосю-
ри називали як незначні або хибні. Велику поему В. Со-
сюри «Тарас Трясило» критикували за «вульгарно-
соціологічний підхід» до історичних подій. Витримуючи 
ідеологічний прес, Володимир Сосюра впродовж всього 
життя писав автобіографічний роман «Третя рота».

Для В. Сосюри, як відзначали його сучасники, було 
характерно відверте говорити про свої страждання й 
сумніви, що носив у серці. Він не грався у дволикість, 
а все виносив на людський суд, щоб із своїм болем і 
сумнівами стояти перед українським народом таким, яким 
був насправді.

Для того часу «одноголосності» це була мужня позиція. 
З такими проявами характеру В. Сосюри боролись стан-
дартно для сталінського режиму - спочатку різка, надума-
на критика в газетах, потім мовчання, заборона друкува-
тись і в фіналі - арешт. За таким стандартом В. Сосюра 
прожив 1934 рік після видання книги «Серце», 1948 р., як 
згадувалось вище, - за вірш «Любіть Україну». Народна 
слава українського солов’я не дала можливості диктато-
рам режиму арештувати Володимира Миколайовича ні в 
1934, ні у 1948 роках.

Незважаючи на ідеологічне пресування творів та ри-
зик арешту, національна ідея за-хоплює поета. Він один 
з перших намагається змалювати історичний образ Не-
стора Махна, без наклепів і нашарувань зображує Івана 
Мазепу.

Восени 1923 р. Володимир Сосюра на харківській 
квартирі поета В. Поліщука уперше читає Петру Панчу 
поему «Махно»:

Тебе не бачив і не знаю,
Ну як в архівах ГПУ 
Тебе знайти? 
Берізка має 
І ясен промінь на снігу.
Шумлять і клени, і тополі 
Лиш не шумить один перон:
Лежить зарублений за волю,
Лежить зарублений за трон...
Молодий прозаїк згадує: «Мелодійність мови, 

рельєфність художніх образів, сміливе узагальнення 
й глибока емоційність поеми захопили мене з перших 
рядків».

«Класова помста і жадоба спонукали робити іноді 
одчайдушні операції, що межували з казковою відвагою, 
не замислюючись над природою такої відваги їм можна 
легко приписати романтику».

В. Сосюра у поемі наділив Нестора Махна рисами ли-
царя. Петро Панч критикує, боячись сталінських сатрапів, 
молодого поета за героїчне оспівування Махна. Звичай-
но, це не в’язалось з теорією класової боротьби і твір 

13 березня 1939 р. Крайова Екзекутива УНО 
Канади вчергове звернулася до української гро-
мади із закликом «виконати обов’язок супро-
ти Карпатської України». УНО повідомляє, що 
Центральна Національна Рада та Уряд Карпат-
ської України «звернулись до українського гро-
мадянства в цілому світі зложити всенародній 
національний даток на розбудову Української 
Держави» у розмірі півпроцента від річного 
заробітку кожного. УНО Канади оголосило по-
чаток нової акції – «Всенародні датки на Поміч 
Карпатській Україні». Завершили це звернен-
ня слова, що чітко проявили позицію органі-
зації – «Цим своїм датком скажемо місцевим 
червоно-московським яничарам своє тверде 
українське: Геть свої брудні лапи від Карпатсь-
кої України, запроданці! За нею весь українсь-
кий народ! За нею всі ми, українці в Канаді!».
Про результативність цієї акції свідчить лист 
Крайової Екзекутиви УНО Канади до Проводу 
Українських Націоналістів від 25 квітня 1939 р.

«У документі повідомляється, що 17 квітня 
цього ж року через швейцарський банк їм було 
переслано 1 551,85$ (1 535$ чистими). З них 1100 
$ було зібрано в ході акції ПКУ з метою, «щоб 
гроші ці ужити на поміч раненим січовикам і 
збігцям [біженцям – авт.] з Карпатської Украї-
ни». Решту коштів – 450 $ було зібрано Одно-

центовим фондом. Також в листі інформуєть-
ся, що 3 лютого вже висилали суму 2500 $».

Звісно вказані цифри не дають повного уяв-
лення про точні суми зібраних коштів, а також 
детальної інформації, на що вони витрачали-
ся. Проте в цілому архівні документи дають 
змогу виявити налагодженість системи збору 
коштів на потреби української держави, а го-
ловне – глибоке розуміння українською діас-
порою важливості такої підтримки. Документи 
інформують, що і в подальші роки українці за 
кордоном ще не раз виступлять на підтрим-
ку співвітчизників. Так, по завершенні Другої 
світової війни допомогу з-за океану отримають 
тисячі українців у DP-таборах [таборах для пе-
реміщених осіб – авт.]. Згодом українська діас-
пора активно перейматиметься долею диси-
дентів-політв’язнів та підтримуватиме їх сім’ї.

От і тепер українська діаспора у різних 
країнах світу долучається до підтримки 
своєї історичної Батьківщини, засвідчуючи 
глибоку духовну єдність української нації.

Людмила Ващук, 
провідний науковий співробітник

Центрального державного архіву зарубіж-
ної україніки

Український стяг замайорів на вершині найвищого вулкану світу
Про це у Facebook повідомив один із учас-

ників експедиції, Олександр Оришко.“Наша 
команда у складі мене — Олександра Ориш-
ка, Дениса Пескова, Юрія Гаврилюка та Єрко 
Андрія піднялась на найвищий вулкан світу 
Охос-дель-Саладо, який має висоту 6 872 
метрів”, – написав альпініст. Охос-дель-Са-
ладо – вулкан в Андах на кордоні Аргенти-
ни і Чилі, найвищий вулкан у світі. Також 
це друга за висотою гора Західної півкулі.

Альпіністи з 24 січня перебувають у на-
ціональній експедиції “Прапор України на 
найвищих вершинах континентів світу”, 
яка передбачає підйом на найвищу верши-
ну Південної Америки – гору Аконкагуа та 
найвищий вулкан світу Охос-дель-Саладо.

Завершиться експедиція 3 березня.
Нагадаємо, українська альпіністка заплану-
вала “патріотичну експедицію” на Еверест.

«Україна і світ»
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неодноразово перероблюється, втрачаючи історичну 
правдивість, обростаючи неправдиво-звірячими нашару-
ваннями в зображенні народного ватажка.

При всьому цьому залишається відчутною романтика 
подій, народна образність, сюжетність, прагнення і почут-
тя простого народу. Ризикуючи життям, Володимир Со-
сюра, працюючи над цією поемою, зустрічається із со-
ратниками Н. Махна. Про це восени 1925 року згадував 
російський письменник Степан Щипачов:

«Одного разу я застав у нього навіть колишнього на-
чальника штабу Махна і ще декого з колишніх махновсь-
ких командирів». Легендарна привабливість Нестора 
Махна не полишала В. Сосюру все його літературне жит-
тя. Письменник Іван Ле згадує: «Чи знав ти, Іване, Махна? 
Справжнього, живого», - раптом питає Володя: «Це теж 
етап у нашім виборюванні своєї робочої влади!». Цей спо-
гад підсумовується словами: «Він (В. Сосюра - авт.) носив 
у собі скроплений кров’ю образ України».

У його віршах - червоноармійські ешелони, повстансь-
ка армія Махна, петлюрівські загони.

Зима, зима... Сніги укрили трави.
Гудуть дроти. Навколо ніч мутна.
В дорозі я, потім курсант смуглявий,
З товаришами вийшов бить Махна.
Така історична дійсність того часу. Історичні місця, 

пов’язані з Нестором Махно, Воло-димир Сосюра часто 
відвідує, збирає все нові й нові відомості про незвично-
го героя України.

Поет Василь Діденко згадує: «Ще з юних літ далеке 
місто повітове - моє Гуляйполе - Сосюра любив, як рідну 

Третю роту, як Званівку, як Лисиче. Не раз ходив поет 
привітними вулицями столиці степу, омитої водами Гайчу-
ра». У вересні 1954 року В. Сосюра написав у Гуляйполі:

Нехай цвіте Вітчизна зоречола 
І мирний труд здійма риштовань ліс,
Тобі привіт, зелене Гуляй Поле,
Я в пісні щирій з Києва приніс.
Історичні образи, образи батька й неньки, друзів да-

лекого дитинства в поєднанні ліричних мотивів з живопи-
сом реального є основою сосюринської поезії, що оспівує, 
славить Україну. Дні і літа оспівані поетом - це історія 
нашої України:

Люблю тебе, доба переходова,
За смутний вид, за зломи, за вогні...
Стільки років нема Поета в буремному житті нашої 

країни, а слова його такі жагуче сьогоденні, сповнені 
любові до України, віри в її щасливе майбутнє.

Щоб наша славна Україна 
Ще краща стала, ніж була,
Щоб розцвіла вона садами...
Час підтвердив, що Володимир Сосюра не тільки кла-

сик української поезії, а і ніжно люблячий син України, 
невід’ємний від неї:

Я твій син і поет,
І до тебе я лину 
Крізь моря ліхтарів...

ВАСИЛЬ ТЕРЕЩЕНКО,
заслужений учитель України,

член Національної спілки краєзнавців України

Засновники цієї престижної 
відзнаки – канадське видав-
ництво «Litsvet» і відомий 

журнал «Новий Світ» (головний ре-
дактор – письменниця, сценарист, 
кінокритик Олена Жукова, заступник 
головного редактора – письменник, 
публіцист Михайло Співак).

Як відомо, саме в цьому 
видавництві у Канаді вийшов чотири-
томник Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма 

Тетяна і Сергій Дзюби отримали 
нагороду імені Ернеста Хемінгуея

«ЗНАЙ НАШИХ!»

мовами світу», який отримав значний 
резонанс у багатьох країнах.

Взагалі ж, Сергій і Тетяна Дзюби – 
лауреати почесних нагород у Канаді, 
Великобританії, Німеччині, Болгарії, 
Македонії, Росії, Білорусі, Казахстані. 
Їхні твори перекладені вже 60-ма мо-
вами світу і надруковані в 36 країнах. 
А книжки вийшли в США, Канаді, 
Великобританії, Швеції, Польщі, 
Болгарії та Казахстані. Зараз готу-
ються до друку збірки віршів Тетяни 
і Сергія у Франції та Чехії. А роман-
серіал для дітей «Потягуськи» Сергія 
Дзюби (створений у співавторстві 
з Іриною Кулаковською), перекла-
дений уже кількома мовами, цьо-
го року ошатно видають у Канаді (у 
видавництві «Litsvet») та Вірменії 
(за державним замовленням). Тво-
ри Сергія і Тетяни прочитали понад 
чотирьох мільйонів людей в усьому 
світі.

Особисто я щиро зворушений 
тим, що всі свої 60 книжок Сергій 
Дзюба присвятив дружині Тетяні. Та 

головне – це їхня творчість, подвиж-
ницька літературна діяльність, яка 
дійсно єднає народи.

Віталій ЛЕУС

Приємна новина надійшла з Канади – відомі письменники і 
журналісти з Чернігова:  постійні автори журналу «Бористен» Те-
тяна Дзюба (Тетяна Анатоліївна також і науковець, доктор наук із 
соціальних комунікацій) і наш колега з газети «Деснянська правда» 
Сергій Дзюба нещодавно стали лауреатами почесної міжнародної на-
городи – премії імені Ернеста Хемінгуея в номінації «Країни і континен-
ти» за зміцнення творчих зв’язків між народами.

Діаспору обурили слова Папи про війну в Україні
Світовий конгрес Українців (СКУ) обурився 

словами Папи Франциска стосовно того, хто 
розпочав війну на Сході України. Відповід-
не звернення було опубліковане на офіцій-
ному сайті СКУ. Як відомо, минулого тижня 
Католицьке агентство новин (CNA) подало 
інтерв’ю Святійшого Папи Римського Фран-
циска, в якому зокрема було так сказано про 
війну на Сході України: «Кожен має свої влас-
ні ідеї про цю війну, хто розпочав її, що роби-
ти, і є очевидним, що це історична справа».

«Світовий конгрес Українців пригадує, що є 
лише дві версії щодо цієї війни – світового співто-
вариства, яке рішуче засудило агресію Російської 
Федерації в Криму і на Сході України, та росій-
ського Президента Владіміра Путіна, який цей 
факт прикриває “зеленими чоловічками”. СКУ 
сподівається, що Ватикан стоїть на боці світо-
вого співтовариства», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, українські студенти написали 
відкритого листа Папі Франциску і запро-
сили його відвідати Україну, аби перекона-
тися, що картина, яку представляє Росія та 
Російська православна церква, зокрема, щодо 
подій в Україні, є спотвореною та хибною.

Марічка Паплаускайте

«Новини Діаспори»

Троє лікарів з Канади отримали нагороди від Порошенка
за допомогу військовим

Петро Порошенко вручив нагороди трьом 
лікарям з Канади, які допомагають пора-

неним військовим-учасникам АТО у Головно-
му військовому клінічному госпіталі в рамках 
спільної Канадсько-української акції. Президент 
подякував медикам за небайдужість та зазначив, 
що приїзд канадських лікарів – символ того, що 
Україна не залишилась наодинці з агресором.

За особисті заслуги, благодійну діяльність та на-
дання висококваліфікованої медичної допомоги 
українським військовим нагороджено Олега Анто-
нишина орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, Кароліну 
Левіс та Христину Уолер – орденом княгині Ольги 
ІІІ ступеня. Президент висловив  подяку керівни-
цтву та народу Канади за допомогу Україні. Гла-
ва держави нагадав, що на початку агресії Росії у 
2014 році, коли довелося відновлювати українсь-
ку армію, і не було навіть одягу, Канада надіслала 
контейнери з формою. Канадські лікарі передали 
Президенту прапор Канади з підписами на знак 
підтримки України. Мікрохірург Каролін Левіс (Ка-
нада, м. Хамілтон) проводить найскладніші опе-
ративні втручання кистей рук та нижніх кінцівок 
пораненим військовослужбовцям, які отримали 
травми внаслідок мінно-вибухових поранень (по-
над 10 операцій). Щелепно-лицевий хірург профе-
сор Олег Антонишин (Канада, м. Торонто) – голова 

всіх 4-х місій, особисто проводить усі найскладніші 
оперативні втручання (понад 55 операцій). Менед-
жер-організатор місій Христина Уолер (Канада, м. 
Торонто)  займається відбором та закупівлею ме-
дичного обладнання, що необхідно для медично-
го забезпечення оперативних втручань (частина 
обладнання в подальшому залишається в Україні).

Ярина Вілінська



Овочі в маринаді, або "рецепт 
мандрівник"
Інгредієнти:

• капуста 1 кг
• капуста цвітна 200 г.

• морква 2 шт.
• цукіні 2 шт.
• гарбуз 200 г.

• квасоля стручкова 150 г.
• перець болгарський 1 шт.

• баклажани 100 г.
• гвоздика 4 шт.
Для маринаду:
• олія 250 мл
• оцет 150 мл

• сіль 1,5 ст.ложки
• цукор 120 г.

• коріандр мелений 1 ч.ложка
• журавлина сушена 1 ч.ложка

• лист лавровий 2 шт.
• перець чорний горошок 5 шт.

• чебрець
Спочатку нарізати овочі. Вико-
ристовуємо тільки сирі овочі.
Моркву можна натерти або 
нарізати брусочками. Цвітну 
капусту розібрати на суцвіття. 
Маринад: Змішати вказані ін-

гредієнти в каструльці. Дове-
сти до кипіння. Залити овочі 
маринадом. Перемішувати час 
від часу, поки не охолоне. По-
тім винести на холод, або в хо-
лодильник на ніч поставити.

Рибний пиріг із рисом
Інгредієнти:
• Мука 180 г.

• сметана (15%) 250 г.
• олія 50 мл

• яйця курячі 4 шт.
• гірчиця 1 ч.ложка

• Соль 1 ч.ложка
• розпушувач тіста 1 ч.ложка

Начинка:
• риба (консерва) 400 г.

• рис 1 склянка
• зелень 1 пучок

• яйця курячі 3 шт.

Замість консерви можна вико-
ристовувати свіжу рибу, її перед 
тим потрібно відварити і вибра-
ти всі кісточки, розібрати на не-
великі кусочки. Яйця відварити 
та нарізати кубиками. Пучок зе-
лені дрібно нарізати. Все перемі-
шати, посолити та поперчити.
Для тіста злегка збити яйця. 
Продовжуючи збивати додати 
сметану, гірчицю та олію. Потім 
всипати борошно з розпушува-
чем та сіллю. Добре переміша-
ти. Тісто виходить досить рідке.
Форму для випікання змаза-
ти маслом і посипати борош-
ном. Вилити половину тіста у 
форму, зверху начинку і знов 
вилити зверху другу части-
ну тіста. Начинка втопиться у 
тісті, так і має бути. Випікати 
при 180 градусах — 50-60 хв. 




