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На цьому маленькому гелікоптері українські бізнесмени Євген Сур (в центрі) та Богдан Михалусь (крайній
зліва) разом з своїм норвезьким партнером Анре Якобсеном оглядали місцевість поблизу Івано-Франківського
для можливого спорудження малих гідроелектростанцій. Допис «Кинути виклик Путiнскьому «ГАЗПРОМУ» читайте на кольоровій вклейці цього номера.

НЕ ЗАБУДЬ!
Наша
Ще
малий,Батьківшина
але ж сміливець —
Сам біжить у гай...
Ти, Там,
мій хлопче,
де море українець
є глибоке, —
Те запам'ятай.
Де заквітчані
Карпати,

Де степи такі широкі,
Щомала,
очима
не барвінок
обняти,
Ще
а по
— Там
є наша
Батьківщина
Вже
ходила
в гай...
— Україна!
Там,
де сонечко
Ти,
дівчатко,
українка
—
іскриться,
Тож
не забувай.
Де весняний вітер віє,
Де на горах
є столиця
Вирина
стежина
рідна
— НашЗвеликий,
славний
теплої трави... Київ,
Там
є наша Батьківщина —
Мати наша — Україна,
Україна!

Не забудьте ви.
Леонід Полтава
В. Терен

CatArt верстка\дизайн журналу

Засновники\видавці: Дніпропетровська міська громадська
організація шанувальників журналу «Бористен», Дніпропетровський Національний університет ім.О.Гончара. Дніпропетровська міська громадська організація шанувальників журналу
«Бористен», Дніпропетровський Національний університет
ім.О.Гончара.
Постановою президії ВАК України від 9 квітня 2008 року за
№1-05/4 журнал внесено до переліку наукових фахових видань
України , у яких можуть публікуватися основні результати
дисертаційних робіт х історії, філології, політичних наук,
мистецтвознавства та культурології.
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26 квітня - 30 роковини
Чорнобильської катастрофи

ЗМІСТ

2 стор - Десять років на
Дніпровській орбіті
26 квітня - 30ророПереможцями традиційного щоі співаків, геологів і економістів, 3Стор.1
стор - Переспективи
річного конкурсу імені Олеся Гончауправлінців і політиків, журналістів звитку
ковини
Чорнобильської
держави
і
права
очима
ра журналу «Бористен» за 2015 рік
і правозахисників, - які в різні часи молодих юристів
катастрофи
визнані:
суттєво вплинули на постання і розстор - наГерої
часі інтернаціоОлеся Гонвиток Донбасу як промислового і 4Стор.2.
налізація
вищої
освітикраси
центру опалив
Східної України.
–
уособлення
6 квітня 1986 року вогонькультурного
Чорнобиля
землю 5чара
стор - Світові тенденції
вірності якості освіти за її
та душі українців. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію, оцінювання
Стор.3 Великоднє
диво
кінцевими
результатами
як найбільша техногенна катастрофа, що призвела до не- 6Стор.4
стор – Про
церкву (ХристиМолодіжний
євроянська
сторінка)
антлантичний
безпековий
гативних, екологічних, медичних, соціально-економіч- 7 стор – Болонський процес і
форум уадаптації
ДНУ українсьних наслідків. Чорнобиль - не лише велика трагедія, а й динаміка
Стор.5
Наддніпрянські
кого студенства до культурчитання в ДНУ
символ безмежної мужності багатьох тисяч українців. но-цінносних
надбань европейської
цивілізації
Стор.6-7
Початок
Ісусового
Чорнобильська катастрофа, завдяки самопожерт- 8служіння
стор – Наука – це простір,
Іларіон та Раїса Хейлик
можна реалізуватитворчі
ві ліквідаторів
аварії, стала символом жертовності в деСтор.8
Нікдо
Вуйчич:
В
(Ню-Джерзі, США) – за багаторічні
здібності–та10жагу
пізнання
Україні
багато
нужденних.
дописи
присвячені
життю
та
побуту
ім`я
Батьківщини. Ризикуючи своїм життям та здо- 9 стор – Пісня – це коли душа
західної української діаспори, зокреОднак, це не проблема, а
ма, за циклвони
художньо-публіцистичних
ров’ям,
виконали свій обов’язок і захистили люд- сповідається
10
стор – Шлях України до
завдання
нотаток «Трикутник», який розповідає
Стор.11 - 13 Вражаючі
ство
від згубного
впливу і подальшого розповсюджен- сьогодення
про історію
становлення української
11
стор –про
Чи може
Україна
громади Венесуели. А також за цікаві
факти
Івана
Франка
проти
путиінської
ня
радіації. Час
не загоївщочорнобильських ран, не стер у встоятись
та високохудожні
фоторепортажі,
Стор.
14
Рубрика
«Даринілюструють природу тропічних шиГайко
пам’яті
важкі і героїчні події, Геннадій
імена
мужніх
які агресії
ка»
рот.
(м.
Алчевськ
– м. людей,
Київ) - за
13
стор – Народна майстриня
цикл статей «Постаті» про видат- героїчної
Український
Стор.15 долі;
«Наше
Членство –
виявили жертовність, високий
ціною ст.,
власних патріотизм
людей Донбасуі ХІХ-ХХІ
- січень: прикмети
Наша
Сила»
поетів і ядерну
науковців, катастрофу.
композиторів 14 стор – Мишача рада (руного життя й здоров’я зупинили
Стор.Даринка);
16 -18 ЖИТТЯ
ЗА
і співаків, геологів і економістів, брика
Розмалюй
і політиків,
журналістів
МЕЖЕЮ
ТА
НА
МЕЖІ
ам’ять… Саме вона управлінців
є
рушієм
еволюційноі правозахисників, - які в різні часи героїв казки!
рубрика
С.Талан
стор – Чому
ми маємо
суттєво й
вплинули
на постаннянайвиі роз- 15
го поступу в майбутнє
оберегом
Миколи
Стор. Біблію;
19 - 20Вірші
МАЕСТРО
виток Донбасу як промислового і читати
культурного центру
Східноївесь
України.на- Вінграновського
щих загальнолюдських цінностей.
І якщо
ПЕРА І ДУХУ
16
- 18 стор
– Дамоклів волонмеч
Стор.
21 Українська
род пам’ятатиме свою історію, він заслуговує на над
Дністром
(рубрика «Я
терканаотримала
престижну
своїй Богом
даній
повагу, він вартий того, щоб дивитися у майбутнє. живу
нагороду у Вашингтоні
землі»)
19
стор21
– Рубрика
«ГортаюСтор
Український
скульВолодимир Могучий
календар»
(вірші
Василя
птор
переміг
на МіжнародВлас. Інформ. чи
(Ню-Джерзі, США) – за багаторічну
Стуса)
працю по утвердженню Української
ному
Бієннале
кераміки
20
- 24 стор
– Академік,
якийв
Православної Церкви Київського
Італії
не посоромився бути чабаном
Патріархату в США та Канаді, а таСтор. 22«Наші
- 24 Царство
кож за патронат над релігійним до(рубрика
інтерв’ю)
датком журналу «Бористен» бюле25
стор – рубрика
«Наші
Небесне
тим,
хто
з честю
тенем «Наша Церква – Київський
переклади»
(Бенедикт
Дирліх,
виконав
свій
обов’язок,
Патріархат».
поезії)
віддавши
життя за Україну
Ольга Рєпіна
26
стор - Я проклинаю
вас!
(м. Дніпропетровськ) – за цикл
та
мир
для
свої
близьких…
27
стор
–
Культурна
диплолітературознавчих статей та рецензій
Стор.в 24
- 25 Перспективи
матія
Монреалі
(рубрика
на книги українських авторів.
«Нашого
цвіту
по всьому в
розвитку
аквакультури
світу»)
Україні з огляду європейсь28
стордосвіду
- Рубрика «Голодомор
кого
очима
молодих»
Стор.
Про тих,
хто ро29
стор 26
– Рубрика
«Гортаюбить
неможливе
чи
календар»
(актриса Ніна
Алісова)
Стор. 27 - 28 «КІБОРГ» З
30
стор – Ніхто не може довго
РІВНОГО
носити
маску
Стор.
- 29 РЕВОЛЮЦІЙ31
стор 28
– Українці
США
НА
ДОЦІЛЬНІСТЬ
ЛЮпротидіють російській пропаБОВІ
ганді
32
- 36 стор
- Моє
не згасне
Стор.
30-36
ПАМ’ЯТКА
ім’я
ПО НЕСКОРЕНИХ. «Сто
36
стор –про
Тетяна
і Сергій Дзюрядків
книгу»
Володимир Білецький
Христина Лукащук
би
отримали
нагороду
імені
(м. Донецьк - м. Полтава) - за
(м. Львів) – за високохудожні
Е.Хемінгуея
(рубрика
«Знай
цикл статей «Постаті» про видаттвори, спрямовані на духовне та
них людей Донбасу ХІХ-ХХІ ст., патріотичне виховання дітей та наших»)
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Десять років на Дніпровській орбіті

Новини культури

Герої Олеся Гончара – уособлення краси вірності

4 квітня 2016 року в головному корпусі Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара пройшли традиційні Гончарівські читання «Найвища краса – це краса вірності».
Цього року видатному Майстру слова, славетному випускнику ДНУ виповнилося б 98 років.
Почесними гостями заходу стали племінниця Олеся Гончара Віра Сесь зі своїм онуком Олегом. Літературні читання зібрали студентів, викладачів
та поціновувачів творчості Олеся Гончара, який
завжди залишався чесним із собою та читачами.
У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання
У своїх
творах
письменник
звер«Дніпровська
орбіта»,
які зібралинеодноразово
більше 80 науковців
тався з до
проблеми
збереження людських цінногалузі
різних
міст України.
Захід
проведений
підприємством
стей
особистістю,
що єДержавним
одним із кардинальних
«Конструкторське
«Південне»
ім. М.К.
Янгеля,
завдань людства бюро
на початку
третього
тисячоліття.
Національним
центром
аерокосмічної
освіти українмолоді
Ще
в
90-ті
роки
XX
століття
на
факультеті
ім. О.М. Макарова, Дніпропетровським національним
ської
філології
як одну із
університетом
ім. та
О. мистецтвознавства
Гончара та Музеєм космонавтики
форм
Олеся Гончара
й поглибленого
ім.
С.П.пошанування
Корольова Житомирської
області.
У цьому році
Наукові
читання з присвячені
30-річчю
першого
польоту
ознайомлення
його творчістю
було
визначено
ліракети-носія
«Зеніт». які з 1995 року стали щорічнитературні
читання,
Ювілейні Наукові читання «Дніпровська орбіта» вдеми. Тож
кожного
року початок
квітнягалузі
в університеті
сяте
зібрали
працівників
аерокосмічної
та освіти,
особливий
– тут філософів,
проходять економістів,
традиційніправознавців
Гончарівсьбіологів,
істориків,
читання, учасники
яких незмінно
переживаікі працівників
музеїв з метою
аналізу гуманітарних,
екологічних,
економічних
і правових
аспектів
ють
своєрідний
духовний
катарсис,
зновукосмічної
і знову
діяльності,
пошуку
шляхів
розкриття багатого
потенціалу
звертаючись
до
найсокровенніших
творчих
таїн
космічної галузі України та обговорення перспектив пописьменника.
З цього
приводу
завідувач кафедри
дальшого
засвоєння
й гуманного
і раціонального
використання космосу
людством. ДНУ,
У заході
взяли участь
української
літератури
доцент
Наталяблизько
Олій80
з різних міст«Ми
України.
пленарному
секційних
никосіб
відзначила:
вжеНа
багато
років та
проводимо
засіданнях
за читання,
шістьма науковими
напрямами
загалом
Гончарівські
і мета у них
одна – вчитатися
було представлено 49 доповідей.
у прозу
Олеся
Гончара.
Цього рокуорбіта»,
ми звернулися
Наукові
читання
«Дніпровська
справді,
до краси вірності
його творчості,
яка свого
часу
унікальний
захід. Йогоу створення
та десятиліття
успішного
існування
свідчать,
що в нашій
державі
не лише
розроблябула явищем
незнаним.
Краса
вірності
– те,
що роють
зразки
космічноїзовнішньої
техніки й передові
технології,
битьновітні
людину
в умовах
несвободи
внугенерують та втілюють в життя оригінальні наукові ідеї,
трішньо
вільною,
красивою.
Дивлячись
на
процес
але й підходять до цього відповідально, спираючись на
підготовки до цінності
читань,та на
калейдоскопїх артистів,
загальнолюдські
використовуючи
як один з
ключів
до успішного
За роки
існування
Наукові
святковий
настрій,розвитку.
хочеться
сказати
словами
Течитання
змінювалися,
їх роботи
рези з новели
Олесяформи
Гончара
«Модривдосконалювакамень»: «Я
лися,
з’являлися
нові секції, поширювався
спектр питань
задихаюсь
від багатства».
Бо у нас прекрасні
стуаналізу, залишаючись при тому відповідним актуальним
денти.
Кожного
року,
перечитуючи
Олеся
Гончапроблемам сучасності.
ра, Звони
відкривають
щось«Дніпровської
своє, характерне
першого
року існування
орбіти» для
велася
за такими
«Історія
свогоробота
покоління»,
– науковими
зазначила напрямами:
Наталя Олійник.
авіації
та читань
ракетно-космічної
«Аерокосмічна
Учасники
говорили техніки»,
про те, що
Олесь Гоносвіта молоді», «Філософія та космос» й «Екологія та косчар присвятив своє життя служінню духовності і
культурі, закликав усіх дорожити світлом та бути
носіями світла, чистоти й небесності; згадували, що
письменник не любив людей з «вигаслими» душами. Його творчість завжди надихала різних митців,
а сам він був і залишається цікавим і сучасним наставником для молоді. Глибоке філософське осмислення дійсності, проникнення в таємницю людської
душі, глобальна важливість та масштабність проблем, порушуваних письменником, уміння бачити
прекрасне в житті, в людях, природі та передавати
своє світосприйняття читачам, тонкий художній
смак, рідкісне мистецьке обдарування – прикметні риси Олеся Терентійовича Гончара як неперевершеного майстра слова й мудрого мислителя.
З вітальним словом до учасників читань звернувся
голова обласної письменницької спілки Володимир
Луценко, який відзначив, що до аудиторії імені Олеся Гончара заходить щоразу із завмиранням серця. До гончаріади долучилася й постійна учасниця
читань письменниця Леся Степовичка. У виконан

мос». Потім було додано напрями «Економіко-правові,
гуманітарні та етичні аспекти освоєння космосу» і «Молодь та космос». А цього року була внесена пропозиція
щодо створення нового наукового напряму, присвяченого
дослідження питань роботи музеїв, в яких представлена
історія розвитку авіації та ракетно-космічної техніки.
Пленарні засідання ювілейного заходу відкрив генеральний директор Національного центру аерокосмічної
освіти молоді ім. О.М. Макарова В. Хуторний. Також із
доповіддю «Політ у майбутнє», присвяченій створенню
ракети-носія «Зеніт», виступив Заступник Генерального
Конструктора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» по льотно-конструкторським випробуванням і льотній експлуатації А. Агарков. Про створення ракети-носія «Зеніт» та свої погляди
на майбутнє і сьогодення розповів Герой України В. Команов.
Проблеми збереження багатої історії авіа- та ракетобудування: відкриття й аналіз нових історичних фактів, нові
погляди на відомі події у космічній галузі та багато інших
питань активно обговорювалися на секції «Історія авіації
та ракетно-космічної техніки» (координатор – проф. ДНУ
В. Савчук). Зокрема, були представлені результати наукових досліджень з історії розвитку ідей і технічних розні
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в перші дні дослідження,
квітня їй хочеться
знову йочищення
знову перепредставлені
які стосувалися
космосу
від космічного
сміття, методів
уникнення
зіткнення
читувати
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космічним
сміття та до
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спостевсі інші важливі
Готуючись
цьогорічних
реження множини орбітальних об’єктів у навколоземночитань, Нінель Іванівна пригадала, як вона, дев’я-

тикласниця, у 1949 році була учасницею шкільного
диспуту на тему творчості Олеся Гончара. «У нас
тоді не виникало питання, як у деяких сучасних
дослідників, що Олесь Гончар показав не ту війну.
Нам, юним, краса вірності у його творах була дуже
близькою. Ці поняття поглиблювалися у наступних після «Прапороносців» творах, до них додавалися нові аспекти», – відзначила Нінель Іванівна.
На завершення читань студентка Вікторія Ярова закликала усіх учасників читань виконати разом пісню «Як у нас на Україні»: «Заспіваймо
дружно, і Олесь Гончар нас обов’язково почує».
За традицією студенти-філологи поклали квіти
до погруддя Олеся Гончара, встановленого на фасаді найстарішого, другого, корпусу університету.
Інформаційно-аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара
тел.: 374-98-20
www.dnu.dp.ua

слов’янського мовознавства Юлія Датченко; майстер витинанки, член Національної спілки майстрів народного
мистецтва України Наталія Авдєєнко; керівник університетської студії народної вишивки «Оберіг», майстер
народної творчості, методист групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Наталя Щербак.
Про красу звичаїв та буття, значення мистецтва у нашому житті тепло й щиро сказала науковий керівник групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, завідувач
кафедри української літератури, доцент Наталя Олійник.
Мистецьке свято цього року було оповите звучанням
давніх веснянок і гаївок у виконанні першокурсниць
ФУІФМ – Ганни Руденко, Діани Айви, Маргарити Сологуб, Дарії Леонової. А допомогала їм в цьому методист
групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання
молоді, музикознавець Вікторія Карпович. Весняний настрій доповнили вірші у виконанні студентів факультету.
Були на заході й елементи народного ярмаркування –
окремий стіл з традиційними українськими стравами:

Робота за цим науковим напрямом висвітлювала сучасні
проблеми розкриття потенціалу молоді у проектноконструкторській та науковій діяльності, досліджувала
перспективи отримання молоддю профільної освіти і
визначила перспективні підходи до вдосконалення умов
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«Дніпровська орбіта» виявилися спрямованими на активну роботу й засвідчили
відповідальність за майбутнє космічної галузі нашої
країни, необхідність зосередження зусиль на використання всіх можливих потенціалів збереження набутих у
космічній сфері результатів та подальшого руху вперед.
Доцент кафедри систем
автоматизованого управління
фізико-технічного факультету
ДНУ ім. О.Гончара
Тетяна Лабуткіна

Перспективи розвитку держави
і права очима молодих юристів

На
базі
Дніпропетровського
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дичних наук зросла до 7 осіб. Зараз у наших планах –
створення спеціалізованої ради з захисту дисертацій», –
розказав Володимир Іванович.
Також з вітальним словом до учасників конференції
звернулися декан юридичного факультету ДНУ, професор Ольга Соколенко, заступник декана з наукової роботи
Білостоцького університету Єва Гурик-Макарук, начальник
відділу реєстрації нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області Анна Василишина та інші. Організатори відзначають, що суттєві
суспільно-політичні зрушення та процеси оновлення
суспільного життя, які нині відбуваються в Україні, висуГрупаСьогодні
аналізу
нули нові завдання перед юридичною наукою.
вона має більш ефективно усприяти
сфері гуманітарної
освіти
встановленню
нового демократичного правопорядку,
реформуванню
та виховання
молоді
державного управління та місцевого самоврядування,
ДНУ ім.
О. Гончара
вирішувати проблеми в галузі правового
регулювання
суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, а також реально забезпечувати реалізацію, охорону та захист
прав і свобод людини та громадянина в країні. Саме тому
на наукові обговорення під час пленарних та секційних
засідань було вирішено винести найбільш актуальні проблеми вітчизняного права, що якраз і обумовлюються
прагненням побудови в Україні правової держави і громадянського суспільства європейського зразка та входження в європейський правовий простір чи то складним процесом реформування правопорядку в нашій країні та його
адаптації до нових соціально-політичних і економічних
умов.
Відтак, учасниками форуму були представлені
різноманітні
дослідження
з
загальнотеоретичної
юриспруденції та з основних галузей права і юридичної
науки. Вчені працювали в таких секціях: «Теорія та
історія держави та права, історія політичних і правових вчень, порівняльне правознавство, міжнародне
право. Конституційне право та конституційний процес, муніципальне право, адміністративне право та
адміністративний процес, фінансове право, інформаційне
право», «Цивільне право та цивільний процес, сімейне
право, господарське право та господарський процес»,
«Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право, трудове право та право соціального
забезпечення», «Кримінальне право та кримінологія,
кримінально-виконавче право, кримінальний процес та
криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

№04 (297)
№01
(294)

Великоднє диво

му просторі. Інші роботи розглядали вплив космосу на
організм людини, психологічні аспекти діяльності людини
у космічній галузі та в космосі. Деякі роботи поєднували в
собі аналіз технічних та біологічних аспектів екологічних
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ка І курсу юридичного факультету Наталя Глущенко, на-

приклад,
зосередилася на питаннях
довіри
українського
Молодіжний євроантлантичний
безпековий
форум
у ДНУ
суспільства до судової влади. «Нині у суспільстві панує

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара під егідою Посольства
Литовської Республіки в Україні пройшов Молодіжний євроатлантичний безпековий форум
за участю студентів з 15 університетів Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей, що цікавляться міжнародними відносинами та політикою євроатлантичної безпеки.
Це вже третій молодіжний форум в Україні організований Посольством Литовської Республіки. В
минулому році подібні заходи проводилися в Харкові та Одесі, куди також запрошували студентську
молодь із сусідніх областей, аби разом обговорити
Під час дискусій учасники розглянули такі проблемні
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TEMPUS-проектів
та 8прийняття
проектів
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проблеми 19
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програми
ERASMUS
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цілому, на
на базі
рівніДНУ
ВНЗ,успішно
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стейкхолдерів
вищої освіти.
діють Інформаційний
центр Європейського Союзу,
Компетентісний центр ОБСЄ, на фінальній стадії
знаходиться створення Інформаційного центру
НАТО в Дніпропетровській області», – відзначив на
відкритті ректор ДНУ, професор Микола Поляков.
«Посольство Литви, яке наразі виконує функції
контактного Посольства НАТО в Україні, виступило ініціатором проведення цього студентського
форуму в Дніпропетровську, – розповідає очільник литовського Посольства в Україні пан М. Януконіс. – Ваше місто є важливим центром в Україні,
а наше Посольство має з ним давні та надійні зв’язки. Зокрема, ми тісно співпрацюємо з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією
та обласною клінічною лікарнею ім. І. Мечникова.
Як ви знаєте, ми беремо на лікування воїнів АТО,
чимало з яких саме з Дніпропетровська. Також у
наших найближчих планах – проведення в Дніпро

думка щодо високої недовіри до органів судової влади. Цю позицію активно підтримують у ЗМІ. Зокрема, за
результатами соціологічного опитування, проведеного у 2014 році Центром Разумкова та Центром політикоправових реформ, судова система в Україні день знаходиться на найнижчому рівні у Європі – судам вірять тільки
10% населення, – розповідає Наталя. – Проте за моїми
спостереженнями дані цих центрів не повною мірою
відображають реальне ставлення наших фізичних та
юридичних осіб до здійснення правосуддя та діяльності
органів судової влади. Реальну ж ситуацію щодо стану діяльності організації судової влади висвітлюють
дані саме Державної судової адміністрації України. І от
підрахувавши у своїй роботі загальну кількість розглянутих справ судами по відношенню до загальної кількості
населення за 2015 рік, я пересвідчилася, що хоча питома вага звернень населення до суду і складає приблизно 48%, проте наприкінці
проблема недовіри
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які відкриваються для України в співпраці
з НАТО.
тел.: 374-98-20
Відзначу, що ваша країна вже давно
й успішно
www.dnu.dp.ua

співпрацює з Альянсом. Україна була учасником
усіх міжнародних операцій з підтримання миру,
а також зробила помітний внесок в наукову та
інші
сфери нашої співпраці. Тому сподіваюся, що
У продовження обговорення досвіду Варшавськоплідне
співробітництво
НАТОтаі управлінці
України продовго університету
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Орієнтування
на молодь
організатори
дніпропесистем та євроатлантичного
інтернаціоналізації безпекового
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майбутнє організації
України. системи
Саме молодим
ня та інтернаціоналізації
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Тому
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Сухарські), міжнародних дослідницьких програм (д-р
Упевнені,
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наш
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Юстина Олько), управління міжнародної співпраці ВарЗрештою,
двох
днів студенти
компанії
шавського протягом
університету
(Сильвія
Саламон ві Катажина
Коздра), системи
стипендіїобговорювали
і визнання освіти
(д-р Богусміжнародних
фахівців
нагальні
пилав Шиманскі),
неетичної
поведінки
у ВНЗ – роль
технікиНАТО
і протання
глобальної
безпеки,
аналізували
її уникнення
(проф. Іренеуш
Бялецкі).
іцедури
України
в гарантуванні
євроатлантичної
безпеки
Зазначимо, що одним з результатів участі в проекті
та
разом
пробували
визначити
перспективи
пофахівців факультету міжнародної економіки ДНУ, а саме
дальшого
співробітництва
України
з Альянсом.
професора Наталі
Стукало у 2014
р. та доцента
Марини
Литвин у 2015
р. стало підписання
двостороннього
договоЗокрема,
в інтерактивних
дискусіях
сесії «Побудова Євроатлантичної безпеки» піднімалися такі
злободенні теми, як: «Зміна глобальної обстановки
безпеки. Які існують проблеми і як до них підійти?», «Визначення гібридної війни», а на сесіях
«НАТО-Україна. Особливості співробітництва»,
«Як працює НАТО: засідання Північноатлантичної Ради», «НАТО-Україна. Засідання комісії» не
лише розглядалися загальні правила роботи та
прийняття рішень у НАТО, але й моделювалися реальні зустрічі в Північноатлантичній раді та
Комісії НАТО-Україна. Для того, аби стати «діячами» реальної політики Альянсу, студенти готувалися завчасно і ретельно. За умовами, студентські
команди, які складалися з чотирьох учасників із
різних областей України, мали якнайкраще продемонструвати позицію країни-члена НАТО, що
дісталася їм шляхом автоматичного розподілення.

На часі інтернаціоналізація вищої освіти
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формацію про замінування будівлі
Палацу
стуДНУ ім. О.Гончара
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після
ретельної
для успішного
оволодіння
знаннями:і Це
фізичні
умови,
тобто комфорт
і естетика
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них матеріалів, розроблених викладачами – чіткість викладення матеріалу, структурованість систем знань. ВажІнформаційно-аналітичне
агентство
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Тел.: 374-98-20
регулярність поточного контролю знань.
www.dnu.dp.ua
На думку професора Елеонори Носенко, цікавий
критерій оцінювання індивідуальних досягнень в освіті
запропонував професор із Гарварда Georgios Sideridis –
високий рівень кореляції між показниками ефективності
оволодіння різними дисциплінами конкретної галузі
знань. Професор Елеонора Носенко наголосила також
лентин
таконференції
декан історичного
на тому, Іваненко
що під час
детально факультету,
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і 21 інших (фізика,
хімія, ма-є
тематика, економіка,
лінгвістика
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Львівна. і– зЯкперших
приклад,
розглядало98-річчя
утворення,
кроків
функся оцінюваннянашого
якості освіти
з інженерних
спеціальностей
ціонування
закладу
була
розпочата
підгона трьох рівнях. Перший рівень – це загальні навики, якитовка
фахівців-істориків.
Так, перше
покоління
проми мають
оволодіти фахівці різних
галузей
знань, а саме:
фесорів
факультету
складали такі
авторитетні
організаційні,
навики вирішування
проблем,
навикивчені,
прогнозування
розвитку
галузі,
комунікативніМинаяк:
Матвій перспектив
Любавський,
Дмитро
Яворницький,
вики, морально-етичні
принципи,
критичнеВолодимир
мислення,
хайло
Злотников, Митрофан
Бречкевич,
аналітичні вміння. Другий рівень – загально-інженерні
Пархоменко.
«У часи
динамічногодизайн,
світового
розвитнавики (інженерне
конструювання,
інженерний
ку
не
залишається
осторонь
й
історична
наука,
яка
аналіз, інженерна практика). Третій рівень – навики,
типові для розширює
конкретної галузі
постійно
своє інженерії».
предметне поле, оновлює
Загалом
учасники
конференції
обговорювали
теоретико-методологічний
інструментарій.
Сьонеобхідність
переорієнтації
оцінюванняще
якості
освіти з
годні
історики
прагнуть
осмислити
недостатньо
її змісту на кінцеві результати. Проголошувалося гасло:
розроблені
і ментальної,
«Неможливо напрями
оцінити те, інтелектуальної
що не піддається вимірюванню».
гендерної
та сімейної
історії,
історії духу
і тіла,
Наголошували
на потребі
оцінювати
освіту
як дона
інституціональному
рівні, так
і на
тобто
звілля
і довкілля тощо.
Ось
цеіндивідуальному,
цивілізаційне оновна рівнісвіту
окремого
фахівця.
критеріями
якості
лення
приводить
доВажливими
змін історичних
парадигм,
освіти на інституціональному рівні сучасні дослідники
трактовок
та
інтерпретацій.
Кожне
нове
покоління
пропонують вважати співвідношення прийнятих на намає
право
на власне
минувшивчання
студентів
і тих,прочитання
хто успішнодосвіду
завершив
навчання (“degreecompletionrate”).
Цікаві ідеї роль
висловлювались
ни.
За цих обставин продуктивну
відіграють
відносно важливості
іноземними
мовами,істозопредметні
наукові опанування
дискусії, які
наближають
крема до
англійською.
Вивчення
іноземної
мови
розглядариків
істини.
Такі
наукові
обміни
надзвичайно
ють як щоденну «гімнастику для розуму», бо граматика
важливі
для мови.
професійного
зростання
молодих
до– це алгебра
В університетах
Саудівської
Аравії
слідників,
вжеоцінювати
в недалекому
майбутньому
саме
пропонуютьадже
навіть
засвоєння
професійноорієнтованих
знань визначатимете
і вмінь за результатами
виконання
ви,
дорогі гості,
змісти історичної
тестів, які
пропонуються рідною
та англійською
мовами.її
науки,
реалізовуватимете
перспективні
напрями
Це – переконливий приклад орієнтації освіти на кінцевий
поступу.
результат.Попереду у вас нові важливі бої за історію,
тожНауковці
зичу лише
інтелектуальних
змаДНУперемог
привезлиу зцих
конференції
у Саудівській
Аравії рядЦе
пропозицій
для втілення
у рідному
університеті.
ганнях.
буде запорукою
того,
що гармати
буЗокрема,
пропонують
започаткувати
ДНУ рободуть
мовчати»,
– наголосив
Сергійпри
Іванович.
Про
ту постійно
діючого науково-методичного
для
сучасне
осмислення
історичної науки йсемінару
новітнього
викладачів ВНЗ регіону з розробки нових підходів до
історичного
досвіду
говорив
з гостямирезультатами;
заходу й Ваоцінювання якості
освіти
за її кінцевими
лентин
У своєму
виступі він
провестиВасильович
на базі ДНУІваненко.
Всеукраїнську
науково-практичну
конференцію
«Умови
переорієнтації
вищої
звернув
увагу
на те,забезпечення
як непередбачувано
пишуться
освітисторінки
з її змістусучасної
на досягнення
результатів:
нові
історії. кінцевих
«Сьогодні
постійсвітовий і регіональний досвід»; проводити конкурси сено
проблема
історичної
пам’яті,
ред актуалізується
викладачів на кращу
розробку
методичних
засобіва
тому
вітчизняний
та зарубіжний
попередпоточного
і підсумкового
оцінювання досвід
знань студентів
та доповнити
програми
підготовки
ніх
епох – від навчальні
античності
до новітнього
часумагістрів
– є для
і докторів
щодо
нових тенденцій
нас
вельмифілософії
цінним модулями
і таким, що
потребує
вдумлиоцінювання
якостіузагальнень
освіти.
вих
розмислів,
і висновків, – зауважив
Інформаційно-аналітичне
проректор. – Гадаю,
що всі погодяться загентство
тим, що
ДНУ ім. О.Гончара
принцип «переписати історію» з мінусу
на плюс або
тел.: 374-98-20
навпаки немає нічого спільного з високою
наукою.
www.dnu.dp.ua

Наддніпрянські читання в ДНУ

У
Дніпропетровському
національному
університеті імені Олеся Гончара відбулася
Міжрегіональна наукова конференція для
студентів, аспірантів та молодих учених «ІІ
Всеукраїнські Наддніпрянські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології». Захід зібрав понад 40 представників з
20 навчальних і наукових установ України.

Світові тенденції
оцінювання якості
освіти за її кінцевими
результатами

Учені Дніпропетровського національного університету
ім. О.Гончара взяли участь у Другій Міжнародній
конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти
за її кінцевими результатами, що проходила у Саудівській
Аравії, місто Ріад, у Національному Центрі оцінювання
якості освіти.
Колектив авторів ДНУ у складі ректора професора
Миколи Полякова та професорів факультету психології
Ірини Аршави і Елеонори Носенко представив доповідь
«Особистісно-орієнтований підхід до оцінювання якості
вищої освіти». Варто відзначити, що доповідачі з ДНУ
– члени Національної академії наук України, академії
Вищої освіти та Національної академії педагогічних
наук України. Учасникам конференції сподобалась ідея
дніпропетровських науковців оцінювати якість освіти за
критеріями: наближення рівня упорядкованості концептуальних знань студентів до відповідних ознак структури
знання експерта галузі, тобто за рівнем метакогнітивної
компетентності;Наддніпрянські
за емоційними критеріями,
за
Всеукраїнські
читання в зокрема
Дніпроперівнем розвитку
емоційного інтелекту
та показником
перетровському
національному
університеті
розпочали
важання
позитивних
емоцій
над
негативними під
час насвою
історію
в 2014 році.
Ідея
Студентського
наукововчання, що свідчить про впевненість студентів у власній
го
товариства іісторичного
факультету
просхильності
захід ноефективності,
за психологічним
критерієм
вого
формату була
радо підтримана
деканатом
і кафедо академічної
самоінвалідизації,
зокрема
за частотою
пропусків
занять з вигаданих
«поважних»
причин.перших
драми
факультету.
Відтоді частина
учасників
У конференції
взяли участь
науковціізнині
США,продовжує
Саудівської
читань
вже закінчила
університет
Аравії, Марокко, Індії, Ірану, окремих Європейських
вдосконалювати
свої Греції.
знанняЦе
в аспірантурі,
в якості
країн: Великобританії,
вже друга міжнародна
здобувачів
на практичній
роботі.
конференціячи
з проблем
оцінюванняосвітянській
якості освіти, яка
проводиться Центром
оцінювання
якостівідзначилося
освіти із залученням
Нинішнє
наукове
зібрання
шинайбільшгеографією
репрезентативної
делегації американських
рокою
учасників.
На форум вчедо
них, яка
включала:
Директора
національного
Інституту
ДНУ
завітали
молоді
історики
з
науково-освітоцінювання якості освіти США George Kuh; Директора Буніх
центрівЦентру
Дніпропетровська,
Києва,штату
Льворосовського
тестування університету
Нева,
Одеси,
Запоріжжя,
Вінниці,
браскаХаркова,
Kurt Geisinger;
професора
педагогіки Університету
Джорджа Мейсона
William
Brozo танауковці
ін.
Полтави,
Миколаєва,
а також
з Білорусьбула лише
однією зі Східно-Європейських
когоУкраїна
державного
університету
(Мінськ, Білорусь)
країн, яка взяла участь у цій конференції.
та
Єльського
університету
(Нью-Гейвен,
США).
Як
відзначила
професор Ірина
Аршава, серед
ноІзвих
щирими
вітаннями
до гостей
прорекідей, що
розглядалися
під часзвернулися
форуму з важливих
освітянських
питань, була пропозиція
оцінювати
якість
тор
з науково-педагогічної
роботи у сфері
гуманітаросвіти
за умовами,
які створені
навчальному
закладі
ної
освіти
і виховання
молодіу ДНУ,
професор
Ва-
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ру між
Варшавським університетом
та цікава
Дніпропетровським
«Ми
представляємо
Угорщину. Це
країна, яка
національним
університетом
іменієвропейської
Олеся Гончара.політихоч
і дотримується
загальної
Наступним
етапом реалізації
ки,
як
от в підтриманні
санкційпроекту
супроти«Інноваційний
Росії, проте
університет і лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та
своєї
активної позиції
все ж
не виявляє. Власне,
чого
інтернаціоналізація»
було
формулювання
учасниками
саме
стосуватимуться
завдання
практикумі
нам
проектних
ідей. Так, проектна
ідея на
науковців
ДНУ полягала в розробці
стратегіїможемо
інтернаціоналізації
факультету
достеменно
невідомо,
лише припускати…
міжнародної
економіки Дніпропетровського
національного
Проте
ми з колегами
встигли дистанційно
вивчити
чимало матеріалів, що стосуються офіційної позиції
Угорщини, вже виробили нашу спільну концепцію
країни і готові її представити, – розповідає студентка
ІІІ курсу юридичного факультету ДНУ Валерія Пальченко. – Беручи участь у такій грі, я ніби отримую
можливість відчути себе частиною системи НАТО
та просто більше дізнатися про цю організацію і заходи на підтримку України, які вона проводить. Що
є, безумовно, суттєво в часи, коли Україна потребує
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Провідники рубрики:
почесний доктор теології Леонід ЯКОБЧУК
та журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

Початок Ісусового служіння

ПРО ЦЕРКВУ

У Біблії є чотири Євангелії, чотири кни- Сталися прояви Божої присутности... Перги-розповіді
про Ісуса Христа, але кож- ше: небо розкрилося, друге – Дух Свяна
з
них
починається
по-різному. тий у вигляді голуба злинув на Ісуса і третє
є
Сам
Ісус Христос,
на ньонас промовив:
зовсім інше життя.
ПриходиЄвангелія
від
Матвія
починається
з родоводу
– що
голос
з неба
«Ти Син
Мій
Послання до Ефесян
му
вся
будівля
побудована,
ромо
ми,
маючи
призначення
Боже,
Ісуса Христа.
Євангелія
від
Марка
–
з
хрищенулюблений,
якого
Я
вподобав».
Це
було
(2, 19-22)
святий
храм у підтвердженням
Господі, що на проходимо
захистом
Його
ня Ісуса Христа на річці Йордані сте
і далі
вже опитого, що Ісуспід
справді
є посланий
Ньому
і
ви
разом
будуєтеся
Дулюбові
(чи
були
ми
в
смутку,
чи
основу
покладено
сане
Ісусовебесіди
служіння.
Натомість
євангелист
відВся
Бога
Месія, щоб
звершити
спасіння
для
світу.
хом
на
оселю
Божу».
будівля.
у
радості,
у
хворобі
чи
успіху).
І
книгу
о. Олександра
Меня
Лука
починає
опис передмовою,
а далі слідує
Проте
ходити
увідходимо
послухуми
дотеж
Бога
ще
ненеозПодивіться,
як
апостол
Павло
зоне
в
ніщо,
в
„Світло
пітьмінародження
сяє“‚ яку пеоповістьв про
Івана
Хрестителя,
начає,будівлі
що життя
буде легким.
Проу це
пише
бражує
Храм: підвалина
- небуття,
а відходимо
вічність.
реклав
українською
мовою ЛевІсуса.
Благовіщення
і народження
Євангелист
євангелист
Марко
(1-12-13).
Бог-Отець
не
заІсус, далі його зводять І кожний з нас своєю молитвою,
Хмельковський
і випустило
в це Господь
Іване
взагалі
починає
свою
книгу
інакше,
ніж
лишив
Свого
Сина
Самого.
Він
послав
Соїх
світ львівське видавництво „Сві- апостоли, а потім, як із камін- любов’ю, вірою робить свій маня, зІсуса
усіх нас,
з віруючих,
ленький
внесок
побудову
єдипопередні
Він описує
Хриангелів,постає
які служили
Йому.
Таку само
і з віручадо“
у 1995євангелисти.
році. Талановитого
вічний
Храм
єдиної
Церкви.
ного
Храму
Церкви
Христової,
ста
не
як
представника
певної
релігії,
а
як
Слоючими.
Життя
не
є
легким,
надходять
спохристиянського просвітителя о.
Через
сто
років
після
апостола
Храму
віри,
який
неможливо
во,
як
втілення
Божого
розуму,
який
є
Богом
куси,
труднощі,
але
наш
Господь
не
залишає
О. Меня вбили у Подмосков’ї 9
Павла жив
у РиміСвоїх
один христиЗемний
храм може
і об*являє
так, яксокири
Син об*являє
батька.
дітей. Мизруйнувати.
маємо чудову
обітницю,
що
вересня
1990 Бога
року ударом
янський
провидець
на
ім’я
Гербути
знищений,
спалений,
може
по
голові. Його
Наталя Гри- у наших бесідах Він нас ніколи не залишить, а перебуватиме
Можливо,
ми вдова
ще повернемось
ман. І було йому видіння: він розвалитися, тисячі храмів впагоренко
Хмельковсь-пишуть
до того,доручила
чому такЛ.по-різному
з нами
повсякденно,
аж до кінця
Пробачивєвангелижінку, величну,
сиву,
яка ли і не піднялися
знову,віку.
але Храм,
кому
переклад
творів
Меня.
сти про
те саме,
хочао.у О.
них
і немаєбрала
принципових
читайте
про
це
з
Євангелії
від
Марка
(28:20).
каміння і складала з нього який створила не людська рука,
По
всій землі розсіяні
прекрасні
відмінностей,
але сьогодні
наша башти,
тема - початок
Євангелист
з першого
розділу
починає
зводила якусь
споруду. Марко
І а сам
Господь, сама
Церква
ХриХрами
на честь
Господа
нашого
служіння
Ісуса
Христа,
то
розпочнемо
з
Єванописувати
чуда,
які
чинив
Ісус.
В
Капернаумі
Він
коли
він
звернувся
до
неї
і
запистова,
непорушний,
бо
про
ньоІсуса Христа. Кому б вони не були
тав,
хто
вона,
вона
відповіла:
«Я
го
сказав
Спаситель:
«Я
побудую
гелії
від
Марка,
тим
бльше,
що
Марко
більше
підвигнав
у
синагозі
демона
з
одержимого.
Присутприсвячені, кожен Храм насправЦерква,
будую свою
споруду з Його
Церкву
Свою
на камені
і ворота
креслює
те, що ІсусХрам
зробив,
ніж те,- чого
Віняучив.
ні дивувалися
наукою
і силою,
кажучи:
«Він
ді
- це, насамперед,
Божий,
живого
каміння».
Живе
каміння
пекельні
не
подолають
її».
Він
мав
Євангелія
від
Марка
–
це
євангелія
дії
Ісудіє,
як
той,
який
має
силу
і
владу,
а
не
як
книжХрам Христа. Це дім Церкви,
це
душі
людські,
душі,
спасенна
увазі
не
будівлі,
якими
б
вони
не
са
Христа,
Його
сили
і
милосердя.
Ісус
Хриники».
Дуже
скоро
розійшлися
чутки
по
усій
куди збираються люди, щоб рані
Господом.
Подивіться,
як
гобули
гарними,
не
храми
із
банями,
зом
славити,
Го- коли Йому було Галілеї про Ісусове чудо, хоч Ісус оздоровленим
стосвітати,
розпочав
Своєлюбити
служіння,
ворить апостол: це душі не ман- якими б вони не були величними,
спода
Ісуса,від
тому
що Він один
є Марко
30 років
хрищення.
Саме
докладнаказував
нікомуа не
хтонепорушний
їх уздоровив.і
і не пришельці,
а свої
тойговорити,
Храм, який
наш
Спаситель. Він
усіх і дрівники
но розповідає,
хтоспасав
ж христив
Ісуса
(
1:4-8).
Богу, родичі святих - ось хто ми є. незнищений - Церкву невидиспасіння
тільки
Ньому
одному. І, христив
Написано,
щов Іван
Хреститель
і прочоловік
поза цим - звісно, му, яка втілюється тут на землі.
мабуть,
немаєхрищення
країни, немає
тако- Коли
повідував
–
покання
і
прощення
він
перехожий.
Коротке наше І ми повинні запитати в себе: який
го місця, де б не височів Храм, вежиття.
Ми приходимо у цей світ, же я камінь? Що я внесла чи вніс у
гріхів.іДля
чого було
Христу
христитися,
ликий
величний,
або Ісусові
скромний
Ісус бувАбезгрішним,
у Ньогонароджуємось
не було гріха?з плачем і йдемо цю Церкву Христову? Що я можу
іколи
маленький.
є місця, де немає
з
плачем,Єванпроходимо короткий зробити? Звісно, ми зробити моІсусове
хрищення
мало
декілька
цілей.
храмів, але однаково ім’я Христосвій
вік
в
смутку,
гелист
Матвій,
описуючи
цю
подію,
каже,
що скорботах і хво- жемо мало. Але головний талант
ве підноситься і прославляється.
робах.
У
незнанні
приходить лю- у кожного є - це талант серця. І
Більшість
храмів -Ісуса
це витвори
Іван не допускав
до хрищення
ууводі,
ка- вона
дина,
незнанні
і відходить, коли ми віддаємо серце іншій люмистецтва.
Їх зводили
знамениті
жучи, що «мені
самому
треба у Тебе
христитиперехожий,
пришелець.
Як сон, дині, іншим людям, ми віддаємо
будівничі,
розписували
великіХристос відповів:
ся, а Ти прийшов
до мене».
як
слід
на
воді,
який
зникає
мит- його Господу, тому що Він сказав:
майстри.
це,так
чому,
і чи нам виповнити
«ДопустиНавіщо
тепер, бо
годиться
тєво
таке
наше
життя.
Справді,
«Те, що ви зробили Моїм братам
потрібно?
Ми цим
хочемо
покавсю
правду».
Тобто
нет
можна
було
порушипришельці,
як
листя
восени,
що
меншим, ви зробили й Мені».
зати, що Дім Божий - святе місце,
падаєЗаповітом.
з дерев (хто полічить нас?), Отже, труд, служіння, любов,
Старим
втиякетрадицію,
ми вклаливстановлену
все своє серце,
листя (4:14-15)
падає, його топчуть: па- віра - ось наші підвалини, і тоді
У Посланні
апостола
Павла до євреїв
вміння,
таланти
і старанність.
дає
сніг,
і невдовзі нічого, окрім ми будемо справді входити у цю
написано,
що
Ісус
Христос
є
нашим
ПревоАле є один єдиний Храм, який
пилу
і
праху
не залишається під невидиму Церкву, їй належати.
священиком.
Згідно
Старого
Заповтіу
первозводить Сам Господь Бог. Храм
ногами,
так
і
цей
невидимий
і всіслужінням
наші храмимав помити своєнаші кості лежа- Будемо співгромадянами святих,
священик
перед
як кості наших предків, як говорить апостол, разом зі свяна
землі
- тільки
тінь ізодянутися
прообраз тимуть,
тіло
водою,
а тоді
(Лев: 16:1-4).
випадкові
гості на випадковій тими, які тілом вмерли, але духом
єдиного
Теологиневидимого
добачають,Храму
що Хрице була
одна
прав- про яких забу- перебувають з нами, будемо роземлі,
пришельці,
стового,
Хрида, якувсесвітнього
виповнив храму
Ісус Христос
хрищенням,
дуть
через два-три покоління у дичами, близькими, які прилустового.
Саме
про
нього
йде
мова
а
друга
була
у
тому,
що
Він
ототожнив
Себе
з хто такі люди. чилися до Господа, стали своїми
кращому
разі, ось
в Новому Заповіті, у посланні до
Але
якщо
ми
врятовані
Господом для Бога через Ісуса Христа, люгрішниками,
такими
як
ми
з
вами,
і
дав
нам
Ефесян: «Отже, ви вже не чужі
і
прийняті
у
Його
серце,
якщо ми дину, Брата нашого і Бога нашого,
приклад,
що
ми
маємо
приймати
хрищення
й не приходьки, а співгорожаобмиті
Його
кров’ю,
то
ми
стаємо Який втілився серед нас на землі.
у
воді,
коли
каємося
в
гріхах
і
приймаємо
Ісуни святим, і домашні для Бога,
вже
не
пришельцями
і
не
чужиса
Христа
своїм
Спасителем
і
Господом
життя.
збудовані на основі апостолів і
ми,
а
ми
в
світі
цьому
діти
Божі
-у
пророків,
де наріжнимСвоїм
каменемучням
Ісус наказував
христити новонароджених.
Через
водне
хриДля того, щоб поповнити
знання Біблії,
почути
відповіді на защення
ми людей
ототожнюємо
себеповсякденного
Христом
питання
про різні проблеми
життя, слухайте християнську
радіопрограмуі «Відвертість»,
яка виходить
у Його
смерті, похороні
воскресінні.
в ефір з Києва, щонеділі о 19:40, на першій програмі Українського радіо.
Хрищення
Ісуса було надзвичайною подією.
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Часом Бог кличе людей, які дуже успішні у
якомусь підприємництві, То чи вони повинні залишити свою кар*єру і йти проповідувати спасіння Христове тим, які гинуть в гріхах?
Незалежно, як Бог кличе, ми повинні бути послушні Його закликові за прикладом Христових
учнів. Написано, що суботнього дня, коли євреї
святкували за Законом цей день, присвячений
для Бога, Ісус приходив до синагоги і навчав
їх. Проте наука Христа відрізнялася від науки
тодішніх релігійних вчителів. Написано, що Він
учив з владою, тобто Його слово не розходилося
сучасної
молоді» про
професора,
з ділом.студентської
Коли Він говорив
силу, тозавідувача
наказував
кафедри
соціальної
роботи
факультету
суспільних
наук
нечистим
духам
в
одержимих,
яких
приводили
і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара О.О.
до Христа,
вийти з них
звільняливнешненещасОсетрової,
«Возможные
путиі вони
трансформации
го
независимого
оценивания
знаний по
географии»
них
жертв, якими
заволодів
диявол.
КолипроВін
фесора,
завідувача
кафедри
фізичноїспособом
та економічної
казав,
або
торкався
або
іншим
вплигеографії геолого-географічного факультету ДНУ імені
вав наГончара
хворого,
то хворий«Cost-effectiveness
ставав здоровим.
Олеся
Л.І. Зеленської,
in
education»
перекладу
та лінгвістичної
А яким професора
способомкафедри
ми можемо
поширювати
Допідготовки
іноземців
факультетуспасіння?
української Передовсім
й іноземної
бру новину
– Євангелію
філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара
ми Ходоренко,
можемо засвідчити,
що чи
Ісус
для нас
Г.В.
«Література: бути
не зробив
бути?» доцента,
завідувача
української
літератури наше
факультету
особисто.кафедри
Скажіть,
як перемінилося
житукраїнської
й іноземної
філології та імистецтвознавства,
тя
після
того,
як
ви
покаялися
прийшли
до
Бога.
наукового керівника групи аналізу у сфері гуманітарної
Мождиво,
ви мали
нахил
до Олеся
спиртного,
були
освіти
та виховання
молоді
ДНУ імені
Гончара Н.П.
Олійник.
залежні від наркотиків, порушували засади моКонференція
передбачала вчинки,
роботу двох
секцій:
«Проралі,
чинили самолюбні
мали
життя
поблеми української вищої освіти та зарубіжний досвід»
рожнє,
без
змісту
і
цілі,
хворіли
не
так
тілом
(керівник – доцент В.М. Греченко-Журавська), на якій учас-як
ники
мали Христос
можливість- поговорити
про
сучасні
й
душею.
Спаситель,
Він
той зарубіжні
самий, Він
вітчизняні
форми
навчальної
та
виховної
роботи
зічинив
стуне
змінився
і
виконує
ту
саму
роботу,
яку
дентами; та секції «Болонський процес культурологічноколись.аспект»
І що найважливіше:
Христос
вас любить,
виховний
(керівник – доцент
З.П. Бондаренко),
на
якій
було висловлено
роздуми
про українську
незалежно
від того,
у якому
ви стані гуманітарну
перебуваєосвіту
в умовахчи
глобалізації
й нові
підходи додо
здобуття
те, у падінні
негараздах.
Зверніться
Христа
академічних компетентностей.
в щирій
молитві,
з
вірою
і
Він
вас
прийме.
Амінь.
На секційних засіданнях учасники конференції
мали можливість поділитися своїми дослідженнями та
досвідом
у сферіщоб
навчання
і виховання знання
студентської
Для того,
поповнити
молоді, розповісти про власні спостереження, метовідповіді
з питання
ди,Біблії,
прийоми почути
і форми роботи,
які доцільно
використовувати,
працюючи
зі
студентами.
Справжньою
родзинкою
людей
про
різні
проблеми
повсякбула мікропрезентація загальноуніверситетського клужиття,
слухайте
християнбуденного
творчої молоді
«Паростки»
під керівництвом
доцента
О.М. Бесараб.
ськурадіопрограму
«Відвертість»,
Конференція підтвердила актуальність
обговорюванихяка
проблем
й науковогов
обміну
у цій
галузі.
виходить
ефір
з Києва,
щоГрупа
аналізу
у
сфері
гуманітарної
освіти
неділі о 19:40, на першій
програмі
та виховання молоді
Українського радіо
ДНУ ім. О. Гончара
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світського на світогляд біблійний, тобто ба«Болонський процес
динаміка
чити світ, і
його
події через, так би мовити,
окуляри Біблії, через євангельські принциадаптації українського
пи життя, студентства
наслідуючи Христа, Його люблячі
та вірні засади і згідно їх приймати рішення.
до культурно-ціннісних надбань
європейської цивілізації»

Написано, що Ісус над ранком, коли ще темно
було, вийшов та й пішов у безлюдне місце і там
молився (1:35). Чи важливо для християн постійно, регулярно молитися? Коли Ісус Христос,
будучи Божим Сином, регулярно молився, щоб
виконувати Божу волю, то скільки більше ми,
які живемо у цьому грішному світі, зустрічаючи
стільки проблем і перешкод, маємо постійно молитися, щоб утримувати спілкування з Небесним Отцем, щоб Він Духом Святим допоміг нам
виконувати Його волю і провадити переможне життя. Апостол Петро з учнями, коли рано
знайшов Ісуса, Який молився, сказав Йому: «Всі
шукають Тебе». Мабуть, вони були настільки
захоплені чудами, які чинив Ісус, що вважали,
що не варто марно витрачати час на молитву.
Люди Тебе шукають, там стоять хворі, біснуваті
та інші нещасні, щоб Ти їх уздоровив! А Ісус
до них каже: «Ходімо в близькі містечка, щоб і
там проповідувати, бо Я для цього прийшов»
(1:38). Ціллю Ісусового приходу на землю була
проповідь Божого Царства, спасіння, щоб гинучим у гріхах проголошувати Євангелію, тобто
Добру новину – підкреслив євангелист Марко.
Коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, чи це не та сама ціль, яку мав Ісус Христос?
А деякі тільки того й шукають, щоб побачити
якесь чудо, щось драматичне, бо це, мовляв,
проявлення сили. Проте згідно Христових слів
Дніпропетровському
національному університеті
на Унашому
місці – це проголошення
Євангелії
імені
Олеся
Гончараввідбулася
міжрегіональна
науковословом
і
ділом
тому
місці,
де
ми
живемо,
практична конференція «Болонський процес і динаміка
працюємо
чи перебуваємо.
Отож
ми повинні
адаптації
українського
студентства до
культурно-ціннісних
надбань
європейської
цивілізації».
зрозуміти
і прийняти
Божий план для нашоорганізовано
ініціативою
зокре- і
го Захід
життя.
Коли Богзанаділяє
нас ректорату,
Своєю силою
ма, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері
дарами, то освіти,
не дляпрофесора
нашої слави,
а щоб виконугуманітарної
В.В. Іваненка,
та групи
аналізу
сфері
гуманітарної
освіти інавчально-мевати
Йогоуціль
для
нашого життя
Його слави.
тодичного
відділу прийшов,
(науковий керівник
доцент Н.П.
Ісус Христос
щоб –проповідуваОлійник). У конференції взяли участь науковці з різних
ти Євангелію,
тобто Добру
новину. Значенвищих
навчальних закладів
України: Дніпропетровського
національного
університету
імені
Олеся
Гонча- і
ня Доброї новини
– Євангелії
дуже ясно
ра,
Національної
металургійної
академіїв України,
конкретно
передає
апостол
Павло
ПершоПридніпровської державної академії будівництва та
му листі доНаціонального
коринтян (15:1-5),
архітектури,
технічного підкреслююуніверситету
«Київський
політехнічний
та інших.
чи Христову
смерть,інститут»
похорон
і воскресіння.
конференції
«БолонськийЦарство
процес і динаміка
ІсусДіяльність
прийшов,
щоб об*явити
Боже і
адаптації українського студентства до культурно-ціннісних
закликати
людей
до
нього.
Найпростіше
надбань європейської цивілізації» була зорієнтована мона
розгляд
нагальнихпро
питань,
що стосуються
навчанжемо сказати
Царство
Боже, сфери
що воно
не
ня
і виховання молоді
й досвіду роботи
зіє студентами
у
єрізних
політичне
чи
матеріяльне,
але
могутньою,
вищих навчальних закладах.
сповненою
сили засіданні
присутністю
діяльністю
На пленарному
було та
заслухано
сім
доповідей,
тематика
яких всіх,
охоплювала
розгляд
Бога в серцях
та житті
хто покаявся
та
традиційних
та
інноваційних
підходів
до навчання і виувірував
у
Євангелію.
Це
Божа
присутність,
яка
ховання молодої особистості, питань якості освіти та
проявляється
в духовній
та підтверджуєтьпрофесійної
якісної
підготовкисилі
у вищих
навчальних закладах:
«Деякі аспекти
формування
ся у боротьбі
проти
сатани,сучасної
гріха освітньої
та зла.
політики
в Україні»
проректора
з служіння,
науково-педагогічної
Описуючи
далі
Ісусове
єванроботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді
гелист
Марко
оповідає
як
Він
поДНУ імені Олеся Гончара, професора В.В. Іваненка, «О
модернизации
украинской
образовательной
и
кликав своїх
перших
учнів системы
(1:16-20).
ее
интеграции
вбажає
европейское
пространство
по общеобяЛюдина,
яка
жити
у
Божому
Царстві,
пезательным дисциплинам» професора кафедри філософії
редусім
кається
у своїх гріхах і державної
вірить в Ісуса
Хрита
політології
Придніпровської
академії
будівництва
та особистого
архітектури М.Г.
Мурашкіна,Віра
«Філософські
ста як свого
Спасителя.
і послух
підвалини
комунікативно-методологічний
зріз»
формуютьосвіти:
Христових
послідовників, Його учнів.
професора кафедри філософії факультету суспільних
Які зобов*язання
мають Христові
наук
і міжнародних відносин
ДНУ іменіпослідовники?
Олеся Гончара
С.В.
Шевцова, «Роль
соціальної
роботи в процесі
форПо-перше,
залишити
попередній
грішний
мування
національних
культурно-ціннисних
орієнтирів з
стиль життя.
По-друге,
змінити світогляд
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«Наука – це простір, де можна реалізувати
творчі
здібності
та жагу
пізнання»
Нік Вуйчич:
В Україні
багатодо
нужденних.
рр. переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання
Однак, це не проблема,
а завдання
співробітництва
з Європейським Союзом»; організатор та

«Неможливе стає можливим»

********

Років 7-8 тому мені довелося летіти разом з
Ніком із Ню-Йорку чи то до Мюнхена чи то
до Парижу. Звіте я мав відбувати в Київ, а
він до батьків у Австралію. Про цю унікальну людину тоді ще мало знали , принаймні, в
Україні. Помітив Ніка ще на летовищі. Його
супутник - помічник латинського походження віз хлопця на возику разом з багажем до
стійкі реєстрації пасажирів. Здалеку здавалося що турботливий тато розважає свою дитину. Та коли я опинився ближче зразу стало все зрозуміло. Перше враження шок. Як
людина з такими фізичними вадами може
взагалі жити?! Західна публіка цивілізована,
а тому на Ніка ніхто не витріщався. Тамтешній соціум гуманістичний навіть у таких виявах. Поводилися присутні з Ніком як і з усіма рештою. Хіба-що, відома річ, на посадку
він пішов одним з перших.
І треба ж у салоні літака моє місце було поряд з Ніком через прохід! Для зручності маленької людини вони і з супутником викупили три крісла посередині салону лайнера.
Хлопчина відчувалося був втомлений. Він
зразу ж приліг на два крісло поперек і легко
У Дніпропетровському
національному універсипомістився
на такому імпровізованому
ліжтеті
імені Олеся
Гончара
підведені
підсумки
ку.
Я
намагався
не
буде
схожим
на
дикуни
та
загальноуніверситетського конкурсу «Лідер стулише
непомітно
дивився
на
цього
мужньодентської науки ДНУ» за 2014–2015 навчальний рік.
го «Ми
чоловіка.
Звичайно
кортіло25-ти
запізнатися
розглядали
наукові досягнення
студентів.
Щороку
ретельноАле
відбираємо
найкращихінтерес
та прагнемо
з ним ми
ближче.
як? Виявити
до
заохочувати
їхні наукові
пошуки,каліцтва?!Так
– відзначив проректор
з
його небаченого
ніколи
не гонаукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк. –
дилося….
За
напрямом «Суспільні й гуманітарні науки» змагалося
Потужний
«Боїнг» суспільних
набрав висоту.
Далеко
11
студентів факультетів
наук і міжнародних
внизу залишилася
могутня ійбагата
Америка,
відносин,
психології та української
іноземної
філології
та
мистецтвознавства;
напрямна
«Природничі
науки»
преддиво
сучасної техніки
захмарних
висотах
ставляли
9 студентів
факультету
біології,
екології
та медимчало
до
старенької
і
так
часто
зрадливої
цини і геолого-географічного факультету; напрям «Технічні
для України
Європи.
І раптом почалася
турнауки»
– 5 студентів
механіко-математичного
та фізикобулентність.
Важкий
технічного
факультетів.
Усі цілітак
юнаки почав
й дівчататремтіти
активні у
науковій
зокрема, є суглобами,
авторами та співавторами
стасвоїми роботі,
металевими
час від часу
тей
у закордонних
наукових виданнях
та фахових виданпірнаючи
у невидиму
оку порожнину.
Конях України, учасниками міжнародних та всеукраїнських
мандир
корабля
попрохав
застебнути
реконференцій, переможцями Всеукраїнських конкурсів стумені безпеки,
а дехто
з пасажирів
якстудентсьі я, вже
дентських
наукових
робіт та
Всеукраїнських
встиг
високо
підстебнути
на своєму
кріслі,
ких
олімпіад
зі спеціальності,
беруть
активну участь
у
функціонуванні
факультетських
осередків
Студентського
немов на якомусь
веселому
атракціоні.
Але
наукового
товариства».
у багатьох
відчуття були не з приємних. НаПершими у напрямі «Суспільні й гуманітарні наутомість
помітив
Нік факультету
враз пожвавішав,
булоі
ки» виявилися студентки
суспільних наук
таке враження
що Марина
йому все
це подобається. У
міжнародних
відносин
Артеменко(спеціальність
«Міжнародні
відносини»)
та Марія
Кірізвас
мене майнула
грішна
думка:
а що(спеціальність
йому втра«Філософія»).
«Свій головний девіз «Ніколи не зупичати?
нятися на досягнутому!» Марина Артеменко успішно
І майже
тієї ж хвилі
Нік звернувся
до мене:
втілює
у науковому
і суспільному
житті, – прокоменту-вала успіхи
Ти студенток
боїшся турбулентності?
Я багато
заступник декана факультету
з
літаю і для
мене
то лише
розвага
підвідзначити
час нуднаукової
роботи
Вікторія
Вершина.
– Варто
індивідуальні
якості дівчини
як добре,
студентки- хлопчина
та молодоного перельоту.
Все буде
го
науковця. Комунікабельна
й відповідальна
Мариусміхнувся
своєю
чарівною
посмішкою.
на користується високим авторитетом у колективі,
А я , напевно,
сильно
почервонів.
І від
сорозаймається
активним
громадським
життям.
Вона
–
му за свої думки,
і за те що ця
людина, котра
стипендіатка
Загальноукраїнської
стипендіальної
програми
«Zavtra.UA»стороннього
від Фонду В. Пінчука;
2013
– 2014
без допомоги
не може
фактич-

керівник соціального проекту «Завтра для Сиріт»; учасниноЯлтинської
нічого, Європейської
заспокоюєСтратегії
таку здорову
пику
як
ця
у вересні 2014
року.
я. ТаКірізвас
цей епізод
вже
дававінтересів
мені виокремлює
надію що
Марія
серед своїх
наукових
метафізику,
гносеологію,
філософські
проблеми
тепер є привід
поспілкуватися
з таким
незпсихоаналізу,
теорію гендеру
та вітчизняну
філософію
вичним супутником.
І коли
турбулентність
у рамках історико-філософського дослідження. Протаки декількох
стихла яроків
почав
беленділи
Нікудосягненпро те
тягом
Марія
репрезентувала
щостудентської
авіація в науки
усьому
найбільш безпечня
ДНУсвіті
на конференціях
у Києві,
Дрогобичі,
Львові,транспорту,
Івано-Франківську,
Полтаві.
ний різновид
але люди
все Маша
одно
вважає,
«Наука – це простір,
реалізувати
боятьсящополишати
землю де
і можна
таке інше.
Ми
творчі
здібності та Нік
жагу трохи
до пізнання,
поєднання
яких
розговорилися.
розповів
про
себе.
здатне призвести до позитивних зрушень принаймні в
Перше що
я довідався
що вінВікторія
з родини
сербособистості
дослідника»,
– розповіла
Вершина.
ських
і його
батький живуть
АвТретєемігрантів
місце у напрямі
«Суспільні
гуманітарнів науки»
посіла Ми
студентка
факультетулюб’язностями
психології Вікторія Дмистралії.
обмінялися
про
тренко.
Вона брала участь
у міжнародних
конференціях,
наші слов’янські
коріння.
Я не наважувався
має подяки ректора ДНУ та керівництва факультету, позапитати
чимДНУ»,
він займається.
Але
він
чесне
званняНіка
«Відмінник
отримує стипендії
Вченої
випередив
мене ради
і самДніпропетровська,
пояснив:
Ради
ДНУ та міської
бере активну участь у роботі Студентського наукового товариства
факультету психології.
У природничих науках відзначилися студентки факультету біології, екології та медицини Анастасія Свиридченко, Василина Іванишин та Вікторія Сидоренко. «Анастасія
Свиридченко в минулому році вже була однією з переможниць конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ», – відзначив
науковий керівник Студентського наукового товариства
Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара, доцент факультету біології, екології та
медицини В. А. Горбань. – Студентка активно займається
науковою роботою, пов’язаною з дослідженням впливу грегарин на трофічну активність ківсяків. Результати
досліджень надруковано у декількох закордонних наукометричних журналах. Анастасія – неодноразова учасниця
міжнародних та всеукраїнських конференцій, призер протягом трьох років Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт. За вагомі наукові досягнення дівчина нагороджена грамотами ректора ДНУ, отримує стипендію
Президента України, є головою студентського наукового
товариства свого факультету.
Василина Іванишин минулого року також була переможницею конкурсу «Лідер студентської науки ДНУ».
Студентка досліджує токсичний вплив важких металів
на підстилкових безхребетних. Отримані результати
висвітлені в статтях фахових видань України та закордонних наукометричних журналів, у тезах та матеріалах
Бог послав
менеВасилина
для тогоотримує
щоб показаміжнародних
конференцій.
іменну
стипендію
Президента
України та
персональну
стипендію
ти іншим:
безвихідних
ситуацій
у житті
не
Вченої
– розповів
Вадимта
Горбань.
– Науковапро
робуває.Ради
ОсьДНУ,
я і літаю
світом
розповідаю
бота Вікторії Сидоренко пов’язана з впливом різних негаце людям…
тивних
факторів (токсикантів, нематод) на стан риб в умоСалон
літака
не Результати
краще місце
для інтерв’ю
на
вах
басейну
Дніпра.
досліджень
надруковано
уяке
матеріалах
міжнародних
Високі
бали, які
згодився
Нік. Миконференцій.
обмінялися
інтернет-аотримали
факультету біології,
екології
та медидресамистудентки
щоб підготувати
його на
віддалі.
Та
цини
у конкурсі
«Лідер
студентської
науки ДНУ»,
свідчать
потім
якось
не
склалося.
Я
деякий
час
хотів
про високий рівень наукової роботи студентів факультету,
написати
про цю зустріч.
Але чи не
вперше у
а
також їх зацікавленість
у перспективних
дослідженнях
своїй письменницькій
біографії
банально
не
природничого
напрямку, які виконує
колектив
науковців
Дніпропетровського
університету імені
знаходив слів длянаціонального
опису цієї зустрічі…
Олеся
Гончара».
І ось тепер
коли Нік побував в Україні якось
Найкращими техніками виявилися студенти механіконарешті
,
бодай,
такВікторія
коротко
на
математичного факультету
Ящукпригадав
та Олександр
письмі ту–зустріч.
Ще Верховної
запам’яталося,
що вже
Козиненко
стипендіати
Ради України
та
Вченої
Ради ДНУ.уТретє
місцеНік
у цьому
напрямі посілабіля
стув аеропорту
Європі
прощаючись
дентка
фізико-технічного
факультету
Анастасія Кизименвиходу
з літака сказав
мені з посмішкою:
ко
–
учасниця
міжнародних
конференцій,
стипендіатка
Фідель, і не бійся турбулентності.
Все
Фонду Л. Д. Кучми.
буде
добре…
За матеріалами Студентського наукового товариства
І справді все буде
добре, коли у це вірять
такі
Інформаційно-аналітичне
агентство
люди як Нік Вуйчич.
ДНУ ім. О.Гончара
тел.: 374-98-20
Фідель
Сухоніс
www.dnu.dp.ua
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кого університету з різних факультетів: Аліна Гроховська

чи
серце?
Ноги чи
душа?»
(ФМЕ),
Кароліна
Гаян
(ФУІФтаМ), Катерина Шевчік (ЕФ),
Ірина Семенюк
(ФУІФтаМ), але
Анна
Білошевська
(ФУІФтаМ),
Хотів
бути промовцем,
водночас
почав
вчитися
Марія
Бречка (ФУІФтаМ),
Суровцева
(ЕФ), Данило
на
бухгалтера.
Держава Юлія
не змогла
мені сприяти
— не
Нечаєв (ФФЕКС), Марія Алексаха (ФСЗМК), Анастасія Лизнайшла
того,
хто
допоміг
би
мені
вчитися
в
універхачевська (ЕФ), Анна Грищенко (ФУІФтаМ), Марія Шмидт
ситеті.
Але Василь
тоді з’явилася
неприбуткова
(ФУІФтаМ),
Балобин недержавна
(ХФ), Марія Ніколенко
(ПФ),
Лоліта Лакс (ПФ),
Вікторія Голенко
(ПФ).
організація,
де австралійці
допомагають
австралійСьогодні перемоги «Мрії» на конкурсах і фестивалях
цям.
прославляють
наш університет.
Студія
чотири рази
отЯ
хочу, щоб українці
допомагали
українцям.
І хочу
римала першу премію Міжнародного телевізійного фебачити
людей із
обмеженими
можливостями
стивалю «Доля»,
який
проводиться за
підтримки Пре-в
університетах.
В Україні
багато
нужденних.
зидентського фонду
Леонідадуже
Кучми
«Україна»,
тричі
здобувала
звання
«Студент
року» Дніпропетровської
Однак
я бачу
в цьому
не проблему,
а завдання.
обласної
державної
щорічноі друзі
отримує
диЯкось
в океані
менеадміністрації,
занесло під хвилю,
не могплом лауреата фестивалю «Студентська весна». Крім
ли
менеколектив
бачити. майже
Я крутився
вгору
й униз,
а футболцього,
кожного
тижня
бере
участь
ка
на обличчя.
Я нетатону,
бо важуСьогодні
36 кілоу налипла
різноманітних
конкурсах
концертах.
«Мрія» бере
у Всеукраїнському
конкурсі
«Ми –
грамів,
і колиучасть
набираю
у груди повітря
— спливаю.
майбутнє» на
краще
Гімну
України,
і на you
Проблема
в тому,
щовиконання
цього разу
повітря
я забув.
Тож
tube має накрите
вже більше
3000 переглядів.
Усі
бажаючі
мообличчя
мокрою
сорочкою,
а
я
не
можу
дижуть підтримати вокалістів https://www.youtube.com/
хати.
Мене накрило ще однією хвилею, і я злякався.
watch?v=M7B25thWQY4.
Друзі
шукали
мене, кричали
«Де Нік»?
Я був
унизу.
Високою
нагородою
для керівників
студії
є слова
студентів,
які провели
студентські
рокитримаєшся
разом з піснею.
Врешті
вони
мене знайшли.
Коли
за те,
«Длязнаєш,
мене «Мрія»
стала справжнім
можливощо
не панікуєш,
і живеш стартом
сьогоднішнім
—
стей. Я навчилася не боятися публічних виступів, бути
кожним
і кожною
секундою
— переживеш
усе.
завжди у днем
вирі подій
і працювати
над особистим
іміджем.
Якби
я панікував
і розкрив
рота,відчуваю
я б втопився.
Закінчивши
легендарний
фізтех,
себе творчою людиною», – поділилася враженнями Юлія Кадевич
(Надточій).
Сьогоднішні першокурсники, які нещодавно прийшли у колектив, впевнені, що їхні студентські роки будуть
наповнені незабутніми враженнями від цікавих поїздок і
подорожей, спілкування з друзями. «Все, що ми робимо,
робимо з любов’ю, – говорить керівник колективу Дмитро Свинаренко. – Ми вчимо і вчимося разом з нашими
співаками. Ми не намагаємося зробити з них артистів,
тому що вони обрали іншу професію, але виховати їх,
привити смак до живої музики, справжньої культури – це
наше завдання як керівників».
Палац студентів
ДНУ ім. О. Гончара

Це 57-ма країна, до якої я приїжджаю. І кожній людині, скрізь, потрібна надія та істина.
Істина в тому, що твоя цінність не визначається думкою інших людей. Іноді важко сподіватися і любити
постійно. І Нік Вуйчич не прокидається щоранку зі
100%-вим позитивом. В житті потрібне щось більше, ніж просто позитив — мета, зміст, заради якого
живемо.
На випадок дива у мене в шафі лежить пара кросівок
(сміється, — ред.). Я бачив дива — речі, які не пояснює наука.
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чого не бачиш, доки не знайшов щось більше за себе.
«Пісня – це коли душа
сповідається»
Нік Вуйчич:
«Навіть без рук і ніг я можу бути дивом
для когось іншого. Треба знати, що важливіше: руки

Життя австралійця Ніка Вуйчича порушує межі можливого: не маючи рук та з однією маленькою ніжкою,
він їздить на скейті і катається на дошці для серфінгу,
одружився і має двох синів, вільно подорожує світом…
У 10 років особливий австралійський хлопець намагався вчинити самогубство, бо почувався самотнім і
не вірив у майбутнє.
Нині уже 33-річний чоловік збирає 100-тисячні
стадіони і надихає тих, кому найважче. «Я приїхав
до вас, щоб допомогти ще хоча б одній людині», —
каже Нік.
Глядачі слухають із захопленням. І справа не лише у
чудовому почутті гумору чи артистизмі промовця.
Тут інше: дивлячись на Ніка, кожен думає: «Якщо
вже йому вдалося, то і я зможу!»
— Подаруйте людині інвалідного візка, але вона ще
повинна мати мужність, щоб виїхати на ньому з
дому,
— каже
українцям
Нік. студії сучасного вокалу
Юнаки
й дівчата
народної
—
В Україні
навіть ті, хто хоче
вийти, не можуть
цьо«Мрія»
Дніпропетровського
національного
університету
го
зробити,
бо немає
пандусів,
— заперечуімені
Олеся Гончара
запросили
усіхліфтів,
своїх прихильників
на
звітний
концерт
під символічною назвою «Пісня – це коли
ють
одразу
із зали.
душа
сповідається».
—
Чекайте,
чекайте, — перебиває лектор. — Я хочу,
Повноцінна програма концерту складалася з сучасних
щоб
ви
знали.
у країнах,
де,Виконана
коли людина
нахітів української Ятабув
світової
естради.
багатогороджується
з фізичними
обмеженнями,
її ховають
лосним звучанням
молодих гарних
артистів, вона
причарувала всіх,
хто прийшов
розділити
святкування
15-річчя
живцем.
Я був
у країнах,
де ніколи
не бачили
інвокальної студії
валідного
візка«Мрія».
чи живого інваліда, бо таких дітей
Усі вокалісти були відзначені грамотами та подяками
вбивали.
Я бачив
найгірше
і найкраще.
ректора ДНУ
Миколи
Вікторовича
Полякова. А Кароліна
Після
цих слів
у залі панує
— на
кілька секунд
Гаян, Аліна
Гроховська,
Ірина пауза
Семенюк
та Катерина
Шевдовша,
ніж зазвичай.
чик отримали
ще й грошову нагороду.
Оксана
розповіла
НікХудожній
Вуйчич керівник
пробув устудії
Києві
лишеРудковська
день, заїхавши
пеісторію
виникнення
колективу: «Багато
років
тому у
ред
виступом
на
Олімпійському
стадіоні
до
КиївсьПалаці студентів пройшов проект «Вустами студента».
кого
військового
шпиталю
і дитячої
онкологічної
Директор
Палацу Вадим
Вікторович
Стукало
запропонулікарні.
залишив
нам багато
думок,
які варто
вав нам Але
об’єднати
любителів
співу серед
студентів.
Це
сталося у далекому 2000 році. А через рік на фестивалі
переосмислити.
«Студентська
весна»
отримала
свою перБагато
хто гадає,
щогрупа
мені студентів
було легко,
бо я народився
шу нагороду – диплом лауреата найпрестижнішого конвкурсу
Австралії.
А я скажу вам,
що Згодом
були часи,
колиназва
уряд
дніпропетровського
регіону.
з’явилася
моєї
країни
не допомагав
інвалідам.
Цеактивне
було лише
24
«Мрія».
А потім
колектив розпочав
своє
творче
роки
тому.
життя».
Зараз
у студіїбачити
займається
16 студентів
ДніпропетровсьМене
надихає
Україну,
де людей
із обмеженими можливостями показують на телебаченні. Я
хочу надихнути вас, як країну, і надалі інтегрувати
людей з особливими потребами. Прийде день, коли
Україна буде стабільною, і буря мине.
Колись я сильно хотів руки і ноги. Чому? «Бо коли
вони будуть, все буде нормально», — думав я.
Чому? Бо всім іншим добре. Потім зрозумів, що це
неправда. Навіть без рук і ніг я можу бути дивом для
когось іншого. Є щось більше, ніж руки й ноги. Я
шукаю радості та миру, мети. Руки та ноги не дадуть
вам щастя. Треба знати, що важливіше: руки чи серце? Ноги чи душа?
Я переконав себе, що надії немає. «Нік, здавайся. Ти
один, і завжди будеш одиноким. Роботи ніколи не
буде. Щасливим теж не будеш!». Коли мені було 10, я
намагався вбити себе.
Уявіть, якщо б мені це вдалося? Я ніколи б не зустрів
дружину, не побачив своїх синів, не став лектором.
І сьогодні розумію: здатися неправильний вибір, бо
не знаєш, що там за рогом, доки не повернеш. Треба
рухатися вперед. Хоробро.
Хоробрість — це не тоді, коли не боїшся. Хоробрість
— робити щось, навіть коли боїшся. Якщо знайшов
те, за що можна вмирати — саме за це треба жити.
Інакше для чого живеш: щоб існувати, бути добрим
і померти.
І це все? Треба, щоб було більше. Важко вірити у те,
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Коли я побачу
Бога, я запитаю:
можна тебе
«НА ПЕРЕХРЕСТІ
ДУМОК»
обійняти? Його я першого обійму руками.
Коли зустрічаєтесь із чимось, чого не очікували,
намагайтеся заспокоїтись, скажіть сусіду, що відбувається — щоб ви не були самотні, та нагадайте собі,
Почнемо раз
спогади
з часів
КиївськоїІ ви
Русі
ст.
як останній
долали
перешкоди.
все(ХІХ)
ще тут.
Київську
Русь заселяли
східні слов’яни.
Вважається,
що
Так
само
і
країна.
Сьогодні
ви
перед
вони були колискою трьох братніх народів: білоруського,
бар’єром.
Але
ж це неВ той
перший
перед
російського та
українського.
же часбар’єр
існує декілька
Україною?
І ви які
все
ще тут.
далі будете
інших припущень,
доводять,
що Іукраїнська
нація тут.
має
інше
коріння.
Торкнемося
вживаногочистити
на теперішній
часі
Коли
я був підлітком,
спробував
собі зуби,
терміну «національна
ідея»ута
як це сприяє
утвердженню
навчився.
Я навіть поклав
книжкову
шафу
між книжв світі молодої держави Україна.
ками
і такдорозчісувався.
На гребінець,
мою власнурухав
думкуголовою
це здатність
самостійного
Потім унамене
з’явився
особливий
одяг, без
заіснування
визначеній
території
угрупування
людей
стібки-блискавки.
Томунації,
я можу
одягатися
само(етносу), в подальшому
погляди
яких збігаються
сприйняттям
навколишнього
середовища.
стійно.
Колись
у мене була
борода.Мають
Ниніспільні
мене
звичаї, мову,
культуру, та
ментально
споріднені.
голить
дружина
помічники.
Але
раніше,
Такі угрупування людей мають схожу схильність до
коли
їх усіх
не було, яжиття,
плечем
електричорганізації
матеріального
яке тримав
притаманне
всьому
ну
бритву
і рухавйого.
обличчям поверхнею бритви.
народу
та згуртовує
Тобто національна
ідея – цедітьми.
комплексПитаю
спільниху
Спілкувався
з багатьма
відмінностей від інших
якийстрес?
дозволяє–успішно
восьмирічного:
ти угрупувань,
відчуваєш
Ага,
конкурувати з навколишнім світом. Для українця – це
каже
мені.
Чому?
–
Бо
такі
складні
домашщось схоже на англійське: «Мой дом – моя крепость».
ні Отже
завдання,
і брати
й сестри
набридають.
це загальне
притаманне
етносу в кожній
частині
Питаю території
13-річного.
Теж мешканця,
стрес. незалежЗмусуверенної
для кожного
но від соціального
стану, матеріальних
роду
чився,
бо
батьки
зводять
зстатківглузду.
чиУвиду
діяльності
тобто
все
те,
що
надає
можливість
17-річних стрес, бо треба знайти дівчидо самостійного існування як суб’єкт цивілізаційних
ну
і вже останній
Треба
лишень повідношень.
Конкретнорік
дляшколи.
українця:
це схильність
до
трапити
допраці,
університету,
станежитті,
добре.
продуктивної
самостійністьі в все
сімейному
повага
до оточуючих.
Стало?
Ні!
Це
справа
вибору.

теся, живіть одним днем і мрійте по-великому.
Май віру і будуй на тому, що маєш. Не можна будувати на мріях та бажаннях. Але побач те,
що є, і будь вдячним за це. І намагайся бути другом комусь іншому. Це далека дорога зцілення,
але не лише для людей із фізичними обмеженнями, — зціляти треба інвалідність серця і розуму.
Коли мій трирічний син плаче, я не можу його
обійняти. Але він підходить і сам обіймає мене.
Найшвидший шлях з депресії — нагадати собі, за
що можна бути вдячним. Найкращий спосіб — піти й
допомогти комусь, хто страждає: нагодуйте голодного, послужіть бідному, змусьте дитину в онкологічній
лікарні посміхнутися. І припиніть думати про себе.
Мені не треба тримати свою дружину за руку, якщо я можу тримати її серце.
Моя ідея така: 400 млн людей у світі сьогодні мають гроші. Чому б їм не скинутися по долару на день, щоб допомогти тим, хто
цього потребує. Бідним і нужденним. Та створити компанії, які допомагатимуть інвалідам.
Мені 33, і я сподіваюся на великий фонд. Але
якщо подарувати комусь інвалідний візок, він
повинен ще й мати сміливість виїхати за двері
дому. Має бути у людини мотивація і мужність.
Якщо я намагаюся змінити щось на краще, сподіваюся, ви теж спробуєте змінити щось навколо себе, у своїй сфері впливу.
Якщо всі спробуємо, так і відбудуться зміни.
Майте терпіння, Україна не залишиться там, де є сьогодні. Є майбутнє, і я молюся, щоб воно було яскравим.
Іноді ніхто нікому не довіряє: молодь не
довіряє дорослим, дорослі — один одному, але
я вірю в наступні покоління НПО, які робитимуть те, що держава не робить, але повинна. Це
вимагає
часу, бозбирання
великі земель
зрушення
відбуваютьцарства- принципу
та підступність
дій
російського
царства.
ся
повільно.
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угоди
нилася.
У теперішнього
кожній країні
підйоми і падіння.
1654року поміж Росією та Україною зберегти не вдаІноді
ми
не
цінуємо
те,
що
маємо.
Я
ось
не
лось стверджується, що Україна підписала угоду строцінував
свою
маленьку
Заразстверджують,
на своєму
ком на один
вік, тобто
на 100 ніжку.
років, росіяни
що навічно. Після
того як на
російський
престолна
сівхвиПекомп’ютері
я набираю
ніжкою
43 слова
тро 1-й,Ну,
він53
став
іменуватися
не царем,
імператором
лину.
слова,
якщо вип’ю
дві ачашки
кави.
Російської імперії. Він в найбільшій мірі впроваджував
Я відвідав
длящо
поранених
солдатів
нищення
всьогогоспіталь
українського,
і примусило
гетьманау
Києві.
Для
мене
це
був
чудовий
час.
Потім
ми поїУкраїни Івана Мазепу боротись за Україну.
хали
до знаменною
лікарні, депостаттю
діти з онкологією.
І я відчув
Дуже
в Російській імперії
була
Катерина ІІ за
національністю
німкеня.
смирення,
вдячність
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маюпоставила
щодня.
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досягти
щоб про
українське
навітьнаі згадЗа
посмішку
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обличчях
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щоб вони
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линку
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про
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біль
і
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не
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Я розповівЦеїмпризвело
про свого
батька: йому,
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російської
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Січ. життя.
Далі бувЦе
Валуєвський
указ,тому.
який
залишилося
2 місяці
було 7 місяців
прямо в законному руслі забороняв все українське.
Коли дивишся
в всього,
очі що
людини,
знаєш,
Знищення
та зомбування
можна вважати
чи
це витравило
повноцінна,
досконала
людина.
українським,
українське
з багатьох українців.
Знаєте,
хто змінить
Ті, хто
Після розвалу
РосійськоїУкраїну?
імперії в 1917
роцітазроутворенняне
УНР
варто змінити
зазначити,країну,
що дії зпоки
відродженням
зуміє:
можна
не зміУкраїнимісто.
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які і не
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А місто — доки
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самостійність Україна не зуміла захистити.Виникла
чи
школу. Чи можеш
змінитиУПА,
на яка
краще
свою
національно-визвольна
боротьба
особливо
школу?
Типісля
неприєднання
знаєш, західноукраїнських
кого там ображають.
розгорілась
земель
доКожного
СРСР згідно
пактуяМолотова-Робінтропа.
При цьому
тижня
отримую 100 запрошень.
Є
УПА воювала
проти німців,
а і протиІ радянсьпапка,
нині не
тамтільки
35 тисяч
запрошень.
я приїких військ, тобто за незалежність України. Для боротьби
хав
в здійснювалась
Україну. Я вас
люблю владою
і хочу зачистка
у вас віриз УПА
радянською
деяти,
але щось
відбудеться,
коли вимісцевого
повіриких регіонів
Галичини
та Волинілише
з депортацією
те
у себе.населення.
Хочу, щоб
ви мріяли про
велике і
сільського
Це продовжувалось
до 1955року.
При звільненні
українських
німецької
у
ніколи
не здавалися.
Миземель
точновідзнаємо,
щоокупації
просто
війніприйшла.
1941-1945р.р.
місцеве
населення
обвинувачувалось
ніч
Але
буде
ранок,
і
сонце
підніметься.
у зрадництві, забуваючи про те, що у м. Бресті був спільний
Тетяна та
Ушиніна,
«Українська
правда»
парад радянських
німецьких військ,
які розв’язали
дру-

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

Найвищого розквіту Київська Русь досягла десь у
Х-ХІІст. За часів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого (1020-1060рр.) З цього часу починається
історія зародження в світі України, яка на теперішній час
намагається зайняти особливе місце в цивілізованому
світі. Загально-природні процеси, притаманні періоду
феодалізму, підсилені монгольською навалою 13ст. призвели до повного розвалу Київської Русі, яка на той час
була признаною в тодішній Європі, мала родинні зв’язки
з деякими Європейськими королівствами. В той же час
з’являється полярність на сході татаро- словянської
території. Відомо, що князь Андрій Боголюбський, напав
розгромив та пограбував Київ. В цей час почалося зародження князівства «московітів». Перша згадка про Москву
знайдена в літописах, датована 1147 роком, хоч зараз
Росія намагається довести, що це сталося раніше . Після
розпаду Київської Русі ухил пішов в Західному напрямку.
Значний вплив на формування в майбутньому
української нації мало галицьке князівство. Найбільший
слід в ньому залишив князь Данило Галицький.
Отже в ці часи, десь з ХVст. обривається зв’язок зі
східним, тобто уже з Московським князівством, яке стало
провідним в цьому регіоні, хоч ще мало деяку залежність
від Золотої Орди.
Час невпинно спливав. Не дивлячись на спротив
Польщі, а пізніше Речі Посполитої після об’єднання
Польщі з Литвою – це були католицькі країни. Ті
слов’янські землі на території теперішньої Волині,
центральної Галичини- України на які в першу чергу розповсюджувалась експансія Речі Посполитої, боролись
за свою ідентичність, тобто почалось вимальовування
нової, а отже української нації. Це інтенсивно відбувалось
після повстань під проводом Северина Наливайка. В ці
часи
відбулася Люблінська
унія, тобто
віруючі українців
грецького
Я сподіваюся,
що майбутнє
покоління
православ’я західних регіонів стали римо католиками.
будеТасправжньою
зміною, України
яка маєнавідбутися.
Почастина Лівобережної
яку не розповкоління
чесності
і щедрості.
яке
сюджувалось
експансія
Польщі Покоління,
та не була ще
підматиме
Росією
настрій
і вдячність, щоб досягати
кращих
були греко-православного.
В ці часи
східні успіхів.
регіони
слов’янських
поступово
від таАле коли земель,
успіх які
прийде,
не позбавлялись
покидайте країну
таро-монгольського
впливу,
маються
на
увазі
ті
регіони,
—
залишайтеся тут, скільки зможете. І доде домінував вплив Московії, переживали на кращі часи.
поможіть
знайти
свої мрії.
Московія іншим
знала українцям
Івана Грозного
самозваництво
Я серб, мої
батькиінших.
— біженці
Югославії.
Лжедмитріїв
та багатьох
Ситуація із
в Московському відвідував
царстві почала
стабілізуватись
з приходом
царсь-і
Я
солдатів
у госпіталях
і в на
Сербії,
трон бояр Романових.
була смер-я
вкийХорватії.
Будь-якомуВ майбутньому
пораненомуце солдату
тельна загроза для України, яка вимальовувалась на мапі
дам
такуЦеж впровадження
пораду, як і ввсім
іншим:
здавайЄвропи.
практику
дій не
російського

11
еліту української культури, навіть не як її представників як
фахівців, а фізичне знищено.
Гараздо пізніше : уже навіть в повоєнні роки, коли
все національне, українське піддавалось шаленим утискам, уряд взяв на озброєння ієзуїстські методи знищення
прогресивної
інтелігенції.
в нього
вийшлоукраїнської
220 окремих
видань, це означає, що
Варто при
цьому
згадати
імена Василя
Стуса, Петра
кожного
року
Франко
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Серед
Симоненка, В’ячеслава Чорновола, братів Горинів та басучасних
письменників
таких
титанів
немає, а рекогатьох інших. Безумовно, що намагання тотального
лосальна
працездатність
Франка
просто
вражає.
жиму нанесли великої шкоди свідомості пересічних гроПерший
фаховий
літераторнаціональну
мадян України.
Було частково
витравлено
гордість,
поважне
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до «святого зписьменсвятих»
Іван Франко
став
першим українським
рідної
мови.
Пригадуються
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який
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заробляти
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життя
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не. Коли, наприклад, хто-небудь з керівників колгоспного
До нього наші
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здебільшого
у літературу
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бригадир
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з цього
не могли. І це
незважаючи
на те, що всі звикли
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правління
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вважати,
що Франко
бідний-бідний
письменник,
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мало
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в
його
біографії,
він
заробляв
відбувалася метаморфоза. Всі чули російську мову,доволі
чи нанепогано.
Вартує
подивитися
наросійської
Франкову
садибу,
магання
говорити
російською.
Від цієї
у слухачів
яка колись
околиці
Львова,
а тепер
розташочервоніли
табула
в’ялина
вуха
. Епізод
про який
згадується
– результат
довготривалого
впливу
на психологію
українців
вана в одному
з найбільш
елітних
районів міста
біля
«старшого
брата».
Стрийського
парку.
Не
всі
українські
письменники
В завершення згаданого доцільно відзначити, що осоможуть
дозволити
собі
сьогодні
такий комунікаційні
особняк набливо
у повоєнні
часи,
коли
збільшились
віть у кредит,
причому
Франко, виплачуючи
банку
можливості
донесення
до пересічних
громадян керованої
інформації,
завжди дітей.
витримувапозику, ще йукраїнська
утримувавмова
жінкуне
і чотирьох
Саме
ла
та не витримує
і зараз,
за умов незалежної
України
завдяки
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та журналістській
діяльності
асиміляторських атак з боку російської.
Франко
умів давати
собі і своїй великій
родині.
Ми перестали
чутираду
в повсякденному
спілкуванні
баЗабув
прояківесілля
черезперекочували
вірш
гато українських
слів,
під тиском
до
Шлюб Ольги
та Івана
Франросійських
слів. Це,Хоружинської
наприклад, такі слова
як, Новий
рік,
ганьба,
неділя,
багато інших,
які є часто
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як тиждень
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на весіллі,
симвованими
в побуті українців.
ломЕстафету
єднання
Галичини
і
Наддніпрянщини.
витіснених слів «успішно перехопили
Молодятаподаровані
вінчалися
далекого
1886 року
Києві.
російські»,
«старшим
братом».
ЯкщовторкнуПроте
щастювикористання
закоханих державної
мало не мови
завадив…
вірш.
тись
фахового
в незалежній
Україні
для весільна
науково-технічної
документації,
то і тут не
Коли вся
процесія
вже була готова
до все
цегаразд.
Цезібралися
стримує творчий
потенціал
та вчеремонії:
дружки,
бояри, спеціалістів
гості, молода
вже
них.
одягла
нареченого
всепильну
не було.
Кинулися
Отжефату,
настав
час звернути
увагу
на мовне шупикати молодого.
Франка
знайшли в кабінеті батька
тання,
як носія всього
національного.
нареченої.
забув про
весілля,
бо знайНеобхідноІван
залучати
всі власне
прошарки
населення
до
патріотичних
дій в першу
чергуі до
позитивного із
вирішення
шов якусь стару
книжку
переписував
неї рідмовного
питанняБібліоманія,
в Україні, як якою
скарбницю
відродження
кісного вірша.
страждав
Франко,
та зміцнення всього національного з усього діапазону
мало
не
поставила
під
загрозу
шлюб
письменника.
функціонування України.
Діти і тварини
Іван Лубенець
Діти Франка, троє синів – Андрій, (м.
Петро
і ТаСічеслав)

Вражаючі факти про Івана Франка

Ось чому для рідних Івась був малим Мироном. І рас, а також дочка Ганна, були дуже збитошні.
ДЛЯ БОРИСТЕНУ»
ось цей «СПЕЦІАЛЬНО
малий Мирон володів
надзвичайними, як
Вони завжди голосно бавилися, постійно вигадутепер би сказали, екстрасенсорними здібностями. У вали якісь нові каверзи. Наприклад, поливали переселі його називали «лісова душа», адже малий Фран- хожих водою з балкона або гатили цвяхи в дошки.
ко дуже часто блукав у лісі, розмовляв із деревами, До цього всього гармидеру додайте справжній зопташками. Один із цікавих епізодів цього надзви- опарк, який панував в оселі Франків. Іван Якович
чайного дитинства, коли малий Мирон дужеьогодні
тісно цепрацював,
а в оселі
восьмеро
дітей. Десь
ба товклося
її розглянути.
Незаперечно,
що
питання, майспілкувався зі світом духів, Іван Франко навів
ав- з-під
дивана
черепаха,
хатою
ходив бузько
початкова
агресія
об’єднала
майжев кожному,
якщо
не вилазила
на
тобіографічному оповіданні «Під оборогом»,язиці,
у яко-то зі
крилом,
долівкою
плигали
жаби,
же авесь
український
народ
в яких
одну
назламаним
умі. Незапему хлопчик – такий собі маленький мольфар
– відвів свідома
хлопчаки
для того,силу.
щобВнагодувати
бузька.
монолітну
проміжку недовгого
речно, більшість
того, спіймали
що у
часу, московська
брехлива капусту.
пропаган-І
збройного А
вторгнення
Мо- й морські
від села грозову хмару. Дослідники випадку
погоджуються,
в кутках іще
свинки хрумали
дистськатримаючи
мережа, створила
в Україні
не єв готова
що цей епізод швидше за все таки мавскви,
місцеУкраїна
у дитинцьому зупинивсьому Франко,
дітей на
руках,
внутрішню
війну,
яка
зростає
на силі.
ти,
потенційно
набагато
сильнішого
стві Франка. Найдивовижнішим у цьому є не те, що навіть якось умудрявся писати свої геніальні
твоУ наслідок
з’явились
непорозуміння,
агресора.
Путіна,
перше
малий Мирон був такою собі химерною,
навітьСтратегія
тро- ри.
Сам письменник
дуже любив
тварин.
У підвалі
у владній структурі, так і в народі.
хоче впевнитися, що його вторгнення
хи дивною дитиною, а те, що він замість
того, щоб свого особняка наяк
вул.
Понінського Франко тримав
Неодноразово старшини вищого ранне спричинить Третьої світової війни,
стати сільським ворожбитом чи чарівником,
став
кроликів,
але
найбільше
любив собак,
яких увояків.
нього
гу, зраджують
патріотичних
яка може закінчитися катастрофічно
одним із провідних європейськихнеінтелектуалів.
булоа кілька.
Франкові
манерами
неі більше
вирізМоже, собаки
саме тому,
все більше
тільки для Москви,
також для
Франко у цифрах всього людства. Ценялися
і любили гавкати
коли їм заманеться.
у душі тоді,
закрадається
розчаруванвипробування
Іван Франко прожив неповних
років
Відомий
Михайло
Грушевський,
неод-і
ня, яке
й породжує
перевертнів
дуже 60
дорого
обходиться
для сусід
нашо-Франка,
земного життя, з них понад 40
років але
від-не норазово
скаржився
письменнику на його невихозрадників.
го народу,
меншої поразки
Зараз, коли
проночами
мир з
і Москва.
дав
активній
творчій зазнає
діяльності.
ваних домашніх улюбленців,
які йдеться
не давали
Москвою,
чи не ані
означає
це, що
чомуповажному
Україна професору
не
У практичному підсумку ці 40 роківПитання,
– це 6000
анітоспати,
працювати.
треба готуватися
війни?!
Пичасу, хоч
і нестабільного
творів. Це означає, що кожних двавикористовує
дні з-під пера
Часто,
як згадує донька
поета, їхнядооселя
нагадутання,
чи
наша
молода
Держаперемир’я,
для
відбудови
оборонних
письменника виходив новий твір, який міг бути вір- вала «звірячу клініку» з покаліченими тваринами,
ва дасть собі раду з двома фронсил? Відповідь не проста, але трешем чи новелою, або й повістю, романом
чи моно- яких Франки підбирали
на вулиці і лікували вдома.
графією. За час активної творчої діяльності Франка

ЧИ МОЖЕ УКРАЇНА ВСТОЯТИСЬ
ПРОТИ ПУТІНСЬКОЇ АҐРЕСІЇ?
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«Про
поетичне
слово»безпідставність звинувачення
гу
світову
війну, показали
західних регіонів у зрадництві здійснювалось знищення
слідчими «Смершу» над червоноармійцями, яким удалось
вирватись з оточення, нав’язувалось самогубство, щоб не
бути полоненим. Здійснювалась розправа з місцевим населенням, яке звинувачувалось у співробітництві з ворогом.
Про те, хто такий Іван Франко, нагадувати не
Голод 1946-1947рр. був штучним, в той час же ешеварто.
Постать прямували
українського
генія, який
володів
лони з пшеницею
до радянської
зони окупації
14-ма
мовами
і
займався
десятком
різних
виНімеччини, про своїх забули. Кримська область передана
дів
творчоїфедерацією
діяльності,
повиннаСРСР
бути заприкладом
Російською
Українській
рішенням
ради
міністрівнаслідування
СРСР, оскількидля
Кримкожного.
був без води
та
щоденного
Творча
електроенергії.
При цьому
від України
було
відшматовано
спадщина
Франка
вражає,
а
його
працездатності
частину території Харківської області, на базі якої утводивуються
найбільші
сучасності.
рено Білгородську
область трудоголіки
РСФСР. Це надається
для
того, щоб всі зрозуміли, що Україна для Криму збудувала
Північно-Кримський канал та напоїли кримчан, який згодом відновився як здравниця не тільки України, а всього велетенського СРСР. Зараз, попавши під окупацію
Росією, Крим знаходиться в процесі стагнації, вірніше
його інфраструктура інтенсивно руйнується, він стає
військовою базою Росії.
Відслідкувавши нелегкий шлях народу, який з часом
вималювався як український, та заявив про себе, що йому
притаманний весь комплекс властивостей, який має кожна повноцінна нація.
Отже вже на ранній стадії своєї самоорганізації та
само ідентифікації, прагнення до незалежності було не
тільки виправданим, але і обґрунтованим, але і впровадженим у життя рухом самої історії існування народу.
Подальші події це підтвердили. На завершальній стадії утворення першого варіанту Української держави, мається
на увазі УНР, яке на жаль, було невдалим Проросійський
пролетарський режим після заколоту 1917 року та утворення СРСР в 1922 році заявив, що юридично створив
українську державність у вигляді рівноправної союзної
республіки, яка в дійсності була віртуальною та пильно
контролювалась комуністичним режимом.
Якщо у напрямку
науково-технічного
Маленький
мольфар розвитку на
юридичній
території
України
стверджувалось
що це
доІван Франко
– це
унікальний
людський
докусягнення всього «ловецького» народу, але замовчувамент,
аналогів
не тільки
українлось якякому
внесокнемає
українців.
Категорично
інакшев виглядаській
культурі,
а й у світовій.
Ця його
унікальли справи
коли, вирішувалось
питання
культурного
та
ність
берерозвитку
початки
ще з СРСР,
дитинства.
Малого
соціального
Української
тобто коли
йшла
мова
про культуру,
звичаї
та і навіть
не тільки Мироном.
про мовну
Франка
мама, як
відомо,
називала
політику,
а
навіть
про
українську
писемність.
Існувало
вірування, що довгоочікувані діти часто
Все, що стосувалось українського етносу було
ставали
жертвами
злихрежиму
духів. та
І щоб
уберегти
своє
під пильним
контролем
в багатьох
випадчадо
від цього,
його треба
не на
ім’я, яке
ках підлягало
знищенню.
Всімназивати
відомо чим
закінчилась
«українізація»
тридцятих
років ХХст., поганським
коли було знищено
дали
при хрещенні,
а домашнім,
ім’ям.
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Доля На
нащадків
Франкакара. Ніяк відпусток го
підтримував
видання
українта економічні
злидні,першого
можуть створиза руху.
гроші Він
і втечі
тами? Чому двома?
мою думку,
Петро Франко
альманаху
«Перший
який
ти третій Майдан,
якийвінок»,
може стати
до своїх рахунків наського
далекі жіночого
острови
першим є внутрішній
фронт, –
а летун
дру- УГА
у державі,
ми будуємо,
з їхніми
банками
гим - московський.
За час
Варто
також згадати,
щоіснуючого
Франків син
Петро,
як ві-і нечуваними
видавали депоНаталяостаннім
Кобринська
та яку
Олена
Пчілка.
яка підводиться з колін. Майдан
ще
зитами. а
Узяти
на облік
усі приватні
нестабільного
перемир’я,
Москва«Пласту»,
домо,
був одним
із засновників
також
Політичний
провидець
більш даром
кривавий,
аніж попередній.
літаки
і їхні маршрути
у випадку
зуміла підступно
тахто
таємно
з поміччю
одним
із перших,
долучився
до руху
Українських
Франко
володів також
політичного
передбаПутінські
військаууже
його
розганячого,
крадіїУСС.
шукатимуть
по- одним
своїх вишколених
кадрів
та 5-ї
коСічових
Стрільців,
згодом
сотником
Легіону
чення.інших
Він був
із перших
цілій
Європі,
хто
тимуть танками і бетеерами, що насадок. За державну зраду, крадіжки
лони в Україні, створити таємний
Проте
мало
хто
знає,
що
Петро
Франко
також
був
передбачив
крах
ідеології
марксизму.
Франко
у
своїх
копичилися в Донбасі і білою, як
державних коштів в особливо велифронт, який важче подолати, аніж
одним
із засновників
української
авіації.
трактаті
«Що таке поступ?»,
на„гуманітарною
допомогою”
ких розмірах,
у часпрацях,
воєнний зокрема
засто- усмерть,
збройний.
Не вживатиму
тут жод- військової
Він
очолював
підрозділ
летунів
УГА
і
в
цьому
пиписав,
що
Енгельсова
народна
держава
згодом
стаТретій Майдан, маємо це усвідомити,
сувати хай тимчасову, але смертну
ного імені, бо кожному відомо, що
танні
був,з можна
на передовій,
адже тоді
не справжньою
згодом іДля
ставиявитьсятюрмою,
кривавий як
і трагічний.
кару. Тільки
це зупинить
„волоса- народною
в Україні
кожним сказати,
днем зростають
авіація
найновішим
Щовживання
лося. Атаких
ще, судо прикладу,
держави іжахливі
народу. картини з поеми
ту прогресу.
руку”. Після
тривожнібула
непорозуміння
та досягненням
чвари в
важливо
підкреслити,
Іван Франко
лише
висував
як пемати їстьНелегка
тіло свого
Багато хто з
доля плоду.
всього українського
ворих
заходів,
страхМойсей,
наче струм,
апараті державної
структури,
від са- не
народу, що
як в
трьохсотлітня
московсьодніє особи до
вершин допевні
міських
Рад. Взаємні
імих
пропонував
політичні
гасла чиредаватиметься
ідеї, якими вінвід дослідників
стверджує,
такий спосіб
Франко
ка неволя,
має змусити Голодомор.
зрозуміти,
іншої.рухові.
Народиться
думзвинувачення, національно-визвольному
сварки, дуже негаприслужився
Він громадська
якимось внутрішнім
зором передбачив
що сьогоднішня кремлівська агресія
покарають
як в роки війни карав
тивно впливають
на всю спільноту,
віддав
йому найцінніше,
що в нього ка:
було,
– власностворила йому вибір без вибору двох
військовийсправу
трибунал. Припиняться
як сина
в Україні,
так який
і в світі.
У наслідокбатьківську
го
Петра,
продовжив
альтернатив: або об’єднаними силаресторанні гульки в столиці й в інших
стає велике розчарування після
уреволюції
боротьбіГідності,
за Україну
цілком практично
– у війську.
ми та жертвами, зупинити московсьвеликих містах України, що нині нана яку покладалоРибалка-ас
ко-ординську навалу і спільно з погадують пір під час чуми. Тільки така
ся стільки надій і сподівань.
ЗагальВін
умів працювати,
вінкрок
умів
Так
неволеними народами розламати
суворість, дотримання
букви законий український
хаос – це
до відпочивати.
можна
сказати
і про Франка.
Більше
Франко дуже швидко зупи- московську імперію, або зі схиленою
ну,того,
не підкупність,
остаточного
розвалення
оновленої
ідержавності
тут став першопрохідцем,
адже саме
вважа- злочинність і зне- головою піти під московське ярмо чи
нитьйого
всеукраїнську
в Україні і прямий шлях
ють
засновником
не навіки. Ми не можемо і не маємо
вагу вдоГаличині.
законів і судів . Олігархічна
у московське
ярмо.туристичного
Від України руху
морального право і обов”язку допувлада повинна відповісти перед напочинає відвертатися Європа зі
стити нову московську окупацію. Ми
родом! Під час нетривкого перемир’я
своїми клопотами, які не виключемаємо вже пам’ятати про підступність
слід інтенсивно готовитися й до воно посіяв Путін разом з сірійськими
Москви і його принцип пряника – барожих агресій. Якщо не дай Божеасадами. Америці ж втомилася від
тогом. Спочатку українські школи
до широкомасштабної війни. Слід
шефства і від всеукраїнського хаосу
і преса, а згодом тюрми і сибірські
пам’ятати, що Україна може залишиі вічного нашого отаманства.
сніги. У нас сьогодні вихід один:
тися сам на сам з підступним і жорУ такій непередбаченій ситуації
відстояти свою незалежність і волю.
стоким ворогом. Це уже засвідчувала
найбільше потерпають чесні люди.
Або вмерти. Третього не дано!
наша історія і не раз у стосунках з
Хабарництво розквітає, не зникає
Одначе, я хочу вірити в силу
Москвою, як тільки Україна намагаз політичного обрію безконтрольна
українського народу, який є не сколася вирватися з московських лабет.
корупція, непоодинока, продажність
рений і незборимий. Він волить
Європа не захоче помирати, якщо ця
та відступництво. Патріотичні вояукраїнського Вашінґтона, який зуміє
війна на чужих фронтах. Україна заки звільнені з фронту розчаровуютьоб’єднати всенародні маси та ствогнала себе в глухий кут, оголосився, повертаючись до рідних домівок.
рити силу, яка здивує не тільки Моши позаблоковою державою. ОголоТисячі сімей, як і біженці з Донбаскву, а й світ, що вже здивував своїми
сивши АТО внутрішнбою боротьбою
су, опинилися в однаковій ситуації:
добровольцями, волонтерами, які
з тероризмом, інші держави не моне мають праці, безпомічно пезамінили за кілька днів і тижнів розважуть навіть формально стати на зареживають психічні травми. В залену Українську армію попередніми
хист країни , яка опинилася сам на
гальному, особливо у час воєнних
Іван
був першим
професійним
гарантами. Ми стоємо перед могутсам з туристом,
ядерним агресором, який ще
дій в Франко
країні, відчувається
дошкульякий
не лише
самруки
багато
мандрував,
а й організовуньою і дикою, безжалісною потупогрожує
радіоактивним попелом ний брак
сильної
проводу.
На
вав
піші погляд
мандрівки
Галичиною
і Карпатами.
1884У цьому випадку не гою, почерк кривавий якої ми вже бау випадку Учого.
перший
ситуація
виглядає
Чечні,
Грузії,
можливо
сісти за стіл перемовин
з в чили
катастрофічно,
але, як
на мене,
році
він організував
першу
українську
студентську
«Я вірю
Бога,уале
не так,
якввиінших
усі» місцях,
московський
гарантами
мемораннебезнадійно.
Надії
не зовнішню
до-який
пішу
мандрівку.
А один
із віршів,
Франко Будапештського
напи- Поширена
думка, де
що проходив
Франко був
атеїстом. Узагарбрадянчобіт. Миі навіть
сьогодніспеціально
не можедуму. Адже
АТО – цеські
внутрішня
спрапомогу
підвели,
як став
по Першій
так і по гімном
сав
з цієї
нагоди,
спортивним
Галичини.
часи цю
тезу ницький
підтримували
мо нехтувати
загрозливою
долею
ва країни.
Другій сини
світових
війнах
та в часі
злоЙого
також
активно
займалися
спортом, зо- для цього фальсифікували
твори
Франка. Насправнашого народу. Так, то не є легкий
Негативну роль відіграє в Україні
му Совєтської імперії. Ну, а тепер
крема
футболом
і
великим
тенісом,
про
який
тоді
ще
ді
Франко
не
був
атеїстом,
адже
виріс
у
побожній
альтернативний виклик, але хоч із
Московська церква, яка служіння
спостерігається, як наші „гаранти”
ум’якнуть
Львові перед
мало путінськими
знали. Але погрозанайсправжнісінькою
при- родині.
Його батько,
коваль
Яків,змушений
який викував
жертвами,
він буде
прийБогу і 10-заповідям
перетворилася
страстю
Івана
Франка
була
риболовля.
Тільки
випахрест
на
честь
скасування
панщини
і подарував
няти його, в ім’я життя родини,
цілої
в пропагандистську машину Путінами. Постає питання:
чи зможе
дала
вільна
хвилина, Франко
брав сітіГундяєва.
і їхав кудись
за церкві
коштовне
Євангеліє,
був московське
одним із найбільнації.
Бо чергове
поневоОстанній
оголосив
війну
в такій
не передбачуваній,
хаотичній,
Львів,
бо, як жартував
поет, у збеПолтвіМоскви
нічого здоброго
жертводавців
Нагуєвицької
Дитинлення,
буде набагатоцеркви.
більше жорстоУкраїною ших
священною.
Це
непослідовній
ситуації, Україна
спіймати
можна було.Відповідь
Франко неблюзнірство
любив вудок,
а ство Франка
булоке,
сповнене
селянської
релігійності,
аніж усі минулі
окупації.
Звір, якоі аморальність,
якого
регти своюненезалежність?
го намагається
світвласний
зупинити шлях
мирнимдо
бачив
цивілізований
Це дика
не проста,
оптимістична.
Щобприне
рибу
ловивале
сітями
чи ятерами,
чому
власного
а отсвіт.
потім
він почав
шукати свій
і економічними
санкціями,
зі святими
осягнути перемогу,
Україні необхідно
виробництва.
У риболовлі
Франко не
бувсумісність
справжнім
Бога.заповідями
Проте його шляхом
вільнодумство
не заважало
йому
може
зірватися
з ланцюга, щобз утрине голими
убий - заклик
освячува-Святе
негайно знищити
фронт.
віртуозом,
адже внутрішній
вмів ловити
форель
рука- убивати,
досліджувати
Письмо,
товаришувати
галиматися
імперському
кріслі
не доти надсучасну
зброюцькими
на смерть
люУ тому
тільки
може допомогти
номи.
Також
письменник
був прихильником
«тихого
священиками
тавнавіть
співати
приі, Службі
веди Господи, застосувати ядердей, в якій, як показала реальність,
воприйнятий Конституційний закон,
полювання»
на гриби, на яких прекрасно
розумівся. Божій. Наприкінці
життя одній із своїх сучаснину зброю про неодноразово заявляв
на Донбасі загинуло більше мирних
який змусить однаково відноситися
Перший
український
політик
ць
Франко
сказав:
«Я
Бога,нього
але не
як ви
Путін.вірю
А цев для
чи так,
не єдина
жителів- жінок, дітей, аніж вояків.
до всіх жителів країни, включно зі
Сьогодні
мало хто
пам’ятає, щоВладики
саме різних
Фран-конфесій
усі». Франко
вірив
у Бога, і багато
творів свідчать
можливість,
щоб увіковічнити
себе
не мусять
„святими коровами”
- недоторканико
був можна
першим
головою
першої
української
це,народу
– стверджує
Богдан
– але
його
в історії,
проТихолоз,
що він мріє.
Але
все віра
це
любитися,
але для про
добра
і
ми. Не
випускати
на волю
політичної
Русько-української
радикальпонадконфесійною.
Як і Шевченко,
він на
був
може закінчитися
кінцем життям
держави
у критичнібула
моменти
житкрадіїв хай партії
навіть – за
величезні
ної
партії.Складається
І. Франко, очолюючи
першиммають
глибоко
віруючоюпланеті.
людиною,
проте пройшов
Чи усвідомлює
це він і ті,свою
що
батьківщини,
не ворогувавнески.
дивовиж- її,тя став
по-справжньому
не накинуть узти, а взаємно
толерувати
і респектуна ситуація, яка
вже називається,
справжнім
українським
політичним
лідером.
тернисту
дорогу до
цієї віри. Якйому
і митрополит
Андечку
на шию.
вати. Бо протилежнадрей
цьому
сучасна
українською:
украв
мільярд,
Шептицький,
з яким
у письменника були приповедінкаполітитворить прірву
і недовіру Франко став Мойсеєм свого народу.
відпустили
мільйон. Дикість.
Заа фаховим
Не
просто за
громадським
діячем,
язні взаємини,
між
парафіянами,
своїми
людьми,
корупцію,
продажність
та
хабарництІван Буртик
ком. Також один із маловідомих фактів Франкової
ходять у різні церкви. Недовіра
во має відбутися підвищена сувора
(Ню-Джерзі,
США
)
Богдан Тихолоз,
Галина
ЧОП
політичної
діяльності – підтримкаякіфеміністично-

2016 рік в Україні проголошено роком Івана Франка
та Михайла Грушевського (Указ Президента України
«Про вшанування пам’яті Івана Франка» № 687/2015
від 08.12.2015 року. Каменяр, як його назвали радянські літературознавці, народився 1856-го, а помер
1916-го. Маємо сто років від дня його смерті і 160 від
ажко повірити
що ційщо
жінці
незабаром
видня народження.
Вважається
радянська
Москва
повниться
94
роки.
Її
доля
готовий
матеріал
не видала стотомного Франка, бо Лев Толстой мав
екранізацію
у 18 мати
роківй 150
, яктомів.
і багатьох
лише 90на
томів.
А Франко-може
За 25
молодих
людей
що
взяли
зброю
і
вступили
до лав
років незалежності України не знайшлося мецената
УПА,
засудилидіяча,
на каторгу
звідти
чи
державного
який до
биСИБІРУ,
зрозумівВОНА
важливість
втекла
і
майже
пішки
повернулася
назад
на
Батьківвидання повного зібрання творів Івана Франка…
щину,
під іншим
приходячи
інколи на
Тарас жила
Шевченко,
Іван ім’ям,
Франко,
Леся Українка
–
свою
могилу(бо
рідні
її
на
той
час
вже
поховали)...
це українська свята трійця. Нам пора для УкраїЇЇ золоті
результат, цей
знають
у всьому
світі.
Пані
ни
жить!руки,
Час їхвиконати
заповіт
Івана
ФранЄВГЕНІЯ
ГЕНИК
майстер
на
всі
руки
ВОНА
і
вишика. СІчеславський поет Сергій Бурлаков написав
ває, і робить
і ткацтво
такожнашої
її рук справа.
цикл
поезій прикраси,
присвячений
світочу
нації.
Тому
молодиці
кому
«іржа»
їсть
мозок
споНехай ця публікація буде , бодай, дрібкою зі
– внеконвічним
запитанням
«що
робити
щоб
краском у справу увічнення пам’яті про Івана Франка.
ще жити?» - гляньте ЇЙ в очі і бігом в КОЛОМИЮ - поки Пані ЄВГЕНІЯ ще Редакція
в силі,
переймати навики таємниці її ремесла!!!(до речі в
КИЄВІ скоро буде персональна виставка
ЇЇ робіт)
Сергій Бурлаков

В

ЯРОСЛАВА ТКАЧУК, директор
Національного музею Гуцульщини та Покуття.

А МИ ІДЕМ ФРАНКОВОЮ ТРОПОЮ

* * *
Чому ж,
Чому ж
У геніїв любов,
Як на хресті розп’яття,
Як прокляття,
Немов гірка основа без основ?
Вони ж за неї душу всю заклали,
Вони ж її, немов дитя, плекали,
Але взамін
музей Лише
в страждання
Західній мали
Україні
– Ко–
відкрито
31
грудня
1934
року.
І то була розплата за любов.

* * *
Ні, він не тільки в скелище гатив
Важучим кайлом праведного Слова,
В «Зів’ялім листі» весняний порив,
Довідка:В чуття
Перший
гарячі неукраїнський
вп’ялась полова.громадський
ломийський Занепад
музей
було
не для«Гуцульщина»
нього.
Нині це вже Кволість
Національний
музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуттеж.
тя імені
Й. Кобринського,
який запрошує Вас заглянути у дзеркало
Хоч вжалили
«мудрелі» кафедральні.
* * * віків, щоб побачити тамВід
обличчя
століть
наших
предків,
аби
набратися
у
них
мудрості
на прийдешні віки.
прикрощів єство не вбережеш,
Жив у будиночку
А компроміси підлі – аморальні.
Над урвищем крутим,
Жага неутоленна чистоти,
Верстаючи в думках важку дорогу,
Її не змірять злотом чи грошима…
Такий він, тричі проклятий, інтим
Як не змаліть в полоні самоти,
Вже відбира з душі останню змогу.
Коли, мов крук, нужденність за плечима.
Але здаватись немочі – ганьба!
Ладнає вудлища.
ічень — назва * місяця
пов’язана з при- Пасічники уважно
стежать
за станом бджіл.
* *
Іде на добрі
влови.
родними явищами
—
великими
мороТиша
у
вуликах
свідчить
про
те,
що сім’ї здорові,
Ольго,
А за плечима – вікова судьба,
зами та холодними
вітрами.
В
народі
камеду
для
їжі
вистачає,
миші
бджіл
не турбують.
Ольго…
Нових змагань непереборні зови.
Двічі
чую: – Ольго!
Ні, брате!
жуть: «Січень
снігом
січе, мороз вогнем
Наяву
чи,січень
може, тільки
в сні?
ще не багато
на дні, густих і довпече». Крім
того,
розсікає
зиму навпіл. Якщо у січніМи
висить
Але чом привиділись мені –
Ми
зводимось
з
пониззя,
Карпати,
гих бурульок — урожай мов
буде
хороший.
В
однині.
Безсмертний
дух
наш
годі
захитати
–
Січень у народі називають студень, сніговик,
Він, як орел, – в небесній вишині.
тріскун, лютовій,
зими,
Якщо у січні часто будуть снігопади та
Я уже некорінь
розрізняю
вас,її володар та
вершина. Це
місяць
яскравих
зірок,
білих
стезавірюхи,
то в липні
йтимуть дощі.
Бо мені судилося до скону
* *часто
*
жок, синіх
льодів,
ясного
неба,
снігів-переметів.
Кожну з вас леліять, мов ікону,
Цить, серце, цить.
Проклинати і любити вас.
Якщо січень мокрий та з відлигами -жди
А думка не вчахає –
Зимовий ліс тихий і мовчазний. Тільки сороки
холодного
літа.
Тільки
ж
серце
ненароком
ойкне:
Від нив летить
скрегочуть з ранку до вечора. Коли більшає день,
Ольго,
На всніжені верхи.
веселіше починають– поводити
себе птахи — поОльго…
Невже
поради
– навіть
– немає?
Якщо
дерева
в січні
частоїйпокриваються
пискують синиці,
голосніше
співають вівсянки.
Ну, прийди
ще раз.
А ще ж ті «друзі», наче вороги.
інеєм —
на серце,
щедрий
В ялинках у шишкарів виводяться пташенята.
Цить,
цить.врожай.
Вгамуйся.
Під льодом починає нереститися лин. У кінці
Біль
розради
Взимку ліс без
вітру
шумить — бути
Здере з мовчання
нестерпимий нуд –
місяця починаються не часті тепер весілля вовхуртовині.
І Слово не впроторити за ґрати,
ків. Іноді вилазить розім’ятися з нори борсук.
Коли його, немов прозріння, ждуть.

Український січень: прикмети
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Нам пора для України жить!
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ПРИДБАНА
ФЕНОМЕН
ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ КОЛОМІЙЦЯ
иН
світл ги
к
о
т
ота
ї кни
аше видання цінує та шанує кожного сво- У своїх творах художник Ннайчастіше
на
ньоопирається
утдосвід,
б
КИНУТИ
ВИКЛИК
ПУТІНСЬКОМУ
«ГАЗПРОМУ»
са власні
й
о
а
Н
го читача.
Де
б
не
жили
і
чим
би
не
заровласний
життєвий
і
мистецький
на
н
м
о
з
х
БАТЬКІВЩИНА
ля су крилах
бляли на хліб приятелі «Бористену» редак- почуття. Саме на цих двох Ф
мистецьких
а йому
ідеспортивного
- Йорк висот.
Арне
Якобсен
мало
схожий
на
норвежця.
Натомість,
цей
худорлявий,
типу
ю
ь
ція
однаково бережно ставиться до своїх вдається підійматися до справжніх
творчих
Н
ід Нетадаремно
в
у
«
т
скандинав
нагадує
представника
якогось
південно
європейського
народу.
ж
прихильників.
Та є особиЧУЖИНА
які закарбовуються в І, можна сказати, що в особі Анатолія
АБО
ш Коломійця
дзо Піренейського
и»
к
сам
пан Арне
вважає що його
предки пам’яттю.
походять змиІспанії.
«Вікінг» зі
корінням
р
і
з
стосунках
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На фото: інтернаціональна четвірка, що кинула виклик
газпромівській монополії в Україні у місті Лева. Зліва направо:
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Підемо на бaби...

На фото: щасливе подружжя Бориса та Світлани
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цей чоловік вжеОрганізація,
не один рікяка
з успіхом
ще й радість
а не PR
ностями.
Це єтовсеамериканська
почутті відчуває
на сто першому
році правдивого
життя – не , визамінила Громадський
Комітет
Вшанування
Жертв
меценатства.
Дві збудовані
школи
обладнанні
нагадка.
європейський
кшалт
у
рідному
Конотопі,
допомога
Я глибоко переконаний що не зрадить
Геноциду
і розширила
свої параметри
діяльності.
УПЦ
Київського
Патріархату,
освітні та
культурологічні проекти на материковій Україні і у діаспорі
Добродій Микола Міщенко, як і сотні тисяч україн- вкраїнській традиції і загудзонський козак ро–ців
нав західній
ці потреби,
між надалі
іншим,продовжує
випускник
московського будівельного інституту пан Сур, без жалю
діаспорі,
щорічно
дом ззнайома
Мишуриного
Рогу
що назахідної
Січеславщині
сягав
і сягає власної
як людина
вже добре
з життям
сучасної
цивілізації
вшановувати
пам’ятькишені.
жертв Та
геноциду
й пропаІларіон
Хейлик!
він
само як історичної
і його бізнес-партнер
розуміє, що потребуючим не стільки необхідна риба
гує так
свідчення
правди поміждобре
нашими
людьми,
Фундації
є винеяк
вудка але
дляголовним
того щобзавданням
її впіймати.
Тим більш
коли йдеться про проблематику державного масштабу.
сти
цю
правду
на
світову
арену.
Між
іншим,
усім
Звичайно і Євген Сур, і Богдан Михалусь започатковуючи
описаний вище бізнес-проект ризикують
охочим допомогти чи більше дізнатися про справу
набагато
більше
аніж
спортивний
Анре
Якобсен.
Не
хочу вдаватися до переліку знайомих
добродія Миколи та його помічників подаю коорбільшості
українців
проблем,
котрі виникають
на –просторах нашої Вітчизни для кожного
Ольга
Рєпіна
(м.
Дніпропетровськ)
динати Фундації
Українського
Геноциду
– США
бізнесмена,
який
прагне
не просто щось
продати
чирекупити, а зробити реальне діло. Та виглядає
в Інтернет
вебсайт
www.ukrainiangenocide.com,
за
цикл-поважних
літературознавчих
статей
Е-пошта:
Безумовно,
вся та не
що
ці дваugff-usa@sbcglobal.net.
пана розуміють
патріотизм
лише як жовто-блакитний прапорець у
ця діяльність
пов’язана
та моральною
цензій
книгиз коштами
українських
авторів. Ось такої глибинної відповідальності
салоні
своїхна
українських
і закордонних
позашляховиків.
і фізичною підтримкою української громади. А
перед
своїмі хвала
народом
людей
із за
серйозними
можливостями як і альтернативної енергетики так
тому честь
нашим
братам
океаном, котрі
само
бракує івпам’яттю
Україні. доносять
Бо національне
знамено
торпеді
власного
автоукраїнський
і рука наінтелігент.
лівій стороні
Якобчук
- природний
жертовністю
світу правду
про наЛеонід
грудей
час виконання
гімну
патріотичний
вияв, але
ще більш
та значущі
Голгофупід
українського
народу,
яким справді
був геноцидВін з’явився
на світ
в селі промовисті
Залізниці Корецького
ний голод
влаштований
рр.та району
прояви
цього
славногоМосквою
почуття,у 1932-1933
конкретні
потрібні
справи заради
рідної
держави.
Рівненської
області удобра
великій
християнській родині
(11бізнес-партнеру
дітей). Певний час
саме у їхньому
А тому побажаємо і Євгену Суру, і Богдану Михалусю
і їх
з Норвегії
здолати
відбувалися
богослужіння
і він з«Газпрому».
раннього
усі перепони на шляху в протидії О. Міллеру домі
та іншим
очільникам
путінського
дитинства сприймав Боже Слово. Ще хлопчиком

ЛеонідуСухоніс
Якобчуку
довелосяЛьвів-Івано-Франківськ)
зустрітися з жахами
Фідель
( Січеславвійни, коли спалювали молитовні будинки, погроквітень
року
жували християнам смертю. Одного
з його2016
братів

було засуджено за віру в Бога. Леонід Остапович
не раз згадував , як ще змалку він дуже хотів навчатися. Та в університет, незважаючи на високі
результати екзаменів, його не прийняли ні у Києві,
ні в Каунасі — тому що не був комсомольцем...
Лише згодом він зміг закінчити фізико-математичний факультет педінституту у Вільнюсі. Одружившись із пані Яніною (з дому Войніч) і проНа фото невтомний голова Фундації українського живши певний час у Польщі, вони переїхали до
геноциду США Микола Міщенко
Аргентини, а згодом — до США. Саме там у них
вперше з’явилася можливість для служіння Богу.
Я маю приємність знати цю щиру і надзвичайно
інтелігентну людину вже довші роки. Адже почесРодина Ганни та Михайла
до «дітей
третьої
хвилі
еміграції».
ний доктор
теології
Леонід
Якобчук
разомІзхоч
журА цейКОЗЮПи
велич- належать
налістомУрочисте
, коріння,
редактором
української
газетитради«Свонагородження
пересічно їх ровесники не цураються свого українського
але,
на жаль, асиміляція
бода» в США Левом Хмельковським незмінний
меморіал
невблаганна. Представниківний
їх генерації
не так провідник
часто зустрінеш
впройшло
українських
ційно
у організаціях
центрі
культа засновник
рубрики
«Християнська
- пам'ятники
сторінка»
в
журналі
«Бористен».
Неодноразово
на чужині як з покоління батьків
чи з числа новоприбулих
(
хоч
роль,
так
званої,
«четвертої
тури
української
мови
ім. О.Гонбачився
і Однак,
з його
дружиною
пані
Яніною.
Свого
на вшанування
хвилі» в житті української діаспори
США особлива
тема)
.
і
Ганна
,
і
Михайло
виглядає
часу, етнічна
полька
завдяки шлюбу згірничого
добродієм
чара
Національного
не підлягають загальним тенденціям
діаспорногоЛеонідом,
життя. Їх котра
діти сповна
отримали
українське
частинку
свого серця
віддала
жертв Голодомоуніверситету.
Ми
щиро
вдячні
Україні,
пригощала
мене
смачною
помідоровкою.
виховання, господарем в хаті
слово,
а ще закоханість у національну культуру та звичаєру урідне
місті
Чікаго
Як не гірко,
з
грудня
2014
року
пані
Яніни
не має
за
цікаву
та змістовну
імпрезу!
На фото:
на прикладі
міста Лева
Євген
Сур
норвежця
Анре
Якобсена
вість
. На світлині
Ганна і Михайло
побіля
тарілки
з переконує
петриківським
розписом,
яку привезли
дощо
посеред
нас.
Однак,
згадка
про
неї
залишаєть(США).
ся
у
серці
добродія
Леоніда
на
все
життя.
Як
і у
Прес-служба
США після однієї з подорожей
Україну.
Україна,вна
відміну від Росії, так само
Європа! журналу «Бористен»,
серцях їх двох синівфото
та доньок
й
п’ятьох
онуків.
Володимира Корінного
Нотаток світлин з майбутньої книги Фіделя сухоноса «від Нью- Йорка до штату самотньої зірки»
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«Спеціально для «Бористену»
Голова
РОДУ
УККА добродій Іван
Наша
багата
на зтих
жінок,
якіМіж
красиві
і душею,
і ці затяті рибалки
БУРтиК
був
одним
аємонація
доброго
приятеля
штату
Індіяна
іншим,
у липні
тілом.іякі
Уцікавого
кожному
номері
«Бористену»
- штату Аркансас. Цікаво знати
з тихдопитливого
промоторів,
до життя
Чака.
збираються до
доклали
зу-розповідав
нова
історія про
Красивої
Українки!
Свого
часучимало
«Бористен»
унікальну
що вони впіймають у тамтешніх водах? Та я
силь
для
того
аби
11-й
колекцію старовинних авто, котрі зібрав та переконаний що рибі не буде куди сховатися
Художник
Наталія Зіновчук:
«Менівід
дуже
усвідомлювати,
з’їзд
Українського
власноруч
відремонтував
цей непересічний
цих приємно
затятих рибалок:
ані на глибині,
Конгресового
Комітечоловік.
Але картини
є у нього ще
одне захоплення
– анідля
в мене
найвіддаленішому
закутку великої
що мої
знаходять
відгук,
це дуже важливо!»
ту
України
пройшов
риболовля.
Цьому
гобі
Чак
так
само
віддається
води.
Бо
пристрасть
до
свого
захоплення
Ця красива і мила пані володіє справжньою маЖінка
з
цікавою
життєвою
історією,
дуже
гармовою
Тараса,
яку
вони
і
їх
діти
ніколи
не
забували.
якнайуспішніше.
На
гією! З-під
пензля
чарівні
картини,
сповна.
Не їїрідко
вінтавиходять
спеціально
їде до
штату так притаманна справжнім американцям!
ним
почуттям
гумору
любов’ю
до Батьківщини,
яки
дихають
добром,
весною,
любов’ю
та
силою!
світлині
лідер
нашої
Кансас,
його друг
Купер.
І на місцевих
яка живеде
в їїмешкає
серці завжди
і будь-де
– Раїса
Хейлик.
громади увиловлюють
США по- з іншими приятелями
водоймах
Іларіон Хейлик ( Ню-Джерзі, США)
біля
свого
будинку
в
ось таких «звірів», котрих Ви бачити на фото.
місті Кліфтон ( штат
Ню-Джерзі). На превеликий жаль, вже не
один рік вдівець пан
Іван утримує свою
господарку в бездоганному стані. Навіть встигає подбати про невеликий яблуневий сад. А ще
чудово готує . Діти й онуки люблять бувати в нього на гостинах у великі свята. Бо переконані
смачніших голубців та вареників аніж у тата і дідуся не знайти ніде у світі. Що це так зміг переконатися і автор цих нотатків . Справді кухар добродій Іван просто чудовий!

М

КрасивіРибна
Українки
справа

Трикутники долі

І попри красиві натюрморти та букети (малює
Пані Наталія народилась в 1976 р в м. Києві. У здебільшого маслом), художниця підкреслює: «На1999 закінчила Київський Національний Універ- дихають мене люди! Тому я так люблю їх писати!»
З родиноютаВаситет Будівництва
Архітектури, архітектурний
факультет
(художня
спеціальність).З 2000 р пралентини
та
Віктора
Авторкадизайнером.
книги «Трикутник.
Дві долі,
три дороги»
цювала
Розробляла
ескізи
для ме- Один з моїх вечорів пройшов з теплою чашБАБАНСьКиХ
з
-блів
книга
про
те,
як
зустрічаються
дивовижні
люди. кою кави, тихим дощем та книгою «Трикутник.
і виробів з натурального дерева.Паралельно
В
цій
книзі
подружжя
Хейликів
розповідають
про Дві долі, три дороги». Я люблю читати про людмістечка
Вотчунг
з цим займалася виготовленням художніх панно
як вони
зустрілись.
і її доля долі
схожі ські життя, люблю слухати історії та бачити світ
штату
Ню-Джерзі
ав-Його
іте,
живописом.
Її картини
знаходяться
в постійна кінофільм
- галереї
цікавий,
місцямиНаталія
драматичний
та чужими очима. А подвійну цікавість надає той
ній
«Глобус».
Зиновчук
торекспозиції
знайомийфільм
вже про
не
патріотичний
те,
як
у
великому
світі
–один
учасниця
багатьох
цікавих проектів та імпрез: факт, що я особисто знайома авторами книги.
рік.
І
кожного
знаходять
одне
одного
споріднені
Але ігор
це і - Тому мені так цікаво було дізнатися, якими вони
- У 2010 р брала участь
в проектідуші.
"Вулиця
не
зовсім
любовний
Дві долі,
разу
з - «Трикутник.
ігри
на зустрічаючись
вулиці".
ЦСМ роман
Совіарт,
Гете інститут,
Київ, були тоді, про що думали і чому зустрілись. Всетри
дороги»
- спогад
про історію, яка триває досі, світ наповнений дивовижними історіями неУкраїна
цими
милими
людьзгадки
про
події,
які
вже
пішли
у небуття, історія
-ми
У 2010
р брала участь
у виставці-конкурсі
су- пересічних людей і до нього додалась ще одна.
знаходилися
нова
про
те,
яка
два
життя,
немов
по
геометричним
зачасного мистецтва "Український тиждень мистема намалювали
для
конам,
свою карту - трикутник знахотецтв",
Київ,обговоренУкраїна.
Мирослава Борхес
дить
початок
в
Україні,
потім
їх в Венесуелу
ня.
Але найголовні- У 2011р.
участь в "Art
weekведе
in Berlin"
- Берлін,
і шою
згодом з– них
в США.
Але,і як відомо, трикутник не
Німеччина.
була
має
ані
початку
ані
кінця,
ця історія
і досі
Зазалишається
словами паніУкраїна.
Наталії,
длятому
неї дуже
важливо,
аби
торкається
своїми гранями
цих трьох країн.
Тут є
її
роботи знаходили
відгук, викликали
щирі емоції.
політичні,
які знайшли
в
За гостинним
столом
Однією
з соціальні
таких
єподії,
портерт
Надії відбиток
Савченко.
загальній
історії
людства,
зустрічі
з
відомими
осоу родині Бабанських і
бистостями (наприклад, Президент Венесуели),
на цей разтапригадали
знайомства
розчарування, пригоди у джунглях
рідне дляяким
пана би
ВіктоМаракаїбо,
позаздрив сам Індіана Джонс.
Частину
розповідає Іларіон, у другій
ра село першу
Бабайківка,
частині говорить Раїса. Їх живі спогади пещо у Царичанському
районі, звідки
він ще дитиною, разом з батьками «пішов у світ широкий».
реплітаються
з дивовижними
та раритетними
фото
40-50
років
та
сучасності.
Ця чудова
На цей раз наше спілкування з добродієм
Віктором було особливо насиченим. Адже саме запара
доказ
того,
що
кохання
живе
через
багавдяки
його
приязні
та
посвяті
автор
зміг
відвідати
техас.
то років і лише розквітає з часом, укріплюється.
І ще одна важлива риса цієї книга – вона дихає
Україну. Попри те, як склалось життя географічно,
ці люди
не втратили себе та свою мовою - про найНотаток світлин з майбутньої книги Фіделя сухоноса «від Нью- Йорка до штату самотньої зірки»
щиріше, найпалкіше та найцікавіше тут написано
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Мишача рада

Як соловейко чоловіка
розуму навчив

Один чоловік піймав соловейка і хотів його
з'їсти. Але пташок каже до нього:
— Ні, ти мною не наїсися, чоловіче; краще пуодній
хатінавчу
помер
котик.
Між
ми-у
сти мене,
і я тебе
трьох
речей,
які тобі
настала
великійшами
пригоді
стануть.велика радість, бо
Той чоловік
втішився
і пообіцяв
відпустити,
гадали,
що вже
тепер безпечніші
якщо той добре скаже.
будуть.
І каже соловейко:
Не довго тішились — ґаздиня прид— Ніде того не їж, що не годиться. Ніде того не
бала
собі
другого.
Сей зараз
забрався
шкодуй,
чого
вже не можна
повернути.
Ніколи
до
мишей;
що
котру
зловить
—
зараз
річам неподобним не вір.
удушить.
Настав
переполох
Почувши це,
чоловіквеликий
пустив соловейка.
А соловейко
хотів
довідатись,
чи навчився
між
мишами.
«Новий
кіт! Новий
кіт! —
той
чоловік
його
ради.
Полетів
угору
і
каже до
закричали гуртом.— Треба його конче
нього:
позбутись, бо ні одна не останесь жи— О-о-о! Зле зробив, що мене пустив! Якби ти
вою».—
як устратити
—пустив
зазнав, який«Але
я скарб
собі маю, його?»
ніколи не
кричали
одні.
«Яєпораджу,—
сказала
би мене! Бо
в мене
дорога і велика
перлина;

В

якби ти її дістав, зараз би багачем зробився.
Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до соловейка і просив, щоб він посі поглянули
вернувся
до нього. одна на другу і замовне найшлась
така відважна. А
Тодікли;
соловейко
каже:
— Тепер
я пізнав,
ти дурний
чоловік. без
Все,
кіт
тимчасом
як що
ходив,
так і ходить
що я тебе вчив,
пішло марно.
І шкодуєш
за тим,
дзвіночка
та ловить
миші одну
по одній.
що вже не може повернутись. Неподібній речі
ти повірив! Дивися, який я маленький. Де ж у
мені може вміститися велика перлина?!
Та й полетів собі.

У

маленька.— Прив’яжім йому до шийки
дзвіночок, тогді здалека будемо чути, як
він біжить; от і поутікаємо».— «Дуже
добра рада»,— сказали другі і почали з
утіхи скакати. «Але котра завісить котикові дзвіночок на шиї?» — спитала одна
мишка.

Ангел на Землі
Матусю наша, ми це знаєм:
Багато ангелів є в Божім раю,
Українська
Та на землі лише один між
нами:народна казка
Це наша мама!
За вас ми молимося Богу,
За вас благаєм
Пресвятого,
Розмалюй
героїв казки!
Щоб вам здоров”я, силу дав,
Щоб щастя-радість вам послав,
Щоб обминало лихо і пригоди злі.
Матуся наша – ангел на землі!
Р.Завадович

М

маємо читати Біблію?

«Наше Членство – Наша Сила»

и повинні читати і до- – Біблія така ж актуальна для отримувати уроки від гріха,
сліджувати
Біблію, нас, як і в часи свого написан- він стає дуже суворим учитетому що вона абсо- ня. Хоча світ навколо нас змі- лем. Набагато краще вчитися
лютно сходини
надійна Комітету
і безпомилконюється,СУА,
людські
бажання і24 –на27помилках
інших.
так
Перші
ХХХІ
яка відбудеться
травня, 2017
року,Існує
в Тамва. Біблія унікальна
серед
так Конвенції
природа залишаються
такими багато
біблійних прикладів для
па,
Фл, відбулися
квітня
в Норт
Фл. сторінки
Голова Конвенційного
комітету Ліда
Білоус
зазваних
«святих»1-го
книг
тим,
ж. Порті,
Гортаючи
біблій- ознайомлення
– як
позитивщо вонауправу
не просто
викладає
історії,
ви побачите
– нених, так іГоловнаї
негативних
(які інкопросила
та голів
комітетівної
ХХХІ
Конвенції
на зустріч
із зв’язковою
Управи,Вірою
моральне
вчення
і
говорить:
залежно
від
того,
особисті
це
ли
бувають
із
різних
моментів
Кушнір, на інформативні сходини. Було обговорено обов’язки конвенційних комітетів, фінансові
«Вірте мені!». Вона дає нам стосунки чи суспільні, «немає життя однієї і тієї ж людини).
справи,
бюджет,
узгодження її,
подій
та плян
праці.під
Насонцем».
запити присутніх
відповідала
ГУ
можливість
випробувати
нічого
нового
І Знання
Біблії даєзв’язкова
нам реальперевіряючи
сотнітакож
детальних
поки більша
частина
людства
Віра
Кушнір. Було
продискутовано
і вибрано
гасло
конвенції:
– Наша
ну «Наше
надію іЧленство
мир, коли
здається,
пророцтв, історичних повідом- продовжує пошуки любові й що все навколо нас рушиться
Сила».
лень і наукових фактів, що мі-До задоволення
невідповідних
управи ХХХІ уКонвенції
увійшли:Біблія – це Боже Слово.
стяться в ній. Ті, хто говорить,
місцях,
Бог
–
наш
добрий
і миВоно настільки обов’язкоГолова.........................Ліда
(56 Від)
що Біблія містить помилки,
лосердний Творець – Білоус
повідомве, як і закони природи. Ви
Заст.
Яримович
(56 Від) ігнорувати її, але
глухі для правди. Одного
разуГолови...............Роксоляна
ляє, що саме принесе нам
ПО- можете
Ольга
Сперкач
(17
Від)
Ісус запитав, що легше сказа- СТІЙНУ радість. Його Слово, вам це тільки нашкодить,
Кореспонденційна.......Лариса
Шпон
Від)і нехтуваннями законом
ти: «Прощаються тобі гріхи
Святе Письмо, настільки
важ-(56як
Протоколярна............Рома
Ґуран
(56
Від)
твої», чи «Встань, візьми ложе ливе, що Ісус сказав про нього: гравітації.
Загалом,
важВід)Біблії для нашого житсвоє і ходи». Тоді ВінСкарбник...................Наталія
довів, «Не хлібом самим Сантарсієро
буде жити (136
ливість
що має можливість прощати Конвенційні
людина, алекомітети
кожним словом,
очолили: тя неможливо переоцінити.
гріхи (дещо, небачене
для лю- що походить із уст Марія
Божих»Сусла
Не(56 Від)
потрібно
поглинати
Реєстрація...............................Анна
дей), зціливши паралітика
(у (Матвія
4:4). Іншими словарозділ
за розділом, прочитуАдміністрація
і прийняття....Дарія
Томашоска
(56 Від)
чому оточуючі моглиПрограма................................Оксана
переко- ми, якщо ви хочете житиП’ясецька
най- ючи
(17 по
Від)кілька сторінок без
натися на власні очі). Так само
більшпридбання
повним життям,
як цеВідділ
зупинки. Читаючи Біблію, ми
Спонзори,
фондів.....136
нам дане запевнення, що
Боже передбачено
Богом, слухайте
входимо
в спілкування з Бозвязки.........Віра
Боднарук
(56 Від)
Слово істинне стосовно Преса,
духов-зовнішні
і слідуйте
Божому Слову
– це гом,
пізнаємо Його, встановЛехманза
(56
Від)
них речей, які ми не можемо навітьНеля
важливіше
харчуванлюємо особистий зв’язок з
Крамничка.............................Богдана
Пузик Творцем.
(56 Від) Тому читання Біблії
перевірити своїм сприйнят- ня! Читання і вивчення Біблії
ДекораціЇ,
виставки..............Оля
Черкас (124
тям, показуючи себе правдидопоможе
нам за привабливою
є неВід)
тільки раціональним, а й
вим
у
тих
сферах,
які
підда«приманкою»
грішних
спокус
глибоко
духовною
вправою.
Так як ХХХІ Конвенція відбуватиметься на Фльориді, до Конвенційних комітетів
увійшли
членки
ються перевірці (історична, побачити болючий «гачок», Але чим більше ви зусиль
чотирьох
відділів
на
Фльориді
–
17
(Маямі),
56
(Норт
Порт),
124
(Ст.
Пітерсбург)
і
136
(Нейпелс).
наукова і пророцька точність). аби ми змогли вчитися на по- докладатимете, щоб дійсФльорида
знана
як «соняшний
та як
«рай на
через свою
погодуу та
чудову тим
приМи маємо
читати
і вивча- штат»
милках
інших,
неземлі»
допускаючи
но гарну
вкопатись
глибину,
ти Біблію,
тому
Бог,
як і їх особисто.
– великий
більшою буде
нагорода за
ваші
роду
круглий
рік. що
Тому
запрошуємо
делегатокДосвід
та гостей
з півночі плянувати
використати
нагоду
людська
природа,
незмінний
учитель,
але
коли
доводиться
старання.
та получити ділову частину з розваговою – відвідати пляжі, пограти в ґолф,оглянути мистецькі
Рубрика
рядком»
галереї
чи «Поетичним
поплавати на морі!
Віра Боднарук ,пресова реф. ХХХІ Конвенції СУА

Вірші Миколи Вінграновського

Лягла зима, і білі солов’ї…

Новорічна колискова

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

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

Скоцюрбивсь хвіст дубового
листа,
Сорока з глоду водить небо оком,
І вітер пише вітрові листа,
Сорочим оком пише білобоко,

Може бути, що й не буде

Що гай з землі дивився і стояв,
Того щастячка і нам,
Що солов'ї маліли, як морельки,
Але тепло пахне грудень
А Київ, мов скажений, цілуМолодим своїм снігам...
вав В степах село чиєсь, чуже,
маленьке.
Ти б сказала:
не змерзає
Наясвітлині:
Лідія Білоус,
Віра
Що
з тобою щесидять
одні снігизліва: Оля Черкас, Наталка Сантарсієро,
Ні
мороз,
ні
заячня,
Зимує на щасті, як на
листі. Роксоляна Яримович, Анна Мапія Сусла;
Кушнір,
І душа твоя не знає.
Нога
в дорозі.
ВітерЛариса
з-під ноги.
Cтоять
зліва:
Шпон,
Віра
Боднарук,
Оксана
П’ясецька,
Ляриса Луценко,
І пам'ять наша - мак в колисці.

Богдана Пужик, Марія Шандор, Дарія Томашоска, Галина Траверза
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«Донбас
Сьогодні.
Талан»
Рубрика ««Я
живуРубрика
на своїй, Світлани
Богом даній,
землі»

ЖИТТЯ ЗА
МЕЖЕЮ
ТАДністром
НА МЕЖІ
Дамоклів
меч
над
С

євєродонецьк, у якому за останніми даними
мешкає 124 тис. жителів, додаємо понад 35
крутого
берега
Дністра відкривається
тис.
реальних
переселенців,
не «пенсійних тупанорама
краси.Проте,
Внизу,є прористів»,
живенеймовірної
надією на краще.
омиваючи
невеликий острівець,
тихо 10
несе
блеми з працевлаштуванням.
Понад
тис.
свої
води ріка.
Час від
часу пропливають
переселенців
наразі
шукають
роботу, а скільки
катамарани.
Крутапорахувати.
стежка вниз
веде домайже
місцевих – важко
Минуло
печери
монаха-відлюдника,
видовбаній
два роки
після звільнення міста
з окупації, але
удокам'яній
скелі
над самою водою.
бецього часу
підприємства
все ще вНа
завмерлорезі
б'є джерело
надзвичайно
смачною
му стані.
Однією ззпроблем
є енергопостачання.
водою.
Місцевий люд
носить від
сюди
полоМісто залишається
відрізаним
єдиної
систескати
білизну. Здавалося,
такого
вже давно
ми енергопостачання
країни
і споживає
елекнема,
ні! Коромисло
з відрами
шмаття
трику,аж
вироблену
на Луганській
ТЕС,
що у м.
на
плечіа –
і гайда до джерела.
Кажуть,
що
Щастя,
її потужності
недостатньо
для великих
опісля
воно якось
особливо
підприємств.
Останнім
часом пахне,
жителі хай
Луганщивсілякі
хімічні ще
ополіскувачі
сховаються.
ни стикнулися
з однією проблемою:
частиТа
не дивно: навколо
буяє таке
розмаїттявід
ну йкомунальних
підприємств
відімкнули
трав,
що аж дух забиває.
енергопостачання
і вони не можуть працювати
у звичному режимі. Зокрема, у Сєвєродонецьку
Живий
підручник
природи майже
вже не один
день
без світла залишаються
Описала
лише
одинтазмузична
куточків
націовсі
бібліотеки,
художня
школи.
Винального
природного
парку «Дністровсьявляється, що
Держказначейство
наклало арешт
кий
каньйон»,
віднесеногоЛЕО
до до
семи
чудес
на рахунки,
бо підприємство
цього
часу
України.
Його довжина
– 250України
км. Сплави
не переєструвалося
на території
і, ніби
Дністром
популярні
ще електроеу 30-их
то, до цьоготут
часубули
оплата
за споживану
роках
Ниніпитання:
цей видкуди
тунергіюминулого
йде у т. зв.століття.
ЛНР. Виникає
ризму
заново
відроджується,
дивилися
чиновники
два роки?! Ісплавлятичому тепер
ся
на плотах
і катамаранах
їдуть неякі
лише
з
мають
від того
страждати студенти,
кориУкраїни,
й інших країн.
А ще ці місця
постуються акомп’ютерами
у бібліотеках
і звичайлюбляють
Пансіонати
ні мешканці дельтапланеристи.
Луганщини? Невже до
цього часу
Заліщиків,
розташовані
надо
березі
Дністра,
нікому не було
ніякого діла
цієї проблеми?
були
знані
в Австро-Угорщині,
а згодом
в
Шукати
винного
– марна справа, чекати
на іпоПольщі,
ходив за
прямий
поїзд з Варшакарання сюди
чиновників
бездіяльність
– також.
ви.
найживописніший
відрізок
А якНайцінніший
живуть нашіі співвітчизники
у «новій
моканьйону
саме на Тернопільщині.
Скельні івідлодій республіці»?
На що сподіваються
що
слонення,
які містять
закам’янілі
рештки
флов них змінилося
останнім
часом?
Про життя
ри
і фауни,
звані знайти
стінки, матеріал
- живі пам’ятки
в ЛНР
часомтак
можна
в Інтерприроди,
подібних
до яких унеправдивий
світі практично
неті, але іноді
він настільки
і нанемає.
Сягаютьщо
вони
400-500
мільйонів
років.
віть смішний,
одразу
розумієш
наскільки
У
– печерні
монастирі, гроти.
Неподалік
мискелях
програємо
інформаційну
війну.
Виграти
–у найбільший
в Україні
рівнинний
Джуринсьній не можна
дешевими
фейками,
потрібкий
водоспад інформація
висотою 16 від
метрів.
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вибухами
крупнокаліберних
дорами,
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, капустою…
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наших бійців
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і Борщівському
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правому
високому березі
Сіверського Дінця,
якраз на лінії розмежування. На цьому боці стоять
Поки
щоЛНР,
на рівні
ідеї, але…
ополченці
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І ось над на
усім
цим
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Щастя. ЗДамоклів
цього бемеч.
ідея збудувати
Дністровськорега Виникла
воно проглядається
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му
каньйоні
каскад
гідроелектростанцій,
п’ять
церкву,
школу,
4-поверхові
будинки. З літа
2014
зроку
нихтут
– на
тернопільському
відрізку
Дністра.
точилися
уперті бої за
Луганську
ТЄС.

З

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

Спеціально для «Бористену»

Ополченці, в основному найманці Р. Кадирова
і безробітні шахтарі, які пішли в ополчення, бо
їм платили хоч якісь рублі, практично не заходили до нашого селища, а базувалися в лісі,
якраз навпроти мосту через Донець на Щастя.
Одразу ж знайшлися серед наших землячків,
в основному це жіноцтво, які ходили до ополченців і підгодовували їх, мовляв, жаль хлопців,
вони теж люди. Одна з них, депутат селищної
ради, навіть ходила по дворах і збирала на ополченців хто що дасть: хто десяток яєць, хто шмат
кіловат-годин
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Олександр Степаненко, лідер громадської

Володимир. Він виїхав з рідного міста, але часто
спілкується
із знайомими,на
якіавторитетну
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розповідь пана
мій однорішення.
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викладати
математику дати
українською,
тожвисновки
довелося
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щодо
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гідроелекщоб довести,на
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– моваГЕС
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він погодився,
ідеї
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простіше
її ненавидіти,
Степан
Вадзюк.заТакий
підхід,
на думку
керівніж любити.
Знайомаекології
із сусідньої
кафедри ресурзапевника
департаменту
і природних
няє,облдержадміністрації
що у них все добре, працює,
отримує
зарпласів
Ореста
Сінгалевича,
І тут розповідає
про сина,
який отримав
диєту.правильним.
Накласти
мораторій
– це найплом гірського
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вже у ДНР,
тепер –нене
може
простіше
вирішення
питання.
Головне
завлаштуватися на його,
роботущо
навіть
шахту,
політизовувати
будешахтарем
на шкодунасправі.
бо там вимагають дипломи українського зразка.
Жінка протирічить сама собі, одразу ж переходить
на тему Майдану, коли її знайома їздила і на власні очі бачила, як підсипали у чай наркотики і т. д.
– знайома всім пісня. Жінка визнає, що раніше було
краще, але відкрито визнати це вперто не хоче. Я з
дружиною був на Майдані і бачив, що там був цвіт
і дух нашої нації, інтелектуали, хоча й безхатченки
з’їхалися звідусіль. Якось спостерігав, як цигани
брали багато теплих речей з мішків, які зносили
небайдужі люди, але то не є показником. З інституту в Алчевську, де я викладав, виїхали майже всі
викладачі, залишилися похилого віку і ті, які ні на
що не здатні, які у свій час не змоглиані дисертації
написати, ані отримати степінь. Тепер вони всі стали авангардом, мають 2 ставки. На початку окупації
ректор їм давав вказівку: «Заробляйте собі зарплату на студентах на сесіях». І вони не нехтували здирати гроші з студентів. Пізніше почалися виплати
пенсій і зарплат і нездари-викладачі зрозуміли, що
повернення України їм вкрай небажане, бо знову
На фото:
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вони
вмовляють,
роздаючи:
«Та науково-техберіть, бабуорганізації
«Зелений
світ», член
сю, беріть,
у нас ще
є!» Були йпарку
такі,
нічної
радитіточко,
національного
природного
що брали, а відійшовши
сичали: «У,гідробан«Дністровський
каньйон»:вбік,
«Будівництво
дери! Коли ви вже
підете?!вважаю
Чи васавантюрою,
хтось клиелектростанцій
на Дністрі
кав на Донбас?»
Здається, тут наші
коментарі
наслідки
якої спокутуватимуть
діти йзайві.
ону2 і 5Просто
вереснядесь
2014нароку
почалися
потужні
наки.
рівні
Києва єдва
лобісти,
адже
ступи напро
наше
село кошти.
з боку Луганська.
були ті ж
йдеться
немалі
Але не всеЦе
вимірюєтьсамі
кадирівці,Дністер
але підкріплені
силами
і осся
грошима.
поки щосвіжими
жива ріка
і такою
нащені
могутніми
ракетними
«Град».
ми
маємо
передати
його у установками
спадок наступним
Осколки цих установок
вражали
все живе, націозносипоколінням.
Він захищений
статусами
ли дахи, перетворюючи
й ворота
нального
природного металеві
парку огорожі
«Дністровський
на решето.іІрегіонального
сьогодні, через ландшафтного
1,5 роки наступу,парку.
сліди
каньйон»
їх лишилися,
ніби цеу було
вчора.проектантів,
Під час першого
Те,
що народилося
фантазіях
сунаступу загинуло
десятка місцевих
мешканців.
перечить
діючому1,5законодавству,
енергетичній
стратегії України до 2030-го року, у якій йдеться
про будівництво малих і міні-ГЕС на малих річках і жодного слова про Дністер. Як і в обласній
програмі розвитку малої гідроенергетики. Для
нинішнього складу Тернопільської обласної
ради це момент істини. Іванофранківці зробили вірно: одразу наклали мораторій на розгляд
цього питання». Олександр Філь, еколог: «Чому
ніхто не порушує питання про будівництво
біогазових комплексів, потужність яких може
набагато перевищити потужність гідроелектростанцій, адже область аграрна? Вітрові, сонячні установки також перспективні у нашому краї. Видатний еколог, наш земляк Микола
Чайковський п’ятнадцять років свого життя
поклав на те, щоб створити «Дністровський
каньйон». І що, тепер все перекреслити?» Любомир Царик, доктор географічних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка:
«Дністер – це музей під відкритим небом. У 90-і
роки тут створено перший в Україні ландшафтІ щопарк,
ж? Знову
знайшлися
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знесений
наступальним
«градом».
Кавказці
того,
повеней
2008-го року
було прийнято
подякували за гостинність,
таки розквартирупротипаводкову
програму,і тут
її ніхто
не відміняв.
валися в його
магазині. Звичайно,
весьвід
товар
Вважаю,
що потрібно
відмовитись
цієїпішов
ідеї,
прахом. А освоювати
що тут вдієш?
Війна!сонячну,
З самогобіоенерпочатку
натомість
вітрову,
кадирівціНадія
сталиЗаріцька,
поводити лікар,
себе як
загарбники:
пугетику».
депутат
обласної
скали на місцевій
фермі корів
шашлик,
відбираради(ВО
«Батьківщина»):
«Унамоєму
окрузі,
що
мопеди, мотоциклирайоні,
і легковики
на повлиМонастириському
вісім буцімто
сіл у випадку
треби батальйону,
займали під штаб і лазарет
кращі
будівництва
гідроелектростанцій
підлягатибудинки
в селищі, Зщоправда,
присмиріли.
муть
затопленню.
колегою потім
по фракції
ВасиПевно,
командування
в Луганську
зрозуміло,
що на
лем
Бабалою
ми зустрічалися
з їх
мешканцями.
них потрібна
управа,проти
а пізніше
й зовсім відкликали
Люди
категорично
відселення.
Вони пекавказців,
а на їхнє
місце надіслали
батальйон
шахрежили
кілька
затоплень
у зв’язку
з повенями,
тарівніхто
Молодогвардійська,
Краснодона,
Ровеньок.
але
з місця не зрушив».
Орієнтовні
точки
Дух ополченців
кожним
днем падає,
бо затяжприв»язки
ГЕС. зБіля
села Вістря
Монастирисьна війна
деморалізує.
Багато хто з них
за
кого
району
(площа водосховища
357нудьгує
га), біля
сім’ями,
настрій
такий: швидше
усе закінчисела
Литячі
Заліщицького
районуб(площа
водолося! Два397
роки
дещоЗелений
прояснили
загальну
сховища
га),війни
біля села
Гай цього
ж
свідомість
людей.водосховища
Більшість на 261
боціга),
України,
але
району
(площа
біля села
бояться Заставнівського
вголос висловлюватися,
хочаЧернівецької
інформаційБрідок
району
ний простір
російських
телеканалів
діє біля
як махообласті
(площа
водосховища
487 га),
села
вик, так,
що як-то кажуть,
макітриться
голові».
Устя
Борщівського
району
(площа вводосхоКоли цей
бувдериваційна
вже поданий, ГЕС
зі мною
ще раз
вища
357матеріал
га) плюс
з малою
зв’язався пан Г. і розповів такі
випадки. В одній із Лугідроелектростанцією
(Івано-Франківська
та
ганських шкіл вчителька
зайшла
до
Тернопільська
області).української
Практикамови
діючих
малих
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класу і побачила такий плакат:
«Осторожно:
укропгідроелектростанцій
на річці
Серет свідчить
ка! Юные
ополченцы».
А щобрукотворних
закінчити розмову
про
інтенсивне
замулення
водона оптимістичній
ноті,
чоловік села
розповів
про свого
сховищ,
особливо
в районі
Касперівці.А
сусіда, нічим
молодикаводосховища
30 років, якій
наслідки
дії непримітного
Новодністровського
на початку війни
«Кобзар»вже
Тараса
Шевченка загор(Чернівецька
область)
позначаються
на
нув у рушник
і закопав
городі. Прощаючись,
юнак
замуленні
Дністра
нанатериторії
Заліщицького
«Прощай, районів.
Тарасе! ДоЩо
зустрічі!
До перемоги!»
ісказав:
Борщівського
буде при
будівниНовинами
з окупованого
Алчевська
цтві
не однієї,
а цілого каскаду
ГЕСподілився пан

№0
4 (29
№01
(294)
7)
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Лише узараз
жінка дійшла
якбиз саме
річок
Німеччині
і Європівисновку,
загалом.що
Тобто
нас
населення
Донбасу
не
допустило
війни,
її
б неякщо
було.
мали намір брати приклад. Тепер, у випадку,
Згадалася
весна 2014 року,підхід
коли ія каскад
ще працював
переможе технократичний
гідровикладачем.
Тоді
серед
студентів
я
проводив
електростанцій таки збудують, ми станемо бесіди
антипро
події в країні,
іноді
нехтуючи
програмою, бо
було
прикладом.
Окрім
того,
наші національні
парки
зрозуміло,
що
для
молоді
потрібна
роз’яснювальна
номіновані у Смарагдову мережу Європи, створену
робота.
НаБернської
жаль, лише
2-3 студента
з групи
рорішенням
конвенції
1979-го
рокувсе
і підзуміли,
але
боялися
подати
голос,
останні
залишалитриману державами-членами Ради Європи. Мета
ся
непробивні
настільки,
щопід
хотілося
поставити
проекту
– виділити
і взяти
охоронуїммісця
пропечатку
«Не
підлягають
навчанню».
Пізніше
дізнаживання рідкісних видів тваринного і рослинного
вся,
деякі з моїй
студентів
пішли
добровольцями
світу.щоСтворення
такої
мережі
на території
Украївни,
АТО,
а
70
чоловік
із
гірничого
факультету,
родом
передбачено Угодою про асоціацію між нашою
із
Ровеньків,
Антрациту,
Свердлівки
сталиможуть
членакраїною
та ЄС.
Якщо порушимо
її умови,
ми
Правого
Сектору,
що було
дляжмене
настати
економічні
санкції.
Знову
такидивиною.
Україна
На
окупованій
території
з’явилася
категорія
призобов»язалась перед Європою, що при прийнятстосуванців,
в
основному
це
підприємці,
які
знайті важливих рішень, що стосуються екології, буде
шли
нішу, щоб
не платити податки,
або сплачувати
обов»язково
враховуватись
позиція громадськості,
їх
у
меншому
розмірі,
ніж
в
Україні.
Вони
добре роа її трибуною є обласна рада. Я твердо переконазуміють,
що
ДНР
–
це
погано,
бо
майбутнє
примарний, що висновки науковців, думку громадськості
не,
але
зараз
в
Україну
не
хочуть.
Живий
приклад.
треба враховувати перед тим, як буде розроблятися
Підприємець
І. мав обґрунтування,
своє підприємство
техніко-економічне
бо цез випічки,
перший
тепер
відкрив
елітну
стоматологічну
клініку з імкрок у проектній діяльності. Воно потребуватиме
портним
сучасним
обладнанням,
яке не
має аналогів
мільйонних
вкладень,
а це державні
кошти.
Свою
вдумку
ДНР, змає
великі
прибутки,
бо
сплачує
низьківиспоприводу будівництва ГЕС на Дністрі
датки.
– людина розумна,
адекватно
оцінює
ситуловилоІ.і Міністерство
екології
та природних
ресурацію,
мені говорить,
що ненавидить
але
сів (Мінприроди)
України.
У листі,ополченців,
адресованому
для
своєї
безпеки
на
Фейсбуці
час
від
часу
викладає
Івано-франківській, Тернопільській і Чернівецьусі
факти про Україну,
повернення
кій негативні
облдержадміністраціям,
воно, як
мовиться,якої
по
він
не хоче.
І. добрешкідливість
розуміє, щоцієї
йдеідеї.
інформаційполичках
розклало
Зокрема,
на
війна і його
людини відомої,
має силу.
зазначається,
щослово,
у разіяк
здійснення
зазначеного
будівництва буде знищено всі прируслові та руслові
природні комплекси національного природного
парку «Дністровський каньйон», частину природних комплексів національного природного парку
«Хотинський» та частину Галицького національного природного парку, низку об»єктів природно-заповідного фонду інших категорій. Практично ріка
Дністер перетвориться на каскад водосховищ, а
тому втратить свою туристичну привабливість,
яка значно зросла останнім часом, у тому числі у

має проукраїнські
і її вихованці
всотують
зв»язку
з окупацією погляди
Криму Російською
Федерацією.
патріотизм,
як
гумка
воду.
Вона
мені
розповідаДністер також втратить своє значення як мерила, що діти,
коли граються
у війну,
усі хочуть бути
діальний
природний
коридор
загальнодержавноукраїнськими
вояками
і
ніхто
не
хоче
грати роль
го значення, який є одним з основних комунікаополченця.
Вдоманаціонально
вони пошепки
говорять батькам,
ційних
елементів
екологічної
мережі
хтоунікальним
такий дядяоселищем
Путін. Зі для
старшим
поколінням
ната
багатьох
видів риб,
багато
складніше.
Неодноразово
спілкувався
з
бабзанесених до Червоної книги України. Крім того,
цямизважати
на лініїі розмежування
поблизу
Лисичанська.
слід
на думку сусідів.
Україна
та МолРаніше
вони
найбільше
боялися ПС та бандерівдова
уклали
договір
про співробітництво
у сфері
ців, потімі сталого
таких нерозвитку
побачилибасейну
і зараз Україну
охорони
Дністра,вже
щоне
вважають
своїм
ворогом,
наразі
зайняли
обтікаючу
передбачає координацію спільних дій, спрямовапозицію:
«Ми за мир, щоб
не було транскордонних
війни». Вони так,
них
на розв»язання
нагальних
як і багато хто
в окупованій місцевості,
екологічних
проблем..їНаміри
збудуватизрозуміли,
каскад
що як
би погано нечастині
жилося Дністра
раніше, але
війни було
ГЕС
в українській
вжедовикликали
набагато суспільний
ліпше, а зізнатися
в цьому
не хочуть,
значний
резонанс
у Молдові.
Це бо
та-це
означало
б
розписатися
у
власній
дурості».
Нещокож призведе до порушення низки законів Україдавно
моя знайома
що їй телефонувала
ни,
зокрема
«Про розповіла,
природно-заповідний
фонд
з
Луганська
знайома
і
пожалілася,
що під її будинУкраїни», «Про Червону книгу України»,
«Про
ком стоять світ»,
три танки.
«Це міжнародних
ж тепер укропи
будуть
тваринний
а також
зобов’япо них
стріляти
і можуть
попасти у мій
будинок!»
зань
нашої
держави
перед Бернською
конвенцією.
Жінка сказала: просить
«Так чомукерівників
ти не попросиш
їх звідти
Міністерство
облдержадперебратися
в
інше
місце?»
«Так
вони
ж
сказали,
міністрацій вжити заходів щодо недопущення
що
нас
будуть
обороняти
від
укропів!»
Марно
напорушення природоохоронного законодавмагалася
моя
знайома
з
нею
говорити,
радила
піти
ства і знищення територій та об»єктів природдо «захисників», фонду
сказати внаслідок
«Як жінка, будівництва
як мати, проно-заповідного
шу
вас,
їдьте
на
своїх
танках
додому,
туди, його
звідки
каскаду ГЕС на Дністрі та збереження
прийшли,
тоді
і
моя
родина
вціліє,
і
ваші
матері
природних багатств для прийдешніх поколінь.не
будуть
вас силу
оплакувати».
Все марно,
відповідь
одна:
Та чи під
це керівникам
областей?
Навряд
«Цезі наші
Логіка тут відсутня
повністю.
чи
своєїзахисники».
волі вони проштовхують
в маси
ідею
до країні
життя енергетичну
Сєвєродонецька,
згадазПовертаючись
ГЕС, обіцяючи
незалежла,
як
нещодавно
чекала
своєї
черги
біля
кабінету
ність, а людям нові робочі місця і всілякі блага.
лікаря
поліклініці. стоять
Прийшов
боєць
зателефоЗа
ними,у безперечно,
вищі
сили,і які,
принував комусь,ура-патріотичною
розмовляв українською.
Жінка,дуяка
криваючись
риторикою,
сиділа
поруч
мене,
промовила,
копіюючи
солдамають лише про надприбутки. Чи почують вони
та: «Отримала,
відіслала, було.
Какой ужас!
Хай
голос
фахівців, науковців,
громадськості,
зрешБог
помилует!»
Я
спитала
у
неї:
«Чому
вас
так
лятою, голос ріки, над якою занесли Дамоклів меч?
кає українська мова?» Вона так на мене вирячила очі! Склалося враження,
щоНАКОНЕЧНА.
перед нею іноплаЛюдмила
нетянка. Жіночка одразу пересіла на інше місце.
область.
Ще один випадок.Тернопільська
На ринку боєць
купив булочку, а жіночка, яка торгувала молокопродуктами, покликала його, розрізала булочку навпіл, від душі намастила її домашнім
маслом і сказала: «Їж, синку!» І я подумала, що поки
є такі ось небайдужі жіночки, Україна буде жити.

Люди майбутнього!
Будьте дбайливі,
Ви маєте досвід тисячоліть!
Природа й людина - єдине ціле,
Їх неможливо ділить.
Вчіть і досліджуйте рідну природу,
І для нащадків своїх збережіть.
Не зупиніть шлях історії людства
Страшенне недопрацювання України у тому, що
Натериторія
жоденнекрок,
мить.
окупована
покрита жодну
українським
телебаченням. Потрібно знайти кошти і накрити радіо
Ми чисті
річки,
чисті
озера
і телемовленням
території
ЛНР-ДНР,
бо проблема
Донбасу – проблема з мізками. Якщо цього не зроХочемо
вам маса,
залишить,
бити, то залишиться
аморфна
яка не в змозі
відрізнити правду від брехні, яка так і помре з душею
планеті
раба, зіЩоб
сміттямна
у голові,
ставши Земля
добривом ніколи
для того,
щоб дали сходи нові паростки. Лише тоді Донбас
не –пролунало:
- приклад
"ДОПОМОЖІТЬ!"
оживе
така моя думка. Як
– діти в одному
з дитсадків в окупованому Донецьку. Вихователька

Світлана Талан

Ювіляру на пам'ять.

П
П

оет,

МАЕСТРО
ПЕРА І ДУХУ
політв'язень Ва-

дисидент,

сильвісімдесятиріччя
Стус народився
6 січня
ерше
славного маестро
Олега
Чорногуза
породила
у
мене
особисто
якійсь
1938 року. Він є автором численних
щемливі
По-правді,
зразу ж спалостатей.
на думвіршів відчуття.
та низки
критичних
ку: гей хлопче, а ти вже так само далеко не юнак,
Перекладав
українською
Кіколи
письменники
твоєї молодості мовою
в таких літах.
Ну,
це так Гете,
особисте.
І зновуряд
ж таки
з огляду
на перплінга,
Рільке,
інших
авторів.
сону
нашого
ювіляра. Бо коли
мене вчили
проектуЗошит
з останніми
віршами
і переклавати бойові ракети дальньої дії на фізико-технічдамифакультеті
(загальною
кількістюуніверситету
близько
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родичам( 1979).
і після
здавалось
вже
майже
розчавлений
катком
тотальної
смерті поета. Стус отримав звання Герусифікації та «ленінською національною політирой інстинктивно
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того,
аби твори
по-нашому
викликали в кращому
окруж.
тільки
сам.панське
і - мрець
еси. нині тавипадку
сумТипро
трагічне
минуле
Хіба
що так: недозволенний
простір нарокого
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згодом був , коли так
Поневажаю
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чорногузівський
Отож
- бреди
і скільки без
сили
Книга
весела,
без назад.
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грань,іміджом. Знову ж
за. переминай
Зараз це прийнято
називати
чекаючи
розплат
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помолюсьнаміри. Думається мені
часно,
мабуть, волелюбні
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наближення своіх гріховних прав.
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був трав.
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коли вони посивіють, його такий образ набуде не
««Модерністи»
платять
лише
голлівудських мотивів,
а йнерозумінням
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талант
письменника
і
полягає
у
передбачуваності
турознавців, ті ж із авторів, хто шукає
суспільства від негараздів і бід у майбутньому.
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маестро гострі, публіцистичні дописи про російський шовінізм, агресивність та зверхність до українців з боку багатьох
Стус
Василь. Вибрані
твори
московітів. Дехто не
сприймав
такі публікації: ми ж брати. Час все розставив на свої місця. Чи є сьогодні у світі для України більше зло
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«Народ
ще тільки
на
біле каже
чорне. Аосмислює
Чорногуз конститупопереджав…
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іншим
,
у
2008
році
в
номінації
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ційні простори своєї свободи, а уряд уже
в конкурсі імені Олеся Гончара на кращу публікацію на сторінках журналу
«Бористен» Олег Чорностріляє».
гуз був відзначений за дописи спрямовані на утвердження української державності та розвінчання
Василь Стус,
вибрані
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А ще мені завжди імпонувала діловитість та ор- Нині вже , на жаль, покійний радянський дисидент,
Рубрика «Наші
інтерв’ю»
ганізаторські
здібності
Олега Чорногуза. Вважаєть- поет від Бога Володимир Сіренко, грайливо поправся що справжній талант безпорадний і розсіяний. ляючи вже підфарбованого вуса, якось у розмові зі
Мовляв, обдарований фізик-ядерник може зніма- мною сказав, з притаманним йому в’їдливим гумором:
ти калоші заходячи у трамвай. Так він весь у дум- « - Знаєш є письменники трьох типів. Перші це ті,
ках про побудову Всесвіту. Можливо, коли дума- хто пишуть талановиті твори і не можуть їх доти про складники космосу, то така поведінка й не бре репрезентувати. Це я. Другі це ті хто пишуть
така вже згубна. А ось якщо займатися соціальною безталанні книги , але добре їх проштовхують.
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літературознавець,
бібліограф
землею,
як походження.
на мене, просто
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і дід
Петро
– осьдійсний
вони член
ливості
мого НТШ
старшого
приятеля
дослідженню
національної
культури
Карпат
та Балкан,
НТШ (зще
1989одного
р.), Президент
у Словаччині,
головаВолоАсоціації українців
у Словаччині
з 1990 р.,слід
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1937України
рік, "ко- Село
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муністичний
жахи Другої
й ви- живуть
Олег Чорногуз?
».
Можна
вважати,
що
в
цьому регромадяни
трьох
релігійних
конфесій:
країніА варто
святкувати
Різдво
Христове
як греко-католики
жила.
у вільному
світі не тільки
вижила,
а й стала
ченні найвижча оцінка
життєвого шляху
(255), православні
(217)письменй рирешті
цивілізованого
світу
за
Григоріанським
людиною, гідною як свого українського народу, так мо-католики
ника, видавця,(41).
громадського
діяча,
справжнього
І
кожна
має
свій
храм.
У
грудня. Особисто
я глибоко
пе- 1910
ікалендарем
своєї другої25батьківщини
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Штатів
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Олега
Федоровича
Чорногуза.
Люди хороці
із
505
жителів
Курова
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декларуреконаний
має рацію.
Найперше,
як це
Америки.
У що
цих він
спогадах
відбито
долю, власне,
не вало
чуть руську
знати його
думку, дослухаються
неї, лювона
національність.
У 2011 до
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колють
свиРосії талітературного
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Автор
запису цьогосаме
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О. Чорногуза.
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він жителів
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очима
значної
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Христового
одинчому
з тих
численних
твору
наш ювіляр.
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висилати
до « Бористену»
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його працю.
І заприїжджих
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спусказашморгів,
яким Кремль
притягую
народ ють
риканець
з українською
душею
згодивсянаш
на співпрараз яз пригадую,
не раз друкувався
у Вашому
неї кров, що
якувін
захоплюють
у миску,
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своєї
дикунської
цивілізації.
А
окрім
тогоз ликому
цю у підготовці головної книги свого життя саме
журналі.кориті
То дуже
гарна
людина.
З
привітом
Буртик».
шкіру
свині
позбавляють
шерсті
якщо ми
вже декларуємо
свою
Олегом
Чорногузом.
Переконай
неприналежність
тільки тому-то Ось на цьому і хочеться завершити ці коротдо Європи
та європейських
цінностей,літератото та- кі нотатки з нагоди першого вісімдесятилітпобачив
в особі
Чорногуза обдарованого
кийНапевно,
крок буде
цілком логічним
та зразком
доречним….
ра.
сформованому
вже за
захід- тя
Олега Федоровича Чорногуза. Завершити
них норм Олексію Воскобійнику заімпонувала діло- на тому що він продовжує жити, творити і раМушинка:
На Ваші працьовитість
запитання я,тана
жаль, дувати людей. Нехай це триває довго-довго!
витість,
відповідальність,
світогляд
зміг відповісти
вже відрізняють
після святкування
Різдва
вільної
людини , котрі
нашого маестро.
Фідель Сухоніс

АКАДЕМІК, ЯКИЙ НЕ
ПОСОРОМИВСЯ БУТИ ЧАБАНОМ

Д

за григоріанським календарем, Нового року
і Різдва
за юліанським
Олег
Федорович
Чорногуз календарем.
(нар. 15 квітняДозволь1936, село Іванів, Калинівський район, Вінницька область) —
те
спочатку
розповісти
Вам
(і читачам),
ми
український письменник, журналіст,
редакторяк
журналів
«Перець» та «ВУС», автор численних книжок гумоцього
року Заслужений
провели ці діяч
найбільші
й найвизначру
та сатири.
мистецтв
України (1996); Національна спілка письменників України, секретар
ніші
календарні
свята.
українці
у місті
(з
1988),
член президії.
СвоюМи,
творчу
діяльність
він розпочав у редакціях районних газет на Вінничині.
Пряшеві,
Різдво
та
інші
християнські
свята
Твори Олега Чорногуза перекладені на 22 мови
світу. Перекладають на англійську: Рома Франко (Канада)
давно
вжеМарта
святкуємо
за(Канада)
Новим —
стилем,
тоб- статті. Есперанто: Віктор Паюк (США) — статті та
—
новели,
Олійник
публіцистичні
то за григоріанським
календарем
24 грудня,
новели,
уривки зі сатиричного
роману– «Вавілон
на Гудзоні» i «Гроші з неба»; переклади мовою есперанто
Доктор Микола
Івановичдрукують
Мушинка
під час
дотримуючиу 24
традиційні
народні
звичаїВолодимир
предопубліковані
країнах світу.
Російською:
Іконніков.
Твори Чорногуза
в українській
одного
з
численних
виступів.
ків.
Правда,
по
традиції
святкуємо
і
Різдво
за
іноземній періодиці, зокрема: «Українська думка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета» (США), «Свобода» (США), «Америка» (США), «Українське слово» (Франція, Париж).

Українська волонтерка отримала престижну
нагороду у Вашингтоні
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Міжнародному Бієннале кераміки в Італії
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кип’ятком,
підвішують, розрубують, вибира«Українці
і світ»
ють нутрощі, ріжуть м’ясо на кусочки. Жінки
в кухні будинку культури (разом з ними і моя
дружина) із свіжого м’яса готують смачні страви, які увечері споживають буквально усі жителі. Кожна сім’я заздалегідь одержує „місцеву
валюту – «курівські таляри“, які увечері може
країнських
благодійників
на або
міжнапоміняти
на порцію
вечерівідзначили
із свіжини
на
родному
рівні.
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Вашингтоні
харків’янка
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майдан в горщках сто літрів вареного вина, яким
Refugees
передає
“Голос іАмерики“.
На
частуютьInternational,
усіх присутніх.
І вечерю,
вино повніурочисту
церемонію,
яка
також
була
присвячена
збостю фінансує сільрада. Точно о півночі почиру
коштіввеличавий
на потреби біженців,
зібралися
зірки
Голівунається
феєрверк.
Старостка
виголоду,
дипломати,
конгресмени,
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компаній.
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Олена Гончарова
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ста
лодь танцює
до глибокої
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з
окупованих
територій
ДонДо недавнього часу всі жителі Курова святкубасу:
консультаціями,
соціальною,
вали Різдво
та інші свята
разом за психологічгригоріанною
допомогою,
допомогою
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ським календарем. Та паруз років
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прата
роботи, за також
– заняттями
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які чевославні,
ініціативи
місцевого
священика
рез
військові дії
від шкільної
програми.
повернулися
до відстали
юліанського
календаря,
тобто
З
Оленою
Гончаровою
та
її
командою
президент
до „старого стилю“. Слід підкреслити, що Праорганізації
Refugees
International єМайкл
Габудан повославна церква
у Словаччині
автокефальною,
знайомився
року
час поїздки в Україну.
однак має минулого
схильність
допід
московського
право“Оленаавразила
тим, єяквиразно
вона організувала
“Станслав’я,
її верхівка
проросійською.
цію
Харків”,
щоб
приймати
людей,
які
приїждРозділення календаря до значної міри наджають
на єдність
залізничну
станцію вжиття
Харкові.
Вони
щербило
і громадське
у Курові.
мобілізували
підтримку
біженців.
Іду вулицею, широку
зустрічаю
знайому для
бабусю
(праВони
були інастільки
успішними,
що –„Христос
тепер міжвославну)
вітаюся так
як і раніше
народні
організації
розглядають
їх
в
якості
парроджається!“. А мені замість „Славіте Його!“
у відповідь: „А наш Христос ще не родився!»
Після такого обширного вступу я наближаюся
до відповіді на Ваше запитання щодо календаря.
Майже усі християнські країни світу (включаючи Росію і Україну) у світському житті давно
прийняли григоріанський календар. Ним кориУкраїнський
митець
Ігор Ковалевич
здобстаються
не лише
європейські
держави, але
і їх
християнські
церкви. Тому
я вітаю пропозицію
ув
першу премію
Міжнародного
конкурголови
РНБО вОлександра
Турчинова
су
кераміки
місті Асколі
Пічено прийня(Італія).
ти григоріанський календар і святкувати хриПремію
від
імені
українського
митця
травстиянські свята одночасно з членами 1інших
християнських
релігійУкраїни
Європейського
ня
отримає Посол
в Італії Союзу,
Євген
до
якого
прямує
Україна.
Та
ж
Ісус
Христос
роПерелигін у Музеї керамічного мистецтва.
дився, був розп’ятий і воскрес лише один раз,
Ковалевич
закінчив
відділ
художньої кеаІгор
не два
рази! А ніхто
у світі
не сумнівається
в
раміки
Львівського
державного
інституту
притому, що
григоріанський
календар
точніший
як юліанський.
Ця реформа,мистецтва.
на мою думку,
до
кладного
і декоративного
Є учасзначної міри спростить входження України
ником
мистецьких
виставок
як в Україні,
так іі
в Європейський
Союз.
А Москва
нехай собі
за
кордоном.
У його
колекції
зберігаєтьсякаленчиманадалі
відзначає
свята
за юліанським
дарем:
Жовтневу
революцію
– 7 листопада!
ло
відзнак
різноманітних
мистецьких
форумів.
Сухоніс: В деяких
джерелах, які
знайомлять з біографією і творчістю Миколи Мушинки можна прочитати, що він за походженням русин. Я знову ж таки чомусь певен, що
Ви найперше вважаєте себе українцем, хоча,
очевидно, з пошаною ставитися до традицій
та історії «малої Батьківщини» Пряшівщини. Чому я звертаюся до цієї теми. Бо на фоні
російської агресії в Україні 2014-2015 кремлівська пропаганда продовжує загострювати
ситуацію навколо русинського питання в Закарпатській області. Вочевидь, що кремлівські

21
фашисти мріють створити ДНР та ЛНР вже на
Заході України. Тема русинства, знову ж таки
стараннями московських пропагандистів, надзвичайно складна і заплутана, інколи, мабуть
і болюча. Однак, як на мене, діло загально виглядає дуже просто. З таким же успіхом можна
було б вигадати окремий
етносстає
галичани
чи
тнерів. Громадянське
суспільство для
реальною
слобожанці.Трохи
фінансування
тамтешсилою
в світі.(Провідним
Але те, що ми
побачили русинськов Україні, –
ніх
магочів
теоретиком
вище
середнього
від
того,
що
ми
бачили
світі,
але
го
питання
і автором
багатьох
наукових
творів
це
–
загальний
тренд”,
–
зауважив
Майкл
Габудан.
є Окрім
головахарків’янки
українськихОлени,
досліджень
Торонтськопрестижну
нагорого
університету
професор
Пол
(Павло)
Роберт
ду
також
отримав
Річард
Бренсон,
мільярдер
та
Маґочій)
з бокуVirgin,
Кремля
і його
питання
могловб глонавласник
бренду
за
лідерство
бути
не меншої гостроти. Ваш коментар з цього
бальних зусиллях із завершення конфліктів.
приводу…
Мушинка: Я, як і вся моя генерація Пряшівщини, у школах був вихований в русофільському дусі: відвідував російську початкову школу
у рідному селі, російську гімназію у Пряшеві
(згодом перетворену в одинадцятирічну). В
гімназії нас навіть поза школою змушували говорити російською літературною мовою. Отже,
я вважав себе „русским“. Етнонім „русин“ у післявоєнний період у нас на Пряшівщині (як і на
Закарпатській Україні) було заборонено вживати. З творами Шевченка, Франка, Рильського,
Гончара я вперше познайомився лише в останніх класах середньої школи і під їх впливом
почав сумніватися у своїй російській національності. Та на українські позиції я повністю
перейшов під час навчання у Празі (1954-59),
де у Слов’янській бібліотеці в мене був вільний доступ до „буржуазно-націоналістичної“
літератури (видань Наукового товариства ім.
Шевченка у Львові, творів М. Грушевського,
С. Єфремова, М. Скрипника тощо). Значний
вплив на моє національне виховання мав професор української мови Іван Панкевич в Радянському Союзі проголошений за „українського
буржуазного націоналіста“.
Моя національна свідомість поглибилася зокрема під час аспірантського перебування у
Києві (1964-65) під впливом „руху шістдесятників“, до якого було втягнено й мене. В Києві
я наочно переконався у планомірній і насильній русифікації українського суспільства і своє
незадоволення не приховував, наслідком чого
мене було видворено з України, а мою аспірантуру там скасовано. З того часу моя українська
національна свідомість стала непохитною. Немалу роль тут зіграло і сімейне та суспільно
- громадське оточення: дружина усе життя працювала в З’єднаній школі ім. Т. Шевченка з українською мовою навчання,
сини (згодом і внуки) вчилися у цій школі.
У Пряшеві у другій половині 60-х років вже
кипіло „українське життя“, яке сповільнила
(однак не зупинила) окупація Чехословаччини військами Варшавського договору на чолі
з Радянською армією у серпні 1968 року. На
хвилях „Празької весни“ восени 1967 року
мені вдалося захистити кандидатську дисертацію у Празі, однак в часі т. зв. „нормалізації“ (початок 70-х років) компартійні органи
пригадали мені „український націоналізм“ та
„антирадянщину“і майже на двадцять років
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(1971-1990) вилучили із суспільно-гро- ни задовго до встановлення Словацької РеспуЗ майбутньої
книгизаборонивши
журналу «Бористен»
воїни йДобра
і Правди»
мадського
життя,
працю- «Українські
бліки) та еміграцію
діаспору
(людей, які перевати в духовній сфері та публікуватися. селилися в Словаччину під впливом політичних,
Царство
Небесне
тим,
хто з честю
виконав
свій обов’язок,
Правда,
навіть у тому
часі закони
у Чехословачсоціальних
чи економічних
чинників після
чині були більш демократичні ніж у Радянсь- виникнення на цих землях Чехо-Словаччини,
віддавши
заколгоспних
Україну та
мирїхніх
длянащадків).
свої близьких…
кому Союзі.
Працюючижиття
пастухом
а також
Більшість українців
телиць
та
кочегаром
я
публікував
свої
праці
в
Словаччини
належать
до
автохтонів,
мешкаючи
Про автора: Снітько Дмитро Юрійович, останні три машини ар’єргарду, решта вже
відійшли.
українських
виданнях
Заходу,
що
було
тернем
на
північному
сході
країни
—
на
Пряшівщині.
старший лейтенант. Був призваний у 25
в оці для органів влади.
Та покарати
мене2014
не За різних обставин по різному складалася доля
Дніпропетровську
ОПДБр
23 березня
могли,
бо
публікуючи
на
Заході
наукові
праці
року. Обіймав штатну посаду заступника
неполітичного
характеру, я „не порушувавбататрукомандира
самохідно-артилерійської
дову
дисципліну“,
за
що
могли
б
мене
карати
реї. До війни працював на посаді старшого
якби я працював
в університеті.
Коли
внаслідок
викладача
кафедри
філософії
і соціології
падіння
тоталітарного
комуністичного
режиДніпропетровського національного універму
(початок
90-х
років)
на
Пряшівщині
виник
ситету залізничного транспорту імені Лат. зв. „русинський
я спочатку
привітав
заряна.
Є дружинарух“,
і двоє
дітей. Демобілійого,
твердячи,
що
„русини“,
це
–
давніша
назований з лав ЗСУ в березні 2015 року.
зва етноніма „українці“, відведена від держави
УПісля
2001подій
році удійшло
штучного
Криму до
я очікував
на розділення
повістку чи
одної
національної
групи
на
дві
– русинів
та
дзвінок з військомату, бо я тоді був офіцером
запаукраїнців,
причому
кількість
русинів
з
кожсу. Тому вже заздалегідь зібрав усі необхідні речі.
ним переписом
збільшувалася,
Готовий
був морально
до мобілізації,абокількість
знав, що
українців
зменшувалася.
У 2001 році
24 201:
саме зараз настав час підтвердити
свою –любов
до
10
814;
у
2011
році
–
33
482:
7
430.
Із
260
сіл, в
України вчинками і залишитись чесним військовій
яких у Упопередніх
присязі.
військоматпереписах
викликали населення
23 березня,пона
над
50
відсотків
людей
декларувало
день народження мого батька, і того ж дняруську
я вже
(русинську),
російську
або українську
націопотрапив
у частину.
На перше
бойове завдання
до
нальність,
у
2001
році
таких
сіл
було
лише
31;
м. Артемівськ вирушив уже 28 березня 2014 року.
– 2011 – 42.
В усіх тобто
іншихбезпосередньо
колишніх руських
Яу потрапив
на фронт,
у зону
селах
статистики
засвідчували
перевагу
бойових дій наприкінці червня 2014
року. словаНашій
цького
населення
хоча
йшлося
майже виклюгрупі
було
поставлено
завдання
висунутися
на певчновисоту
про нащадки
русинів-українців.
ну
на східнійколишніх
околиці Слов’янська
і з’єднаЯ
був
першим
(і
мабуть
єдиним)
громадянитись там із загоном наших хлопців. Ми
вирушили
Чехословаччини,
якому донецької
радянськіобласті
органиі
зном
базового
табору на кордоні
1964-65
роках
дозволили
робити
фольклориневдовзі увійшли в передмістя Слов’янська, а потім
стичні дослідження
переселенців
Слообігнули
його з півночі.серед
На дорозі
час від часузізустріваччини
у
Волинській
та
Рівненській
областях
чалися залишки української техніки, яка згоріла під
України
і бачив
їх життя
на власніКолись
очі. Про
їх
час
бою, що
тут тривав
напередодні.
ці вепобут
й
утримування
народних
традицій
я
1965
личезні сірі «вагани», наповнені купою попелу, були І от ми вже рухаємося на машинах, піднімаємося на
року опублікував
статей
газеті „Нове
бойовими
машинамисерію
десанту.
Пров страшний
бій крутий пагорб по дорозі і тут одночасно відбуваютьжиття“
під
назвою
„У
земляків
на
Україні“,
а ся дві події, які ледь не коштували усім нам життя.
нагадувало також інше моторошне видовище
– сопро
їх
прагнення
повернутися
у
Словаччину
наших злюдей
цій країні.
тяжкі
часи,
сновий ліс в радіусі приблизно 100-200 метрів оба- Справа,
кущів ві дерев
на нас Були
рухалася
піхота
сеподав
звіт,
адресований
голові
ЦК
Культурнороки
примусової
асиміляції
й
таке
інше.
Ви
довбіч дороги був буквально скошений вогнем крупно- паратистів, що почали стріляти, на що ми змушені
го союзу українських
трудящих
В.автоматичних
Капішовсь- ші
роки
голова
Асоціації
українців
у Словачкаліберних
кулеметів, зеніток
і 30-мм
були
відкрити
вогонь
у відповідь,
не зупиняючи
макому,
який
познайомив
з
ним
вищі
державні
чині.
Як
би
Ви
охарактеризували
сьогоднішню
гармат так, що тепер залишились тільки пні висотою шин. І майже одразу зліва від нас, метрах у 100-200
та партійні
органия Чехословаччини.
Парадокс:
українською
діаспорою
Словаччини?
1-2
метри. Пізніше
узнав, що в тому бою
під час ситуацію
гримнуло зтак,
що я відчув
потужну хвилю
гарячого
переселенці
їхали
в
Україну
як
українці,
а в повітря
Мушинка:
Щодо обличчі
перспектив
сепарської засідки загинуло багато наших хлопців.
на своєму
і свистукраїнської
осколків наднагоУкраїні сталив напрямку
словаками.
Через 20-30
років
Словаччини,
її Кумедність
найбільПросуваючись
Слов’янська
через с.
Ми- ціональної
ловою. Упаломеншини
й вибухнуло
кілька ракет.
вони всенаша
ж таки
добилисядесантно-штурмова
свого. Більшість з них
недолік
полягає
в тому,
немає з
колаївка,
батальйонна
гру- ший
ситуації
полягала
в тому,
що це що
булимайже
наші ракети
(понад
сім
тисяч
„оптантів“
та
їх
нащадків)
помолоді,
яка
б
перебрала
естафету
старшого
па підійшла до місцевої ТЕС. Командування виріши- літака, що прикривав відхід основної групи, апоми,
вернулася
переконаними
словаками.
Їх коління.
І в Українській
спілці і письменників
ло
брати цейдодому
об’єкт штурмом
сходу. Проте,
зустрівши
затримавшись
на дорозі, відстали
потрапили ледь
розповіді
про „радянський
рай“ були наочною
і в Музеї
культури
щільний
вогонь
із кулеметів, гранатометів,
снайпер- внеСловаччині,
в самий епіцентр
удару.української
Не спиняючись,
машиагітацією
проти
української
національності.
у
Свиднику,
і
в
Союзі
русинів-українців
Слоської зброї та навіть мінометів, штурмова колона ни швидко рухалися, долаючи оцю всю метушню.
Сухоніс:
Українці
в
Словаччині
(словац.
ваччини,
і
в
редакціях
української
преси
та
мала зупинитися прямо на дорозі, що йшла повз про- Зліва від мене, прямо біля вуха, без упину стреUkrajinci об’єкт.
na Slovensku)
— одна
з національних
і в Асоціації
україністів
Словаччини,
в
мисловий
Один із наших
БТРів
було підбито і радіо,
котів кулемет,
а в голові
вже крутилася
думка –і неменшин
Словаччини.
Згідно
з
офіційним
переНауковому
товаристві
ім.
Шевченка
та
інших
загинув водій-механік. Пострілом з гранатомета, що вже оце і все. Вирвавшись із оцих кліщів, де справа
писом броню,
населення,
2001голову.
рік у Словачустановах
й організаціях
пропік
йомустаном
просто на
знесло
Це впер- українських
б’ють чужі, а зліва
свої, дивом
зберігши своєпережиття
чині
проживало
55
000
українців
(
за
деякими
важають
люди
пенсійного
або
близькі
до пенше тоді я побачив убитого і здобув шокуючий досвід. і здоров’я, ми вискочили на пагорб,
але знов
почуджерелами
навіть
100 йтисяч).
Воно компактно
Та я– працювала
все ж такинаша
вірюзенітка,
в Україну!
Було
дано наказ
відійти
перегрупуватися,
але, як у сійного
ли якісь віку.
постріли
давши
розміщені
у близько
300 селах
навколо
що коли Україна
такою приваблиякомусь
класичному
бойовику,
машина,
в якійміста
я пе- Вірю,
попереджувальний
залп стане
при нашому
наближенПряшева
у
передгір’ях
Карпат.
Хоч
нині
цей
вою,
якою
була
для
наших
полонених
дідів
у
ребував із своїми хлопцями, не хотіла заводитися. І ні – хлопці, що з основною групою відійшли
назад,
регіон
входить
до
Словаччини,
історично
він
часі
Першої
світової
війни,
потім
до
неї
будуть
ось ми спостерігаємо, що повз нас проходять люди і вже зайняли оборону на висоті і сприйняли наші з
був тісно
зв’язаний
із туди,
українським
не лишеХА-ХА-ХА!!!
русини-українці
Словаччитехніка,
рухаючись
назад,
звідки миЗакарпатприїхали, горнутися
БМД за сепарські.
Дивом
розгледівтям.
Українське
населення
в
Словаччині
можна
ни,
але
й
українці
з
інших
країн
світу.
Знаю,
що
а ми все стоїмо й стоїмо. Підбіг якийсь старший офі- ши, що це свої, вони припинили вогонь.
Це було
поділити
на
дві
групи
—
автохтонів
(людей,
чиї
це
буде
не
так
скоро,
бо
ще
чимало
перешкод
цер і віддав команду залишити машину і на ходу за- 3 липня 2014 року, мій четвертий день на фронті.
предки мешкали
наБМД,
землях
Словаччистрибувати
на броню
що сучасної
проходили
повз нас –

№04 (297)
№01
(294)

Перегрупувавшись,
ми підійшли
до ворожого
об’єкСухоніс: Ви найперше
відомі
як вчений
та
тугромадський
ближче, протедіяч,
залишились
висоті, що домінукотрийна займається
провала
над ним і розгорнули
свої міномети.
Два дні
блематикою
Західної України
та західної
поспіль,
з
ранку
до
ночі
із
перервою
лише
для
обіду,
діаспори. А що Ви б могли сказати з привоміномети
гатили по ісепарському
лігву,
вибиваючияк
їх
ду перспектив
сьогодення
українства
звідти,
чергував
новенькийуБТР-4
і палив
за
такогоа вночі
на Сході.
Особливо
світлі
остандопомогою
своєї років
гарматив підкріплення,
під поніх трагічних
Криму та нащоДонбасі?
кровом
темряви
намагалися
прибути
до
сепаратистів.
Мушинка: Крим, Донецьк, Луганськ – це
Зрештою,
об’єкт був
залишений
ворогом і мивиклизмогли
для України
велике
випробування,
просунутись
далі, зайнявши
їхній базовий
що
кане фактичною
окупацією
цихтабір,
теризнаходився
на
колишньому
промисловому
складі.
торій Росією. До певної міри це нагаТут
повно панцерних
ліжок, предмети
побуту,
дуєбуло
окупацією
Чехословаччини
військами
особисті
речі
сепаратистів.
Іронія
полягала
в
тому,
що
Радянської армії 1968 року, яка закінчилася
нам
довелося провести
більше
тижня в цих
ангарах
політичною
поразкою
Радянського
Союзу
і ви-і
спати
там,
де військ
спали наші
вороги. Дивне
і неприємне
водом
його
з окупованої
Чехословаччини.
відчуття,
що
не
лише
в
мене
викликало
Сухоніс: З 1953—1955 p.p. видавництвоогиду.
книТо
там, на
то там
ми знаходили
докази російської
«братжок
Пряшівщині
повністю
перейшло
на
ньої»
допомоги
«повстанцям
Донбасу» - догасали
російські
українську
мову,
в ній поступово
армійські
сухпайки,
шеврони російського спецназу,
традиційні
регіонально-будительські
теми.
новенькі
«Урали»
минулорічного
виробництва
тощо.
У цей час українська література
ПряшівщиТоді
ми захопили
полон кількох(темами
сепаратистів.
ни ж
була
за суттю врадянською
були
Мені
вдалося
поговорити
з молодшим
із них.
За його
«культ
особи»,
ідеалізація
життя,
декларарозповіддю,
всі вони булипобутовщина).
з Луганська, спочатку
чертивність, вербалізм,
Тематичгували
на
блокпосту
без
вогнепальної
зброї,
потім
до
но літературна творчість обмежувалася житних
приїхали
повністю
екіпіровані
солдати,
роздатям села. Серед письменників були В. Зозуляк
ли
автомати
і наказом повідомили,
що відтепер
(роман
«Нескорені»,
2 томи, 1962
р., 1967 всі
р.,
вони
зараховані
до
добровольчого
ополчення
ДНРф.і
оповідання, драми), Ю. Боролич, І. Гриць,
заІванчова,
дезертирство
будуть розстріляні.
Цей юнак
переІ. Прохіпчак,
М. Шмайда
(роман
конував
мене,
що
головним
у
них
був
офіцер
з
російпро колективізацію «Тріщать леди», 1957 р.).
ської
армії,р.р.
щоукраїномовна
відрізнявся жорстокістю
заУ 60-ті
літератураі навіть
Пряшівстрелив
когось,
хто
відмовився
воювати
в
ополченні.
щини стає набагато цікавішою. Початком
Після звільнення
Краматорсьнового
напряму вСлов’янська
поезії була тазбірка
Й. Збіка,
відпочивши
та
відновивши
боєздатність,
наглея «Зелені неони» (1964 р.). Найвизначприкінці
бойова
група вирушила
операнішим липня
поетом
Пряшівщини
є С.на Гостицію
звільнення
Дебальцеве.вам
А далі
важкі
някзі (збірка
«Пропоную
своюбули
дорогу»,
бої
під
Шахтарськом,
де,
як
всі
ми
потім
дізналися,
1965 р., «Лише двома очима», 1967 р.). Винашим
завданням
стримування
угрупуванділяються
також було
М. Дробняк
та М.
Немет.
ня
задля працювали
забезпеченняІ. просування
У ворога
прозі також
Галайда, В. українДацей,
ських
військ вздовж
кордону,
Й. Шелепець,
М. Немет
та ін. штурму
ЦікавимСавур-мороманом
гили
та виведення
прикордонників
оточення.
на традиційну
селянську
тематику ізє роман
М.
Висунувшись
у
заданий
район,
на
висоту
під
ШахтарШмайди «Лемки» (1964 р.). У прозі також
праськом
раноЄ.
вранці
серпня ми
не знали,
що нас чекає,
цювали
Бісс31(збірка
«Сто
сім модних
зачіхоча
командир
попередив
про
можливість
сок», 1967 р., «Апартман з видом насерйозних
головну
боїв.
Завжди1969
згадую
цікаву подію,
що сталася
вулицю»,
р.).одну
Видатними
поетами
були
вже
на
підступах
до
вказаної
для
розгортання
І. Мацинський («Пристрітники», 1968 висоти
р.) та
–Ф.
назустріч
нашій
колоні нахризантеми»,
велосипеді їхала
жінка
і,
Лазорик
(«Сніжні
1968
р.).
махаючи
рукою,
голосно
кричала
російською
мовою:
У 60-их p.p. на Пряшівщині друкувалися
«Гонітє
ету сволочь списьменники
Донбаса, рєбята!!!».
Згадую, аж
«реабілітовані»
міжвоєнного
мурашки
по
тілу
і
сльози
на
очі.
В
такі
моменти
справперіоду, які жили у Чехословаччині: закарпатдіський
відчуваєш
себе захисником
та її народу.
письменник
та поетУкраїни
В. Ґренджа-ДонЩе
навіть
ми р.).
потраський
та не
Н. зайнявши
Королеватолком
(помервисоту,
у 1964
Як
пили
під
обстріл.
Від
снайперського
та
мінометлітературні критики виступали Ю. Вача,
ного
вогню вже були
і загиблі.
О. Зілинський,
В. перші
Хома,поранені
А. Червеняк
та Ми
ін.
пробули
на тій висоті
всьогосучасної
5 днів, але літератури
то були дні
Найпомітніші
твори
дуже
важкі. Кожного
дня хтось гинув
і когось
Пряшівщини
є безсумнівним
внеском
у разанило.
Я
тоді
був
командиром
міномету
і
під
час
гально-український літературний процес. черЛігового
мінометного
обстрілу
булоякийсь
поранено
тературний
журнал
«Дукля»
час мого
був
навідника
і одного
з заряджаючих.
Моторошні
дні.
провідним
загально
українським
виданням
Там
же, під Шахтарськом,
вперше проблематики.
зі мною сталолітературної
та культурної
сяЯ те,
що
наливають
артилерійською
дуеллю
в прячому так докладно зупиняюся на
літературмому
смислі
слова.
Ми
відпочивали,
аж
раптом
ній ділянці життя українців Словаччини, адже
прибіг
командирВам
батареї
наказав наводитися
на
вона знайома
чи неі найкраще
і Ви є одним
ціль
як
можна
скоріше
–
розвідники
помітили
воз її безпосередніх творців цього процесу. Адже
рожий
міномет,
що автор
займавблизько
позицію200
длянаукових
ведення
Микола
Мушинка
вогню.
Стало
зрозуміло
–
хто
перший
дасть
залп
розвідок, більше 1000 статей, 350 рецензій,
50
і книг.
поцілить,
той і перу
виживе:
або ми, праці
або вони.
Я і мій
Вашому
належать
«З україн-
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навідник
(новий хлопець,
бо Словаччини»
мого штатного(1963
було
ського фольклору
Східної
поранено
і його відправили
у шпиталь)(1976,
не стали
чер.), «Фольклор
русинів Войводини»
1987
кати
заряджаючихусна
і зробили
все швидко
удвох
р.), «Українська
словесність»
(1973
р.) –тая
давав
наводив, а я в цей сучасний
час зарядінших.координати,
То якби Вивінохарактеризували
жав
міномет. Дали
перший
залп. Командир
з дополітературний
процес
в середовищі
українців
могою
бінокляз огляду
скорегував
50це
метрів
управо.
Ще
Словаччини
на те–що
важливий
чинодин
залп – ми живі,
а ворог знищений…
Отака
ник збереження
національної
ідентичності…
якась
нелюдська
і статистика
Мушинка:
На арифметика
початку 50-х
років на
за війні.
ріНаказ
висоту партійних
і відійти булоорганів
прийшеннямзалишити
вищих
нято
після того,
як надвечір
4 серпня
наші порозпочалася
т. зв.
„українізація“
російських
зиції
накрили
«Гради»
- залишитись
там ознашкіл та
культурних
установ.
Було це правильне
чало
понести
невиправдані
та й своє
рішення,
бо населення,
якоговтрати
воно торкалося,
бойове
завдання
той час ми
виконали.
і справді
не було на
російським
але вже
українським.
Раннім
ранком
5 серпня
2014 року колона
машин і
Та важлива
реформа
проводилася
бюрократичбойової
техніки поволі просувалась
на північ,
поним адміністративним
способом без
належної
вертаючись
табору Вбази.
Дебальцеве
з цьопідготовки дотабазового
матеріальної
Російського
важкого
бойового
завдання.
Всі були насторожі,
мовні
газети
і журнали
(„Пряшевщина“,
„Детримаючи
в руках голос“,
свою зброю:
чекали на появу
вомократический
„Пионерская
газета“
рога,
що міг
з’явитись із-за
найближчої
„Костер“,
„Карпатская
звезда“)
і навіть«зеленки».
русиноНаша
вийшла на рівну
шосейнубули
дорогу,
відіймовніколона
(„Благовістник“
та „Зоря“)
скасошла,
здавалось,
безпечну відстань
від місця
невані й
замінені на
україномовними
(„Нове
життя,
щодавніх
боїв і всі„Піонерська
бійці поволі газета“),
починали
“Дружно запеклих
вперед“, „Дукля“
розслаблятися,
жартувати, кадрів
палити не
в більш
для яких кваліфікованих
було.спокійній
Учителі
манері.
Спокійніше
почував себе
і мій мінометний
понад 240
російськомовних
початкових
шкіл не
розрахунок,
що їхав у кузові
військового ГАЗ-66
володіли українською
літературною
мовоюізіміз
нометом
причепі,
як-небудь на
ящидня на на
день
мали умостившись
вчити по-українськи.
Вони,
ках
із боєприпасами
та ні
іншим
солдатським
майном.
по суті,
не володіли
російською
літературРаптом,
десь хоч
попереду
почувся
вибух а і
ною мовою,
і вважали
себесильний
„русскими“,
стрілянина,
миттєво
зупинилась.
Я одразу й
вчили дітейколона
суржиком
– „язичієм“
за російськоне
зрозумів,
що трапилось івиданими
лиш по обличчю
стрілмовними
підручниками,
у Пряшеві,
ка,
що їхав на бойовій
позаду
зрозумів,
пристосованими
до машині
місцевих
умов.нас,
„Русских“
що
трапилось
щось страшне.
Наступної
митідовея відучителів
у коротких
вакаційних
курсах
дав
своєму розрахунку
полишити
лосьнаказ
„рекваліфікувати“,
тобто
навчити машину
говори- і
сам
на асфальт.
Лише
зараз стало
ти йшвидко
писатизістрибнув
по-українськи.
Тих, які
відмовились
зрозуміло,
що трапилось:
наша
колона потрапила
від „рекваліфікації“
і не
прийняли
українсь-в
засідку
і одна бойова
машина звільняли
була підбита.
Розтаку національну
орієнтацію,
з робошування
ворогавипускниками
я визначив за напрямком
ти і заміняли
коротких стрільби
курсів.
інших
бійців
– невеличкий
лісок метрах
в 600від
справа
Сухоніс:
Свого
часу зазнавши
утисків
чевід
дороги. Ставши
на коліно, я влади
приготувався
до вехословацької
комуністичної
Ви 5 років
дення
вогню, але ворога
я не бачив,
більше, паскапропрацювали
у рідному
селі втим
колгоспі
жено
тріщали
кулемети і язаподумав,
що мій автомат
стухом,
відповідаючи
випас 150-200
голів
може
почекати
а тому
не стріляв.
худоби.
Однак,ближнього
не забулибою,
свого
покликання.
До
нашої
машини
підбіг
і скомандував:
Адже
Ви один
із тих,
на полковник
кому тримається
украї«Міномет
до бою!!!».
Я разом Микола
із своїм номером
обнознавство
за кордоном.
Мушинка
слуги
миттюввідчепили
мінометукраїнські
від машинитрадиі привідроджує
діаспорі забуті
вели
його до боюімена
так швидко,
як ніколи
раніше.
ції, прославляє
недооцінених
українсьКомандир
батареї дав
напрямок і політиків,
відстань і накаких письменників,
художників,
учезав
вогонь:
чотири касети
(16доброго
мін) полетіли
них,вести
бореться
за визнання
у світі
імені
вУкраїни.
бік ворога.
В цей
час навколо
всіцістріляли
своєї
І все
ж таки
попри усі
життєвізіуспізброї,
кулеметів
та гармат, щонанаЗемлі?
машихи як збиавтоматів,
визначили
своє призначення
нах,
підствольних
гранатометів
та навіть зеніток.
Мушинка:
Крім
п’ятирічного
пастуРаптом
команда п’ятнадцять
згортатись – колона
хуванняпоступила
я ще майже
років
швидко
рушила
далі, але вже
не по дорозі,
а, звернувпрацював
кочегаром
у великому
житловому
ши
вліво через
лісосмугу, прямувала
по пшеничному
кварталі
м. Пряшева.
Та цей майже
двадцяполю,
місцями
долаючи
вогонь, яадже
пшениця
затирічний
період
(1971-1990)
вважаю
чи не
горілася
від наслідків бою,
що точився
кількаСправа
хвилин
найпродуктивнішим
у своєму
житті.
тому
Кілька
із піхотою
ще стояли
у тому,
щобойових
в обох машин
заняттях
я маввсе
море
вільна
дорозі
прикриваючийого
відхіддля
колони,
ного
часуі вели
і мігвогонь,
використовувати
пощо
швидко попрямувала
до найближчого
блокпоповнювання
своїх фахових
знань та наукової
сту
українських
військових,
дорога
до пасовиську,
якого зайняроботи.І
у пастушій
колибі,
і на
ла
15. Прибувши
на блокпост,
всімлітератубуло дано
і вхвилин
кочегарці
я міг читати
наукову
команду
«до бою»
чекали продовження
ру, слухати
радіо,- ми
дивитися
телебачення,нападу.
а це
Але
більше стрілянини
чути неЯк
було.
Лише
коли всі
поширювало
мій кругозір.
я вже
згадував,
оговтались,
сталозаборону
зрозуміло,друкувати
що з цьогосвої
боюпраці
вийти
маючи сувору
вдалось
не всім:
в підбитій ізпресі
ворожого
танку, що був
в Україніта
українській
Словаччини,
я
удрукував
засідці, бойовій
машиніЄвропі,Польщі,
загинуло 5 наших
хлопців.
їх в Західній
Хорватії,
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підійшов до
медичної машини,
де пакуСША та Канаді не порушуючи трудову дис- Дехто
дня народження
письменника
Федора Іванчова
трупи. Я
не народження
пішов. Я знав,
що я там
поципліну, бо і колгосп, і квартирне управ- вали
та 100-ліття
з дня
патріарха
словалиш потім я– із
потупленим
ління, платили мені за фізичну роботу, яку бачу.
цької Іукраїністики
нині
жиючого поглядом
дійсного
розповіді
інших Миколу
про те, Неврлого.
що пакувая чесно виконував. Наука була моїм гобі. слухав
члена НТШ
у Словаччині
Не
там шматки…
Одного
зовсім неУкраїни,
знайшли…
Після політичної реабілітації 1990 року я ли
оминемо
й 25-річчя
незалежності
яке
Богом
було дароване
життя
одному„Борихлопзміг без перерви продовжувати свою наукову Проте,
співпадає
з 25-літтям
Вашого
славного
з того
екіпажу. Він
дивомВас
залишився
живий
роботу. Як би я визначив своє призначення цю
стена“.
Заздалегідь
вітаємо
з цим ювілеєм.
вибухомаби
його
відкинуло
машини
і він відолиш
на Землі? Давати рідному народові (в даному –Бажаємо
Ваш
журнал із надалі
ширив
ногу. їїОсь
так буває.
Цьогонехлопця
випадку русинам-українцям Пряшівщини та пошкодив
мості про собі
Україну,
історію
і культуру
лише
нашу машину
і я сидів
поруч візусьоним:
Україні) максимум того, що ти зможеш дати. посадили
на РіднихвЗемлях,
але й серед
українців
Сухоніс: З 1990 року Ви є співзасновником та пригостив
му світі. його цигаркою і мовчки дивився на ньояк він Щиро
порожніми
вперся
в дорогу, що
головою НТШ у Словаччині. Наскільки дієва го,Сухоніс:
дякуюочима
за цікаву
розмову!
ця установа? Чи витримує
вона виклики тікає з під кузова машини і тихо, майже нічого не
«їх нема, їхз паном
усіх більше
нема…»
сьогодення з огляду на політичну, економічну, розуміючи,
Повнийшепоче:
текст інтерв’ю
Миколою
Пізніше було ще багато боїв і багато випробурелігійну ситуацію в світі?
Мушинкою
читайте на
нашмузавдань
офіційному
під час виконання
бойових
в райМушинка: Я був першим дійсним членом На- вань
borysten.com.ua
сайті
оні
Жданівки,
Нікішино
та
Авдіївки,
але найукового товариства ім. Шевченка із-за „залізного занавісу“, обраний на загальних зборах у головнішим є те, що ми змогли повернутися
Парижі 1989 року, коли воно і в Україні, і у Че- додому. Але, нажаль, не всі. Царство Небесне
хословаччині вважалося „українською буржу- тим, хто з честю виконав свій обов’язок, віддавазною-націоналістичною організацією“. НТШ ши життя за Україну та мир для свої близьких…
у Парижі ще раніше (1975 та 1987) видало дві
Дмитро Снітько ( Донбас – Січеславщина)
мої наукові монографії. Після політичної реабілітації (1990 року) я заснував НТШ у Пряшеві, а до 2013 року був його головою. НТШ у
«Україна
– європейський
вибір» без якої-неСловаччині
під моїм головуванням
будь фінансової допомоги від Словацької дерПерспективи
розвитку
аквакультури
в Україні з огляду європейського досвіду
жави
видало кілька
поважних
публікацій та
влаштувало ряд наукових конференцій (при
Аграрна
має
значний
співучасті Дніпропетровщина
інших українських організацій).
У
водний
фонд,
він
представлений
водосхо2013 році головою НТШ у Словаччині було обвищами
(Дніпровське,
рано Владислава
Ґрешлика. Я Дніпродзержинсьпереконаний, що
ке,
Каховське),
річками,
озерами.
На дійсних
сьогодНТШ у Словаччині, яке нині
має вісім
нішній
день в звичайних
Україні Держрибагентство
у
і кільканадцять
членів, буде і надалі
рибній
галузі
України
проводить
багаточисельні
успішно розвиватися. Цього року ми плануєреформи.
Це і запуск
рибного
і дерегуля-і
мо відзначити
160-ліття
з патруля,
дня народження
ція,
стимулювання
розвитку
аквакультури
тощо.з
100-ліття з дня смерті Івана Франка, 100-ліття
Отже, в одному із вузів Дніпропетровська на біотехнологічному факультеті нещодавно була відкрита
нова спеціальність: «6.090201 Водні біоресурси та
аквакультура». УЦікаві
зв’язку з розвитком
факти:цього напрямку-таЗакінчив
збагачення
досвідом,
на підставі
договоруВищу
про
Руську
гімназію
у Пряшеві.
співпрацю FEFU (Федерація «Обмін Франція - Україосвіту
одержав
у Карловому
університеті
на»)
та нашим
університетом
мною було
здійсненнев
стажування
на провідних
фермах
з культивуванням
Празі, де під
керівництвом
І. Панькевича
та Є.
гідробіонтів,
науково-практичних
дослідницьких
Врабцової почав
вивчати фольклор
південних
комплексах Франції. Хочу відмітити, що для мене
лемків.
З 1960 р. працював
кабінеті
україніто
було несподіванкою,
коли нау тижні
підведення
стики
Кошицького
університету
(Пряшів).
підсумків стажувань у Франції я познайомилася не
лише з членом цієї федерації, але і президентом Асоціації рибництва Франції Patrice ASTRE. Він виявивв аспірантурі
у Празькому
та Київськося- Вчився
відкритою
людиною. На
той час, я подарувала
нему
ім.
Т.
Г.
Шевченка
(1964–1966
рр.)
університевеликий сувенір (магніт з краєвидами нашого
міста
Дніпропетровськ),
у жартівливій
формі минаук.
домовитах. У 1967 р. здобув
ступінь кандидата
Був
лися
що
неодмінно
пан
Patrice
обов’язково
завітає
висланий
з
СРСР
через
контакти
з
дисидентами.
до нас. До того ж, він зазначив, що декілька разів
вже був в Україні, де мав змогу співпраці з іншими
вузами,
та підприємства- За рибними
протест господарствами
проти введення
військ Варми.
Він
здивувався,
що
в
Придніпровському
регіоні
шавського договору в Чехословаччину
також є акваторії та індустріальна аквакультура.
переслідувань
відлучеІ зазнав
в наступному
році в якості(1968),
стажера був
я зустрілася
у
місті
(Франція) з Patrice
ASTRE та його
друний Тулуза
від наукового
і літературного
життя.
жиною, спеціалістом по переробці риби та рибної
продукції Maryse ASTRE. Цей час був незабутнім,
- йАвтор
близько
200 танаукових
хоча
надзвичайно
активним
насиченим.розвідок,
По-пербільше
1000 статей,
350 рецензій,
50 книг
ше,
я ознайомилися
з технологіями
вирощування
та

- Лауреат премій ім. П. Чубинського, І.
Франка, Д. Нитченка, В. Гренджі-Донського, румунської премії «Корона Карпатика».
розведення гідробіонтів, змогла порівняти український
та європейський
досвід.проПо-друге
під час
- Автор
понад 70 праць
В. М. Гнатюка
переймання досвіду з культивування гідробіонтів
і був підписаний меморандум про співпрацю з на- Псевдоніми:
Микола
Вірук,
Микола
шим
університетом. На
базі якого
у квітні
2016
року
до Дніпропетровського
аграрно-еГнатюківський,
Микола державного
Пастушенко,
Петро
кономічного
університету і прибула французька
Ігорчук та ін.
делегація, в складі якої були Президент асоціації
рибництва Франції, незалежний консультант з аквакультури, член федерації обміну Україна – Франція Patrice ASTRE та його дружина - спеціаліст по
переробці риби та рибної продукції Maryse ASTRE.
Під час квітневого візиту Patrice ASTRE відзначив,
що наш регіон має значний потенціал, достатньо
акваторій та всі передумови для розвитку рибництва та забезпечення населення вітчизняною
якісною продукцією. Візит в Україну був не першим, 5 разів Patrice ASTRE здійснював візити до
нашої країни. З 2 квітня Patrice разом з дружиною
Maryse вже мали візити до м.Київ, Одеса, Херсон, ще був запланований візит до Білої Церкви.
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новітнього
серболужицького
письменства.
навички
впродовж
вивчення
вказаних
Винятково
талановитий
Бенедикт
Дирліхдисциплін.
пише
Зокрема,
технологічний
фрагмент
видалення гіполірику, короткі прозові твори верхньолужицькою
фізу
у риб, мовами.
проведення
та німецькою
Він –морфо-метричної
автор, співавтор таоцінки,
визначення
коефіцієнту
вгодованості,
вікової
видавець
численних
поетичних
збірників і антогрупи
володіння
методиками
логій у риб,
Німеччині
й закордоном.
Членгідрохімічного
ПЕН-клубу
Німеччини.
аналізу
води при розведенні риб. Студенти перВідзначений
престижними
шого
курсу багатьма
презентували
фрагментлітературними
наукової ропреміями,
зокрема,
премією
імені основоположботи
з вивчення
різних
технологічних
умов вироника серболужицької
літератури
Якуба Барта-Чищування
риб, аквапоніки
у рибництві;
студентка
шинського
(2011), Міжнародною
літературною
3-го
курсу представила
експериментальну
частину
премією імені Миколи
Гоголя «Тріумф»
(Україна,
культивування
прісноводних
креветок,
вивчення
2015). Член Міжнародної літературно-мистецької
рівня
їх адаптації
Академії
України. до кормового чинника, впливу
адаптогенів на організм цих гідробіонтів (науковий
керівник Гончарова О.В.). Асистент кафедри ВБА
Стась Марія презентувала фрагмент кандидатсьЛітня
кої роботи, дискусії
булипастель
динамічні, Patrice і Maryse
ASTRE дали чимало порад для кожного напрямку.
У перлах із води,
Приємною несподіванкою
була зустріч з асНемов
лілея росна,
пірантом Амируш
(м.Тіарет,
Алжир), французТи сонцем
струмениш,
ські гості знайшли
спільні
інтереси, втім спілА легіт пестить
коси.
кування на французській
мові
дало можливість
спільним туристичним візитам по місту. АлжирІ серце
калата, про новий наській колега почав
задумуватися
Бо
я
з
тобою
поряд.
прямок проведення досліджень
– аквакультура.

Спритніше від води
Нас люди обговорять.

Розбуди мене
Серед ночі двері затрусило.
(Роздвоїтись дозволяють сни).
Я-господар заволав щосили.
Я-грабіжник крався вздовж стіни.
Перший-я побіг його шукати,
Та в дорозі збивсь на манівці.
Інший-я почав себе збирати:
Всі фрагменти й часточки ось ці.
Порятунку нізвідки чекати.
Хто зарадить, якщо сам не зміг.
Ледь живий несу себе до хати –
На не
переступлений
поріг.
На фото:
подружжя
Patrice
і Maryse

ASTRE разом з автором статті в кабінеті
декана біотехнологічному факультеті
ДДАЕУ Станіслава Піщана.
В результаті візиту було обговорено та спроектованого чимало сумісних проектів, в тому числі і
можливість проведення обміну студентами Україна-Франція, співпраця з провідними підприємствами з культивування гідробіонтів Франції, України з залученням наших студентів та викладачів.
Слід зауважити, що провідним завданням у програмі Patrice і Maryse ASTRE в нашій країні є
проведення аналізу акваторій, дослідження потенціалу рибних господарств та внутрішніх водойм.Основна мета: співпраця Україна-Франція,
розвиток, впровадження європейського досвіду вирощування та розведення гідробіонтів до
технологічних процесів українських рибних господарств, розвиток рибної галузі в Україні.

Бенедикт Дирліх

№04 (297)
№01
(294)

за ініціативою
студентів, були сформовані групи.
Рубрика «Наші
переклади»
Студенти вдало демонстрували набуті практичні

Після офіційної зустрічі французської делегації у
стінах нашого вузу ми почали активно здійснюваБенедикт
народився
1950 року
в Рекельвіти
програмуДирліх
запланованих
візитів.
ДДАЕУ
ці (Саксонія).
У 1968-70 роках
вивчавРектор
філософію/
проф.
Анатолій
Кобець
висловив
зацікавлення
теологію в Ерфурті; у 1975-80 – театрознавствовуспівпраці
і побажав
плідної роботи
впродовж
візиту.
Лейпцизі.
Згодом працював
драматургом
у німецьОдин
із напрямків
досліджень
французської
ко-лужицькому
народному
театрі
у Баутцені.делегаБув
ції
- розробка
та проектування
модулів–використанполітиком
і журналістом,
і повсякчас
активним
громадським
діячем,джерел
зусилля
котрого
ня
альтернативних
енергії.
Підспрямовані
час дискусій
на збереження
культурного
простору
та мови
Patrice
поділився
власними ідеями,
а декан
відмітив
одного
з найменших
–
можливість
розвиткузахіднослов’янських
цього напрямку та народів
впровадлужицьких
сербів.
ження
проектів
в Дніпропетровській області. ТижДо розпочався
літератури Бенедикт
Дирліхпрезентації
увійшов на-Patrice
день
з представлення
прикінці
сімдесятих
років
минулого
століття,
и
Maryseпосівши
ASTRE про
особливості
ведення
аквакульвідразу
осібне
місце у генерації
повоєнних
тури
у
Франції
для
студентів
біотехнологічного
фапоетів, вихованців гуртка Кіто Лоренца – класика
культету. Декан факультету Станіслав Піщан урочисто привітав
гостей,Дзюба
після чого були запитання,
Переклад:
Тетяна
відповіді, дискусії з аудиторією та президентом Асоціації рибництваБезпечне
Франції. Patrice
літовідразу закцентував увагу про неймовірні враження щодо «українського колориту» наОх,
біотехнологічному
факультеті.
це літо,
Студенти ретельно Легконоге,
готувалися до цієї події, колориту додали
національні костюми,
та символіка
Перестрибнуло,
наче лань,
України та
Франції.килим
Patriceкрай
і Maryse
ASTRE зауКвітучий
дороги,
важили, що
були
приємно
вражені
почути
запиПісок гарячий – без вагань.
тання на французській мові від наших студентів.
Приїздом іноземних
Ох,фахівців
це літо!з аквакультури зацікавилисяЯкі
і представники
преси. Під– час урочипростерло горизонти
стого запуску
установок
з
культивування
Ні прикордоння, ні межі. раків на
біотехнологічному
факультетісині
та свята,
Йому підвладні
далі влаштованого студентами,
на чолі з деканом
І невикладачами
знайомі рубежі.
Піщаном Станіславом, президент асоціації рибництва надав інтерв’ю для
телеканалів нашого міста.
Летить
Крім того, наші
гості
були
запрошені
Без меркантильних
цілей на відкрите
заняття з технології
продукції тваринІ падаєпереробки
до наших рук.
ництва, враховуючи
тематику:
рибна продукція.
Твоє волосся
задзвеніло
Різноманітність
рецептів
рибної
продукції,
Під літній наспів, тихий гук. конкурси, тематична
захід був першим
Моїпрезентація..
ж-бо пальціТакий
неслухняні:
для наших
гостей–під
часїхперебування
в Україні!
Їх танець
трем,
танець – дріб,
Впродовж Немов
перебування
в нашому
вузі делегація
на лужицьке
весілля
здійснила Ян
чимало
візитів
на провідні
Кушка
з гуслями
забрів. підприємства, комплекси з культивування гідробіонтів,
обмін досвідом, порадами
щодо поліпшення веОх, це літо!
дення аквакультури.
Гостям
більш запам’яталися
Воно усе
перекроїло.
візити в наступні
підприємства:
ЧАО «Бастіон»
Воно зігнало спокій, сплін.
- одне з масштабніших
на
Україні
І серце вперше заболілопо переробці свіжої таВ замороженої
рибихвилин.
та морепродуктів.
шаленім стукоті
Підприємство експортує продукцію більш, ніж
у 20 країн світу.
«Дніпро-Донбас» (ЦариО, якКанал
воно перелітало!
чанський рибгосп,
рибо-меліоративні
Ці дні ясні – стрімкі-таки,участки каналу), центр
знарядь у рибництві
та палюванні
Аж очевидним
раптом стало:
«Ібіс», де відбулося
з використанням
Ми протизнайомство
нього – слимаки.
сучасного напряму «Акваскейп» при формуванні акваріумів; придніпровського
Випадок та таромського
рибгоспу, де французські фахівці змогли побачити
технологічні
процеси кроками
з інкубації
ікри, вирощуванЯ натхнення
вимірював.
ня різнихМісто
видівзмовкло
риб та ув
ін.;обіймах
навчально-наукового
сну.
комплексу
та експозиційного
розплідВраз«Акваріум»
відчув самотність
нерозділену,
ника рибництва,
культивування
Поглядом
ковзнувши покормів
вікну. для риб.
Залишилися приємні враження у Patrice і Maryse
ASTRE Ввід
відвідування
відкритого
практичного
сутінках
сум’яття
пересиливши,
заняття з дисциплін
аквакультури
природних
воРадістю захланною праві,
дойм в Ми
поєднанні
«іхтіологією»
та «гідрохімією»
до небаз доростали
крилами,
–
(викладач доц.
Гончарова
О.В.).голові.
Формат проведенДе вже
міркувати
ня був не стандартним для типових занять. Оскільки для задіяння студентів з усіх 3-х курсів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура»

№04 (29
7)
№01
(294)
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Я проклинаю вас

Французький
фахівець
відмітив,
що
Дніпропетровська
область
багата
на
акваторії, а також має значний потенціал.
Наприклад, канал Дніпро-Донбас, на який був
здійснений візит, є міцною базою, за умов реалізації
проекту, яким поділився Кузора Віктор.
„РПЦ назвало войну с Украиной «Священной», а оккупацию
Patrice
запропонував
розвивати
впроваджутерритории Украины Крестовым
походомта
Православия!”
вати
до
технологічних
фрагментів
вирощування
Предстоятеля Української православної церкви Московського
гідробіонтів
аквапоніки.
Він презентував
пропатріарха, митрополит
Онуфрій заявив
про неприйнятність
граму
APIVA,
де
відзначив
позитивні
моменти
української мови для богослужінь. Митрополит Переяслав-Хцього
напрямку
та практичну
цінністьнареалізамельницький
і Вишневський
Олександр Драбинко
це відповів:
"У насмодулю
у храмі, з благословення
покійного
ції цього
на наших фермах.
ЦеБлаженнішого
дасть змоМитрополита
Володимира,
відбувалося богослужіння
українгу
виробляти
екологічно-безпечну
продукцію.
ською
мовою,будемо
українською
мовою ми його здійснюємо
і будемо
Отже,
сподіватися
на продовження співпраці та здійснювати”.
реалізації задуманих проекЗ останніх повідомлень у пресі.
тів за підтримки наших
французьких колег.
Підпроклинаю
час одного вас
з візитів
меніамвона,
запам’ятався один
служителі
вислів Patrice,
він
зауважив:
«Я
завжди
намагаюсь
Що молитесь ви не за свій
народ.
шукатиНе
те,до
щоХриста
об’єднує
людей,
не створює певні
йдете
- доаАхерона,
границі.До
Тому
вода, Ереба
риба - йрефлексують
та є природмороку
смертних вод.
німи.. Головне, це відкритість, духовність, динамічний розвиток,
що що
є керуючою
силою та місією...
За всі гріхи,
розпач наближали,

Я

А істину
замкнули
в ниций круг.
Олена
Гончарова
(Україна),
За те , що ви на це благословляли
Patrice
і Maryse ASTRE
(Франція)
Своїх безбожників,
злодіїв і катюг.

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

Олег Чорногуз
Бо саме так незрячих вчить Апостол,
Його такий священний заповіт
І в цьому суть, і у майбутнє поступ,
Щоб рідне слово слухав Божий світ.
Покайтеся і хоч повірте в Бога,
А не в кремлівських злодіїв – катів.
У них одна, як бачимо дорога,
В геєну огненну, до пекла, до чортів.

у Франції під час вивчення вирощування риби в озері
Monbelгряде уроча тризна,
Нехай на смерть земну

Народ вас зрозуміє і простить,
Якщо повернетесь до матері – Вітчизни,
І вже не будете загарбнику служить.

Про тих, хто робить неможливе

За те, що заповідь ви Божу розтоптали,
Благословить вас Бог, забуде всі провини,
ерговий
візит
доне
госпіталю.
з будь-яким
президентом.
За те,
що
сказалиЗасмутило
- не убий.те що хлоп- рукостискання
До злих ночей
долучить
світлих днів.
ці Замовкнуть,
нічого доброговами
не чекають
на
фронті.
В
остан2.
Ті
хто
пройшов
АТО
кістяк
продані кімвали,
І вас зустріне світламайбутнього
палестина- України.
ні дні знову
прибуваютьнавіки
повітряні
борти з Донбасу. Їх думки,
судження,
світогляд
абсолютно
цивілізаВас проковтне
чорторий.
Живіть
ви так,
як Бог вам
заповів.

Ч

Головні тези від спілкування з нашими захисниками:
1.
Війна
надовго
бо облуди,
вигідна
можВи – холуї
московської
новладцям
по
обидва
боки
фронту.
Куди веде вас карлик й патріарх
2. "Ополченці"
більше
Невже і сьогодні
вам припала
рольщось
Іуди,віртуальне, аніж
реальне.
Більшість
з тих, хто
справді до
При цих
земних,
вже проданих
богах!?
таких належав захищає "рускій мір" вже у іншому світі.
Під виглядом
ополченців
наших війПокайтеся,
згадавши,
Бог - цепоСлово,
ськових
стріляють
регулярні
російські
частини.
Апостола
Павла
і зміст його
листів.
3. Пиятика,
злодійство,
на жаль,
реалії
Найближча
та молитва
й рідна
мова,української Що
армії.
На відміну
від світлих
попередніх
пророста
із рідних
слів. хвиль
мобілізації з нині наявної " четвертої" більшість не збирається лишатися за контрактом на власні осі побачивши безлад у війську.
4. Волонтерську
працю частописьменник,
зводять нанівець
Олег
Чорногуз - український
журбезвідповідальні та недалекі військові. Замовналіст,
редактор
журналів
«Перець»
та
«ВУС»,
ляють те що абсолютно не потрібно на їх позиціях, численних
перепродують
в магазинах
автор
книжок
гумору тапривезене.
сатири.
Порадувало:
Заслужений діяч мистецтв України (1996); На1. Географія воїнів. Буквально вся Україна. Був
ціональна
спілка
письменників
України,
секреодин вусань
з Макіївки.
Років 50-55,
стилізований
оселедець
і
козацькі
вуса.
Зовнішність
ледь
тар (з 1988), член президії. Свою творчу діяльне
театральна.Але
прибув
не
зі
сцени,а
з
самоність він розпочав у редакціях районних газет
го пекла. Російськомовний. Сказав як відрізав:
на
Українець;
батько
—ЯФедір
- Я Вінничині.
не за Порошенка
і Яценюкак
воюю.
за свойДананилович
(1885–1948), лікар-ветеринар; мати —
род...
Виглядає
наше патетично,
навітьдомогосподарка.
знову ж таки теОксана
Андріївна
(1891–1980),
атрально. Але сказав це з матюком, кульгаючи на
прострелену під Донецьком ногу....
Олег Чорногуз
закінчив
універсиПросто
незбагненно
де такіКиївський
люди беруться
попри
сотні
років
русифікації
та
брехні
нашого
народу.
тет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики
Потиск руки був для мене більшою нагородою, аніж

(1959–1964). Член НСПУ (з 1963), НСЖУ (з 1960).

ційний, державницький, хоч і може бути оформлений Івперший
простакувату
лексику.
я, прийду
в Печерську Лавру,
3. Кожен зДе
тих
з
ким
нам вдалося
поговорити , познову запанує
дух сторіч.
при те що
таі більш
аніж критично
Депоклав
істиназдоров'я
нетлінна
надхмарна
ставиться
до назавжди
нинішньої смертоносну
влади, поглядів
Здола
ніч.своїх не
збирається міняти. Україна має і повинна жити так
як хоче
- основний
лейтмотив
розмови...
Князь
Володимир
знов до
вас прибуде,
4. ХлопціПовернеться
мають великі здуховні
запити.
Подякували
далеких
берегів,
за харчі,Іаобійме
цікавість
найбільшу
до книг. Ось
вас,
як синіввиявили
заблудлих,
де нині
справжній
український
читач!
На
фронті!
Й пробачить гріх до скону ваших днів!
І насамкінець ще про одне. На наше прохання про
фото на згадку ввічливо попрохали зробити його
без облич в кадрі. Самі вони нікого не бояться. Але
путінські
гниди використовують
фото наших
бійБув делегатом
XXXIX сесії Генеральної
Асамців
для
шантажу
і
психологічного
тиску
на
рідних
блеї Організації Об’єднаних Націй від України
воїнів через Інтернет. А це ранить наших героїв
(1984
рік, Нью-Йорк).
найбільше.
Слава Україні!Захоплюється риболов-

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

Твори Чорногуза друкують в українській іноземній періодиці, зокрема: «Українська думка» (Великобританія, Лондон), «Нова газета»
(США), «Свобода» (США), «Америка» (США),
«Українське слово» (Франція, Париж).
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«КІБОРГ» З РІВНОГО

Культурна дипломатія в Монреалі.

Михайло Блехман — народився в Україні, у Харкові. З 1998 мешкаю з родиною в Монреалі

(Канада).За фахом лінгвіст (кандидат філологічних наук), філолог, перекладач. Пишу прозу. Член
П
Канадської письменницької асоціації. Редагую Інтернет-альманах «Порт-Фоліо». В Україні висунутий на здобуття премії Миколи Гоголя.
ро Романа Рудейчука з Рівного я знав ще до нашої фізичної зустрічі. Він той "кіборг" штурмового Добровольчого Українського Корпусу що
захищав Донецький аеропорт. Взимку минулого
- Пане
Михайле,
будь ласка,
про
року
«Рудя»
отримаврозкажіть,
важке поранення
- три уламки
себе.
Яким
був
Ваш
шлях
до
Монреалю?
від міни влучили в голову. В ті дні йому було трохи
- Перебуваючи
в Україні,
я працював
сфері
більше
18 років. Він
чекав повноліття,
щоб упоїхати
комп’ютерної
лінгвістики,
очолював
на
фронт. В медичному
висновку
написали розроб- травма
ку виробництві.
системи російсько-українського
переклана
Роман Рудейчук не отримує
доподу, яка
згодом була
в багатьох
моги
від держави,
бо назапроваджена
війну пішов добровольцем.
зокрема
Верховній Раді, Кабміні,
Іустановах,
ось героїчний
юнак ууДніпропетровському.
На побагатьох
банках.
Продоцеміста
навіть
був сюжет
по
чатку
квітня
він приїхав
на Дніпрі
аби спротелебаченню.
До Канади
я приїхав
у 1998
вадити
на передову
свого приятеля
Івана,
а такроці,
само
фактично з 18
років
уже тут.
Разом зЛарисою.
дружизустрітися
своєю
коханою
січеславкою
ноюзнайомих
маємо невелику
Від
волонтерівкомпанію
довідався «Лінгвістика»,
що у юнака пояка розробляла
словникиФактично
та програмне
заважні
проблеми зі здоров’ям.
Роман і так
безпеченняз того
для світу.
машинного
перекладу.
повернувся
Поранення
було, як Зараз
прийзаймаюся
та викладаю
нято
казати, перекладом
не сумісне з життям
і аби не англійсьпрофесіоку мову
Інтернет.
Також досить
баганалізм
та через
відданість
дніпропетровських
медиків,
то ми
пишу:
це і публіцистика,
і художніпатріота.
твори.
то
б втратили
молодого і відданого
Роман доволі високий на зріст. В його роках не
годиться
мати черевце.
Алепро
доточити
бодай, з
- Розкажіть,
детальніше
проект ,«Портдесяток кілограм хлопцю
б не завадило. Однак,
Фоліо».
потиск
руки
хлопця чоловічий
і мужній.
Серце
за- Я став
редактором
цього проекту
в 2006
році,
полоняє
коктейль
з невимовних
емоцій та
почутзаснований
він був
раніше. Спочатку
надіслав
тів.
Перед
мною
фактично
Згодом
під час
одну
із своїх
п’єс,
а потімдитина.
отримав
пропозицію
нашого
спілкування яЦе
переконаюся
і в деякій
інстати редактором.
– електронний
альмафантильності
, і в тому що але
навіть
війнатам
не
нах. Він бувРомана
російськомовним,
зараз
позбавила
хлопця
юнацького
та безпопублікуються
твори
такожромантизму
і українською
мосередності.
А з іншого художній,
поряд зі мною
був справжвою. Він абсолютно
видається
один
ній
мужчина,
захисник!
За цими
словами
раз чоловік,
на місяць.
Серед творів
є поезія,
проза,
пуне
патетика, а Єдиний
суть того критерій
що відбувається
в Україні!
бліцистика.
для матеріалів
Аби
не вони
такі як
Роман
сепаратиська
– щоб
були
гарно
написані, наволоч
цікаві татвона
рила
б рівні.
страшний
шовіністично-фашистський
високому
У мене
є база читачів «Порт«русскій
за кордонами
Аби несвою
такі
Фоліо». мір»
Але іпісля
того, якДонбасу.
декларував
як
він то позицію
під загрозою
опинилось
би взагалі
існужорстку
щодо
Росії, кількість
читачів
вання
України.Розповім
Це страшні
істини
сьогодення.
скоротилася.
одну
історію:
мій другІ
осягнути
їх не може хібау –2011
що дурний
або ворог….
в Санкт-Петербурзі
році опублікував
Політики
журналісти,
науковці
та примірниурядовці в
одну моюі книгу,
приблизно
у 200-х
Україні
говорили про
державках, та роками
розповсюджував
її. начеб-то
Але колибрак
у 2014
р. я
ницької
нашій країні,
оголосивідеології
про моєв ставлення
до про
Росіївідсутність,
та її агремовляв,
якогось об’єднавчого
чинника цієї
для книвсіх
сивної політики,
він спалив залишки
українців.
А в особі
худорлявого
юнакаЯіздуже
майги, настільки
був цього
зі мною
не згодний.
же
дитячою зовнішністю
та долею
справжнього
пишаюся,
що потрапив
до числа
людей,мужа
чиї
можна
бачити
усі складники
для–того
книги було
палили.
Особисто
для підґрунтя
мене Росія
це
що
прийнято угруповання,
називати національною
Роман
бандитське
а Українаідеєю.
– була,
єі
та
йогоВбойові
побратими,
буквально з оскільусіх кубуде.
цьому
питанні котрі
я об’єктивний,
точків
нашої
країни,скоїла
ризикували
і віддаки якби
Україна
щось здоров’ям
таке, як Росія
у
вали
заради
одного – заради
щобсаме.
була
2014 життя
році, то
моє сприйняття
булотого
б таке
Україна.
На жаль,
навіть
сучасний
- Чи ведете
Витакий
щосьжорстокий
на кшталт
блогу?
Яка
світ і , як не гірко,його
Господь
хоч
і
дав
так
багато
дотематика?
брого
українцям
та водночас
оселив
поряд з таким
- Я дуже
обережно
ставлюся
до системних
мекровожерним
і диким
сусідом.писав
Жорстокість
і лють
реж через брак
часу. Колись
на сайтіпроКремля
така
ж
як
була
за
часів
Чингісхана
і
чекати
від
за.ру. У мене є блог, його час від часу поповнюю.
цього
феодально-кріпацького
утворення
з
суміші
Він не дуже користується популярністю, «Портшовінізму,
совєтчини
і войовничого
під
Фоліо» в цьому
випадку
– значнопопівства
краще. Одназвою
Росія чогось
справа
марна.
нією з останніх
моїхцивілізованого
заміток до блогу
був відгук
Анатому
Україна
жити в Моя
постійному
фільм
«Ху ізприречена
містер Путін?».
старшаспродочтиві
(
як
показали
останні
трагічні
роки
навітьдуже
війка є активним волонтером у США – її блог
ськовому
) хворій
на імперський
фашизммільйони.
території
популярний
у світі,
його читають
з населенням
длявякого
духовні
та моральні
цінності
- Ви живете
Монреалі.
Там
велика актив-

ність української
діаспори? Чи
маєте Ви в Монреалі однодумців,
літераторів,
митців?
- Монреаль, це,
звичайно, не Бангладеш, де майже
немає українців,
але й не Торонто, де українська
громада набагато більша, ніж у нас. Але вона є,
і досить активна. Наприклад, у вересні ми організували конференцію в Університеті «Конкордія» в Монреалі, на неї прийшло понад 100
осіб. Також ми відкрили Літературну студію,
яку спочатку відвідували мало людей, близько
чотирьох, потім збільшилося до 10. Сподіваюсь,
кількість буде зростати. Діє також Українське
Національне Об’єднання (в її приміщенні є студія), там показують спектаклі. Варто зазначити,
що канадські українці 2-3 генерації і нинішні
– це різні люди. Перші – менше перейняті інформацію про реальний стан подій в Україні,
більшість
дужеРоман
оптимістична.
Їм вдалося
На фото:
Рудейчук
разом збез
регти українську
мову,
за
це
їм
велика
дяка.
Ларисою під час відвідин
- А Виміста
завжди
вважали себе українцем?
Дніпропетровська.
- Не просто завжди.
Напівжартуючи, можу
Як вміло що
і совєтська
, а тепер російська
пропаганда
сказати,
ще не народився
– а вже таким
себе
перетворювала
негідників
на героїв,
на
вважав.
Я народився
у Харкові,
мій злочинців
тато – з Луправедників.
Чому
ж будемоВтакими
недолугими
ганська,
а мама
– з Харкова
дитинстві,
коли миі
не возвеличимо
належно
справжніхобласті,
героїв?!у Образ
жили
в Козельщині
Полтавської
мене
того жняня
Романа
Рудейчука
по собі несеукраїнсьпотужній
була
Надя,
з якоюсам
я розмовляв
ідеологічний,
виховний заряд.
Пробуло
таких11якроків
хлопкою
мовою. Пригадую,
як мені
і
чина з репортажі
Рівного потрібно
знімати фільми,правді»
писати
читав
в «Комсомольській
книги,
розповідати народів
на виховних
годинах
у навчальпро
Спартакіади
СРСР.
Я дивлюсь,
як
них закладах,українці,
їх обличчячитаю
мусятьслово
прикрашати
«бігвиступили
«Україна»,
по містах
країни. Зрештою,
які
іборди»
таке воно
меніі селах
ніжно-блакитне…
Таклюди
що це
відповідають
в країні
за ідеологію
повинні
знайти
було,
є і буде до
віку. Навчити
людину
любові
до
нові, сучасні форми
пропаганди
Батьківщини
– неможливо,
цетих
абопатріотичних
є всередині,і
духовних
яких є.
проливали
кров
і віддаабо
немає.цінностей
А в менезавоно
Більшість
канадців
вали
життяпро
наші
герої. А ще
кожен з нас,
в прийнятне
знають
ситуацію
в Україні.
У нас
не дуже
ний длятут
нього
спосіб, мусить
допомагати тим,
хто
багато
інформації
по телебаченню,
ми отвідчув жахи
АТО.
Українське суспільство
має пройримуємо
нашу
інформацію
з канадського
центи і це випробування
– випробування
усвідомлентрального
канал CBC
(Canadian Broadcasting
ням того що наші
захисники
і герої про
нині
Corporation).
Тамсправжні
дуже мало
розповідають
не у міфах
радянської, це
по рухомий
суті шовіністично-російУкраїну,
здебільшого
рядок і глядач
ської пропаганди,
поряд з нами.
навіть
не встигає апрочитати.
КолиВони
були живуть
танки
сусідній вулиці,
їздять у тому
громадському
на Донбасі,
то це показували,
алежлюди
не були
так як і ми
потерпають
від дорожнечі,
втранспорті,
змозі розібратися
та зрозуміти
ситуацію.
Промізерних
зарплат
і безгрошів’я.
Для багатьох
з них
те,
загалом
населення
налаштоване
нормально.
ці випробування ще більші, аніж для решти співгроВіолета
мадян. Адже навітьРозмовляла
для тих пройшов
АТО Москалу
неушкодженим час на війні
не
минає
безслідно
для
здоров’я.
Координатор Global Ukraine
News
Такі люди особливо гостро сприймають будь-яінтервє’ю
читайте
на borysten.com.ua
кі Повне
прояви
соціальної
та іншої
несправедливості.

№04 (297)
№01
(294)

Рубрикаворога
«Нашого
цвіту по всьому світу»
«Долаємо
разом!»

№04 (297)
№01
(294)

28
сучасної цивілізації незрозумілі та навіть ворожі.
«ГОЛОДОМОР ОЧИМА МОЛОДИХ»
Позаяк
мусимо не просто шанувати власних героїв,
а творити з них символи та кумирів. Тим більш що
вони того варті. І будемо відверті – цьому можемо
повчитися
у наших ворогів. Будьмо уважними до
и пам’ятаєш ти свою
цих людей
навіть
у побутових
історію?
Чи часто
ти згадуєшдрібничках. І якщо
в круговерті
будень Ви Неважливідчуєте черствість у душі
її? Непотрібно?
во? Кожен
розставляє
по- на мить уявіть де
коли
зустрінетеся
з пріоритети
героєм АТО
своєму,
пам’ятай:
існує
він
був вале
криваву
для народ
України
зиму коли Ви спали
доки існує його історія, а історія
вдоти,
теплому
ліжку
у
власному
помешканні.
Згадайте
існує доти, доки ми пам’ятаємо про
про
їх матерів
дружин
неї. Ісльози
це не лише
наука іабо
урок уколи вони проводшколі. наших
Знання захисників
історії є надзвичайно
жали
на поле бою. Уявіть, бодай,
важливою
у формуванні
на
хвилькускладовою
як то боляче
кожного дня чекати дзвінка
сучасної
людини,
пам’ятьяка щодня і щогона
мобільний
віда історична
рідної людини,
є важливим чинником у формуванні
дини
у смертельній
небезпеці.
національної
свідомості
народу. Зрозумійте, хоч частково,
що то
за велике щастя
коли батько чи чоловік
Однією
з найтрагічніших
сторінок
історії України
Голодомор
1932- сумно зустрічати
завжди
поряд. єІ як
то невимовно
1933 років.
не зважаючи
вихідні
без Навіть
тата і коханого.
Це на
ж на загал не складчималу кількість наукових напрано.
Бо
воїни
АТО
відчувають
все
цювань, досліджень, неодноразо- так само як ми…
А
Романацієї
Рудейчука
то нині
вещодо
висвітлення
історичної
події я вірю що у нього
як вбуде
українських
так напевно,
в зарубіжних
все
гаразд. Бо,
є у Всесвіті вища сила
ЗМІ,
ця
проблема
лишається
людей
Добра
і Справедливості,
яку багатобільшість
людей назива-

ють Богом. Пройде буквально тиждень після нашої
зустрічі з Романом у Січеславі й в столиці Галичини
Тому наразі
стоїть
за- і
моя розповідь проінформації.
нього зворушить
до дії
добрих
– по максимуму
заможних людей.вдання
Вони згодилася
взяти розповісти
опіку над
людям про голод 1932-1933 років,
«кіборгом» та забезпечити
його
лікування
довести, що
ці ґрунтовне
знання є потрібними
та обстеження спочатку
у Львові,
потім коли
буде
і важливими.
Дляа,вирішення
доленоснихНіколи
питаньнедержавності
важлипотреба, і за кордоном.
страждав забобонвохочу
знатицією
своюінформацією
історію, тому ця
тема,
ністю, позаяк нині
обмежиїї невід’ємний
сегмент, допомагає
тися. Та неодміннояк
розповім
про
подробиці
лікуванбільш правильно розібратися в
ня та видужання Романа,
коли
цеякі
стане
реальністю.
подіях того
часу,
повипливали
на
І ще дуже важливо
що поряд
з нашим
героєм, неУкраїнську
державу
сьогодення.
Нажаль,
у наш
часйому
темілюди.
Гохай навіть на фізичній
відстані,
віддані
лодомору,
і згадана
іншим трагічним
Мудрі й турботливі
батьки,яквже
вище Лав історії нашої держави, не
риса. Між іншим,подіям
дівчина
працює
приділяється
належнаполіціантом
увага. Напри-та
познайомилася з клад,
хлопцем
виконуючи,митак
би мопро Голодомор
згадуємо,
зазвичай, лише
у четверту
суботу
ливити, службові обов’язки.
А відтепер
і нові
приястопада.
Ми відчувають
ніби знаємо, аналізуємо,
телі та друзі, котрі
сповна
моральний
робимо висновки
з минулого,
і не лише борг кожного
з нас перед
такими але
грознову наступаємо на ті самі граблі.
мадянами – праведниками
як Роман
Чи то в українців
історичнаРудейчук!
пам’ять

Не підлягає забуттю

Ч

така коротка? Чи ми, українці, надто
Фідель
добрі, що пробачаємо
всі Сухоніс,
знущання,
бо
ж
Україна
за
свою
історію
витрифото
автора
не приділяють
мала чимало…
відкритим і суперечливим питанням
великої уваги цим подіям, не бачать
Наша історія – це не менш важлиукраїнської історії серед дослідників
їх історичного значення. Можливо,
ва складова коріння нації. Українцям
та науковців. Досі немає одностайної
це трапляється
через недостатню
Рецензія
на
книгу
Дмитра
Бондаренка
«Роман
з
революцією»
не раз намагалися «стерти пам’ять»,
думки з приводу кількості жертв,
кількість знань сутності, причин та
а отже, знищити коріння. Але ми
ми маємо лише приблизні дані з
наслідків подій 1932-1933 років. Не
повинні пам’ятати, пам’ятати все:
точністю до декількох мільйонів, таволодіючи достатньою інформацією,
кожну хлібину 33-го, кожну сніжинку
кож відкритим лишається питання
але маючи надзвичайну впевненість
Сибіру. Власну історію просто
світового визнання Голодомору геноу власній правоті, «великі історики»
необхідно знати і пам’ятати зарацидом української нації.
роблять
різноманітні
висновки.
ди майбутнього,
забудемо
– історія
Наразі дослідження та вивченДеякі
з
них
помилкові,
деякі
відверто
Жити дуже склад- талей, адже загалом
інтегрована
концентрація
не пробачить, не винесемо уроків –
ня Голодомору 1932-1933 років я
абсурдні, але люди в нас довірливі,
історія повториться.
но. в будь-що,
на кожній
із деталей
дає цілісне сприйняття.
вважаю актуальним, напевно, не
тому готові вірити
що простільки в науковому плані, скільки
читали
в
газеті,у
мережі
Інтернет
чи
Дуже мало любові На мій психологічний смак,Фіненко
окрім Олександра
вищезазнав суспільному. Суспільна проблепочули від сусідки, причому сусідка
Учениця 11-А класу СШ № 46
ма Голодомору полягає в тому, що і багато
самотченого,
властивості
зорового
аналізатора
тут є найнадійнішим джерелом

РЕВОЛЮЦІЙНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЛЮБОВІ

ності… розкривають перед нами не лише панораму
Петро Мамонов сприйняття дійсності, але й, як годиться, зміст
зображеного. Щоправда, для цього потрібно все
Антонім любові − доступне зору ввірити мозку, тобто створити
це навіть свою, персоніфіковану картину світу. І тут поне бай- стає питання: а яким знімкам ми надаємо передужість і не огида. вагу − кольоровим, під пальмами в яскравому
Це банальна Брехня. пляжному одязі, з типовим атрибутом подібСергій Довлатов них – півасиком, або ж чорно-білим, із зображенням суворих зледенілих вершин... Хоча…
ільшість з нас живе, як... живеться. Побут, Розумію, що чимало прихильників не ускладробота, типові розваги, звані в психоло- нювати своє життя, відразу ж запросять чогось
гії гучним словом «рекреація». Сумно. Однак, наближеного до пальм... І це зрозуміло, адже
якщо вдуматися, то цей сум і «рекреація» – людина – це не лише її цілі і прийняті нею догми,
тільки поняття, що зароджуються в наших го- вона створена з реальної плоті та крові. Тому-то
ловах. Будь-який емпірик зазначить, що тільки чільними ідеями сучасної дійсності оголошені
від самої людини залежить її життя. Точніше, адаптивність і толерантність: скрізь і до всього
від широти погляду. Спеціально поцікавилася можна пристосуватися, все пояснити і прийу знайомого фотохудожника, як називається няти без зайвих міркувань і моралізаторства.
широта людського погляду, наприклад, у фо- На жаль! Це примітивна схема сучаснотографії. Виявилося – панорама. Майстер при- го лжепанорамного сприйняття дійсності:
нагідно пояснив, що панорамні знімки важкі на одному полюсі − адаптивність, на іншодля непідготовленого сприйняття, оскільки мі- му − толерантність, а між ними порожнестять багато деталей. Суть панорами полягає ча. Вакуум. І схема ця настільки ж небезв мистецтві відтворення великої кількості де- печна, наскільки й особистісно безхребетна.
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Знову ж таки,
усереднений (складнощами жит- епоху трансформації суспільства). Про любов
«ГОРТАЮЧИ КАЛЕНДАР»
тя і примхами
долі) читач може сказати, що ми у революційній ситуації, про зраду жінки, про
живемо у складний час, в епоху змін.
Тому
– не рідне місто,НАРОДЖЕННЯ
яке вічно дзьобає носом в ментальДО
100-річчя
ТА
варто прискіпуватися. А однак орієнтуватися
на ну «пухову перину» і якому матеріальна сторона
історичні віхи треба неодмінно.
життя завжди була миліша: автор відправляє нас
20-річчя
СМЕРТІ
ВИЗНАЧНОЇ
На мій погляд, життя не повинно
бути до епохи,
яку ми всі пережили
десять років тому.
надто жорстко пов'язане з якимись епохами чи
Кожен по-своєму.
АКТРИСИ
НІНИ
АЛІСОВОЇ
віхами. Довірятися такій, з дозволу сказати,
схеІ, так
само по-своєму,
ми переживаємо
матичності − означає знецінювативити
своєголовно
життя ів теперішній
час,
в
якому
є
багато
фантомів
і перосійській мові
граму, яка мала служити
пропаганді
власну індивідуальність. Черговий,,найщасливіше
слоган посе-життя
респівів
з минулого,
але режиму
і новихв Україні.
можливостей
в світі’’,
зачервоного
Попрореднього младокерівника: «ранішехоплюватися
ми існували,
накопичення
ми збачимо
заразрадістю
чимало.
новими,
,,радісними’’досвіду
сту Ніна
незвичайною
при-І
потім − животіли, а зараз – відновлюємося»
звернімося
фотомистецтва!
Кожен
змінами та взасамі знову-таки:
небеса хвалити
нималадо
всякі
театральні пропозиції.
ганяє в лещата підсвідомість людини,
якакомуністичного
хоче за- примудряється
досвід,
дивлячись
на
вождів
режиму. Про- збирати
Грати насвій
Київській
кіностудії
у фільм
йти в ліфт і піднятися на ньому вище,
щобнакинутого
ковт- одну
і ту протиж ситуацію
в схожі, як
близнюки,
ти такого
порядку
«Народження
героїні»
(1931) видорежинути свіжого повітря, але на дверях
ліфта напис:
шукачі
фотоапаратів.
– натискаючи
спуставилися
цій ідеології
сильніші
хасеромПроте
був Олексій
Маслюк на
Алісов.
«ходу немає».
кнопку
на важливому
для нас
кадрі
рактером українськіскову
науковці
і діячітільки
А в 1940
р. вона знималася
у фільмі
Разом з тим спроби пов'язати
певніпережили
істо- життя,
щобзло«моментизувати»
незнакультури
нечуваний
«Макар Нечай»вислизаюче
(1940) Володимира
ричні епохи з картиною світу індивіда-людини-оне, яке завжди турбує:
але це
тільки феноменочинний терор.
Шмідтгофа,
фільм-шедевр
«Райдупригадати,
що на початМарка Донського,
«Тіні забутих
собистості в літературі зустрічаютьсяДосить
повсюдно.
логічний
момент га»
протиставлення
особистості
та
ку 30-хсправ
рр, коминісти
запровадили світу.
предків» (1964) Сергія ПараджаНе можу сказати, що я з таким станом
не матеріального
не лише
ґеноцид голодомору,
але і
нова,мистецтві
де Алісову обертів
й важко пізнати
у
згодна. Просто ставлюся до них хоча
і з розумінУ сучасному
набирає
нечуваний терор проти
української
ролі матері Іванапсихологія,
Палійчука, вистуням, але й обережно: не люблю кон′юктурщитак звана
постмодерністська
яка,
Вони власне,
влаштували
у
палавід
у фільмі;
«Криниця вивчення
для спрани. Зрозуміло, що письменники інтелегенції.
відображають
відмовилася
статистичного
,,судилище’’
(1965) Юрія
Іллєнка.
Особливо
дійсність, узгоджуючись зі своєю харківському
апперцепцією,театрі
будь-яких
явищ углих»
людському
житті.
І автор
майорганізації
,,Спілкидемонструє
Визвотеаралізовані
твори стосовно
Шевченка мали
Не як
лише
театральна
громада
і тим,
бачить
це життя
якщо нездуманої
більшість,
то, стерно
нам цей підхід
літеУкраїни’’
лаві оскаржених
велике
виховне значення.
України, але багато
любителів теащонайменше,
їх референтна
група. лення
І це вже
реаль-на ратури
і глобальної
тематики,
аналізуючи взаєбуло засуджено
вчених індивідів
Чоловіком
Валентин
трального
мистецтва
на від
закінчення
ність,
де все
залежить
характеристик
«широтидо страти
модію45почуттів
та Алісової
епохи, вбувякій
вони
і літераторів
на чолі
із академікомЩоправда,
Кадочников
(1912-1942)
– режисер
2015 року автора,
урочистоа не
відзначили
панорами»
від обставин,
у яких він
співіснують.
злегка
звужуючи
кон-і
Такі
процехудожник,
улюблений
учень Сергія
100-річчя від
народження
перебуває.
У це дня
хотілося
б вірити. Сергієм Єфремовим.
текст
до усередненої
української
провінційності.
си свого
відбулися
над представниками
Ейзенштейна,
щозалишається
трагічно рано відпозаслуженої
актриси
НінизаАлісової.
У
Адже
автор
допомогою
твору
Однак основне
питання
різних
ділянок
мистецтва.
Особлимер
в
евакуації
в
Алма-Аті.
Ніна
сама
цьому
новому
році
відзначатумуть
формує художню свідомість читача, яка за всіма критим і після закінчення аналізу роману. Розвиво встрісаючий
двох −
дітей
актрису вони?
Лари20-річчя її літератури
відходу у вічність.
Нінапов'язана
канонами
має бути
з морал-і вражаючий
ток теми:злочин
любов виховала
і революція
чи –сумісні
комуністи
доконалиЧи
на своєчасні?
геніяльному Чи
су насправді
Кадочниковущирі
та кінооператора
Алісова
народилась
16 якщо
груд- автор
лю
й етичністю.
Навіть
проводить
ці поривиВа-в
театральному
творцеві
дима Алісова
(«Вокзал для
двоих»,
ня 1915
р. в Києві.
молодих
років
своїх
героїв
через Зпекло
пристрастей
і вільностейакторові
часи, і коли
мітингова
повсякденність
перевіряє
новітнього
авангардного
театру
«Жестокий
романс»,
«Ширли-мырдівчина
відзначалася
не
лише
вроу всіх життєвих сферах.
правдивість наших почуттів, спрямованих на
Олесеві
Курбасі і його
побратимам.щастя»?
ли» та багато інших). Зятем (до 1976
дою, алеОсобливо
мала незвичайний
і
цінним талат
і дефіцитним
«продук«революційне
Курбаса
1937прир.)оцінці
був Юрій
Іллєнко.спирається
Нічогенька собі
великі літературної
театральні здібності.
Вже як
том»
творчості
в наш
час розстріяли
є опис 3 листопада
Хтось
сюжету
на
року,
а
в
тих
днях
разом
з
ним
було
родина,
де
кожен
–
суперталант
і в
дванадцятьлітня
дівчина
виступала
любові. Любові справжньої, земної, з емоціями і атитюд − «…прийшла пора любити, і почуття виростріляно
представників
родіні темою життя було театраль(1927-1932) на сцені
Київського
диневдоволенням
собою,
з очікуванням
дива і 1111
роз- осіб
никає,
попри все...»
театру на головно
не кіномистецтво.
Вюправді
треба
тячого театру. Грала
в театрі
чаруванням...
Людина,
якаі однопо-справжньому
лю- діячів української
Хтось скаже,
що в революції
почуття
некультури. Я згадав про цю жахлисказати, що різні довідники вказують
часно
продовжувала
навчання,а
у
била, ніколи і ні за якої історичної епохи не вва- доречні... Залишаються лише випалені емоції... І
ву і варварську подію, щоб відчути в
1938 році їй довірено грати роль Лажатиме
своє життя прожитим даремно.
це передбачуване.різні роки народження Ніни Алісової.
яких умовах в цьому періоді знайшЗокрема, солідний довідник «Актеры
риси Огудалової у фільмі «БесприІ література покликана таких відчуттів наХтось двома
руками «за» любов: немає
лися діячі української культури. Вся
отечественного кино» (Москва, 2012)
данница» Якова Протазанова. Але з
вчати. Навчати тримати в пам'яті емоційний
злет,
іншого
почуття,
яке
б
настільки збігалося з ревонаціональна еліта сильніша харакназиває 1918 рік. Так чи інакше, а
цього часу наявно помітно, що Ніна
який
ми
називаємо
любов'ю.
Рівнятися
на
нього
люційним
підйомом
і
екстазом,
який формується
тером, яка не хотіла підкоритися
день народження чудової актриси і
майжа постійно грає визначні ролі в
навіть
тоді,
коли
туга
стискає
своїми
кремезними
під
впливом
віри
у
перемогу
Особистості.
комуністичному
режимові,
була
однієї з найкрасивіших жінок в історії
кінофільмах «Одібна і вже страннодолонями,
коли поруч не видно жодного
небезЩо дає прочитання
роману? Відчуття
розстріляна, або в кращому разі закіно (красу свою зберігала практично
стях любви» (1936), «Дурсун» (1940),
надійного
обличчя.
Коли
революційна
ситуація
життя.
Реального.
З
саунами,
бухгалтерськими
слана в далекі тайґи і тундри, де
до кінця життя). Порадіймо, що вона
«Прокурор» (1941), «Поединок»
змушує
ділити
знайомий
світ
на
своїх
і
чужих,
і,
розбещеними
квочками,
сімейними
сценами і
слід про неї загинув. Слабші харакбула, є й буде завжди у нашій вдячній
(1944), «Дама с собачкой» (1960),
як
лакмусовий
папірець,
перевіряє
істинність
намаршруточними
talks
на
тлі
підйому
револютером люди занепали духом і пішли
пам‘яті.Протягом своєї акторської
«Железный поток» (1967), «Сладших
життєвих
цілей...
ційної
самосвідомості
місцевих
мас.
Боротьба
на службу окупантам. В середовищі
кар’єри Ніна задовольняла естетичні
кая женщина» (1976), «ИспытатеБагато
ще хочеться(1995)
сказати.української
Але... занадто
за себе,
свої
емоції
та любов,
інтелегенції
панував
неупотреби
дітей здатність
і дорослоговистояти
глядача.
ли» (1987),
«Ширли-мырли»
довга
PRELUDE.
навіть
при
тотальних
невдачах,
− парадигмальна
станний ляк, хто буде завтра арешУ репертуарі театру
— яскраві зразта інші. Саме в 30-х роках не лише
Ніколи
не думала,
що напишу
рецензію
напрямна
тований,
такийна
настрій
панував роману.
і секи світової та вітчизняної драматургії,
український
театр,
але українська
революційний
сюжет.
Не
люблю
революцій,
бо
ще. Нашепочинаючи
теперішнє
сприяєі
ред акторів театру. Ніна ІАлісова
відсуспільство
Шекспіра, Мольєра
культура в цілому переживала вкрай
добре
знаю
історію.
злетам.політично
Воно на продовжуючи
підйомі. Адже
небайдужий
соне була в цьому періоді
Шевченком,
Гоголем,
складний
перід,
Можна сказати одну
Проте
Дмитро
Бондаренко
своїм
романом
ціум
активно
аналізував
свої
помилки
десятирічоформленою постаттю. Вона прямо
Чеховим, Ліндгреном, Франком, Олеіз найбільш трагічних епох в нашій
мене
до того
опосередковадавнини.
І дійшов
понад усе ної
сцену
і мала усі
сем...висновків.
Вона виховувала в складних
історії.приємно
Червонийздивував,
комуністичний
ре- ж любила
но,
допомогою
свого твору,
Тому,
адаптивність
толерантність!
великі написати
акторські предиспозиції
і по-гетьполітичних
умовахітодішнє
покоління
жим за
накинув
свої напрямні
праве- змусив
найбільший
вступповинна
до рецензійною
тексту. виконувалаНа
соціальних
ліфтів
заборонних
написів
слушно
своїдверях
призначені
глядачів.
Зваживши
на ювілеї
і на
ла, за яким шляхом
прямуОтже,
про
що
ж
роман?
Про
те,
що
кожен
із
немає,
і
ліфти
працюють!
театральні завдання. Своєю працею
чесну акторську працю Ніни Алісової,
вати культура, тобто визначено т. зв.
нас
хоч одного разу
в своєму
життівона
повинен
бути здобувала
Ковток
повітряжінок
тепер
може
систиматично
широ- революційного
одної з найкрасивіших
в історії
,,соціалістичний
реалізм’’.
За його
чесним
перед
своїм
Про вибіркуабо,
точніше,і тому
вдихнути
кожен. нашого кіномистецтва варто пригаприхильність
вона знайшпринципом
тртеба
було«Я».
за вказівкою
індивідуалізовану
вибору влася
загальнолюдХто
забажає.
в полоні тодішнього так
званодати її і зберегти на завжди у нашій
комуністичної влади систему
,,закріплювати
ських
координатах,
яку
ніхто
ще
в
цьому
світі
не
го ,,соціалістичного реалізму’’, який
вдячній пам‘яті цю постать.
здобутки революції’’, на руїнах і згавідміняв.
Проголоду
підміну
понять
часто буває
в театральнуОльга
диктував
про- Рєпіна, м.Дніпропетровськ
Ярослав Стех (Канада)
рищах, серед
й холоду
сла-(тактбердо
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«Наші
переклади»
«100
РЯДКІВ ПРО КНИГУ»

Петро Коваль (Ольштинек, Польща)

ПАМ’ЯТКА ПО НЕСКОРЕНИХ

НІХТО НЕ МОЖЕ ДОВГО
НОСИТИ МАСКУ…

Злочинна операція „Вісла”1947 р. повинна українських традицій. Здавалося б, що попов’язана
які гострять
на поняття
ввійти до історичної пам’яті якжетом.
другаДосконалість
по Го- коління
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вірні.
Цінною
історичною
пам’яткою
дорозі до одужання… Зате прекрасматері всотуємо впевненість у
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і дріб’язкових,
жадібних дощо
неподобсправжнім
інтересом
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Хоч
всім
співавторам
книжки
доволенням.
На підсичували
диво, я не квапила
Елла
Леус,
«Кат»
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з
боку
нак
антипольських
акцентів.
Автори
спогадів
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зло обтяжують
на
залишімо
Питання
нашу науку.незрозумілий
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родоводу
позбувалося
тодіроі чимало дорослих ських регіонів південно-східної
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в
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повноцінний бог, жорстокий і милоприхильності, любові, дружби і параУтім, в житті все за шаблоном. Це не
свого
життя,
дають
однакове
свідоцтво
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-- треба
було
Елла Леус, «Кат».
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головних героїв
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Щоавторка
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з
вважати,
бо
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і
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Ми можемо
однозначно довго
криЯкщо все
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родині
українського
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Втручатися в хід історії? Спопеляна «особистомузiфронті».
Подивіться
персоніфікуючи
імена
та
прізвища
тися
у боротьбі?
тихень- переплетені
спогади
ЮріяЗайматися
Ліборського,
останнього
слова,
йому
закрили
рот
цементом”.
на свіжість почуттів цих закривавлетих, хто говорить щось подібне у наш
ко саморозвитком за допомогою дискладними
роду прау пам’яті
хлопця цитуючи
погано автора):
записалася
них досвідом
героїв Незабаром
і уявою осягніть
бік (знов-таки,
«Ти
хальних технікперипетіями
і медитативнихйого
вправ,старого
образ
автора,
про
її
щирі
незіпсовані
будеш
жити.
Як
жити
–
інакше
питанвославних
богослужителів,
пов’язаних
з
околиперша
зустріч
з
жовнірами
в
кофедератках.
Він
пливучи життєвим руслом? Бути
емоції,
яких
нам зтак тоді
не вистачає.
Яка
ня.» на приходстві, де навчавсхильним
до скаріотства?
Боронити
цями Дубна
, потім з Холмщиною,
а
по
війні
якраз
побував
свіжість почуттів!
Чи не доживемо ми до того, що
свою персональну територію принциетнічно
Білосточчини.
писати.
”Польське
військо
дожуритисела в
«Від тебе пахнесясвіжим
весняостанній
нетяга нав’їхало
землі буде
пом «моя білоруською
хата скраю…»? частиною
Випробоним
листям
і
сонцем.
Це
дивовижся
за
людство:
«Скільки
передрікали,
повній
бойовій
готовності,
неначе
до
ворожої
вувати перевантаження, спілкуючись
но. Від ката пахне, території.
як від косаряМи
на помітили,
а кінця світу
немає
і немає. Приз іншими людьми і порушуючи всі
як все
вояки
з криком
відлузі. І в твоїх очах смарагдова трава.
кро». Не хочу цього. Тому наше уявмислимі і немислимі інструкції,
чинили
двері,
почали
бити
священика
перешуЯ хотіла намалювати такі очі ляльці,
лення про досконалу людину не
написані незрозуміло ким, але
але в мене нічого не
вийшло.
Дуже
повинно
бути однобоким
або монокували
все,
про щось
питали”.
Потім Дупляк
був
зрозуміло навіщо? Авжеж, якщо виважко намалювати щастя.»
хромним. як „вояки з гарнізону
беремо останнє із запропонованого,
неоднократно свідком,
Головне в такій справі – не носити
то буде, як у Елли Леус: «В інструкції
Елла Леус, «Кат»
прикордонних
Яселку
відвідували
маскиві бути
самим
собою. І тоді село.
ніхто
чітко сказано – не спілкуватися зі
Не треба бути песимістом,
краще війсь
не
зможе
диктувати
свої умови.
Адже
Жовніри
поводили
себе
дуже
вороже,
немов
дисмертниками…».
бути емпіриком, щоб зрозуміти: аврозвинена
індивідуальність
сильної
Будь-який літератор, що випускає
тор не продовжить куни.
у книзі Вони
ці почутбігали
по
хатах,
перешукували
все,
особистості є запорукою того, що
в самостійне життя своїх героїв,
тя як нескінченно довгі, радше зализаглядали
в скрині
з одягом,
кричалиу на
людей,
«гризуни»
не пролізуть
владу,
і ми
розуміє, наскільки важлива для
шить їх у нескінченності
поза буттям,
не
купимося
на
їхні
подачки.
погрожували
пустити
їхні
хати
з
димом.
” На
сприйняття читачем полярність їх
оскільки це вже справжня казка і
Це складно.
емоцій і почуттів, їх неоднозначність
утопія – щомиті їх другий
спостерігати
деньнавідділ УПА
раненько оточив польАле хто сказав, що буде легко?
ський
гарнізон
у
Яселку
і
розбив його, полонив«З НОВИХ ВИДАНЬ ЖУРНАЛУ «БОРИСТЕН»
ши багато війська. Селяни гордилися своїми
партизанами та вважали їх за своїх оборонців.
В селі Миколи Рудавка Яслиська ситуація загострилася, коли в 1946 його мешканців почали насильно висилювати
навідносин
Радянську
Наприкінці минулого року
міжцерковних
і міждержавних
(від Україну.
часу вив серії «Бібліотека «Видання
никнення
обох держав)
була табуйованою
, апольське
імперські
Цю операцію
брутально
проводило
журналу «Бористен» побачиідеологи
потьмарення
свідомості
«заколисували»
навійсько.до
”Люди
пробували
боронитися
втечею
ла в російському перекладі
род в «спільній колисці» , Галина Могильницька у своїх
на
словацьку
сторону
границі.
Там
швидко
покнига Галина Могильницької
книгах «Літос (Або Камінь із пращі правди на розбиття
«Міфотворчість як обґрунтумитрополичого
блудослів’я)»,«
Хроніки великого
шахрайчали будувати
землянки. Одначе,
прихильність
вання історичного мародерства
» та «Міфотворчість
як обґрунтування
історичного
словаків
виявилася
зрадливою.
Одного
разу
ства». Це сталося завдяки
мародерства» вперше спростувала низка неправдичехословацьке
військо
оточило
українських
жертовності українців США,
вих псевдоісторичних вигадок, протягом сторічь декотрі своїми добровільними
кларованих
суспільству
незаперечні
істини.
У досить
втікачів, мовляв,
дляякохорони
перед
поляками,
датками зробили можливим
короткий
часвасна
книги Г.Могільніцкой
стали
майже
бестсеповеземо
на
Судети,
де
будете
почувати
вихід цього потрібного вилером: їхзагальний тираж, не включаючи англомовних
себе
безпечно.
Люди
на
це
погодилися
як на
дання. А промотором цієї шляхетної акції виступив добре
перекладів, виданих за кордоном, сягнув понад 800000
знаний в діаспорі громадський діяч та активіст пан Олекпримірників
і продовжує
зростати.
Трагічні в
події
останкращий вихід
від виїзду
до колхозів
Україні...
сандр
Полець. Який взяв
на себе зголовні
змусили
письменницю
з книг
Спостереження,
винесені
роківтурботи
війни,щодо
зо- нього
Але вчасу
коротці
виявилося,
щоадресувати
замість наодну
південь,
збірки коштів на підготовку до друку такої потрібної
безпосередньо російськомовним громадянам в Україні
середжуються
на
зазнаних
батьками
кривдах,
людський
транспорт
спрямовано
на
північ
-- на
сьогодні праці. І більш докладно про
та за її межами, бо причиною нашої
книгу.
спільної трагедії
наше незнання,
завданих
німецьким окупантом. Зіновієві кордон з Польщею.Зрада
сталаєочевидною,
чехи
Найперше чому (р.н.1939)
україномовна книга
наша зашореність
нав’язаних
нам
Павлинському
ґестапо вже 1941 передали нас полякам,
яких ми вдуже
боялися”
побачила світ в перекладі російською?
ідеологічних стереотипах, наша боязнь
року
розстріляло
у
Львові
батька
за
принаАвтори
спогадів
з
інших
регіонів
змальовують
Адже у нас і без того не бракує видань
правди і небажання міркувати над нею.
московською.
цього Микола
змусила війна
як говорив
багато років
тому поетлежність
доДоОУН.
Дупляк відмічає: зовсім подібнуАдже,
картину
жорстокого
антиукраїнна Сході
України
та агресивна
брехлив’язень
сумління
Наум Каржавін,
«куди
„Тоді
жити
ставало
щораз
важче,
батьки
все
ського
терору,
та
так
само
поганий
візерунок
ва пропаганда Кремля. Адже більшість
простіше раз повірити, ніж жити і миснарікали
на
високі
контингенти,
а
мого
тата
тогочасного
польського
війська
й
інших
збропримірників нового видання буде спрялити кожен день». Але, якщо ми хочемовано не
з волонтерами
душпастиря- за непослух”. йних угрупувань.
мо жити
гідно, нам
доведеться
вибираледве
вислано дотаконцтабору
Михайло
Шумада
(р.н.1941),
ми на Донбас.
А тамтешній
люд,
як не
тися з неподалік
тісного, утепленого
«російською
Оцінює
однак,
що
на
загал
німецькі
солдародом
з
Журавців
Белза,
пригадує,
прикро, часто-густо просто не вміє читаватою» брехні комфортного футляра
ти,
що охороняли границю із Словаччиною, як „весною 1945
р. одноїстереотипів
ночі загінта польськоти українською…
ідеологічних
відшукати
Галина Могильницька
була однією а навіть толе- го війська напав
правду,
замислитися
нею і зробиставилися
до селян культурно,
на наше
село йнад
мордував
усіх
з перших Одного
(якщо взагалі
неприкордонник
перший ...),
ти висновки.
рантно.
разу
потайком
зустрінутих
людей.
До
нашої
хати
крізь
вікно
хто взяв на себе сміливість аргументовідпустив
на на
волю
Миколи,
яка неле- жовнір кинув гранату.(...)
Ми діти з Влас.інформ.
матір’ю врявано відповісти
грубі сестру
і некоректні
наНа фото: організатор збірки коштів
падки наших
ворогів щодо
гально
переносила
товариутворенчерез кордон, за що тувалися, бо заздалегідь
втекли
до
” на
Юрій
серед української діаспорилісу.
США
виня незалежної
Української
держави,
дання книги
російськогощо
перекладу
книможна
було
попасти
до
концтабору
Освєнцім.
Ліборський
(р.н.1936)
стверджує,
мешканці
створення Української Православної
ги «Міфотворчість
як обґрунтування
Коли
1944
року на таЛемківщину
зайшла з його Черничина,
що на Холмщині,
на загал
Церкви влітку
Київського
Патріархату
саму
історичного мародерства» пан Олекідею Української
суверенності.
У тойвідносилася до в роках війнисандр
радянська
армія,
солдати також
за нечисельними
припадками
Полець; обкладинка нового вичас, коли
тема Вони
російсько-українських
дання.
селян
чемно.
нічого самовільно не брали,
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не зазнали більших неприємностей з боку німець- оточений був колючим дротом, а довкола височіли
«УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
ких чи
радянських солдатів. До місцевих людей вартівні вишки. Транспорти з вигнaцями з ЛемківТрагедія
Сході
України,
як сьогодні
не міг
без підстав
вважається,
трапилася на
через
фактичну
„відносилися на
вони
культурно,
а навіть
чемно. Не
щини довший
час перестоювали
залізнодорожнаціональної
державної
в цьомуньому
регіоні.
Духовність
на Донбасі
була віддана
на появідсутність
зрозуміти одної
поведінки
москалів.політики
Коли ввійшвузлі
в Освєнцімі,
звідки довкола
простягавталу ахметових та єфремових. Як не прикро, результат закономірний: тепер тут не лише війна, тепер
ли
вже
до
сіней,
щойно
перед
кухонними
дверима
ся
вид
на
розташований
неподалік
недавно
діючий
тут панують моральні цінності войовничого люмпена «руського міра».
питали:
--Можна?”.
однак можемо
прочитати
концентраційний
табір
смерті. Кожний
Подвійно
прикроДалі
і страшно,
бо Донбас
був і будемо
вірити залишиться
українським.
З цього подібно
номеру
ми починаємо серію
публікацій під рубрикою
Донбас».
збірник
«Постаті.
Натаке:”Найгірше
мені запам’яталися
поляки, бо«Український
з їх- пережив
довгуЇї основу
тяжку складе
подорож
у відкритих
вагориси про
Донбасу».
Ця книга
світ
2011 роцічасто
в Донецьку
жалюгідним
накладом
нього
бокувидатних
зустріли людей
нас лише
най гірші
речі. побачила
Вони нах
дляу худоби,
з цілоденними
перестоями,
у 1 000 екземплярів.
що вкрай
важливе
для розуміння
Донбасу.
спалили
понад 160 Видання
будинків.(...)
Ludowe
Wojsko
бо тодішня
влада пріоритетно трактувала проїзди
Нехай же публікації в «Бористені», бодай, на дрібку сприятимуть розповсюдженню її змісту серед шиPolskie
вбивало
людей,
грабувало,
крало
тощо.
Це
транспортів
важливішого
значення
відлюдей
тих, що
рокого загалу. Однак, з огляду на теперішню днину збірник «Постаті.
Нариси про
видатних
Дон-у
саме
робило
польське
підпілля
ще й в часі війни”. видання.
вкрай поганих
умовах
переміщали
жінок та
басу»
потрібно
поширити
як загальнонаціональне
А на загал
в державі
повинна дітей,
бути започаткована
культурологічна
програма
щодолюдей
історії зта
традиційакції
українського
Донбасу.
Ніде
в масштабна
поміщених освітня
у книзі і текстах
не згадується
старих
каральної
„Wisła”. Для
зобраприпадків злочинних дій УПА проти місцвої поль- ження труду долання виселенцями значноїРедакція
віддалі
ської людності. Ніхто навіть словом неСоСюра
згадує про Володимир
в напрямку незнаних
їм місць поселення, варто замиколайоВич
наявність існування в тамтих часах навіть наймен- цитувати влучну цитату Івана Лишика (р.н.1936),
ших проявів ворожості до місцевих поляків, що(06.01.1898-08.01.1965)
якого з матір’ю везли тоді з рідного Пашова, що на
могла спричинитися до виникнення
конфлікту.
Сяніччині,
до віддаленої
600 км КошалінщиВидатний український письменник,
поет-лірик,
автор понадпонад
40 поетичних
книг, широких
Чинений українцями збройний
опір пояснюють
ни.роману
”А потім
покотився
довгийучасник
транспорт,
переріепічних віршованих
полотен (поем),
«Третя
Рота». Активний
громадянської
як конечний самозахиствійни
в обличчі
смертельної
зуючиУкраїну.
нові терени
широкі премії
поля СРСР
та ріки;
минав
за незалежну
Україну заі радянську
Лауреат -Державної
(1948).
Лауреат Державної
премії імені
Т.Г. Шевченка
(1961).
Автор знаменитої
«Любіть
грози з боку збройних польських
угрупувань
, що
будівлі сіл
і містечок,
звичайно,поезії
всюди
було Україну»
брудно;
(1944).
від самого початку, застосовуючи
злочинні методи, у вагонах смерділо від худоби та всякої нечистоти.
Володимир Сосюра - приклад непересічної творчої особистості яка залишається
виразно прямували до знищення
і
усунення
таких умовах
люди калатались кілька тижнів. Ну
патріотом своєї
землі і українкультури заВбудь-яких
обставин.
ського елементу з його історично
власної
території.
щопоета,
ж, це створивши
ж бо каральна
військовайого
операція
„Вісла”
Донбасівці
вшановують
пам’ять
й підтримуючи
меморіальний
музей
у м. Сіверську
Артемівського
району. Донецький
обласний фонд культури
у 1993 р.
Володимир Галак (р.н.1939)
з Надсяння
пояснює
це У спогадах
майже примовчується
крайня бідність,
Літературну
преміюв імені
присуджується
поетам,
так: ”Хто з українських започаткував
селян пробував
боронити
якій Володимира
прийшлосяСосюри,
жити наяказапущених
німецьких
прозаїкам, драматургам, літературним критикам та краєзнавцям.
своє майно, того грабіжники без вагання на місці землях. Ніхто якось не згадує про те, що знайвбивали.(...) Селяни стали організувати якусь са- шовшись в зруйнованих будинках, яких не хотіли
мооборону, але з огляду на обмаль зброї, їхні дії брати польські осадники, українським родинам,
обмежувалися до повідомленням, що надходить позбавленим харчових запасів, грозив голод. Забанда”.
Він особисто був свідком нерівних боїв сіяні
поля залишили в своїх сторонах, а тут перед
Україну».
Складна історична доля випала Україні в 1917-20
польського
війська з партизанами
УПА , що ставазими
зібранняСосюра
врожаюзанехарактером
було можлиА оскільки
Володимир
був
роках. Більшовицький
переворот, блискавична
зміна настанням
ли
в обороні
своєїРада,
загроженої
нападами
людності. ве.
Дорослим
та дітям
прийшлося
за півдарма
найчесною
і правдивою
людиною,
то неважко
було уявиурядів
- Центральна
Гетьманат
П. Скоропадського,
ти, що творилося
в цей
період в його
в його
думДиректорія,
- громадянська
війна...
Улітку
Во- матися
Микола
Дупляк
не дивується
тим,
що 1918
людироку
в його
у польських
господарів,
абидуші,
якось
вижити.
ках іситуація
серці. Прийнявши
комуністичну
ідею і реалії,
В. Солодимир Сосюра
закінчує Кам’янську
агрошколу,
одержує
лемківській
місцевості
підтримували
упівців
як Ця
змушувала
чималу частину
українців
сюра прекрасно
усвідомлював,
що вони не
відпов-ідають
посвідчення
молодшого
агронома.
перебіг
склад- зрікатися
своїх
захисників.
В його
оцінціПроте
„єдиним
оборонотриманих
господарських
садиб
та посеінтересам українського народу. Годі й говорити, що ідеї
них революційних подій в Донбасі не дав присвятити себе
цем
беззахисного
українського
населення
була
люватися
в
Державних
Сільських
Господарствах
більшовиків не в’язались з почуттями поетового серця. (
сільськогосподарській праці. В листопаді 1918 року ВоУПА.
БезСосюра
неї люди
зазанали б ще
більших
знущань”. PGR),
де тодішнібільшовицької
умови життя і праці
тепер можна
Зміцнення
диктатури
після
лодимир
добровольцем
вступає
до Української
Новосілки
не зазнало
від поляків
подібних
кривд, назвати
жахливими.
І. Лишикдесятиріччя
тільки мимохідь
пригромадянської
війни впродовж
відбувалося
народної армії.
При формуванні
військового
з’єднання
мляво, як
повільно
і неоднозначно.
У період
його було
зараховано
до складу
3-го Гайдамацького
пол- гадує,
однак
люди
з неспокоєм
розповідали
про жахливі
проживаючи
там з матір’ю,
вжестановлення
як кількасоціалістичної економіки
було до
не до
ідеології
і не
ку, який
відразу
ж з Лисичанська
направлено
на надцятилітній
акти
терору
польських
банд табуло
війська
в навкопідлітоквождям
наймався
роботи
в ролі
до національних
проблем. Тож
поряд
співіснували
комуфронт. Ціселах.
події він
пізніше
опише
в поемі
«Червона
зима»: помічнмика
лишніх
З
УПА,
щоправда,
не
співпрацюватракториста
для
придбання
„скромних
ністична і національна ідеї. Відкриття українських шкіл,
На фронт, на фронт,
ли, Аоднак
були
свідомі, що в разі чого українські але
власних
грошей”.
Керуючись
конечністю
театрів,
видавництв
набрало
широкого
розмаху. допоПисьна пероні
люди,
партизани
можуть оборонити їх перед наступом магати
у здобуванні
засобів
менникибатькам
писали, про
що думали,необхідних
що відчували,
а не до
на
Біля вагонів
замовлення чимало
революційної
влади.
Ідеологічний
тисквже
та
Ми співаєм
«Чумака».
польського
лиха.
Коли весною 1947 р. розійшлися прожиття,
тодішніх
українських
дітей
ідеологічний
терорне
- усе
це все
В армії
Республіки
Володимир
чутки
проУкраїнської
насильне Народної
виселювання
українців,
„до- від
10 літ життя
ходило
доприйде
школи,пізніше.
на що,Тогочасні
як привірші Володимира
Сосюри
надихані великим
служивчасто
свідомо
і сумлінно. Про
і часпольсьслужби гадує
рослі
повторювали,
щоцемисвідчить
є поляки,
В.Галак, влада
не звертала
уваги... бажанням
Скрутну
служити українському народові, оспівувати його слав- до лютого 1920 р. (розгром Української армії), і навчанкої
національності,
визнання
православнoго
і
так
економічну
ситуацію
переселенців
погіршувало
не минуле. Основними темами його віршів у той час є
ня в старшинській школі Кам’янець-Подільська, і служба
треба
всюди
себеСимона
записувати.(...)
То була
проведене
розпорошення
посередвизнання.
чужого
любов і смерть,
там звучить
розпач і відверті
в особистій
охороні
Петлюри. Більше
того,наївна
В. Со- планово
віра
можливість
відвернення
великого
лиха, але
що населення,
ворожеякий
наставленого
до людську
українців,
від
Поезія В. Сосюри,
тонко розуміє
просту
сюра вдекілька
разів потрапляв
у полон
до червоних,
душу, стає
досить було
популярною
в Україні.
Радянська
цен-з
не тільки не залишався
у них,
а й Надія,
тікав відщо
нихнас
і знову
по- якого
наближалося
до нашого
села.
не вине можна
сподіватися
помочі.
Згідно
зура в період
українізації
булавсіх
лояльною
до «вольностей»
вертавсязалишилася
до Українськоїпрактично
армії.
везуть,
до останнього дня. правдою,
неначе
від імені
співавторів
книжки,
письменників типу В. Сосюри. Яскравим прикладом цьоІдея козацтва в петлюрівській армії захопила своєю
У
нашій
родині
не
робилося
ніякої
підготовки”.
коротко
характеризує
це
М.Дупляк:
”Нас
розселили
го
є
публікація
поеми
В.
Сосюри
«Мазепа»
в
1929
р. Поеромантикою українське серце молодого хлопця.
Залишений
пам’ятіу перебіг
злочинної
акції силь„Віс- так,
щоб близько
не булопушкінській
інших українців,
якогось
ма - пряме
протиставлення
«Полтаві».
Ця поНаціональніупочуття
В.Сосюри
були настільки
ла”
відбувався
всюди
майже однаково.
Несподівано
нашихполітично-національною
земляків. Тут нам довелося
жити
ема є своєрідною
реабілітацією
ними
й глибокими,
що впродовж
десятиріччя
він описує в скупчення
однозначно антиімперський:
своїх творах
лицарські
українських
вояків.фіри, зІ. Мазепи.
ранком
перед
хати поєдинки
заїжджають
підставлені
ярликомТвірпрезирливого
окреслення „Ci z Akcji
Вкраїну
Після озброєні
розгрому петлюрівської
армії у В. Сосюри
не „Wisła
входять
солдати та наказують
виносити
(ті зполонив
операціїполяк,
„Вісла”), без жодних громадянІ, наче
оводи
ті злі, її обсіли
москалі...
було виборумайно,
- або смерть,
щоб залишинеобхідне
щоб заабо
дві«покаятись»,
години виїжджати.
По- ських
прав
і
привілеїв:
без рідної
книжки, газети,
Я хочу швидше відсіля
тися в Україні. Радянська влада Москви в цей час ефектім
під
суворим
конвоєм
відправляють
уформовану
церкви
і,
очевидно,
без
рідної
школи.
Засоби масової
Віддячить москалям і ляху,
тивно починає грати на національних почуттях українців,
колону
вигнанців
т.зв.самостійність
збірних пунктів,
відда- інформації
подбали
те, щоби
насцаря
представити
Що мій народ
ведутьпро
на плаху
під сміх
і короля!
на словах
визнавши до
деяку
України. Десятлених
кільканадцять
а то й з кількадесят
злочинців,
польське
населення
Звичайно, В. Сосюра
ніколитож
не був
націоналістом,
але
ки тисячо юнаків,
подібних Сосюрі,
петлюрівськихкіломета мах- як небезпечних
був істинний
України,
національна
українськаа
новських під
загонів
повірилинебом
в більшовицьке
національне
трів.Там
відкритим
прийшлося
чекати на іцебоялося
нас, і патріот
ставилося
до нас
недоброзичливо,
ідея
у нього
яскраво
виражена.
Поема
визволенняпотяг
України.
товарний
тиждень або й більше під наглядом то
й була
вороже”.
Більш
детально
згадує
свою«Мазепа»
ситуаціюсвідчення непереможності української національної ідеї,
Прийняття нової віри було фактом зради українського
озброєної
військової варти. У пам’яті Ю. Ліборсько- тоді
також 11- літній І. Лишик: „Від 1945 р. в Карціні
що жила і живе в серці кожного чесного українця. Та доба
визвольного руху. Проте засуд-жувати чи виправдовуго
цей
пункт, що
знаходився
Вербковичах,
польські
поселенці
з України,
яких звали
“збула вже
настільки
дволика,
що важко
було людині
не тільки
вати
зазбірний
це Володимира
Сосюру
з точки узору
сучасності були
залишив
страхітливе враження,
бо Тим
як німецький
Буґа”.Деякі
з них були
дужеі ввредні.
Ставилися до
розібратись
в оточенні,
а навіть
самій собі:
- справа несправедлива
і необ’єктивна.
більше, що за
В мене на кашкеті зірка п’ятикутна, а на серці - тьма...
В. Сосюра
обрав замість
вільної
«синю омріяну
табір
суворого
режиму
для еміграції
військовополонених,
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хвалилися
начебтоЯкдля
них найвищими
цінностяпоетичного таланту.
не задобрювала
московська
влада - були
квартира
в центрійКиєва,
нагородження
орденом
- це
ми
моральні
етичні
цінності „Bog,
Honor,
не додало творчої
Володимиру
Сосюрі.
Ojczyzna”.
Маючинаснаги
на увазі
те, що в ХХ
ст. виробляло
Друга світова
війна військо
глибоко (також
висвітила
патріотизм
зукраїнського
українцями
польське
АК,БХ,НСЗ),
серця - Володимира Сосюри. Національна
не
чим воно
заслужило
собі на
ідеяможу
знову зрозуміти.
оволодіває поетом.
Диктаторській
пропаганді
те,
щоби вцекожному-навіть
найменшому
містечтимчасово
було вигідно,
щоб він
знову говорив
чесно
і проникливо,
щоб його
палке слово
кликало
до помсти.
ку,
мати вулицю,
названу
.іменем
цього
війська.
дозволили
писати про свою
«синю омріяну
ЗСосюрі
книжки
можна довідатися
про складну
долю
Україну», яка
про синівську
любов не
до пов’язана
неї, про споконвічну
родини,
безпосередньо
з антиумрію - волю і ненависть до окупантів.
країнським
в південно-східній
Звичайно, терором
що в поезіях
В. Сосюри років війниПольщі
немає
та
акцією
”Вісла”,
та все ж таки
чимало
навіть
і натяків
проти радянського
ладу. зазнала
Своє він залишив
страждань
з приводу
національності.
Христв собі, а слова
на папері своєї
були віддані
повністю існуючому
ладу. Лібацька
Безпосередньо
щирі почуття
поета йшли
від само-і
на
-Пашкевич
(р.н.1936)
народилася
го серця: в Піддембіцах, неподалік Лодзі, як дочка
виросла
подарунок Україні
українського
вчителя, змушеного польською влаСерця бідного мого
доюУ залишити
Волинь
і вчителювати
на етроки війнирідний
сталінський
режим
для підкріплення
нічно
польській
Христя
відслонює
досі
патріотизму
народівтериторії.
Союзу повертає
митців
до історичних
тем. Суворов,
Нахімов,
Б. тяжкі
Хмельницький
мало
знану правду
про
життєві уславлюються
випробуванна екранах
кінотеатрів,
сторінках один
журналів,
газет та
ня
її сім’ї, що
запевнена
становить
з прикладів
книг.
воєнної
та повоєнної долі чимало інших подібних
Іх іменами називають навчальні заклади для хлопцівпатріотично
налаштованих
українських
педагогів,
підлітків, їх портрети
викарбовуються
на орденах
і медаяким
тоді прийшлося жити у Польщі. Коли 1939
лях.
р. на
Річпосполиту
німці,
ХристиВолодимир
Сосюранапали
не ризикує,
як батькові
він це робив
в 20ті роки,
звернутися довчителеві,
історичної військово-визвольної
ни,
як польському
грозило вивезеннятедо
матики. Він добре
засвоїві він,
уроки розлучившись
сталінського режиму
з
концтабору
Майданек
з друламанням кісток під час нічних допитів.
жиною
та дітьми, втік до Лодзі, де працював при
Тож його вірші не загрожують існуючому державнобудові
доріг.
р. твором
більшовиків,
му устрою,
він Після
завзятоприходу
присвячує1944
твір за
Україні,
як
колишній
петлюрівець,
змушений
був ховатирідному
краю, спогадам
про минуле.
До 30-ліття
від початку
літературної
діяльності
(1947 р.) залишити
виходить збірка
ся
перед
ними. Матері
прийшлося
дім і
саме таких
В. щоб
Сосюри
«Щоб сади
шуміли». вивевиїхати
дотворів
Лодзі,
уникнути
можливого
Влада
відзначати
зломлених
діячів,
в арсеналі
у
зення
на вміла
Сибір.
Під зміненим
іменем
тато
Христинеї було багато «пряників» - ордени, медалі, почесні званни
потайком
з
даля
від
родини
проживав
та
зароня, Сталінські премії. Впродовж двох років (1947-48 рр.)
бляв
на хліб Сосюру
в Любліні,
а потім
в Ґданську,
де щойно
Володимира
неабияк
відзначають
- Сталінська
1951
матиорден
з дітьми
преміяроку
за збірку,
Леніна.могла з ним замешкати.
За цей короткий
проміжок
часу що
Володимиру
МиЛібацька
-Пашкевич
пригадує,
в Лодзі, проколайовичу влада
«операцію»
мисловому
місті з влаштовує
традиціямичергову
національно
- релі-розпочинається цькування, зразу ж після вручення
гійного
плюралізму,
де віддавна
поляків
Сталінської
премії, за вірш
«Любіть крім
Україну».
Три пророки
живало
чимало
євреїв,
німців,
росіян
та
й
українців
на Україні залюбки читали цей патріотичний твір, а ось
-переважно
армії
Петлюри.
Діяв збірці
він ставколишніх
на заваді. вояків
Звичайно,
не читачам.
Ворога
було
розбито,
режим себе
зміцнив всебічно,
та наі заході
ли
там
два українські
товариства
--”Громада”
УНО,
України точилася
визвольна
боротьба
з більшовизмом.і
український
театр,
дві церкви
-- греко-католицька
Саме
з
цих
причин
«кадебісти»
починають
етап
ниправославна.
Після закінчення війни, новий
поляки
почащення всього українського.
ли Іжорстоко
тероризувати
українських
емігрантів.
«справа Сосюри»
за твір «Любіть
Україну»
у цей час
Закликали
їх виїхати
до України,
алепоетові-земляку
ті не хотіли.
набула широкого
розголосу.
Нашому
Підозрівали,
щопроте
заздалегідь
підготовлювані
трансбуло не солодко,
трагедії не
було.
Трагедія
для нього,
відзначалось
розпочалапорти
завезуть
їх на як
Сибір.
Під часвище,
грабіжницьких
ся у 1930-ібандити
роки. Після
переслідувань
тих часів В. Сосюра
нападів
допускалися
вбивств.Однієї
ночі
вже не був самостійним у житті і в творчій діяльності. Везабрали
з
собою
православного
священика
личезний талант В. Сосюри найповніше
розкрився знадрупожиною
татворчого
дочкою шляху,
і слід апопотім
нихкисень
загинув.
Особливо
чатку його
було
перекризагроженими
себе колишні
петлюрівці,
то. Трагедія йогопочували
душі, його творчості
і донесла
нам єдине
визначення
для поета
- майстер
інтимноїмало
лірики.
змушені
ховатися.
Автори
спогадів
уваги приЧергове
нищення
В. Сосюри
в 1948 р.вбуло
настільки
діляють
своїй
українській
самоосвіті
першому
дештучним, що
владні структури
не знали,
як то
знайти
вихід з
сятилітті
поселення
(1947-1957),
коли
навчалися
цього. Та вихід теж підказали з Кремля - Володимира Мивколайовича
польських
школах, найвищим
де не могло
бути країни.
й мови про
нагородили
орденом
доступ
друкованого
українського
слова то
та суворо
Якщодо
виміряти
події 1947-48
років логічно,
дійство
режиму навколо навіть
В. Сосюри
було трагікомічним.
И усе отозаборонялося
вживання
слова „українець”.
чення його
поетаприлюдне
сприймало
цю «виставу»
без
Саме
голосне
вжиттяавтоматично,
могло викликапозитивних
чи негативних
такий був оточену країні
ти
презирливе
ставленняпроявів,
з боку бо
польського
стандарт поведінки влади з надломленими інтелігентами.
ня.Єдину
підпору
в береженні
національної
гідності
Досить влучно
про той
час написав
Павло Тичина:
становили
батьківські доми,
де потаємно, щоби ніхСтоїть сторозтерзаний
Київ
то ззовні
почув, вя...
розмовах вживано рідної мови
І двістіне
розіп’ятий
В. Сосюрасвої
ніколи
не спромігся
на Галак
правдиву
оцінку
та плекано
духовні
традиції.
ці мрячні
свого пригадує
життя і творчості
навіть
після смерті тоді
диктатора
часи
в настрою
переживаного
остра-і
відомих
партійних
з’їздів.
був ми
генієм
української
душі,
ху:
”Після
вакацій
1947Він
року,
з братом
і сестрою
тож чудово розумів анатомію особистої трагедії і трагедії
пішли
до школи.
влаштовували
поукраїнського
народу -Польські
зі смертю діти
диктатора
владний режим
стійні
напади
на нас
і наших українських
не змінив
політики
по відношенню
до України.ровесників.
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насТакий
вороже.
знали польської
стан Ми
душіне
Володимир
Сосюра мови,
назвав австараодному
віршів «розхристаним
Залишивлисяіз своїх
„бесідувати”
по-польськи,серцем».
аби „забужанам
ши
Українську армію,
в 1920 р., В.
Сосюра всесловами
таки не
догодити.(..)
Нам щоденно
дошкуляли
відійшов
від української
національної
ідеї і намагався
її
„бандерівець”
і
„бульбовець”.
Спочатку
я
був
пепідтримати своїми творами, донести до розуміння кожнореляканий,
став байдужим,
а роздвоєння
в кінці рішив
го
читача. Це потім
місія складного
й трагічного
везахищати
себе фізично.Зродилася у мені пошана
ликого
Поета.
часидо
сталінського
перелому.
Підяприкриттям
до Настають
самого себе,
своєї гідності,
отже
почав бокомуністичної
ідеї, політика
українізації
на
ронити ці вартості”.
У книжці
якосьзамінюється
ніхто не привеликодержавну
політику
Росії, метою
якої
гадав введеної шовіністичну
тоді владою
заборони
закривати
стає знищення всього українського. Сталінський перелом
українцям
вечорами
віконтворчій
у своїх
домівках,
болісно
вдарив
по українській
інтелігенції,
по щоб
серлегше
булоі ніжного
тайним
агентам Сосюри.
слідкувати
за ними.
цю
чесного
Володимира
Доречно
нагаЯкось
і не взгадується
прикроїз друку
правди
назадати,
що саме
1931 році виходить
йогопро
поетична
збірка
«Серце».
Сьогодні
з упевненістю
сказати,
гал низький
рівень
науки
у школах, можна
де навчалися
що
це була остання
збірка Володимира
Миколайовича,
в
українські
діти. В більшості
працювали
там вчителі
якій
він
говорив
так,
як
відчував
і
думав.
з найнижчими
кваліфікаціями, бо кваліфіковані
Терзаючись протиріччям української радянської
педагоги,В.яких
тодіпокидає
в Польщі
бракувало,
уникали
дійсності,
Сосюра
Харків
і їде до Ленінграда
віддалених
сіл, де, як
поселено
українців.
в
пошуках відповідей
на правило,
питання, що
гнітили його
мозок
іВсупереч
серце. Полегшення
не настає,
відповіді
на жагучі
дуже важким
умовам
життя,
діти з пиїхтання
не знайдено.
його найвідоміших
творах
нього життя
середовища
зумілиВ успішно
здавати вступні
ленінградського
періоду
«Серце»
і «Двачималих
Володьки»
поет
іспити до середніх
шкіл,
коштом
зусиль
зображує безвихідь з даного становища і глибоке провалуспішно
їх закінчували.
ля
своєї трагедії
роздвоєння.Частина з них змогла потімЦензори
одержати
дипломи
престижних
університетів,
1930-х
років чітко
розуміли основні
напрямполітехнік
і академій.
в чужому
неки
сталінського
перелому,Перебуваючи
тож вони швидко
вгледіли
«націонал-більшовизм»
В. Сосюри
і небезпекувід
йогорідної
нової
приязному середовищі,
у відірваності
книги.
Збірка
«Серце» була впертістю
заборонена,вони
вилучена
з
культури,
з внутрішньою
зуміли
бібліотек
і
тихо
спалена
в
топках
котелень.
Проте
і
ці
два
зберегти почуття своєї національної гідності. Для
роки життя для В. Сосюри не були настільки жахливими,
ближчого
причини цього гідного уваяк
майбутнійзрозуміння
1933 рік.
ги феномену
варто
навеститатут
істотнеі зауваження
Ті, хто вцілів
від голоду
розстрілу
не наважився
приставити
до своєї
скроні наган,
прирекли
себе на
В.Галака:
„Воєнні
обставини
(а в нас
на Закерзонні
моральні
тортури і на постійний
страх.
Страх
допиту був
війна продовжувалась
до 1947
року)
примушували
не
від страху
арешту. й пристосовувати свою
насменший
дітей скоріше
дозрівати
Тюрми й допити зробили більшість письменників
поведінку
до
ситуації.
Ми(хоча
– малі
вже
знали
хто
покірними співцями режиму
б діти
зовні).
Через
ці горворог,
куди
ховатися
від
куль
і
від
банд,
що
нападанила «перевиховання» пройшли М. Рильський, М. Бажан,
ли на Вишня,
наше село,
як обдурювати
польське
військо”.
Остап
П. Тичина
та інші. Після
чекістських
нічних
годин
перевиховання
таланти
гнулись
дугу лояльності
Дещо
відрізняється
від усіх
іншихв ситуація
на нодо
замовлені
допитами
твори про вовихрежиму
земляхі з’являлись
патріотичної
родини
Юрія Ліборського,
ждя всіх народів, єдину і непогрішиму партію. А хто не
батько
якого,
як
православний
священик,
змушений
гнувся, як Остап Вишня, той за рахунок диктаторського
був
потайком
покинути
позбавлену
засобів
до житрежиму відправлявся вдосконалювати своє мистецтво
до
тя жінку
з дітьми,
Сибіру
чи до
Воркути.депортованих на Ольштинщину
Не оминула
ця лихадегодина
і Володимира
та тікати
до Варшави,
знайшов
безпечнийСосюру.
притуНіжного,
чутливого Православної
поета зламати було
не важко,
йому
лок у Консисторії
Церкви;
інакше
міг
не
потрібно
було тюрми,
вистачило
декількох
чекістських
бути
заарештований
за
не
живого
вже
сина
-партидопитів. Тут вже пригадали «знавці людських душ в позана УПА.Церковна
владамандри,
зуміла якось
призначити
гонах»
усі його петлюрівські
і Мазепу,
і Махна, і
його на парафіюнаціоналізм»,
в Міхалові, іщо
на етнічно
білорусь«більшовицький
особисту
дружбу
з МикокомуХвильовим.
терені. Там, щойно по якомусь часі при помочі
лою
Якщо в 1920-і
роки Володимир
на Україніціла
був
приязного
польського
урядовцяСосюра
могла прибути
лідером
в
поетиці,
то
М.
Хвильовий
в
прозі.
родина та почати нове життя, вже без п’ятна неПід впливом М. Хвильового та В. Сосюри формуваблагонадійних
з акції „Вісла”. Юрко, як випускник
лись найвідоміші творці української літератури. Обидва
права
Познанського
Університету,
сорока через
літах
були з пролетарського Донбасу,
обидвапо
пройшли
професійного
досвіду
горнило
Української
армії.в ролі чинного юрисконсульДружба
М. Хвильового
і В. Сосюри
настільки
танта,
з точки
зору значної
часової була
перспективи
міцною,
що сувору
їм заздрили
майже
з письменницької
відслонює
правду
провсітамті
погані часи.
братії.
Слід зауважити,
що Микола Хвильовий
в цьому
При чому
з нотою раціонально
обґрунтованого
дуеті дружби був лідером. А Володимир Сосюра обожнюсарказму
пов’язує
ще з доконуванням
вав
друга і свою
вважавоцінку
його ідеалом
інтелігентності.
польською
в передвоєнних
рокахгнутись
брутальТвердий і армією
послідовний,
Микола Хвильовий
на
них пацифікацій
на етнічно
українських
та
допитах
не зміг і прийняв
однозначне
рішення землях
- самогубство.
нищенням нею православних церков на Холмщині:
Післяпольський
трагічної загибелі
М. Хвильового,
начеб”Отож
уряд використав
довлада
цієї ганебто полишила Сосюру, але натяк на те, що йому даровано
ної, злочинної
акції
bene)
проти
свободу
та життя,
поетвійсько
відчував(nota
до кінця
своїх
днів.своїх
Дагромадян
і тим
ще разі зобов’язувало
підтвердив, що
гасло,правияким
рування
життя
вимагало
прийняти
поляки
так пишаються
„Za wolnośc
i waszą”
ла
гри НКВС.
Морально зламаним
був не nasza
лише В.
Сосюра,
ця участьбрехливим
не минула йцинічним
інших уцілілих
письменників.
являється
гаслом.
Це саме
Після
божевільні
В. Сосюра операцій
не виконав
замовлення
відноситься
до військових
проти
україндиктаторської
влади,
не став
партійним
співцем.
ськиx
селян
на
початку
30-тих
років,
знаних
під наВисока, всенародна його популярність 20-х років зализвою
пацифікацій.
Повторилося
це
черговий
раз
під
шилась у минулому. Вимучені вірші заради шматка хліба
час акції „Вісла”.
Де ділися
„лицарі”,
що такрозвиток
завжди
зломленого
В. Сосюри
в 30-і роки
загальмували
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Уже після
смерті
В. Сосюри
по Україні
прокотяться
Дійшло
до того,
що не
стерпівши
зневажливих
лайчергові
операції
українського
духу в 70-80-і
роки
ок
і побоїв,
моїнищення
брат з сестрою
перестали
ходити
до
XX століття.
школи(..).
Одного разу я бачив, як сердитий вчитель
Майже 75 років існував страшний «злочин» бив
українську
дитину(Володимира
Скалія)
виукраїнцям
знати свою
мову, свою культуру,
любитийсвою
крикував:
Батьківщину.„ Я тобі покажу, ти українська приблудо!”УВнарисі
школах
та взагалі
у зовнішньому
оточенні,
«Редактор
Карк»
Микола Хвильовий
пи«Невже ячизлочинець,
що неможливе
безумно люблю
всав:
бібліотеках
крамницях,
булосвою
зітБатьківщину?»
Злочинним
був існуючий
режим.
Він
кнення
з українським
друкованим
словом.
Одначе,
історично
був приречений
на загибель,навчився
але забравчитати
життя
через
цікавість
дехто
самотужки
в укранців, подібних М. Хвильовому та В. Стусу; а скільки
рідною
мовою,
а цеі завдяки
молипонівечив
людських
творчих береженим
доль митців,дома
подібно
В.
товникам
Сосюрі! та іншим книжкам. В. Романчук згадує, як
„в зимові вечори старший брат для розваги голосмолодІ
но читавУлюБлЕНий
українські казкиПоЕТ
з якоїсь
старої книжечРеволюційні
інакше
і не скажеш,
Воки для
дітей, абурі
він шпурляли,
при нагоді
пізнавав
кириличні
лодимира Сосюру то до червоних, то до Української
букви,
а потім
зацікавився
збереженим
зшитком
народної
армії. Час
громадянської
війни - жорстокий
„Українського
з 1936р.,
яким нав щочас, коли сотні, пасічника”
тисячі молодих
людей борсались
куті
день
користувався
Служивпраквін
протиріч
революційнихбатько-бджоляр.
теорій і кривавої ”щоденної
тики. до науки читання, бо там були гумористичні
мені
З плином
часу цікавість
до особи зрозумілі
знаменитогодля
землякуточкі
– малюнкі
з підписами,
дика
та
початку
його
творчого
шляху,
що
зароджувався
на
тини.
Тоді
то
був
перший
етап
моєї
„українізації”.
донецькій землі, серед людей не зменшується. Сторінки
Як
зізнається
Микола
Дупляк,в від
цілковитої
поархівних
матеріалів
та публікації
закордонних
журналонізації
його нам
зберегла
віддана
побожність
малах допомагають
по-новому
зрозуміти
і уявити образ
молодого
поета, майбутньої
України
і, звичайно,
тері,
що ніколи
не жалілагордості
часу на
відмовлювання
зДонбасу.
дітьми українських молитов. Він сам, хоч систеСосюринські
чорні
очі, сповнені
вогнем ажиття
матично
ходив до
польського
костьола,
навітьі
шквал полум’яних, відповідних революційному переуслужив
як вівтарний
строю суспільства
поетовихприслужник
слів викликали(ministrant),
у читачів чи
молився
там обов’язково
ріднoю
мовою,
наслухачів прагнення
дії, творення,
динаміки,
руху. як
А поет
казувала
Може завдяки
тому,речитативом,
як пише, „поспокійно і мама.
навіть флегматично
співучим
без
піднесеннямене
і одноманітно
читав свої
лонізація
не зачепила,
хочпоезії.
могла задавити”.
Одлетіли
грози,
наче давні меси.
Галак
завдячує
збереження
тоді свого українства
Золотим хвилинкам загубив я лік.
батькові,
колишньому діячові „Просвіти”. По кільЦе було в Одесі, в сонячній Одесі,
кох Це
літах
в їхній
хаті появився
„Кобзар”,
було
в двадцятий
неповторний
рік. присланий
родиною
з Канади.
Як одноманітність
згадує, „з нього
тато навчив
Поетова
артистична
харківською
молоддю,
в більшості
студентами,
швидко
розвінчувалась.
мене
читати
і я щоденно
пізнавав
шевченківські
вірНе стиль
читання,не
а справжній
змістзначення
лірики Сосюри
полоші”.
У споминах
доцінюється
у вивченнив
душі
молодих.
Молодь
збуджено
вимагала
виступів
ні
рідної писаної мови з отримуваних з- закордону
Володимира Сосюри і обов’язково українською мовою.
листів,
писаних кирилицею.
Можу було
особисто
приЯк харківській
чи донецькій молоді
не любити
знатися,
що
будучи
ще
дитиною,
спираючись
тільки
В. Сосюру? Молодий, пройшов шляхами громадянської
на
них,нея приховував
навчився читати
й писати по-українськи
війни,
своєї причетності
до Української
армії,
селянське
і робітниче
життя. Тобто Володимир
Колизнав
на хвилі
частинних
демократичних
перемін,
Сосюра був такимбуремним
самим, як і 1956
його шанувальники.
Що мозапочаткованих
роком, розпорошелодим потрібно? І різке слово, що тільки почуєш серед
на
українська
меншість
отримала
дозвіл
на
ведення
своїх, і ніжне слово про кохання, що так вражає і полозорганізованої
культурно
- освітньої
діяльності,
авнить. Сосюринські
вірші на любовну
тематику,
як друкотори
споминів
входили
в доросле
молодші
вані, так
і «захалявні»,
нецензурні,
за життя,
оцінкою асучасників
(Івана закінчували
Майстренка), середні
були однаково
сильними
віком
школи...
Помимоі вражаюнезнанчими.
ня
української літературної мови, вони зуміли якось
Популярність
Сосюри
сприяла постійній
скоро
зв’язатисяВолодимира
з виниклим
тоді Українським
Супояві його творів в газетах та журналах. Постійно і швидко
спільноТовариством,
а що найваж«пишучий»Культурним
В. Сосюра отримував
добрі гонорари
і в аванливіше
-- редактор
читати його
орган
„Наше велиСлосах жоден
йомупресовий
не відмовляв.
Наявність
во”.
Завдяки
ньому хоч
частинно
пізнавали
не
ких грошей
дозволяла
Володимиру
Сосюрі вестидосі
богемне життя. Чимала
тимчасових
допомагала
доступну
правдукількість
про свій
народ та друзів
про Україну.
По
йому досить
швидко
позбутися грошей,
і нічні виявлений
бенкети модесятьох
літах
полонізаційного
тиску,
лодого поета, як в наш час артистів, підігріва-ли молоду
патріотичний
ентузіазм
юних
жертв
акції
„Вісла” є
публіку й збільшували його популярність.
гідний
подиву.
Доглибніше
пояснення
причин
його
Початок 1930-х років. Харківський інститут журналістивиникнення
вимагає окремого
місця. студентами,
Треба однак
ки, найбільша аудиторія
вщент заповнена
в
абсолютній що
більшості
не українцями.
Виступають
різні
відмітити,
і в тамтих
часах свою
українськість
письменники, останнім
виступає
Володимир
Сосюра.
приходилося
трактувати
обережно,
якби на
пів ле-І
коли вінщоби
закінчив
свій виступ словами:
гально,
не
наразитися
польському
середовищу.
Коли поїзд у даль загуркоче,
ІванСпоминається
Лишик пригадує,
у технікумі українці, вичастояк
мені...
користовуючи
ситуації,
„віднаходили
що зчинилосьсприятливі
в залі! Присутні
заревли
вигуками,
один
одногооплески
і почали
проявляти
себеніг.співом
несамовиті
і гуркіт
об підлогу
Моднаукраїнпоезія,
моднийпісень,
лірик. Це
бувзійшлися
найвищийразом.
злет Володимира
ських
коли
Пам’ятаю,Сосюколи
ри.
везли
нас на тракторній причепі грати в футбол,
Велика популярність додавала Володимиру Миколайбуло
чотирьох
українців.
почали співати
овичунас
свободи
в творчості.
СтількиМи
незакінчених
поезій!
якісь
українські
пісні,
Одна зпрості
поем «Розгром»
серед
них:прості, свої. Вчитель
фізкультури,
Федаш,
із захопленням слухав і поТой каже - «я
великорос»-

Так гордо,
радісно,
пихато.
сміхався.
Пізніше
виявилося,
що й він українець”.
А я стою,
немов
Дупляк
згадує,
щопроклятий,
як в будинку,
де знаходилася
Дитина
українських
гроз. поляки грали в більярд,
домівка
УСКТ,
його друзі
У ті далекі часи Сосюрі напрочуд чітко, реалістично й
то
він
не
йшовпередати
до бюротрагедію
Товариства,
а повертався
сильно
вдалось
українського
народу і
на
вулицю.
Помимо поета.
стосованої обережності дізнав
трагедію
українського
однак
прикростей
за організацію
в школі розпогрупи
Партійний
тиск на–Володимира
Миколайовича
чався з дрібниць
- виключення
зі списків
президії,
далі
навчання
української
мови його
покарали
і довебули більш
значущі утиски
аж до заборони
друкуватись.
лось
продовжувати
навчання
у вечірній
гімназії.
Тотальне сексотство і незриме око НКВС призвоНадалі
однак активно діяв як член міського правдили до того, що люди при зустрічах часом не розмовління
в
Кошаліні,
обраний
делегатом
на розходидва перляли, перешіптувались,
або був
й взагалі
мовчки
ші
З’їзди
у Варшаві,
виступавВолодимиру
там з пролись.
Як Товариства
було важко щирому,
відкритому
Сосюрі! вВін
тягнувся
до будь-якої
розмови УСКТ
відверто,
бемовою
обороні
головного
секретаря
Ольги
зоглядно, а від
донощики
старались. Партійні
боси
забороняВасильків
імені студентів
і молодої
інтелігенції.
ли
Сосюрі
зустрічатися
з молоддю, та обов’язок
не все вдавалось
Тоді,
за свій
святий патріотичний
кожeн
і їм заборонити. Запрограмовані партійними ватажками
вважав
чинно
якось
протиставлятися
смертельмолодіжні аудиторії при дуже рідкісних зустрічах з Сосюній
загрозі цілковитої
розпорошеного
рою ігнорували
інструктаж - асиміляції
в залах, як і раніше,
рев задоукраїнського
населення.
Усвідомлювано собі, що
волення, оплески,
овації.
популярність
Сосюридосі
середнаціональної
молоді була
дляКолосальна
привернення
приниженої
головноюзаляканих
причиною того,
що арешт замінили
на психушгідності
співвітчизників,
потрібне
є навку. Але слава не запаморочила розум Володимира Сосючання
дітей
рідної
мови,
ширення
української
кульри. Треба віддати належне великому українському поету
тури
через
художньої
- знаючи
собі організування
ціну, Володимир аматорської
Сосюра впродовж
всього
самодіяльності,
розповсюдження
української преси
життя залишався скромною
і доброю людиною.
Любіть Україну
і книжки.
Не випадково деякі автори спогадів пісЛюбіть Україну,
як добровільно
сонце, любіть,стають слухачами
ля закінчення
шкіл
як вітер, і трави,
і Мєдзешині
води ...
організованих
в
культурно-освітніх
В годину щасливу і в радості мить,
курсів,
а
для
дальшого
навчання
вибирають полюбіть у годину негоди.
тім Любіть
українську
у Вчительській Студії.
Українуфілологію
у сні й наяву,
Михайло
(р.н.1936), родом з Лемківщини,
вишневуДзвінка
свою Україну,
красу
її, вічно
живу”Ві нову,
пише
про
це так:
центральних та місцевих гаі мову
її солов’їну.
зетах,
радіо
та шкільних підручниках, ми читали і
Між братніх народів, мов садом рясним,
чули
зневажливу,
сіяєдуже
вона над
віками... агресивну антиукраїнську
пропаганду.
Це було
роблено
Вона у зірках,
і у вербах
вона,цілеспрямовано з премедитацією,
викликати
в тих нещасних залиші в кожногощоб
серця
ударі,
квітці, в пташині,
в електровогнях,
каху української
людності
страх перед польським
у пісні у кожній,
у думі,до себе. Це мало приспішити
суспільством
і зневагу
в
дитячій
усмішці,
в дівочих
заплановану
полонізацію.
Миочах
виростали в такій аті в стягів багряному шумі...
мосфері
на
західних
землях.
Мизгора,
знали, що нам треба
Як та купина, що горить - не
з тим
жити,
формувати
свій
характер,
витривалість
живе у стежках, у дібровах,
і леліяти
і ми Дніпра,
колись станемо людьми.
у зойкахнадію,
гудків, що
і у хвилях
і в хмарах отих
пурпурових,
Дискредитація
і знецінювання
всього українськов грому канонад,
що розмірів.
розвіяли в прах
го набрала
широких
Це було причиною,
в зелених мундирах,
як ічужинців
так
і в вісторії,
що українці
вивчали різні
в тепер,
багнетах,
що
тьмі пробивали
нам шлях
культури
світу,
але найменше
до весен
і світлих,
і щирих. вивчали свою власну.
І так
я неперекір
тимтвій
тенденціям,
шукав доріг,
Юначе!
Хай будеусім
для неї
сміх,
і всепозитивну
до загину... і об’єктивну історію нащобІ сльози,
пізнати
можна любити
других,
шихНегірських
земельнародів
та інших
регіонів Закерзоння
коли
ти
не
любиш
Вкраїну!..
і там
далі
на
схід.
Я
почувався
співвідповідальним
Дівчино! Як небо її голубе, люби її кожну хвилину.
за дальший
хід історії
й усвідомлював
собі, що ми,
Коханий любить
не захоче
тебе,
молоді,
вивчити
свою історію, культуру та
Коли мусимо
ти не любиш
Вкраїну...
все,Любіть
що лихе
і що удобре.
Наші
батьки були назагал
у труді,
коханні,
в бою,
як пісню, щоі лине
зорею...
неписьменні
їм було
не під силу творити кращу
Всім серцем любіть
Україну свою
- Нового Санча,
прийдешність”.
Його землячка
з- під
і вічно ми будемо з нею!
Антоніна
Кофля-Зєльонка
(р.н.1938)
обґрунто«Любіть Україну» вірш 1944 року - цейтак
твір сповнений
вує
свій
вибір
української
філології:
”Я
дуже
хотіла
глибокої синівської любові до неньки України. Навіть
мавивчити
українську
літературну
мову Володимир
(досі спілючи в творчому
арсеналі
лише цього йвірша,
Сосюра став
би назавждиговіркою),
відомим і шановним
письмен-з
кувалася
лемківською
здобути знання
ником в історії
української збагатити
літератури.свій патріотичний
української
літератури,
Читаючи Про
цей чудовий
твір, важко
навіть
припустити,
світогляд”.
чисто ідейні
мотиви
такого
вибору
що за нього можна гудити автора. Проте це сталося в
засвідчує
факт,
що
в
тамтих
літах
вчительські
студії
1948 році після виходу з друку збірки Володимира Микопропонували
більш Несправедливі
прибуткові напрямки
лайовича «Вибране».
цькування навчанв пресі,
звинувачення
буржуазномугарантували
націоналізмі здійснювалися
ня,
які після взакінчення
повноштатне
за високою командою
з Москви.
ставлення
до його
затруднення
в школах
згідно Таке
з вивченою
спеціальроботи Майже
викликало
письменника
душевні
надломи, притриністю.
всіу автори
споминів
з гордістю
вогу і невпевненість, очікування арешту. Подібні команди
гадують,
яккабінетів
то в роках
навчання
україністиці
з цековських
Кремля
давались на
не тільки
заради
не
щадили і часу
дляВолодимира
активної діяльності
в щецінприниження
«ломки»
Сосюри особисто,
ай
ському
гуртку УСКТ.
Як члени
заради приниження
українського
народузорганізованого
в цілому.

підозрілих
в йогомійвикликанні.
Делегація
студентів
переді
мною рідний
Дінець...» - складова
частина
його
поїхала долюбові
Міністерства
Освіти
шукати зрозуміння
безмежної
до українського
народу:
Як люблю яНе
тебе,
і порятунку.
дало це однак сподіваного результадорогий...
ту.Мій
Як народе
пише В.
Галак, ”Після повернення з Варшави,
В. Сосюра
своєю лірикою
сміливо
заявляє про
членів
нашої делегації
зустріли
різні неприємності,
нероздільність його з народом: «То «я» моє злилось з
залякування
й
навіть
погрози.
Мене
особисто
донароду «ми» святим». Тогочасні ідеї братерства народів
питував
якийсь
невідомий
мені
чиновник
(мабуть
й інтернаціоналізму він не уявляє собі без любові до
України:
убівець)”. Хоч потім значна частина і польських
Не можна відважно
любити народів
других,
викладачів
станула
по стороні викладача
Коли ти не Посацького
любиш Вкраїну.
Володимира
та студентів україністики,
Як вірний син свого народу Володимир Сосюра
стало
вже
очевидним
фактом,
щоходу
цьому
відділові
своїми
творами
змальовує
історичну
України
від
грозить ліквідація
згідно
з наміченим
революційних
подій 1917
року„впродовж
свогопланом”.
життя: Як
зауважує
Галак, процес
цей проходив
наших
Україну В.
непереможно
і невпинно
веде внакомуну
Дніпрельстан.
очах, хоч справжніх організаторів і його ініціаторів
як поет, від
активно
формував
не Володимир
було видно. Сосюра,
Оцих спеціалістів
„чорної
роботи”
ідеологію соціалістичної України. Це не дивно і по-іншому
треба
шукати
в
колах
державних
службовців,
відбути не могло. Інакше він був би розчавлений червоною
повідальних
реалізацію
внутрішньої
політики”.
диктатурою
абоза
загубився
в еміграції,
як його земляк
МиЗміст
більшості
поміщених у книжці спогадів закита
Шаповал
(Сріблянський).
Тогочасна
суспільства
не давала можливості
свідчує,
що ідеологія
випускникам
з дипломом
українсьпоетові
на повнівгруди,
на чи
весь
голос заявити,
мовити
кої філології,
меншій
більшій
мірі прийшлолюдям
про
історичні
вибоїни,
гостре
каміння
людського
ся переживати драму людини, яка опинилася в
буття й історії України. Спроби в деяких поезіях підняти
неприязних
для себе
і без
власної
вини
пекучі
для українців
темиобставинах
приводили до
злобливої
критизмушена
є
зносити
всякі
прикрощі
з
приводу
стеки, нагадування про петлюрівське воювання.
реотипово
ворожого трактування
її національного
Більш дипломатичні
критики такі твори
В. Сосюри
називали як Гіркоту
незначні переживання
або хибні. Велику
В. Сопоходження.
цієїпоему
драми
погсюри
«Тарас
Трясило»
критикували
«вульгарнолиблював
нерідко
помічуваний
бракзаприхильності,
соціологічний підхід» до історичних подій. Витримуючи
байдужість із сторони позбавлених доброї волі,
ідеологічний прес, Володимир Сосюра впродовж всього
деколи
сумнівного
морального
з українжиття
писав
автобіографічний
романрівня
«Третяосіб
рота».
ських
Траплялося,
більше довір’я
Для середовищ.
В. Сосюри, як
відзначали що
йогона
сучасники,
було
характерно
відверте
говорити
про своїчесних
страждання
й
можна було
числити
від справді
поляків,
сумніви,
що носив у серці. Він оне
грався етичній
у дволикість,
ніж від свояків-відреченців
низькій
репуатації.
все виносив
на пригадує,
людський суд,
щоб
із своїмналаштоболем і
І. Лишик
як то
приязно
сумнівами стояти перед українським народом таким, яким
ваний
до українців інспектор освіти в Бялоґарді під
був
насправді.
часДля
полагоджування
формальності
того часу «одноголосності»
це булазатруднення
мужня позиція.на
мови,
особисто
ризикуЗпосаді
такимивчителя
проявамиросійської
характеру В.
Сосюри
боролись
стандартно
для сталінського
- спочатку різка,
надумаючи, затаїв
залученийрежиму
до персональної
документана
потім філології
мовчання, перед
заборона
друкуваціїкритика
дипломв газетах,
української
директором
тись і в фіналі - арешт. За таким стандартом В. Сосюра
школи-українофобом
,
якому
мав
безпосередньо
прожив 1934 рік після видання книги «Серце», 1948 р., як
підлягати. вище,
Помимо
тих «Любіть
вкрай Україну».
несприйнятливих
згадувалось
- за вірш
Народна
умов,українського
власники тих
дипломів,
патріотичслава
солов’я
не дала сповнені
можливості
диктаторам
арештувати
Миколайовича
ні в
нимрежиму
ентузіазмом,
все Володимира
ж таки старалися
вчителюва1934,
ні у 1948
роках.
ти згідно
з вивченою
спеціальністю навіть у вкрай
Незважаючи
пресування
творів та риважких
умовахнавідеологічне
найвіддаленіших
місцевостях.
Як
зик арешту, національна ідея за-хоплює поета. Він один
істину
треба
сприйняти
визнання
Володимира
Газ перших намагається змалювати історичний образ Нелака, Махна,
висловлене
якби від
імені всіхзображує
новоспечених
стора
без наклепів
і нашарувань
Івана
тоді вчителів української мови: „Ми держалися
Мазепу.
Восени 1923
Володимир
Сосюра
харківській
принципу:
„Тамр.наше
місце, де
наші на
люди”,
а вони
квартирі
поетаакцією
В. Поліщука
читає Петру
Панчу в
приречені
„Вісла”уперше
на мізерне
животіння
поему «Махно»:
найтяжчих
умовах
приграничних околиць”. Вірний
Тебе не бачив
і не знаю,
тійНузасаді,
сам він,
як в архівах
ГПУ як випускник україністики у
1962
році,
вибрав школу в малому запущеному селі
Тебе
знайти?
Берізка має
Ленкниця,
де в основному проживали українські
І ясен промінь
на снігу.
переселенці.
”Всюди
ліси, болота, бездоріжжя. ВідШумлять
і клени, і тополі
сутність
автобусної
комунікації
та велика віддаль
Лиш не шумить один перон:
відЛежить
найближчого
міста
(33
км).
Наші
вигнанці між
зарублений за волю,
собою
і з зарублений
польськими
жили у злагоді, не
Лежить
за сусідами
трон...
створювали
Не лише дітимови,
з міМолодий жодних
прозаїк конфліктів”.
згадує: «Мелодійність
рельєфність
художніх
образів,
сміливе охоче
узагальнення
шаних родин,
але із чисто
польських
вивчали
йукраїнську
глибока емоційність
поеми
захопили
мене
з перших
мову. Однак
помимо
браку
яких-небудь
рядків».
конфліктних
ситуацій
в ційспонукали
приграничній
«Класова помста
і жадоба
робитиоколиіноді
ці, як пише,
українська
меншина
була неустанно
одчайдушні
операції,
що межували
з казковою
відвагою,
об’єктом
особливого
зацікавлення
органівїмдержавне
замислюючись
над природою
такої відваги
можна
легко
приписати
романтику».
ної безпеки.
Особливо
він, як український вчитель
В. Сосюра уактивний
поемі наділив
рисами
лиа одночасно
діячНестора
УСКТ,Махна
зазнавав
різних
царя.
Петро
Панч
критикує,
боячись
сталінських
сатрапів,
неприємностей, як особа підозріла, не гідна довір’я.
молодого поета за героїчне оспівування Махна. Звичайно, це не в’язалось з теорією класової боротьби і твір
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тамАле
хору
виїжджали каятися,
з концертами
до далеких
міспубліцистично
відмовлятися
від свого
цевостей,
де проживали
Зиновій
Павлинтвору
Володимир
Сосюра неукраїнці.
став. І у цьому
проявилась
його
найглибша
мудрість, стійкість
і талант. слова поський
свою пристрасть
до художнього
Далі любов
до України
оспівує
кожному
творі жертвував
діючому
на поет
зламі
50-60в років
у Щеціні
чи
то
у
словах
про
кохання
до
дівчини,
чи
то
у
зверненні
українському самодіяльному театрові. Юрій Лідо рідних місць дитинства, чи то у закликах бити ворога.
борський,
відданого заангажування
В тебе і крім
губи, івласного
брови твої,
в праці
УСКТ,
зумів
заохотити
і свою дружину, роЯк у моєї країни...
довиту польку, Аліну, яка («Білі
бездоганно
виступала
акації будуть
цвісти”)в
Солов’їні ролях
далі, далі
солов’їні... п’єс. У спогадах про
провідних
українських
Знов весна
розквітланінаслова
моїй Вкраїні!
ті часи
не знайдемо
про наявність яки(«Солов’їні далі...»)
хось
зазнаних
прикростей
з
боку
польських
Вишневу Україну В. Сосюра натхненно
оспіваввиклаі воздачів
чи
студентів.
Як
зауважує
Ліборський,
-- всі
величив як ніхто із поетів. Геній і ніжність українського
були солідарні,
дружні,
щирі,
людяні.
Не було
між
народу
він увібрав,
пропустив
через
своє серце,
і подарував
людям співучу
поезію. Не
буде перебільшенням
нами жодних
непорозумінь,
міжусобиць,
ані нічого,
порівняння
поетичного
генія Т. Шевченка
з по-етичним
щоби негативно
запам’яталося.
Всі були
спрагнені
генієм
В.
Сосюри.
Гнівна,
розхристана
Україна
минулого
знань,
що
зокрема
підкреслювали
й
польські
викластоліття знайома нам завдяки «Кобзарю», а революційна,
дачі, які нераз
говорили,
студенти україністики
будівнича
і квітуча
Україна що
по-сучасному
зображена в
„mają ogromny
pęd do nauki, większy niż na innych
сосюринській
поезії:
Підняли миТреба
в лузі журну
калину,що українознавчі
wydziałach”.
такожту
додати,
Україну
славну звеселили
ми. розбудженню почутзнання
в нічому
не сприяли
дорогах чи
війни
закличне
і проникливе
слотів На
неприязні
недовір’я
до польської
культури
во В. Сосюри постійно звучало на хвилях української
та
держави.
Згідно
з
правдою
можна
навіть
стверрадіостанції імені Т. Шевченка. Сторінки центральдити,республіканських,
що два роки, проведені
на студіях,
зміцнили
них,
фронтових
і армійських
газет
в молодихпатріотичні
українцяхвірші
почуття
довіри та пошани
уміщували
нашого поета-земляка.
Твори
та болю
скривавлену
неньдо Сосюри
чесних сповнені
поляків, туги
з якими
тамзана
щодень спілкуку
Україну:Без перебільшення, коротко доцінює це
валися.
А тамвже
далеко,
орлина
згадана
А. даль
Кофля-Зєльонка:
” Роки навчання
й не знає спокою і сна
на моя
щецінській
україністиці,
це
найкращі
і найбапрекрасна Україна,
гатші
роки
в моєму
житті. Тут я знайшла гарних
залита
кров’ю
сторона.
Упевненість
у важливості
поетичного
слова в трудній
друзів,
прихильність,
дружню
атмосферу,
добрі
борні
за визволення
України
у поезії
Сосюри:
товариські
відносини.
Усезвучить
це було
для В.
мене
немов
В години ці
грози і слави,
запорукою
необхідної
допомоги у всякій потребі”.
коли чи вмерти нам, чи жить,
Наявна
там
взірцева
атмосфера
під грім гармат, під гул кривавий,у взаємних безпосередніх
відносинах
між людьми обидвох націона варті
пісня хай стоїть.
нальностей,
сприяла
творити
зичливі
На вірші В.
Сосюрипрагненню
писали музику
професійні
і
самодіяльні
«Любітьнаціональностей
Україну» на мувідносини композитори.
між людьмиВірш
обидвох
зику
поклав
В. Костенко. Багато середовищах,
пісень на словаз В.
Соу всіх
польсько-українських
якими
сюри написала І. Бурлакова «Пісне, моя пісне», «Знов у
прийдеться
пов’язати
дальший
життєвий
шлях.
.
саду ми з тобою», «Хай туман осінній» та інші. Колега по
Одначе,
юні
шляхетні
ідеали
та
патріотичні
наміри,
перу письменник Андрій Лисенко до чудових рядків Воякі віддано
служили
високим
цінлодимира
Сосюри
«Я вигадав
тебе» гуманітарним
написав дивовижну
співзвучну
словам мелодію.
ностям, невдовзі
виявились чимсь нереальним.
Слова з розчарування
поетових вуст передавали
чим живслухапроПрикрого
прийшлосяте,зазнати
стий
люд. Вони вмілияким
прокладати
шлях
до серця та
чам україністики,
припало
навчатися
в розу1960му читача. В роки війни на передовій концертні бригади
1962 роках,
коли патріотичні
то зверхніпісні
освітні
установи
виріартистів
включали
на слова
В. Сосюри,
шили
скандальними
позбутися
чомусь
що
викликали
у слухачівметодами
сльози, жагу
помсти за рідних,
невигідного
їм факультету україністики. В хитро
за
Україну:
Забрали все
із хати,втягнено і деяких студентів, і
продуману
інтригу
Долівка у крові,
викладачів.
Як згадує Володимир Галак, як тодішмати,
нійЛежить
студент,убита
„ у навчальному
1961- 1962 році всі ми
І діти неживі.
відчували
атмосферу
загрози
і грядущої
Упродовж
свого життянепевності,
поет В. Сосюра
на людях
ніколи
катастрофи.
Влада задумала
щецінську
не
співав і не демонстрував
свого ліквідувати
вміння грати на
гітарі. Та
зукраїністику
дружиною Марією
Гаврилівною,це
коли
вони тільки
побрай намагалась
робити
майстерно,
лися,
а це було на
початку 30-х роківперед
і самесвітом
в Донбасі,
вещоб уникнути
відповідальності
за дисчорами
співали.
За спогадами
Марії Гаврилівни:
«Співали
кримінацію
української
меншини”.
Інтригу
розпостаровинні романси, українські пісні. Володимир грав на
чато від
атаки
на викладача
літератури
гітарі».
Співав
романси,
а на своїукраїнської
слова вагався
придумаВолодимира
Посацького,
ти
мелодію. А до
таких слів: колишнього в’язня сибірських
таборів,
особи не вигідної. Його місце мав заВітер
коси розплітає
у зорі,
йняти
Рубін Пізем (радянський єврей), за освітою
Вечір вне
небі
розкладає з українською літературою.
історик,
зв’язаний
янтарі
Була
персона без
авторитету,
до того
морально
такце
і просяться
ноти.
Заворожилиаліричні
вірші
В. Соскомпрометована
за скоєння
насильстваЄвгена
над стусюри
і Ямського самодіяльного
компо-зитора
Коденткою.
відважної
молоді
почала
шубу.
Ним Група
покладено
на музику
декілька
творівсміливо
поетаземляка.
Иого
пісня «Дитинство»
і словами,професора..
і мелодією
виступати
в обороні
свого поважаного
яскраво
любов
до рідного
краю,
Органивідображає
безпеки всосюринську
зв’язку з тим
пустили
чутку
про
до
милої
Званівки.
нібито
націоналістичну,
українсько-єврейську
приНезвична любов В. Сосюри до різних куточків дичину виниклого
конфлікту.
осіб
тинства
та юності: «Я
на Дніпро Почалися
дивлюсь - і допити
котить хвилі
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неодноразово
перероблюється,
втрачаючи
історичну
З цього приводу
дo його школи
майже щотижня
правдивість,
обростаючи
неправдиво-звірячими
навідувлись
функціонери міліції, або воякинашарупограваннями в зображенні народного ватажка.
ничних
служб.
1966залишається
р., зразу навідчутною
другий день
після
При всьому цьому
романтика
повернення
з
Києва,
де
побував
на
українознавчоподій, народна образність, сюжетність, прагнення і почуття простого
народу.
Ризикуючи
життям,
Володимир
му
курсі, його
квартиру
особисто
відвідав
шефСоУБ
сюра,
працюючи
над
цією поемою,
зустрічається
соз Кентшина,
щоб
потайком
заінсталювати
підіз сторатниками
Н. Махна.
Про це восени
1925після
року його
згадував
лом
підслухову
апаратуру,
яку Галак
відросійський письменник Степан Щипачов:
ходу
помітив,
але
не
пробував
рушати.
Потім
був
«Одного разу я застав у нього навіть колишнього накількакратно
примушуваний
їздити
до
СБ
на
т.зв.
чальника штабу Махна і ще декого з колишніх махновсь„профілактично-попереджувальні
розмови”.
Однаких командирів». Легендарна привабливість
Нестора
Махна
полишала В. до
Сосюру
все вини
його літературне
житче,
нене
почуваючись
жодної
(функціонерам
тя. Письменник
Іван Ле
згадує: «Чи
ти, Іване,громадяМахна?
не
вдалося цього
довести),
як знав
лояльний
Справжнього,
живого»,діяв
- раптом
питає
Володя:
теж
нин
надалі активно
в УСКТ,
деякий
час«Це
повнив
етап у нашім виборюванні своєї робочої влади!». Цей спофункцію
голови словами:
Повітового
Правління.
Постійно
гад підсумовується
«Він (В.
Сосюра - авт.)
носив
заохочував
селян
передплачувати
у собі скроплений
кров’ю
образ України».„Наше Слово”,
У його віршах - червоноармійські
ешелони,таповстансьрозповсюджував
українські календарі
видавані
ка
армія Махна,
петлюрівські
загони.
в УРСР
книжки.
Хоч все це
чинив легально, помитрави.
мо Зима,
того зима...
завждиСніги
бувукрили
підозрюваний
в українському
Гудуть дроти. Навколо ніч мутна.
націоналізмі.
З
цього
приводу
також приходилоВ дорозі я, потім курсант смуглявий,
ся Здізнаватись
боку польських колеґ
товаришамиприкростей
вийшов битьз Махна.
-- директорів
інших
шкіл.того
Як часу.
згадує,
одногомісця,
разу
Така історична
дійсність
Історичні
пов’язані
з Нестором зустрічі
Махно, Воло-димир
Сосюра
під час товариської
один з таких
колеґчасто
привідвідує, почав
збирає висловлювати
все нові й нові відомості
про опінії
незвичнолюдно
зневажливі
про
го
героя України.
українців.
Оскаржував
їх
у
жахливих
злочинах,
у
Поет Василь Діденко згадує: «Ще з юних літ далеке
бандитизмі,
в
непримиренній
ворожості
до
полямісто повітове - моє Гуляйполе - Сосюра любив, як рідну

Третю
як Званівку,
як Лисиче. Не
раз ходив
поет
цією роту,
українських
середовищах.
Марусі
Оринчак
привітними
вулицями
столиці
степу,
омитої
водами
Гайчупісля закінчення студії навіть пощастило попасти
ра». У вересні 1954 року В. Сосюра написав у Гуляйполі:
до Нехай
української
школи в зоречола
Банях Мазурських, де навчацвіте Вітчизна
лося
приблизно
60
дітей.
Мило їїліс,
згадує, бо „відноІ мирний труд здійма риштовань
Тобіміж
привіт,
зелене Гуляй
сини
вчителями
були Поле,
там майже родинні”. Хоча
Я в пісні
щирійоколицях
з Києва приніс.
в селі
та його
в більшості замешкували
Історичні
образи батька
й неньки,
даукраїнці,
їх образи,
школу вкоротці
приєднано
додрузів
польської
лекого дитинства в поєднанні ліричних мотивів з живопиісомнезабаром
зліквідовано.
Богдан
Назарович
разом
реального є основою сосюринської поезії, що оспівує,
з дружиною
славить
Україну. Анною,
Дні і літа випускницею
оспівані поетомукраїнського
- це історія
педліцею
в Бартошицях, в тамтих роках неподалік
нашої
України:
Люблювели
тебе, школу
доба переходова,
успішно
в польсько -українському селі
За смутний
вид,
за зломи, задіячі,
вогні...
Ліси.
Як вчителі
і культурні
тішилися високим
Стільки років
нема Поетатав навіть
буремному
житті нашої
авторитетом
середовища
повітової
влади.
країни, а слова його такі жагуче сьогоденні, сповнені
Виходячи
напроти
її відейним
вимогам,
Богдан встулюбові
до України,
віри
її щасливе
майбутнє.
пив
до наша
ПОРП
і став
її активістом. Одначе, по певЩоб
славна
Україна
Ще часі
кращацестала,
ніж була, його від обвинувачень
ному
не врятувало
Щоб розцвіла вона
садами... Для органів безпеки,
в українському
націоналізмі.
Час
підтвердив,
що
Володимир за
Сосюра
тільки клащо чуйним оком слідкували
йогонеукраїнською
сик української поезії, а і ніжно люблячий син України,
культурною
діяльністю,
вигідним
претекстом
до
невід’ємний від неї:
оскаржень
стала
одна
тільки
пісенька
із
репертуару
Я твій син і поет,
на ІШевченківське
до тебе я лину свято. Як згадує Назарович, „ Ця
Крізь
моря ліхтарів...
пісня
викликала
шквал ненависних атак зі сторони

УБ, а викликам на допити не було кінця”. Справа
ВАСИЛЬ ТЕРЕЩЕНКО,
втихомирилася по доведенні,
що автором її слів
заслужений учитель України,
є радянський
поет
не
заборонений
в УРСР.України
Отже,
член Національної спілки краєзнавців
ків. Коли Галак намагався вказати на безпідстав- була можливість логічно довести, що немає підстав
ність таких
необ’єктивних
«ЗНАЙ
НАШИХ!»оскаржень, запеклий вважати її за націоналістичну, оскільки в Україні її
українофоб почав і його брехливо зневажати. публічно співають. Функціонери СБ однак надалі не
Не залишилося нічого іншого, як демонстратив- давали спокою родині Назаровичів. Не задовільняно покинути це товариство. На доказ солідарності, ла їх видно дотеперішня лояльність до влади, вивчинив це саме його приятель поляк. Пригадуючи явлена активним членством в ПОРП. Від дружини
цю ситуацію, з прикрістю зауважує: ”Між директо- Богдана, Анни, вимагали стати їх тайним інфоррами шкіл було чимало українців, але жоден з них матором..Коли відмовилася, почали застосовуваасновники
цієї престижної
новина
з Канади
відомі письменники
і
не відізвався
ні словом
і не вийшов зПриємна
нами. Проти надійшла
провокативні
методи– залякування
і шантажу.
відзнакизайшов
– канадське
журналісти
з Чернігова:
автори журналу
«Бористен»
Тецес занепаду
так видавдалеко, що
не було між
Це м. ін.постійні
Було причиною
до рішення
Назаровичів
ництвохто
«Litsvet»
Дзюба
(Тетяна
Анатоліївна
також
і науковець,
докторв наук
із
ними нікого,
хотів биі відомий
боронититяна
власну
гідність.
у 1989
р. покинути
Польщу
і поселитися
Канаді.
журнал
«Новий
Світ»
(головний
ресоціальних
комунікацій)
і
наш
колега
з
газети
«Деснянська
правда»
Український холуй вправлявся в низькопоклонстві Висловленого авторами свого нескореного україндактор
сценарист,
Сергій
Дзюба нещодавно
лауреатами
почесної міжнародної
нанахабі! – Іписьменниця,
донині не знаю,
чи їхньою
поведінкою
ського стали
патріотизму
та виявлювання
ними прикрої
кінокритик
Оленабатога,
Жукова,чи
заступник
городи –петрушпремії імені
Ернеста
Хемінгуея в
номінаціїне
«Країни
керував досвід
може принадної
правди
з неславного
минулого
можнаі континенутотожнюголовного
редактора
– письменник,
ти»
за зміцнення
зв’язків між
народами.до польської держави,
ки. А може
одне і друге?
Після цього
інциденту
мої творчих
вати з ворожим
ставленням
публіцист
Михайло
Співак).
земляки на вулиці тікали від менемовами
як відсвіту»,
зарази,
яка нікчемно
всіх
повоєнних
десятиліть
який отримав
значнийна протязі
головне –
це їхня
творчість,
подвижЯк не відомо,
в цьому
щоб,
дай Боже,саме
не зіпсувати
своєїрезонанс
„доброї”,
як
їм
лякала
своїх
громадян
існуванням
загрози
у багатьох країнах.
ницька літературна діяльність,з боку
яка
видавництві
у
Канаді
вийшов
чотириздавалось, „репутації” в польському Взагалі
середовищі.
” іякогось
демонічного
українського
ж, Сергій
Тетяна Дзюби
–
дійсно
єднає народи.націоналізму. В
томник Тетяни і Сергія «Вірші 60-ма
Зміст спогадів інших авторів, а також
статистичні
дійсності,
ані позбавлений власної держави
лауреати
почесних нагород
у Канаді,
ВіталійукраїнЛЕУС
показники засвідчують, що не всі випускники,
так
як
ський
народ,
а
тим
більше
розпорошена
нечисельна
Великобританії, Німеччині, Болгарії,
Володимир Галак, мали можливість Македонії,
навчати українукраїнська
меншина, в уформованій після війни
Росії, Білорусі,
Казахстані.
ської мови згідно з вивченою спеціальністю.
Коли геополітичний
Їхні твори перекладені
вже 60-ма мо- ситуації не могли реально шкодинавіть дехто потрапив в більше скупчення
ти Річ
Книгу „З Україною у серці” треба
вами світуукраїні надруковані
в 36Посполитій.
країнах.
ців, то не спроможний був зібрати необхідного
чистрактувати
як
важливий
історичний документ, що
А книжки вийшли в США, Канаді,
ла учнів . Батьки просто боялися їхВеликобританії,
там посилати, Швеції,
дозволяє
ближче пізнати трагічну долю українсьПольщі,
або відносилися до цього байдуже.Болгарії
Як навіть
вда- кої меншини
та Казахстані.
Зараз готу- у Польщі в часах жорстокого антиулося заснувати в школі пункт навчання
української
країнського
терору 1944-1947 років та й потім на
ються до друку збірки віршів Тетяни
мови, то тижнева кількість її уроків ібула
від тапротязі
повоєнних десятиліть. Становить вона
Сергіядалека
у Франції
Чехії. А всіх
романобов’язкового розміру вчительськогосеріал
штату.
Не
всім«Потягуськи»
цінну, гідну
для
дітей
Сергіязбереження пам’ятку про покоління
також, так як Галакові, вистачало психічної
витрим- молодих
українців, безпосередніх свідків злочинДзюби (створений
у співавторстві
ки в зношенні всяких прикростей, пов’язаних
з тим ної акції
„Вісла” та подій, що її випереджали, які
з Іриною Кулаковською),
переклапредметом. Нічого дивного, що з числа
випускпомимо
дений49уже
кількомапотім
мовами,
цьо- принизливого асиміляційного тиску,
ників з перших двох річників,1959 го
i 1960,
лише 23
черезу все
своє
року ошатно
видають
Канаді
(у життя зуміли непохитно почуватиособи почали навчати української мови,
а по 2-3 «Litsvet»)
ро- ся гідними
патріотами свого народу. В міру своїх
видавництві
та Вірменії
ках аж тринадцятеро з них вирішило (за
зрезигнувати
можливостей
державним тазамовленням).
Тво-непохитно ставили чоло сплановари Для
Сергія
і Тетяни прочитали
понад
перенестися до польських середовищ.
пізніших
ному і постійно
реалізованому від 1947 р. польчотирьох
мільйонів людей
усьому
річників відповідні показники є ще більш
некорисні.
ським вправлінням
процесові прискореної цілковисвіті.не згадувати тої полонізації. В закінченні слід додати, що в новій
Інші автори спогадів воліють
Особисто
я щиро
зворушений
своїх розчарувань з приводу неможливості
реалізаповоєнній
геополітичній ситуації підсичування у
тим,
що всікульсвої 60Польщі
книжок антиукраїнської
Сергій
ції своїх молодечих мрій про віддане
ведення
атмосфери не мало жодДзюба присвятив
Тетяні. Та
турно-освітньої діяльності в загрожених
асиміля- дружині
ного політичного
ані навіть логічного оправдання

Тетяна і Сергій Дзюби отримали
нагороду імені Ернеста Хемінгуея

З

Рецепти української кухні

Мисливські ковбаски з картоплею
в горщиках
Замість
консерви можна вико-

Овочі в маринаді, або "рецепт гредієнти в каструльці. Довести до кипіння. Залити овочі
мандрівник"
Інгредієнти на 4 горщика:
маринадом. Перемішувати час
Інгредієнти:
Картопля - 1 кг від часу, поки не охолоне. По• капуста 1 кг
Мисливські ковбаски - 6тім
шт.винести на холод, або в хо• капуста цвітна 200 г.
лодильник
на ніч поставити.
Ріпчаста цибулю - 2 шт.
• морква 2 шт.
Печериці - 200 г
• цукіні 2 шт.
Сметана - 1 стакан
• гарбуз 200 г.
Бульйон - 700 мл
• квасоля стручкова 150 г.
Солодка паприка - 1 ч. Л.
• перець болгарський 1 шт.
Рослинна олія для обсмажування
• баклажани 100 г.
Сіль, перець горошком, зелень, лавровий лист за
• гвоздика 4 шт.
смаком
Для маринаду:
Спосіб приготування:
• олія 250 мл
1. Картоплю почистити, нарізати
• оцет 150 мл
невеликими кубиками і трохи обсмажити
Рибний пиріг із рисом
• сіль 1,5 ст.ложки
в олії.
Інгредієнти:
• цукор 120 г.
2. Цибулю дрібно порізати і обсмажити• Мука 180 г.
• коріандр мелений 1 ч.ложка
разом з грибами. Ковбаску порізати• сметана (15%) 250 г.
• журавлина сушена 1 ч.ложка
• олія 50 мл
кружальцями.
• лист лавровий 2 шт.
•
яйця
курячі 4 шт.
3. Класти в горщики шарами: гриби з
• гірчиця 1 ч.ложка
• перець чорний горошок 5 шт.
цибулею, мисливські ковбаски, картопля.
• Соль 1 ч.ложка
• чебрець
4.
Сметану
змішати
з
бульйоном,
•
розпушувач
тіста 1 ч.ложка
Спочатку нарізати овочі. Викопосолити,
поперчити
і
залити
в
горщики.
Начинка:
ристовуємо тільки сирі овочі.
• риба (консерва) 400 г.
Поставити
в холодну
духовку
Моркву
можна
натерти
або і готувати
• рис 1 склянка
нарізати
брусочками.
Цвітну
при температурі
1500 С
близько години.
•
зелень 1 пучок
капусту
розібратипосипати
на суцвіття.
Перед подачею
зеленню. • яйця курячі 3 шт.
Маринад: Змішати вказані ін-

ристовувати свіжу рибу, її перед
тим потрібно відварити і вибрати всі кісточки, розібрати на невеликі кусочки. Яйця відварити
та нарізати кубиками. Пучок зелені дрібно нарізати. Все перемішати, посолити та поперчити.
Для тіста злегка збити яйця.
Продовжуючи збивати додати
сметану, гірчицю та олію. Потім
всипати борошно з розпушувачем та сіллю. Добре перемішати. Тісто виходить досить рідке.
Форму для випікання змазати маслом і посипати борошном. Вилити половину тіста у
форму, зверху начинку і знов
вилити зверху другу частину тіста. Начинка втопиться у
тісті, так і має бути. Випікати
при 180 градусах — 50-60 хв.

Рецепти української кухні

ПІСНИЙ ПАШТЕТ

ГЛЕВІЛИЙ СИР

Овочі в маринаді, або "рецепт гредієнти в каструльці. Дове- Замість консерви можна викости до кипіння. Мушу
Залитисказати,
овочі доволі
ристовувати
її перед
аж свіжу
почаврибу,
тягнутись
Паштет із мандрівник"
грибів, горіхів воду, промити
черемшу
маринадом.
Перемішувати
час
тим
потрібно
відварити
і
вибраспецифічна
галицька
нитками.
Глевілий
сир
і черемшіІнгредієнти:
має ніжну і дати воді
присмачити
сіллю
відстекти.
часу, Горіхи
поки нестрава
охолоне.:) По-Готується
ти всі кісточки,
розібрати
на не-і,
текстуру і •збалансований
підсмажити
капуста 1 кг злегка тім винести
із сиру,
‘не кусочки.
наприклад,
кмином
на холод,
або який
в хо- вже
великі
Яйця відварити
смак. • капуста
Готується
дуже
окремо
на
сухій
пательні.
альо’
–
постояв
задовго
–
або
будь-якою
цвітна 200 г.
лодильник на ніч поставити. та нарізати кубиками. Пучок зепросто, аби було бажання Борошно розтерти з 2 в холодильнику,лені
став
иншою
дрібно
нарізати. приправою
Все перемі•
морква
2
шт.
і… м’ясорубка на кухні. А стол. ложками води до слизькуватим
та
й
–
і підмішати
яйця.
шати,
посолити
та
поперчити.
• цукініпаштет
2 шт. однорідної консистенції, пахне… ну майже як П р о д о в ж
у
в
ати
потім намащуєте
злегка збити
яйця.
сир –тіста
смажити,
помішуючи,
• гарбуз хліба-і
200 г. підмішати до грибів і рокфор. ГлевілийДля
на
скибочку
Продовжуючи
збивати додати
але ще хвильку-другу,
поки
мням
– смакуєте!
тушкувати,
помішуючи, страва не для всіх,
• квасоля
стручкова 150
г.
сметану,
гірчицю
та олію. Потім
справжні гурмани не яйця не загуснуть.
Усе!
Гриби
промити,
покраяти
ще
5
хв.
Залишити
гриби,
• перець болгарський 1 шт.
всипати
борошно сир
з розпушувані Глевілий
готовий!
на
половинки
або аби трохи підстигли, проміняють цей смак
чем та сіллю.
Добре переміша• баклажани 100 г.
Найсмачніше,
на мій
четвертинки. У глибокій і разом з горіхами і на що інше. Готується
ти.
Тісто
виходить
досить
рідке.
дуже
просто
–
масло
погляд,
подавати
його
гвоздика олію,
4 шт. черемшею перемолоти на
пательні •розігріти
вкинути на пательню
на скибочці
житнього
Форму
для
випікання
змазаДля маринаду:
вкинути гриби,
посолити, м’ясорубці. Вуаля! Грибну і, коли воно розтане,
хліба
із будь-якими
ти маслом
і посипати
борошпоперчити• олія
і тушкувати
масу гарно вимішати і викласти сир. Постійно
250 мл
овочами
на додаток.
ном. Вилити половину
тіста у
під кришкою
приблизно
‘добре зверху
Можна начинку
споживати
як
• оцет
150 мл можна подавати – дуже помішуючи, сир форму,
і знов
10 хв. Тим часом гарно, смачно також ізРибний
дерунами
висмажити’
–
щоб
гарячим,
так
холодним.
пиріг із рисом
вилити зверху другу части• сіль 1,5 ст.ложки
кілька разів міняючи або картопляниками.Інгредієнти:
Сир
кисломолочний
400 гНачинка
(старий, втопиться
із душком)у
ну тіста.
• цукор 120 г.
•
Мука
180
г.
тісті,
так
і
має
бути.
Випікати
Масло
50
г
• коріандр
мелений
Печериці
800 г1 ч.ложка
•
сметана
(15%)
250
г.
при
180
градусах
—
50-60
хв.
Яйце 2 шт
Волоські
горіх сушена
150 г (1 склянка)
• журавлина
1 ч.ложка
•
олія
50
мл
Черемша
30 г (1 пучок)
Сіль4 шт.
5 г (1/2 чайн. ложки)
• лист лавровий
2 шт.
• яйця курячі
Борошно пшеничне вищого
5 г (1/2 чайн. ложки)
• гірчиця 1Кмин
ч.ложка
• ґатунку
перець 50
чорний
горошок
г (2 стол.
ложки)5 шт.
• Соль 1 ч.ложка
Олія
30 •мл
(2 стол. ложки)
чебрець
•
розпушувач
тіста 1 ч.ложка
Вода
30
мл
(2
стол.
ложки)
Спочатку нарізати овочі. ВикоСіль
10
г
(1
чайн.
ложка)
Начинка:
ристовуємо тільки сирі овочі.
Перець чорний
2 г (1 або
• риба (консерва) 400 г.
Моркву
можнамелений
натерти
дрібка)
• рис 1 склянка
нарізати брусочками. Цвітну
•
зелень 1 пучок
капусту розібрати на суцвіття.
•
яйця
курячі 3 шт.
Маринад: Змішати вказані ін-

