


№ 02, 2013 рік

1

Вірші ............................2 стор. обкладинки
Еліна Заржицька,  «дирЕктор дЕ-

партамЕнту осВіти і науки ода  
олЕксандр дЕмчик приВітаВ учніВ 
дніпропЕтроВщини, які Здобули 
числЕнні пЕрЕмоги у ВсЕукраїн-
ському конкурсі ,,Intel-eko украї-
на-2013”».....................................................1

ірина дЕгтярьоВа, «прЕдстаВники 
ради молодих ВчЕних дніпропЕ-
троВської області ВЗяли участь у 
другому сЕмінарі для докторантіВ 
«оцінка якості осВіти та її роль у 
роЗВитку Вищого наВчального За-
кладу».........................................................2

л.м. тЕрмоса, «у ВільнЕнському нВк 
ноВомоскоВського району до між-
народного дня рідної моВи про-
йшло ряд ЗаходіВ під гаслом «укра-
їнська моВа барВінкоВа» ...................2

інф. дну «актуальні проблЕми філоло-
гічної науки та пЕдагогічної прак-
тики».............................................................3

інф. дну, «роЗширюємо ЗВ’яЗки З ка-
Захськими партнЕрами».....................4

В. бабанський,  і. хЕйлик «прЕ-
стиж?!».......................................................4

п. добро, «отаман стЕпоВий-блакит-
ний шаблЕю «ЗріВнюВаВ у праВах» 
окупантіВ рідної ЗЕмлі».......................5

людмила ВолкоВа, «обласний кон-
курс ракЕтно-космічного модЕлю-
Вання «мирний космос».....................6

інф. дну, «посол шВЕції спілкуВаВся Зі 
студЕнтами дну»....................................7

м. В. ВасилинЕнко, « роЗВиток культу-
ри спілкуВання на дніпропЕтроВ-
щині»............................................................7

інф. дну, «японський жураВЕль В укра-
їнському нЕбі».........................................8

інф. дну, «маркЕтингоВі диалоги між 
студЕнтами україни та болгарії».....8

«у місті синЕльникоВо ВідЗначили 
30-річчя дитячо-юнацької спортиВ-
ної школи..................................................9 

к. антонЕнко, «птахи і горобина».......10
марина ганієВа-муЗика, «З чого почи-

нається поЕт?».....................................10
дарина сухоніс-бутко, «тЕлЕВіЗійна, 3» - 

ЕксклюЗиВна історія дніпропЕтроВ-
ського тЕлЕбачЕння...............................11

ольга пЕтрунЕнко, «паВло коЗар - 
учЕнь яВорницького»........................12

ірина голуб, «поЕт-шістЕдЕсятник 
олЕксандр григорЕнко»....................13

марія Зарицька чЕрВіоВська, «допо-
Відь маҐістра Віри андрушкіВ..........14

і.о. майборода, «про проВЕдЕння Зи-
моВого оЗдороВлЕння у ВсЕукра-
їнському таборі «ойкос» Закарпат-
ської області .........................................15

любоВ ВасиліВ-баЗюк, «дЕржаВа має 
подбати про літніх сЕлян»...............16

органічна обробка ЗЕмлі - міжнарод-
на спіВпраця...........................................16

л. якобчук, л. хмЕлькоВський, «життя 
ісуса христа до богояВлЕння»....17

т. липоВий, «між жорнами «жоВтого 
княЗя» Зі споминіВ сВідка голодо-
мору............................................................18

дарина сухоніс-бутко, «як Змотати 
шматочок щастя».................................19

л. гуЗар, «про сВободу»...........................20
ніна лЕВун, «наголошуймо слоВа пра-

Вильно!»...................................................22
м. корнієнко, «профтЕхосВіта дніпро-

пЕтроВщини обгоВорює шляхи по-
кращЕння ЕфЕктиВності діяльності 
ЗакладіВ профтЕхосВіти».................27

«ліс - нЕ лишЕ нашЕ багатстВо, а й 
пЕВнЕ мірило нашої духоВності....28

ф. сухоніс, «Від нью-йорку до штату 
самотньої Зірки»..................................30

м. коцюбинський, «харитя»..................32
українська діаспора - статистичні дані.34
людмила шамрай, «сонячні приго-

ди»...............................................................35
кращі страВи укр. кухні, рЕкла-

ма.........................3-4 стор. обкладинки
кольороВа ВстаВка

ЗМІСТ

№ 02, 2013

С 24 по 27 лютого 2013 року у 
Національному еколого-натураліс-
тичному центрі учнівської молоді 
відбувся Всеукраїнський конкурс 
,,Intel-Eko Україна-2013” – Націо-
нальний етап Міжнародного конкур-
су науково-технічної творчості шко-
лярів Intel-ISEF-2013 (International 
Science and Engineering Fair).

Учасниками заходу стали учні за-
гальноосвітніх, позашкільних та про-
фесійно-технічних закладів віком від 
15 до 17 років.

У національному етапі взяли 
участь біля 200 учнів з регіонів Укра-
їни, які презентували дослідницькі 
проекти з десяти тематичних кате-
горій: екологія та охорона навко-
лишнього середовища, ботаніка, зо-
ологія, науки про Землю: географія, 
геологія, медицина, біоінженерія, 
психологія, хімія та біохімія, еколо-
гічна інженерія, хімічна інженерія.

По підсумках зонального туру участь у фінальному етапі вищезазначе-
ного конкурсу від Дніпропетровської області брали участь 13 учнів з м. Дні-
пропетровська, Марганця, Нікополя, Дніпропетровського району.

Переможцями конкурсу ,,Intel-Eko Україна-2013” від Дніпропетровської 
області стали: І місце посів Лавриненко Станіслав, учень 11 класу КНЗ ,,Хі-
міко-екологічний ліцей” Дніпропетровської міської ради, вихованець гуртка 
,,Юний хімік” КНЗ ,,ОблЕНЦ” (кер. Коваленко В.Л., к. т. н., керівник гуртків 
КЗО ,,ОблЕНЦ”).

Тема роботи Станіслава – ,,Темплантний синтез на пінонікелю як спосіб 
виготовлення високоефективного окиснонікелевого електрода гібридного 
суперконденсатора”. Хлопець отримав спеціальну премію фонду Л. Кучми 
та право представляти Україну на Міжнародному конкурсі ,,I-SWEEEP-2013”, 
який відбудеться у травні місяці у м. Хюстон (штат Техас, США).

На ІІ місці в секції ,,Хімія та біохімія” – командний проект учнів Германа 
Івана і Дуганця Романа, учнів 11 класу Хіміко-екологічного ліцею, вихованців 
гуртка ,,Юний хімік” КЗО ,,ОблЕНЦ”(кер. Коваленко В.Л.). Почесна перемога 
та розроблена Романом та Іваном тема – ,,Новий тип подвійно-шарового ні-
кельгідроксиду для використання в гібридних суперконденсаторах” – дають 
хлопцям право брати участь у Міжнародному конкурсі Explory (Польша).

ІІІ місце поділили: Жук Богдан, учень 10 класу СЗШ № 132 м. Дніпро-
петровська (робота ,,Інноваційні методи відновлення структури грунтів та 
підвищення їх ефективної родючості в умовах агроценозу”) та Жукова Інне-
са, учениця 11 класу Олександрівської СЗШ, вихованка ЦЕНТУМ Дніпропе-
тровського району (робота ,,Оптимізація процесу вирощування спіруліни з 
метою отримання біопалива” (секція біоінженерія) під керівництвом Гарма-
ша С.М., доцента кафедри Біотехнології і БЖД УДХТУ і Синичич Л.І., мето-
диста ЦЕНТУМ Дніпропетровського району. Третім у почесному товаристві 
став Лисенко Ігор, учень 10 класу Горянівської СЗШ (робота «Вплив віку 
свиноматок на ріст і розвиток поросят-сисунів в умовах ПП», «Перемога 
АВК” Дніпропетровського району) під керівництвом Северова О.В., доцент 
кафедри виробництва продуктів тваринництва ДДАУ.

Директор департаменту освіти і науки ОДА Олександр Демчик приві-
тав учнів, які здобули перемогу на престижному Всеукраїнському конкурсі 
,,Intel-Eko Україна-2013” та побажав їм міцного здоров’я, щастя та нових 
успіхів і перемог на благо рідної Дніпропетровщини.

 
Еліна Заржицька.

 
на фото: один з переможців  Всеукраїнського  конкурсу ,,Intel-eko 

україна-2013” - станіслав лаВринЕнко, вихованець гуртка «юний 
хімік» кнЗ «облЕнц».

Директор департаменту освіти і науки ОДА
 Олександр Демчик привітав учнів Дніпропетровщини, 

які здобули численні перемоги у Всеукраїнському 
конкурсі ,,Intel-Eko Україна-2013”
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нування України як самостійної неза-
лежної держави.

Привернула особливу увагу учнів 
виховна година «Пишаймося рідною 
мовою» (класний керівник Щерба-
кова С.І.). В своїх віршах та піснях 
вихованці висловили гарячу любов 
до краю, де народилися і живуть, го-
ворили теплі і ніжні слова про нашу 
рідну українську мову. Школярі із за-
доволенням співали українські на-
родні пісні, повторювали значення 
символів українського народу. За-
лишилося в пам’яті дітей виконання 
конкурсних творчих завдань: «Від-
гадай слово», «Знавці української 
мови», «Питання-відповідь», «До-

Представники Ради молодих вче-
них Дніпропетровської області взяли 
участь у другому семінарі для док-
торантів «Оцінка якості освіти та її 
роль у розвитку вищого навчального 
закладу» (Ocena jakości kształcenia 
i uwarunkowania rozwojowe uczelni 
z tym związane), який проходив у 
бюро Фундації польських ректорів, 
м.Варшава (Польща).

Участь у семінарі взяли знані фа-
хівці з питань вищої освіти і науки: 
Президент Фундації польських ректо-
рів, професор Єжи Вожніцький; Пре-
зидент IREG, екс-Директор UNES-
CO-CEPES (організація ЮНЕСКО з 
питань вищої освіти), професор Ян 
Садлак (Jan Sadlak); експерт Фун-
дації польських ректорів, професор 
Єва Хмелецька (Ewa Chmielеcka); 
професор Варшавського універ-
ситету Збігнєв Марчиняк (Zbigniew 
Marciniak); професор Гданського 
університету Кшиштоф Лейя (Krzysz-
tof Leja); професор Мечислав Соха 
(Meczysław Soha), який представляв 
Польську акредитаційну комісію.

Професор Вожніцький предста-
вив до уваги молодих дослідників 
університетів Польщі актуальні про-
блеми системи вищої освіти, зокре-
ма певні зміни, які пропонує Мініс-
терство науки та вищої освіти Поль-
щі і які уже дістали жорсткої критики 
в академічному середовищі (зміни, 

ванні та забезпеченні якості освіти є 
багато інструментів, крім акредитації, 
серед яких рейтинги і бенчмаркінг, які 
потрібно ефективно використовува-
ти. 

Молоді дослідники також активно 
долучилися до обговорення якості 
освіти, законодавчих ініціатив сто-
совно вищої освіти і науки.

Молоді вчені Дніпропетровщини 
зазначають, що заходи такого рівня 
спрямовано на консолідацію акаде-
мічного середовища, формують сві-
дому громадянську позицію молодих 
науковців, забезпечують справжню 
наступність наукових поколінь.

Ірина ДЕгтярьова,
рада молодих вчених 

Дніпропетровської області

ДовІДка: 
Докторанти (doktoranci) Польщі 

– це студенти програм PhD, від-
повідно до українських академічних 
традицій – аспіранти. 

Цикл семінарів для докторантів 
Польщі «Роль вищої освіти в роз-
будові суспільства знань» організо-
вано Фундацією польських ректорів 
та Інститутом суспільства знань. 
Участь у семінарі безкоштовна.

Представники ради молодих вчених 
Дніпропетровської області взяли участь 

у другому семінарі для докторантів «оцінка 
якості освіти та її роль у розвитку вищого 

навчального закладу»

Молоде покоління НВК чітко ро-
зуміє, що повернути духовні цінності 
можна тільки завдяки материнській, 
милозвучній, солов’їній нашій мові. 
Без неї ми не зможемо називати 
себе нацією у повному розумінні 
цього слова. Бо входимо в життя з 
рідною мовою, з нею стійко пережи-
ваємо всі суспільні негаразди й ра-
дість пізнання нового.

«Українська мова – наша гор-
дість» – під таким гаслом у Вільнен-
ському НВК пройшли заходи, при-
свячені відзначенню Міжнародного 
дня рідної мови 21 лютого 2013 року. 
Проведення тематичної загально-
шкільної лінійки, виховних годин, бе-
сід, круглих столів, відкритих уроків, 
читацьких конференцій серед учнів 
5-8 класів «Видатні постаті в укра-
їнській літературі», випуски тема-
тичних газет «Рідна мова», диктан-
ти серед учнів 9-11 класів на тему: 
«Мова-душа народу, його духовна 
сутність» були спрямовані на фор-
мування в учнів НВК розуміння того, 
що мова нашого народу – це безцін-
ний скарб, без якого неможливе іс-

що стосуються безпосередньо робо-
ти наукових рад та процедури захис-
ту дисертації).

Шановна Єва Хмелецька ознайо-
мила присутніх з найновішою інфор-
мацією у сфері забезпечення якості 
освіти, зокрема з основними питан-
нями, які обговорювалися на Євро-
пейському форумі з питань забез-
печення якості освіти, який відбувся 
у Таллінні у листопаді 2012 року. На 
думку європейських експертів, якість 
освіти необхідно пов’язати з рамка-
ми кваліфікацій та акредитацією ви-
щого навчального закладу. 

Тему продовжив професор Ме-
числав Соха з доповіддю «Роль 
quality assurance (QA) у розвитку ви-
щої освіти», зосередивши увагу на 
термінологічній базі процесу оціню-
вання якості освіти, акредитації та 
аналізі відповідних традицій у краї-
нах ЄС, США і Польщі.

Цікаво те, що провідні експерти 
у галузі вищої освіти безапеляційно 
стверджують, що акредитаційні аген-
ції та інституції  повинні бути неза-
лежними і не впливати на діяльність 
вищих навчальних закладів, має від-
бутися консолідація акредитаційних 
агенцій та їх професіоналізація. 

Наприкінці семінару відбулася 
дискусія, у якій взяв участь всесвіт-
ньо відомий професор Ян Садлак, 
наголосивши на тому, що в оціню-

бери риму», «Казково-загадковий 
вернісаж» та ін.

Цікаво і змістовно провела свя-
то рідної мови «Збереження мови – 
обов’язок кожного українця» вчитель-
ка початкових класів Л. П. Макаренко 
Епіграфом виховного заходу було 
обрано наступні рядки: «Рідна мова 
– мати єдності, батько громадянства і 
сторож держави». Особливу увагу учні 
приділили народним та державним 
символам України, вони підкреслили 
значення та важливість збереження 
мови українським народом. Залюбки 
діти прийняли активну участь у мов-
но-літературній вікторині, активними 
учасниками якої стали всі учні класу.

Тож, проведені заходи до Між-
народного дня рідної мови у Віль-
ненському НВК закликали учнів не 
бути байдужими, захищати своє най-
рідніше і найдорожче – мову батьків, 
українського народу, історію нашої 
держави, бо не можна ходити по рід-
ній землі, не чаруючись виплеканою 
народом у віках рідною мовою.

Л.М. тЕрМоса, 
заступник директора з НМр.

У вільненському Нвк Новомосковського району 
до Міжнародного дня рідної мови пройшло ряд 

заходів під гаслом «Українська мова барвінкова»
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На науковий форум до Пала-
цу студентів ДНУ прибуло 
понад 100 представників 

вищих навчальних закладів, ліцеїв 
та гімназій Москви, Києва, Харкова, 
Чернівців, Миколаєва, Сімферопо-
ля, Запоріжжя, а також міст Дніпро-
петровської області. 

Відкрила захід декан факульте-
ту української й іноземної філології 
та мистецтвознавства ДНУ, профе-
сор І.С. Попова. Гостинно вітаючи 
учасників з початком роботи цього 
традиційного зібрання, Ірина Сте-
панівна зазначила: «Сьогодні в жит-
ті нашого філологічного колективу 
надзвичайний день – виповнюється 
50 років з дня заснування в Дніпро-
петровському університеті романо-
германського відділення і, зокрема, 
кафедри англійської філології. З 
цього часу кафедра пройшла свій 
славний шлях становлення і роз-
витку й вписала власну особливу 
сторінку в літопис університету. Так, 
протягом цих років відбулося понад 
40 випусків кафедри – підготовлено 
тисячі висококваліфікованих спеці-
алістів, які працюють нині у різних 
сферах суспільного життя. За цей 
час тут було захищено більше 50 
кандидатських та 10 докторських 
дисертацій та засновано власний 
фаховий збірник, в якому видають 
свої праці науковці з усієї України. 
Сьогодні ж я абсолютно перекона-
на, що цей «золотий» ювілей – лише 
початок, і все найкраще у кафедри 
іще попереду!» – наголосила Ірина 
Степанівна. І у якості символічного 

«Актуальні проблеми філологічної науки 
та педагогічної практики»

подарунку презентувала її колективу 
серветку ручної роботи та ювілейну 
тарілку з петриківським розписом, 
підготовлені студентами факультету. 

Зі знаковою подією сердечно 
привітав присутніх й проректор з 
науково-педагогічної роботи у сфе-
рі гуманітарної освіти та виховання 
молоді ДНУ, професор Валентин Ва-
сильович Іваненко. У своєму виступі 
він торкнувся загальних тенденцій 
розвитку світового та європейського 
освітнього процесу, а також важли-
вих питань модернізації української 
освіти. «Розвиток сучасної освіти, 
в тому числі філологічної, вимагає 
впровадження нових методів і техно-
логій навчання. Адже нинішній стан 
міжнародних зв’язків України, її ви-
хід у європейський та світовий освіт-
ній простори та динамічний розвиток 
ринкових та економічних відносин 
потребують підготовки висококвалі-
фікованих фахівців, які є компетент-
ними та готовими до професійного 
зростання. Очевидно, що у даному 
контексті особливого значення на-
буває вирішення питання якісного 
оволодіння іноземною мовою. А, 
зокрема, англійської як мови науки 
та міжнародного співробітництва», – 
підкреслив проректор.

Далі Валентин Васильович із 
приємністю виконав місію урочис-
того нагородження професорсько-
викладацького складу кафедри. 
А саме – за наказом ректора ДНУ 
М.В. Полякова вручив медаль «За 
вірну службу ДНУ» завідувачу кафе-
дри англійської філології, доценту 

Аллі Ігорівні Анісімовій, грамотами і 
подяками привітав інших спеціаліс-
тів кафедри-ювілярки.

У свою чергу, Алла Ігорівна із 
вдячністю пригадала усіх тих, хто 
своїм професіоналізмом й ваго-
мим особистим внеском у різні роки 
сприяв розвитку потенціалу кафе-
дри. «Для всіх нас кафедра англій-
ської філології стала домом, який 
дав путівку в життя, і яку ми повніс-
тю реалізували. Сьогодні усі фахівці 
кафедри – це колишні її випускники, 
які своєю наполегливою працею що-
денно втілюють в життя концепцію 
«lifelong learning» (ідею безперерв-
ної самоосвіти) та з гордістю відсто-
юють честь і славу ДНУ». Зокрема, 
у 2012 році кафедра англійської 
філології ДНУ ім. О. Гончара стала 
переможцем п’ятого конкурсу про-
ектів Програми TEMPUS IV і не зби-
рається зупинятися на досягнутому. 
Колектив перебуває в постійному 
пошуку нових форм і методів ви-
кладання з використанням аудіо- та 
відеоресурсів, новітніх технологій та 
автентичних навчальних матеріалів, 
активно підтримує зв’язки з пред-
ставництвами найвідоміших британ-
ських видавництв навчальної та до-
відкової літератури тощо.

По закінченню урочистого пле-
нарного засідання робота конфе-
ренції продовжилася у секційному 
форматі. Свої наукові розвідки про-
відні фахівці країни представили у 
таких напрямах: «Новітні методики 
викладання іноземної мови в Євро-
пейській системі у школі та ВНЗ» (2 
секції), «Проблеми англомовної кар-
тини світу: концептуальний аналіз», 
«Актуальні проблеми сучасного пе-
рекладознавства», «Лексичні, гра-
матичні та стилістичні проблеми ін-
шомовної комунікації» та «Художній 
текст як об’єкт лінгвостилістичного 
аналізу». 

Упродовж заходу науковці об-
говорили широке коло важливих 
питань сучасної філологічної науки 
й обмінялися практичним досвідом 
щодо їх розв’язання. Усі його наукові 
дискусії будуть видані на сторінках 
фахового збірника «Англістика та 
американістика».

Також, за програмою конферен-
ції, усі бажаючі змогли відвідати 
практичні студії академіка Л. Чер-
новатого та консультанта Кемб-
риджського університету з екзамену 
ESOL Д. Сіжук, переглянути вистав-
ку публікацій кафедри англійської 
філології та святковий концерт від 
колективу Клубу творчої молоді ДНУ 
«Паростки».

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім. о.гончара.

під такою назвою у дніпропетровському національному 
університеті імені олеся гончара пройшла IV Всеукраїнська 
науково-практична конференція, присвячена 50-річчю рома-
но-германського відділення дну.
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У Республіці Казахстан україн-
ська делегація взяла участь в 

офіційних заходах, проведених за іні-
ціативи українського дипломатичного 
представництва. Зокрема, була підпи-
сана двостороння угода про співпрацю 
між Дніпропетровським національним 
університетом імені О.Гончара та Ка-
рагандинським державним технічним 
університетом. 

Українські делегати, серед яких 
був проректор з науково-педагогічної 
роботи у сфері гуманітарної освіти та 
виховання молоді ДНУ ім. О.Гончара 
Валентин Васильович Іваненко, побу-
вали на урочистому відкритті Почесно-
го консульства України в м. Караганда, 
яке відбувалося за участю Надзвичай-
ного та Повноважного Посла України 
О.О. Дьоміна, Міністра оборони Украї-
ни Д.А. Саламатіна, Посла Республіки 
Польща, акіма (губернатора) Караган-
динської області, представників МЗС 
Казахстану, наукової та бізнесової 
громадськості з обох сторін. Відкриття 
консульства сприятиме подальшому 
розширенню та зміцненню українсько-
казахських зв’язків у різних сферах еко-
номіки, науки і культури. Тим більше, іс-
торично склалося так, що саме в цьому 
регіоні знаходиться одна з найбільших 

РОзшиРюємО зВ’язки 
з кАзАхськими пАРтнеРАми

в’язнів та спецпоселенців були збудо-
вані Карагандинський кам’яновугільний 
комбінат, центри видобутку поліметале-
вих і мідних руд, підприємства кольо-
рової і чорної металургії, багато про-
тяжних залізниць та шосейних доріг, 
розгалужена інфраструктурна мережа, 
Семипалатинський полігон з випро-
бування ядерної зброї, Байконурський 
космодром та багато інших об’єктів. До-
сить сказати, що сьогодні в Казахстані 
за статистикою проживають понад 330 
тис. українців».

У резолюції форуму підкреслена 
нагальна потреба продовження сис-
темної роботи щодо подальшого по-
глибленого вивчення трагічних сторі-
нок історії, повернення із небуття ти-
сяч доль українців на казахській землі, 
для чого визнано за доцільне створити 
спільну робочу групу українських і ка-
захських фахівців.

Учасники «круглого столу» стали 
також свідками відкриття офісу Това-
риства української мови «Рідне слово» 
ім. Т.Г. Шевченка в Караганді. У цьому 
культурному центрі науковці мали мож-
ливість поспілкуватися у колі друзів-
однодумців, покуштувати вареників і 
голубців, поспівати українських пісень. 

Під час візиту до Казахстану пред-
ставники делегації ознайомилися з лі-
дером казахської вищої освіти – Євра-
зійським національним університетом 
ім. Л.М. Гумільова, який входить до 
рейтингу 400 кращих університетів сві-
ту. «Приємно усвідомлювати, що укла-
дений в 2009 р. між нашими універси-
тетами договір про співробітництво 
успішно працює, допомагаючи вирішу-
вати спільні освітні й наукові завдання. 
Причому ми маємо неабиякі резерви і 
потенціал для нарощування співпраці 
не тільки по фізико-технічному, а і в ін-
ших напрямах університетського життя, 
в чому, певен, зацікавлені і казахські, і 
наші вчені», - відзначив В. Іваненко.

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім.о.гончара.

українських діаспор. В Казахстані меш-
кає близько 50 тисяч українців, у тому 
числі кожен третій – в Караганді.

Під час презентації консульства 
відбулося підписання двохсторонніх 
угод про співробітництво, зокрема, 
між Дніпропетровським національним 
університетом ім. Олеся Гончара і Ка-
рагандинським державним технічним 
університетом. На базі цього універси-
тету за модераторства Посла України 
О.О. Дьоміна пройшов міжнародний 
«круглий стіл», присвячений трагічній 
даті нашої історії – 65-річчю початку ма-
сової депортації західних українців до 
Казахстану. Учасниками «круглого сто-
лу» були науковці, дипломати, політики, 
громадські діячі, священнослужителі 
з України, Росії, Казахстану і Польщі, 
викладачі та студенти. «Промовистий 
факт: лише у 1947 – 1953 рр. було висе-
лено в цей край понад півмільйона на-
ших співвітчизників, які опинилися в не-
освоєних районах Карагандинської та 
інших областей з надзвичайно суворим 
кліматом, що спричинило велику смерт-
ність, особливо серед дітей і людей 
похилого віку, - розповів учасник укра-
їнської делегації в Казахстані, доктор 
історичних наук, професор, проректор 
ДНУ В.В. Іваненко. - Саме зусиллями 

З великим зацікавленням читали на 
обкладинці «Бористену» № 1 за 2013р. 
«Чергове визнання Бористену» престиж-
ною США організацією Гувер Інстітут при 
Станфордському Університеті.

Але роздивляючись глибше цю «пре-
стижну» подію виникає запит.....Де на 
Гувер Інститут веб сайті помістять архіви 
«Бористену» і «Наша Церква-Київський 
Патріархат»?

Переглядаючи Гувер Інститута веб 
сайт ніде нема окремої сторінки «Україна».

Нам дуже цікаво знати: чи хтось в 
редакційній колегії «Бористену» звернув 
увагу, де архіви будуть знаходитись в Гу-
вер Інституті?

Знайшовши  сторінку на Гувер Інституті 
в інтернеті «Бібліотека і Архіви” показано: 
архіви держав Східньої Європи включають:  
Румунія, Польща, Мадярщина, Балтійські 
держави, Болгарія, Чехія, бувша Югосла-
вія, Росія/СНГ і Західна Європа.

Виглядяє, що Гувер Інстітут не ви-
знав чи не визнає Україну, хоч шукати  

Престиж?!
«Ukraine» на загальній сторінці “Бібліо-
тека” показує дуже багато різних Україн-
ських книжок і публікацій.

Звертаючись листово до п. Олеся 
Обертас з запитом “Як помістять архіви 
«Бористену» на Гувер Інституті веб сай-
ті?” ми дістали слідуючу відповідь.....

«як тільки ми всі візьмемося 
і зберемо якомога більше мате-
ріалів від україни, то тоді є сенс 
клопотати про окремий підрозділ 
«україна». а поки укр. матеріали 
будуть знаходитися в підрозділі 
«росія та країни снд», що є логіч-
ним, як на мене.”

На нашу думку, як помістять архіви 
«Бористен» і «НЦ-КП» в підрозділ  “Росії 
та країни СНГ», то прилучають Українські 
архіви до Мокселії.

Ми цілком не згоджуємось з логікою 
п. Олеся Обертас. Кількість українських 
матеріалів на Гувер Інститут веб сайті не 
змінить факт, що Україна від 1991 є неза-
лежна держава. Чи ще не прийшов час 
у Гувер Інституті і Станфорд Університеті 
прийняти політичну реальність, що існує 
з 1991?

Пропозиція п. О. Обертаса, що давайте 
зберемо велику кілкість українських архівів 

і тоді буде “сенс клопотати” за окремий під-
розділ Україна є наївно елементарна.

На Гувер Інститут сторінці «Бібліо-
тека» знаходяться 3886 українських пу-
блікацій. З логікою п. Обертас, коли по-
чинати «клопотати» за окремий підрозділ 
«Україна»? Коли буде 38,860 архівів чи 
388,600?

Ми цілком розуміємо позицію п. 
Обертас як «волонтера» в цім проекті і 
можливо він не мав відповідного впливу 
на рішення передачі і де будуть знахо-
дитись архіви «Бористену». Але тут ми 
складаємо вину на редакційну колегію 
«Бористену» і адміністрацію Дніпропе-
тровського Університету за необдуману 
згоду. Час “торгуватись” існує перед фак-
том, а не після. На нашу думку виглядає, 
що “престиж” Гувера Інституту затемнив 
логічний процес роздуму адміністрації 
Дніпропетровського Університету.

Сумно приходити до сучасної реаль-
ності що 300+ років “братської любові” 
від нашого північного сусіда і 20 років 
національної незалежності дуже тяжко 
співвітчизникам скинути ярмо служіння і 
розвивати національну свідомість.

Передплатники “Бористену”
віктор БаБаНський,

 Іларіон ХЕйЛик (сШа).

З листів до редакції
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10 лютого – 115 років тому 
(1898 р.) у с. ганнівка на кате-
ринославщині народився кость 
степовий-блакитний (костян-
тин юрійович пестушко), укра-
їнський військовий діяч, отаман 
степової дивізії, головний ота-
ман холодного яру. 

9 травня 1921 року в бою проти 
криворізьких чекістів поліг славний 
повстанський отаман Кость Степо-
вий-Блакитний. Все його життя слу-
гує прикладом того, як слід любити 
свій край. Він мріяв стати інженером, 
та час змусив його взяти до рук зброю 
і стати славним полководцем…

Справжнє прізвище отамана – 
Пестушко. Він народився у Ганнівці 
на Катеринославщині (нині село від-
носиться до Кіровоградської облас-
ті). Мав трьох сестер і трьох братів. 
Під час навчання у міністерській шко-
лі отримав репутацію учня, найбільш 
здібного у математиці. Опісля став 
успішним студентом Олександрів-
ського механіко-технічного училища 
(тепер це – Запорізький національ-
ний університет).

Коли вибухнула Перша світо-
ва війна, від мобілізації не ховався 
– навпаки, 17-річний хлопець став 
добровольцем і пішов на Турецький 
фронт рядовим. Україн-
ський солдат у полку був 
взірцем хоробрості – його 
штик бував устромленим 
між турецькі ребра часті-
ше, аніж ворожі очі над 
тими ребрами встигали 
впіймати останній про-
блиск леза на сонці… 
Два Георгіївські хрести 
на груди солдата – і на-
каз командування йти на 
навчання до офіцерської 
школи. Закінчував її у 
грузинському Горі, рідно-
му місті Йосипа Джугаш-
вілі-Сталіна. Поки май-
бутній повстанській ота-
ман у місті Горі готувався 
знову йти на фронт, то 
майбутній тиран з Горі, 
Сталін вчергове «мотав 
строк» у в’язниці…

Закінчивши з відзна-
кою офіцерське учили-
ще, Кость знову вирушає 
на фронт, цього разу на 
Німецький. У боях проти 
кайзерівських солдатів 

19-річний підпоручик командував ро-
тою і знову відзначився – цього разу 
як талановитий офіцер.

Розвал Російської імперії сприй-
няв чудово – мріяв, що тепер Україна 
поверне собі славу козацьких часів. 
Воював у Дієвій армії УНР. Пізніше 
командував Середньодніпровською 
групою, яка мала дві з половиною 
тисячі багнетів і була формально під-
порядкована Нестору Махну. Серед-
ньодніпровська група  отамана, який 
взяв псевдо Степовий-Блакитний, 
стала справжнім острахом для «До-
бровольчєской арміі» Денікіна. Ота-
манові хлопці кришили любителів 
«єдіной і нєдєлімой Рассєі», змушу-
ючи денікінців панічно втікати з укра-
їнських просторів. Довівши кількість 
бійців до 3000, Степовий-Блакитний 
перейменував Середньодніпровську 
групу на Республіканське військо і 
почав самостійні бойові дії.

У травні 1920 року створив і очо-
лив могутню Степову дивізію (в різ-
ний час вона мала від 12 до 15 тисяч 
воїнів). На вже окупованій більшови-
ками території цей величезний під-
розділ довго вважався невловимим, 
а тільки-но чекісти організовували на 
неї пастку – то вчергове мали нагоду 
пожалкувати, що нарвалися. Червоні 

несли тяжкі втрати щоразу, коли сти-
калися зі «степовиками».

У вересні 1920 року Степова ди-
візія об’єдналася зі збройними сила-
ми Холодноярської республіки, після 
чого 24 вересня на нараді отаманів 
у Медведівці було вирішено обрати 
Костя Юрійовича Головним отама-
ном Холодного Яру. Було йому тоді 
всього лише 22 роки… У «фортеці» 
Холодного Яру довго не засидівся: 
знову зняв з місця свою Степову ди-
візію і гайнув на простори, здійнявши 
антибільшовицьке повстання укра-
їнців по всій Херсонщині й Катери-
нославщині. Загинув, потрапивши у 
засідку чекістів 9 травня 1921 року – 
у рідній Ганнівці. Спецоперація оку-
пантів була розрахована правильно: 
знали, що на відміну від  чужих за-

брод на цій землі, серце покличе 
українця до рідної домівки…

Влітку 2010 року козаки «Тер-
нівського козацтва» з Кривого 
Рогу насипали у центрі Ганнівки 
високий курган з пам’ятним ка-
менем на маківці на честь слав-
ного отамана. Та змінилась вла-
да – і нові чиновники постано-
вили, що пам’ятнику борцеві за 
Волю не місце в «насєльонном 
пунктє». У відповідь Тернівське 
козацтво продемонструвало, що 
перед пам’яттю отамана є не 
таким вже й великим подвигом 
удруге насипати курган. Вже рік 
він височить обабіч траси між 
Кривим Рогом та Олександрів-
кою і тепер його бачать вже не 
тільки ганнівські селяни, а й без-
ліч подорожуючих. Багато хто 
зупиняється у цьому місці, зні-
має шапку і вклоняється пам’яті 
Костя Степового-Блакитного – 
отамана, який боровся за волю 
рідного степу і жовто-блакитний 
стяг Вітчизни…

Петро ДоБро.

Отаман степовий-Блакитний 
шаблею  «зрівнював у правах» 

окупантів рідної землі

Гортаючи календар
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На базі Дніпропетровського об-
ласного центру науково-технічної 
творчості та інформаційних техноло-
гій учнівської молоді при підтримці 
департаменту освіти і науки облдер-
жадміністрації відбувся обласний 
конкурс ракетно-космічного моде-
лювання «Мирний космос», який 
проводиться з 1981 року. В ньому 
взяли участь понад 60 юнаків та ді-
вчат, захоплених космосом та ракет-
но-космічним моделюванням, і для 
багатьох з них ця захопленість стає 
сенсом життя. 

Конкурс «Мирний космос» склада-
ється з восьми тематичних розділів:

1. Ракетно - космічна техніка.
2. Космічна біологія та медицина.
3. Космічна фізика та астрономія.
4. Глобальні проблеми людства. 
5. Математичне моделювання 

космічних просторів, явищ, структур.
6. Людина. Духовність. Всесвіт.
7. Історія розвитку авіації та кос-

монавтики.
8. Космічні наукові дослідження.
Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та 
інформаційних технологій учнівської 
молоді прийняв учасників з міст: Дні-
пропетровська, Жовтих Вод, Криво-
го Рога, Нікополя, Новомосковська.

Голова журі конкурсу – Сергій 
Бондаренко, в минулому вихова-
нець ракетомодельного гуртка, а 

нині кандидат технічних наук, до-
цент Дніпропетровського національ-
ного університету. До складу журі 
входять: Волканов Ігор Анатолійо-
вич, майстер спорту міжнародного 
класу, заслужений тренер України, 
керівник ракето модельного гуртка 
обласного центру, викладачі Дніпро-
петровського національного універ-
ситету ім. О.Гончара кандидати тех-
нічних наук доценти Юрій Мелікаєв, 
Петро Хорольський, Василь Шев-
цов, кандидат фізико-математичних 
наук доцент Сергій Лягушин та інші.

Кількість дітей, які цікавляться 
космічними ідеями, бажають за-
йматися дослідницькою роботою, 
невпинно зростає. Учень 11 класу 
Дніпропетровського обласного лі-
цею-інтернату фізико-математич-
ного профілю Головко Максим кіль-
ка років відвідує ракетомодельний 
гурток (кер. С.Б.Бондаренко). З 
року в рік його дослідницькі робо-
ти в розділі «Глобальні проблеми 
людства» стають більш цікавими 
та ґрунтовними. Робота цього року 
«Технічні аспекти боротьби з кос-
мічним сміттям» зайняла І місце.

Переможцями стали: Олішев-
ський Ілля, учень 11 класу ЗОШ 
№ 45 м. Дніпропетровська; Лоян 
Максим, учень 10 класу ЗОШ № 98 
м. Дніпропетровська, вихованець 
астроклубу «Прямуй за Сонцем!» 
міськСЮТ; Старостенко Марина, 
учениця СЗШ № 39 м. Дніпропе-
тровська; Головко Максим, учень 
11 класу ДОЛІФМП, вихованець ра-
кетомодельного гуртка ДОЦНТТ та 
ІТУМ; Новосьолова Аліна, учениця 
5 класу гімназії № 12 м. Дніпропе-
тровська, вихованка інформаційно-
го гуртка ДОЦНТТ та ІТУМ; Букрєє-
ва Ліна, учениця 11 класу ССЗШ № 
142 м. Дніпропетровська; Демидо-

вич Віктор, учень 6 класу ССЗШ № 
23 м. Дніпропетровська, вихованець 
ракетомодельного гуртка ДОЦНТТ 
та ІТУМ; Гаврилін Денис, учень 11 
класу гімназії № 11 м. Дніпродзер-
жинська.

Вітаємо переможців та призерів 
конкурсу та їх керівників! 

Бажаємо їм успіхів та великих 
перемог на стежині наукових дослі-
джень.

Людмила воЛкова.

Обласний конкурс ракетно-космічного 
моделювання „мирний космос”
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Він зустрівся з проректором з на-
уково-педагогічної роботи у сфері 
гуманітарної освіти та виховання мо-
лоді Валентином Іваненком, прорек-
тором з науково-педагогічної роботи 
у сфері міжнародного співробітни-
цтва Михайлом Дяченком і студен-
тами факультету суспільних наук та 
міжнародних відносин ДНУ. Студен-
ти цікавилися враженнями Посла 
від дипломатичної роботи в Украї-
ні, його думкою щодо перспективи 
членства України в ЄС, поглядами 
Посла на врегулювання конфлікту 
на Близькому Сході, питаннями за-

хисту навколишнього середовища. 
Значну увагу у своєму виступі Сте-
фан Гуллгрен приділив саме еколо-
гічним аспектам. Населення Швеції 
вимагає від політиків берегти при-
роду,  у парламенті значну частину 
мандатів отримують саме представ-
ники «зелених» партій і рухів. Зокре-
ма, відзначив, що сміття є цінністю 
у Швеції, воно навіть імпортується 
при нестачі та використовується для 
опалення. Свою місію пан Посол 
вбачає у тому, щоб показати сучас-
ний образ своєї країни – підвищення 
її конкурентоспроможності, охорони 

посол швеції спілкувався 
зі студентами ДнУ

дніпропетровський національний університет ім. олеся 
гончара відвідав надзвичайний та повноважний посол швеції 
в україні пан стефан гуллгрен.

Протягом 2012 року більше 30 
професійно-технічних закладів Дні-
пропетровської області приймали 
участь у конкурсі серед молоді, ві-
ком від 14 до 30 років, «Культура 
мови», який було організовано гро-
мадсько-патріотичним об’єднанням 

здоров’я, успішного бізнесу та зна-
йти з партнерами в Україні точки 
ефективної взаємодії.

Присутній на зустрічі голова Дні-
пропетровської обласної ради Євген 
Удод відзначив: «Дніпропетровщина 
– потужний регіон, який іде в ногу 
з часом та прагне залучати най-
сучасніші технології, а це можливо 
лише за умови ефективного обміну 
знаннями, напрацюваннями та сту-
дентами. При цьому важливий не 
просто обмін інформацією, а, насам-
перед, відкритий діалог про людські 
цінності, про світ, у якому ми живе-
мо. Швеція традиційно славиться 
якістю своєї освіти. І нинішнє благо-
получчя шведської економіки багато 
в чому досягнуто саме працею висо-
кокваліфікованих фахівців і вчених. 
Враховуючи наші сьогоднішні цілі 
- розвиток економіки і підвищення 
якості життя наших співгромадян, 
найважливішим для нас є кращий 
міжнародний досвід і європейські 
практики», - зауважив голова облас-
ної ради. 

Співробітництво ДНУ ім. О. Гон-
чара з вищими навчальними за-
кладами Швеції розпочалося з 2005 
року. Цього року між ДНУ та Депар-
таментом біології клітин та організму 
Університету м. Лунда був підписа-
ний договір про виконання спільних 
досліджень з біології. Всього на сьо-
годні у ДНУ реалізуються три угоди з 
університетами Швеції. Окрім вище-
зазначеної, діють договори між Уні-
верситетом м. Упсала та кафедрою 
політології ДНУ, Хальмштадським 
університетом та кафедрою статис-
тики й теорії ймовірностей ДНУ. Пан 
Посол висловив сподівання, що у 
майбутньому кількість українських 
студентів у шведських університетах 
зросте, і Україна також стане при-
вабливою для навчання шведської 
молоді. 

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім. о.гончара.

Розвиток культури спілкування  на Дніпропетровщині

«Примножимо славу Придніпров’я». 
Метою цього конкурсу є популяриза-
ція щирого слова і любові до рідної 
мови, залучення молоді до культури 
спілкування, до чистоти мови.

16 лютого оголошено підсумки 
конкурсу і серед переможців визна-

чено учнів професійно-технічних на-
вчальних закладів.

Переможцями стали учениця 
ВПУ-17 Савченко Анна, учень Кри-
ворізького професійного будівельно-
го ліцею Ребьонкін Богдан.

Також були відзначені як кращі 
твори роботи учениці Міжрегіональ-
ного вищого професійного училища 
з поліграфії та інформаційних техно-
логій - Куксової Анни та викладача 
Марганецького професійного ліцею 
Бурлакової Анни.

Вітаємо переможців і бажаємо 
подальших успіхів у популяризації 
культури спілкування.

 
в.М. васиЛиНЕНко,

директор НМц Пто
у Дніпропетровській області.
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«Нас зацікавило, яким чином 
японська культура розвивається в 
Україні, - розповів режисер фільму 
Кузуукі Ямашита. - Із матеріалів, 
розміщених в Інтернеті, ми дізнали-
ся про Дениса. Зараз навіть в япон-
ських школах дітей не навчають мис-
тецтву орігамі, тому нас здивував 
хлопчик, який у 8 років розробляє 
нові ідеї, нові фігури».

«Японська культура не чужа сту-
дентам нашого університету, в яко-
му успішно викладається японська 
мова. З 1997 року в ДНУ готують 
фахівців з цієї популярної серед мо-
лоді спеціальності. Ми здійснюємо 
активний обмін в галузі освіти, науки 
і культури з Японією», - відзначила 

японський журавель  в українському небі

декан факультету україн-
ської й іноземної філоло-
гії та мистецтвознавства, 
професор Ірина Степа-
нівна Попова. Майбутні 
дизайнери та художники з 
кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну факультету 
української й іноземної філології та 
мистецтвознавства залюбки скла-
дали разом з маленьким виклада-
чем паперове серце та японського 
журавля. От тільки так швидко, як 
в нього, виходило далеко не у всіх. 
«Я можу скласти фігуру за три хви-
лини», - посміхається Денис, до-
помагаючи студентам впоратися із 
паперовим журавлем. Треба добре 
попрацювати, щоб він ожив, і студен-
там це вдається. За декілька хвилин 
дизайнери й художники дружно зді-
ймають над головами маленьких па-
перових пташок, показуючи їх Дени-
су. З нагоди Дня Святого Валентина 

нещодавно студенти дніпропетровського наці-
онального університету ім. о. гончара стали 

одночасно свідками двох незвичайних подій: майстер-
класу з орігамі наймолодшого в україні викладача де-
ниса гаркуші та зйомок фільму «чому там японець?», 
заради яких знімальна група столичного японського 
телеканалу тВ-токіо відвідала університет.  

хлопчик продемонстрував, як можна 
швидко зробити з яскравого паперу 
незвичайну валентинку. 

«Отримані навички будуть для 
нас дуже корисними, - поділилася 
враженнями студентка факультету 
української й іноземної філології та 
мистецтвознавства Лоліта Бондар, 
- в основі предмету «формотворен-
ня», який ми зараз вивчаємо, ті ж 
принципи, що і в основі орігамі. Я 
дивлюсь на Дениса і мені не вірить-
ся, що можна так добре володіти тех-
нікою цього мистецтва у вісім років».

«Орігамі я можу використати як 
дизайнер, створюючи плакат, упа-
ковку, листівки. - Розповіла студент-
ка того ж факультету Катерина Хо-
лявко. - Сьогоднішній майстер-клас, 
який було знято для японського те-
лебачення, справив на мене велике 
враження».

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім. о.гончара.

мАРкетингОВі 
ДіАлОги 

між  стУДентАми  
УкРАїни  тА  БОлгАРії

На базі кафедри маркетин-
гу економічного факультету 

Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара 
відбулася Міжнародна студентська 
Інтернет-конференція «Теорія і прак-
тика сучасного управління та педаго-
гіка”.

Координаторами проекту, який 
був організований спільно з Універ-
ситетом «Проф. д-р Асен Златаров» 
(м. Бургас, Болгарія), виступили: за-
відувач кафедри маркетингу ДНУ, 
д.е.н., проф. С. Ю. Хамініч та заступ-
ник декана з міжнародного співро-
бітництва економічного факультету 
ДНУ, к. е. н., доц. С. Я. Касян. Тра-
диційно у цьому заході взяли участь 
викладачі кафедри маркетингу та 
студенти, які навчаються за спеці-
альностями «Маркетинг», «Бухгал-
терський облік» та «Фінанси».

З вітальним словом до учасників 
конференції звернувся декан еконо-

мічного факуль-
тету ДНУ, про-
фесор Сергій 
Смирнов, який 
наголосив на 
важливості подібних форумів для на-
вчальної і культурної інтеграції Укра-
їни та Болгарії. Зі сторони Універси-
тету «Проф. д-р Асен Златаров» ау-
диторію привітали доценти кафедри 
економіки і управління д.е.н. Іван Ді-
мітров і к.е.н. Стоян Транєв.

Заслухавши доповіді студентів з 
партнерського університету, присутні 
з цікавістю дізналися про маркетин-
гові механізми у готельному бізнесі 
Болгарії, результати SWOT-аналізу 
основних ринків товарів та послуг 
цієї країни. На схвальну оцінку заслу-
говували й доповіді студенток ДНУ 
імені О.Гончара Олени Андрощук, 
Ганни Полішко (гр. ЕМ-09) та Алевти-
ни Устименко (гр. ЕО-09), в яких було 
подане визначення лояльності спо-

живачів до роздрібних продуктових 
мереж, висвітлено підвищення ефек-
тивності маркетингової діяльності в 
умовах глобалізації за рахунок інно-
вацій та організацію маркетингового 
аудиту. Загалом, кожна презентація 
на конференції була позитивно обго-
ворена – сторони відповіли на безліч 
актуальних питань.

Проведення подібних конферен-
цій сприяє налагодженню освітнього, 
наукового та культурного діалогу між 
Україною та Болгарією, тому з нетер-
пінням чекаємо на наступну сесію у 
травні 2013 року.

кафедра маркетингу 
економічного 

факультету 
ДНУ ім. о. гончара.
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городжені почесними відзнаками за 
самовіддану працю та особистий 
внесок у виховання підростаючого 
покоління.

Як і прийнято у день народження 
ювіляри отримали подарунки: від На-
родного депутата України Юрія Са-
мойленка сучасний комп’ютер; де-
путат Верховної Ради 6-го скликання 
Сергій Храпов – копіювальний при-
стрій; колишній вихованець ДЮСШ, 
міський голова Дмитро Зражевський 
– сертифікат на 30 тис. грн. для при-
дбання спортивного обладнання та 
інвентарю; начальник міського від-
ділу освіти Надія Тимонік  – елек-
тронний годинник; відділ у справах 
сім’ї молоді та спорту команду фут-
болістів-чемпіонів області «Першої 
ліги» сезону 2011-2012 років було 

В Будинку культури залізничників 
відбулися урочистості, присвячені 
30-річчю Синельниківської дитячо-
юнацької спортивної школи – осе-
редка спорту в місті, який пропагує 
здоровий спосіб життя. Привітати 
з Днем народження ДЮСШ зібра-
лося багато її друзів, почесних гос-
тей та вихованців, а саме: помічник 
народного депутата України Юрія 
Самойленка - Михайло Білий; за-
ступник начальника управління у 
справах фізичної культури і спор-
ту Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації – Євге-
ній Олєшко; начальник Дніпропе-
тровського обласного управління з 
фізичного виховання та спорту Комі-
тету з фізичного виховання Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту 
України – Євгеній Буря; олімпійський 
чемпіон з важкої атлетики – Юрій 
Зайцев; депутат Верховної Ради 
України 6 скликання Сергій Храпов; 
міський голова Зражевський Дми-
тро Іванович; депутати міської ради, 
керівники підприємств.

Ознайомитися з історією школи, 
її теперішніми здобутками присутні 
змогли переглянувши ретро-фільм, 
фотовиставку, газетні матеріали. В 
ході урочистостей тренери-викла-
дачі та працівники ДЮСШ були на-

У місті синельниково відзначили 
30-річчя дитячо-юнацької спортивної школи

нагороджено путівками до дитячо-
го оздоровчого центру «Перлина 
Придніпров’я». 

Працівники і вихованці закладу 
були нагороджені грамотами місь-
кого голови, управління у справах 
фізичної культури і спорту Дніпропе-
тровської обласної державної адміні-
страції, Дніпропетровського обласно-
го управління з фізичного виховання 
та спорту Комітету з фізичного ви-
ховання Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України.

Яскравим свято зробили приві-
тання вихованців Синельниківського 
центру дитячої творчості, а саме ко-
лектив «Натхнення», «Пульсар» та 
гурт «Талісман».

Присутні переглянули фільм про 
минуле та сьогодення спортивної 
школи. Згадали перших тренерів-ви-
кладачів, які працювали з початку за-
снування та які працюють зараз, та 
відзначили здобутки юних спортсме-
нів на міському, обласному, всеукра-
їнському та міжнародному рівнях.

З вітальним словом до тренерів-
викладачів школи звернулись вихо-
ванці ДЮСШ та голова батьківсько-
го комітету, які висловили подяку за 
те, що тренери допомагають уста-
новлювати рекорди, загартовувати 
здоров’я і волю, а саме головне - ви-
ховують людяність. Вони висловили 
слова подяки керівникам міста, які 
підтримують спортивну школу, де 
діти можуть зміцнити здоров’я та ста-
ти справжніми спортсменами.
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На конкурс творчої молоді імені Івана та Марусі Гнип

Колись восени дуже рано випав 
сніг і пташкам не стало чого їсти.

Галка полетіла шукати їжу 
для своїх друзів, яких звали Дроздик, Сні-
гурчик, Горобчик, Синичка та Чиж, а ще 
його називають Чижиком. Вона хотіла за-
просити їх у гості і пригостити смачнень-
ким обідом.

Пташка шукала Горобину. І знайшла 
– на Великій Галявині. Це було невисоке 
деревце з солодкими і запашними плода-
ми. На Горобині вже мало лишилося лис-
тя, але вона все-одно була дуже гарною.

Галка підлетіла до неї і промовила:
– Добридень, мила Горобино, можна 

Вас запитати.
– Доброго дня, Галочко. Що в тебе за 

справа? – відповіла Горобина.
– Дозвольте, будь ласка, у Вас взяти 

одне гроно ягідок?
– Так, можна, тільки за однієї умови.
– Якої? – запитала Галка.
– Відгадай мою загадку: «груди в 

нього мов калина, любить їсти горо-
бину». Хто це?

кирил антонЕнко, учень 3-б кл. гімназії № 12 м. дніпропетровська.

Птахи і Горобина
– Я знаю, я знаю, – радісно відповіла 

Галка, – це ж мій друг Снігур.
– Вірно, – сказала Горобина.
– Бери китицю і прилітай ще, та при-

водь із собою друзів, а то мені самій сум-
но.

Прилетіла Галка додому, покликала 
своїх друзів на обід. Коли пташки при-
летіли і побачили гроно ягідок, вони за-
питали:

– Галко, а де ти взяла цю гарну горо-
бину?

– На Великій Галявині. Там стоїть ма-
ленька і привітна Горобина, але їй там 
дуже сумно.

– Давайте провідаємо її і заспіваємо 
пісень. 

І вся компанія полетіла до Горобини 
і проспівали їй осінню, але веселу пісню. 

Аж ось галявиною проходив хлопчик 
Кирило, який почув спів птахів і замис-
лився: чому птахи співають? 

Коли він побачив Горобину і птахів, то 
все зрозумів: пернаті були ситі, щасливі 
і вдячні.

коЛись БУЛи 
Ми коЗакаМи…         
                       
Колись були ми козаками?
А ми й сьогодні козаки.
За нашу славну Україну
Горять і б`ють серця палкі.

Бо нині славні підростають
Хлоп`ята сильні та стрункі,
Коріння запорозьке мають –
Уперті, дужі та прудкі.

Ми не дозволимо в руїну
в нещастя-горенько іти.
Ми нашу неньку Україну
Захистимо. І я, і ти.                           

Я теж частинка її сили,
Хоча ще молоде хлоп`я.
Розкриє скоро дужі крила
Держава сильная моя.                         
 

 * * *
Відлетіли журавлі
У краї далекі.
Стало тихо на селі
Без мого лелеки. 

У нерідній стороні
Він тепла шукає,
Прилетить аж навесні
Я ж його чекаю. 

Цілу зиму птаху жду,
Поглядаю в небо.
В сніжно-білому саду –
Лиш синичок щебет. 

Хай скоріш зима мине,
Дасть весні дорогу.
Не забув мій друг мене!
Чув мої тривоги.

Повернув  у рідний двір
Тихий від утоми,
Значить, в хаті буде мир
Буде щастя вдома.

                                     

* * *
Україно, моя держава –
Невмируща козацька слава!

Пам`ятаєш, дзвеніли шаблі
І лилася гаряча кров.
І поранені, і заслаблі,
Ми до бою ставали знов.

Ми свої боронили землі,
Пісню мами, батьківський лан.
Нас боялися ляхи темні
І ворожий татарський хан. 

Ми й сьогодні не безпорадні,
Ми зуміємо захистить
Батьківщини краї неоглядні,
Де пшениця в полях гомонить,                  

Де ласкавим сонцем налито
Степ старий, міста молоді.
Розливається сонце й літо
На знамена твої святі.

Україно, моя державо,
Невмируща козацька слава!
Є у мене священне право –
Захищати тебе й берегти.

З чого починається поет? 
Певно, з першого слова, яке зачарувало своєю красою, яке прозвучало музикою.
Саме цю магію народження юного Поета я мала щастя спостерігати на уроках 

літератури, коли мій учень-семикласник Миколка БЕЗХЛІБНий завзято брався 
римувати неслухняні слова. Перші віршові спроби цього непосидючого хлопчиська 
були не надто вдалими, але як швидко він навчився приручати ті слова, які нещодав-
ньо розбігалися від початківця врізнобіч! Коли до хисту додається справжнє бажання 
вчитися, працювати, удосконалюватися, гранити своє слово, народжується Майстер 
Поезії. Сподіваюся, що Микола стане саме таким Майстром.

Сьогодні Микола – дев`ятикласник Дніпропетровської СШ № 1 і вже має при-
стойну добірку власних поезій. Він сам вибрав кілька своїх віршів на розсуд читачів 
«Бористену».

Марина гаНІєва – МУЗика, 
літераторка.

Кирило підійшов до Горобини та по-
прохав її, щоб вона дала пташкам ще 
ягідок. Всі співаки отримали винагороду.

Друзі були задоволені: птахи наїлися 
смачних ягід, а Горобина і Кирило послу-
хали загадкову пташину пісню.
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У час, коли комуніка-
тивні технології знахо-
дять свій розвиток ледь 
не щодня, цікаво погля-
нути назад – з чого все 
починалось, яким було 
телебачення ще 30 років 
тому. 

Роман Тамари По-
лякової «Телевізійна, 3» 
розповідає історію життя 
журналіста, людини, що 
присвятила себе профе-
сії, жінки, яка знайшла 
бути час професіоналом, 
матір’ю та дружиною вод-
ночас.

Тамара Олексіївна 
пройшла шлях від редак-
тора до директора твор-
чого об’єднання. Певно 
такий широкий досвід 
робить її викладання на 
факультеті масових кому-
нікації ДНУ ім. О.Гончара 
ще цікавішим – розпо-
відати та «вчити телеба-
ченню» може тільки той, 
хто сам чогось досяг. 

Як зазначає сам автор, 
книга буде цікава перш за 
все  тим, хто працював у 
цій царині в період ста-
новлення та формування 
Дніпропетровської обласної телера-
діокомпанії. Але з іншого боку, книга 
«Телевізійна, 3» – шанс для телегля-
дача зазирнути за куліси, побачити все 
те, що не показував телевізор. 

Дніпропетровський державний - 
цікавий та непересічний перш за все 
через свою історію. Канал вперше 
вийшов в ефір 30 квітня 1958 року 
і о 17-00 того ж дня в ефірі вперше 
з’явилася телевізійна заставка „По-
казує Дніпропетровськ”. Слово тоді 
надали голові Дніпропетровського 
міськвиконкому М.Гавриленку, який 
привітав жителів міста та області 
зі значною подією – початком регу-
лярних передач Дніпропетровського 
ТБ. У липні 58-го виходе в ефір пер-
ша передача для дітей, а невдовзі 
й перший концерт художньої само-
діяльності. З’являються й випуски 
новин. Влітку того ж року починають 
транслювати вистави. Про перші з 
них досі ходять легенди. 

Наприкінці 1958-го року добудо-
вують основний павільйон площею 
300 квадратних метрів. Це значно 
розширило творчі та технічні мож-

здійснюється за допомогою радіоре-
лейних ліній. У Кривому Розі, Мар-
ганці, Орджонікідзе, Апостоловому, 
Дніпродзержинську, Новомосковську 
програми ДОДТРК транслюють у ка-
бельних мережах. Це дає можливість 
розповсюджувати сигнал ДОДТРК на 
85% області. А це 3,8 млн. чоловік. 
Передачі, які створює потужний ко-
лектив професіоналів спрямовані на 

різні вікові, професійні, со-
ціальні категорії глядачів, на 
жителів міст і сіл, що мають 
широке коло інтересів і впо-
добань.

 Але не менш цікава 
«людська історія» каналу - всі 
ті, хто створював його облич-
чя, його стиль та імідж. І саме 
тому книга «Телевізійна, 3» 
унікальна - досі ніхто не хотів 
чи не наважувався розпові-
сти довгу історію, яка триває 
зараз, сповнену не лише роз-
повідями про талановитих 
журналістів, режисерів, опе-
раторів…Роман розповідає 
про непрості часи змін Дні-
пропетровського державного, 
той час, коли канал втратив  
своє «класичне обличчя», 
буремний період, коли ме-
три 51-го пішли зі сцени на-
завжди. Важкі часи творять 
історію, і Дніпропетровський 
державний вписав сою част-
ку у велику історію україн-
ського телебачення.  Прочи-
тайте «Телевізійну, 3» і ви не 
пожалкуєте - буде цікаво.
 Дарина сУХоНІс – БУтко.

 
на фото: автор книги 

тамара полякоВа та її 
колега тележурналіст Ві-

талій тєплоВ під час підготовки 
чергової програми до ефіру; го-
ловне приміщення дніпропетров-
ської обласної телерадіокомпанії 
в сучасні дні.

 

«телевізійна, 3» -
 ексклюзивна історія 

Дніпропетровського телебачення

ливості роботи піонерів ТБ нашого 
краю. Зараз потужні телевізійні пе-
редавачі ДОДТРК знаходяться у Дні-
пропетровську, Нікополі, Першотра-
венську, Павлограді, Вільногірську. 
Доставка сигналу до передавачів 

Сто рядків про книгу
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провідник рубрики, завідувач краєзнавчим відділом дніпропетров-
ської обласної  універсальної  наукової  бібліотеки імені первоучителів 
слов’янських кирила і мефодія  - пані    ірина голуб.

Календар історії ріднокраю

12 лютого – 115 років тому 
(1898 р.) народився павло антоно-
вич козар, дослідник дніпровської 
лоцманської служби, співробітник 
дмитра яворницького.

 
ПавЛо коЗар – УчЕНь 

яворНицького
 
Український історик, археолог і 

краєзнавець, громадський діяч П.А. 
Козар народився у селянській сім’ї на 
хуторі Широкому Катеринославського 
повіту (сучасний Солонянський район 
Дніпропетровської області) 12 лютого 
1898 р. в родині заможних селян Анто-
на та Ганни. В рідному селі він здобув 
початкову і середню освіту, але родин-
не життя у 1920-ті рр., за свідченням 
доньки П. Козара Олени, було зруйно-
вано – родину Козарів розкуркулили, 
батьків вислали до Сибіру, де вони 
пропали безвісти. Також невідомим за-
лишилася подальша доля сестри Мо-
трі, братів Івана та Олександра. Лише 
Павлові вдалося вирватись на подаль-
ше навчання до м. Катеринослава, де 
він оселився у батьків своєї майбутньої 
дружини Марії Тарасівни Кравченко. 
Через деякий час вони побрались і у 
1921 р. першою у родині народилась 
дочка Таїсія, згодом – Галина та Оле-
на. У 1926 р. П.А. Козар закінчив Інсти-
тут народної освіти, де під час навчан-
ня познайомився з Д.І. Яворницьким. 
Професор підтримав бажання Павла 
стати фахівцем у музейній галузі, і згід-
но Протоколу № 2 від 23.05. 1925 р. 
засідання вченої ради музею, він був 
прийнятий на посаду секретаря Кате-
ринославського крайового музею.

За спогадами Івана Шаповала, 
Павло був простим, скромним, добро-
зичливим, кремезної статури, середнім 
на зріст, високочолим, вродливим, урів-
новаженим. Дмитро Іванович глибоко 
поважав і любив Козара, доручаючи 
йому вирішувати не тільки різноманітні 
організаційні питан-
ня, але й привчаю-
чи його до наукової 
діяльності. Саме 
Д.І. Яворницький 
сказав Павлу Анто-
новичу: «Бачу, що у 
Вас є талант до ар-
хеології, отож і далі 
йдіть цією стежкою, 
пам’ятайте, це бла-
годатна галузь на-
уки». І вже 9 лютого 
1926 р., згідно про-
токолу засідання, 
П.А. Козар був зара-
хований на посаду 
завідуючого одним 
із відділів музею 
(історико-археоло-

гічного), отримуючи 50% надбавки на 
зарплатню за несення обов’язків від-
повідального секретаря ради музею. А 
у липні 1926 р. на засіданні вченої ради 
музею, за пропозицією Д.І. Яворниць-
кого, П.А. Козара призначено інспек-
тором комітету з охорони пам’ятників 
матеріальної культури та природи. Але 
до 1929 р. він не полишив працювати 
і в музеї, за сумісництвом виконуючи 
наукову роботу. Згідно з характеристи-
кою, яку Д.І. Яворницький заповнив на 
Павла 8.02.1928 р., він був одруженим, 
безпартійним, цілком працездатним 
і дуже зацікавленим своєю роботою, 
був солідарним з іншими працівни-
ками на роботі, не мав нахилів до 
кар’єризму. Відповідав займаній поса-
ді, доган та нагород не отримував, під 
слідством не перебував. У розмовах 
дуже обережний, до вина і карт не мав 
нахилів, знайомства мав з представни-
ками науки. Жив винятково на платню, 
власним матеріальним становищем 
був недостатньо задоволений. Досить 
розвинений, головним чином цікавився 
власною працею, але йому була при-
сутня й пізнавальність. Був політично 
достатньо розвинутим. Читав лекції з 
питань суспільствознавства в містах та 
селах. 

З 1929 р. П.А. Козар за свої соціаль-
ні погляди зазнав утисків з боку слід-
чих органів, і тричі був заарештований, 
але за нестачею доказів випущений 
з-під варти. У 1930 р. Д.І. Яворницький 
в листі до секретаря Української Ака-
демії Наук підтримав кандидатуру П.А. 
Козара в асистенти й на секретаря ка-
федри передісторії як фахівця, який 
кілька років брав участь у роботі комп-
лексної науково-дослідної експедиції 
на Дніпрельстані (1927–1931 рр.), а 
також відкрив «поля поховань» (с. При-
вільне, Запорізької обл.) і підготував до 
друку в УАН наукову працю «Поля по-
ховань римської провінціяльної куль-
тури на Припоріжжі». Але, як зазначив 
сам П.А. Козар у своїй автобіографії, 

більшовицькі переслідування затрима-
ли наукову роботу, і вона у нього поча-
лась лише з приходом німецької влади 
на українські землі у 1941 р. Таку тісну 
співпрацю П.А. Козара з нацистською 
окупаційною владою можна пояснити 
образою на радянську владу за пере-
слідування у довоєнний період та на-
маганням у карколомний період 1941–
1944 рр. влаштувати особисте життя і 
власної родини.

Після захоплення Дніпропетров-
ська німецькими військами, з 11 верес-
ня 1941 р. почали працювати відділи 
обласної управи, в якій П.А. Козар ке-
рував відділом освіти. Відділ з перших 
днів свого існування почав роботу з 
організації навчання в межах області. 
Працівники відділу приводили до ладу 
шкільне господарство, за вказівкою 
фашистського керівництва займалися 
виправленням підручників.  Три сек-
тори відділу освіти займалися такою 
роботою:

1. Шкільний сектор. З 1 жовтня по 
1 грудня 1941 р. працівники сектору 
організували навчання у 1388 школах 
області з охопленням 307 385 учнів та 
110 076 вчителів. Також, за даними на 
1 грудня 1941 р., організовано й розпо-
чато навчання у дев’яти професійних 
школах з охопленням 2165 учнів та 116 
осіб викладацького персоналу.

2. Сектор перепідготовки та вдо-
сконалення вчителів виконував функ-
ції навчально-методичного кабінету 
й обслуговував вчителів початкової 
та середньої шкіл Дніпропетровської 
області і м. Дніпропетровська. Штат 
співробітників сектору складався з кон-
сультантів, кожен із яких охоплював 
певну шкільну дисципліну та через сис-
тему консультацій здійснював практич-
но-педагогічну і науково-теоретичну 
допомогу вчителям свого фаху. Всього 
працювало 12 консультантів, на яких 
було виділено шість ставок по 800 крб. 
кожна.

3. Сектор позашкільної освіти і 
культів. До відділу 
освіти була приєдна-
на Інспекція культів. Її 
працівники проводили 
роботу в справі орга-
нізації релігійних гро-
мад. Підшукували по-
трібні культові речі для 
служіння, призначали 
священнослужителів, 
провадили реєстра-
цію церковних громад. 
Згідно відомостей, 
було 80 церков (9 ав-
токефальних, 71 гре-
ко-словянських), з них 
зареєстровано – 27.

Б ез п о с е р ед н ь о 
відділу освіти облас-
ної управи були під-
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22 лютого – 75 років тому (1938 
р.) у с. бородаївка Верхньодніпров-
ського району народився олександр 
явтухович григоренко, поет-шіст-
десятник, дисидент.
 

ПоЕт-ШІстДЕсятНик 
оЛЕксаНДр 
григорЕНко

 
Поет-шістдесятник Олександр Григо-

ренко, майже невідомий нині, народився 
в с. Бородаївка Верхньодніпровського 
району Дніпропетровщини. Його батьки 
– Явтух Антонович і Євдокія Сидорівна 
познайомилися на Далекому Сході. Бать-
ка, голову колгоспу, який видав селянам 
зерно на трудодні, 1932 року за «розба-
зарювання зерна» засудили до розстрілу, 
згодом послабивши вирок. Матір отрима-
ла п’ять років, як донька «куркуля». Обоє 
за час заслання втратили свої подружжя, 
а Євдокія Сидорівна і дітей – усі помер-
ли від голоду в Україні. 1937 р. подружжя 
повернулося до Бородаївки, за рік у них 
народився син Сашко.

1956 р. хлопець закінчив Верхньод-
ніпровську середню школу, мріяв стати 
військовим, вступив до Васильківського 
авіатехнічного училища під Києвом. Про-
те через кілька місяців подав рапорт на 
звільнення, оскільки зовсім не сприймав 
військової муштри, казарменного побу-
ту, чужомовного середовища. У березні 
1957 року Олександр повернувся до-
дому, збирався вступати до Київського 
університету на мовно-літературний фа-
культет. Натомість районний військкомат 
призвав юнака на дійсну строкову служ-
бу.

Вірші Олександр писав з юних літ: 
про кохання, любов до матері, України, 
друзів. Деякі вірші відсилав своїм одно-
класникам і до київських журналів.

В армії стежили за поведінкою Олек-
сандра, його патріотичні вірші потрапи-
ли в КДБ. Другого жовтня 1958 р. його 
заарештували, у січні наступного року 
Військовий трибунал Бакинського округу, 
де він служив, засудив хлопця до 6 років 
позбавлення волі за ст. 72 ч. 1 КК Азер-
байджанської РСР р., звинувативши в 
«антирадянській агітації та пропаганді». 
Батьки написали листа на ім’я Хрущова, 
в результаті чого Воєнна Колегія Верхо-
вного Суду СРСР 1960 року скоротила 
термін до 3 років.

Покарання Олександр Григоренко від-
бував у таборі суворого режиму управлін-
ня «Дубравлагу» ЖХ-385/11 у селі Явас у 
Мордовії. Там познайомився з багатьма 
українцями та в`язнями інших національ-
ностей, які одержали покарання за свої 
погляди. Здружився з Миколою Кучером 
з Дніпродзержинська, поетом Олексою 
Різниковим з Одеси. Від природи життє-
радісний, діяльний, Олександр вивчав ан-
глійську, німецьку, французьку, польську 
мови, продовжував писати вірші.

Після звільнення у жовтні 1961 року 
Олександр Григоренко повернувся до 
Бородаївки. Влаштувався працювати на 
будівництві комбінату, збирався вступа-
ти на філологічний факультет Київсько-
го університету, писав, надсилав вірші 
до «Літературної газети», мріяв видати 
збірку. Олександр листувався з поетами 
Миколою Гірником, Миколою Сомом, лі-
тературним критиком Віктором Іванисен-
ком.

«Чому мене не друкують?, – писав у 
листі молодий поет.– Невже мордовські 
«плями» тому виною? Га? Це найімовір-
ніше… Адже я антидержавних віршів не 
пишу. Чи, може, вдатися до гімнів і од? Та ні 
ж. Я надто розумний та чесний, щоби тільки 
славословити, «як в старі добрі часи».

У травні 1962 р. у «Літературній га-
зеті» була опублікована добірка  віршів 
разом з портретом юної поетеси з Ві-
нниччини Олени Задворної. Олександр 
тепло відгукнувся на ці поезії, зав’язалося 
дружнє листування, яке скоро переросло 
в кохання. Пізніше Олена Задворна-Га-
лай згадувала: «Перший лист від Сашка 
з його поезіями справив не просто при-
ємне враження, а й привабив особливою 
лаконічністю та стрункістю думок. Вірші 
зворушували одкровенням, емоційністю, 
мистецькою вправністю… Справді, я по-
тай від усіх зробила свій вибір: так, це – 
мій хлопець, ідеалізуючи його за духовне, 
елегантне, багатовимірне слово». І скоро 
переконалася: «Сашко був людиною ви-
няткової внутрішньої вроди, вольовою 
особистістю, завше сповнений духовної 
рівноваги і цілеспрямованості».

У липні 1962 року закохані зустрілися 
в Києві, куди вона приїхала вступати до 
університету. А 19 серпня 1962 року Олек-
сандр із батьком і старшим братом пішов 
до Дніпра і… зник. На дев`ятий день 
тіло юнака спливло нижче села. Є при-
пущення, що молодого поета-дисидента 
втопили співробітники КДБ. Похований 
Олександр Григоренко в рідному селі Бо-
родаївці.

Ні за життя поета, ні після  - не видано 
окремої книжки його поезій, лише кілька 
добірок у періодичних виданнях, спогади 
по нього. 

Хочу
Я хочу, сонце щоб світило,
Я хочу, вітер щоб зітхав,
Я хочу, струни щоб дзвеніли,
Щоб дзвону спів не затихав.
Щоб серце чуле і тривожне
Було у кожного з людей,
Щоби зробити було можна
З дорослих грішників – дітей.
Щоб совість щира, незрадлива
Суддею кожному була,
Щоби ніколи кривди злива
Ростків добра не залила.
Хай вільно будуть дихать груди,
Хай щастя ллється із очей,
Ніколи хай не будуть люди
Тіснить подібних їм людей.

порядковані такі установи та навчаль-
ні заклади: Український державний 
університет, Політехнічний інститут, 
Гідробіологічний інститут, Ботанічний 
сад, Залізничний технікум, Залізнично-
реміснича школа, Землевпорядний та 
Індустріальний технікуми, Фельдшер-
сько-акушерська школа, Історичний 
музей, Історичний архів, обласна ди-
тяча та сільськогосподарська станція.

Незважаючи на негативний факт 
співпраці з окупантами, одним із по-
зитивних моментів у діяльності облас-
ного відділу освіти було бажання ви-
ховувати національно свідому молодь. 
Інспектори відділу рекомендували 
вчителям виховувати в учнів любов до 
рідного краю, повагу до національних 
українських традицій. Та-кож члени об-
ласної управи в умовах воєнного хаосу 
та руйнації соціальної інфраструктури 
намагалися налагодити суспільне жит-
тя і задовольнити елементарні умови 
існування корінного населення. Завдя-
ки їх діяльності вирішувалися питання 
соціального забезпечення населення. 
Але діяльність обласної управи була 
припинена досить швидко – 1 червня 
1942р. вона була ліквідована.

Під час окупації Дніпропетровська 
Павло Козар став помітною фігурою 
у громадсько-культурному житті міс-
та. З 27 листопада 1941 р. він очолив 
кафедру української історії у Дніпропе-
тровському українському державному 
університеті, на початку 1942 р. почав 
керувати об’єднаним художньо-істо-
ричним музеєм. Крім цього П.А. Козар 
23 березня 1942 р. захистив в універ-
ситеті докторську дисертацію «Лоцма-
ни Дніпрових порогів», і 29 квітня 1942 
р. йому було присуджено звання док-
тора історичних наук. Цінність наукової 
роботи П.А. Козаря полягала в опра-
цюванні решток архіву лоцманської 
громади в самій Лоцманській Кам’янці 
та залучення матеріалів столичних і 
місцевих архівів, праць дослідників ХІХ 
– початку ХХ ст.

З 1 червня 1942 р. після ліквідації 
обласної управи П.А. Козар став на-
чальником шкільного управління при 
генеральному комісаріаті, а з 1 жовтня 
1942 р. перейшов працювати до від-
ділу пропаганди та культуро-просвіт-
ницьких закладів Української допоміж-
ної управи м. Дніпропетровська. При 
відступі німецьких військ восени 1943 
р. П. Козар змушений був евакуюва-
тись, і виїхав з Дніпропетровська з дво-
ма дочками – Галиною та Оленою. 24 
квітня 1944 р. він помер у польському 
місті Радомі від наслідків тяжкої хворо-
би.

Зі здобуттям Україною незалеж-
ності, шляхом перевидання наукових 
праць П.А. Козара  з доданням спо-
гадів про його життя та сучасні дослі-
дження його діяльності на окупованій 
Дніпропетровщині, були зроблені спро-
би висвітлити його науковий внесок у 
вивчення історії рідного краю та дати 
об’єктивну оцінку його професійній ді-
яльності.

 ольга ПЕтрУНЕНко. 
На світлині: Поселення дніпрових 

лоцманів побіля порогів.
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 Всечесніший Отче Маріо, шанов-
ний п. Цяпа, шановні пані і панове!

Мені надзвичайно приємно вітати 
п.Михайла Цяпу з появою монумен-
тальної книги «Мозолівка».  Книга 
містить історію села Мозолівка в Під-
гаєцькому повіті, Тернопільська об-
ласть,  особистих споминів автора, 
його друзів і про друзів по обох боках 
Атлантійського океану.  В ній знахо-
димо історію молодих років автора, 
його приналежнoсти  до визвольно-
го руху ОУН та воєнних  дій  Першої 
Укр. Дивізії Укр. Національної Армії 
Галичина.

Читача вражає надзвичайна 
пам’ять автора, детальні описи во-
єнного вишколу, які читаються майже 
як підручник, воєнних  дій  в Чехосло-
ваччині та Італії та повоєнного життя 
в Німеччині. Автор місцями виявляє 
своє почуття гумору і не боїться з 
себе «дерти лаха».

Михайло Цяпа з великою любов’ю 
та пошаною описує шкільні  роки, 
учителів та директора школи. Де по-
трібно справляє неточності  в деяких 
споминах друзів.

Михайло Цяпа проявляється над-
звичайним організатором. Він зумів 
приєднати  своїх друзів, односель-
чан, розкинених по різних кутках сві-
ту,  до цього важливого проєкту. Ці 
товариські та політичні зв’язки дають 
цікавий приклад  не тільки співпраці 
для виживання в складних воєнних 
обставинах та на еміграції, але та-
кож посвяти для визвольної бороть-
би, працi  для поширення інформа-
ції про Україну, ширення правди про 
нищівну комуністичну  владу, праці  
будови  громади, її культурних, освіт-
ніх, наукових та фінансових установ 
української громади.

В своїй книзі Михайло Цяпа по-
казав свої  здібності як мемуарист, 
дослідник, історик, архівіст, літерату-
рознавець, бібліотекар, філятеліст та 
жертвенний меценат.  Спомини авто-
ра та його друзів переплетені цита-
тами різних письменників та книг від  
Євангелії, Корану, Григорія Сковоро-
ди, Тараса  Шевченкa,  Івана Франка, 
Йогана Ґотфріда Гердера, Василя 
Бобинського, Бориса Бобинського, 
Олександра Олеся, Василя Симо-
ненка, Миколи Міхновського, Григо-
рія Костюка та Ліни Костенко.

Одна з найцікавіших частин для 
мене були спомини про радянофіла, 
укр. патріота, талановитого поета  
Василя Бобинського та його добу 
розстріляного відродження. Ця істо-

рія родини надзвичайно 
трагічна та зворушлива.

Автор використовує 
різні матеріяли і спо-
мини Григорія Костюка, 
рецензії та літературні 
праці Василя Бобин-
ського та його сина 
Бориса.  Книга споми-
нів  виявляє величезну 
працю автора, який по-
ставив собі завдання 
увіковічнити своїх од-
носельчан, які віддали 
своє життя за батьків-
щину, a також тих,  які дальше про-
вадять працю над будовою укр. гро-
мади в еміграції та Українi. Між ними 
такі постаті як  Євген  Репета, Василь 
Ліщинецький, Теместокль Вірста, та 
на жаль недавно покійний св. п. Ми-
рослав Кальба.

Книга включає багато прикладів 
з громадського життя та конкретнoї 
праці  для добра  укр. народу. Автор 
разом з другими ентузіястами вико-
нали надзвичайно важливу працю 
у сприянні пересилки величезної, 
важливої і цінної бібліотеки св. п. 
Ярослава Голуба Огородника до 
Львівського університету ім. Івана 
Франка при допомозі Тані Витвиць-
кої та Фундації Сейбер Світло (Sabre 
Foundation).

У споминах про Анн Арбор пізна-
ємо Михайла Цяпу як підприємця-
господаря, який вміло разом із Васи-
лем Огаром купує хати, відновляє їх 
та винаймає студентам. В одній хатi  
проживав сам Михайло, а в другій - 
різні студенти. Ми цю другу хату на-
зивали «House of Ukraine».

Спомини про життя в Анн Арборі 
включають  інформації про україн-
ський студентський клюб, працю в 
мaтeматичній бібліотеці, працю над 
російсько-англійським та англо-ро-
сійським математичним словником. 
Цікавим та зворушливим був опис 
працi над цим словником, включно 
з  неприємностями та кривдою, яку  
заподіяв  шовiністичний російський 
міністер освіти. проф. Пілюйков. 
Саме тому п. Цяпа  вирішив хоча 
в цей скромний спосіб надати при-
знання великій праці проф. Пілюй-
ка.

Особливе та шанувальне місце 
в  книзі  займає перебування Ліни 
Костенко як «Poet in Residence” в Мі-
шігенському Університеті через посе-
редництво Проф. Романа Шпорлюка. 
Мені пригадується перший міні-курс 

«Ліна Костенко і Шестидесятники», 
який я читала разом із проф. Асею 
Гумецькою.  Дім Михайла Цяпи був 
гостинним пристановищем для Ліни 
Костенко та її сина Василя, особли-
во після неприємних перипетій в 
Ню-Йорку.  В книзі також включено і 
програму наукової  конференції “Лінa 
Костенко - Мистець та Мислитель» 
та статтю з газети “Свобода” про лі-
тературний вечір Ліни Костенко.

Mи жартували із св. п. Надією 
Світличною,  що треба виготови-
ти меморіяльну дошку на  домі, де 
перебувала Ліна Костенко в 1989 - 
1990р.       

В кінці книги поміщена стаття про 
сучасний занепад і сумну  долю села 
Мозолівка.  У післяслові автор пояс-
нює свою мету у написанні  цих спо-
минів.

Він  звертається до  українців на-
ступних поколінь, щоби вони дбали 
про Україну, жили та працювали на її 
майбутнє.

Книжку автор дарує перемож-
цям конкурсу укр. мови ім. Петра 
Яцика сподівaючись, що ця молодь 
буде тією елітою, яка продовжува-
тиме працю тих, які уже відходять. 
На кінець хочу сказати, що такі 
спомини дуже важливі для дослід-
ників, які тепер так прискіпливо ви-
вчають i в деяких випадках викрив-
люють правду про укр. визвольну  
боротьбу.  

Нещодавно відомий історик 
Франк Сисин підкреслив важливість 
«мікро історії», а саме історії сіл та 
міст і разом iз  тим важливість мему-
арів  у виповненні ширшої картини 
історичних подій.

Від себе заохочую всіх записати 
спомини або зняти на  відео роз-
повідь про свої переживання,  щоб 
зберегти усні історії для наступних 
поколінь.

Шановна редакція! 
З ініціативи Комітету «Спадщина» Українського  Куль-

турного Центру бібліотеки в місті Воррен (Мічіган), влашто-
вано дуже успішну імпрезу, презентацію книжки «Мозолівка». 
Долучаю фотографію самої книжки та доповідь магістра  
Віри Андрушків. Пересилаю Вам мої сердечні поздоровлення! 

Марія Зарицька червіовська (Мічіган, сШа).     

ДоПовІДь МаҐІстра вІри аНДрУШкІв

З листів до редакції
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З 17 по 23 лютого 2013 року для ви-
хованців позашкільних еколого-натура-
лістичних закладів області та базових 
загальноосвітніх шкіл з екологічної освіти 
та виховання проводилося зимове оздо-
ровлення у всеукраїнському екологічно-
му таборі-експедиції „Ойкос”, що працює 
на базі Закарпатського обласного еко-
лого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (директор Геревич О.В.).

Центр є одним з найпотужніших поза-
шкільних освітньо-виховних закладів за-
хідного регіону, який координує інструк-
тивно-методичну, дослідницьку роботу 
педагогів, учнів та юннатів шкіл та ПНЗ 
області і проводить змістовну роботу з 
екологічної освіти і виховання дітей та 
учнівської молоді Закарпатської області 
з урахуванням сучасних освітніх вимог.

До складу учнівської делегації від 
Дніпропетровської області ввійшли ви-
хованці дитячого екологічного центру м. 
Дніпродзержинська, переможці обласних 
та всеукраїнських масових заходів еко-
лого-натуралістичного спрямування, та 
учні середньої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 44 м. Дніпродзержинська, 
активісти прес-центру шкільного парла-
менту, учасники відкритого фестивалю 
дитячих та молодіжних засобів масової 
інформації України „Жми на RECord!”, 
переможці фотоконкурсів екологічної те-
матики.

Учасники заходу ознайомилися з 
профільними з навчальними кабінетами 
Закарпатського облЕНЦ, куточком живої 
природи, навчально-дослідною земель-
ною ділянкою, учнівською юннатівською 
пасікою, декоративною водоймою, а 
також з дендрологічним парком, який є 
окрасою території закладу. В дендро-
парку ЗОЕНЦ зростають понад 100 видів 
цінних деревних та чагарникових рослин, 
зокрема магнолія Суланжа, болотний ки-
парис, сосна кедрова європейська, гінкго 
дволопатеве, кедр ліванський, метасек-
войя гліптостробовидна тощо.

Учасникам оздоровлення та конгрес-
туру „Юннатам про Карпати” була також 
презентована діяльність дитячої еколо-
гічної відеостудії „Дивосвіт”, яка кілька 
років тому створена і плідно працює в 
ЗОЕНЦ. На заняттях екологічної відео 
студії юннати закладу під керівництвом 
фахівців обласного телебачення навча-
ються працювати з сучасною фото- та ві-
деотехнікою, брати інтерв’ю, створювати 
відеорепортажі та висвітлювати всі цікаві 
події з життя центру.

Під час заходу педагогічним колек-
тивом центру була організована і прове-
дена творча зустріч педагогів та юннатів 
Дніпропетровської та Закарпатської об-
ластей, в ході якої педагогічні працівни-
ки представили основні напрями роботи 
позашкільних еколого-натуралістичних 
установ двох областей, презентували 
свої методичні та педагогічні напрацю-
вання, видавничу продукцію екологічної 
тематики, а юннати обмінялися досвідом 
проведення дослідницької, практичної 
природоохоронної, екологічної діяль-
ності в умовах степового та гірського 
ландшафтного біологічного різноманіття, 

вирішення екологічних проблем в своїх 
регіонах.

З метою презентації тісного спів-
робітництва Закарпатського обласного 
ЕНЦ та Ужгородського національного 
університету для делегації учнів Дніпро-
петровської області була проведена зміс-
товна екскурсія до зоологічного музею 
біологічного факультету університету, в 
ході якої юннати ознайомилися з колек-
цією безхребетних та хребетних тварин, 
яка збиралася науковими співробітника-
ми університету з часу створення музею 
у 1946 році під час проведення експеди-
цій та обміну між зоологічними музеями 
різних міст СРСР. Завдяки цьому екс-
позиційна частина у виставкових залах 
музею на даному етапі нараховує біля 5 
тис. експонатів, що представляють фау-
ну усіх континентів та океанів світу.

В рамках зимового оздоровлення юн-
нати Дніпропетровської області відвідали 
„перлину” Закарпаття – всесвітньо відо-
му Долину нарцисів, яка є унікальним 
ботанічним об’єктом краю, і де охороня-
ється один із останніх в Європі осередків 
нарцису вузьколистого, популяція якого 
збереглася з гляціального періоду до 
наших днів і є реліктовою. І хоча під час 
відвідання „Долина нарцисів” знаходила-
ся під щільним сніговим покровом, а не 
під суцільним білим покровом квітучих 
нарцисів, вона все одно була естетично 
привабливою.

Родзинкою зимового оздоровлен-
ня юннатів Дніпропетровської області 
та конгрес-туру „Юннатам про Карпати” 
стало відвідання відомого історико-куль-
турного об’єкту регіону - географічного 
Центру Європи, який розташований не-
подалік с. Ділове Рахівського району, та 
одного з найбільших заповідників Украї-
ни – Карпатського біосферного заповід-
ника (директор професор Гамор Ф.Д.), 
центральна садиба якого знаходиться в 
найвисокогірнішому районі Закарпаття. 
Заповідник входить до міжнародної ме-
режі біосферних резерватів ЮНЕСКО і є 
одним з найбільших наукових та еколо-
го-освітніх центрів Карпатського регіону, 
де зберігаються мало порушені та прак-
тично незачеплені людською діяльністю 
передгірні діброви, гірські букові, мішані 
та смерекові ліси, субальпійські та аль-
пійські луки, із значним біологічним різно-
маніттям флори та фауни.

На території заповідника з 1993 року 
за ініціативи Національного еколого-на-
туралістичного центру учнівської молоді 
та Закарпатського обласного ЕНЦ прово-
диться робота всеукраїнського еколого - 
освітнього наметового табору-експедиції 
„Ойкос”, учасниками якого неодноразово 
були і юннати Дніпропетровської області.

На території заповідника, що є при-
родно - заповідним об’єктом світового 
рівня, знаходиться єдиний в Україні му-
зей екології гір та історії природокористу-
вання в Українських Карпатах, який від-
відали учасники зимового оздоровлення 
з Дніпропетровщини. Музейні експозиції 
музею розкривають інформацію про іс-
торію формування Карпатських гір, їх 
основні типи ландшафтів, рослинний і 
тваринний світ, основні напрямки при-
родокористування в гірських районах від 
витоків заселення цих земель людиною 
до наших днів, унікальність і самобут-
ність традиційного гірського землероб-
ства, лісокористування, господарства, 
які є невід’ємною частиною культурного 
надбання українських горян.

Під час перебування на центральній 
садибі Карпатського біосферного запо-
відника керівники учнівської делегації 
Дніпропетровської області взяли участь 
у розширеній науково-методичній на-
раді працівників заповідника та уклали 
з керівництвом КБЗ договір про співро-
бітництво в рамках виконання обласної 
комплексної програми організації науко-
вих практик та екологічних екскурсій „Ви-
вчаємо заповідні території України”.

Протягом проведення зимового оздо-
ровлення юннатів Дніпропетровської об-
ласті на території Закарпаття та конгрес-
туру „Юннатам про Карпати” екологічною 
відео студією „Дивосвіт” Закарпатського 
обласного ЕНЦ знімався відеорепортаж, 
який в подальшому буде презентований 
всім учасникам заходу.

На зворотному шляху до Дніпро-
петровська учасники заходу відвідали 
місто кави та шоколаду Львів, де побу-
вали в історичній частині міста, яка має 
неперевершену старовинну архітектуру, 
що внесена до всесвітньої історичної та 
культурної спадщини ЮНЕСКО. 

І.о. МайБороДа, 
заступник директора 

кЗо „обласний еколого-
натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді”.

Про ПровЕДЕННя ЗиМового оЗДоровЛЕННя 
У всЕУкраїНськоМУ таБорІ „ойкос”  ЗакарПатської оБЛастІ
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вІД рЕДакцІї: 
Найперше ми дякуємо 

пані Любов Василів–Базюк 
за небайдужість до укра-
їнського сьогодення. А ще 
вище наведені рядки на-
штовхують на думку, що 
навіть здалеку зрозуміло 
наскільки нагальна про-
блема реформування ві-
тчизняного агропрому. 
Тим більш що ця проблема 
не лише економічного, а й 
соціального характеру. На 
нашому фото вічна – тру-
дівниця пенсіонерка з села 
Майорка Дніпропетров-
ського району Лідія Голік. 
Цій жінці невдовзі випо-
вниться вісімдесят літ, 
але вона, як пише українка з 
Канади, «…  до  кінця  жит-
тя  -  не  може   відпочити  
-  бо  помре  з  голоду.» А тому час вимагає негайних 
змін в українському селі. І, дякувати Богу, в країні є для 
того можливості. Найперше вони полягають у запро-
вадження справжнього локомотиву аграрного сектору 
України – природного землеробства.   

провідник рубрики: 
іван лаЗарЕнко,  фермер, 

координатор  всеукраїнської 
програми  «природне  

землеробство» 

ДеРжАВА мАє пОДБАти 
пРО  літніх селян 

Я багато думала над  тим 
як повинно бути нині обла-
штована господарка в сучас-
ному українському селі.   Як 
вижити селянину в цей роз-
христаний соціально час? 
Чим  вони  мають  зорати?   
Коней  нема,  моторових  ма-
лих  плугів  -  нема,  а  як  є  
-  нема  грошей  купити.    А 
кожний  садить  все,  те  що  
собі  потрібно  на  цілу  зиму.   
По  селах  для  молодих  лю-
дей  немає  праці.   Господарчі  
спілки,  що  винаймають  зем-

лю  -  затруднюють  середнього  
віку  людей,  яких   діти  вже  живуть  у  місті  то  приїжджають  
до  батьків,  щоб  у  присадибному  городі  викопати  свіжих  
овочів. Шкода  спостерігати в Україні   стареньких  людей,  які  
мусять    здобувати  на  старість  собі  харчі,  бо  крамниці  в  
селі  нема,  а  до  міста -  не  завжди   доходить  автобус.   У  
таких  злиднях  -  без  води  в  хаті,  каналізації,  ванни  -  пен-
сіонери  фермери   в  Канаді  не  живуть.   Кожна  ферма  має  
модерні  умовини.   Малі  господарства  -  30  акрів -  мають  
люди  середнього  віку,  коли  працюють  здають  в  аренду  
великим  фермерам,  що  мають  всю  свою  машинерію,  а  на  
пенсії  наймають  компанії, які  їм  засаджують  картоплю,  чи  
те,  що  вони  подумають.   Заводять  овочеві  сади,  яблуні  та  
груші  та  все  інше. Дерева  висотою  не  вище  як  2      метра.    
Я  можу  рукою  зривати  яблука  з  вершка  дерев.   У  місті  не  
вільно  тримати  курей,  гусей  та різного  птацтва.   Фермери  
мусять  мати  дозвіл  та  правильно  побудовані  хліви  для  
свиней,  бо  запах  свинячого  гною  розходився  по  сусідніх  
фермах  та  люди  нарікали,  тому  ті  що  тримають  свиней  
-  мають  спеціальні  очищаючі  коміни  на  поганий  запах.   
Дуже   шкода    стареньких,  спрацьованих  селян,  які  до  
кінця  життя  -  не  можуть  відпочити  -  бо  помруть  з  голоду.   
Для  таких  людей  держава  має  побудувати  будинки,  де  є  
ліфти,  всі  вигоди  за  їхню  присадибну  землю,  а  їхні  хати  
та  хліви  розібрати,  спорожнити,  та  шукати  добрих  молодих  
господарів,  що  будуть  від  держави  винаймати  землю,  сіяти  
те,  що  буде  потрібним,  садити  модерні  сади,  а  в  селещі  
для  старших  людей  має  бути  добра  крамниця  з  яриною,  
овочами  та  різним  м’ясом,  гігієнично  приготоване.   

Любов васиЛІв – БаЗюк, 
(торонто, канада)

 

16 лютого делегація аграріїв криничанського райо-
ну, солонянського та томаківського районів, а також 
представники з івано-франківської області (петрунів 
микола), польщі (шрьода мичислав) та чехії (конторик 
йозеф) відвідали фермерське господарство «ірій», яке 
знаходиться в селі миколаївка, новомосковського ра-
йону, дніпропетровської області. метою поїздки було 
ознайомлення з технікою для органічної обробки землі.

Альтернативою ультрахімізованого методу господарювання 
є органічне (біологічне) землеробство, яке повністю виключає 
застосування отрутохімікатів і неякісних мінеральних добрив. 
Проте це землеробство вимагає високої культури, дотримання 
всіх термінів та вимог обробітку ґрунту і догляду за рослинами, 
застосування біологічних методів захисту рослин від шкідників 
та бур’янів. Воно невіддільне від добре поставленої насіннєвої 
справи, наявності високоврожайного і стійкого проти вірусів і 
грибків гібридного насіння.

При органічному (біологічному) землеробстві на перших 
порах врожаї дещо нижчі (на 10-20 %), але його продукція 
ціниться на світовому ринку значно дорожче від вирощеної 
із застосуванням міндобрив та отрутохімікатів, іноді навіть у 
2—3 рази. Органічне землеробство засноване на застосуванні 
органічних добрив, перш за все гною, торфу, сапропелів. Для 
сучасної України проблема деградації земель (природне або 
антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, скла-
ду, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно 
пов’язаних із землею природних компонентів) досить актуаль-
на, тому особливо актуальним є не лише впровадження нових 
технологій, а й залучення міжнародного досвіду.

Гості змогли побачити самостійно виготовлений 2-х ме-
тровий культиватор, який допомагає забезпечити дотримання 
принципів природнього (органічного) обробітку землі; камеру 
біоферментатора, споруджену за американською технологією 
біологічних процесів ферментації «Біопроферм».

криничанський район: 
СТОВ «Лада», директор 

Мариниченко Михайло Олек-
сійович, 

СТОВ «Лада», агроном 
Солоний Петро, 

ТОВ «Сільгоспобладнан-
ня», директор Мариниченко 
Микола Олексійович,

Фізична особа-підпри-
ємець Мариниченко Ольга 
Миколаївна,

СТОВ «Карат Плюс», за-
ступник директора Копайго-
родський Григорій Фадейо-
вич, 

СТОВ «Карат Плюс», го-
ловний інженер Корженко 
Сергій Вікторович,

СТОВ «Карат Плюс», го-
ловний агроном Пільнік Юрій 
Дмитрович, 

ФГ «Лемко», голова Мат-
вій Петро Васильович, 

ФГ «Лемко», Матвій Іван 
Петрович, 

ФГ «Колосок», Євдокімов 
Микола Вікторович, 

Ворошило Едуард Анато-
лійович - активний прихиль-

ник природовідповідного зем-
леробства, 

Приватний підприємець 
Напрасний Олександр Мико-
лайович, 

Ратанчук Володимир Ми-
колайович, 

Пазін Микола Васильович.
солонянський район:
ФГ «Вдача», Снітко Ігор 

Михайлович, 
ФГ «Снітко», Снітко Мак-

сим Ігорович, 
ФГ «Шлях», Ганзенко Ігор 

Владиславович.
токмаківський район: 
ФГ «Сімона П.П.», Сімон 

Павло Петрович, 
ФГ «Нива», Палець Анато-

лій Іванович, 
ФГ «Весела Долина», Ша-

пошник Микола Олексійович.
Івано-Франківська об-

ласть: 
Петрунів Микола. 
Польша:
Шрьода Мичислав. 
чехія:
Конторик Йозеф.

ОРгАнічнА ОБРОБкА землі –
 міжнАРОДнА спіВпРАця

лідія голік
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Християнська сторінка

для того, щоб поповнити знання біблії, почути відповіді на запи-
тання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухайте
християнську радіопрограму «Відвертість», яка виходить в ефір
щонеділі о 21:30, на першій програмі українського радіо.

проВідники  рубрики: 
почесний доктор теології леонід якобчук та журналіст лев хмЕлькоВський

життя  ісУсА  хРистА  ДО  БОгОяВлення

євангеліє від Луки (2, 40-52) 
В основу бесіди покладено кни-

гу о. олександра меня „світло в 
пітьмі сяє“‚ яку переклав україн-
ською мовою лев хмельковський 
і випустило в світ львівське ви-
давництво „свічадо“ у 1995 році. 
талановитого християнського 
просвітителя о. о. меня вбили у 
подмосков’ї  9 вересня 1990 року 
ударом сокири по голові. його 
вдова наталя григоренко дору-
чила л. хмельковському переклад 
творів о. о. меня. 

Свято Хрещення Господнього 
для нас – особливе‚ тому що цього 
дня, в день Свого Хрещення‚ покли-
каний був Господь небесним Своїм 
Отцем до служіння родові людсько-
му. Він був покликаний, щоб заради 
нас жити, вчити, страждати, вмерти. І 
ось подивіться на це дивовижне для 
нас видовище: коли Іван Хреститель 
проповідував на Йордані, до нього 
приходили люди різних станів, при-
ходили і вчені, і книжники, і солдати, 
і збирачі податей... Прийшов серед 
них Ісус з Назарету Галілейсько-
го. По-людськи міркуючи, не було в 
Нього жодних переваг, прийшов як 
один із багатьох. Можливо, там були 
сотні таких самих сільських ремісни-
ків і Він був з ними. Просто говорить 
євангеліст: „Прийшов Ісус з Назаре-
ту Галілейського“. Прийшов звідти, з 
того села, де жив Він увесь той час, 
майже 30 літ Свого життя.

Марно ми намагаємось проник-
нути у ці роки, тому що майже нічого 
не розповідають нам євангелісти, як 
жив Господь обіч людей. Ми знаємо, 
як Він проповідував, як Він викривав, 
як Він, врешті страждав, і як Він явив-
ся воскреслим, але ми не знаємо тих 

довгих років, які Він провів у селищі, 
що називалося Назарет. А нам так 
хотілося б це знати, адже Він там 
жив як звичайна проста людина: нам 
це дало б особливий приклад, щоб 
ми могли наслідувати Його. Але не-
відоме, нез’ясоване для нас назарет-
ське життя Господа. Перше, про що 
ми дізнаємось, що Він там трудився, 
бо Він був теслею, працював власни-
ми руками.

Є багато переказів, легенд про 
те, як Він ще в дитинстві творив 
дива, наприклад, оживляв глиняних 
пташок. Але все це неправда, тому 
що коли Він вийшов на проповідь, усі 
односельці дивувалися, що Він може 
стати учителем, проповідником, вони 
нічого про Нього не знали, окрім того, 
що Він Син Марії і є в Нього рідня в 
Назареті. Коли Він прийшов про-
повідувати до їхнього молитовного 
дому, вони запитували: „Чому Він 
нас вчить? Чи не Він син теслі і тес-
ля, ось Його брати і сестри з нами?“ 
Вони були надто близько Від Нього і 
не роздивилися, не вгадали, не поба-
чили і не відчули. Господь ніби при-
ховував від них Свою божественну 
таємницю.

Назаретське життя, сокровенне 
життя разом з Матір’ю. Йосиф помер, 
вони залишилися вдвох і нам завжди 
хочеться уявити собі, як закінчував-
ся день праці у цьому домі, як Діва 
Марія приносила воду з-під гори у 
високому глекові, коли Вона закін-
чувала свою працю біля вогню, коли 
Він складав Свої інструменти, і вони 
залишалися удвох – Мати й Син. 
Здавалося б, таке звичайне, таке по-
всякденне перед нами — Мати разом 
з Сином у темному вечірньому покої, 
де лише вогник горить. Коли б хтось 
зазирнув у двері цього дому, він по-
бачив би Матір і Сина, які сиділи за 
столом, вечеряли.

І це для нас нескінченно дороге, 
тому що ми з вами ведемо звичай-
не життя, і те, що Господь жив тим 
же життям, освячує усе: і важке іноді 
ранкове пробудження, і наші життє-
ві турботи і заняття. І ніхто не може 
сказати, що життя сіре, тому що тре-
ба прибирати, прати, куховарити. 
Оскільки це робила Матір‚ трудився 
повсякденно її Божественний Син, 
отже, немає нічого принизливого ні в 
праці, ні в наших звичних буденних 
заняттях.

Звичайно, ми знаємо, що життя 
Його було сповнене молитви. Вже 

потім, коли Він став проповідником, 
коли Він почав провіщати своє Єван-
геліє, Він рано вставав і йшов само-
тньо в гори. Як оповідає євангеліст, 
вставши рано, коли усі ще спали, 
Він йшов молитися. Мабуть, Він ви-
шукував кожну хвилину, щоб побути 
перед лицем Свого Небесного Отця. 
І знову перед нами урок: Він ці хви-
лини ловив, а в нас вони є, і ми не 
використовуємо їх, втрачаємо.

Лише один випадок з того часу 
розповідає нам євангеліст Лука. Всі 
ви добре пам’ятаєте цю єдину розпо-
відь з дитинства Господа. Коли Йому 
виповнилося дванадцять років, бать-
ки узяли Його на Пасхальне свято до 
Єрусалиму. Там зібралися тисячі лю-
дей, десятки тисяч, і ось разом зі сво-
їми рідними, сусідами йшов і хлопчик 
Ісус. Йшли вони, раділи, співали, 
зустрічали свято, а потім загубили 
Його, загубили Сина серед юрби. 
І три дні – уявіть собі – три дні блу-
кали Марія і Йосиф містом, бігали у 
відчаї, кликали Його повсюдно – але 
як знайти хлопчика у переповненому 
прочанами місті? Тоді вони пішли до 
Храму, просто помолитися Господу, 
щоб Він їх настановив — і там, під 
навісом, де сиділи вчителі віри, вони 
знайшли Отрока Ісуса.

Ось ще одне нагадування нам з 
вами, тому що немає нічого легшого, 
ніж загубити Господа, загубити Його 
так, як загубили батьки. Ми Його гу-
бимо серед метушні, ми Його губимо 
в самозаспокоєності, коли зайняті 
різноманітними справами, і звісно, 
губимо в гріхах, коли вони заповню-
ють нас, і Господь нас залишає, від-
ходить. Страшно втратити Христа в 
серці своєму. Подумайте про батьків, 
які бігали містом три дні – як їм було 
страшно й гірко! Якщо ви відчува-
єте, що ваше серце втратило Його, 
більше не відчуває Його поруч, то не 
будьте байдужими, шукайте теж, усім 
серцем закликаючи: „Господи, де Ти? 
Я Тебе загубив, я не відчуваю більше 
Твоєї присутності, доторку!“

І як вони знайшли Його в храмі, 
так і ми знаходимо Його в спільній 
молитві. Кому стає важко, хто втра-
чає Бога, хто губить Христа, той 
знайде Його у спільній молитві. На 
це вказує нам Письмо, адже вони 
знайшли Його у Храмі, де збирали-
ся люди для молитви. І коли у вас 
на серці справді важко, прийдіть до 
Церкви не просто постояти, послу-
хати, або помолитися разом з інши-
ми. Якщо цього дня немає служби, 
покличте свою сусідку, близького 
друга, помоліться вдома разом, щоб 
Господь почув вас, бо Він Сам ска-
зав нам: „Де двоє чи троє зібралися 
в ім’я Моє, Я там серед них“.
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З майбутньої книги «Діаспора пам’ятає» 

Цього чоловіка добре знають у нашій гро-
маді. 19 листопада він, як і щороку, піде разом 
з українцями Великого Нью-Йорку до собору 
Святого Патрика, аби помолитися, аби згада-
ти, аби попросити Всевишнього, щоб упокоїв у 
Царстві Своїм безневинно убієнних. Йому вже 
багато років, але пам’ять цупко береже пере-
жите у ті страхітливі для України роки - 1932 і 
1933-й, на які припало його дитинство. Ці спо-
мини 90-літнього свідка Голодомору таврують 
сталінізм, який винищив штучним голодом 10 
мільйонів українських селян, сильніше, ніж 
будь-яка публіцистика чи наукові дослідження.

Мене звуть Тихін Липовий. Народився я в 
1921 році в селі Носачів Смілянського району 
на Черкащині в родині Левка та Параски Ли-
пових. У сім’ї нас було п’ятеро. То був суворий 
час, тривожний і голодний. Точно не пам’ятаю, 
коли саме почалося відбирання в українських 
селян хліба, але пригадую, що «викачкою» 
керував присланий з Москви директор школи 
Фьодор Якунін. Саме ця сатана доклала най-
більше зусиль, щоб дотла зруйнувати колись 
заможне наше село.

У 1932 році розпочалася голодівка. Тоді 
від хати до хати почали рискати комісії в по-
шуках хліба, штрикали ключками по подвір’ях, 
городах, стукали по стінах, намагаючись від-
шукати й вимести все до останньої зернини.

Пригадую, як хлопець Митрофан, трохи 
старший за мене, який колись пас нашу коро-
ву, лежить на колгоспному возі, зовсім обезси-
лений, й благає батька: «Дядьку Левко, помо-
жіть, порятуйте, вмираю...». Той Митрофанів 
приречений погляд стоїть у мене перед очима 
й все життя мандрує за мною по світах.

Перед тим, як село почав викошувати 
голод, збіжжя, забране у селян, звезли на ви-
гін - сільський майдан, поставили молотарку й 
почали молотити. Ми малі бавилися, тішачись 
тим дійством, не відаючи, до чого це все при-
зведе.

Одна жінка, яку в селі називали по-
вуличному Смілянка, у розпачі кинулася до 
місцевого комуніста Захарка Подзіруна: «Слу-
хай, Захарку, ти не для мене залиш хліба, за-
лиши для моїх трьох голодних діточок!» «Як 
не матимеш, що їсти, то будеш їсти своїх ді-
тей», - відповів той.

Після того, як у селян позабирали хліб, 
розпочалися великі крадіжки: крали худобу, 
залазили в погреби, виносили все, що могли 
підняти, - картоплю, капусту, огірки... Наша 
сусідка Кравчиха щоночі сиділа з косою, охо-
роняла, а злодії вешталися від погреба до по-
греба. Однієї ночі, коли батько був на роботі, 
залізли й у наш погріб. Не знаю, коли батько 
викопав новий у сінях, але все, що залишило-
ся від злодіїв, перемістилося туди.

Перший раз я побачив голод на власні 
очі, коли одного разу ми з батьком вийшли з 
церкви, а попід тином лежала спухла жінка, із 
землею в роті. В агонії вона шкрябала нігтями 
ґрунт, так, ніби з останніх сил пробувала втри-
матися на цій землі.

У сусідській хаті колись заможного госпо-
даря організували так званий ледачком, куди 
зганяли людей, які не мали сили працювати в 
колгоспі.

Навесні ми посадили столові буряки на 
висадки. Одного разу батько пішов вранці пе-
ревірити наш город, аж дивиться вся та розса-
да вирвана з корінням. Батько зразу зрозумів, 

що то справа рук когось із ледачкому й по-
прямував туди, щоб дізнатися, хто це зробив. 
Тільки на поріг, а назустріч йому виходить дру-
жина батькового товариша Андрія Богуслав-
ського й благає: «Братику Левку, роби зі мною 
що хочеш, але то я поїла всі твої висадки...» 
Батько повернувся до хати, сів за стіл, схилив 
голову на руки й довго плакав.

У Олекси Пилипенка, якого загнали в 
Сибір, була неграмотна дружина Олена і син 
Матвій. Пам’ятаю таку картину. Весною 33-го 
ця жінка виповзла з хати і лежачи, попаски, не-
мов і не людина, зубами рве спориш і лободу, 
а я виліз на акацію, зриваю й кидаю їй китиці, 
які вона одразу ж поїдала. Син Матвій крутив-
ся біля нас. Хоча їсти в нас не було чого, але 
мама часто давала йому склянку молока, бо 
ми мали корову.

Батькового товариша Богуславського від-
правили на Сибір, а дружину з двома дітьми і 
скринею вивезли на околицю села й кинули. 
Приходить до нас вона ввечері й, плачучи, 
просить дати бодай ковток молока для дітей. 
Як же не дати - до того ж це жінка товариша. 
Мама налила невеличкий глечик дала їй в 
руки, а та тільки вийшла за поріг, обезсилена, 
впала й розбила той глек. Знову вертається, 
знову плаче, мама знову наливає їй молоко, 
але взяла її під руку й понесла її дітям молоко 
сама.

Я іноді відвідував її за селом, бо то було 
близько від нас. Страшна картина: стоїть скри-
ня під відкритим небом, вихудла жінка, мокрі, 
брудні, голодні діти туляться до неї...

Розпочалася агонія, про яку не хочеться 
ані згадувати, ані розповідати. Дві жінки Шти-
лівни, може, то була мати й донька, а може, 
сестри, зарізали іншу жінку з Калинівського 
кутка, наварили холодцю й продавали на ба-
зарі. На другому кінці села чоловік зарізав ма-
лого хлопця і з’їв.

Однієї неділі я пас біля цвинтаря корову. 
Аж їдуть два хлопці мого віку - дванадцятиліт-
ки, називалися вони Тарани, а по-вуличному 
Бедки. Двоє коліс від воза, голоблі, доточена 
платформа. «Тільки що відвезли маму й кину-
ли в яму, їдемо по батька», - кажуть. Пішов я 
на кладовище, дивлюся, а в ямі лежить жінка у 
вишитій сорочці, лежить на боці з підігнутими 
колінами, можливо, вона ще була жива. Піс-
ля голодівки цих хлопців у школі я більше не 
бачив.

...Голодна смерть була нещадною - не ми-
нала жодної хати, жодної родини. Помер мій 
дядько з материного боку - Іван Журавель, 
помер дядько Михайло Липовий, помер дво-
юрідний брат Макар. Сестра Агафія вийшла 
заміж, у 1933-му році народила дитину, яка за 
пару днів померла. Сестра настільки опухла, 
що не могла ходити: ноги стали мов колоди, і 
з них сочилася ропа. Батько, бачачи, що вона 
гине, забрав додому, десь на станції роздобув 
малісу. Приніс додому ціле відро і почали ми 
її рятувати. І так батько врятував доньку від 
голодної смерті.

Люди почали звикати, що та чи інша коро-
ва не поверталася ввечері у село з пасовись-
ка. Пам’ятаю пастух Зозуля пас овець, а вве-
чері люди виходили і самі забирали їх. Зозуля 
і вся його родина загинули під час голоду, а ту 
хату колгосп віддав іншим людям.

Паламар церкви, який жив недалеко від 
моєї сестри Насті, мав двох синів і доньку 

Устю. Дружина і двоє синів померли, а Устя 
вижила. Пізніше, в часи побудови комунізму, 
цей паламар таємно хрестив сільських дітей.

Харчами в ті страхітливі часи була в нас 
хлібина на шістьох на цілий тиждень та ще що-
денна склянка молока - оце і все. Пам’ятаю, 
посилала мене мати до Богуславського садка, 
щоб нарвав кислих зелених слив, з яких вона 
варила борщ.

Більше врятувалося від голоду селян, 
які жили поблизу ставка, адже там водилася 
риба. Вони так пильнували свої ятері, що по-
цупити щось із них було марною справою. За 
крадіжку риби можна було заплатити життям. 
Я, малий, рятувався від голоду зеленими сли-
вами. Біля нашого погреба росла сливка, якій 
я не давав спокою. Ще задовго до того, як пло-
ди поспіють, я з’їдав їх майже всі. Пригадую, 
наївся зелених слив і нічого не можу взяти до 
рота - страшна оскома. Якось у неділю попас-
ти гнав я по Куцівській дорозі корову, аж бачу 
метрів сто від мене - гурт людей. Думаю, дай 
піду подивлюся, що вони там роблять. Підій-
шов ближче і бачу, люди косами розрізають 
здохлу коняку й м’ясо кладуть у мішки.

Один чоловік на прізвище Заєць побачив 
мене й почав проганяти. «Йди звідси, - каже, - 
а то й від тебе щось відріжемо».

Ходили ми малими дітьми до лісу збирати 
жолуді, потім товкли їх у ступі й пекли млинці, 
дуже гіркі на смак, але ми їх їли й запивали мо-
локом. По весні ходили на картопляне поле, 
де іноді можна було знайти мерзлу картоплю. 
Вона була дуже м’яка, тому брати її треба 
було дуже обережно, щоб не змішати з зем-
лею. На смак вона притомно солодка і їсти її 
було майже неможливо. Хоча вибору не було. 
Хочеш жити - мусиш їсти.

1933-й рік - це був рік так званих чуреків 
-млинців, якщо можна так назвати: лободу й 
спориш сікли, змішували, додавали води й пе-
кли на сковороді. Малі діти нагадували скеле-
ти з величезними роздутими животами, було 
як впаде, то пару разів, на тому животі, немов 
на кулі, ще й обернеться.

На тих, хто уночі шукав, аби щось украсти, 
були засідки. А хто крав? Голодні. Живими їх 
уже не випускали. Хоча карати треба було, на-
впаки, тих, що влаштовували засідки, - різних 
активістів, місцевих і присланих з «центру», 
які не мали нічого людського.

Це лише деякі факти, маленький відтинок 
української історії, свідком якої я був. Якось 
уже після Голодомору зайшов я до своєї ро-
дички Софії, яка жила біля залізничної станції, 
то вона сказала, що в нашому селі вимерли з 
голоду 740 осіб! Зрозуміло, що ця цифра «не-
офіційна» й дуже приблизна. Але скільки та-
ких сіл по всій Україні?! Сотні, тисячі... І скільки 
в них печальних і безмовних цвинтарів?!

між  жОРнАми  «жОВтОгО  князя» 
зі споминів свідка голодомору

«Уривок з книги Т. Липового «Спогади. Носачівська трагедія»
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«Бористен нагородив переможців»
11 лютого в Центрі культури україн-

ської мови НГУ ім. О.Гончара відбулось 
традиційне нагородження лауреатів лі-
тературного міжнародного конкурсу ім. 
О.Гончара на сторінках часопису «Бо-
ристен». Журнал «Бористен» та Наці-
ональний гірничий університет давно 
поєднує творча співпраця. Зокрема, 
саме завдяки сприянню адміністрації 
університету та редколегії журналу ву-
лицю Кірова (де зараз знаходиться гір-
ничий) було перейменовано на честь 
автора «Собору». Конкурс проводить-
ся з 2003 року і став невід’ємною час-
тиною лютневих подій центру ім.О. 
Гончара. Нагородженим  вручаються 
почесні дипломи та пам’ятні кам’яні 
подарунки, виготовлені в НГУ. Цього 
року у номінації «Науково-публіцистич-
на розвідка»  перемогу здобула Ніна 
СтепаНеНко (м. Полтава)  за статтю 
«Велика українка своєї доби», котра 
вміщена в серпневому номері жур-
налу. У номінації  «Література» було 

Промовляє  лауреат конкурсу  
в номінації  «Література»  
Марина Ганієва – Музика 

( м. Дніпропетровськ).

Переможець в  номінації «Публі-
цистика»  пан   іван Буртик з СШа 

через велику віддаль не зміг прибути 
на бористенівську імпрезу. Однак, на 
зібранні прозвучало його звернення 
до присутніх просякнуте  духом па-

тріотизму і любові до україни.

колективне фото організаторів імпрези та переможців конкурсу.

шпальтах журналу «Бористен» рубрики 
«Голос землі», присвяченої перспек-
тивній галузі сільського господарства 
України – природному землеробству. 
Як підкреслив автор, мета його роботи 
не лише природнє землеробство, але і 
продуктивна співпраця у багатьох міс-
тах та країнах, поширення відомостей 
про нашу країну та її потенціал. Неви-
мушену та дружню атмосферу імпрези 
підкреслила чудова гра квартету бу-
динку органної музики «Гармонія», які 
налаштували глядачів на ліричність 
літературного слова. Чарівний жіночий 
вокал продемонструвала альона аН-
дрєєва під акомпонемент талановитої 
анастасії талапацької. Дівчата вже 
не вперше відвідують творчі імпрези 
«Бористену» і добре запам’ятались 
читачам та глядачам своїми творчими 
здібностями.Головною метою конкурсу 
є передусім вияв нових літературних та 
журналістських обдарувань, науковців, 
людей творчих, небайдужих до дня ми-
нулого і сьогодення. І цьогорічні лауреа-
ти - яскраве тому підтвердження.

влас. інформ.
Фото пресової групи НГУ 

та архіву редакції.

Чарівний дует у складі 
альони  анДрєєвОї  та анастасії  
таЛаПацькОї  порадував слухачів 

українським романсом.

відзначено Марину ГаНієвУ–МУзи-
кУ (м. Дніпропетровськ)  за оповіда-
ння «Марта – ласунка»,  присвячене 
Голодомору 1932-1933 років, вміщене 
у листопадовому числі щомісячника. 
Як зазначила сама авторка, вона на-
магалась у цьому короткому оповіда-
нні вмістити історію кожної родини, 
зокрема і свої бабусі, яка постраждала 
від голодомору. «Тема голодомору  по-
винна бути вічною, а не модною» - на-
голосила вона. В номінації «Публіцис-
тика» перемогу здобув  іван БУртик 
(США) за публікації останніх років, 
котрі присвячені розповідям про траге-
дію  радянського   табору  особливого 
режиму Кінгір та статті про українську 
громаду Казахстану. Цікаво, що попри 
поважний вік (автор на порозі свого 
90  -ліття), Іван Буртик переймаєть-
ся свободою та історією людей, яких 
з ним розділяють тисячі кілометрів. У 
своєму вітальному листі він закликав 
всіх не бути байдужими до долі наших 
співвітчизників у далеких країнах, які 
прагнуть зберегти в серці свою Украї-
ну  В номінації «Краща новація» було 
відзначено івана лазареНка (м. 
Дніпропетровськ) за впровадження на 
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«Миттєвості  візиту українця з Америки           Петра Палюха на історичну Батьківщину»

Петро Палюх (зліва) під час 
прийняття у президентському 
фонді леоніда Кучми. Міцне та 
приязне рукостискання з другим 

президентом України.

Знайомство Петра Палюха (крайній зліва)  
з Дніпропетровськом розпочалося із  відвідування  

пам’ятника  активному громадському  діячу 
і підприємцю   нашого краю  Олександру 

ПОлю. На фото разом з проректором з розвитку 
та інновацій  університету імені альфреда  Нобеля 

Сергієм хОлОДОМ.

Під час зустрічі з професорсько-викладацьким 
складом університету імені альфреда Нобеля.

На згадку про зустріч мер 
Дніпропетровська Іван КУлІчеН-
КО подарував американському 
українцю книги та сувеніри про 
Дніпропетровськ.

львівські зустрічі. Петро Палюх 
та колишній  директор  

Інституту національної пам’яті, 
екс-народний депутат України  
Ігор юхНОвСьКий (справа).
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в програмі перебування подружжя Палюх 
в Дніпропетровську було і відвідання  культурних 

закладів. Директор історичного музею імені Дмитра 
Яворницького Надія КаПУСтІНа (в центрі) доклад-

но розповіла українцям з америки про минувшину 
Наддніпрянського краю.

На пресовій конференції у агенції 
«Дніпро міст» Петро Палюх 

розповів про життя української 
діаспори СШа та поділився 

своїми враженням щодо  відвідин 
України.

Подружжя Петро і леся Палюх після закінчення 
запису на Дніпропетровському обласному радіо ра-

зом з директором творчого об’єднання 
валентиною ОрлОвОю (крайня справа).

Фото на згадку по завершенню круглого столу 
в університеті імені альфреда Нобеля  
із представниками дніпропетровської 

історичної школи.

Старший викладач англійської 
мови та перекладу університету 
імені альфреда Нобеля тамара 

ІщеНКО  захищає  проект щодо 
створення центру українсько-

американських студій.  «хресним 
батьком»  цього починання 
можна вважати українця 

з америки - Петра Палюха.
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Жінки у будь-якому віці полю-
бляють ляльки. Спочатку вони 
ними граються, потім купують 
своїй малечі, потім знову грають-
ся, а потім збирають, аби через 
багато років доповнити свої ди-
тячі спогади цими мовчазними 
свідками дитинства. В україн-
ській культурі, як і в будь-якій ін-
шій, було придумано свою ляль-
ку. Лялька - мотанка (або вузли-
кова лялька) -  наш  символ жіно-
чої мудрості, родинного затишку, 
оберіг, сакральна реліквія кожної 
родини, енергетична частка сво-
го автора.

Багато досліджень вказують 
саме на сакральне, оберегове 
значення лялечки, адже у наших 
пращурів існувало три типи ля-
льок-мотанок: немовля, баба-бе-
региня і наречена. І кожна несла 
своє побажання для родини. 

При народженні дитини укра-
їнці виготовляли ляльку-немов-
ля. Її укладали в ліжечко поряд 
з дитиною для охорони її сну та 
здоров’я. 

Баба-берегиня допомагала 
оберігати достаток сім’ї. У серед-
ину ляльки вкладали монети, 
зерно, вовну для збереження до-
машнього тепла, отримання хо-
рошої вовни овець та грошового 
достатку. 

Лялька-наречена захищала 
дівчат від пристріту і підтримува-
ла їх. Цю ляльку багато одягали і 
прикрашали, так як вона символі-
зувала придане нареченої і при-
вертала багатого нареченого. 

Невипадково ці чарівні витвори 
мистецтва не мали обличчя - за 
старовинним повір’ями  саме через 
лице в ляльку вселяється душа. А 
душа буває доброю чи злою. Мо-
танка безлика, вона не має облич-
чя, замість очей, рота мотали з ни-
ток хрест - солярний знак, знак сон-
ця, знак добробуту, дуже сильний 
оберіг, що несе в собі і що притягає 
сонячну енергію з усіх чотирьох ку-
точків світу. Секрети виготовлення 
ляльок передавалися в родині від 
матері до дочки.

 Історія, наче коло, повторю-
ється - і в наші часи дуже час-
то можна зустріти у сувенірних 
крамницях мотанок. Вони стали 
модні. Але тільки рука майстра 
може перетворити звичайний ет-
носувенір на прадавній оберіг.

Марина Музика  - філолог, 
журналіст, але, певно, давні умін-
ня предків, закладені в крові. 
Бажання створювати щось роз-
почалося з виготовлення деко-
ративних прикрас – філігранних 
квітів – брошок. Але потім при-
йшло натхнення створити щось 
більше. Бажання виникло давно 
– хотілось разом із подругою ор-
ганізувати спільні заняття по ви-
готовленню мотанок, але часу ка-
тастрофічно не вистачало. Але, 
врешті, перечитавши безліч літе-
ратури та подивившись десятки 
майстер-класів вона розпочала.

«Не надто сподівалась на 
успіх – зізнається Марина - Але 
перша лялька, коли вона вже 
«вималювалась», прийшлася до 
душі, ніби ожила і навіть ім`я собі 
попросила - Мотря. Ось так.»

А потім натхнення взяло верх. 
Авторка забувала про час та міс-
це – могла усю ніч присвятити 
черговій лялечці, дбайливо шию-
чи її костюм, підбираючи деталі.

За словами Марини найсклад-
нішим є втілення задуму. 

«Бачиш свою ляльку в одному 
образі, а з-під пальців виходить 
щось зовсім інше. В якийсь мо-
мент не ти твориш ляльку, а вона 
ніби диктує тобі, що їй одягати, 
яку хустку пов`язувати. Перший 
задум не справджується. В ляль-
ки замість обличчя намотаний 
символічний хрест - і все одно 
вони мають якийсь своєрідний 
вираз. Мотря, наприклад, до-
машня й сумирна. А Докія - само-
впевнена і дещо пихата.»

Імена вона сама дає своїм ви-
творам - вони народжуються в 
процесі створення. Особливість 
виробів Марини Музики – увага 
до дрібних деталей, вручну ви-
шиті рушники, хустки, стовідсот-

кова відповідність давнім україн-
ським костюмам та сакральний 
вміст мотанки – кожна містить 
той необхідний набір оберегів, 
який відповідає її призначенню.

«З поганим настроєм лялька 
просто «не мотається»» - наголо-
шує майстриня -  принаймні, коли 
я заклопотана чи роздратована, 
то ляльки мусять почекати, коли 
прийде натхнення. Я майже мі-
сяць не торкалася ниток і ткани-
ни, аби змотати нову ляльку, все 
чекала слушної нагоди. Звичай-
но, вкладаєш душу у процес. Це 
ж не просто створення бездушної 
матерії, це магія співробітництва 
автора ї його витвору. Настає та-
кий етап у «мотанні», коли ляль-
ка починає підказувати тобі, яку б 
вона хотіла мати хустку чи спід-
ничку. Мої ляльки - це повністю 
ручна робота. У кожної - фарту-
шок з «особистими» вишитими 
візерунками. Кожна ляля отри-
мує ім`я, вишите на фартушку. 
Ім`я даю ляльці я або майбутній 
господар, але з роботи виходить 
вже лялька з іменем.»

Матеріали для ляльок обира-
ють різні. Марина працює з нату-
ральним текстилем, льоном, але 
до смаку й шовк, і бавовна.

Як на мене, скромність відріз-
няє майстерність від пихатості. 
Марина в кінці інтерв’ю додає, що 
не може назвати себе майстром, 
бо мало досвіду. «Я створюю мо-
танки неповних три місяці. За цей 
час змотала з десяток ляльок. 
Більшість з них «пішла в люди».

Але Мотря, Уляна, Ксана, До-
кія та інші панянки, які розійшли-
ся Україною, заперечують. Вони 
майстерні витвори, лялечки, на-
роджені з натхненням, обереги, 
в які талановита рука вдихнула 
життя.  А головний секрет їх духо-
вності в тому, що автор не має на 
меті заробіток. Мотання – це не 
робота, а стан душі. Подаровані 
сакральні символи роз’їхались 
Україною, тримаючи в спідничках 
обереги, а  Марина вже має нові 
ідеї, адже так багато лялечок че-
кають на своє ім’я ….   

Дарина сУХоНІс-БУтко.
Якщо Вас зацікавив таємни-

чий світ українських оберегів, ви 
можете зв’язатися з автором 
loskotun@yandex.ru – можливо, 
наступна лялечка стане саме 
Вашою.

як  змОтАти  шмАтОчОк  щАстя
недарма кажуть, що саме етнічно-близькі речі, пісні, їжа 

можуть позитивно вплинути на людину, на відміну від чужих 
та далеких модних трендів. ніби природою закладене бажан-
ня бачити, смакувати та слухати своє, рідне. є в цьому якась 
сакральність. і, навіть, народжені в урбаністичних 2000-их 
українки та українці зупиняють свій погляд саме на тому, що 
колись виготовляли їхні прабабусі та прадідусі.

Дивосил
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Проте чи всім нам подо-
бається нинішня Украї-
на? Кого слід картати, що 

вона не є такою, якою ми воліли 
б її бачити? Як сталося, що Укра-
їна не стала осідком достатньої 
кількості вільних людей, що є нео-
дмінною ознакою справді вільної 
держави?

Багато хто все ще боїться сво-
боди. Хтось давно відзвичаєний 
від неї, хтось, навпаки, досі не при-
звичаєний. Більшість людей про 
свободу не думають. Бо виховані 
в іншому світогляді. 

Багато разів я чув з різних вуст, 
що ми, українці, є колосальними 
індивідуалістами. Маєш свій хутір, 
маєш родину, землю, сад — влас-
не, що ще потрібно, аби не думати 
про те, що за парканом, про тих, 
хто за парканом? Земля така бага-
тюща, що добрий господар ладен 
самотужки розбудувати щось на 
кшталт власного самодостатнього 
світу. Це створювало хитку ілюзію 
свободи для кожного й не приму-
шувало змагатися за свободу для 
всіх. Мрії про волю не заважали 
кожному ставати невільником 
власного клаптика землі. 

Історики кажуть: українці по-
ставали насамперед як рільники, 
тому їхня звичка до колективної 
співпраці є недостатньо природ-
ною. Світ змінював обставини й 
характери, проте закладена тра-
диція все одно давалася взнаки. 

Після Другої світової війни я 
жив у таборах біженців на терито-
рії Австрії. Дуже повчально було 
спостерігати, як поводилися укра-
їнці, а як — литовці. Литовці вміли 
свої справи розв’язувати спільно, 
українцям це давалося тяжче. 
Звісно, вихідці з Литви, на відміну 
від нас, мали за плечима щонай-
менше 20 років незалежності. Але 
чи тільки в тому була причина? 

Часом ми добре працюємо гур-
том. З історії відомо, що українські 
військові формації в різні часи були 
досить вправними. Проте, коли 
йдеться про життєві проблеми, нас 
напрочуд важко переконати, що 
треба співпрацювати. Життя при-

З інших видань

пРО  сВОБОДУ
Господь Бог дав нам Україну. Ми самі її не здобули, крові не пролили. 

Ніхто з людей нам її не дарував. То була воля Господня, ласка Божа. Об-
ставини мусять описувати історики. Але Україна постала, вона є. Я пере-
конаний, що інакше бути не могло.

кардинал Любомир гУЗар

звичаїло мешканців нашої землі 
боронитися, але не навчило спіль-
но розбудовувати навколишній 
світ, коли загрози немає. Складно 
відчувати себе спільнотою, коли 
відсутній спільний ворог. То невже 
нам неодмінно треба ворогів, аби 
відчути себе справжньою роди-
ною, не роз’єднаною парканами 
особистих прагнень, дрібних ост-
рахів та нісенітних забобонів?

Українців на певний час може 
об’єднати шляхетна ідея, прекрас-
на мета, велика боротьба. Заради 
цього багато хто спроможний від-
давати останнє, йти до в’язниці, 
ризикувати здоров’ям, жертвувати 
життям. Натомість речі не менш 
важливі, але зовні більш буденні, 
марудні, не в змозі пробудити таку 
ж пристрасть, такий же запал, таку 
ж схильність до жертовності. Ми 
здатні боротися за чітко окреслену 
героїчну мету, але нам не властиво 
налаштувати себе на копітку, що-
денну спільну працю. 

Наведу приклад із власного до-
свіду: дуже легко розбудовувати 
парохію, особливо, коли зводиться 
Храм Божий. Тою справою опіку-
ється ціла громада, кожна люди-
на щиро намагається бути дотич-
ною до здійснення мети. Та коли 
храм збудовано, то стимул зникає. 
Нащо зайво турбуватися, як воно 
вже постало? Але ж життя парохії 
не припиняється відтоді, як Храм 
Божий зведено. Воно, власне, тіль-
ки починається. 

Який зв’язок я вбачаю між спіль-
ною працею та свободою? Дуже 
простий. Свобода не є сама в собі 
цінністю. Свобода — це обставина 
бути людиною. Свобода — це ли-
шень право творити добро. Сво-
бода не в тому, щоби робити що 
заманеться. Свобода — то змога 
служити людям. Чим більше лю-
дей усвідомлять таку свободу як 
природну потребу, тим більше до-
бра вони здатні спільно створити 
одне для одного, а отже, для цілої 
країни. Свобода є умовою, вона не 
є ціллю. Держава може почуватися 
вільною лише тоді, коли вона спи-
рається на людей, які почуваються 

справді вільними. Водночас тільки 
у вільній державі народ може почу-
ватися свобідним. Ми спільно по-
винні збудувати державу, де віль-
на людина має бути на першому 
місці. Повна свобода цілої України 
має складатися з частинок свобо-
ди кожного з нас.

Якби мене запитали, що озна-
чає бути свобідним, я би не відпо-
вів одразу, хоча вважаю себе віль-
ною людиною. Але ж не почуваюся 
захищеним. Бо живу в країні, де 
завтра мене можуть заарештува-
ти. Або влаштувати мені дорож-
ньо-транспортну пригоду, буцімто 
випадкову. Раптом хтось на ви-
соких щаблях влади подумає, що 
нижчепідписаний заважає владі, 
що він говорить дурниці, що псує 
людей? Раптом хтось вирішить, 
що варто такої людини позбутися? 
Бути вільним і наражатися через 
те на небезпеку — доказ того, що 
живеш у країні, яка не є вільною. 

Справжні велети духу спро-
можні бути вільними і в невільній 
державі. Василь Стус навіть за 
ґратами лишався вільною люди-
ною, саме тому його смерть у не-
волі перетворилася на безсмертне 
утвердження справжньої свободи. 
Власне, наявність таких людей до-
зволяла вважати наш народ воле-
любним. Але брак таких людей не 
давав змоги цілому народові стати 
вільним. Ми справедливо пишає-
мося часами козацької держави, 
але надто ідеалізуємо той період, 
який не був аж таким беззасте-
режно світлим. Невільники-кріпаки 
ставали вільними козаками, тікаю-
чи до свободи. Але вони її не втри-
мали. 

Ми час від часу отримували 
можливість ствердити свою не-
залежність, але завше цю мож-
ливість марнували. Напевно, не 
варто виправдовувати хиби тільки 
зовнішніми чинниками та неспри-
ятливими обставинами. Якби весь 
народ був справді волелюбним, то 
чому він не підтримав вільного ду-
хом Івана Мазепу? Хіба в Україні 
на кожного Мазепу не знаходився 
свій Кочубей? Не варто боятися 
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ставити неприємні запитання, не 
слід боятися шукати відповіді на 
них. Подібна властивість є озна-
кою вільної людини. 

Наш шлях до свободи виявився 
довшим, аніж мріялося декому, на 
те воля Господня. Зрештою, кожна 
зупинка на тому шляху — це Божа 
підказка, варто тільки навчитися 
тими підказками керуватися. Гос-
подь завжди випробовує тих, кого 
любить.

Знову пошлюся на поширену 
думку — мовляв, українцям не 
властивий природний потяг до 
демократії. Буцім ми ладні підко-
рюватися комусь, хто спроможний 
обдарувати нас добром, здатний 
зробити за нас нашу спільну робо-
ту. Чи направду то є так? 

Вочевидь, фахову відповідь на 
це запитання мають дати знавці — 
соціологи, історики, філософи. Та в 
Україні, певно, існує потяг до твер-
дої руки, до мудрого диктатора. 
Одвіку ми прагнули доброго князя, 
гетьмана чи президента, який узяв 
би на себе тягар всеохопної опіки, 
який робив би добро для нас за 
нас. Нам легше, коли знаходиться 
вправний провідник, що вміє зорга-
нізувати, розв’язати, настановити, 
навернути. Це з одного боку. З ін-
шого — ми мріємо про ідеального 
очільника, тому далеко не кожен, 
хто на подібну місію претендує, 
нас цілковито влаштовує. Супер-
ечливість людської природи: ми не 
користаємося правом розв’язувати 
проблеми власноруч, але, зазви-
чай, відмовляємо в цьому праві 
іншому, допоки його зверхність до-
стеменно не доведена. Що це, як 
не наочний вияв внутрішньої не-
свободи? 

Зрозуміла симпатія певної час-
тини суспільства до опозиції: той, 
що при владі, не впорався, він не 
гідний, то, може, його наступник 
впорається із завданням? Світ Бо-
жий не є чорно-білим. Не всі, хто 
при владі, — чорти, але, й не всі, 
хто в опозиції, — янголи. Особисто 
я не бачу нині суттєвої різниці між 
ними. Опозиція поки що виглядає 
надто слабкою, аби відчувати до 
неї довіру. Є серед опозиціонерів 
достойні люди, але, на жаль, їх 
одиниці. Часто чуємо закид, що 
люди при владі — злодії. Здава-
лося б, що так. Але кожен має по-
ставити собі запитання, а що він 
зробив, аби влада була іншою, а 
країна була вільною. В усіх смис-
лах того слова: вільною від злоді-
їв, від бідності, від упереджень, від 
острахів, від легкодухості.

Ми стоїмо перед поважною про-
блемою. Мусимо зупинитися і добре 
подумати, що нам робити, окрім як 
нарікати. Позбувшись чинної влади, 
Україна не стане вільнішою. 

Навіть мудрішим з провідників 
складно встояти перед спокусою 
всевладдя. Пастир може перетво-
ритися на фарисея, коли паства 
німа. Властолюбець не буде вихо-
вувати свободолюбних людей. Він 
мудрий і досвідчений, він воліє ду-
мати за всіх. Він є початок і кінець 
усього. Він може щиро втішатися 
тим, що він для них робить. Він 
може зажадати від людей вдячнос-
ті, аби йому співали славу, а може 
робити свою справу безкорисливо. 
Але в кожному разі він, свідомо чи 
несвідомо, спокушає людей, по-
збавляючи їх віри у власні сили. 
А зневірені люди не в змозі по-
будувати вільну державу. Мусимо 
сходитися, аби разом думати, як 
будувати країну, яку ми хочемо. А 
не покладатися на когось, хто її 
буцім-то збудує за нас. Не збудує. 

Влада боїться свободи в сер-
цях набагато більше, ніж голодного 
бунту. Бо голодного можна купити, 
а вільного — тільки вбити.

Невже потрібен тільки батіг? 
Чому задля згуртування необхід-
ний або спільний ворог, або батіг 
провідника? Нам іще належить на-
вчитися співпрацювати без приму-
су. Інколи свобода народжується 
як відсіч примусові, але побудува-
ти свободу під примусом не можна. 

Поважний дисидентський рух 
був відважною боротьбою «про-
ти». Люди любили Україну, терпіли 
за неї, змагалися за неї. Та що ста-
лося, коли після повалення Радян-
ського Союзу до влади прийшли 
люди, що потерпіли від радян-
ського режиму? Сталася справжня 
людська трагедія. Багато хто з тих 
людей, направду гідних пошани за 
свою боротьбу, не витримав ви-
пробування. Одні не витримали 
випробування працею, спричинив-
ши своїми діями великий хаос. Інші 
не витримали випробування вла-
дою і почали наслідувати своїх пе-
реслідувачів, заходилися будувати 
собі палаци, захопилася різнома-
нітними вигодами. Люди, зіпсовані 
школою радянського життя, зде-
більшого поранені духовно. То є 
гірка правда.

Ми не маємо усталеної традиції 
любові до свободи, тож мусимо її 
творити разом просто зараз. Треба 
усвідомити: нам іще тільки нале-
жить збудувати справжню, вільну 
Україну, підмурком якої слугувати-

муть внутрішня свобода кожного 
та повага до свободи кожного. Сво-
бода нам потрібна для того, аби ми 
нарешті стали собою. Не тими, ким 
є нині, а ким покликані бути. 

То є колосальним викликом. З 
Божою поміччю маємо впоратися з 
тим. В Україні є достатньо людей, 
що не тільки почуваються вільни-
ми, а й усвідомлюють необхідність 
побудови вільної країни. Треба ли-
шень переступити через власні лі-
нощі, острахи, легкодухість. Треба 
йти до людей, передовсім, до мо-
лоді, зацікавлювати свободою, по-
яснювати її переваги, переконува-
ти не боятися свободи. Цьому, без-
умовно, мають зарадити церква, 
школа та науковці. Я вважаю, що 
всі ми, кому не байдуже майбуття 
України, покликані розпочати ве-
лику кампанію, провідниками якої 
слугуватимуть люди, що мають 
достатній суспільний авторитет. 
Мають бути взірці — ті, хто здатен 
власним життям довести, що таке 
бути вільним.

Нехай цих людей буде стільки, 
скільки є. Нехай сотня, нехай на-
віть менше. Треба робити це про-
сто зараз. Завтра буде більше. Не 
варто чекати доброї нагоди, ліп-
ших обставин. Якщо шукати привід 
для зволікань, то кращі часи не на-
стануть ніколи. 

Не слід складати розлогі плани, 
як хутко змінити одразу всю Украї-
ну. Слід змінювати людей, повсяк-
денно й наполегливо. Власним 
прикладом, переконливим словом. 
Не треба лякатися, що це тривати-
ме довго. То політики обіцяють об-
лагодіяти всіх і негайно. А от пас-
тир Божий дорожить кожною спа-
сенною душею. Ми не змагаємося 
за мільйони, ми боремося за кожну 
душу. Кожний, хто ще вчора не ду-
мав про те, нащо йому свобода, 
але замислився над тим сьогодні, 
є кроком до великої перемоги.

Не погоджуюся з тим, що ни-
нішня молодь уже необоротно зі-
псована байдужістю, інертністю, 
індивідуалізмом, що їх отримала 
в спадок від попередніх поколінь. 
То не є правдою, молодь поране-
на, але вона жива. Вона втоми-
лася від штучного, облудного, не-
справжнього, їй бракує щирого й 
правдивого. Якщо знайдеться до-
статня кількість людей, чия віра в 
свободу виявиться справжньою і 
твердою, — віра ця неодмінно зна-
йде відклик у серцях багатьох із 
тих, кому розбудовувати Україну 
майбутнього. 

«Дзеркало тижня. Україна».

З інших видань
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Проблема правильного наголошування і вимови слів 
особливо гостро постає в наш час, коли українською мовою 
з а г о в о р и л и  в тих сферах суспільного життя, де ра-
ніше лише писали або послуговувалися російською. Мовці, 
які дбають про культуру свого мовлення, стали частіше за-
глядати у словник, щоб уникнути прикрих помилок. Однак, 
на превеликий жаль, порушень акцентуаційних норм україн-
ської мови  ще досить багато навіть у мовленні журналістів, 
яке мало б бути взірцем для інших. Сьогодні поведемо роз-
мову про найтиповіші помилки, яких припускаються мовці у 
наголошуванні слів.

Часто-густо акцентологічні норми української літера-
турної мови порушують під впливом російської мови, в якій 
частина слів має відмінне від української наголошення. Для 
кращого запам’ятовування слова, які інакше наголошують-
ся, ніж у російській мові, можна систематизувати за части-
нами мови:

- іменники:   бе́сіда, боро́давка, верба́, верете́но, 
ві́льха, вітчи́́м, ву́са,  гороши́на, граблі́, ди́́хання, до́шка, 
дочка́, дро́ва, живо́пис, за́гадка, за́мазка, за́лоза, засу́ха, 
ки́́шка, ко́лесо, ко́лія, коро́мисло, кре́мінь, кропива́, ку́піль, 
ку́рятина, літо́пис, мо́зочок, на́ймит, на́скок, на́чинка, 
нена́висть, низина́, ні́здря, обру́ч, о́бстріл, о́лень, осока́, 
ота́ман, пара́ліч, пеня́, пере́каз, пере́кис, пере́пис, пете́лька, 
петля́, по́каз, Покро́ва, при́́чіп, при́́язнь, при́́ятель, про́різ, 
про́стір, п’яни́́ця, ре́шето, риби́́на, ро́злад, ро́змах, ро́зпад, 
ро́зстріл, ро́зтруб, рука́ва (мн.), рукопис, русло́, санки́́, 
свердло́, святки́́, си́́нява, сиро́ватка, скате́рка, ски́́рта, сли́́на, 
соломи́́на, спи́́на, сто́ляр, уро́дженець, фарту́х, хмільни́́к, 
ци́́ган, щи́́голь, щи́́пці;

- прикметники:  болоти́́стий, бо́сий, вузьки́́й, їдки́́й, 
зірки́́й, клопітни́́й, ковки́́й, ко́сий, кружни́́й, кряжи́́стий, 
кухо́нний, ласка́вий, легки́́й, липки́́й, ламки́́й, лу́джений, 
мали́́й, маршови́́й, миле́нький, милки́́й, мілки́́й, мозоли́́стий, 
мускули́́стий, нажи́́тий, наносни́́й, низьки́́й, нови́́й, нудни́́й, 
перехідни́́й, пісни́́й, пітни́́й, плавки́́й, реєстро́вий, рідки́́й, 
рідний, різки́́й, сипки́́й, скучни́́й, слаби́́й, стари́́й, стійки́́й, 
стічни́́й, страшни́́й, тверди́́й, тісни́́ий, товсти́́й, тонки́́й, 
трудни́́й, тяжки́́й, хва́лений, хватки́́й, чадни́́й, черстви́́й, 
чітки́́й, чутки́́й, шовко́вий, юроди́́вий, яблуне́вий;

-  числівники: одина́дцять, чотирна́дцять, сімдеся́т, 
вісімдеся́т;

- дієслова: відсто́яти, вуди́́ти, в’яли́́ти, заво́дити, здво́їти, 
кінчи́́ти, кро́їти, лу́щити, насто́яти, нена́видіти, па́сти, 
переси́́діти, переско́чити, перчи́́ти, підно́сити, підтве́рдити, 
підхо́дити, плига́ти, плодоно́сити, поле́жати, помо́вчати, 
поси́́діти, посто́яти, пу́рхати, розво́дити, се́рдити, сли́́нити, 
спусто́шити, товпи́́тися, уси́́діти, уско́чити, хльо́стати, 
черпа́ти;

- прислівники: ви́́соко, допі́зна, зда́лека, зле́гка, ле́гко, 
наго́лову, сві́тло, смі́шно, те́мно, те́пло, ти́́шком, чу́дно, 
ши́́роко.

Таке наголошування слів є нормативним, обов’язковим і 
виступає однією з важливих ознак культури мовлення, його 
літературної сутності, комунікативної важливості. Дотри-
манням правильного наголосу досягаємо також етики й ес-
тетики усного мовлення. У ненормативному наголошуванні 
слів виявляється мовленнєве безкультур’я.

Поширеними є помилки у наголошенні  таких україн-
ських за походженням слів, як наприклад: ви́́падок, вимо́ва, 
озна́ка, листопа́д, обіця́нка, пере́пустка, украї́нський, 
сільськогоспода́рський, мере́жа, фахови́́й або запозиче-
них, іншомовних, наприклад: алкого́ль, гре́йпфрут, гуля́ш, 
йогу́рт, катало́г, кварта́л, кіломе́тр, куліна́рія, некроло́г, піала́, 
симетрі́я, цеме́нт, це́нтнер, фо́льга (усі наведені наголоси – 
нормативні).

У частині слів наголос може служити засобом розрізнен-
ня їхніх значень. Скажімо, всім відомо, що а́тлас – це збір-
ник географічних карт, а атла́с – тканина, о́рган – частина 
організму; установа, організація чи періодичне друковане 
видання, а орга́н – музичний інструмент. Однак значна кіль-
кість випадків, коли наголос виконує смислорозрізнювальну 
роль, залишається поза увагою мовців. Наведемо приклади 
найбільш уживаних слів, які однаково пишуться, але ма-
ють різний наголос. Порівняйте: ба́тьківщина (спадщина) і 
батьківщи́́на (рідний край, вітчизна); вершкови́́й (виготовле-
ний з вершків; вершинний) і вершко́вий (пов’язаний з мірою 
довжини); ви́́года (користь) і виго́да  (зручність); ві́домість 
(документ) і відо́мість (звістка; дані; популярність); во́дяний 
(багатий на воду) і водяни́́й (пов’язаний з водою), за́пал 
(пристрасність, запальність, натхнення, азарт) і запа́л (ви-
буховий пристрій); зв’я́зковий (від зв’язка) і зв’язко́вий (від 
зв’язок);  зимі́вник (людина) і зимівни́́к (приміщення); іри́́с 
(сорт цукерок) і і́рис (квітка); лу́ка (місцевість) і лука́  (вигин); 
лу́па (скло) і лупа́ (лусочки); те́рен (рослина) і тере́н (терито-
рія); типо́вий (характерний) і типови́́й (зразковий, стандарт-
ний);  ха́ос (у міфології) і хао́с (безладдя); хара́ктерний (з 
характером) і  характе́рний (властивий);   ша́баш (суботнє 
свято, відпочинок; зборище) і  шаба́ш (кінець). Наведені 
слова – це різні лексеми, бо докорінно відрізняються своєю 
семантикою.

Наголос у словах зрідка буває фіксованим, постійним, 
напр.: бере́за – бере́зи – бере́зі – бере́зу – бере́зою – (на) 
бере́зі – бере́зи – бере́зам – бере́зами – (на) бере́зах. Однак 
частіше він вільний (рухомий, різномісний): житло́, житла́ 
(одн.), але жи́́тла,  жи́́тел (множ.), бра́та (Р. в. одн.) – бра́тові, 
бра́том, але брати́́ (рідні, старші), браті́в; два, три, чотири 
бра́ти, п’ять, шість браті́в; пишу́ – пи́́шеш – писа́ли та ін.

Чимало в українській мові слів з подвійним наголошу-
ванням, що свідчить про неусталеність акцентуаційних 
норм. Лексем з подвійним (однаково правильним) на-
голосом нараховуємо кілька десятків, напр.: алфа́віт  і 
алфаві́т, весня́ний і весняни́́й, ґа́зда і ґазда́, двовві́гнутий. 
і двоввігну́тий, за́вжди і завжди́́, запра́вний і заправни́́й, 
зокре́ма і зокрема́, лазу́ровий і лазуро́вий, ма́буть і мабу́ть, 
на́вскіс і навскі́с, про́стий і прости́́й та ін. Наявність таких 
норм не сприяє виробленню навичок правильного наголо-
шування, і з часом, очевидно, вони будуть переглянуті для 
того, щоб установити єдино нормативний наголос.

Отже, говорячи українською, дбаймо про правильне 
наголошування кожного слова. У сумнівних випадках, як 
говорив великий знавець української мови М. Рильський, 
не бійтесь заглядати у словник – це пишний яр, а не сумне 
провалля.

 Ніна ЛЕвУН, доцент кафедри української мови ДНУ 
імені олеся гончара.

Уроки української
Майже як за 22 роки існування  «Бористену» ми завжди велику увагу приділяли нашій 

рідній українській мові. Як не прикро, але й по сьогодні попри вже більше як два десятиріччя 
повстання нашої  незалежної держави змагання за національне слово тривають. Осо-
бливо, тут на східних теренах, нашої Вітчизни. Ми певні, що відстоювати і поширювати 
українську мову можна в різний спосіб. З огляду на специфіку часопису ми будемо це ро-
бити, так би мовити, в академічний спосіб. А саме з цього числа запроваджуємо рубрику 
«Уроки української». Найперше вона покликана  поширити наші знання у володінні  мате-
ринським словом, а окрім того, в певній мірі згуртувати усіх небайдужих  щодо вжитку 
нашого слова у щоденному житті.  А тому ми щиро дякуємо пані Ніні Левун - доценту 
кафедри української мови ДНУ імені Олеся Гончара, котра зголосилися бути провідником 
цієї важливої рубрики. 

                                                      редакція.                                                                                             

НагоЛоШУйМо сЛова ПравиЛьНо!
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Сьогодні приїзди представників 
української діаспори на свою історичну 
Батьківщину не рідкість. Здебільшого це 
приватні візити. Але й бувають бізнесові 
й, так би мовити, громадянського спря-
мування. Нині  ж нашому суспільству 
вкрай потрібні такі контакти із західною 
українською діаспорою, котрі б допома-
гали українській громаді  виходити з глу-
хого кута нестатків та інших економічних 
та політичних  негараздів.   

Ці нотатки якраз і присвячені тому 
як група небайдужих і фахових людей 
спробувала використати приїзд одного з 
активістів української громади США для 
запровадження нового алгоритму співп-
раці з діаспорою. Йдеться про відвідини 
у січні – лютому цього року Львова, Киє-
ва і Дніпропетровська Петром Палюхом 
та його дружиною пані Лесею. Але про 
все по-порядку .

***
На загал, поїздка подружжя Палюх 

з американського штату Ню-Джерзі  так 
само носила приватний характер. Най-
перше вони їхали до Львова відвідати 
родину своєї старшої доні Уляни, котра 
народила первістку Дзвінку та мали 
охрестити  маленьку українку. Однак, 
заздалегідь знаючи про відвідини старі 
й нові приятелі добродія Петра Палюха 
надали цій поїздці, так би мовити, гро-
мадянського і суспільнозначущого зву-
чання. 

Завдяки старанням координатора 
Всеукраїнської програми природного 
землеробства Івана Лазаренка у Львові 
на Петра Палюха чекали цікаві зустрічі, 
так би мовити, з представниками націо-
нальної академічної еліти. Зокрема, такі 
постаті як колишній  директор  Інститу-
ту національної пам’яті, екс-народний 
депутат України    Ігор Юхновський та 
керівник Донецького наукового  центру,   
Герой України,  академік НАНУ Воло-
димир Шевченко  промовляють самі за 
себе. У цьому числі журналу Ви також 
знайдете витяг з  їх вражень щодо зустрі-
чі з Петром Палюхом  як представником  
західної української діаспори.  Львівські 
знайомства  найперше були спрямовані 
на те, аби зрозуміти українцям по обидва 
боки океану, що може сьогодні вітчизняна 
інтелігенція, наука, культура зробити для 
того аби співпраця материкової України  
з  діаспорою була справді плідною та 
корисною для обох сторін. І тут хочеть-
ся процитувати пана Івана Лазаренка, 
котрий ще під час свого спілкування з 
Петром Палюхом у США, зазначив, що 
найбільшим завданням його контактів з 
діаспорою є донесення думки про те, що 
в країні є «люди, котрі хочуть працювати 
з українцями на чужині на довгострокову 
та системну перспективу». Варто також 
зазначити, що розмови і  обмін думками 
у місті Лева мав своє логічне продовжен-
ня у Дніпропетровському. Однак, про це  
нижче. 

****
Особливо хотілося б зупинитися на 

зустрічі, яка відбулася у Києві в прези-
дентському фонді «Україна» за участю  
Леоніда Даниловича Кучми. Найперше, 
приємно зазначити, що інтерес до зна-
йомства  з українцем з США виявив   і 
особисто колишній президент, і виконав-
чий директор фонду «Україна»  Сергій 
Цепеннніков. Свої працелюбні руки так 
само доклали до цієї справи  проректор  
з розвитку та інновацій Дніпропетров-
ського університету імені Альфреда Но-
беля Сергій  Холод (http://www.duep.edu/) 
та голова  Ради  правління  громадської 
організації «Дніпропетровський общин-
ний фонд» добродій Ігор  Шпірка. Серед 
вражень, які залишилися після спілку-
вання з другим президентом України та 
його оточенням, приємність викликала, 
як для такого рівня,  значна  демократич-
ність організації цих відвідин. Здебільшо-
го в телефонному режимі було уточнено 
всі подробиці аудієнції, вже фактично 
перед дверима кабінету Леоніда Данило-
вича нас з Петром Палюхом попрохали 
залишити в приймальні лише мобільні 
телефони та фотокамери. Якихось, ви-
бачте,  роздягань до трусів та  снайперів 
на дахах  у найближчих будинках, не спо-
стерігалося. З огляду на те, що колишні 
президенти - не купюра в сто долярів й 
усім без винятку подобатися не можуть, 
то я б відзначив справді чоловічі риси в 
характері Леоніда Кучми.  

І ось ми в доволі вишуканому, але 
без зайвини розкоші, кабінеті людини, 
яка десять років керувала однією з най-
більших держав Європи. Керувала не в 
простий і відповідальний для молодої 
країни час. Я глибоко переконаний, що 
за довший історичний період сформу-
ється об’єктивна та неупереджена оцін-
ка ролі Леоніда Кучми в історії України. 
І так само майже певний, що буде вона 
не з найгірших. Принаймні, нині, так би 
мовити, на побутовому рівні більшість 
українців згадують «тоталітарний режим 
Кучми»,  як часи, коли вони чи не най-
більш повно  за усі роки незалежності 
України  могли реалізувати свої щоденні 
особисті та родинні запити. Очевидно, 
оцінювати роль того чи іншого лідера в 
житті країни завжди не просто і не одно-
значно. Але, якщо слідувати   латинській  
приказці Vox pópuli vox Déi  «глас наро-
да — глас божий», то не можу не згадати 
слова моєї сусідки  на вулиці 87  у Дні-
пропетровську  Лариси Безносюк. Пра-
цьовита, робочої професії жінка з своїм 
чоловіком Олександром Безносюком ви-
ховала двох доньок, а нині, долаючи усі 
соціальні перешкоди,  ще й допомагає 
зятю з старшою донькою ростити онуку 
Настю. Випадково  дізнавшись, що я маю 
побувати на зустрічі з Л.Кучмою, вона з 
гіркою посмішкою, очевидно, розуміючи 
що це аж ніяк не можливо сказала:

- Передай йому, нехай повертається. 
Все, що встигли надбати було за часів 
його президенства. Нині ж тільки проїда-
ємо набуте…

Але повернемося до наших  вражень 
від спілкування з другим президентом 
України. Добре знайомий з численних 

фото і телевізійних програм, а ще з часів 
студентської юності Леонід Кучма, спер-
шу здався якимось неприродним, немов  
знову ж таки віртуальним. Очевидно, що 
відбиток на його зовнішність наклали де-
сятиріччя протокольного життя, часами, 
напевно, цілодобова робота  під при-
цілом мас-медіа. Бездоганний костюм, 
солідна краватка, виважені немов на 
сцені рухи. Було добре відчутно як вищі 
ешелони влади та закордонні подорожі 
виполошували  з сільського українсько-
го хлопця державного мужа. На зустрі-
чі, окрім нас, був присутній довголітній 
пресовий секретар Леоніда Даниловича 
- пан Вадим Долганов. Нас запросили 
присісти до гарного, справді президент-
ського  столу. 

Кучма лише вчора повернувся з тра-
диційного  ділового та політичного  самі-
ту в Давосі. Мабуть, через це він найпер-
ше поцікавився у Петра Палюха, який же 
міжнародний імідж України  нині  в світі.  

«На жаль, ще й сьогодні у Сполуче-
них Штатах Америки мало знають про не-
залежну Україну, недостатньо цікавлять-
ся її історією, сьогоденням, -  з болем 
зауважував Петро Палюх. - Ви написали 
книжку «Україна – не Росія», так ми ту 
лекцію не вивчили», - продовжував ді-
литися своїми думками українець з США. 

Він  також акцентував, що зараз го-
лос української діаспори у західній пів-
кулі лунає не досить голосно, а самих 
американців більше хвилюють власні 
проблеми, аніж міжнародні. Проте, гро-
мадські активісти все ж таки чимало 
роблять. Наприклад, саме завдяки їхнім 
зусиллям створено український  інститут  
у Гарвардському університеті. Там під-
вищують власну кваліфікацію, а також 
викладають американським студентам 
молоді українські вчені. Завдяки турботі 
представників діаспори останнім часом 
з`явилися кілька цікавих телевізійних 
програм на провідних каналах у США, 
публікацій у друкованих ЗМІ. 

- Але ми, українці Америки, й самі ма-
ємо ретельніше вивчати історичну Бать-
ківщину, її сучасну політику, громадське 
життя, аби не робити хибних висновків, 
- немов би підсумував  Петро Палюх. 

Я слухав свого приятеля і так само 
спостерігав за реакцією господаря кабі-
нету. Кажуть, що успіху досягають лише 
ті, хто постійно вчиться чи дослухаєть-
ся до іншого. Ну, здавалося, що б могло 
бути цікаво для людини пенсійного віку, 
котра більшість свого життя провела на 
найвижчих державних посадах, в розпо-
віді закордонного українця. Адже не важ-
ко здогадатися про повноту поінформо-
ваності очільника  президентського фон-
ду «Україна». Однак, Кучма не просто 
слухав, він підхоплював і чи спростову-
вав, чи навпаки розвивав думку співроз-
мовника. Себто, його участь в розмові не 
носила протокольний чи формальний ха-
рактер. Він справді цікавився тим, про що 
йде мова. Я майже дослівно запам’ятав 
таку ремарку Леоніда Даниловича:

- З  Україною у світі будуть серйозно 
рахуватися лише тоді, коли ми самі при-
боркаємо внутрішню ворожнечу, будемо 
поважно ставитися до протилежних по-
глядів та інших думок. Але й найвпливо-
віші геополітичні гравці мають припинити 
говорити з нашою державою з позиції 
сили. А ще  громадські організації укра-
їнства мають відігравати дедалі значущу 
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роль, допомагати процесу державотво-
рення, затвердження України на світо-
вій арені. (http://www.kuchma.org.ua/fund/
foundation/)

 В якийсь момент  спілкування я від-
чув, що можна перейти на більш близькі 
для президента теми.

- Леонід Данилович, а чи могли б ми 
разом з Вами  подумати, коли я захищав 
диплом фізико-технічного факультету на 
Південмаші, а Ви очолювали дипломну 
комісію, що будемо згодом спілкуватися з 
агентом «американського імперіалізму», 
- нагадав з посмішкою про дніпропетров-
ський період життя. 

- Так ти «фізтеховець»?  - в голосі  
Л. Кучми відчутно з’явилися теплі нотки. 
Відчувалося, що йому сподобався і нехи-
трий жарт, і спомин про колись прожите. 

– Чого ж ти зразу не сказав?
– Та Ви його батька знаєте і дядько 

Володимир Пустовойт колись з Вами 
співпрацював. 

- А тепер пригадав, ти схожий на 
батька, - приязно посміхнувся Леонід 
Данилович. – Він у тебе так само книги 
пише…

Подумалось: скільки років пройшло, 
скільки людей різних національностей, 
віросповідань та статків зустрічав на сво-
єму шляху цей чоловік. А про свої дніпро-
петровські витоки не забув. Теж ознака 
людяності..

Петро Палюх має цілком західний ви-
шкіл, а тому добре розуміє, що на поді-
бних аудієнціях не зловживають увагою 
господаря. З суто англосаксонською 
майстерністю, але по-українські він з 
свого боку спрямовує розмову на фініш-
ну пряму. 

- Тримайтеся, - кажу я потискаючи 
руку Леоніду Даниловичу на прощання. 

І вкладаю  в це побажання не стіль-
ки традиційний зміст – не мати проблем 
у житті (дякувати Богу на свої роки ви-
глядає Л. Кучма  дуже не зле), а я хочу 
вірити в те, що сподівання на краще на-
шої держави і нашого народу таки справ-
дяться. Зрештою, краща доля України і 
була головним предметом нашої розмо-
ви. Українців, котрі так по різному жили 
і зростали, але які мають одну спільну і 
дорогу для них Вітчизну. 

***
У Дніпропетровську на Петра Палю-

ха чекала особливо розлога та насичена 
програма. Сталося це завдяки знову ж 
таки  старанням невтомного та допитли-
вого до усього в світі вже згаданого  Ігоря 
Шпірки та Сергія Холода.  Другий доклав 
до цього не лише власну енергію, а й 
вміст особистої кишені, що знову за за-
хідними світоглядними цінностями свід-
чить про відданість тим ідеалам, котрі 
були задекларовані під час зустрічей з 
Петром Палюхом. Що особливо важливо 
в пору, коли наш соціум й досі немов би 
перебуває на певному  ментальному роз-
доріжжі. 

Окрім  того, виглядає, що відвідини 
українця з США  Сергій Холод  намагав-
ся використати у якості одного з чинників 
формування духу співпраці та приязні у 
стінах університету імені Альфреда Но-
беля. Бо ж ідея дистанційного навчання  
молодих українців  в США та в країнах 
Заходу, якому має передувати створення 
українсько-американського центру з ви-
вчення національної мови, історії, культу-

ри юнню діаспори засобами Інтернет – це 
серйозна заявка українського вишу щодо 
виходу на світові освітянські обшири. 

У жовтні минулого року один з ініці-
аторів цієї програми, старший викладач 
кафедри англійської мови та перекладу 
Тамара Іщенко зустрічалася в Америці з 
Петром Палюхом та знайшла в його осо-
бі щирого прихильника новації. Він навіть 
склав протекцію пані Іщенко для відвідин 
українських студій Гарвардського універ-
ситету, що,безсумнівно, має лише сприя-
ти реалізації зазначених освітніх задумів. 
І ось тепер під час перебування Петра 
Палюха вже в стінах університету імені 
Альфреда Нобеля ідея  була розвинута 
до більш конкретних положень та посту-
латів. Можна сказати, що пані Іщенко у 
присутності  американського гостя на 
зібранні провідного  професорсько-ви-
кладацького складу  цього дніпропетров-
ського вишу  захищала свій проект. Воче-
видь, у справі, котра безсумнівно має ве-
лике майбуття, з огляду на інформаційні 
реалії сьогодення, існує ще багато запи-
тань. Однак, заспів зроблено непоганий. 

Найперше, наскільки добру і пер-
спективну ідею вдасться наповнити біз-
несовим змістом. Адже на перепоні може 
стати безліч не лише організаційних, ме-
тодологічних, але й юридичних питань. 
Україна не може похвалитися до кінця 
унормованою нормативною базою щодо  
ділової діяльності в мережі Інтернет, осо-
бливо, в царині освіти та ще й в міжна-
родних масштабах. Але починати комусь 
таки треба….

На загал, відвідини Петра Палюха 
Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля засвідчили, що Украї-
на, дякувати Богу, має потенціал в науко-
вій і  освітній сфері. Українець з Америки 
мав нагоду не упереджено порівняти «як 
же у них і як у нас». Очевидно, що ві-
тчизняним  Вузам найперше часто-густо 
бракує матеріального забезпечення уч-
бового процесу, незадовільними нерідко 
залишаються умови проживання студен-
тів у гуртожитках. Але рівень освіченості 
та підготовки українських викладачів, рі-
вень  національних навчальних програм 
та методологій,  можна вважати цілком  
прийнятним.  

Варто також зазначити, що відвід-
ини одного з провідних вишів держави  
українцем з США не обмежилися лише 
обговоренням суто  освітніх проблем 
в житті України. Цікавим  так само був 
круглий стіл за участю представників дні-
пропетровської історичної школи, який 
відбувся у стінах університету імені Аль-
фреда Нобеля. Він дозволив вченим-гу-
манітаріям, як то кажуть, з перших вуст 
почути оціночні категорії американського 
політичного істеблішменту та наукової 
історичної думки щодо сьогоднішнього 
місця України в міжнародному співто-
варистві. Адже Петро Палюх свого часу 
мав відповідні студії з історії та суспіль-
ствознавства. (http://www.duep.edu/uk/
media_about_us_group/media_about_us)

Мило зазначити, що відвідини Дні-
пропетровська стали для Петра Палю-
ха помітною подією в житті. Бо як інак-
ше пояснити його позитивні  враження 
від поїздки, котрі він виклав у декількох 
вдячних листах в Україну  (один з них 
друкується в цьому номері журналу), де 
постарався пригадати кожну зустріч, ко-
жен обмін думками. Дозволю собі навес-

ти цитату  з англомовного допису пана 
Петра в перекладі українською:

«…Ще однією незабутньою зустріччю 
було коротке, але вражаюче знайомство 
з завідуючою кафедри фінансів та бан-
ківської справи  університету імені Аль-
фреда Нобеля професором Кузнєцовою 
С.А. Професор Кузнєцова справила на 
мене враження вільного вченого «в по-
шуку правди і істини». Вона володіє ака-
демічними знаннями в області економіки 
і займається проблемами економіки з 
позицій австрійської школи ринкової еко-
номіки. Ці ідеї були успішні, не залежно 
від того, де і коли були реалізовані, так 
найсвіжіші приклади: США, середина 20 
століття, Чилі та інші. Те, що професор 
Кузнєцова займається цими питаннями, 
характеризує її як вченого, відкритого до 
вільної інтелектуальної творчості і упев-
неної в собі людини. Ринкова економі-
ка - найуспішніша форма економічного 
устрою, оскільки в цих умовах з еконо-
мічного процесу виключаються політичні 
і бюрократичні складові. Ринкова еконо-
міка не може бути реалізована в країнах 
з високим рівнем корупції, таких як країни 
третього світу і колишнього Радянського 
Союзу, але активно розвивається в дер-
жавах з більш низьким рівнем корупції, 
як, наприклад, в США і країнах Західної 
Європи.»

Так само спеціально з огляду на візит 
українця з Америки в стінах університету 
відбулося виїзне засідання активу про-
грами «Дніпрові  пороги». В ньому взяли 
участь вчені, фермери, громадські акти-
вісти не лише з Дніпропетровська, а й з  
інших регіонів країни. Звертаючись до 
присутніх, промотор заходу, голова Ради 
правління громадської організації «Дні-
пропетровський общинний фонд» Ігор 
Шпірка наголосив:

Для просування екологічно чистої та 
корисної для здоров’я людини сільсько-
господарської продукції на світовому 
ринку, яку дозволяють отримати саме ві-
тчизняні чорноземи, нам не обійтися без 
підтримки української діаспори. І я задо-
волений, що наша справа знайшла розу-
міння і підтримку з боку пана Петра Па-
люха. Я певен, що не за горами той день, 
коли якісне та корисне  українське збіжжя 
піднесе рівень життя нашого народу до 
відповідних висот. І такий добробут не 
здатні забезпечити ані будь-які енерго-
носії, ані жодні IT  технології. Бо нашій 
країні  сам Всевишній подарував і уні-
кальну землю, і  наділив працелюбством 
й талантом український народ. Нам лише 
слід сповна використати ці преференції. 

Не можна так само не згадати пресо-
ву конференцію за участю Петра Палюха, 
представників Дніпропетровського універ-
ситету імені Альфреда Нобеля та автора 
цих рядків у пресовій агенції «Міст». Зви-
чайно у журналістів найбільше запитань 
було до гостя з США. Їх цікавило життя 
української громади на землі Вашингтону, 
враження Петра Палюха від Дніпропе-
тровська і України  на загал. Цікаво, що 
на доволі провокаційне запитання про те, 
чи не бачить він проблем для реалізації 
своїх задумів як представник української 
діаспори тут на Сході України, де немає 
такої прихильності до національної ідео-
логії як, наприклад, в Галичині чи у Києві, 
Петро Палюх спокійно відповів:

- Україна єдина і неподільна. Давно 
настав час припинити політичні  спеку-
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ляції на ці теми. Я однаково комфорт-
но відчуваю себе і у Львові, і у Києві і у 
Дніпропетровську (http://most-dnepr.info/
news.htm)

Логічним завершенням ознайомлен-
ня Петра Палюха з життям міста та його 
мешканцями стало прийняття у мерії Дні-
пропетровська. Близько півгодини трива-
ла зустріч американського гостя з  мером  
обласної столиці Іваном Куліченко. Про-
тягом якої Петро Палюх і мер обмінялися 
думками щодо місця Дніпропетровська в 
житті регіону та країни, поділилися  сво-
їми пропозиціями щодо поширення між-
народних контактів козацької столиці. І 
тут вже вкотре за часи перебування пана 
Петра Палюха в Дніпропетровську про-
звучала думка про те, що одним з важли-
вих чинників такої співпраці може стати 
залучення української діаспори. Переда-
ючи в дарунок гостеві кольорові буклети 
та книги про Дніпропетровськ, Іван Кулі-
ченко підкреслив: 

- Ми завжди пам’ятаєм про наших 
братів і сестер за межами України. Нехай 
міцніє наше козацьке коріння по усіх сві-
тах! (http://meria.dp.ua/) 

Україна за Атлантикою. Вона справді 
є, вона справді існує. Коли б окреслити 
її  за кількістю мешканців, то вийшла б 
ціла європейська країна. Невелика, ясна 
річ. Але така, наприклад, як Латвія  чи, 
скажімо, Словенія. За досить суперечли-
вими статистичними даними  українців в 
США та Канаді нараховується дещо біль-
ше двох мільйонів. Справді, ціла євро-
пейська країна. Щоправда, без території, 
столиці та власної армії. Натомість, пере-
січно згуртована ідеологічно та релігійно, 
поєднана загальними устремліннями та 
сподіваннями. А ще з  досить розгалуже-
ною мережею культурологічних, політич-
них та релігійних організацій, котрі мають 
певну інтелектуальну та матеріальну 
власність. 

  Творять її, так би мовити, у вільний 
від роботи час самі ж українці, абсолютно 
на громадських засадах. А ще ті люди на-
шого кореня, котрі продовжують найкра-
щі традиції українського меценатства та 
жертводавста.  

  За роки спілкування з українцями 
західної діаспори  мав приємність позна-
йомитися з багатьма нашими добродіями 
на чужині. У одних можливості більші, у 
других менші. Але, якщо людина щиро 
любить свою Батьківщину, свій народ, 
вона у будь-який спосіб прагне їй прислу-
жити.  Допомагають роками, долаючи, 
часом, перешкоди нашої посткомуністич-
ної бюрократії, працюють не заради сла-
ви чи зиску, а в ім’я тих світлих ідеалів, 
котрі роблять з міщанина патріота, захис-
ника та оборонця рідного народу.

А тому кожна ділянка, де підтриму-
ють свою Батьківщину українці Північної 
Америки, є нині важлива та вкрай необ-
хідна. 

Що викладене вище - не просто гар-
ні слова і поетичні порівняння - сповна 
засвідчили нещодавні відвідини нашої 
держави українця  з США Петра Палю-
ха.  А тому будемо не просто сподівати-
ся, а кожний на своєму місті докладати 
зусиль, аби намічене під час зустрічей і 
перемовин з американцем із українською 
душею стало реальністю. 

київ – Дніпропетровськ 
січень – лютий 2013 року 

ЛЕоНІД кУчМа, другий прези-
дент України (м. київ) 

 « ..  Я  впевнений, що громадські 
організації українства мають віді-
гравати дедалі значущу роль, допо-
магати процесу державотворення, 
затвердження України на світовій 
арені. З нашою країною у світі будуть 
серйозно рахуватися лише тоді, коли 
ми самі приборкаємо внутрішню во-
рожнечу, будемо поважно ставитися 
до протилежних поглядів та інших 
думок. Але й найвпливовіші геопо-
літичні гравці мають припинити го-
ворити з нашою державою з позиції 
сили. І щоб так відбулося українська 
діаспора, зокрема, США має бути ак-
тивним  чинником формування гро-
мадянського суспільства в Україні. 
Мені приємно, що ці мої думки спо-
вна поділяє і  українець з США Петро 
Палюх». 

Ігор юХНовський,  колишній  
директор  Інституту національ-
ної пам’яті, екс-народний депутат 
України   (м. Львів) 

«… На етапі становлення держа-
ви Україна дуже важливо ефективно 
використати накопичений діаспорою 
величезний капітал знань та можли-
востей. Для цього необхідно розро-
бити механізми взаємодії зі співвіт-
чизниками за кордоном на підставі 
як попереднього досвіду, так і нових  
тенденцій та явищ у світі української 
діаспори. Одним із ефективних засо-
бів для вироблення стратегії взаємин 
України та діаспори є особисті люд-
ські контакти. Зустрічі та спілкування 
з Петром Палюхом  якраз належать 
до ось таких проявів.» 

воЛоДиМир ШЕвчЕНко, ке-
рівник Донецького наукового  
центру,   герой України,  академік 
НаНУ (м. Донецьк) 

« …Розпорошення, розсіяння 
— так з грецької перекладається 
слово «діаспора». Щодо української 
діаспори, то вона щедро розсіяна 
світом. Спеціалісти називають 5—7 
мільйонів у західному світі та 8—12 
мільйонів осіб, що ідентифікують 
себе з українським корінням, у краї-
нах СНД. Звичайно, цифра ця викли-
кає суперечки, і все одно, якщо взяти 
нижчий поріг, вийде, що за межами 
України проживають  13 мільйонів 
наших співвітчизників. Це без пере-

більшення величезний потенціал для 
розбудови світового українства. І як-
найшвидше реалізувати його - наше 
невідкладне завдання.»

ІваН кУЛІчЕНко,  мер міста  
Дніпропетровська  

«…Ми живемо у багатонаціо-
нальному місті  й з приємністю можу 
зазначити, що у нашій великій родині 
городян  не має жодних непорозу-
мінь на  національному або релігій-
ному  ґрунті. Але ми сповна так само 
розуміємо, що титульна нація у себе 
вдома повинна мати всі можливості 
для реалізації  власних  культурних, 
релігійних та матеріальних потреб. З 
огляду на це важко не применшувати 
роль західної української діаспори у 
осягненні сучасних цивілізаційних 
цінностей вітчизняним соціумом. Ми 
завжди раді контактам з нашими зем-
ляками з-за океану, раді можливості 
дослухатися до їх порад і побажань.» 

сЕргІй ХоЛоД, проректор  з 
розвитку та інновацій Дніпропе-
тровського університету імені 
альфреда Нобеля.

« …Як на мене, то наші зустрічі 
засвідчили дуже обнадійливі тен-
денції співпраці поміж діаспорою та 
материковою Україною. А саме кон-
структивне співробітництво  у тих на-
прямках, де це можливо з обох боків. 
Є дуже гарне англійське прислів’я – 
не треба нам риби, а допоможіть зро-
бити вудку. В даному випадку я так 
би охарактеризував наші пропозиції 
щодо української діаспори США, яку 
представляв пан Петро Палюх. Ми 
не шукаємо матеріальної підтримки 
з їх боку. Хоча б з тієї причини, що 
більшість завжди має підтримувати 
меншість. Західна українська діаспо-
ра, відома річ, набагато менша чи-
сельно  аніж материкове населення 
України. І я б дуже хотів,  аби з часом 
наші брати і сестри за океаном спо-
вна відчули підтримку отчої землі. 
Але для того нам слід з їх допомогою 
сповна зрозуміти і втілити у життя за-
кони існування західного соціуму.»

Ігор ШПІрка, голова правління 
громадської організації «Дніпро-
петровський общинний фонд».

« … Наш народ ще не сповна 
збагнув ту високу  місію, яка надана 
йому Богом на цій планеті. Багаторіч-

ДУмки  ВгОлОс 
аБо якІ роЗДУМи  НавІяЛи ЗУстрІчІ З УкраїНцЕМ  З сШа  

ПЕтроМ ПаЛюХоМ ДЕякиМ його НовиМ  І стариМ ЗНайоМиМ
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Я не вперше приїжджаю в Укра-
їну і, зокрема, в Дніпропетровськ. В 
місті на Бористені  я був двічі як спо-
стерігач на президентських виборах 
2004 року. Тоді були одні враження. 
Зараз дещо відмінні. Очевидно, най-
перше через те, що цьогорічні від-
відини дозволили більш докладно 
познайомитися справді з діловими 
і компетентними людьми. У Льво-
ві це були зустрічі з нашою акаде-
мічною елітою. Зокрема, з такими 
світочами  української науки як Ігор 
Юхновський та Володимир Шевчен-
ко, тамтешніми  представниками 
наукової і творчої інтелігенції. Але  
місто Лева загальновідомо як один 
із центрів національної духовності 
та культури. Нині приємно вразив 
Січеслав.  Зокрема, відвідини Дні-
пропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. Принагідно ще 
раз хочу подякувати за гостинність 
та прихильність адміністрації цього 
українського вишу. Зокрема, про-
ректора Сергія Борисовича Холода. 
Це справді український інтелігент та 
бізнесмен нової, спрямованої на за-
хідні цивілізаційні цінності, формації. 
В університеті я зміг наочно пере-
конатися, що окрім України хабарів 
і недбальства, на щастя, існує ще й 
інша країна. Яка не просто, але на-
полегливо торує дорогу до кращого, 
до правдивих демократичних ціннос-
тей та національного розвою. Мене 
потішило найперше те, що  власни-
ки цього приватного університету 
справді доклали зусиль аби перетво-
рити  його у храм науки. Психологія 
цих людей вже не тхне совєтчиною, 
котру  найперше нині відрізняє праг-
нення набити якнайповніше калитку. 
Це азійське   прагнення до  миттєво-
го збагачення відштовхує від україн-
ського бізнесу та соціуму серйозних 
західних партнерів. В університеті 
імені Альфреда Нобеля ж мислять 
справді європейськими категоріями. 
Тут закладають підґрунтя для плід-
ної праці, а значить і для майбутніх 
прибутків, на десятиріччя.  Саме так 
можна розглядати інтерактивний 
проект дистанційного навчання  на 
базі українсько-американських сту-
дій  університету, котрий ми обгово-
рювали під час моїх відвідин Дніпро-
петровського. 

Приємні враження залишила зу-
стріч з мером  Дніпропетровського  
Іваном  Куліченко. По-правді, в се-

редовищі західної української діа-
спори  присутнє невдоволення щодо 
зміни. Принаймні, зовнішніх ознак 
українських міст, особливо на Сході 
країни. Це в повній мірі стосується і 
Дніпропетровська. Звичайно, що це 
ганебно виглядає, коли на 22 році 
незалежності одне з найпотужніших 
міст України носить ім’я людини, 
котра фактично закріплювала коло-
ніальний статус нашого народу. Те 
ж саме стосується  і назв багатьох 
вулиць. Однак, я свідомий того, що 
навіть прості речі за сучасних умов в 
Україні, можуть нести значну склад-
ність. Напевно, це стосується і за-
лишків совєтської топоніміки. Хоч 
міняти  її, вочевидь,  буде потрібно.  

 В розмові ж з очільником міста 
мене найперше потішив його про-
фесіоналізм як господарника. Попри 
політичні пристрасті та  інші викли-
ки сьогодення найперше завдання 
мера полягає в забезпеченні відпо-
відної роботи  міської інфраструкту-
ри і розвиток обласного центру. І хоч 
тут так само чимало проблем. Але 
на загал Іван Куліченко відчувається 
таки на своєму місті.

Взагалі люди, як на мене, то най-
більше багатство Січеслава та Укра-
їни. Люди талановиті, не байдужі, 
завзяті.  Ніколи не забуду зустрічі 
з головою Дніпропетровського об-
щинного фонду Ігорем Шпіркою. Він 
мені нагадав просвітителів серед-
ньовіччя. Настільки його думки та 
плани  далекоглядні  та масштабні 
порівняно з сьогоднішньою дниною. 
Бо колись і Галілею було непросто 
вигукнути:

- А все-таки вона обертається!
Певен, що такі люди, як Ігор 

Шпірка та його однодумці, неодмін-
но змінять Україну на краще. Щасти 
Боже!

петро палюх: « .. У Дніпропетровську  
я зустрів сучасний стиль 

державницького мислення.»

ні дослідження  нашої громадської 
організації засвідчили що терито-
рія України, а головне,  її людність, 
це величезний потенціал для роз-
витку сучасної людської цивіліза-
ції. Це складно описати у декількох 
абзацах, однак, у нас є всі переду-
мови перенести центр, принаймні, 
європейських стратегічних рішень 
з  Брюсселя до Києва. І тут нам 
справді потрібна підтримка західної 
української діаспори, як найкращого 
місточка поміж Україною та світовою 
цивілізаційною спільнотою».

ІваН ЛаЗарЕНко, координа-
тор всеукраїнської програми при-
родного землеробства, (Новомос-
ковський район, Дніпропетров-
ська обл.) 

«..У  жовтні минулого року під час 
моїх відвідин США я сповна зміг від-
чути підтримку Петра Палюха у спра-
ві організації зустрічей з лідерами 
нашої спільноти на землі Вашингто-
ну. Тому, найперше, мені чисто по-
людські хотілося  віддячити цьому 
чоловіку за його приязнь. Сподіва-
юся, що наші зустріч з елітою укра-
їнської науки  та культури у Львові 
залишать у нього так само приємні  
спогади. 

А ще мені приємно, що в особі 
Петра Палюха ми знайшли щирого 
однодумця щодо реалізації техноло-
гій природного землеробства в Укра-
їні. Він сповна зміг зрозуміти наскіль-
ки важливо сьогодні для економіки 
України запровадження цього, без-
перечно, найбільш перспективного у 
світі способу обробітку ґрунту».

таМара ІЩЕНко, старший ви-
кладач кафедри  англійської філо-
логії та перекладу  Дніпропетров-
ського університету імені аль-
фреда Нобеля. 

«… Нині наш навчальний заклад 
працює над втіленням проекту дис-
танційного викладання з допомогою 
Інтернет  основних гуманітарних 
дисциплін для української молоді 
діаспори. Це не лише вивчення   су-
часної української мови, літератури 
та історії, а й в перспективі, можли-
во, ознайомлення та популяризація 
природознавчих знань серед широ-
кого загалу нашої спільноти за кор-
доном. В принципі ми розглядаємо 
це лише як перший крок для виходу 
на англомовну аудиторію. І тут нам 
буде надзвичайно цінна та потрібна 
підтримка саме західної української  
діаспори. А тому мені надзвичайно 
приємно, що у особі добродія Петра 
Палюха ми знайшли щирого одно-
думця та порадника в реалізації на-
шого проекту». 
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Нещодавно навчально-методич-
ним центром профтехосвіти у Дні-
пропетровській області за участю 
замовників кадрів, представників 
організацій роботодавців області, 
працівників обласного центру зайня-
тості, керівників професійно-техніч-
них навчальних закладів проведено 
круглий стіл за темою: «Менеджмент, 
як засіб покращення ефективності 
діяльності закладів профтехосвіти». 
Учасниками заходу обговорені акту-
альні питання діяльності профтехос-
віти, що стали результатом обгово-
рення на засіданні колегії Міністер-
ства освіти, науки молоді та спорту 
України від 23.01.2013 року, де було 
презентовано досвід роботи ПТО 
Дніпропетровщини.

Учасники круглого столу проана-
лізували шляхи впливу на покращен-
ня системи підготовки робітничих ка-
дрів для потреб економіки області і 
відмітили наступне:

- регіональні органи ПТО, ке-
рівники ПТНЗ, роботодавці постій-
но шукають шляхи вдосконалення 
ефективності професійно-технічної 
освіти, є певні напрацювання з про-
гнозування ринку праці і покращення 
взаємодії підприємств і ПТНЗ;

- міжнародний пілотний проект 
Європейського Фонду освіти «По-
кращення системи професійно-тех-
нічної освіти шляхом прогнозування 
та адаптування вмінь і навичок, со-
ціального партнерства й удоскона-
лення використання ресурсів», який 

профтехосвіта Дніпропетровщини 
обговорює шляхи покращення 

ефективності діяльності закладів
профтехосвіти

реалізовувався у Дніпропетровській 
області у 2012 році, сприяв визна-
ченню реального стану справ у за-
безпеченні регіону трудовим потен-
ціалом та внесенню пропозицій орга-
нам місцевого самоврядування щодо 
оптимізації діяльності сфери ПТО;

- підприємствам регіону не ви-
стачає цілісної прогнозної стратегії 
підготовки/перепідготовки кадрів, в 
результаті чого така підготовка не ко-
релюється з потребами на заміщен-
ня кадрів, які вибувають;

- формування державного замов-
лення для ПТНЗ обов’язково вима-
гає попереднього вивчення потреб 
ринку праці та його проведення на 
тендерній (конкурсній ) основі. 

Учасниками круглого столу ухва-
лені рекомендації, які визначають за-
вдання для керівників ПТНЗ, замов-
ників кадрів, громадських організацій 
роботодавців з питань забезпечення 
потреб підприємств робітничими 
кадрами з необхідним рівнем квалі-
фікації випускників ПТНЗ, внесення 
змін і пропозицій до законодавчих 
актів України щодо діяльності ПТО, 
формування державного замовлен-
ня на підготовку робітничих кадрів 
до потреб регіонального ринку праці, 
налагодження взаємовигідних шля-
хів співпраці у зміцненні матеріаль-
но-технічної бази навчальних закла-
дів, організації виробничої практики 
учнів, стажування педагогів ПТНЗ в 
умовах виробництва.

Започаткована обласною ме-
тодичною службою ПТО практика 
проведення таких заходів повинна 
стати системною і дієвою у налаго-
дженні партнерських стосунків на 
рівні ПТНЗ, замовників кадрів, гро-
мадських організацій у задоволенні 
потреб ринку праці та населення ре-
гіону.

М.корНІєНко,
заступник директора НМц Пто.
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сУХоНІс: Добродію Василь, на 
жаль, наш регіон як, між іншим, як  
й чимало інших територій України  
до лісистих не віднести. Я  добре 
запам’ятав цю цифру: лише  4 від-
сотки території області складають 
лісові насадження й то здебільшого 
рукотворні. Дніпропетровщина на 
загал степовий край.  І таким він був 
з козацьких часів. Пригадаймо опи-
си наших місць у творах славетного 
Дмитра Яворницького. Там можна 
знайти рядки, що, часами, козака на 
коні   не можна було розгледіти  че-
рез височінь тодішніх степових трав 
та луків. Ну, а зараз ані лісів, ані лу-
ків. Більшість земель в нашій області, 
як, до речі, повсюдно в Україні роз-
орено або перетворено на пустощі. 
Найбільше це, очевидно, стосується 
території Західного Донбасу, де вар-
варське вугледобування перетвори-
ло колись пригожий степ і байраки 
немов би в місячний мертвий ланд-
шафт. З огляду на таку ситуацію, 
попри, так би мовити, Вашу відомчу 
приналежність в чому  вбачайте най-
перше завдання для поліпшення 
екологічної ситуації: чи то повернути 
нашим краям первинний, на загал 
степовий вигляд, чи таки намагатися 
перетворити степову зону в ліс. 

кЛЕШНя:  Первинний степо-
вий вигляд нашому краю неможли-
во повернути. Фактично всі придатні 
землі розорані. Велике техногенне  
навантаження  – Західний Донбас, 
Криворіжжя, Нікополь, Марганець, 
Вільногірськ – неповний перелік ра-
йонів, в яких землі порушені. Тому 
велике значення має приведення 
порушених земель в належний стан. 
Це в першу чергу залісення відвалів 
порід, рекультивація земель. З давніх 
пір практично всі балки були затягнуті 
байрачними лісами. В радянські часи 
практично в кожному колгоспі мали 
велику кількість овець. Це призвело 
до знищення багатьох видів степових 
рослин, погіршенню стану байрачних 
лісів. Багато лісів загинуло внаслідок 
устрою водосховищ на р. Дніпро – 
Каховського та Дніпродзержинсько-
го водосховищ. На території області 
існують не тільки рукотворні ліси. 
Самарський бір вважається самим 
південним хвойним насадженням 

ліс - не лише наше багатство, 
а й певне мірило нашої 

духовності

природного походження. Неможливо 
представити нашу степ без дерев та 
кущів. Ліс в степу повинен бути, але 
в саме тих місцях і в тій кількості, в 
якій потрібно для гармонійного роз-
витку природи.  

сУХоНІс:  Продовжуючи тему 
лісу  та екології  можна обговорити 
ще й таку тезу. Навіть не спеціалісту 
відомо, що ліс — це не просто вели-
ка кількість дерев, а така сукупність 
лісових рослин, в якій відбувається 
тісний вплив їх одне на одного, на 
зайнятий ними ґрунт і на атмосферу. 
Порівняємо два дерева, з яких одне 
виросло на просторі, а друге — в лісі. 
У поодинокого дерева висота порів-
няно невелика, крона широка і опус-
кається майже до землі, гілки товсті 
і розміщені під прямим кутом, тов-
щина стовбура значно більша, ніж у 
лісі, і із збільшенням висоти швидко 
зменшується. У лісі дерева ростуть 
густо, змикаються кронами, утворю-
ючи суцільне шатро. Одне слово ліс 
– це справжня оаза для усього живо-
го. А тим більш, коли він виростає у 
такій зоні як наша – степовій…

кЛЕШНя: У степовій зоні ліси ви-
конують ряд надзвичайно важливих 
функцій. Це в першу чергу виконан-
ня протиерозійних, водорегулюючих 
функцій. Система полезахисних смуг 
сприяє накопиченню вологи, покра-
щує температуру повітря, зменшує 
вітрову та водну ерозію. Завдяки 
системі полезахисних та яружне 
-  балочних полос, так звані «черні 
бурі» канули в минуле. Враховуючи 
велику техногенну завантаженість 
регіону, ліси можна сміливо назвати 
легенями області. Крім того, ліс – це 
дім для великої кількості птахів, тва-
рин, комах.  Ліс – це улюблене місце 
для відпочинку громадян, особливо в 
літню спеку. 

Науково обґрунтовано, що лісис-
тість для нашого регіону повинна 
бути в межах 8-10% території облас-
ті. При такій лісистості якраз і може 
бути досягнена гармонія між приро-
дою та діяльністю суспільства.

сУХоНІс: Ліс гостинно зустрічає 
всіх, хто шукає в ньому відпочинку, 
проте, йому самому потрібна безко-

рислива допомога. Він не може сам 
захистити своїх багатств або поста-
вити лічильники. Таким «лічильни-
ком» повинна бути наша совість. На 
превеликий жаль,  у нашому соціумі 
ще багато людей, які вважають, що 
в лісі все дозволено: можна розводи-
ти багаття, залишати сміття, ламати 
дерева, топтати, рвати і знищувати 
рослинність. Їх не турбує те, що на 
місці розведеного багаття вигоряє 
не тільки рослинність, а й земля, на 
якій нічого не росте протягом трьох-
чотирьох років.

Сьогодні ставлення в суспільстві 
до лісу є своєрідним мірилом його 
зрілості та самоорганізації. Нині чи-
мало наших людей буває за кордо-
ном і на власні очі може перекона-
тися як  бережливо ставляться до 
лісу, взагалі до природи в розвинутих 
країнах. Я, наприклад, глибоко пере-
конаний, що нам годі розраховувати 
на західний добробут, допоки у нас 
будуть вияви такого варварського 
ставлення до природи. Дозволю собі 
висловитися у такій спосіб – дикуни 
не бувають  ніколи ситими…

кЛЕШНя: На жаль, у наших 
громадян склалась така думка, що 
ліс і всі лісові багатства існують лише 
для задоволення людини. Тому пра-
вил поведінки людей в лісі практично 
ніхто не знає. Людина заходить в ліс 
і починає вести себе наче варвар. 
Ліси засмічуються сміттям, пошко-
джуються дерева та кущі, руйнують 
мурашники, гнізда птахів. Дуже мало 
жителів нашої області  ставляться до 
лісу як до чогось живого, що існує не 
заради людини,  а як основна скла-
дова частина природи, так само як і 
людина.

сУХоНІс: Готуючись до розмови 
з Вами, я дещо почитав зі спеціаль-
ної літератури. І найперше те, що 
стосується екологічного навантажен-
ня. Я розумію, що ці речі Вам добре 
відомі. Але це для того, аби наші чи-
тачі  могли сповна  відчути усі нега-
тивні наслідки, котрі може приносити 
лісу, так би мовити, техногенний фак-
тор. Так ось, внаслідок посиленого 
використання лісів для відпочинку в 
них, і особливо в зелених зонах міст 
і робітничих селищ, спостерігаються 

На перехресті думок 

про завдання лісників по збереженню і примноженню зелених на-
саджень  в наддніпрянщині  розмірковують начальник  дніпропе-
тровського обласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства  Василь клЕшня  та редактор  журналу «бористен» фідель 
сухоніс.Василь федотович клЕшня.
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такі негативні явища: ущільнення 
ґрунту, лісової підстилки, витопту-
вання трав›янистих рослин, зник-
нення найцінніших і найкрасивіших 
рослин. В ущільненому ґрунті ко-
ріння дерев «задихається» через 
нестачу кисню, порушуються умови 
живлення дерев. Лісова підстилка 
швидко перегниває лише при наяв-
ності вологи, значної кількості пустот 
і достатньому доступу повітря. Якщо 
розкладання і гниття підстилки за-
тримується, у грунт не надходять ті 
поживні речовини, які в ній є. Дерева 
«голодують», ослаблюються, рос-
туть погано і навіть засихають.  І ця 
проблема виглядає просто - не під-
лягає вирішенню. Принаймні, у на-
шому регіоні: де лісу мало, а людей 
багато …

кЛЕШНя: Вихід – в організо-
ваному відпочинку в лісах. В ідеалі 
пересування по лісу - по екологічним 
стежкам. Відпочинок людей – на спе-
ціально обладнаних майданчиках, 
на яких є місце для кострища, для 
складання побутових відходів. Та-
кож визначення особливо цінних лі-
сових ділянок з наданням цим ділян-
кам заповідного статусу різного рів-
ня. На території лісових господарств 
області існує 44 заповідні об’єкти, 
загальною площею 16 тис. га. На 
територію заповідних об’єктів прохід 
обмежено або повністю заборонено. 
Але дуже багато залежить від відно-
шення самих людей. Нажаль, дуже 
багато випадків вандалізму, недба-
лого відношення до лісу, до лісівни-
ків. Працівники лісгоспів проводять 
благоустрій лісів, створюють рекре-
аційні пункти, місця для відпочинку. 
Але все це ламають, знищують. На 
стихійних місцях відпочинку грома-
дяни залишають зламані та пошко-
джені дерева, кострища, засмічують 
сміттям територію. Наші громадяни 
недостатньо виховані в екологічно-
му відношенні, і це, напевно, недо-
ліки у вихованні і сім’ї і школи і всіх 
громадських інститутів. Це резуль-
тат і, напевне, недоліки і нашої робо-
ти. Великі надії ми покладаємо перш 
за все на засоби масової інформації, 
з їх можливістю впливу на підсвідо-
мість наших громадян. Це в значній 
мірі і наслідок людської діяльності, 
що призводить до глобального по-
тепління, результатом якого є і змен-
шення кількості опадів і збільшення 
ризиків, пов’язаних із посухою. Тут 
і з’являється вихід із складної ситу-
ації через збільшення залісених те-
риторій області, позитивного впливу 
людей на природні виклики.

сУХоНІс: Повернемося до про-
блем, які доводиться вирішувати  
саме Вам, як керівнику Дніпропе-
тровського управління лісового та 
мисливського господарства. Дні-
пропетровська область розташова-
на в посушливому регіоні країни, в 
зоні ризикованого землеробства, 

складних екологічних умовах. Лісис-
тість Дніпропетровщини дуже низь-
ка – складає лише 4,8% площі об-
ласті, тоді як за висновками вчених 
оптимальна лісистість в степових 
умовах повинна складати не менше 
10 відсотків. А  тому головна задача 
лісівників - це створення нових лісів 
в області, також створення закінче-
ної системи захисних насаджень, 
охорона і захист існуючих наса-
джень. На виконання Державної 
програми «Ліси України» облуправ-
лінням розроблена регіональна про-
грама з охорони і відтворення лісів, 
згідно якої до 2015 року в області 
необхідно створити 29 тис. га нових 
лісів. Наскільки це реальна задача з 
огляду на чимало негативних фак-
торів. Серед яких не лише недостає 
фінансування, а, наприклад, супер-
ечливість нормативного законодав-
ства щодо заліснення територій об-
ласті. Адже більшість територій по-
тенційного заліснення перебувають 
не у Вашій відомчій приналежності. 
І це, наскільки я знаю, не єдина про-
блема….

кЛЕШНя: Матеріальна база ліс-
госпів дозволяє створювати до 3-4 
тис.га лісових культур щорічно. По-
садкового матеріалу вирощується 
на лісових розсадниках в достат-
ньої кількості. Але виникає головне 
питання – наявність земель під за-
ліснення. Лісгоспи заліснюють лише 
деградовані та малопродуктивні 
землі, які вилучені з господарської 
діяльності. В області є в наявності 
достатня кількість вищезазначених 
земель. Але перед тим, як створю-
вати ліс, лісгосп повинен отримати 
державний акт на право користуван-
ня земельною ділянкою. Нажаль, 
виготовлення  держактів коштує 
великих коштів, які у лісгоспів від-
сутні. Виготовлення держактів фі-
нансується з державного бюджету, 
обсяги цього фінансування  дуже 
малі. Так, на 2013 рік заплановано 
виділити лише 300 тис.грн.  На ці ко-
шти можливо виготовити держакти  
лише на 1000 га.  Результат – чого 
ми бідні? Як у приказці. Висновок – 
потрібні кошти! А це означає, якщо 
ми думаємо про майбутнє, потрібна 
увага з боку держави, суспільства. 
Перший крок зроблено – прийнята 
регіональна програма «Ліси Дніпро-
петровщини». Маємо надію, що це 
дасть можливість на покращення 
ситуації в цілому.

сУХоНІс:  Є певні банальності й  
стандарти  для будь-якого медійного 
спілкування. Можливо, що нам не 
варто їх уникати. А тому хочу запита-
ти про  Ваші побажання усім тим, хто 
можливо прочитає ці рядки…

кЛЕШНя: Цілковитої гармонії 
життя. Не над природою, а в природі.

25 лютого виповнюється 140 
років з дня народження лесі україн-
ки, видатної української письменни-
ці.

«лесин рояль» 
Леся Українка дуже рано виявила 

нестримний потяг до музики. І мати, 
Олена Пчілка, придбала рояль, на яко-
му з п’ятилітнього віку й почала вчитися 
грати дівчинка. Його потім у родині так і 
назвали «Лесин рояль». 

Але люта хворість часто припиняла 
навчання. Застудивши ноги й руки зи-
мовим хрещенським днем, дев’ятирічна 
Леся захворіла на туберкульоз кісток, 
що прикував її до ліжка. Іноді місяцями 
лежала вона з загіпсованими руками й 
ногою. І ось одного разу її тітка, Олек-
сандра Антонівна, яка вчила дівчинку 
грі на фортепіано, помітила, що Леся, 
лежачи в ліжку, досить упевнено виби-
ває вільною від гіпсу ніжкою такт. 

- Що ти робиш, Лесю? – запитала 
здивовано тітка. 

- Граю… на роялі, - тихо відповіла 
дівчинка. 

Очевидно, голова її була повна зву-
ків, якими жила вона тоді.

Була зразком виняткової мужності. 
Ще зовсім малою, боячись хижих 

звірів, вона бігала місячної ночі в су-
сідній ліс, бажаючи побачити там оту 
мавку, про яку розповідала їй колись у 
ранньому дитинстві мати, і ніжний об-
раз якої відтворила пізніше в поетичній 
«Лісовій пісні». 

«треба нищити хижаків»
 Лесин батько якось привіз з полю-

вання малу кізочку, що відбилася від 
матері. 12-літня Леся взяла кізку під 
свою опіку і незабаром так приручила 
до себе, що та бігала за нею, мов со-
бачка.

 Підрісши, кізка вискочила з садиби 
в сусідній ліс і там її розірвали вовки. 
Довідавшись про це, Леся спочатку гір-
ко плакала, а потім, блиснувши очима, 
скрикнула: 

- О, я б сама задавила того вовка 
враз!

- А ти ж, Лесю, - зауважив їй хтось, - 
була завжди проти полювання та й вза-
галі проти вбивства звірів.

- Ні, ні, треба нищити хижаків, щоб 
вони не змогли нищити отакеньких, 
слабших за себе! – палко вигукнула ді-
вчинка. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 
З життя 
ЛЕсІ УкраїНки

продовження на стор. 31.

леся українка. фото 1901 року.
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Володимир могучий з штату ню-
джерзі  – засновник благодійної фундації 
Зоряни та Володимира могучих з тих 
українців сша, котрі десятиріччями  пра-
цюють для добра землі своїх предків.

Кожного разу, відвід-
уючи США і нашу громаду 
в цій країні, я найперше, 
очевидно, мав до діла з 
людьми, які не просто вва-
жали себе українцями, ці-
кавилися метрополією та 
одягали вишиванки на на-
ціональні та релігійні свя-
та. Це були особи, які не 
побоююся пафосу, жили 
жертовно заради  тих іде-
алів, котрим були віддані 
їх батьки, за відстоювання 
яких вони власне й опини-
лися на чужині. 

Не можуть не хвилю-
вати подорожі таких лю-
дей в Україну. З декількох 
причин. Будь-яка поїзд-
ка за океан навіть і для 
американських громадян 
справа завжди витратна. 
Звичайно, я не маю якоїсь 
більш-менш коректної ста-
тистики. Але, думається 
мені, що приліт до «Борис-
поля» відсотків вісімдесят, а то й усі 
дев’яносто, наших земляків з США 
здійснюють за власний кошт. Відря-
дження чи подорожі за громадський  
доляр наскільки мені відомо –  явище 
на загал дуже рідке. 

Окрім того, додайте до суто ма-
теріальних проблем ще й виснажли-
вість таких подорожей. Адже тран-
сатлантичний  переліт - це не поїздка 
тривалістю у пару годин. Залежно від 
місця, так би мовити, старту  подорож 
до України з урахуванням  митного та 
паспортного контрою по обидва боки 
кордону може тривати від  13-15 го-
дин фактично до доби. І це попри на-
віть добрий сервіс авіаперевізників, 
фактично у  козацькому режимі – бо 
навряд чи багатьом вдається сповна 
відпружитися та  відпочити у таких 
завузьких сьогодні кріслах авіалай-
нерів. 

І будемо щирі, для українців США 
та Канади, взагалі західного світу 
наші інфраструктури це так само ви-
пробування на міцність. Бо багато з 
того, до  чого призвичаїлися матери-
кові українці, для їх заокеанських по-
братимів може бути  доволі спартан-
ською справою. Якість українських 
доріг, робота громадського транспор-
ту та закладів харчування, готельний  
сервіс, міжміське сполучення тощо. 

Ось і виходить, що кожна подо-
рож  «діаспорчика», як інколи жарто-
ма називають себе закордонні укра-
їнці - це, якщо хочете, маленький 
подвиг. 

На загал, відвідини сьогодні укра-
їнців з-за кордону своєї історичної  
Батьківщини не рідкість. Щоправда, 
якщо  бути щирим, то нині ці візи-
ти не такі піднесені й обнадійливі, 
як були на початках 90-х років. Тоді 
чимало наших емігрантів, особливо, 
так званої, «третьої  хвилі», їхали до 
України немов на прощу, немов би 
на сповідь перед найсвятішим і най-
ціннішим у своєму житті. Ще б пак! 
Адже чимало з них десятиріччями 
жили з вірою в те, що їх Батьківщи-
на  позбудеться колоніального ста-
тусу,  здобуде таки не декларовану, 
а правдиву незалежність. Вони жили 
і вірили навіть  тоді,  коли повірити 
цьому було не можливо, у добу, коли 
велика, з нукліярними ракетами, але 
на загал жебрацька країна з нео-
ковирною назвою СРСР, здається,  
назавжди поховала надії мільйонів 
українців омріяні ще великим Кобза-
рем про те, що «в  своїй   хаті своя 
правда  і сила, і воля». Ніколи не за-
буду одну зустріч на початку 90-х ро-
ків в київському аеропорту «Борис-
піль».  Лише нещодавно почалися 

регулярні перельоти Київ-Нью-Йорк, 
столичне летовище аж ніяк не було 
схоже на міжнародний аеровокзал. 
Затісне, з примітивним сервісом  та  
погано облаштованими,  і даруйте, 
смердючими  туалетами «Борис-
піль», напевно, міг би шокувати укра-
їнців з США, Канади чи Західної Єв-
ропи. Але більшість з них, виглядає, 
не помічали того через піднесення та 
ейфорію. Я зустрічав на летовищі од-
ного з перших прихильників «Борис-
тену» з української громади США. 
Митники та паспортний контроль 
не зважаючи на обмаль у ті часи 
міжнародних рейсів працювали во-
лячим паром. Нарешті я помітив 
свого гостя, разом з ним штовхала, 
незвичні тоді в Україні, валізки  на 
колесах  якась старенька жіночка. З 
одягу, виразу обличчя вільної люди-
ни не важко було здогадатися, що 
літня пані - іноземка. Але одночас-
но читалося в її зовнішності до болі 
наше, вкраїнське. Це вже згодом я 
навчуся більш-менш безпомилково 
розпізнавати серед англосаксонців 
наших людей в США та Канаді. Все 
- таки український корінь пробива-
ється і через асфальт найширшого 
гайвею. А тоді все в перше і ніяк не 
випадало зрозуміти, яке відношен-
ня має ця американка до України. 
Прихильник нашого щомісячника, 
після того як ми привіталися, зразу 
ж звернувся до мене:

- Пане Фіделю, а чи не можна 
було б якось пані  Надію  підвезти 
до міста. Бо їй ще їхати до Львова, 
а у Києві в неї нікого не має…

- Відома річ. Які проблеми. . 
А що у Вас в Львові рідня, - я з ціка-
вістю розглядав типову американку з 
українським корінням.

- Ні, у мене там нікого не має. 
Усю  рідню  чи то постріляли, чи по  
сибірах розсіяли, чи як мене - на 
чужину вигнали. Просто я родом зі 
Львова. 

- А чому ж тоді приїхали в 
Україну? – бовкнув  із здивуванням. 

- Аякже, синку, було не при-
їхати?!  Перед смертю Україну поба-
чити …

Так, для мільйонів й мільйонів на-
ших одноплемінників з діаспори   отча 
земля була і залишається святим 
місцем, українським  Єрусалимом. 
Земля справді свята і притягальна. 
А   ось порядки, котрі на ній панують 
практично усі роки незалежності, на 
жаль, розчаровують вже звиклих до 
цивілізаційних цінностей наших зем-
ляків із західної української діаспори. 
Як не гірко, однак, скільки прикладів 
можна навести того, що ділові укра-
їнці, котрі з надією і покликом їхали 
до землі своїх батьків, вимушені в 
кращому випадку рятувати свій біз-
нес. Чимало тут  загубили  назавжди 
грошей. Хоч, дякувати Богу, здебіль-
шого не втратили надію на краще 
майбуття України. Відома українська 

(частина четверта)

«Від нью-Йорку до штату
 самотньої зірки»

фідель сухоніс
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меценатка  з США пані Галина, дру-
жина  славного будівничого Олексія  
Воскобійника,  якось зізналася у роз-
мові зі мною:

- В Україні практично не мож-
ливо вести цивілізовано бізнес. Ха-
барі, бюрократія, погані комунікації 
та дороги - все це робить країну не 
привабливою для серйозного бізне-
су. Ми так само обпеклися. Але це 
не значить, що ми не хочемо допо-
магати і не живемо Україною. Однак, 
сьогодні здебільшого це доводиться 
робити з-за океану, - додала  з сумом 
пані Галина.

Ось так, як не прикро, на загал 
здебільшого відбувалися і відбува-
ються контакти  наших краян з їх іс-
торичною Батьківщиною.  І останні 
роки в житті держави не додали так 
само  якихось позитивних зрушень. 
То що слід робити? Як зрушити си-
туацію в позитивний бік? Чи похова-
ти на довший  час надію на те, що 
освічена, патріотична налаштована 
і в багатьох ділянках компетентна 
західна діаспора так і буде залиша-
тися лише символом «нашого цвіту 
– по всьому світу», а ще тішитися 
тому, що і на спекотній Флориді, і в 
розхристаному усім світовим вітрам 
Нью-Йорку чи у,  по-європейські ви-
шуканому,  Квебеку  можна часами 
почути наше слово та побачити жов-
то-блакитний прапор.  Одне слово, 
підняти  «шароварщину» трохи на 
вищий щабель. Звичайно, що здоро-
вий глузд підказує – ні, так не пови-
нно бути. Якщо ми справді прагнемо 
жити за західними цивілізаційними 
цінностями, то неодмінно муси-
мо залучити до розбудови справді 
демократичної і заможної України 
її  заокеанських синів і дочок. Аме-
риканські бізнесмени  українського 
походження, якщо для них створи-
ти  відповідні  умови праці, зможуть 
допомогти не лише інвестиціями, а 
головне сприятимуть розвитку  прав-
диво західного  і рушійного, без хаба-
рів та «відкатів», ділового життя в на-
шій країні. Фермери з Альберти, куди 
потрапили ще їх прадіди з передгір’я 
Карпат, сповна можуть пояснити  як 
загосподарювати на таких родючих  
чорноземах, щоб корови наші доїли-
ся не як голандські кози, а збіжжя ви-
зрівало не лише багато, а було воно  
здоровим і якісним. І так в будь-якій 
ділянці економіки. 

Істини прості  та зрозумілі. Так 
чому ж, як то кажуть, віз й нині там. 
Можливо, через те, що ми здебіль-
шого завжди надіємось на владу, на 
тих, хто сидить в  керівних кріслах. 
Стереотип пропахлого нафталіном 
«совка», якщо хочете, ще один вияв 
русифікації та втрати національних 
рис і самобутності.

Бо навіть у найпохмуріші  часи 
бездержавності  українці не поклада-
лися на владу, а найперше на себе. 

Бо влади тоді, як відомо,  навіть де-
кларованої  української не було. Ось 
і творив наш народ такі унікальні  
діаманти у своєму середовищі, як ко-
заччина, УПА, автокефальна Церква 
та сільськогосподарські кооперативи  
самотужки, знизу. Як нині прийнято 
окреслювати: формував ознаки гро-
мадянського суспільства. 

І нині коли, принаймні, маємо 
формальну українську державу і від-
повідні інституції навіть на громад-
ському рівні повинні сповна реалізу-
вати можливості для співпраці з діа-
спорою.  Не чекати вказівок згори, не 
дивитися і не слухати, а що скажуть 
можновладці. А самі, засукавши ру-
кава, творити  й співпрацювати з усі-
ма, хто хоче добра Україні. Найпер-
ше, це, зрозуміло, українці  діаспори. 
Я вже побіжно зупинявся на тому, що 
поле для такої робітні  надзвичайно 
широке. 

 І творити  кожен  може на своєму 
місті. Різні масштаби, різні можли-
вості. Але спільним має бути велике 
прагнення до співпраці та бажання 
прислужити Україні. Стверджую ці 
істини  на підставах не якихось ефе-
мерних сугестій, а з огляду на досвід 
роботи нашого журналу. Двадцять 
два роки безперебійно виходить що-
місячник «Бористен». Для видання 
такого профілю і масштабу  справа 
доволі рідкісна в Україні. І стало це 
можливо у великій мірі завдяки співп-
раці з діаспорою. Дозволю взяти на 
себе сміливість також ствердити що 
наші партнери за океаном - відчули 
довіру до нашої праці, переконали-
ся у відповідальності щодо наших 
спільних проектів. А тому співро-
бітництво «Бористену» з його при-
хильниками за океаном - це не лише 
випуск власне самого журналу, це й 
підготовка книг з української темати-
ки, вшанування жертв Голодомору 
та радянських репресій, конкурси 
патріотичної творчої молоді, розбу-
дова Національної Церкви, гумані-
тарна діяльність. А що власне стоїть 
за журналом «Бористен» в Україні? 
Порівняно невелика група  небайду-
жих людей, об’єднаних в громадську 
організацію та ще й на зрусифікова-
ному Сході.  

А які б справи тоді були б до сна-
ги об’єднанню не байдужих та націо-
нально  свідомих  бізнесовців, про-
фесіоналістів у тій чи іншій ділянці, 
зрештою, душпастирів чи то УКПЦ 
КП чи УГКЦ! 

 
Праця єдина з неволі нас вирве:
Нумо до праці, брати!
Годі лякатись! За діло святеє
Сміло ми будемо йти!

Доволі давно написав ці рядки 
Борис Грінченко. Виглядає, що так і 
не дослухалися їх сповна українці. А 
вже давно настав час….

Мислила музичними образами 
Леся Українка часто мислила музич-

ними образами. «Хмарки пливли і плив-
ли крізь місяці одна за одною ПІЦИКА-
ТО. В саду стояла така співоча тиша, 
ніби грали ПІАНІСИМО в найніжнішому 
АДАЖІО». А в одному з листів з Італії 
вона писала: «Вчора тут вибухнула суто 
вогнегірська гроза, громи народжували-
ся КРЕЩЕНДО». 

Процес творчості був пов’язаний з 
музикою. Дуже часто, пишучи вірші чи 
поеми, поетеса схоплювалася від сто-
лика до фортепіано, сідала за нього й 
починала імпровізацію - музичний су-
провід для віршів, одночасно стиха ви-
голошуючи їх і граючи на роялі. 

Лариса Петрівна не тільки на само-
ті, але іноді і в тісному колі найближчих 
приятелів сідала за рояль і, декламую-
чи вірші, імпровізувала до них акомпа-
немент.

 так працювала, що в неї підвищу-
валася температура 

З юних років Лесі Українці легко й 
невимушено давалося віршування, хоч 
іноді, як сама поетеса писала до своїх 
рідних та близьких друзів, вона так гли-
боко й ретельно опрацьовувала твори, 
що в неї аж підвищувалася температу-
ра, і Леся Українка стомлювалася до 
того, що лежала нерухомо. 

Особливо багато праці доклала Ла-
риса Петрівна на найулюбленішу річ – 
«Лісову пісню». В одному з листів вона 
писала, що, коли скінчила цей твір, у неї 
підвищилася температура до 38 граду-
сів, і вона зовсім знесилилась. 

«Замовте ходулі та й витайте собі 
на здоров’ячко» 

Одного разу після літературного 
диспута якийсь пан-віршомаз почав до-
водити, що лише та поезія вічна, яка 
«витає над нами і не забруднює свої 
одежі в болоті життя». 

Леся спалахнула, а потім скептич-
ним поглядом зміряла новоспеченого 
захисника «мистецтва для мистецтва» з 
ніг до голови і тихо сказала: 

- А ви, пане, замовте ходулі та й ви-
тайте собі на здоров’ячко над «боло-
том». Може, і не замочите своє вбран-
нячко.

 Замовк панок, немов води у рот на-
брав. 

Уміла осаджувати декого однією-
двома фразами Якось багата колись по-
міщиця графиня спитала її: 

- Чому це ви, Ларисо Петрівно, вжи-
ваєте майже завжди мужицьку мову?

 - А ось ви, графиня, - всміхнувшись, 
відповіла Леся Українка, - не боїтесь 
вживати мужицький хліб, і цей хліб не 
отруює вас?

 Іншого разу якийсь панок, що був 
дуже низенького росту (навіть значно 
нижчого за Лесю Українку), сказав їй: 

- Ви, значить, малороска? 
- Так, пане, мені теж іноді здається, 

що я менша за вас зростом. Але, оче-
видно, ми обоє помиляємось, - пожарту-
вала Лариса Петрівна. 

Підготував Б. ХаДжиНов, лікар.

ЦІКАВІ ФАКТИ 
З життя 
ЛЕсІ УкраїНки

продовження. початок на стор. 29.
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принесла з річки піввідра води, хоч 
яке воно важке, те відро! Завтра, 
коли розвидниться, встане Харитя, 
нагодує маму (коли б ще схотіли 
їсти, а то відколи слабі - саму воду 
п’ють), візьме серп і піде в поле. А 
вже як буде жати! I не розігнеться! I 
уявилась Хариті вижата нива, а на 
їй стоять полукіпки і блищать проти 
сонця, як золоті. I сама Харитя стоїть 
на полі, дивиться на свою працю і ду-
має, як би звезти хліб у стодолу. От 
що вона зробить: піде до хрещеного 
батька, обійме його рученьками за 
шию і скаже: «Тату мій любий та ми-
лий! Я вже вам бавитиму маленького 
Андрійка, буду йому за няньку, тільки 
звезіть наш хліб та складіть у стодо-
лу!» Він добрий, батько хрещений, 
він її послухає, звезе хліб. А як же 
зрадіє мати, коли Харитя прийде до 
неї й скаже: «А бачте, матусю коха-

на, а я ж вам не казала, що Бог 
поможе нам зібрати хліб? Увесь 
хліб у стодолі!» Мати з радо-
щів вичуняє, пригорне доню до 
серця, поцілує, і знов житимуть 
вони веселі та щасливі і не зги-
нуть зимою з голоду...

В печі щось бухнуло, заши-
піло, засичало,

То збігав куліш.
Мерщій кинулась Харитя 

до печі, одставила горщик, до-
глянула страву й насипала в 
полив’яну миску гарячого кулі-
шу. Мати виїла ложок зо дві та й 
поклала ложку. Страва здалась 
їй несмачною, противною. Ха-
ритя їла чи не їла, швиденько 
помила посуд, поскладала його 
на мисник, засунула сінешні 
двері і стала навколішки перед 
образами молитися богу. Вона 
складала ручки, хрестилась, зі-
тхала та здіймала очі догори і 
дивилась пильно на образ, де 
був намальований Бог-отець. 

Вона вірила, що Господь любить ді-
тей і не дасть їх на поталу. Адже не 
дурно тримає він у руці золоте яблуч-
ко з хрестиком: певне, він дасть те 
яблучко добрій, слухняній дитині. I 
Харитя своїм дитячим лепетом про-
хала у Бога здоров’я слабій матусі, а 
собі - сили вижати ниву. Ся думка не 
давала їй спокою. Їй хотілося швид-
че діждатися ранку. «Ляжу зараз 
спати, щоб завтра раніше прокинути-
ся», - подумала Харитя й, поставив-
ши коло мами воду на ніч, лягла на 
лаву. Але сон не зліплював їй очей, 
він десь утік з цієї хати, бо й недужа 
мати не спала й стогнала. Повний 
місяць дивився у вікно і на комині на-
малював також вікно з ясними шиб-
ками та чорними рамами. Харитя по-
глядала в той куток, де лежав серп, 
і думала свою думу. А надворі так 
місячно, ясно, хоч голки збирай. Ха-
ритя сіла на лаві і глянула у вікно. В 
імлистій далині, окутані срібним про-
мінням місячним, сяяли широкі лани 

Гортаючи класику

I 
В печі палав вогонь і червоним 

язиком лизав челюсті. В маленькій 
хаті було поночі, по кутках стояли 
діди. На постелі лежала слаба жінка 
й стогнала. Се Харитина мати. Шість 
тижнів поминуло, як помер її чоловік, 
батько Харитин, і відтоді бідна удова 
тужить та слабує, а оце вже другий 
день, як зовсім злягла. Злягла саме 
в жнива, в гарячий час, коли всі, хто 
вміє жати, подались на ниву 
збирати на зиму хліб. I вдовине 
жито поспіло, та нема кому його 
жати; сиплеться стигле зерно на 
землю, а вдова лежить недужа: 
тяжка слабість спутала руки й 
ноги, прикувала до постелі... 
Лежить бідна мати Харитина та 
б’ється з думами...

Рипнули двері.
- То ти, Харитю? - почувся 

млявий голос слабої.
- Я, мамо!
3 дверей виткнулось спершу 

відро, до половини виповнене 
водою, далі русява головка ді-
вчинина, нахилена набік до від-
ра, а далі права рука, піднята 
трохи догори. В хату увійшла 
Харитя і поставила коло печі 
відро. Їй було вісім років. Десь 
дуже важким видалось Хариті те 
відро з водою, бо, поставивши 
його на землю, хвилинку стояла 
нерухомо, спершись на припічок 
і важко дихаючи. Ліва рука від 
незвичайної ваги зомліла, і Харитя 
не могла її зігнути. Але се було одну 
хвилину. В другій метнулась Харитя 
до мисника, легесенько, мов кізка, 
стрибнула на лаву, зняла з полиці 
горщик і поставила його коло відра.

- Що ти робиш, доню? - поспита-
ла мати.

- Вечерю варитиму, мамо.
Слаба тільки зітхнула.
А Харитя й справді заходилася 

коло вечері. Змила в мисчині жмень-
ку пшона, вкинула щіпку солі та зо дві 
чи зо три картоплини, налила в гор-
щик води і приставила його до вогню. 
Любо було глянути на її дрібненькі, 
запечені на сонці рученята, що жва-
во бігали від одної роботи до другої. 
Великі сиві очі з-під довгих чорних вій 
дивилися пильно й розумно. Смугля-
ве личенько розчервонілося, повні 
вуста розтулилися - вся увага її була 
звернена на роботу. Вона забула на-
віть і за нові червоні кісники, що двічі 
обмотували її русяву, аж білу, голо-

вку. Кісники ті були її радість, її гордо-
щі. Оце третій день, як хрещена мати 
подарувала їй ті кісники, а Харитя й 
досі не натішиться ними.

Мати стиха застогнала.
Харитя стрепенулась і підбігла до 

ліжка.
- Чого ви, матінко? Може, водиці 

холодної? Що у вас болить? - ластів-
кою припадала вона коло недужої.

- Ох, дитино моя люба! Все в мене 
болить: руки болять, ноги болять, 
голови не зведу. От, може, вмру, на 
кого ж я тебе лишу, сиротину нещас-
ну?.. Хто тебе догляне, вигодує?

Харитя почула, що її маленьке 
серце заболіло, наче хто здавив його 
в жмені; сльози затремтіли на її до-
вгих віях. Вона припала матері до рук 
і почала їх цілувати.

- Що ми робитимемо, доню? От 
довелось мені злягти саме в жни-

ва... Хліб стоїть у полі невижатий, 
осипається... І вже не знаю, як мені, 
бідній, недужій, запобігти лихові... Як 
не зберемо хліба - загинемо з голоду 
зимою!.. Ох, боже мій, боже!

- Не журіться, мамо! Не плачте! 
Адже ж Бог добрий, мамо! Бог по-
може вам одужати, поможе вам хліб 
зібрати... Правда, мамо? .. Правда?..

II
Поки Харитя говорила ті слова, в 

біленькій головці її промайнула дум-
ка: як-то нема кому жати? А вона що 
ж робитиме? Ще торік ходила вона з 
мамою на ниву, бачила, як мати жне, 
ба, сама брала серп і жала! Адже 
ж вона багато б нажала, якби мати 
не сварила за скалічений палець! 
Але торік вона була ще маленька, 
маленькими рученятами не могла 
вдержати серпа, а тепер вона вжє, 
виросла, набралася сили, і руки по-
більшали. Харитя глянула на свої 
руки. Адже сими рученятами вона 

ОПОВIДАННЯ 

Харитя
михайло коцюбинський
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золотого жита та пшениці. Високi 
чорнi тополi, як вiйсько, стояли ряда-
ми край дороги. Синє небо всипане 
було зорями. Зорі тихо тремтіли. «А 
що, якби тепер вийти на ниву! Е, ні, 
страшно, вовк вибіжить з лісу, русал-
ки залоскочуть, страхи повилазять 
з пшениці...» I Хариті справді стало 
страшно, вона знов поклалася на 
лаві і одвернулась од вікна.

- Чому ти не спиш, доню? - питає 
мати.

- Так... я зараз спатиму, мамо!
Мати стогне, а Харитю живий 

жаль бере за серце. Бідні мама! Все 
болить у них. Коли б той добрий Бог 
послав їм полегкість! Аж ось трохи 
згодом і слаба мати, і копи на полі, і 
русалки і вовк, і ясне вікно на комині 
змішуються в якійсь кумедній плу-
танині. Сон, влетівши до хати, бере 
Харитю під своє крило. Срібний про-
мінь місячний тихо сяє на білій голо-
вці дівчинки, всміхається до нових 
червоних кісників, гуляє по смугляво-
му видочку та по білих дрібненьких 
зубках, що виглядають з-за розтуле-
них повних уст.

Харитя спить солодким сном.

III 
Рано встало золоте сонечко. 

Рано, разом з сонцем, прокинулась 
і Харитя. Хутенько зварила куліш, 
нагодувала маму, сьорбнула й сама 
кілька ложок. Упоравшись, зняла 
серп з полиці, поклала в торбин-
ку хліба та цибулі і зав’язалась ря-
бенькою хусточкою. Далі поцілувала 
маму й каже:

- Піду я, мамо, на вулицю до ді-
вчат, побавлюся трохи.

- Iди, доню, та не барись...
Iде Харитя селом, і якось їй чуд-

но. Ніколи не ходила вона сама так 
далеко від хати. От вже й крайню 
хату минула, вийшла на поле й ста-
ла, задивившись в далечінь на чудо-
вий краєвид. I справді було гарно на 
ниві, несказанно гарно! Погідне бла-
китне небо дихало на землю теплом. 
Половіли жита й вилискувались на 
сонці. Червоніло ціле море колосків 
пшениці. Довжиною повилась річеч-
ка, наче хто кинув нову синю стрічку 
на зелену траву. А за річкою, попід 
кучерявим зеленим лісом, вся гора 
вкрита розкішними килимами ярини. 
Гарячою зеленою барвою горить на 
сонці ячмінь, широко стелиться ки-
лим ясно-зеленого вівса. далі, наче 
риза рути, темніє просо. Межи зеле-
ними килимами біліє гречка, наче хто 
розіслав великі шматки полотна біли-
ти на сонці. В долині, край лісу, ви-
сить синя імла. I над усім тим розки-
нулось погідне блакитне небо, лунає 
в повітрі весела пісня жайворонка. 
Віють з поля чудові пахощі од нести-
глого зерна і польових квіток. I добре 
Хариті на ниві, і страшно. Стала вона 
й не знає, чи йти далі, чи вертатися. 
Але виткнулась десь далеко з жита 

червона хустка жіноча, і Харитя зга-
дала і хвору маму, і чого прийшла. 
Вона подалася стежкою межи жита. 
Як тільки Харитя увійшла межи жита, 
гарний краєвид зник. Босі ноженята 
ступали по втоптаній стежці, над го-
ловою, межи колосками, як биндоч-
ка, синіло небо, а з обох боків, як сті-
ни, стояло жито й шелестіло вусатим 
колоссям, Харитя опинилась наче на 
дні в морі. В житі синіли волошки та 
сокирки, білів зіркатий ромен, черво-
ніла квітка польового маку. Польова 
повитиця полізла догори по стеблині 
жита і розтулила свої білі делікатні 
квіточки. Харитя мимохідь зривала 
дорогою квіточки та йшла все далі. 
Аж ось і їх нива. Вона добре знає 
свою ниву, ось і рівчак той, що про-
мила весняна вода. Харитя поклала 
торбинку, взяла в руки серп і почала 
жати. Тихо навкруги. Тільки цвіркун 
цвіркоче в житі, шелестить сухий ко-
лос та інколи запідпадьомкає пере-
пелиця. Жне Харитя, але якось недо-
бре йде робота. Довге стебло пута-
ється, великий серп не слухається в 
маленькій руці, колосся лоскоче спіт-
ніле личенько... Аж ось щось наче 
впекло Харитю в палець. Вона вихо-
пила руку й побачила на пальці кров. 
Серп випав Хариті з рук, лице скри-
вилося з болю, на очі набігли сльози, 
і Харитя от-от заплакала б гірко, коли 
б не нагадала про свою бідну маму. 
Швиденько обтерла кров з пальчика 
спідничкою, затерла врізане місце 
землею і почала жати. Стерня коле 
босі ноги, аж на плач збирається Ха-
риті, піт великими краплями падає 
на землю, а бідна дівчинка жне та й 
жне. Якось обернулась Харитя на-
зад, щоб покласти нажату жміньку, 
глянула навкруги - і страх обхопив 
її. Адже вона одна на ниві! Ану, який 
страх вискочить із жита й задушить 
її! Раптом - фуррр!.. Пере-
пелиця пурхнула перед са-
мою Харитею і, тріпочучи 
короткими крилами, ледве 
перенесла на кілька ступ-
нів своє тяжке, сите тіло. 
Серце закалатало Хариті 
в грудях з переляку; далі 
наче спинилось, і Харитя 
скаменіла на місці. Однією 
рукою стиснула жміньку 
жита, другою - серп. Лице 
пополотніло. Здорові сиві 
очі з жахом дивилися в 
жито. За хвилинку Харитя 
трохи відійшла. Серце знов 
застукало в грудях, Харитя 
наважилась тікати.

Стежкою наближались 
дві молодиці. Харитя по-
стерегла їх, знов нагада-
ла недужу, бідну маму і, 
схиливши русяву головну, 
взялась до роботи. Вона 
мусить вижати жито! Вона 
мусить потішити свою до-
бру нещасну маму!

Молодиці наблизилися до Хариті, 
впізнали її і глянули одна на одну.

- Ти що тут робиш, Харитю’ - спи-
тали разом. Харитя здригнулась, 
підвела очі на молодиць і засороми-
лась.

- Жну... мати слабі лежать... нема 
кому хліб вижати... з голоду згинемо 
зимою...

В голосі її тремтіли сльози.
Молодиці знав глянули одна на 

одну.
- Бідна ж ти, дитино, бідна!..
Враз Харитя почула, що сльози 

душать її. Зразу якось дуже жаль 
стало їй слабої матері, дужче забо-
лів той пальчик, що втяла серпом, 
заболіли ноги, наколені стернею, зга-
дався переляк недавній - сльози, мов 
град, посипалися на землю, і Харитя, 
голосно хлипаючи, заридала.

Молодиці кинулись до неї.
- Що з тобою, дитино? Не плач, 

перепілочко! Мати твоя, дасть Бог, 
одужає, а жито ми вижнемо, не дамо 
вам згинути з голоду. Ну, не плач же, 
квіточко!

 Молодиці взяли на руки бідну Ха-
ритю, цілували, потішали.

- Ходім зараз до матері, хай вона 
втішиться, що має таку добру дити-
ну...

Молодиці взяли за руки Харитю і 
подались стежкою назад у село. Ха-
ритя йшла і тихо хлипала.

IV
Незабаром Харитина мати оду-

жала. Молодиці вижали удовине 
жито, хрещений батько Харитин звіз 
хліб у стодолу, і сироти вже не бояли-
ся голодної смерті.

 Мати цілувала та пестила свою 
добру дитину, а Харитя щебетала:

- Хіба я не казала вам, матінко, 
що добрий Бог дасть вам здоров’я і 
поможе зібрати хліб? Хіба не на моє 
вийшло?..

анатолій подільний

вересневий вечір
Лаштується на спокій вся природа,
Туман легенький припадає до землі,
Приємно тіло обгортає прохолода -
Це вересневий вечір в нашому селі.

Вже батько й мати повернулись з поля,
Ясніш рясніють зорі у космічній млі,
Біля воріт от вітру спочива тополя -
Це вересневий вечір в нашому селі.

Сім’я розсілась колом біля хати - 
Взялись всі вибивати соняхи-брилі,
Вже цвіркуни в траві стали цвірчати -
Це вересневий вечір в нашому селі.

Розлога яблуня - кохань притулок.
Ще рясно яблук. Є і на землі...
Вони та листя чують наш цілунок -
Це вересневий вечір в нашому селі.

Поетичним рядком
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Українські є однією з найчисельні-
ших національних діаспор у багатьох 
країнах Америки і Європи. Відомо, 
що масова еміграція з українських 
земель в західні країни має більш як 
столітню історію. У США живе близь-
ко 1,2 млн. українців і осіб україн-
ського походження. За чисельністю 
вони тут займають друге місце серед 
слов’янського населення (після по-
ляків). Найбільша кількість україн-
ців зосереджена в північно-східних 
промислових штатах – Пенсільванії, 
Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Значна 
кількість американських українців 
зосереджена також у штатах Масса-
чусетс, Коннектикут, Огайо, Іллінойс, 
Мічиган, Міннесота, Північна Дакота. 
Перші українці з’явились у Північній 
Америці ще в 17-18 ст. Відомо, що у 
Громадянській війні брав участь гене-
рал Василь Турчин – особистий друг 
президента А.Лінкольна. Масово ж 
українські емігранти почали селитися 
в США з 1876 р. Переважно це були 
вихідці з закарпатської та галицької 
Лемківщини і займалися вони сіль-
ським господарством. У 90-х роках 19 
ст. відбувалась інтенсивна еміграція 
зі Східної Галичини, Північної Буко-
вини і Закарпаття. До першої світової 
війни в США переїхало близько 0,5 
млн. жителів Австро-Угорської части-
ни України. В 1884 р. у штаті Пенсіль-
ванія була збудована перша укра-
їнська церква. У 20-х роках у США 
почали виникати перші організації, 
що об’єднували українців. У 1989 р. 
у США створили громадянські орга-
нізації, які надають матеріальну до-
помогу Україні, а також підтримують 
діяльність окремих громадянських 
організацій. Серед них «Народний 
фонд допомоги Україні», «Фонд до-
помоги дітям Чорнобиля».

Тепер у США, за даними соціаль-
но-демографічних досліджень, укра-
їнці становлять близько 0,5% усього 
населення.

Канада займає друге місце у сві-
ті за чисельністю українців – за оці-
нюванням у 1989 р. близько 1 млн. 
чоловік. За кількістю канадських 
українців займає 5 місце. На україн-
ців припадає 4% усього населення 
Канади. Перші українські іммігранти 
були жителі села Небилів Калузького 
повіту. Масова імміграція українців в 
Канаду почалась з 1896 р. За 1891-
1914 рр. їх прибуло туди близько 
150 тис. Головні райони населення 
канадських українців знаходились 
на півдні, поблизу кордону зі США. 

У Канаді встановлено пам’ятник ки-
ївському князю Володимиру Маркі-
яну Шашкевичу, Тарасу Шевченко, 
Лесі Українці, В.Стефанику, І.Франку. 
Символом української громади в Ка-
наді стала величезна 20-метрова пи-
санка в Вегревілі.

Українці навчаються майже в 100 
університетах Канади і 200 коле-
джах. Українська мова викладається 
в 28 університетах.

аргентина. В 1897 р. вперше по-
чали прибувати і оселятись в північ-
ному районі Аргентини, емігрували зі 
Східної Галичини. Збереглися відо-
мості, що 27 серпня 1897 р. прибули 
в Апостоле (провінцію Місійонес) 12 
українських родин – вихідців з Пе-
редкарпаття (Тлумацкього району, 
Івано-Франківської обл.).

Загальна кількість аргентинських 
українців становить близько 220-250 
тис. чоловік. Вони переважно розсе-
лені в північній провінції, у столиці та 
провінції Буенос-Айрес, Місістонес, 
Чако, Мандола і в основному займа-
лись землеробством.

Бразилія. Перші українські по-
селення були – родина Миколи Мо-
розова із Золочівщини на Львівщині 
(1872 р.).

Основна частина (85%) бразилій-
ських українців живе в штаті Парана. 
Українці тут зайняті переважно сіль-
ським господарством.

У штаті діє 210 греко-католицьких 
і 6 православних українських церков. 
Українську мову викладають у 4 світ-
ських школах, у кількох духовних ко-
леджах і семінаріях.

Парагвай та Уругвай. Найінтен-
сивніше імміграційні процеси україн-
ського населення в ці країни припали 
на перше десятиріччя після першої 
світової війни.

На сьогодні чисельність українців 
і осіб українського походження Па-
рагваю оцінювались в 12 тис. чоло-
вік.

Перші поселенці українців похо-
дили приблизно в Парагваї наприкін-
ці 20-х рр.

Вперше сюди почали прибувати 
переселенці переважно із Західної 
Волині та Західного Полісся, а також 
зі Східної Галичини.

Польща. Основна частина укра-
їнського населення живе у Варшаві. 
5-10 тис. українців, близько 3 тис. – у 
Кракові. У Польщі живе 300-600 тис. 
українців.

румунія. Населення українців 
становить 250-300 тис. Найбільше 

українського населення живе в пів-
нічній частині країни, поблизу кор-
дону з Україною. Тут нараховується 
понад 110 тис. українців і членів 
змішаних українсько-румунських 
сімей. Центрами значного зосеред-
ження українців є Бухарест, Сату-
Маре.

Встановлено прямі зв’язки укра-
їнських громадян Румунії з Україною. 
З 1990 р. деякі навчальні заклади 
Львівської та Івано-Франківської об-
ласті почали підготовку спеціалістів 
для українських шкіл в Румунії. Пер-
шими румунськими студентами на 
Львівщині та Івано-Франківщині ста-
ли відповідно майже 30-40 вихован-
ців ліцеїв з Мармарощини.

чехія і словаччина. Більшість 
українців живе в Словаччині, де вони 
становлять біля 0,9% усього насе-
лення. Частка українців в Чехії була 
значно меншою – 0,2%.

Головний район розселення укра-
їнців є Пряшівщина – заселена укра-
їнцями східної області Словаччини.

У 1945 р. в Чехії і Словаччині було 
298 українських шкіл, в тому числі 3 
гімназії, одна вчительська семінарія.

У 60-х рр. після процесу словакі-
зації українських шкіл, їх залишилось 
тільки 57, з них – 7 середніх.

У Празькому, Братиславському 
університетах працюють кафедри 
української мови.

Останніми роками значно почала 
зростати кількість українців, які пре-
тендують в цих країнах на місце по-
стійного проживання.

Франція. Більшість переселенців 
зі Східної Галичини. Важливим осе-
редком українського національно-
культурного і наукового життя став 
Париж. Тут нараховано 6,5 тис. укра-
їнців.

Переважно міське населення. 
В сільському господарстві зайнято 
близько 15% українців.

англія. Українські емігранти 
з’явились в 1893 р. в Манчестері. 
Найінтенсивніша була еміграція з 
України наприкінці 50-х рр. – на по-
чатку 60 рр. Зараз в Англії нарахова-
но близько 35 тис. українців.

Інші країни, до яких емігрували 
українці в незначних кількостях були: 
Іспанія, Данія, Норвегія, Швейцарія, 
Голландія, Австрія, Сірія, Ліван, Єги-
пет, Марокко.

* * *
Як бачимо, українців по цілому 

світу нараховується дуже багато. З 
однієї сторони це добре, бо є багато 
можливостей для зустрічей і контак-
тів. З другого боку ж постає запитан-
ня, що то Україна за держава, з якої 
так багато виїжджає корінних меш-
канців?

влас. інформ.

Українська діаспора - 
статистичні дані

Мовою фактів
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Людмила ШаМрай
Народилася 19 жовтня 1978 року в с.Новоукраїнка Куйбишевського району 

Запорізької області. Зараз мешкає у Дніпропетровську. Закінчила Мелітополь-
ський державний педагогічний інститут (нині - університет).

З 2011 року – керівник Дніпропетровської обласної громадської організації 
“Ініціативний форум Придніпров’я”. Автор проекту “Благодійність та співчуття”, 
приуроченого до Міжнародного дня онкохворої дитини (www.dgerela.jimdo.com).

У конкурсі «Молода Муза – 2012» посіла І місце у номінації «Проза» (старша група). відзначена спеціальною 
відзнакою від ІА Gorod.dp.ua, як «Літературне відкриття року» (2012).

Дядечко та чарівна мітла

Жив-був Дядечко. Була в Дядечка 
мітла. Мітла не звичайна, а чарівна. 
Дядечко теж був незвичайний, бо 
жив у Небесній країні.

Працював Дядечко з вечора до 
ранку. До пробудження Сонця він 
чарівною мітлою розмітав ніч, при-
бирав небесну доріжку. Коли довго 
не було дощу, лоскотав Хмари, доки 
сльози у них від сміху не виступлять. 
Потім відпускав Хмари пастися над 
річкою чи озером. Якщо пустун-Віте-
рець розганяв Хмари, Дядечко брав 
чарівну мітлу і збирав їх докупи...

Ось така відповідальна робота 
була у Дядечка...

Одного разу Дядечко підмітав 
небесну доріжку, задумався, не по-
мітив, як зачепив зірочку. Полетіла 
зірочка донизу. Забідкався Дядечко, 
розбудив Сонце.

– Дядечко, не переймайся, – за-
спокоїло його Сонце, – нехай ця зір-
ка принесе людям щастя. Вони по-
дивляться на небо, посміхнуться. А 
ти будь обережнішим... Піду посплю 
кілька годин. І ти відпочинь.

Поставив Дядечко чарівну мітлу, 
вибрав найм’якішу хмаринку, приту-
лився до неї та й заснув...

Якщо ви бачите, як падає зірочка, 
то це Дядечко знову необережно під-
мів небесну доріжку.

чоловік у хутряній шапці

Колись, мандруючи, я привезла 
додому м’яку іграшку – Чоловіка у 
хутряній шапці, який вражав серйоз-
ним поглядом і довгою чорною боро-
дою. Він самотньо стояв на поличці. 
Здавалося, йому хотілося поговори-
ти, але не було з ким. Тому Чоловік у 
хутряній шапці мав трохи нещасний 
вигляд.

Якось одного дня мені подарува-
ли лисеня. Я поставила його поруч із 
Чоловіком у хутряній шапці й сказала:

– Це – Рудик. Сподіваюся, ви по-
товаришуєте. А ти, Рудику, слухайся 
Чоловіка у хутряній шапці, він – му-
дрий.

Потім розстелила ліжко, але сон 
не йшов. Раптом почула:

– Дідусю, – це Рудик звернувся до 
Чоловіка у хутряній шапці, – дідусю, 
чому ти насуплений?.. А чому ти три-
маєш посох?.. Чому на тобі хутряна 
шапка та шуба, адже весна?

Чоловік у хутряній шапці мовчав. 
Я боялася поворухнутися, чекала на 
продовження розмови.

Рудик знітився, почав вибачати-
ся.

– Не вибачайся, малий. Все га-
разд... Послухай, я розкажу тобі про 
високі гори, вкриті снігом; про квітучі 
долини та стрімкі гірські ріки, в яких 
навіть влітку холодна вода; про тен-
дітну квітку едельвейс, яку можуть 
знайти лише найсміливіші; про від-
важних людей, які досягають підне-
бесся.

Рудик уважно слухав розповідь 
Чоловіка у хутряній шапці й мовчав. 
Я зрозуміла: він не вірить жодному 
слову.

– Як може бути, що в долині ме-
телики літають над квітами, а на 
вершинах лежить сніг?.. Чому він не 
розтає під сонцем?.. Чому в річках 
вода навіть влітку залишається кри-
жаною?.. Навіщо маленькій квіточці 
ховатися серед снігу?.. Чому люди 
прагнуть підкорювати вершини, адже 
це так ризиковано?..

Я вирішила втрутитися в розмо-
ву:

– Рудику, повір. Чоловік у хутряній 
шапці нічого не вигадує. Він пастух. 
Я привезла його з Карпатських гір. Я 
теж бачила зелені килими долин та 
піднімалася на засипані снігом вер-
шини. Переходила гірську річку і від-
чувала, як голочки холоду впивалися 
в мої босі ноги. І шукала едельвейс в 
піднебессі. Я знайома з людьми, яких 
кликали гори, і вони йшли на цей по-
клик... Обіцяю наступного разу взяти 
вас обох у неймовірну подорож...

Уві сні Рудику та Чоловіку у хутря-
ній шапці посміхався едельвейс.

чому розмовляють гори?

...Колись давно-давно поспереча-
лися Вітер, Сонце та Вода: хто з них 
найсильніший. Сонце сказало:

– Я найсильніше. Від моїх про-
менів зароджується життя. Але, коли 

гніваюся, можу спалити всю землю, 
до найменшої стеблини і найдрібні-
шої комахи. Мене найбільше пова-
жають, отже я найсильніше.

– Ні-і-і-і, – подув заперечливо Ві-
тер, – я найсильніший. Я можу бути 
грайливим, можу дмухати легко, на-
віть пір’їнка залишиться непоруш-
ною. Але, коли розлючений, владний 
розбурхати море, розтрощити та ви-
рвати з корінням дерево. Коли я гні-
ваюсь, мене всі бояться, отже я най-
сильніший.

– Кап-кап, – глузливо заперечила 
Вода і передражнила Вітер, – «можу 
вирвати з корінням дерево». Я теж 
можу завалити дерево, поступо-
во підмиваючи його коріння. Навіть 
маленький струмочок здатний ста-
ти стрімким потоком. Я змиваю все, 
що перешкоджає моєму плину. Коли 
настає засуха, люди благально див-
ляться на небо, прохаючи хоч кра-
плю води. Я найсильніша!

Задумалися Вітер, Сонце та 
Вода: як визначити, хто найдужчий?

Врешті-решт Сонце запропонува-
ло:

– Давайте перевіримо нашу силу 
на горі, що незворушно підпирає 
небо.

Довго лютували Вітер, Сонце та 
Вода. Вітер з усієї сили бив у кам’яні 
груди, наче хотів зрушити гору з міс-
ця. Сонце немилосердно розпіка-
ло її кам’яне чоло. Вода улесливо 
омивала вершину, знаходила най-
менші шпаринки, щоб дістатися до 
кам’яного серця...

Мовчала гора. Довго мовчала. 
«О-о-ох, не можу! Не витримаю». 
Зсунулося й посипалося вниз камін-
ня. Утворилися печери в її боках...

А Вітер, Сонце та Вода досі спе-
речаються. Ніяк не зрозуміють, що 
разом вони розтривожили мовчазну 
гору.

янгол на замерзлому склі

Андрійко стояв біля вікна. Хлоп-
чик дивився, як на вулиці бавилися 
діти: ліпили снігову бабу, кидалися 
білими кульками і відчайдушно пада-
ли в снігові замети. До Андрійка ти-
хо-тихо, уривками, долітав безтурбо-
тний сміх. Йому хотілося опинитися 
серед того кришталевого сміху, се-
ред щасливого дитячого життя. Якби 
можна було протиснутися через 

Сонячні пригоди
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прозору скляну перепону, пташкою 
злетіти з другого поверху і привітати 
зиму. Андрійко мріяв: ось він падає в 
кучугуру, швидко-швидко розводить 
та зводить руки. Потім підводиться, 
а на снігу залишається зображення 
маленького янгола. Або снігова куль-
ка потрапляє йому за комір, і холодні 
струмочки змійками розтікаються по 
спині...

Нажаль, Андрійко заслабкий для 
прогулянок. Йому ледве вистачає 
сили дістатися від ліжка до вікна й 
назад. Якось медсестра хотіла пере-
сунути ліжко, щоб він міг лежачи ди-
витися у вікно. Хлопчик відмовився: 
тоді зовсім перестане рухатися. Ру-
хатися, не зважаючи на біль. Андрій-
ко уявляв свою хворобу як ненажер-
ливого дракона зі страшною пащею. 
Цей дракон поїдав живі клітинки, 
гладшав і зростав...

А сніг падав, наче на небі розірва-
ли безліч подушок. Сніжинки кружля-
ли у веселому хороводі. Декілька з 
них кинулися до вікна запросити Ан-
дрійка до кола. Але їх зустрів, обпі-
каючи болем, недитячий погляд. Сні-
жинки сльозами розтеклися на склі. 
Їхні подруги з жахом розлетілися в 
різні боки, щоб не зустрічатися з та-
ким безнадійним і гарячим поглядом.

І знову цей біль... Андрійка засу-
домило... Скоріше б лягти... Тримаю-
чись дрижачими руками за стіну, май-
же втрачаючи свідомість, він упав на 
ліжко. Зараз прийде медсестра, зро-
бить укол, і йому стане легше...

А з вулиці лунали дитячі голоси. 
Хлопчик скрутився калачиком, на-
тягнув ковдру на голову: «Вони там 
здорові, безжурні, а я...» Андрійко 
намагався заколисати біль, наспі-
вуючи колискові, що давно-давно 
чув від мами. Маму Андрійко не 
пам’ятав, лише її пісні. Про батька 
хлопчик намагався не згадувати. 
Коли мами не стало, тато запив. По-
тім в квартирі з’явилася чужа тітка. 
Батько вимагав, щоб Андрійко нази-
вав її «мамою». І кожне Андрійкове 
«ні» синцями запікалося на його тілі. 
«Чоловіки не плачуть», – так вчив 
його батько. Андрійко ховав сльози 
глибоко всередині. Навіть коли болі-
ло, прикладав руку до серця, заспо-
коюючи його, щоб шалений стукіт ви-
падково не викликав роздратування 
у батька. Про те, що того позбавили 
батьківських прав, хлопчик дізнався 
вже у лікарні...

Боляче...
А діти сміялися...
Медична сестра знову з першо-

го разу голкою не потрапила до його 
вени. «Рученьки які тоненькі», – за-
бідкалася вона, а подумки додала: 
«Хоча б заплакав... Біднесенький... 
Мабуть, натерпівся в житті... Та 
хлоп’я ще...»

Андрійко нарешті заснув. Йому 
снилися величезні дракони, гігантські 

сніговики, які наздоганяли дітей. По-
тім повернувся біль...

Андрійко не витримав і заплакав. 
Це безутішне ридання почула чер-
гова медсестра Марина Василівна. 
Вона обережно зазирнула до пала-
ти, де лежав Андрійко. У місячному 
сяйві та мерехтінні ліхтарів його худе 
крихітне тіло ледве виднілося з-під 
ковдри. Марина Василівна підійшла 
до ліжка і поклала руку на плече Ан-
дрійкові... У неї з чоловіком не було 
дітей. Вони вже багато років мріяли 
про сина...

Дотик теплої руки заспокоїв хлоп-
чика. Він схопив руку, притулив до 
обличчя, і, не розплющуючи очей, 
прошепотів: «Мамо... Ти повернула-
ся!?» Потім з острахом, бо хтось сто-
ронній прийшов до нього в палату і 
буде сварити за виявлену слабкість, 
різко підвівся на ліжку.

Слова, підготовлені Мариною Ва-
силівною заздалегідь, застигли, не 
народжуючись.

– Все гаразд, хлопчику! Сльози 
інколи допомагають, – нарешті про-
мовила вона.

– Мені вже нічого не допоможе, – 
заридав Андрійко!

– Це тобі хтось сказав?
– Я знаю... Я нікому не потріб-

ний!..
Його плечі безпорадно здригали-

ся. Марина Василівна поспішила під-
бадьорити Андрійка:

– Ти не самотній. У кожної люди-
ни є власний Янгол-охоронець. І в 
тебе є.

Андрійко недовірливо запитав:
– Але чому він не захистив мене? 

Чому? Чому?
– Все, що з нами трапляється, – 

випробування. Ми маємо пройти че-
рез це. Потім ми стаємо сильнішими 
та мудрішими. Твій Янгол-охоронець 
завжди поруч із тобою. Ти раніше до 
нього не звертався за допомогою. 
Тому він далеко.

– Де він зараз?
– На небі...
«Як і моя мама, – подумав Ан-

дрійко, – то, може, вона і є моїм Ян-
голом?»

– Підведи мене до вікна, – попро-
хав він, – я хочу його знайти.

Вони дивилися на золотавий 
блиск зірок-світлячків.

– Твій Янгол живе на одній з цих 
зірок...

– Як я його знайду? Зірок безліч...
– Твоє серце підкаже.
Андрійко зосереджено роздив-

лявся нічне небо. Одна зірочка не-
величка, але найяскравіша з усіх, 
привернула його уяву. Хлопчик від-
чув легкість, ніби за спиною виросли 
крила. Йому захотілося полетіти у 
таємничу далину.

– Он вона, – Андрійко простягнув 
руку, ніби торкаючись її.

У відповідь зірочка замерехтіла.

– Якщо тебе не стане, твій Янгол-
охоронець залишиться самотнім. Ти 
ж не хочеш, щоб він сумував за то-
бою?

– Ні!
Одна неприємна думка обезкри-

лила хлопчика. Він здригнувся:
– А якщо він помре, то я знову за-

лишуся один?
– Він завжди буде з тобою!
...Уві сні до Андрійка прийшов 

Янгол. Хлопчик міцно тримав легку 
сяючу руку і час від часу запитував:

– Ти не зникнеш? Ти залишишся 
зі мною? Ти бачив мою маму? Вона 
згадує про мене?

Янгол лише дарував Андрійкові 
сонячну посмішку.

Потім вони літали небесними про-
сторами. Від зірки до зірки. І Всесвіт 
належав тільки їм...

Вранці Андрійко прокинувся пе-
реповнений щастям... А де ж Янгол? 
Невже це йому наснилося?.. Невже 
він зостався сам-на-сам зі страшною 
хворобою?..

Раптом хлопчик помітив на вікні 
дещо незвичайне. У феєричному 
візерункові, що залишив на шибці 
мороз, Андрійко впізнав зображен-
ня нічного гостя! Його Янгол поруч... 
Андрійко відчув, як дракон всередині 
нього зіщулився. «А ти вже й не та-
кий страшний. Я здолаю тебе! Мій 
Янгол тепер зі мною!»

Він притулився до скла щокою, зі-
гріваючи його своїм диханням...

Всю ніч Марині Василівні ввижав-
ся Андрійко. Після їхньої розмови 
вона довго вагалася та радилася з 
чоловіком. Вирішувати їй... Підсвідо-
мо вона боялася лише одного – за-
пізнитися. З її тремтячих губ постій-
но зривався шепіт-молитва: «Боже, 
почуй мене! Я хочу знову побачити 
Андрійка! Благаю тебе, зроби диво. 
Він має жити!»

...Під час ранкового обходу Мари-
на Василівна поспішала до Андрійка. 
Серце застигало від переживань, 
а коридори, немов безкінечні лабі-
ринти, затримували її. Біля палати 
хлопчика, який став для неї рідним, 
Марина Василівна завмерла і пере-
хрестилася: «Господи, допоможи!.. 
Чому так важко і довго відчиняються 
двері?..»

Її зустрів хлопчик з прозорими ди-
тячими очима. Заслабкий, але...

– До мене приходив Янгол, – ска-
зав їй Андрійко. – Він тут, на вікні... 
Тільки нікому не кажи. Обіцяєш?

– Обіцяю.
Марина Василівна відчувала 

себе безмежно щасливою. Вона по-
сміхалася та пригортала до себе Ан-
дрійка: «Дякую тобі, Боже, за мого 
хлопчика!»

...Вони спостерігали, як сонячні 
промені веселками розсипалися на 
склі. Одна на двох таємниця – Янгол 
на замерзлому склі – зблизила їх, 
майже незнайомих. І Марина Васи-
лівна зрозуміла: цей хлопчик змінить 
її життя, а вона його.
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