
 Ректор Національного гірничого університету, академік НАН України Геннадій ПІВНЯК 
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    Цієї осені на особистому календарі Геннадія Півняка випадає помітна дата. «Аристократ освіти і 
науки» - так назвав свій матеріал, присвячений ювіляру, письменник Фідель Сухоніс (читайте на 6-8 сторін-
ках часопису). 
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цтвознавства, професор. 
Степовик Дмитро Власович - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
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УКРАЇНО,
ти - моя
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Дмитро  КРЕМІНЬ

Я спинився —
за крок од безслав'я...
І мене пронизало умить: 
легко жив я, і легко писав я, 
а Шевченкова липа — шумить!

І де він Україну оплакав, 
нам інакше, нам світле дано. 
І свячені ножі гайдамаків 
перекуті на рала давно. 
Так чому ж ви шукаєте знову 
суєслів'я, поденні слова, 
кріпаки а чи підданці слова?

А Шевченкова липа — жива. 
Ви спите
на м'якенькій перині, 
вельми смачно п'єте і їсте...
Та присуджено інше людині, 
де Шевченкова липа
  цвіте!

Посадіте свій сад чи діброву
і дивіться епосі в лице. 
Ви й падлюці скубенту Петрову 

підшукали б... якесь деревце. 
А донощиків плем'я гундосе 
над сузір'ям огненних «Трьох літ»... 
Ти правічний, я знаю, доносе, 
але вічний-таки —
         «Заповіт».

Треба брати за віхою віху. 
Бо сміється над страхами віку 

незнищенний мій,
вічний народ.
Ні чини, ні звання, ні посади 
хай повік не стоять над пером. 
Треба жити і треба писати 
степом, небом високим, Дніпром. 
І в епоху ракетного сопла 
нам судилася вічність, не мить, 
бо Шевченкова липа
        не всохла, 
бо Шевченкова липа —
        шумить!

СЕДНІВ.  ЛИПА 
ШЕВЧЕНКА

•
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Д.Кремінь, вірш. 2 с. обкл.
Інф. ДНУ, «Прагнення до знань-
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ПРАГНЕННЯ  ДО  ЗНАНЬ  -  

Традиційно у вересні із приємни-
ми відзнаками для студентів Дніпро-
петровського національного універ-
ситету ім. О. Гончара до Альма матер 
завітав колишній випускник фізико-
технічного факультету, Президент 
України 1994-2005 років, нині прези-
дент Фонду підтримки обдарованої 
молоді «Україна», почесний доктор 
ДНУ Леонід Данилович Кучма.

На урочистому засіданні Вченої 
ради університету відбулося нагоро-
дження семи найкращих студентів 
фізико-технічного факультету імен-
ними стипендіями Фонду «Україна». 
За активну участь у прикладній та 
науково-дослідній роботі, олімпіадах 
і конференціях на зразок престижної 
Міжнародної молодіжної науково-
практичної конференції «Людина і 
Космос» стипендії отримали напо-
легливі і старанні: Олександр Балдін, 
Анастасія Калиновська, Тарас Кущ, 
Юлія Погарцева, Сергій Сергієнко, 
Вікторія Стойкова, Любов Федорчак. 

Леонід Данилович зізнався, що 
для нього великою честю і радістю є 
кожен приїзд до міста своєї молодос-
ті та до університету, який дав путівку 
у життя. За його словами, у ДНУ від-
чувається віра студентів у високий 
професіоналізм своїх викладачів і 
впевненість, що вони отримують ви-
сокоякісну освіту. На думку гостя, у 
сьогоднішніх умовах необхідна під-
тримка тих спеціальностей, які ко-
ристуються попитом на ринку праці. 
«У держави з іменем Україна без ін-
телекту немає майбутнього, - наго-
лосив Л. Д. Кучма. - На мою думку, 
ми не можемо розраховувати лише 
на хімію, металургію та сільське гос-
подарство - потрібен розвиток висо-

котехнологічної промисловості. 
Майбутнє можливе тільки з су-
часною технічною елітою. В Єв-

ропі 20% вишів готують еліту і 80% 
- фахівців різних рівнів. Тому нам по-
трібно реформувати систему вітчиз-
няної вищої освіти». 

Ректор ДНУ професор Микола 
Поляков зазначив, якою необхідною 
сьогодні є підтримка тих студентів, 
що прагнуть не просто відмінно на-
вчатися, а й активно займатися до-
слідницькою роботою. «Ми вдячні 
Леоніду Даниловичу за наслідування 
і примноження кращих традицій до-
бродійництва в суспільстві», - наго-
лосив Микола Вікторович.

Стипендіат, студент 5 курсу спе-
ціальності «проектування та вироб-
ництво ракетно-космічних літаль-
них апаратів» Сергій Сергієнко брав 
участь у Міжнародній конференції 
«Людина і космос». Своє майбутнє 
хоче пов’язати з космічною галуззю: 
«Я вже проходив практику в цехах ВО 
«Південний машинобудівний завод», 
а зараз працюю в КБ «Південне». Хочу 
відчути, що мені більш до вподоби та 

визначитися з місцем майбутньої ро-
боти. Також непогано було б вступи-
ти до аспірантури». 

П’ятикурсниця Вікторія Стойкова 
говорить, що при відборі претенден-
тів на стипендію враховувалися і успі-
хи в навчанні, і наукова діяльність. «Я 
прагну успішно поєднувати першу 
вищу освіту з другою, сподіваюся, 
що в майбутньому це мені допоможе 
в професійному ствердженні. Пла-
ную вступити до аспірантури, займа-
тися науковою діяльністю, тема моєї 
роботи «Обробка механічної системи 
тестування».

Інформаційно-
аналітичне агентство
 ДНУ ім. О.Гончара. 

ЗАОХОЧУЮТЬ
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111-ий День знань пройшов у На-
ціональному гірничому університеті. 
5835 бакалаврів, спеціалістів і магі-
стрів привітав зі вступом у нове життя 
губернатор Олександр Вілкул — гірник 
за освітою. З його рук троє студентів 
першого курсу Максим Лялюк, Яна Хо-
бенко і Дмитро Зюков отримали спеці-
альні подарунки до свята — ноутбуки. 
А активісти студентського самовря-

дування Наталія Канівець та Владис-
лав Мар'єнко подарували шановному 
гостю-губернатору кулю з Криворізь-
кого мармуру, як символ міцності та 
надійності Дніпропетровщини, її гірни-
ків у розбудові європейської України.

У свою чергу ректор НГУ Геннадій 
Півняк побажав першокурсникам пи-
шатися вступом до солідного вишу. 
Адже за оцінкою ЮНЕСКО НГУ входить 
до трійки кращих технічних університе-
тів України.

Сучасний НГУ спрямовує свою 
діяльність на забезпечення іннова-
ційного розвитку економіки шляхом 
створення розвинутої бази ресурсів 
України та наукоємних технологій їх 
ефективного використання. Прагнення 
до фундаментальної підготовки - ха-
рактерна ознака освітньої місії універ-
ситету. Особлива увага приділяється 
духовному становленню молодої лю-
дини з неодмінною реалізацією себе 
як особистості.

Сьогодні НГУ - багатопрофільний 
вищий навчальний заклад, де можна 

отримати гідну осві-
ту за 47 сучасними 
спеціальностями з 
30 напрямів підго-

товки. Студентський контингент універ-
ситету налічує близько 20 тисяч осіб.

Прийом і випуск цьогоріч за держав-
ним замовленням як на денну, так і на за-
очну форми навчання, за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями було виконано 
повністю. Загальний конкурс (за ліцензі-
єю) за денною формою навчання (на ба-
калавра) становив 5,2 чоловіки на місце. 

За держзамовленням - 11,9 чоловік на 
місце. Була врахована також більша кіль-
кість бажаючих навчатися на недефіцит-
них спеціальностях, тому за дозволом 
МОН було надано 55 додаткових місць, 
що є унікальним явищем на той час, коли 
десятки інших вищих навчальних закла-
дів не впоралися з держзамовленням, 
не добрали потрібної кількості абітурієн-
тів. В університеті створено атмосферу 
партнерства. Студентська координа-
ційна рада взаємодіє з адміністрацією 
у сфері виконання навчальних програм 
відповідно до вимог Болонського про-
цесу. Студентське самоврядування має 
розгалужену інфраструктуру.

За участю університету опрацьова-
но схему співробітництва з компаніями-
роботодавцями. Виробнича та передди-
пломна практики проходять переважно 
на тих підприємствах, де студенти пра-
цюють після закінчення університету. 
Цільова підготовка кадрів здійснюється 
за договорами з відомими науково-
технологічними центрами, вироб-
ничими компаніями, промисловими 

об'єднаннями, установами НАН України. 
В НГУ діє система заохочення молоді до 
наукової роботи через конкурси і гранти, 
стипендії міжнародних фондів.

- Тобто, той, хто навчається в НГУ,- 
завершив свій виступ ректор, академік 
НАН України Г.Г.Півняк,- стає щасливим 
не на день, і не на рік, а на все життя!

На урочистій лінійці студентів і чис-
ленних гостей вітало усе керівництво 
вишу. Окрім того, представники різних 
вугільних компаній, гості з зарубіжжя, 
зокрема, лектор фонду імені Роберта 
Боша пан Стефан Зеноссен побажали 
студентам-гірникам успішного навчан-
ня, втілення в життя всіх задумів на май-
бутнє.

Право отримати символи студент-
ства "Залікову книжку", "Студентський 
квиток", "Ключ від знань" під час урочис-
тостей було надано кращим абітурієн-
там, теперішнім студентам Владиславу 
Головко, Костянтину Загорулько і Світла-
ні Водолавській.

Ведучі церемонії посвяти студенти 
факультету ШБФ Микола Тригуб і Кате-
рина Причина урочисто оголосили пер-
шокурсників студентами Національного 
гірничого університету.

Перед широким загалом зачитати 
урочисту присягу були запрошені Ігор 
Несват, Владислав Волков і Олександра 
Богуславська.

Живий вогонь, як символ єдності, 
спільної мети, естафети поколінь студен-
тів Національного гірничого універси-
тету, передав першокурсникам 2010-го 
року випускник університету, відмінник 
навчання, переможець всеукраїнських 
олімпіад з геології, магістр геології - 
Дмитро Яцин.

Упродовж свята перед гостями ви-
ступали різні колективи художньої само-
діяльності культурно-освітнього центру 
НГУ, солісти університетського ансамб-
лю «Гармонія» Павло Матвієнко й Ганна 
Перездрієнко, а також народний чолові-
чий ансамбль «Обертон».

Попереду у першокурсників цікавий 
і разом з тим нелегкий шлях до вершин 
здобуття обраної професії. Його тер-
нистими сходами впевнено поведуть 
молодих обранців високопрофесійні 
представники Національного гірничого 
університету.

Інформаційно-аналітичний 
центр НГУ.

На світлині: глава Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації 
Олександр ВІЛКУЛ вручає першокурс-
нику Дмитру 3ЮКОВУ ноутбук.

Фото Артема ГУСАКА.

111-ИЙ  ДЕНЬ  ЗНАНЬ

ЗОЛОТІ 
ДУМКИ

•

• Доки ти не навчений, не со-
ромся вчитися.

Г. Сковорода.

• Могти і передбачати, дар ди-
водії і дар пророцтва, - ось про 
що ще з колиски мріяло люд-
ство, наділяючи ними своїх мі-
фічних героїв і святих. Ці два та-
ланти привнесла йому наука.

• Наука сама себе оправдовує 
і не потребує стороннього ви-
правдання.

К.Тимірязєва.
• Дивне зникає, як тільки його 
дослідять.

Ф.Вольтер.
• Нікчемний той учень, котрий 
не перевершить свого вчителя.

Леонардо да Вінчі.
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Конференцію започат-
кував у 1979 році відомий 
математик, академік Ігор 
Володимирович Скрипник, 
і з тих часів під егідою Інсти-
туту прикладної математики і 
механіки НАНУ, Інституту ма-
тематики НАНУ й Інституту 
математики ім. В.А. Стеклова 
вона проводиться у різних ві-
тчизняних інститутах. Цього 
року конференція «NPDE-
2010» проходила на базі ка-
федри диференційних рівнянь  
механіко-математичного фа-
культету ДНУ ім. О.Гончара. 
Наукові школи цього факуль-
тету пов’язані з іменами ви-
датних учених, академіків 
О.М. Динника, В.І. Моссаков-
ського, С.М. Нікольського, 
М.П. Корнійчука. Сьогодні ж 
серед основних напрямків до-
сліджень науковців кафедри: 
якісна теорія диференційних 
рівнянь, асимптотичні мето-
ди в теорії диференційних 
рівнянь, математичне моде-
лювання динамічних систем, 
теорія усереднення 
диферен-

ціальних операторів, методи 
розв’язання нелінійних кра-
йових задач. Завідувач ка-
федри – ректор ДНУ, доктор 
фізико-математичних наук, 
професор, академік Академії 
наук вищої школи М.В. По-
ляков.

Для обговорення в колі 
колег у 2010 році тези допо-
відей надіслали більше 97 
учених з провідних наукових 
та освітянських установ світу. 
До Дніпропетровська приїха-
ли 19 учених з університетів 
Німеччини, Великобританії, 
Франції, Росії, Італії, Іспанії, 
Швейцарії, США, зібралися 
вітчизняні фахівці цієї галузі. 

Професор Нюрнберзь-
кого університету Гюнтер 
Льогерінг зазначив: «Мета 
конференції – розвиток дифе-
ренційних рівнянь та їх аналі-
зу. Адже сфера застосування 
диференційних рівнянь дуже 
широка: від фізики до парфю-
мерії. Ми прагнемо 

об’єднати зу-
силля науков-
ців з метою 

розвитку цієї теорії й 
обміну напрацюван-
нями вчених з різних 
країн світу. Я давно 
досліджую теорію ди-
ференційних рівнянь, 
зокрема в Нюрнберзі 
працюю з групою вче-
них, які займаються 
створенням новітніх 
матеріалів. Це одна з 
галузей, що сьогодні 
стрімко розвивається, 
й у якій широко ви-
користовуються ди-
ференційні рівняння. 
Сподіваюсь, я повезу з 
собою на батьківщину 
нові засоби оптиміза-

ції та аналізу диференційних 
рівнянь».

Президент міжнародного 
товариства прикладної ма-
тематики, професор універ-
ситету Огайо Евнер Фрідман 
вважає, що найцінніше у поді-
бних форумах – обмін ідеями. 
«Ти привозиш для обгово-
рення у колі колег одну ідею, 
а збагачуєшся кількома. Є 
ряд явищ, які можна описати 
лише за допомогою неліній-
них диференційних рівнянь. 
Моя сфера – диференційні 
рівняння, що описують про-
цеси, які виникають у ракових 
пухлинах, саме цій галузі буде 
присвячена моя доповідь. Тож 
бачимо яскравий приклад, як 
диференційні рівняння засто-
совуються в біомедицині: це 
нове слово і в математиці, і в 
медицині, – наголошує вче-
ний. – У будь-

якому випадку, розвиток га-
лузі на стикові двох дисциплін 
завжди перспективний».

Декан механіко-
математичного факультету 
ДНУ ім. О. Гончара Валерій 
Опанасович Сясєв наголо-
сив, що будь-яка задача з хі-
мії, біології, фізики зводиться 
до математичної моделі, яка 
обов’язково входить до сис-
теми диференційних рівнянь. 
«Чим складніший процес, тим 
складніша система диферен-
ційних рівнянь, особливо не-
лінійних, яким і присвячена 
сьогоднішня конференція. 
Така конференція потрібна 
для вітчизняної науки, оскіль-
ки перед нами стоїть безліч 
завдань, для розв’язання 
яких потрібно вивчати сучасні 
тенденції галузі».

Зауважимо, що новітні 
теорії диференційних рівнянь 
безпосередньо застосову-
ються у вирішенні практичних 
завдань, зокрема при ство-
ренні новітніх наноматеріалів, 
у розв’язанні проблем опти-
мізації конструкцій, у розра-
хунках динаміки складних ме-
ханічних систем, вирішення 
проблем екології і фільтрації 
систем з численними мікро-
структурами, у розрахунках 
руйнування матеріалів і ство-
ренні новітніх матеріалів із 
попередньо заданими влас-
тивостями. 

Інформаційно-
аналітичне агентство

ДНУ ім. О.Гончара.
•

Ювілейна 15-та Міжнародна 
наукова конференція з 
нелінійних диференційних 
рівнянь «NPDE-2010» пройшла 
у Дніпропетровському 
національному університеті 
імені О.Гончара. Традиційно в 
роботі конференції взяли участь 
учені-фундатори нових теорій в 
галузі диференційних рівнянь, 
які представляють провідні 
університети і наукові установи 
світу. 

 ОБМІН  ОБМІН 
      ІДЕЯМИ      ІДЕЯМИ
НА  МІЖНАРОДНОМУ  РІВНІНА  МІЖНАРОДНОМУ  РІВНІ

ЗОЛОТІ 

ДУМКИ

• Якщо немає в голові ідеї, то не подати і фактів.

І. Іванов.

 
• Кожний із нас - син своїх справ. 

М. Сервантес.

  
• Слово - тінь справи.

Демокріт.
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Наш земляк і давній автор-поет і критик Федір 
Степанов (саме в нас він отримав премію 
ім. О. Гончара) вперше написав нам, маючи 
єдину книжку віршів "Нетрі". Потім він ще 
видав свої нові поетичні збірки - "Буяння", 
"Орнаменти", "Вибране", підготував свою 
п’яту поетичну книгу "Коловерть".
Образ Тараса Шевченка все життя надихав 
нашого автора. Ще будучи малим хлопчаком, 
він якось завітав до бібліотеки школи ФЗН у 
Кривому Розі, де працювала прибиральницею 
його неня, і попрохав і собі щось почитати. 
Бібліотекар вручила йому томики О.С. 
Пушкіна та Т.Г. Шевченка. Саме тут і почався 
(з 10 літ) творчий шлях поета під орудою 
фронтовика Миколи Миколаєнка.
І ось уже в солідному віці не захотів наш 
земляк залишатися в боргу перед духовним 
батьком нації - поетом Шевченком і написав 
свої роздуми, які люб’язно і запропонував 
нам.

•  ПОЕТИЧНА  ВІТАЛЬНЯ

  І
Пан веселиться на бенкеті
І випиває за царя.
Звучать фаготи і кларнети
Во здравіє государя.

А за вікном так хуга свище,
Що аж віконниці риплять.
І засніжилось світовище,
Від вітру в полі не встоять.

Тарасові ж то знак добрячий,
Він радо засвітив свічки
І, весь у захваті гарячім,
Людей малює залюбки.

Углядів профіль генерала
Козацького, з вусами вшир,
І пристрасть в ньому запалала
Художника, як моря вир.

Він Платова малює вдатно,
Лише потріскують свічки.
Порив Тараса благодатний -
Мо, та позаздрять ще й дячки,

Які навчали цьому,
Так пан суворо наказав,
Щоб мати портретиста вдома
Покірливого, як коза.

Під спів метелиці малює
Тарас героя, і цвіте
Душа його. Він і не чує,
Як двері грюкнули. Пусте?

О, ні! Куди там до мистецтва!
Пан розлютився не спроста: 
Кріпак удавсь до молодецтва -
Оскаженіння мить вита.

- Ах ти, хлопе навіженний,
Не тільки двері не відкрив, -
Під бурі свист такий шалений
Палац ти ледве не спалив.

І не палац, а навіть місто
Свічками міг би запалить.
Ти козачок, чи просто тісто? -
І вуха стис... Нестерпна мить!

Уранці ж бідного маляра
Двірські різками посікли.
Душа ж палала від пожару
Немилосердної хули.

Ну де ж та правда на цім світі?
Одні жирують, бо пани.
А інші, бач, різками биті,
Неначе нелюди вони.

ПОскарживсь дідові Івану
Про екзекуцію оту,
Щоб заятрить хоч трохи рану,
Жорстокості ту наготу.

Неквапно гладить дід голівку
Онука і розповіда,
І в кожну тої речі цівку
Глибинний зміст дідусь вклада:

- Століттями цей світ, онуку,
Несправедливістю живе.
Та не завжди терпів люд муку,
Було й боріння світове.

В краю у нашім гайдамаків
Я бачив: били ж бо панів.
І вже опісля тої драки
Чимало хто з них уцілів.

Та й зараз нерви на Поділлі
Панам лоскоче Кармелюк.
Вони ж безсилі і в свавіллі,
Для них він, наче гострий крюк.

Усі чиновники й підпанки
За ним гасають, щоб впіймать.
Але із вечора до ранку
Йому притулок - кожна гать.

Бо волю в стайню не загониш,
Вона всі перепони рве.

І по вселюдному закону
У серці кожного живе.

  ІІ
О Літній сад-натхненник музи,
Овіковічених скульптур.
Тут з творчістю в тіснім союзі
І ти несхитний, наче мур.

Змальовує Тарас старанно
Шедеври працьовитих рук.
І гояться душевні рани
Під той натхнення перегук.

Ті ночі білі незабутні
Вже стали світочем йому.
Тут він творив своє майбутнє,
Історію свою саму.

- Привіт, юначе! - ніжний дотик
Торкнувсь зігнутого плеча.
Земляк Сошенко, наче котик,
Його тут долю розпочав.

- Ви гарно лінії вписали,
Брюллову треба показать. -
І в серці радість зазвучала,
Мов спалахнуло сто багать.

Прискіпливо метр коментує:
- І цей юнак - простий кріпак?
Таланту помирать не всує,
Несправедливо буде так.

Жуковського до себе кличе,
Гребінка й Вільєгорський теж
Зібралися на мудре віче,
Цей філантропії кортеж.

 Поет наслідника престолу
Виховує і сам - талан.
І вся Росія доокола
Йому, як щастя океан.

А його погляд всепроникний
І сяє мудрістю чоло.
І пензель у руці не никне -
Зрина в життя портрета тло.

Брюллов завершує творіння,
Яке в історію ввійде.
Коли відступить животіння
Й свобода кріпаку гряде.

І росіяни, й українці
Свою тут лепту привнесли
Гуртом, гурмиськом. Наодинці
Лиш розпатякують осли.

І лотерею розіграли,
А викуп панові дали,
Щоб волі линули хорали,
А не збитоковиська хули.

Одухотворений Тарас наш
Довіку їм завдячний став.
І "Катерина" - річ прекрасна
Звучить спасенно на вустах.

Жуковський відпускну вручає:
Шевченко вільний, як орел.

Федір  СТЕПАНОВ

ШЕВЧЕНКОВА  СВІЧА ПОЕМА

Василю  ДЕРГАЧУ
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І лине в простір неокраїй
Його найкраща з каравел.

  ІІІ
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Н.А. Некрасов.

Бо на позорище ведуть
Старого дурня муштровати.

Т.Г. Шевченко.

Вдихнувші волі суть озонну,
Він в рідне приїздить село,
Де під верби пахучу крону
Його натхнення привело.

Та що ж на томість він побачив
В місцях отих, де світ йому
Відкрили промені гарячі?
Не рай - справжнісіньку тюрму.

Родина животіє в злиднях,
Бо скрізь витає панський дух,
Це кріпосницьке павутиння.
Та де ж той мужній одчайдух,

Що принесе усім свободу?
Задумавсь молодий Тарас.
Горить зоря із небозводу,
Та не освітлює всіх нас.

Коли ж вернувся у столицю,
То однодумців згуртував:
Іх слово, як вогонь іскриться,
Сміливці йдуть до їхніх лав.

Куліш, Навроцький, Білозерський,
І Костомаров, і Тарас:
Палає дух їх молодецький,
Як волю звоювать для мас.

У кожного своя є думка,
І в кожній - волі дух не згас.
Але одна бриніла струнка:
Кріпацтво відмінити час.

Та як завжди буває, в стаді
Паршива віднайшлась вівця -
Студент Петров з душею гада,
Хробак імперського вінця.

Він Третій відділ здав жандармам
Всіх поміркованих борців.
А за іудство кістка гарна - 
Ось що дісталось тій вівці.

Усіх на заслання загнали.
Шевченку ж кара якнайкірш:
В солдати "бунтаря" забрали,
Щоб не лунав сміливий вірш,

"Із забороною писати
І малювати", - резюме
Сам цар наклав. Нехай в солдатах
Казармний вітер йому дме.

  ***
- Тяни носок! - кричить єфрейтор.
Палюче сонце б’є в лице.

- І не лінькуйсь, піїт-легейда,
Бо карцер стримаєш за це.

Служи царю, а не народу,
Інакодумство позабудь.
В любові до царя свобода - 
Така, служивий, твоя путь.

Що ж, інший в боротьбі б зневіривсь
Серед каспійських берегів,
Серед служаків-бузувірів.
Та він душею не змілів.

Він пише вірші, і в халяві
Своїх чобіт ховає їх.
Ні, не стліває він в неславі,
Дух непокори в нім не стих.

Йому дарують друзі фарби
І пензлі, він малює всмак.
І ті малюнки в світу скарби
Ввійдуть як серця мужній знак.

Малює він дітей казахських,
Форти, людей та ще й моря.
І так на тих шляхах солдатських
Його не загаса зоря.

А повернувшись із заслання,
Омріяв він земну любов,
Яка б світила йому зрання
І до вечірніх корогов.

Ликера Полусмак, дівчина,
Не тою виявилась, бач.
І закружляла хуртовина
Поету сонмом всіх невдач.

Пізніш вона вже й пожаліє,
Але минуле не вернеш.
Останньою вмира надія,
Сплива у просторінь безмеж.

  ІV
Літа, як миті швидкоплинні,
Злетіли під самий зеніт.
І от на нашій Україні
Перебудовується світ.

Чимало ж бо голів поклали
Та ще й кістками полягли
Борці,що твердо й дужо стали
На прю із царством кабали.

Тарас своїм пером вогненним
Не згірш, ніж жерлами гармат,
Підняв народ над сьогоденням,
Щоб ним не правив дука-кат.

І хоч був засланний в солдати,
Де передчасно постарів,
Не думав зброї він складати,
В яку вклав праведний свій гнів.

І за три роки до падіння
Кайданів рабських написав
Вірш "Сон", немов благословіння,
Що зазвучав, як віщий псалм:

"І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,

Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть".

З падінням тих кайданів він
Спокійно відійшов в могилу,
Роздавши людям волі дзвін
І взявши Україну милу.

А та Шевченкові свіча,
Яку засвічував у пана,
Усім свободу сповіща
Й горить над світом полум’яно.

  V
Прабатьківщини тихе плесо
І отчий дім на видноті
Були мені, немов колеса,
Дороговказом у житті.

І де б не був я, а чи буду,
Той шлях, як міта на чолі, -
Сприйму однаково - й огуду,
І славослів’я на землі.

Життя не пахло мені рястом:
Пізнав і голод, і війну,
Неначе йшов я за Тарасом,
Шукаючи свою весну.

Як він шукав стовпи в тумані,
Що підпирали небо десь, -
Я дерево залізне зрання
Шукаю вічно - завше й днесь.

Йдемо до тої злої долі
Шляхами битими кудись,
Як в парі; духом ми не кволі,
По всіх-усюдах розбрелись.

І кожен день стає нам бранню,
Аби жертоги світу взять,
А долю люту окаянну
Чикрижити на щедру п’ядь.

Челядники, доволі спати
Та порпатися у багні.
Пора вже збудувать палати,
А не згоряти у вогні.

Тож хай моє це скромне слово,
Як меч Аттіли, воскреша
У кожного в душі обнову...
Бо ж є ще в кожного душа?

А мріями ми не змілієм,
Бо долі кинем навзаєм
Наш виклик, що орати вмієм
І скрізь тяжкий душевний щем.

І ниву ми засієм рясно,
Що щедрий дасть нам урожай.
Й настане в нас життя прекрасне -
Цілющий юності розмай.

26.06.2010 р.



6 Бористен, № 9, 2010 р.

АРИСТОКРАТ
ОСВІТИ  І  НАУКИ

•  Фідель  СУХОНІС,  член  НСПУ

Геннадій Григорович Півняк - вчений у галузі електрое-
нергетики, засновник наукової школи гірничої та металур-
гійної електроенергетики, академік Національної академії 
наук України (1997), заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни (1990), двічі лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки (1998, 2005). Народився 23 жовтня 1940 
року в м. Олександрія Кіровоградської області. У 1963 році 
закінчив електротехнічний факультет Дніпропетровського 
гірничого інституту, з яким пов'язав свою подальшу на-
укову і науково-педагогічну діяльність. Докторську дисер-
тацію "Розробка та дослідження тиристорних перетворю-
вачів у комплексі електрообладнання для безконтактного 
електричного транспорту вугільних шахт" захистив у 1981 
році. З 1982 р. — ректор інституту (сучасна назва — Наці-
ональний гірничий університет). Засновник наукової шко-
ли гірничої та металургійної електроенергетики. Створив 
загальну теорію, принципи побудови та методи синтезу 
потужних систем електромагнітної передачі енергії під-
вищеної частоти. Його фундаментальні дослідження до-
зволили впровадити новітні електротехнології для гірничо-
металургійної та машинобудівної промисловості, джерела 
живлення для електроприводу, транспорту і споживачів з 
особливим характером навантаження. Наукові досліджен-
ня Геннадія Григоровича визнано в Україні та за кордоном. 
Вони спрямовані на утвердження інноваційної моделі роз-
витку ключових секторів економіки країни. Автор двох" на-
укових відкриттів, понад 440 наукових публікацій, з яких 34 
монографії, 33 підручники і навчальні посібники, 94 вина-
ходи та патенти.

Удостоєний ряду нагород: ордени Знак Почета (1981), 
Трудового Красного Знамени (1986), князя Ярослава Му-
дрого V (1999) та IV (2004) ступенів, Почесна грамота Кабі-
нету Міністрів України (1999), Почесна грамота Верховної 
Ради України (2003), медаль "За успіхи у навчанні і вихова-
ні молоді" (1998, Польща), знак МОН «За наукові досягнен-
ня», відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2009) 
та багатьох інших закордонних та вiтчuзнянux відзнaк.

- Я справді дуже люблю 
театр, люблю музику, по-
езію і взагалі мистецтво. 
Свого часу я здобув му-
зичну освіту. Коли випадає 
нагода, буваю у відряджен-
нях, то неодмінно намагаю-
ся відвідати якусь культурну 
імпрезу. Мене це, гадаю, як 
і будь-кого, надихає, на-
штовхує на нові роздуми, 
міркування. А це ж так важ-
ливо для вченого, освітя-
нина! А ще я й по сьогодні 
дуже люблю аудиторію. Я 
весь час читаю лекції. Коли 
приходжу в аудиторію до 
студентів, то отримую за-
доволення від спілкування 
з ними, з їх допитливими і 
довірливими очима. Звісна 
річ, є різні студенти. Але за 
роки викладацької діяль-
ності переконався: якщо 
приходиш в аудиторію з 
байдужим серцем, при-
ходиш лише, як то кажуть, 
відбути свої години, то й та-
ким і буде результат. Його 
не буде. Студенти не за-
своять матеріла, їм буде не 
цікаво. Ось чому я кожного 
разу намагаюся не просто 
викласти той чи інший курс, 

а й посіяти у юних душах 
цікавість до того, що вони 
вчать, зрештою, творити 
з них інженерів у найпре-
стижнішому значенні цього 
поняття. Очевидно, що у 
щоденності не завжди так 
виходить, як хочеться. Але 
я, принаймні, цього прагну, 
прагнув і буду прагнути.

Я так само люблю мови. 
Моя французька, очевид-
но, що далека від доскона-
лості. Але я стараюся това-
ришувати з нею, стараюся, 
аби вона не забувала мене, 
а я її. Бо кожна мова, то, да-
руйте за банальність, цілий 
світ. І коли з постанням не-
залежності України у вищу 
школу прийшла наша мова, 
то для мене це не було чи-
мось надзвичайним. Відпо-
відно, як ректор, я стараю-
ся, щоб українська - стала 
природною для навчання 
і для студентів, і для ви-
кладачів. Ви знаєте, у нас 
відкрито центр української 
мови імені Олеся Гончара. 
Часто відбуваються різного 
роду мовні та наукові гума-
нітарні заходи. Це окремий 
великий напрямок нашої 

Знаю цю людину вже, ма-
буть, років п'ятнадцять. 
Наше спілкування не сис-

темне, уривчасте, і має більше 
прикладний характер. Воно й 
зрозуміло, адже соціальна дис-
танція й постійна зайнятість ректора 
Національного гірничого універси-
тету, академіка НАН України Генна-
дія Півняка не творять можливостей 
для більш тісних контактів. Однак, 
попри це, я завжди відчував і відчу-
ваю морально-психологічний ком-
форт у стосунках з цим чоловіком, є 
у цій особистості якийсь магнетизм, 
притягальність, він просто викликає 
симпатію як співрозмовник, люди-
на.

Часто замислювався над тим: 
а чому так? Можливо, що Геннадій 
Півняк як інтелектуал, прибічник 
європейських цивілізаційних цін-
ностей розуміє, що найкраще заво-
ювати прихильність до себе у інших 
легким гумором, щирою настано-
вою, добрим ставленням. Розуміє 
і виконує певну роль з усіма тими 
з ким спілкується. Недаремно ж у 
шкільні роки мріяв стати актором. 
Ось і творить на підмостках театру 
життя свій спектакль. Але ж з іншого 
боку усмішка в нашому соціумі часто 
сприймається як ознака слабкості. І 
це він так само добре знає, майже 
тридцять років очолюючи один з най-

успішніших вишів в Україні. Не доріс, 
напевно, на жаль, поки-що наш со-
ціум до того, аби сила сприймалася 
не у залякуванні навіть опонента, 
а у ввічливості та відкритості щодо 
відстоювання своєї думки. Та попри 
все це Геннадій Півняк залишається 
керівником і вченим європейсько-
го вишколу в соціальній системі, 
котра загально, як не прикро, біль-
ше нагадує зруйновану радянську, 
аніж цивілізовану та гуманістичну, 
котра, принаймні, молодими паро-
стками мала утвердитися в нашому 
суспільстві за останні майже два де-
сятиріччя української незалежності. 
Чи доводиться йти Геннадію Півняку 
за таких обставин на певні моральні 
компроміси? Переконаний, що так і 
не одноразово. Але ж мусить хтось в 
теперішньому українському суспіль-
стві впроваджувати тезу про те, що 
усмішка на роботі й на вулиці аж ніяк 
не ознака слабкості й запобігливос-
ті, а навпаки ілюстрація успішності 
та добропорядності. Честь і хвала 
Геннадію Півняку за це піонерство!

- Пане ректоре, найперше хочу 
подякувати за можливість мати з 

Вами цю бесіду. І по-
чати хотів би нашу 
розмову не, так би 
мовити, з головної 
для Вас теми: Наці-
ональний гірничий 
університет. А поці-
кавитися як так ви-

йшло, що людина, котра в шкільні 
роки мріяла стати актором, яка й, 
по-сьогодні, старається не пропус-
тити театральної новинки, полю-
бляє художні виставки, концерти, 
інші культурологічні заходи, майже 
тридцять років успішно очолює тех-
нічний університет. Вашому перу 
належать 45 підручників та моногра-
фій. Серед яких такі роботи як, на-
приклад, «Транспорт з індуктивною 
передачею енергії для вугільних 
шахт» (1990), «Несиметричні по-
шкодження в електричних мережах 
кар'єрів» (1993), «Перехідні проце-
си в системах електропостачання» 
(1989, 2000). Я сам інженер за осві-
тою, а тому дещо уявляю, що стоїть 
за цими назвами, за цими фактами. 
Не ображаючи гуманітаріїв дозволю 
собі таку тезу: подібні речі не ство-
рити лише старанно попрацювавши 
з першоджерелами та посилання-
ми. Тут потрібні і ґрунтовні знання, 
і певні таланти, обдарування. Чи 
не занадто розщедрився Господь 
до Вас подарувавши стільки при-
тягального і творчого для Вашої 
душі...
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Сьогодні НГУ - це сучасний науково-освітній центр, 

для якого характерні фундаментальність та системність 
знань, поєднання освіти, науки і інновацій в єдиний комп-
лекс, високий рівень міжнародних зв'язків. Протягом 
останніх семи років за національною та європейською 
системою оцінювання (рейтинги ЮНЕСКО, МОН України, 
«Компас» та ін.) НГУ входив до п'ятірки провідних техніч-
них університетів України. За рейтингом МОН у науковій 
сфері НГУ останні три роки посідає перше місце серед 
технічних університетів України.

Протягом 2004-2009 років в Національному гірни-
чому університеті було присуджено шість Державних 
премій в галузі науки і техніки, три Премії Президента 
України для молодих вчених, тридцять п'ять стипендій 
Кабінету Міністрів України, низка стипендій Верховної 
Ради України для талановитих молодих учених, грантів 
регіональних органів влади та міжнародних благодійних 
фондів. Протягом останніх 5 років створено та успішно 
діють п'ять навчально-науково-виробничих комплексів 
(ННВК): «Вугілля», «Енергія», «Машинобудування», «Інфо-
комунікація» та «Безпека». На базі Національного гірничо-
го університету створено Центр інноваційного розвитку, 
бізнес-інкубатор та Дніпропетровський центр Корпорації 
«Науковий парк «Київська політехніка».

На сьогодні Національний гірничий університет на-
лежить до таких міжнародних освітніх та міжнародних 
організацій: Євразійська асоціація університетів ( EUA), 
Велика хартія університетів; Мережа університетів країн 
Чорноморського регіону (BSUN); Європейська асоціація 
геовчених та геоінженерів (ЕAGE); Міжнародний універ-
ситет ресурсів (IUR); Міжнародне товариство з інженер-
ної педагогіки (IGIP); Європейське товариство з інже-
нерної освіти (SEFI); Міжнародна асоціація з економії 
електроенергії (ІАЕЕ); Міжнародне товариство з геоме-
ханіки (ISRM); Міжнародне товариство зі збагачення ко-
рисних копалин; Міжнародна конференція маркетингу; 
Українсько-Польсько-Американський консорціум з удо-
сконалення бізнес — освіти (CEUME); Всесвітній гірничий 
конгрес (WMC), Європейська мережа гірничих, металур-
гійних та нафтогазових університетів.

Створено сім науково-навчальних центрів з 
університетами-партнерами та установами Німеччини, 
Польщі, Росії - з електротехніки та мехатроніки, геотех-
нічних, радикальних технологій, міжнародної економіки, 
чистих геотехнологій, підземної урбаністики та збага-
чення корисних копалин.

роботи. І мені приємно, що 
про нього знають не лише в 
регіоні, а й у країні, в світі. 

- Дніпропетровський 
поет Анатолій Подільний, 
згадуючи про таке близь-
ке і зрозуміле кожному, 
написав:
"Дитинства річка - степова стрічка

Вода прозора, піскове дно

Ти зроду тиха, ти невеличка,

До тебе в серці - таке тепло!"

А я на все життя 
запам'ятав слова славет-
ного Олеся Гончара, коли 
він згадував про своє ди-
тинство у нашому місті. 
«...Відберіть у людини 
Батьківщину, рідні й доро-
гі з народження місця і це 
буде не людина, а стовп, 
не отесаний стовп» - не 
певен, що безпомилково 
процитував слова автора 
«Собору». Однак, суть така  
- це однозначно...

- Якщо про річку дитин-
ства, то у мене їх було аж дві. 
Через Олександрію на Кіро-
воградщині протікають Бе-
резівка та Інгулець. Власне, 
перша - невеличка, впадає 
у дещо більшу якраз у на-
ших місцях. А до слів Олеся 
Терентійовича я б додав: 
саме закладене у дитинстві, 
юності дає основу для усього 
подальшого життя людини. Я 
щасливий, що в моїй провін-
ційній, степовій Олександрії 
були педагоги, котрі сформу-
вали у мене любов до науки, 
навчання, котрі прищепили 
мені допитливість та уміння 
не зупинятися на досягну-
тому. А найголовніше - кри-
тично оцінювати свої можли-
вості. Це педагоги від Бога. І, 
між іншим, як гуманітарії, так 

і вчителі точних дисциплін. 
Стільки років пройшло з того 
часу, як закінчив я школу! Та 
й, по-сьогодні, я подумки 
інколи згадую їх поради, їх 
уроки. Звіряю свої дії з їх на-
становами. Ось що значить 
справжній вчитель у житті 
кожної людини. А тим більш 
педагог вищої школи!

Мати начальника, вибач-
те, телепня - справа дуже 
неприємна, морально про-
сто нестерпна. Між іншим, 
це явище має дві складові. 
Себто, коли «босс» має мі-
зерне IQ. Інакше, якщо його 
інтелектуальні можливос-
ті нагадують дощ у пустелі 
Сахара. Може, й гримить, 
а вологи катма! Або ж, коли 
рішення та накази такого, 
вибачте, з дозволу сказати, 
«начХальника» можуть на-
гадувати розпорядження 
сержанта Радянської Армії: 
«Що, немає роботи?! Фарбу-
ємо траву у зелений колір!»  
Від подібного ректор Генна-
дій Півняк звільнив підлеглих 
з першого дня і по-сьогодні. 
Людина енциклопедичної 
освіти Геннадій Григорович 
може на рівних поспілкува-
тися з фахівцем будь-якої 
галузі, тим більш з тим, ко-
трий задіяний у його рідно-
му Національному гірничому 
університеті.

Як керівник Геннадій Пів-
няк, одностайно вважають 
в НГУ, володіє дуже цінним 
даром: активізувати та мо-
білізувати на продуктивну 
діяльність більш креативну 
та продуктивну частину ко-
лективу, нейтралізувавши 
в такий спосіб, неминучий 

через людську природу, 
баласт, маргінальні кадри. 
Стиль ректора у спілкуванні 
з підлеглими - не бути поді-
бним на асфальтний каток, а 
більше партнерський, дові-
рливий. Наскільки він може 
бути виправданий за умов 
нашого пострадянського 
суспільства. Скидається,що 
керівники такого типу при-
речені на самоспалення. Але 
ж Г. Півняк 28 років у рек-
торському кріслі, плинність 
кадрів в НГУ, напевно, най-
менша серед вишів України. 
Значить виходить, значить 
вдається добрим ставлен-
ням і спільною відповідаль-
ністю домагатися потрібного 
результату, а не лихим сло-
вом, погрозами звільнення 
та іншого роду стягненнями.

- Геннадію Григоровичу, 
певен, що це питання Ви по-
думки не раз задавали собі й 
самі. Не знаю як давно, але, 
безперечно, що вже був той 
день у Вашому житті, коли 
крісло ректора стало завузь-
ким, затісним. Чи не виника-
ло...

- Можете не продовжу-
вати, я все розумію і з цього 
приводу поясню наступне. 
Це може здатись дивним 
або лукавством, але я не хо-
тів бути ректором. Критично 
оцінюючи свої можливос-
ті, я не знав і не розумів, як 
зможу поєднати наукову, 
педагогічну діяльність з ад-
міністративною роботою. 
Питання особисто для мене 
було настільки складним, 
що у пошуках внутрішнього 

компромісу за два роки ро-
боти ректором я потрапив до 
лікарні. А саме, призначення 
мене на посаду вирішувало-
ся на рівні ЦК КПУ. Так що, я 
не лукавлю - ніякої радості 
з приводу того, що, я став 
ректором, у мене не було. І, 
по-сьогодні, я часто жартую 
з колегами у себе в кабінеті: 
« Ректор кудись вийшов, так 
що давайте поки-що пого-
воримо про те, що Вас хви-
лює...»

Інша справа, що з ро-
ками, зрозуміло, прийшов 
досвід, я чомусь навчився 
як адміністратор. І знову ж 
таки, повірте, ніколи не праг-
нув вибудовувати кар'єрну 
драбину догори. Хоч і мав 
відповідні пропозиції, так 
би мовити, київські варіанти 
й не один. Але університет 
надзвичайно розгалужена 
структура, тут стільки мож-
ливостей для реалізації того 
чи іншого. Мені тут дуже 
цікаво працювати, я тут за-
вжди знаходжу для себе за-
няття. Щодня, щогодини в 
НГУ може народжуватися 
щось нове.

- Є такий жарт: «Щастя 
не в грошах, а в їх кількості». 
Зрозуміло, що, маючи від-
повідні інтелектуальні та ме-
неджерські особистісні дані, 
Ви б могли зайнятися тим, 
що прийнято називати «ро-
бити гроші». Мільйонером, 
можливо, б і не стали, од-
нак статки б мали, вочевидь, 
більші, аніж у ректора НГУ...

- Знову ж таки, я ніколи 
не прагнув заробити якнай-
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Свого часу я мав приємність бути колегою Галини 
Півняк. Із Заслуженою журналісткою України, фаховою 
тележурналісткою ми не один рік працювали разом на 
обласній студії телебачення. Подейкували, що саме 
пані Галина - цілеспрямована та амбітна створила таке, 
коли можна так сказати, явище як Геннадій Півняк. По-
правді, то така теза не безпідставна. І загально нічого в 
тому крамольного немає. Мали ж свої музи композитори 
і поети, то чому не можуть мати ректори?! А коли ця муза 
ще й дружина, то подвійне щастя. Хоч, пo-щирості, ін-
коли пані Галина у своїх емоціях хронічно закоханої і лю-
блячої матері двох успішних синів, зрозуміло, котрі так 
само мають прізвище Півняк, передавала куті меду. Не 
підтримати розмову про ректора НГУ виглядало як зне-
вага до Галини Андріївни. Особисто я, завжди ж вбачав у 
тому лише щедрість емоцій жіночої натури. І тут би хотів 
підкреслити, наскільки не вичерпні душевні сили власне 
у ректора НГУ. Свого часу родина Півняків мала можли-
вість вивільнити емоційну і милу пані Галину від непростої 
та клопітної праці журналістки. Однак, справді люблячий 
та інтелігентний Геннадій Григорович добре розумів, що 
відібрати у розумної і небезталанної дружини, засоби 
для самореалізації - це бути недалекоглядним та егоїс-
тичним. Ось і долали вони разом побутові складності ( в 
родині ще жили, на жаль, вже нині покійні мати Геннадія 
Григоровича Зінаїда Павлівна та мати Галини Андріївни 
Тетяна Данилівна) ділили навпіл прикрості й радості про-
фесійної діяльності. Однак перетворити кохану дружину 
на домогосподарку шляхетний пан Геннадій не міг собі 
дозволити.

Винагородою за цю його сімейну мудрість була не 
декларована, а правдива гармонія в родині. А ще ті каз-
кові почуття, котрі немов би у юності, живуть поміж цими 
двома. Бо не потопив ректор їх у борщах, немитому по-
суді, у неувагах і зверхності до тієї жінки, котру раз і на-
завжди назвав коханою. Подібні публікації часто-гyсто 
грішать зайвими солодощами. Ну, є така неписана тра-
диція: про ювілярів тільки добре. Не зовсім гарно вихо-
дить, бо немов би не про живу людину йдеться, котра, 
як відомо, має неминуче особистісні вади. А такий собі 
схематичний віртуальний образ. І тому загально, не 
ламаючи традиції, дозволю собі торкнутися того, що у 
особистості Г. Півняка не є, скажемо так, позитивним. 
Однак, написати багато мені тут буде складнувато. Не 
через те, що наш герой безгрішний як Ісус Христос. Про-
сто не настільки добре я знаю цю людину, аби розгледіти 
й негативне. Розумні люди, як правило, приховують свої 
недоліки.

більше. Я не хочу сказати, що 
гроші мене зовсім не цікав-
лять. Це було б безглуздо. 
Але гроші для мене не само-
ціль. Навпаки, маю більше 
радості від того, коли щось 
даю сам. Свої премії, зокре-
ма, державні я спрямовую до 
благодійного фонду підтрим-
ки молодих вчених, різно-
го роду наукових та освітніх 
програм тощо. Ми матері-
ально стараємося підтриму-
вати обдаровану молодь, 
студентство. Хоч тут маємо 
дуже обмежені можливості, 
далеко, як не прикро, не все 
залежить від університету. У 
багатьох питаннях ми про-
сто є закладними тієї законо-
давчої і економічної ситуації, 
котра існує у країні. Аби мій 
колега з якогось західного 
університету дізнався про 
коло тих питань, котрі мені 

доводиться розв'язувати, 
то, напевно, не йняв би віри. 
У його компетенції дві голо-
вних речі: навчання студентів 
і наукова діяльність. На за-
ході ректор і уяви не має про 
оплату гарячої води в гурто-
житку, чи, наприклад, про за-
безпечення продуктами уні-
верситетської їдальні. У нас 
все інакше. Та я не звик пасу-
вати перед труднощами.

- До речі, багато грошей 
потрібно тим, хто любить 
більше розважатися, аніж 
працювати. А Вам навіть не-
фахівець може впевнено по-
ставити діагноз: невиправ-
ний трудоголік... 

- Так, це правда. Я справ-
ді не знаходжу собі місця, 
коли щось не роблю. Мені, 
наприклад, не зрозуміло, як 
тижнями можна пропадати 
на риболовлі. Впійману рибу 

мені шкода. Або сакрамен-
тальні для більшості нашої 
людності поїздки на дачу. Не 
скажу, що я не люблю приро-
ду. Навпаки, мене зворушує 
і спів пташки, і сонячний ра-
нок. Це абсолютно природно 
для кожної людини. Але зно-
ву ж таки з дня в день лежа-
ти на галявинці під яблунею, 
перемежовуючи це заняття, 
то чаркою, то мискою бор-
щу - це не для мене. Приїхав, 
щось там покопав, підфарбу-
вав, аби від сусідів не було 
соромно. Помилувався кві-
точкою чи гілочкою молодо-
го деревця і до невідкладних 
справ. Ну, такий я, така моя 
природа. І змінити я її не хочу 
і не можу...

- Пане ректоре, так вже 
ведеться у цьому світі, що 
кожен з нас має не лише дру-
зів. Так ось ті, хто не нале-
жить до Ваших друзів, пояс-
нюють майже тридцять років 
ректорства Геннадія Півняка 
в НГУ його вкрай великим 
конформізмом. Мовляв, при-
лаштується, до будь-чого і до 
будь-кого...

Вони просто не розуміють 
наші  результати і досягнен-
ня. Ми нікому не заздримо - 
ми працюємо. Я вже говорив 
про те, що вмію критично до 
себе ставитися. А тому до-
бре розумію, що досягнуте 
- це, зрозуміло, не лише осо-
биста заслуга. Тому що чи не 
найбільший мій успіх - це ад-
міністративний кістяк нашого 
вишу: декани, проректори, 
це наші небайдужі і кваліфі-
ковані викладачі, наша мо-
лодь, наше студентство - усі 
хто створював і творить На-
ціональний гірничий універ-
ситет. А тому ж, знову таки, 
можу впевнено сказати — я 
не тримався і не тримаюся 
за ректорське крісло. Як ко-
лись, так й нині, я завжди 
можу собі знайти застосу-
вання в науці, у викладацькій 
роботі. Зрештою, я повинен 
працювати над тим, щоб під-
готувати собі належну замі-
ну. Я добре розумію, що рано 
чи пізно мушу піти з посади, 
яку займаю. Однак, оскільки 
у нас розмова сьогодні від-
бувається із приводу певно-
го етапу в житті ректора, то 
хотів би також зазначити, що 
разом з тим я відчуваю, що 
ще потрібен університету. 
У нас багато планів, багато 
того, що я можу і повинен до-

помогти втілити в життя. А 
тому я напишу подання до 
міністра освіти України про 
продовження мого контр-
акту на посаді ректора НГУ. 
Але, зрештою, все у Божій 
волі. І, якщо будуть сили, 
буде здоров'я, то я готовий 
працювати в стінах рідного 
для мене університету на 
будь-якій посаді.

За роки журналіст-
ської і письменницької 
діяльності доводилося 
спілкуватися з багатьма 
особистостями, готую-
чи той чи інший допис, 
телевізійний ефір. Були 
серед них і прості люди, 
і ті, кого прийнято нази-
вати елітою: маститі діячі 
культури, церковні архі-
єреї, наші та закордонні 
парламентарі, президен-
ти, прем'єр міністри, ди-
пломати. І лише одиниці 
залишали в душі відчут-
тя того,що спілкування з 
цією людиною щось до-
дало і тобі, принесло ро-
зуміння та усвідомлення 
чогось нового і значущо-
го. І, між іншим, це аж 
ніяк не залежало від соці-
ального становища мого 
співрозмовника. Бо таки 
виходить, що попри пев-
ну змістовну девальвацію 
через часту вжитковість, 
сентенція про народну 
мудрість таки має місце. 
І так вже складається, що 
майже кожна зустріч з Ген-
надієм Григоровичем Пів-
няком приносить для мене 
морально-психологічний 
позитив. Можливо, що, 
як вже зазначав вище, 
наше спілкування не таке 
вже часте, може через 
те, що обговорюємо теми 
здебільшого суспільно 
важливі. Але, одне знаю 
точно. Попри прищеплю-
вання в колишньому СРСР 
негативне ставлення до 
усього аристократичного 
- шляхетність в людині за-
вжди творить добро і по-
зитив. Безсумнівно Ген-
надій Півняк - аристократ. 
Не в розумінні того, що 
знає, як вірно розставити 
столові прибори на столі 
(хоч, напевно, й це йому 
відомо). Він аристократ 
духу, аристократ науки і 
освіти. А правдивих арис-
тократів поки що так 
мало в Україні!

•
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НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ  СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
У  КАНАДСЬКИХ  СТУДЕНТІВ  Є 

ІСТОРІЯ, 
МЕДИЦИНА, 
МЕНЕДЖМЕНТ 
І  ГАЛУЗЬ 
КОМУНІКАЦІЙ

Дніпропетровський національ-
ний університет імені Олеся Гончара 
вперше відвідав Надзвичайний і По-
вноважний Посол Канади в Україні Ж. 
Даніель Карон. Він зустрівся з пред-
ставниками адміністрації та студен-
тами закладу. Перш за все високий 
гість подякував керівництву ДНУ за 
привітний і теплий прийом:

– Мені надзвичайно приємно, 
що я нарешті зміг приїхати до такого 
дуже відомого в Україні вишу. Канада 
відносно активно працює з Дніпро-
петровською областю: сьогодні тут 
успішно реалізується ряд спільних 
канадсько-українських проектів – ін-
вестиційних, міжнародного розвитку, 
моніторингу розвитку малого підпри-
ємництва.

Дуже дякую за те, що ви відчинили 
для мене двері свого університету та 
надали можливість зустрітися з ва-
шими студентами. Мені завжди по-
добається спілкуватися з молодшим 
поколінням, а саме з новою генераці-
єю української молоді. Це надає мені 
можливість поговорити про Канаду, а 
їм – більше узнати про нашу країну. 

Від імені ректорату Д.Карона 
привітав перший проректор ДНУ 
О.О.Кочубей. Олександр Олексійович 
коротко розповів про історію та сьо-
годення університету, відзначив ви-
соке місце ДНУ у рейтингу ВНЗ Укра-
їни (університет постійно входить до 
рейтингу лідерів), розповів про чис-
ленні міжнародні зв’язки, в списку 
яких присутня й Канада: 

– Cпівпраця ДНУ з ВНЗ Канади 
почалася у 2005 році з виконання су-
місного міжнародного проекту „Регіо-
нальне навчання та розвиток консуль-

тативних можливостей 
в Україні”. Партнером 
нашого університету 
був Університет Мак 
Гілл Монреалю, з яким у 
2006 році була укладе-
на угода про співробіт-
ництво. Завдяки цьому 
проекту на факультеті 
післядипломної освіти 
ДНУ були створені умо-
ви для підвищення ква-
ліфікації представників 
малого та середнього 
бізнесу. У 2009 році проект успішно 
закінчився, а комісія, яка перевіряла 
роботу університету за цим напрям-
ком, залишилася дуже задоволеною. 
В результаті при Дніпропетровському 

національному університеті було від-
крито центр з надання консалтинго-
вих послуг для потреб регіону.

Цього року ми провели успішні 
переговори щодо співпраці з канад-
ським коледжем Мохаук. Адміністра-
ції коледжу вже направлений про-
ект договору про співробітництво в 
науково-освітянській сфері; сподіва-
ємось, що він незабаром буде підпи-
саний. Студенти, викладачі та науков-
ці ДНУ неодноразово виїжджали до 
Канади для навчання, участі у конфе-
ренціях, семінарах, проведення на-
укових досліджень. І хочу зауважити, 
що двері нашого університету завжди 
відкриті для друзів. 

Потім Ж. Даніель Карон виступив 
з лекцією перед студентами факуль-
тетів міжнародної економіки (спеці-
альностей „міжнародні відносини” та 
„міжнародна економіка”), соціально-
гуманітарного (спеціальність „полі-

тологія”), систем 
і засобів масової 
комунікації (спе-
ціальність „міжна-
родні комунікації”). 

У своїй доповіді 
він торкнувся 
питань станов-
лення демокра-
тії в Україні за 19 
років незалеж-
ності; підкрес-
лив, що демо-
кратія в кожній 
країні різна, і 
саме Україні 
належить над-
звичайно важ-
лива роль для 
с т а б і л ь н о г о 

розвитку демократичних інституцій 
на пострадянському просторі. Гість 
розповів також про історію Канади ще 
з часів колоніалізму: 

– Наша країна дуже різноманіт-
на з етнічної точки зору. Канада 
сьогодні – це співдружність націй, 
тут існують діаспори різних країн; 
українська, найбільша в світі поза 
межами України і Росії, налічує 
майже два мільйони. Це шосте міс-
це серед етнічних груп, що живуть 
в Канаді. І для нас є дуже важливим 
зберігати і розвивати українську 
мову, культуру. Міжнародні угоди, 
підписані між Україною і Канадою, 
повинні створювати сприятливі 
умови для бізнесу, розвитку на-
уки і передових технологій. Це не 
передбачає імміграцію, ми маємо 
отримувати професійний досвід у 
різних країнах і повертатися додо-
му з новими знаннями й друзями.

Відповідаючи на численні за-
питання слухачів, пан Посол роз-
повів про канадську систему осві-

ти та втілення Болонської системи у 
вищих навчальних закладах, можли-
вість навчання української молоді в 
Канаді. Виявилось, що найбільш по-
пулярними спеціальностями у канад-
ських студентів є історія, медицина 
(як практична, так і дослідницька), 
менеджмент, галузь комунікацій. Ау-
диторію цікавили різноманітні теми: 
візовий режим, двосторонні відно-
сини і шляхи їх активізації. Д.Карон 
також торкнувся проблеми батьків і 
дітей, зауваживши на традиційному 
прагненні молоді до незалежності від 
дорослих. Наприкінці гість подякував 
присутніх за те, що вони знайшли 
час для зустрічі в спекотну навчальну 
пору. 

Інформаційно-аналітичне 
агентство Дніпропетровського 
національного університету.

•
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•  ОСВІТА  РІДНОГО  КРАЮ:  ПРОБЛЕМИ  І  ПЕРСПЕКТИВИ

Губернатор області напе-
редодні нового навчального 
року відмовився від тради-
ційних нарад, зобов’язав 
проаналізувати підсумки ро-
боти за минулий навчальний 
рік і поставити завдання, в 
першу чергу, перед керівни-
ками міст і районів.

Управлінці, керівники 
установ і закладів галузі ро-
зуміють, що така вимога по-
кладає на освітян велику від-
повідальність.

Ті зміни в освіті, що іні-
ціював уряд, сьогодні в об-
ласті забезпечені владою 
організаційно, а головне фі-
нансово.

На школу працює 
промислово-виробничий 
комплекс, платники подат-
ків, батьки, громадськість.

За освітянами – коефіці-
єнт корисної дії від вкладених 
в освіту фінансових ресурсів, 
зароблених в державний та 
бюджет області.

Наша область – лідер по 
більшості стабільних показ-
ників.

Ми займаємо друге міс-
це за контингентом учнів 
шкіл (понад 312 тис. школя-
рів), контингентом слухачів 
професійно-технічних на-
вчальних закладів (35 тис. 
осіб), що перевищує насе-
лення держави Люксембург; 
за Програмою «Шкільний 
автобус», третє – за кількіс-
тю вчителів, які викладають 
основи наук у 5-11 класах 
(майже 30 тис. педагогів).

Діюча освітня інфра-
структура забезпечує меш-
канцям області рівний до-
ступ до якісної освіти.

Хочу поставити наголос 
на аналізі бази для створен-
ня умов по функціонуванню 
освітньої галузі області. 

Вперше ми отримали 
бюджет на освіту, який за 
темпами зростання переви-
щує показники двох останніх 
років.

Видатки на утримання 
закладів обласного підпо-
рядкування в поточному році 
зросли на 20%.

Цього року середня за-
робітна плата працівників га-
лузі зросла на 400 грн.

Зріс і розмір фінансового 
нормативу бюджетної забез-
печеності однієї дитини до-

шкільного віку та одного учня 
загальноосвітньої школи (за 
останні три роки у 1,5 рази).

На проведення поточних 
та капітальних ремонтів в 
цьому році з різних бюджетів 
передбачено майже 95,5 млн 
грн. 

На 60% більше ніж у ми-
нулому році зросла субвен-
ція з державного бюджету на 
ремонтно-будівельні роботи 
та проекти, а це 14 млн. 

За 8 років реалізації про-
грами по забезпеченню шкіл 
комп’ютерною технікою в об-
ласть за рахунок державного 
бюджету було поставлено 
498 навчально-комп’ютерних 
комплексів та 620 ноутбуків 
для кращих вчителів.

В цьому році поновлено 
фінансування і вже придба-
но 32 навчально-комп’ютерні 
комплекси, які будуть вста-
новлені в школах-інтернатах 
протягом вересня. 

Щорічно передбачаються 
кошти з обласного бюдже-
ту на придбання підручників 
та посібників. За два останні 
роки на ці цілі використано 
2 млн грн. Такі вкладення в 
освіту роблять далеко не всі 
регіони України.

Протягом літа оздоров-
лено всіх дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, вихованців інтер-
натних закладів. З обласного 
бюджету використано 4 млн 
грн., з державного – 845 тис. 
грн., що на 25% більше ніж у 
минулому році.

Новітні інформаційні тех-
нології потребують високої 
кваліфікації вчителів. 

Маючи підтримку керів-
ництва області, на третину 
збільшено фінансування Дні-
пропетровського обласного 
інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти – найбіль-
шого закладу такого типу в 
Україні.

Піднесення престижу пе-
дагогічного працівника через 
його гідне матеріальне і, на-
самперед, високе моральне 
заохочення – це першочер-
гове завдання нинішньої дер-
жавної політики, яке сьогодні 
Урядом вже вирішується.

Навчальний процес нині 
здійснюють понад 56 тис. 
педагогів. З них – 28 тис. 
в загальноосвітній школі. 

Укомплектованість на поча-
ток навчального року складає 
99 %.

Турбує в області процес 
старіння кадрів. Майже 19 
% - пенсіонери. Разом з тим, 
молодих фахівців зі стажем 
роботи до 3-х років - тільки 
біля 7%.

Кожного року більше ста 
молодих спеціалістів зали-
шають школу, в першу чергу, 
через відсутність житла.

За підтримки Юрія Гри-
горовича Вілкула багато 
зроблено у Межівському та 
Софіївському районах по ре-
монтам та отриманню житла 
для вчителів.

Цього року розпочала ді-
яти Урядова програма піль-
гового кредитування: області 
з держбюджету виділено 800 
тис. для надання кредитів 
педагогам міста Дніпропе-
тровська під 3% річних. Пе-
тропавлівський район виді-
лив 200 тис. грн. кредитів під 
забудівлю. Сподіваємось, що 
патріотичні почуття не зали-
шать керівників міст і районів 
байдужими до утвердження 
авторитету вчителя.

Хотілось, щоб ми всі як 
керівники були гідними кри-
латої фрази: Вчитель – про-
фесія від бога, а всі інші - від 
учителя.

Серед цьогорічних прин-
ципових змін в системі освіти 
– обов’язкова дошкільна осві-
та дітей п’ятирічного віку.

За період з 2000 по 2004 
роки в області припинено ро-
боту 293 дошкільних навчаль-
них закладів. Тепер же триває 
процес відновлення. Тільки у 
цьому році відновлено робо-
ту 3-х дошкільних навчальних 
закладів. До кінця року плану-
ється провести реконструкції 
та поточні ремонти і відкрити 
ще 9 дитячих садків.

На сьогодні охоплення ді-
тей всіма видами дошкільної 
освіти по області становить 
75%, по Україні 56%.

Відсоток охоплення 
п’ятирічок – 92,8, але він 
нижче загальноукраїнського, 
який складає майже 94%.

На теперішній час в облас-
ті майже 5000 родин стоять в 
черзі на отримання місць у 
дошкільні заклади.

Організаційно це можна 
вирішувати за рахунок ство-

рення груп короткотривало-
го перебування при ДНЗ та 
в школах-комплексах, через 
педагогічний патронат, підве-
зення дошкільників старшого 
віку таке інше. 

Міністерство освіти і на-
уки закликає до творчого під-
ходу освітян при організації 
цієї справи.

Губернатор дав головно-
му управлінню освіти і науки 
завдання підготувати заходи 
до обласної Програми розви-
тку освіти в частині дошкіль-
ної освіти. Ми запропонували 
містам і районам області своє 
бачення і чекаємо на пропо-
зиції з міст.

Програмно-цільовий ме-
тод фінансування передба-
чає підтримку перспективних 
проектів або вирішення на-
гальних проблем сьогодення.

По – перше, це - перехід 
на 11-річний термін навчан-
ня.

По – друге, це - профільна 
освіта. Загальний показник 
якої по області складає 95%, 
що вище минулорічного на 
10%.

Цей напрям в роботі шко-
ли передбачає і заходи по 
оптимізації мережі. Створені 
45 освітніх округів дали змо-
гу наблизити сільського учня 
до конкурентноспроможних 
знань. Отримують профільну 
освіту понад 16 тис. учнів. 

Аналізуючи інші місцеві 
програми галузі, хочу зазна-
чити наступне. У минуло-
му році в області діяло 135 
програм галузі «Освіта», які 
фінансувались за кошти міс-
цевих бюджетів. Найбільше 
програм було затверджено 
в м. Дніпропетровськ (7), м. 
Першотравенськ (9), Ніко-
польському районі (12). 

У поточному році завдяки 
оптимізації загальна кількість 
програм зменшена до 95. На 
виконання заходів заплано-
вано 66 млн з місцевих бю-
джетів. 

Органи місцевого само-
врядування по різному підхо-
дять до формування бюджет-
них призначень на програми. 
Хочу відзначити, декілька 
регіонів, які не просто заде-
кларували, а ще й підкріпи-
ли фінансовим ресурсом їх 
заходи: це міста Кривий Ріг, 
Нікополь, Дніпропетровськ 

ПРО  ПІДСУМКИ 
РОЗВИТКУ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ 

ТА  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  У  2009/2010
НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ  ТА  ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ,  УПРАВЛІНЬ,  ВІДДІЛІВ 

ОСВІТИ  НА  2010/2011  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК
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та Жовті Води, Дніпропе-
тровський, П’ятихатський, 
Синельниківський та Покров-
ський райони. 

Хочу підкреслити, що тіль-
ки  взаємодія з фінансовими 
органами, депутатським кор-
пусом, громадськістю сприяє 
зростанню престижу галузі та 
надає можливість вирішити 
ряд проблемних питань регі-
онів, кошти на які не завжди 
вдається передбачити в за-
гальному обсязі бюджетних 
призначень. 

Збереження та зміцнення 
здоров’я дітей має багато-
форматний вимір. І, в першу 
чергу, це – організація якісно-
го харчування.

В минулому році вдалось 
повністю охопити учнів 1-4 
класів всіма видами харчу-
вання, учнів 1-11-х класів - на 
91%.

Проте, виконання норм 
харчування за бюджетні ко-
шти складає лише 58%, за 
допомогою батьків – 66,5%.

Губернатор поставив за-
вдання щодо забезпечення 
норм харчування з мінімаль-
ними внесками батьків. І ми 
зобов’язані його виконувати.

Зрозуміло, що форму-
ла Міністерства фінансів на 
утримання сільської освіти 
має багато вад, але всі райо-
ни області знаходяться май-
же в рівних умовах, і є ті, хто 
знайшов шлях вирішення.

Не можна не звернути 
увагу на таке питання як рі-
вень захворюваності дітей та 
підлітків.

За цим стоїть не лише по-
треба у медичних працівни-
ках, яка задовольняє заклади 
освіти лише на 80%. Застарі-
лий норматив: один медич-
ний працівник на 500 дітей, 
поставив сільську школу у де-
яке небезпечне становище.

Нажаль і комплектування 
медичних кабінетів ще не від-
повідає сучасним вимогам.

Нам надано завдання, і 
виконати його потрібно так, 
щоб ми були в Україні перши-
ми.

Розвиток обдарованої ди-
тини – один з найголовніших 
пріоритетів сучасної школи. 
Переможцями Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад у 
цьому році стали 43 учня Дні-
пропетровщини.

Аналіз результатів ЗНО у 
2010 році свідчить про ста-
більні результати у мм. Дні-
пропетровську, Кривому Розі, 
Жовтих Водах, Вільногірську, 
Марганці, Нікополі, Тернівці, 
Дніпропетровському облас-
ному ліцеї-інтернаті фізико-

математичного профілю, 
медичному ліцеї-інтернаті.

Ознакою нового навчаль-
ного року стануть моніто-
рингові дослідження якості 
природничо-математичної 
освіти учнів, географії 
та історії України, рівня 
комп’ютерної грамотності, 
рівня навчальних досягнень 
школярів початкової школи.

Осередком вихов-
ної роботи,  задоволення 
культурно-естетичних по-
треб дітей та підлітків є 248 
позашкільних навчальних за-
кладів, з них 118 комунальної 
форми власності.

Керівництво області на-
полягає на збереженні ме-
режі та недопущенні реор-
ганізації та ліквідації таких 
навчальних закладів.

Біля 10 тис. дев’ятик-
ласників-випускників про-
довжують навчання за про-
грамами старшої школи 
у державних професійно-
технічних навчальних закла-
дах. Держава, фінансуючи 
заклади, які надають повну 
загальну середню освіту та 
професію, фактично робить 
прямі інвестиції в розвиток 
територій. Ці інвестиції ідуть 
на створення робочих місць.

За рахунок державного 
фінансування у 59 державних 
професійно-технічних та 47 
державних вищих І – ІІ рівнів 
акредитації навчальних за-
кладах державного бюджету 
отримують зарплату педа-
гогічні працівники майже на 
130 млн. грн., стипендії – 85 
млн. грн., харчування учнів – 
10 млн. грн.

Забезпечення дітей-
сиріт житлом є однією з осно-
вних функцій місцевої влади. 
Ця проблема частково вирі-
шується за рахунок створен-
ня соціальних гуртожитків 
ПТНЗ та ВНЗ. Керівники цієї 
ланки освіти готові вже сьо-
годні надати свої пропозиції 
та розрахунки по вирішенню 
цього болючого питання.

Наостанок хочу запев-
нити, що майбутнє нашої 
держави – діти – в руках то-
лерантної, мудрої, амбітної 
і відповідальної освітянської 
громади Дніпропетров-
щини. Оскільки освіта – це 
невід’ємна складова нової 
Дніпропетровщини. 

Впевнена, що нові підхо-
ди піднесуть освіту на більш 
високий щабель.

Галина МЕГЕГА, начальник 
головного управління 

освіти і науки 
облдержадміністрації. • •

26 серпня 2010 року від-
булося вручення головою 
облдержадміністрації О.Ю. 
Вілкулом та головою облас-
ної ради Є.Г. Удодом головам 
райдержадміністрацій об-
ласті сертифікатів на отри-
мання шкільних автобусів (22 
сертифікати – 20 за рахунок 
обласного бюджету, 2 – за 
рахунок державного бюдже-
ту) та вручення директорам 
шкіл міст області сертифіка-
тів на отримання навчальних 
комп’ютерних комплексів (32 
сертифікати).

Вручаючи сертифікати 
учасникам заходу, Олександр 
Юрійович Вілкул зазначив: 
“Уряд України, особисто Пре-
зидент Віктор Федорович 
Янукович, спрямовують дер-
жавну політику на виявлення 
ключових проблем, що хви-
люють суспільство та зна-
ходження шляхів успішного і 
швидкого їх подолання. 

Освітня галузь є пріо-
ритетною і наші дії, у першу 
чергу, направлені на її роз-
виток, на поглиблення роз-
початих реформ, соціальний 
захист учасників навчально-
виховного процесу, попо-
внення місцевих бюджетів та 
поліпшення умов утримання 
закладів освіти”. 

Одним з кроків на шляху 
поліпшення умов отримання 
учнями якісної освіти є повна 
комп’ютерізація навчальних 
закладів. 

На теперішній час Дні-
пропетровська область по 
Україні посідає 8 місце з 
оснащення навчальних за-
кладів комп’ютерною техні-

кою. Загальний показник за-
безпечення загальноосвітніх 
шкіл області комп’ютерною 
технікою складає 98%. 

За викликом Глави дер-
жави обласна влада планує 
стовідсотково забезпечити 
школи області сучасною тех-
нікою і вирішити питання з 
поставкою комп’ютерів, яких 
не вистачає, вже у наступно-
му році. 

Для стовідсоткового за-
вершення комп’ютеризації 
та оновлення застарілої 
техніки освітніх закладів 
необхідно придбати 95 на-
вчальних комп’ютерних 
комплексів. 

Другим важливим аспек-
том забезпечення належного 
доступу дітей шкільного віку, 
які мешкають у сільській міс-
цевості, до якісної загальної 
середньої освіти є забезпе-
чення регулярного підвезен-
ня школярів і педагогічних 
працівників до навчальних 
закладів і додому. Цьому в 
повному обсязі сприятиме 
реалізація програми “Шкіль-
ний автобус”. 

По охопленню учнів пере-
везенням до місця навчання 
та в зворотному напрямку 
Дніпропетровщина посідає 
друге місце по Україні. 

Для повного забезпечен-
ня сільських районів авто-
бусами потрібно придбати 
ще 50 одиниць техніки. З них 
сьогодні голови райдержад-
міністрацій отримають 22. 
Тільки у поточному році на ці 
цілі з обласного бюджету ви-
ділено 5,5 млн грн.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

НОВІ  АВТОБУСИ
ТА  КОМП’ЮТЕРИ  В  ПОДАРУНОК

Радо зустріли свято Дня знань та початку нового на-
вчального року в обласному “Багатопрофільному навчально-
реабілітаційному центрі” (м. Дніпропетровськ, вул. Ляшко 
Попеля,1), адже саме 1 вересня капітально відремонтований 
заклад гостинно розчинив свої двері для 190 дітей з пору-
шенням слуху. 

Обласна влада попіклувалась про те, щоб умови перебу-
вання дітей тут стали зразковими – з обласного бюджету на 
ці цілі було виділено майже 3 млн грн. У стислий термін було 
відремонтовано їдальню, навчальний та спальний корпуси.

Вітаючи вихованців та педагогів, Олександр Юрійович 
Вілкул, який завітав на свято, сказав: “В обласному бюджеті 
на утримання закладів обласного підпорядкування виділено 
370 млн грн., що майже на 59 млн більше проти минулого 
року. Збільшено на 30% вартість утримання вихованців інтер-
натних закладів”. 

Треба зазначити, що до дітей Олександр Юрійович за-
вітав не з пустими руками. Він вручив старшокласникам 12 
ноутбуків, усім дітям - спортивну форму, солодкі подарунки, а 
для колективного користування - мультимедійну дошку. 

Потім голова облдержадміністрації завітав на перший 
урок до першокласників та кожному подарував ранець з кан-
целярським приладдям.

Власн. інф.

НА УРОК - ДО ПЕРШОКЛАСНИКІВ

•
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Н А Й К Р А Щ И Й   В   У К Р А Ї Н І   Ц Е Н Т РН А Й К Р А Щ И Й   В   У К Р А Ї Н І   Ц Е Н Т Р

26 серпня відбу-
лось засідання колегії 
Дніпропетровської 
облдержадміністрації 
„Про підсумки роз-
витку загальної се-
редньої та дошкільної 
освіти у 2009/2010 
навчальному році 
та завдання органів 
виконавчої влади, 
управлінь, відділів 
освіти на 2010/2011 
навчальний рік”.

До присутніх з 
вітальним словом 
звернувся голова об-
ласної державної ад-
міністрації Олександр 
Юрійович Вілкул, який 
наголосив: “Перший 
вагомий крок на шля-
ху здійснення рефор-
мування освітньої 

галузі зроблено – по-
вернуто 11-річний тер-
мін навчання і введено 
обов’язкову дошкільну 
освіту, а 2011 рік Глава 
держави визначив як 
«рік освіти та інформа-
ційного суспільства»”. 

Також Олександр 
Юрійович підкреслив, 
що освітня галузь є 
пріоритетною для об-
ласної влади, і наші дії у 
першу чергу направле-
ні на розвиток освітньої 
галузі, на поглиблення 
розпочатих реформ, 
соціальний захист 
учасників навчально-
виховного процесу, 
поповнення місцевих 
бюджетів та поліпшен-
ня умов утримання за-
кладів освіти. 

Разом з цим підви-
щується персональна 
відповідальність за ви-
конання завдань, які 
ставить сьогодні Пре-
зидент України Віктор 
Федорович Янукович 
та Уряд.

До обговорення но-
вих завдань та напрямів 
розвитку освіти було 
запрошено міських го-
лів, голів райдержад-
міністрацій, керівники 
управлінь, відділів осві-
ти виконкомів міськрад 
та райдержадміністра-
цій, голову ради ректо-
рів, директорів закладів 
І-ІІ рівнів акредитації, 
керівників навчальних 
закладів області, вчи-
телів.

Присутні зазна-

РЕФОРМИ  У  ГАЛУЗІ  ОСВІТИ  НАБИРАЮТЬ  ОБЕРТІВРЕФОРМИ  У  ГАЛУЗІ  ОСВІТИ  НАБИРАЮТЬ  ОБЕРТІВ
чили, що у 2010-2011 
навчальному році не-
обхідно зробити сут-
тєві кроки з вирішення 
ключових проблем у 
реформуванні шкільної 
освіти й зосередити 
спільні зусилля на:

зміцненні та онов-
ленні матеріально-
технічної бази навчаль-
них закладів області;

оптимізації мережі 
навчальних закладів з 
урахуванням демогра-
фічних і економічних 
реалій з метою забез-
печення доступності до 
якісної освіти;

забезпеченні по-
вного фінансування і 
відновленні функціо-
нування дошкільних 
навчальних закладів, 

які призупинили свою 
діяльність на невизна-
чений період;

широкому впрова-
дженні інформаційно-
к о м у н і к а т и в н и х 
технологій у навчально-
виховний процес.

Уміння ж ефектив-
но виконати поставлені 
завдання сприятимуть 
подальшому розвитку 
української освіти.

Церемонію наго-
родження цінними по-
дарунками кращих пе-
дагогічних працівників 
області провели голова 
Дніпропетровської об-
ласної державної адмі-
ністрації О.Ю. Вілкул та 
голова Дніпропетров-
ської обласної ради Є.Г. 
Удод.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

Реконструкція обласного комунального закладу осві-
ти "Дніпропетровська загальноосвітня спеціальна школа-
інтернат для глухих дітей" проводилась за кошти облас-
ного бюджету та була проведена у найкоротші терміни. 
Для того, щоб діти могли займатися в належних умовах, 
для завершення реконструкції з обласного бюджету було 
виділено майже 17 млн грн. Тож День знань та початок 
нового навчального року вихованці та колектив педагогів 
закладу святкували у нових приміщеннях. 

Усі роботи тривали під особистим контролем голови об-
лдержадміністрації О.Ю.Вілкула.

На урочистому відкритті школи-інтернату Олександр Юрі-
йович наголосив: “Реконструкція цього закладу знаходилась 
під моїм особистим контролем. Ми принципово змінили став-
лення влади до таких закладів. Зрілість суспільства перевіря-
ється через ставлення до незахищених верств населення. І я 
пишаюсь тим, що наразі ми маємо найкращий в Україні центр 

для навчання і розвитку дітей з особливими потребами. Ми й 
надалі будемо піклуватися про тих, хто потребує особливої 
уваги з боку влади та суспільства”.

Голова облдержадміністрації О.Ю. Вілкул подарував ад-
міністрації та вихованцям школи-інтернату звукопідсилюючу 
апаратуру колективного використання для дітей з вадами слу-
ху, а потім повідомив широкий загал про унікальну ініціативу 
обласної влади – налаштувати створення спеціальних муль-
тфільмів із сурдоперекладом для дітей з порушенням слуху. 
Аналогів цьому в Україні досі немає. 

До Дня знань на малюків очікував сюрприз. Перший диск 
з мультиплікаційним фільмом “Пригоди Нільса із дикими гусь-
ми” Олександр Юрійович передав до відеоколекції інтернату. 
А тим дітям, для яких дзвоник пролунав уперше, О.Ю.Вілкул 
подарував ранці з канцелярським приладдям.

По завершенні урочистостей голова облдержадміністрації 
особисто оглянув умови проживання та навчання вихованців.

•
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МАВРИНСЬКИЙ   МАЙДАНМАВРИНСЬКИЙ   МАЙДАН

Мавринський майдан розміщений на 
схід від села Межиріч, Павлоградського ра-
йону, Дніпропетровської області. На лівому 
березі р. Дніпра, в долині р. Вовчої (лівий 
берег),притоки Самари.

Сьогоднішнє село Межиріч кілька деся-
тиліть тому складалося з двох сіл: Маврине 
– в північно-східній частині і Межиріч. Сло-
во «майдан» для жителів села був звичний.

Мавринський майдан спочатку нази-
вали козацьким, поки не побачили його з 
висоти пташиного польоту. Першими по-
бачили всю красу і велич «майдану» дель-
тапланеристи, що й зробили ці знімки.

Видиме вражає незвичною формою, 
величчю, неповторністю і особливою за-
гадковістю:

– чітка, правильна геометрична форма 
зрізаного конуса з глибокою котловиною;

– верхівка конічної земляної споруди 
має виразну кільцеву заглибину і нагадує 
по кільцевій формі отвір гончарного гор-
щика, української макітри;

– в верхівці є явна щербина і не одна;

– симетрично від конічної споруди від-
ходять змієвидної форми земляні вали, по 
чотири з кожного боку від щербини…

За нашими уявленнями земляна спору-
да нагадує велетенського краба чи павука.

Хто збудував цю споруду? Коли ? З якою 
метою?

Версій багато.
І. Запорізькі козаки. Чекаючи з півдня 

набіги турків і татар, завжди були готові від-
бити атаки тому, що для дозорів використо-
вували високі земляні вали, кургани.

ІІ. Майдан утворився внаслідок грабіж-
ницьких розкопок звичайних курганів, або 
влаштування в них селітрових розробок.

ІІІ. Своєрідна форма, відсутність могил 
під майданом, все це виправдовує припу-
щення, що такі споруди належать до наси-
пів, які мали служити не як захоронення, а як 
обрядово – релігійні.

ІV. Майдан – небесний календар, астро-
номічна обсерваторія.

V. Майдан – резонатор, стародавня сис-
тема зв’язку.

VІ. Майдан – накопичувач, підсилювач, 

випромінювач земної і космічної енергії.
Історики датують її вік – 6 000 років:
– довжина кола основи майдану (зріза-

ного конуса) – близько 250 метрів;
– довжина кола по верхівці = 170-180 

метрів;
– діаметр котловини вгорі = 50-60 ме-

трів;
– довжина ребра – від основи до верши-

ни = 10-20 метрів;
– глибина котловини = 10-16 метрів;
– найдовший земляний «вус» – 65 ме-

трів.
Як все це не любити? Це наша історія і 

культура, це наше минуле, нинішнє і май-
бутнє. Це те, що єднає нас тисячоліттями, 
вростає корінням і шумить буйним цвітом . 
Це наша мала Батьківщина, це наша велика 
Україна.

ЗБЕРЕЖІМО Ж ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНИХ ПО-
КОЛІНЬ!

Школярі Павлоградщини.
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Гарний подарунок отримали ма-
ленькі мешканці села Чумаки Дніпро-
петровського району. Радіють і дорос-
лі: відтепер 55 малюків матимуть змогу 
відвідувати новий сучасний дошкільний 
навчальний заклад. А справа в тому, що 
без капітального ремонту будівля про-
стояла аж 40 років. Два роки тому її 
довелося закрити для проведення від-
новлювальних робіт.

Відкриття дитячого садка відбулось 
саме 1 вересня, саме в День знань. І це 
зрозуміло. Адже діти цілий день не тіль-
ки гратимуться, але й спілкуватимуться 
з однолітками, набудуть нових навичок 
і знань, таких необхідних у подальшому 
– вже шкільному – житті.

Урочисто гостей на чолі з головою 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації Олександром Юрійови-
чом Вілкулом зустрічали двійко казко-
вих персонажів – Буратіно та Мальвіна. 
У руці хлопчик міцно стискав великий 
золотий ключ – радісний символ того 
ключа, яким було відімкнуто двері 
оновленого закладу.

Під час проведення церемонії уро-
чистого відкриття голова облдержад-
міністрації О.Ю.Вілкул зазначив, що 
дитячий садочок відповідає всім сучас-
ним стандартам. У планах – відкрити 
ще одну додаткову групу.

Також Олександр Юрійович повідо-
мив, що дітлахи села Маївки Дніпропе-
тровського району теж не сумувати-
муть вдома, там незабаром теж мають 
відкрити дитсадок.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК –
СТОЛИЦЯ ШАХІВ

АЖ  ДВІ  ЗОЛОТІ! 

• •

У людській крові завжди вирувало ба-
жання подолати, перемогти, сягнути нових 
висот. На зорі людство перебороло холод 
та хижих звірів, в епоху Середньовіччя ри-

царі билися за честь та любов, потім армії 
виборювали свободу та незалежність рід-
них країн. Зараз, у мирний час, наші сучас-
ники виборюють перемоги на спортивних 
майданчиках, залах або басейнах.

Одну з таких переконливих перемог на 
юнацькій Олімпіаді в Сингапурі отримав 
студент ІІ-го курсу Дніпропетровського 
вищого училища фізичної культури Андрій 
Говоров, який завоював для збірної коман-
ди України дві золоті медалі – у змаганнях 
з плавання на дистанцію 50 метрів стилем 
батерфляй та у запливі на 50 метрів віль-
ним стилем. 

До Дніпропетровського вищого учи-
лища фізичної культури на відділення пла-
вання Андрій вступив ще у 2005 році і став 
учнем 8-го класу цього спеціалізованого 
закладу.

Майстер спорту України (2007), май-
стер спорту міжнародного класу (2009), 
переможець першостей України, бага-

торазовий автор юнацьких і юніорських 
рекордів України, чемпіон і рекордсмен 
Європи серед юніорів (2009, Прага), чем-
піон і рекордсмен Європи серед юніорів 
(2010, Гельсінкі), чемпіон і рекордсмен 
України серед дорослих, дворазовий чем-
піон перших літніх Юнацьких Олімпійських 
ігор (2010, Сінгапур) – всі ці титули Андрій 
отримав шляхом багаторічних постійних 
тренувань та жорсткої дисципліни.

Цей перспективний молодий спортс-
мен зараз вважається надією українсько-
го плавання. Великі сподівання на нього 
покладає Національний олімпійський ко-
мітет, адже хлопець продовжує готуватися 
до Олімпійських ігор у Лондоні.

За інформацією журналістів, на Андрія 
Говорова вже звернули увагу тренери не 
тільки нашої, а й інших країн світу. 

Будемо сподіватися, що Андрій зали-
шиться не лише у лавах збірної України, 
але й збірної Дніпропетровської області.

Тож привітаємо Андрія з перемогами 
та побажаємо йому досягти нових успіхів 
у майбутньому! 

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

У Чехії, в місті Пардубіце з 15 липня по 
1 серпня відбувся попередній міжна-
родний фестиваль шахів «Czech Open 
2010». У турнірах різних категорій 
складності взяло участь 1314 гравців з 
44 країн.
В одному з турнірів - Open European 
Amateurs Championship with ELO FIDE 
< 2000 Chladek a Tintera Open (де при-
ймало участь 290 шахістів) – перше міс-
це серед жінок зайняла наша землячка, 
кандидат у майстри спорту Анастасія 
Василівна Поливода, 19-річна студент-
ка 4 курсу Українського державного 
хіміко-технологічного університету.
На початку турніру Анастасія займала 
127 позицію. Але, зігравши в дев’яти 
турах з рахунком шість очок, Анаста-

сія гідно захистила честь 
нашого міста і країни та 
привезла на батьківщину 
диплом, золоту медаль і 
кубок.

А нещодавно вона була ученицею 
ДЮСШ №9, займалася у міжнародного 
гросмейстера Геннадія Михайловича 
Гутмана, який також брав участь у цьо-
му шаховому фестивалі і в рейтингово-
му турнірі зайняв друге місце.
Вже рік Анастасія поєднує навчання в 
університеті з роботою: викладає осно-
ви шахової науки дітям в УВК №28.
Шлях до шахів Анастасія почала у 1996-
му році. З того часу вона – постійний 
учасник міських та обласних турнірів, 
де незмінно входить у трійку лідерів, та 
багаторазовий учасник всеукраїнських 
змагань.
Вітаємо Анастасію зі званням чемпіон-
ки Європи!

Наталія ДЕВ’ЯТКО.

ВІДКРИТО
ЩЕ  ОДИН  ДИТСАДОК

•
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Теплого вересневого 
ранку на площі біля Палацу 
студентів ДНУ ім. О.Гончара 
зібрались випускники, що 50 
років тому, сповнені сміливих 
задумів і озброєні міцними 
знаннями, залишили Альма 
матер. На зустріч зі своїми 
однокурсниками прийшли 
представники усіх п’яти 
факультетів, що тоді функ-
ціонували в університе-
ті. У 1960 навчальному 
році дипломи отримали 
близько 800 студентів. І 
хоча колишні випускники 
кожного факультету вже 
неодноразово проводи-
ли зустрічі, цього разу 
вони з'їхалися в найбільш 
повному складі з усіх куточ-
ків України та світу для того, 
щоб побачити місто своєї 
юності і тих, з ким свого часу 
пройшли «вогонь, і воду, і 
мідні труби". 

Святковий настрій охо-
пив усе зібрання. Під музику 
духового оркестру колишні 
однокашники весело віта-
лися прізвиськами студент-
ських часів і з молодечим 
запалом кидались у дружні 
обійми. У такій приємній, 
теплій атмосфері вони зга-
дували роки безтурботної 
молодості, ділилися досяг-
неннями в професійній сфе-
рі та в особистому житті, із 
щасливими посмішками на 
обличчях фотографувалися 
на пам’ять й обмінювалися 
сувенірами. А потім пори-

нали у спільні спогади, роз-
глядаючи чорно-білі світлини 
університетської пори.

Із золотим 50-літнім ювіле-
єм випускників 1960 року приві-
тав ректор Дніпропетровсько-
го національного університету 
ім. О. Гончара М.В.Поляков: 
"Випуск 1960 року був осо-
бливий ще й тому, що саме 
з ними, "шістдесятниками", 

пов’язані новаторські проце-
си у суспільно-політичному 
житті Радянського Союзу. Тоді 
на передній план вийшло нове 
покоління молодих людей, які 
сміливо ламали застарілі сте-
реотипи, були ініціаторами 
нового, творчого, перспек-
тивного, які повірили у свіжий 
подих епохи "відлиги", відчули 
себе свідомими громадяна-
ми країни. Це був особливий 
контингент студентів, який ви-
являв бажання вчитися у пре-
стижному вищому навчаль-
ному закладі". Також Микола 
Поляков коротко нагадав, які 
значні структурні зміни відбу-
лись в матеріально-технічній 
базі університету за ці роки.

Продовжили урочис-
тості виступи керівників 
оргкомітетів факультетів 
(фізико-технічного, фізико-

математичного, біо-
логічного, хімічного та 
філологічного) з корот-
ким оглядом географії 

та професійних досягнень 
випускників покоління 60 
року. 

Прибув на цю унікальну 
зустріч і найбільш імени-
тий випускник університету 
1960 року, фізтехівець Ле-
онід Данилович Кучма. Він, 
пригадуючи свої універси-
тетські роки, розповідає: 
"Не зважаючи на умови, в 
яких ми жили, п'ять студент-
ських років залишаються 
найпам'ятнішими. В той час 
ми жили повноцінно, нам не 
було соромно, наприклад, 
за те, що ми не мали змоги 
нормально одягатися. Зараз 
на усіх рівнях влади вима-
гають прозорості. Але такої 
прозорості, як у гуртожитку, 
не знайти ніде, тому по сто-
сунках, які там формуються, 
можна судити про кожного". 

А от у однокурсника Л. Д. 
Кучми, старости його групи 
Олега Дмитровича Ведме-
денка, а згодом заступника 
голови випробувального 
відділу КБ «Південне», най-
яскравіші спогади залиши-
лись від третього трудового 
семестру, коли студенти 
працювали на зібранні уро-
жаю кукурудзи: "Комбайнів 
тоді не було, все доводилось 
робити самотужки. Потім 
ми йшли грати у футбол чи 
співати пісень. Жили в кол-
госпних хатах разом і щедро 
ділились один з одним усім, 
що мали".

Нинішню ювілейну зу-
стріч випускники розцінюють 
як чудовий привід повер-
нутись у пору своєї юності і 
з висоти прожитого краще 
збагнути власні досягнення.

Інформаційно-
аналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара.

СТУДЕНТСЬКА  ДРУЖБА - НАЗАВЖДИСТУДЕНТСЬКА  ДРУЖБА - НАЗАВЖДИ

Золотий ювілей закінчення 
ДНУ відзначили випускники 
1960 року.

З датою 2008 року в дру-
карні Комп'ютопрінт у Кліф-
тоні, Н.Дж. появилася друком 
гарно видана пропам'ятна 
книга п.н. "Українська Гім-
назія Регенсбург, Німеччи-
на 1945-1949. Наші зустрі-
чі і спадщина". Двомовна 
публікація вийшла у твердій 
обкладинці на 470 сторін-

ках друку. Головний 
редактор - Богдан 
Маланяк, співредак-
тори - Людмила Ярко-
Почтар (український 
варіянт) і Олександер 
Рівний (англійський 
варіянт). Гарне мис-
тецьке оформлення 
— Іван Яців.

Здійснилася мрія 
колишніх учнів гімна-
зії, яку вони закінчили 
майже шістдесят років 
тому. Появу імпозант-
ної книжки завдячуємо 
редакційній колегії та 
колишнім учням Укра-

їнської Гімназії в Регенсбур-
зі. Книга присвячується, як і 
годиться, учням, вчителям і 
цілій "гімназійній родині". Од-
наче, публікація, має й доку-
ментальне та історичне зна-
чення. Нe було б похвально, 
коли б колишні учні цієї уні-
кальної української освітньої 
установи не залишили по собі 

сліду. Шкода однак, що не 
опублікували її скоріше, коли 
було їх більше та коли була 
ще свіжа пам'ять. Та, як каже 
народна приповідка, краще 
пізно... Книжку буде приєм-
но відкрити і їхнім нащадкам, 
і всім українцям, а особли-
во всім землякам у вільній 
Українській Державі, бо ж у 
під'яремній Україні вони не 
мали нагоди знайомитися з 
життям своїх земляків у віль-
ному світі. Режимна преса 
згадувала про них тільки з 
лайкою.

Читач довідається, що во-
сени 1945 року, заснувався 
один із найбільших таборів 
ДП в американській окупацій-
ній зоні Німеччини в Реґен-
сбурзі, який прибрав назву 
"Оселя Реґенсбурґ". Про цю 
оселю в 1986 р. вийшла вар-
тісна книжка "Реґенсбурґ. 
Статті - спогади - документи. 
1945-1949". В 1959 р. вийшла 
брошурка про Українську Гім-

назію в Реґенсбурзі, що й ста-
ла у великій пригоді редакто-
рам обговорюваної тут книги 
з 2008 року. У цій же публікації 
йдеться про "покоління лю-
дей", що малими дітьми або в 
ранній юності пережило стра-
хіття Другої світової війни. 
Воєнна завірюха вирвала цих 
людей з рідного гнізда. Вони 
пройшли тяжку й небезпечну 
"мандрівку на Захід", німець-
кі знущання й американські 
бомбардування, а відмовив-
шись після війни від повороту 
в поневолену Росією Батьків-
щину, опинилися у таборових 
"республіках".

Там, у таборах, молодь 
бажала вчитися. З цією ме-
тою наша інтелігенція й за-
снувала Українську Гімна-
зію. Директором школи став 
Микола Величко - колишній 
директор української гімназії 
в Золочеві. "Цих кілька років 
таборового життя у рідній 
школі, в рідному оточен-

Микола ДУПЛЯК

КНИГА 
ПРО 

УКРАЇНСЬКУ 
ГІМНАЗІЮ 

В 
НІМЕЧЧИНІ
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ні, мало великий вплив на 
формування національної 
свідомости, світогляду та 
характеру молодих людей, 
а зроджена на шкільній лав-
ці та на пластових зайняттях 
дружба залишилася на все 
життя". Про це й довідуємо-
ся з цієї книжки.

У книзі поміщено 80 біо-
графій чи автобіографій та 
короткі дані про тих, що віді-
йшли у вічність. На жаль, час 
затирає пам'ять. Тут могло б 
бути більше особистих спо-
гадів, але вже нікому їх на-
писати. Добре, що є хоч біо-
графічні дані про 15 вчителів 
гімназії.

Перечитуючи сторінки 
цієї книги, можемо лише по-
заздрити учням Української 
Гімназії, адже з'єднала їх не 
лише незавидна доля юних 
скитальців, але й любов до 
рідного слова, до поневоле-
ної Батьківщини та взаємна 
дружба, що пройшла випро-
бування часом. Свідчать про 
це не тільки слова, але й діла 
останніх могікан-гімназистів. 
Вони ж бо непохитно стояли 
в рядах свідомих своїх націо-
нальних обов'язків українців, 
які все захищали добре ім'я 
України та своєї спільноти в 
Сполучених Штатах Америки.

Поселившись на вільній 
землі Вашінґтона, юні "діпіс-
ти" продовжували вчитися, 
здобували професійні знання, 
деколи дуже важко працюва-
ли, але про свою Україну ні-
коли не забували. Українська 
Гімназія стала для них немов 
спільним центром споріднен-
ня.

Своєрідним органом гім-
назистів на американському 
терені опісля став бюлетень 
"Аби ще раз!", який редагував 
Василь Лучків.

У першому розділі "Місто 
Реґенсбурґ" знаходимо гар-
ний опис цього баварського 
міста з історичної перспекти-
ви та в контексті його зв'язків 
з Україною. Прозовий опис 
ілюструє поезія "Реґенсбурґ" 
авторства Людмила Ярко-
Почтар, яка м.ін. так пише:

"О, юні дні, тепер такі да-
лекі, Назавжди з Реґенсбур-
ґом ви зрослись..."

Другий розділ має назву 
"Українська Гімназія і сту-
дентське життя в Реґенсбур-
зі". У ньому довідуємось про 
заснування гімназії та про лю-
дей причетних до здійснення 
цього освітнього проекту. Тут 
наведена також статистика 

учнів за кожен навчальний 
рік. У коротких спогадах гім-
назистів довідуємось також 
про таборове життя школя-
рів. Багато уваги присвячено 
заснуванню та праці Пласту в 
Реґенсбурзі.

На третій (найдовший) 
розділ "Учні й учителі гімна-
зії" склались неповний (за 
абеткою) список учнів гімна-
зії (разом 257 осіб) та короткі 
біографії, ілюстровані їхніми 
світлинами в молодому та в 
дорослому віці. На жаль, не 
вдалося розшукати світлин 
усіх гімназистів. Окремо по-
міщено тут список професо-
рів Української Гімназії (ра-
зом 33), а відтак їхні короткі 
біографії. Не можна не помі-
тити відсутності світлин про-
фесорів. Про них вже писали 
їхні родичі або друзі. Читаючи 
біографії учнів і професорів, у 
читача створюється вражен-
ня, що їх не торкнулося перо 
мовного редактора.

Четвертий розділ "З'їзди 
реґенсбурґців", як можна 
здогадуватись, присвяче-
но зустрічам колишніх учнів 
Української Гімназії в 1959-
2006 роках. Усіх з'їздів було 
вісімнадцять: шістнадцять на 
Союзівці, а два на Верховині. 
Це тому, що молодече по-
чуття дружби і в дорослому 
віці стало для них життєвою 
необхідністю. Про кожен з'їзд 
коротко написала Людмила 
Ярко-Почтар. У відкритому 
листі до реґенсбурґців, Лідія 
Боднар-Балагутрак (донька 
колишньої гімназистки), м.ін. 
так пише про покоління сво-
єї матері: "Життя здавалось 
покалічене, мрії побиті, але 
надія ніколи Вас не покидала. 
Ви були такі молоді та роман-

тичні, залишаючись мудри-
ми. Ви вижили і не поміняли 
життя на існування. Ви опти-
місти і реалісти. Я захоплена, 
водночас Ви мене надихає-
те. Прошу ласк Божих, жоб 
і я уміла так гідно виступати 
на полі життя і так достойно 
проживати".

На з'їздах культивува-
лась дружба юних років, 
туга за молодістю, що скоро 
проминула, любов до україн-
ської культурної спадщини та 
втраченої Батьківщини. Про 
зустрічі гімназистів у цьому 
розділі знаходимо й окремі 
статті. Слід відмітити, що в 
1995 році колишні гімназис-
ти і мешканці переселенчого 
табору в Реґенсбурзі урочис-
тим з'їздом і бенкетом від-
значили 50-ліття існування 

гімназії і табору. На ювілейний 
з'їзд приїхали друзі юних літ з 
різних міст Америки і Канади, 
і навіть з Німеччини та Англії. 
З цього приводу так м.ін. пи-
сав О. Гайський:
"Минула наша юність золота,
І друзів розділили океани,
І метеором в безвість мчать літа...
Та не забули юности ми днів, 
Хоч різними крокуємо шля-
хами, Є наші друзі і тепер між 
нами..."

Розділ п'ятий має назву 
"Аби ще раз!". Так назива-
ється газетка-бюлетень, що 
почала виходити в 1995 році 
і появляється раз або двічі в 
році та є засобом зв'язку між 
реґенсбурґцями. У ній вони 
знаходять адресар і дописи 
членів, відповіді та питання 
друзів, їхні коментарі, некро-
логи тощо. Вони ж бо вихова-
ні на ідеях Пласту та створили 
немов одну велику дружню 
родину, що може стати при-
кладом для інших українських 
освітніх і громадських уста-
нов. Покоління реґенсбурґців 
швидко відходить від нас у 
вічність,тому дуже оправда-
не гасло колишніх гімназистів 
"Аби ще раз!" У пропам'ятній 
книзі знаходимо й фотокопії 
кількох бюлетенів "Аби ще 
раз!". Аби не останній раз.

Шостий і останній роз-
діл має назву "Дещо з влас-
ної творчости". Тут поміщено 
фейлетон Віри Єзикатої, по-
езії Дарії Рихтицької, Люд-
мили Ярко-Почтар, Анни 
Мартинців-Завадівської і Віри 
Комарницької-Писарівської 
та спогад Омеляна Свобо-
дяна про перші роки життя в 
Австралії.

Виїхавши на вільну 
землю Вашінгтона, реґен-
сбурзькі гімназисти продо-
вжували вчитися, здобувати 
всякі професійні вмілості 
та звання. Вони привезли з 
собою такі знання, яких не 
може дати українцеві жодна 
чужа школа. Вони привезли 
любов і пошану до рідного 
слова та бажання допомогти 
поневоленій Батьківщині. Їх 
можна було стрінути на ке-
рівних постах громадського, 
культурного та політичного 
й церковного життя україн-
ської спільноти в Америці та 
в інших країнах. Вони й фі-
нансували оцю вагому доку-
ментальну публікацію. Кни-
га щедро ілюстрована 347 
чорно-білими та 39 кольоро-
вими світлинами. Тиражу й 
ціни книжки не названо.

Щоб книгу про своїх дідів 
і предків могли читати май-
бутні (або й сучасні) заме-
риканізовані нащадки, вона 
вийшла двомовно. Перша 
частина по-англійському, 
а друга - по-українському. 
Таку послідовність спосте-
рігаємо і в назві твору: вго-
рі назва англійська, а внизу 
українська. Люди, які шану-
ють себе, повинні б ставити 
своє на першому, а не на 
другому місці. Тут прояв-
ляє себе від'ємна прикмета 
української ментальности, 
що віддає перевагу чужому. 
На жаль.

Попри великий вклад 
праці над нелегким зби-
ранням документального 
матеріялу в умовах великої 
розпорошености людей по 
цілій Америці, редактори й 
упорядники не виявили сер-
йозної турботи про чистоту 
мови українських матеріялів. 
Створюється враження, що 
їх подано так, як їх написали 
поодинокі автори. Наявність 
мовного редактора збагати-
ла б якість цієї цінної публіка-
ції. Вона ж бо стає вагомим 
джерелом до вивчення істо-
рії нашої післявоєнної емі-
ґрації та гарною пам'яткою 
для нащадків.

Публікацією цієї доку-
ментальної книги реґен-
сбурзькі гімназисти поста-
вили собі гарний пам'ятник 
і дали приклад випускникам 
інших українських шкіл поза 
Україною. Вони ж бо відхо-
дять з цього світу, не зали-
шивши тривкого сліду про 
своє життя та працю, про 
свою Alma Mater.

•
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ГОЛОВНА  
ТЕМА  

МІЖНАРОДНОЇ  ЛІТНЬОЇ  ШКОЛИ

У спекотні дні липня ми стали свід-
ками чергового повідомлення, що 
вже перестало бути сенсаційним: 

«Гігантський крижаний острів, чиї роз-
міри в чотири рази перевершують пло-
щу Манхеттена, відколовся від одного 
з двох основних льодовиків Гренландії 
- Петерманна». Це один з багатьох на-
слідків глобального потепління клімату.

Незважаючи на те, що у Копенгагені 
країни так і не підписали важливий до-
кумент, що повинен був прийти на зміну 
Кіотському протоколу, екологи намага-
ються досягти науково обґрунтованого 
компромісу між розвитком природи і 
суспільства. Відповідальність за такий 

середовища і залучає для цього німець-
ких експертів в галузі охорони довкілля. 
Утретє НГУ разом з Бранденбурзьким 
технічним університетом (м. Коттбус, 
Німеччина) за підтримки Німецької 
служби академічних обмінів DAAD про-
водить чергову міжнародну літню школу 
за темою: "Комплексне планування з 
охорони довкілля для адаптації за умови 
глобальної зміни клімату".

У її рамках й цього року з 13 по 24 ве-
ресня німецькі й українські спеціалісти 
прочитали лекції, провели семінарські 
та практичні заняття, тематичні дискусії 
стосовно актуальних питань комплек-
сного планування з охорони довкілля, 
сталого розвитку регіонів, управління 
охороною довкілля та адаптації до зміни 
клімату.

Крім того, відбулися екскурсії до 
Дніпропетровської міської ради й Інсти-
туту проблем природокористування та 
екології НАН України, а також зустріч в 

Українсько-Німецькому Культурному 
Центрі при НГУ, де розглядалися ас-
пекти німецької культури, традицій і 
способу життя громадян країни, запи-
тання і відповіді про можливе навчання 

в Німеччині.
Після закінчення літньої школи учас-

ники отримали сертифікат міжнарод-
ного зразка, який прирівнюється до 3-х 
кредитів при зарахуванні на магістер-
ський курс "Екологічний і ресурсний ме-
неджмент" в Бранденбурзький техніч-
ний університет, Коттбус, Німеччина.

У літній школі взяли участь студенти 
4-5 курсів з фаховою підготовкою за од-
ним з наступних напрямів: „Екологія та 
охорона навколишнього середовища", 
„Економіка довкілля", „Менеджмент", 
„Право". Заняття в літній школі прово-
диться безплатно.

Ми раді зустрічі з вами. 

Михайло РОГОЗА, 
начальник Управління 

міжнародних зв’язків НГУ.
На світлині: слухачі літньої шко-

ли-2009 в стінах НГУ.

компроміс лежить на системі екологіч-
ного управління. В Україні воно є скла-
довою частиною екологічної політики, 
спрямованої на перехід до сталого роз-
витку всіх сфер діяльності населення.

Одним з найважливіших концеп-
туальних підходів до сучасного еколо-
гічного управління та екологізації всіх 
видів людської діяльності є екологічна 
освіта. Вона розглядається як самостій-
на й нагальна проблема, як важливий 
інструмент управління, головний важіль 
для вдосконалення моделі виробництва 
і споживання з урахуванням можливос-
тей біосфери.

Період з 2005 по 2015 р. на Всес-
вітньому Самміті в Йоганнесбурзі ре-
комендовано оголосити десятиліттям 
освіти задля еколого-збалансованого 
розвитку.

Національний гірничий університет 
вже 12 років готує спеціалістів і магі-
стрів з екології і охорони навколишнього 

Василь ПЕРЕТЯТЬКО, 
журналіст

•  НАУКА

Запорізькі козаки вели су-
вору бухгалтерію, облік всьо-
го спожитого: і хліба, і сала, і 
горілки, і меду.

Тепер це називають ста-
тистикою. Скільки вироблено 
на душу і скільки спожито.

А скільки треба?
Сьогодні, може, і не ви-

стачає по сорок грамів сала 
на кожного щодня, як у пар-
тійні часи для членів Політбю-
ро, однак хліба за нормами 
вистачає, вистачає і дивовиж-
ного продукту - меду, яким 
з давен уславлена нашими 
пращурами Україна. Який це 
серпень без меду і яблук, без 
маку. На те є і Спасівка. І бла-
гословенні ті люди, для яких 
бджолярство стало покли-
канням, покликанням творити 
добро.

Філософ Конфуцій гово-
рив: "Виберіть собі роботу по 
душі і вам не доведеться пра-
цювати жодного дня у своєму 
житті". Тисячі людей обира-
ють таку роботу, така робота 
і пасічника, який роками ча-

клує над вуликами, бджолами 
аби мати цілющий продукт 
- мед. Я бачив і зустрічався 
із багатьма людьми різних 
професій, та незабутнє вра-
ження завжди залишалося від 
зустрічей із бджолярами - по-
сланцями бога на землю тво-
рити добро.

Тож, не кажи, що мед до-
рогий, ціна висока, то не вина 
бджолярів і бджіл, винні жи-
вуть на других пасіках, куди 
бджоли не літають, а ті, хто 
живуть, мед полюбляють і по-
любляють, як кажуть, ті, у кого 
не рвані кишені, а тугі гаман-
ці.

У ці серпневі дні мені час-
то згадується випадок із ді-
дом Іваном Попиком, і той 
випадок вже, як анекдот, роз-

повідаю при нагоді у товари-
стві. Онук діда Анатолій, мій 
брат Володя і я - однокласни-
ки, хлопчаками допомагали 
діду по господарству. Ось дід 
гукає до своєї Наталки: " На-
талко, вточи хлопцям меду". 
Розумієте самі, це як вина-
города за роботу. А Наталка 
у городі сапою поле і каже: 
"Іване, що ти мовиш, може, 
хлопці і не хочуть меду, а ти їм 
меду". Так що, знайте, мед за-
вжди в ціні. Немає вже ні діда 
Івана, ні баби Наталки - вели-
ких трудівників, які прожили 
по сто років, господарюючи 
на берегах Дніпра і Орілі, і за-
вжди порали бджіл.

Кажуть, коза - ознака 
бідності, бджола - ознака ба-
гатства. Як там не було, а в 
сільському дворі має бути і 
корова, і коза, і кури, і садок, 
і, звичайно, пасіка. І бджоляр 
у солом'яному брилі, у виши-
ванці серед пасіки зі своїм 
реманентом чаклує над ву-
ликами, аби бджолам жилося 
легко і весело.

З дитинства хотілося по-
їсти меду ложкою, а за сто-

лом попереджали, що тоді 
він виступить на пузі і сорочка 
прилипне.

Дивина! Україна має мед, 
а чомусь не їмо ложкою. То, 
може, вже пора дати дітям 
меду нашого, українського, 
аби росли здоровими козака-
ми, а не цідили всілякі пійла, 
які руйнують тіло і душі май-
бутніх женихів-парубків.

"Тож, яка на смак груша?" 
- питаєте доброго господаря. 
А відповідь: "Солодка, солод-
ка, як мед". Аби засвідчити 
неперевершений смак будь-
яких фруктів, порівнюють їх із 
смаком меду. І у коханих уста 
медові...

У кожного господаря свої 
бджоли, свій мед, свій смак. 
Україна — медоносна дер-
жава споконвіку. Мудрі наші 
пращури розгадували таєм-
ниці меду, аж поки винайшли 
вулик для бджолосім'ї. Історія 
будівництва - це, по суті, іс-
торія держави, історія наших 
пращурів, для яких мед був 
продуктом, який давав життя, 
лікував, ставив на ноги неміч-
них.

КУПІТЬ
ДІТЯМ
МЕДУ!

•
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•

Мій сусід, дід Іван Попик 
(справжнє прізвище Костен-
ко) у дорогу завжди до сала, 
хліба, цибулі, горілки, брав 
баночку меду.

Бувало, пасемо з ним че-
реду корів, вийдемо на гору, 
корови попаски ідуть до Дні-
пра, а ми на горі підснідуємо 
- дід дістає нехитрий скарб-
торбу, а я знаю, що там мед 
і чекаю, чекаю, коли дід по-
частує. Дід мав пасіку і, коли 
спочивав на горі, уважно роз-
глядав чебреці і польові квіт-
ки, на яких бджоли збирали 
цілющий нектар.

У першу світову війну дід 
до своїх бджіл і коханої На-
талки ішов пішки у Шульгівку 
з Австрії, казав стер чотири 
пари чобіт, поки дійшов.

Діда вже давно немає, 
доруйновується хата, де дід 
жив із бабою Наталкою до ста 
років. Біля двору пасуться су-
сідські кози. Серед двору ще 
жива груша, якій більше ста 
років, і рясно цвіте навесні на 
радість бджолярам, бо у на-
шому селі Шульгівці не пере-
велися бджолярі. По осені па-
дають на землю груші-глиці, 
нема кому збирати, сушити у 
печі для пахучого узвару. Не-
забутній запах узвару і серп-
невого меду.

У повоєнні часи мед для 
нас, хлопчаків, був і гостин-
цем, і ласощами, і всі чекали 
медового Спасу, аби окрай-
цем хліба вмочити в олив'яній 
мисці пахучого меду. Пам'ять 
береже той смак меду і запах, 
запах садів і кучугур, запах 
степу. Певно, звідси, і укра-
їнська традиція мати у хаті 
глечик меду, мати мед як ліки, 
аби лікувати когось, насам-
перед, дітей. Тож мед, козя-
чий, гусиний, риб'ячий жир і 
цілющі трави, і освячена вода 
були в кожній хаті і надійно 
зберігалися для лікування. А 
рецепти ті передаються із по-
коління в покоління. Тепер це 
ціла наука. Бджоли і мед ліку-
ють людей. Зболілому серцю 
допоможе мед, а точніше ма-
точне молочко. По пів чайної 
ложки за годину до сніданку і 
обіду за три неділі відновлять 
стомлене серце, стабілізують 
тиск, загальмують розвиток 
доброго десятка всіляких на-
пастей. Тисячі рецептів ліків 
на основі меду. І не треба ні-
яких заморських сумнівних 
пігулок - їжте мед і забудьте 
про свої болячки.

Продукти бджільництва 
мають дивовижні властивості. 
Недарма Альберт Ейнштейн 
якось сказав, що через чоти-
ри роки після загибелі бджіл 
вимре людська раса.

Пасіка у сільському дворі - 
це Україна. Пасіка в саду, біля 
соняшникового, гречаного 
полів - ознака, що господар 
земель дбає про врожай. Од-
нак, наші бджолярі, на жаль, 
ще не мають належного зиску 
від власних пасік, які вистав-
ляють на поля, а бджоли за-
пилюють квіт рослин і дода-
ють значну частину врожаю. 
У Европі за це платять бджо-
лярам.

В Україні меду завжди від 
пуза, як кажуть, їж ложкою, 

допоки на пузі мед виступить. 
Не знайдеться української 
сім'ї, де б не було певного 
запасу меду. А на одного чо-
ловіка на рік треба 35-40 кіло-
грамів, тоді і здоров'я у тілі, і 
здоровий дух не минатимуть 
двору. Японці безплатно ви-
дають школярам перепелині 
яйця, аби запобігти шкідли-
вому впливу радіонуклідів, 
а наші депутати не можуть 
прийняти закон чи рішення на 
місцевому рівні, аби безплат-
но видавали школярам що-
денно мед всього дві ложки. 
Для цього треба не вишукува-
ти причини, а знайти бажання 
оздоровлювати наших дітей, 
а не сподіватися на благодій-
ну діяльність бджолярів. Не 
хочу і називати, які для цьього 
потрібні суми коштів. Ті ко-
шти, справді, смішні, та ще у 
порівнянні із доходами наших 
чиновників, чи з розбазарю-
ванням всіляких фондів, чи із 
фейєрверками у свята і без 
свят. Отака любов до дітей. А 
любов, відомо, - це конкретні 
вчинки.

Я особисто розмовляв із 
спеціалістами щодо якості на-
шого меду. Мене авторитетно 
запевнили, що немає ніяких 
перешкод, мед проходить всі 
санітарні тести, і комусь дуже 
не хочеться дати дітям меду і 
придумують всілякі причини. 
А треба не причини вишуку-
вати, а можливості - закупля-
ти щорічно у бджолярів мед. 
Поважні пани, а чинять не те, 
що по-панському, а як - не 
хочеться і те слово писати.
Тож, напередодні місцевих 
виборів у ради та і приймуть 
рішення - дати дітям меду.

А український найкращий 
у світі мед. Про це свідчать 
промовисті факти. На 41-й 
Всесвітній конгрес "Апімон-
дія" до французького Мон-
пельє з'їхалося близько 10 
тисяч бджолярів із 80 країн 
світу. Українські ж бджолярі 
вибороли головний "трофей" 
- право на проведення тако-
го ж міжнародного форуму 
у 2013 році. За нашу країну 
проголосувало більше по-
ловини делегацій (93 голоси 
зі 165 можливих) - і це при 
тому, що нашими суперника-
ми були Туреччина, Іспанія, 
Італія, Угорщина та Болгарія. 
"В Україні виробляється най-
більше меду в Європі (у світі 
ми за обсягами п'яті), у нас 
найбільше в Європі бджоля-
рів і найбільше бджолосімей, 
- заявив Юрій Рифяк, коорди-
натор із комунікації організа-
ційного комітету України для 
проведення Конгресу "Апі-
мондії" 2013 року. - До того 
ж у нас фантастичні медові 
традиції. У світі немає більше 
країни, де практично в кожній 
сім'ї споконвіку був бджо-
ляр і де кількість бджолярів 
на душу населення настільки 
велика". Право на проведен-
ня 43-го Конгресу "Апімондії" 
2013 року стало не єдиним 
здобутком України Монпельє. 
Наш мед уже вдруге здобув 
золоту медаль та його знову 
визнано "Найкращим медом 
світу" так само, як і два види 
традиційних медових вин.

У нашому селі брали літр 
меду і літр горілки - розколо-
чували хлопці і пили досхочу. 
Правда, тоді, як бувало, мож-
на прокинутися на чужій пасі-
ці, у чужому дворі, у чужому 
саду, а то і чужої молодиці, і в 
другому селі. Душа має знати 
міру. У кожного свої рецепти. 
Медом, як і маслом каші не зі-
псуєш, хіба що підмочиш ре-
путацію. Таке життя.

Які напої можна порівняти 
з напоями із меду? Аж ніякі. 
Я особисто беру джерельну 
воду і в ній розчиняю мед - 
дві столові ложки будь-якого 
меду - це на літр напою і до-
даю лимон і в холодильник. 
Боже, який то напій! Треба 
пам'ятати, що мед від пере-
гріву більше сорока граду-
сів втрачає свої лікувальні, 
цілющі властивості. А мед... 
мед можна вживати із по-
мідором, і з огірком, і яблу-
ком, із будь-яким овочем чи 
фруктом. А це - здоров'я. 
Недарма вся Європа кину-
лася на органічні продукти, 
екологічно чисті - і м'ясо, і 
молоко, і мед. А в Україні є 
всі можливості вживати най-
кращі у світі продукти харчу-
вання - і хліб, і до хліба. На-
віщо давати дітям газовані 
напої, у яких протягом доби 
розчиняється куряча печін-
ка? А мій сусід тими напоями 
відмиває білий автомобіль 
від чорної смоли, і говорить, 
що результат кращий від 
всіляких розчинників. По-
думаймо, що їмо, що п'ємо? 
Чим частуємо дітей!

В одному інтерв'ю Віктор 
Ющенко обмовився, що саме 
мед з його пасіки - визнано 
найкращим у світі. Хай буде 
гречка! Одначе, краще мед 
придбати у відомих пасічни-
ків, може, і в Віктора Ющенка, 
який виділяє значну кількість 
продукту на благодійні цілі. Та 
і нова влада маже губи салом 
і медом. Придбати мед цар-
ський можна на щорічному 
Святі меду у Дніпропетров-
ську, яке проходить у серпні у 
спасівські дні та напередодні 
Дня пасічника. А консультан-
ти ВАТ "Бджолоагросервіс", 
зокрема, Лідія Сименко, го-
ловний технолог, знає про 
мед і бджіл все, якщо не все, 
то про те, "не все" все одно 
запитайте у досвідченого 
бджоляра, а саме у Лідії Си-
менко. ВАТ "Бджолоагросер-
віс" виводить породу україн-
ських бджіл, вирощує матки, 
займається всім тим, що має 
бути на кожній пасіці у сіль-
ському дворі.

І не треба нам європей-
ський гуманізований мед, ті 
європейські сколотини не 
можна порівняти із нашим 
українським диво-медом. І, 
коли займатися справжнім ді-
лом, то нічого кращого, крім 
бджолярства, не порадить 
ніхто. І які скрути не напада-
ють на пасічників, а вижива-
ють і бджоли, і бджолярі, а 
значить буде і мед, і продукти 
бджільництва, а це значить 
- буде здорова нація, і жити-
мемо по сто років,як дід Іван 
Попик, бджоляр з моєї Шуль-
гівки.

Не хотілося казати, які 
кошти потрібні для закупівлі 
меду для школярів та скажу 
- це десь від семи до восьми 
мільйонів гривень, і наші шко-
лярі і діти у дитсадках мали б 
науково-обгрунтовану нор-
му меду. А якщо то майбутній 
вояк армії, коли з дитинства, 
зі шкільної лави долає хлоп-
ців і дівчат пиво і тютюн, а не 
мед цілющий.

Нині партії, громадські 
організації аби засвідчити 
свою любов до народу, зво-
дять у районах дитячі май-
данчики. Це добре. Це їх 
гроші, їх слова. Батьки уклін-
но вдячні. Та коли бджолярі 
прохають із року в рік перед-
бачити у бюджеті ті кілька 
мільйонів, а відповідь мож-
новладців гідна гоголівсько-
го пера.

Благородство, благо-
дійність напоказ суперечить 
християнській моралі. Добро 
і краса люблять тишу. Лю-
блять тишу і гроші, і не треба 
на людях світитися товстими 
гаманцями і дорогими авто, і 
замками, а тим більше світи-
тися чи піаритися у засобах 
масової інформації. Запах 
тих діянь далеко не медовий. 
Хизування - свідчення куцого 
розуму, свідчення серйоз-
них прорахунків у вихованні 
справжніх нащадків козаків.

Зважте, наших бджоля-
рів держава, хоч символічно, 
але дотувала, як говорить 
директор ВАТ "Бджолоагро-
сервіс" Микола Горбенко, а 
сьогодні у Мінагрополітики 
пасічники прохають 12 гри-
вень на бджолосім’ю, це - 
півтора кілограми цукру, а в 
області близько 170 тисяч 
бджолосімей в десяти тисяч 
пасічників, які із своїх пасік 
беруть більше 5 тисяч тонн 
цілющого продукту - меду.

Зважте - бджоли дають 
і мед, і інші цінні продукти - 
прополіс, маточне молочко, 
віск, - все для людей.

Для бджолярів, як і для 
селян, великою проблемою є 
ринок збуту. Споживчої коо-
перації, яка існувала колись, 
немає, немає, куди подіти 
продукцію. Тож, давно треба 
реформувати зареформова-
не село. Мертві бджоли не 
гудуть. Не гудуть на руїнах 
основних фондів агропро-
мислового комплексу. А мрія 
про сільські спеціалізовані 
кооперативи, щось довго ле-
жить у вулику надій.

Кажуть про добру люди-
ну - роботящий як бджола. 
А бджола живе всього сорок 
днів і, захищаючи себе, від-
дає своє життя.

Хто призначить терапію 
можновладцям? Звісно, ви-
борці. Тож у передвиборчі 
свої клятви хай і записують 
накази людей. І серед них 
головний наказ: "Купіть дітям 
меду!" І будемо пам'ятати 
застереження геніальної по-
етеси Ліни Костенко: "Благо-
словенна кожна мить життя 
на цих всесвітніх косовицях 
смерті".

Тож, хай будуть діти, хай 
буде гречка! Хай буде 
мед!
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Ми ведемо мову про 
Святе Письмо, але, відвер-
то кажучи, багато з читачів 
сприймають розповіді про 
біблійні події як щось дале-
ке, історичне. Ми віримо, 
що таке було, але давно, не 
тепер, а те далеке, біблійне 
життя минуло і тепер стають-
ся події зовсім не біблійні, 
прозаїчно викликані тими чи 
іншими обставинами. Так би 
мовити, без Бога.

Це помилкове сприй-
няття нашого життя. Псалом 
119 проголошує: «Повіки, 
Господи, Слово Твоє твер-
до стоїть на небі». Отже, усі 
Божі заповіді, усі дозволи і 
заборони дійсні назавжди. 
Усе відбувається за Словом 
Божим. 

У книзі Буття (2:17) Бог 
сказав Адаму: «З дерева ж  
пізнання добра і зла не їс-
тимеш, бо того самого дня, 
коли їстимеш з нього, напев-
но вмреш». Отже, пізнавши, 
що таке зло, людина може 
спокуситися ним і скоїть гріх, 
а за гріх - смерть. 

Божий присуд - суво-
рий, але він не є неминучим. 
Люди мали і мають вибір 
-  бути в послуху до Бога, чи 
не послухати Його, згрішити 
і за це зазнати кари. У світлі 
цієї  істини інакше сприйма-
ються події, що сталися в Ро-
сії в липні і серпні цього року, 
коли вогонь охопив вели-
чезні простори країни і став 
нездоланною силою, яка у 
лічені хвилини на очах пере-
ляканих людей знищувала 
села, увесь їхній доробок.  
Кажуть, що було, мовляв,  
засушливе літо, ліси пере-
сохли, сильний вітер легко 
перекидав вогонь від села 
до села. Але я читав у Книзі 
Левит (26:1,27-32): “Не ро-
біть собі кумирів, ні тесаних  
ідолів, ні стовпів не ставте 
собі. Ні каменя з образами  
нехай не буде в вашій землі, 
щоб перед ним падати ниць, 
бо я Господь, Бог Ваш”, і далі 
“Коли ж не послухаєте мене і 
повстанете проти мене, я теж 
виступлю в гніві проти вас і 
покараю вас усемеро за грі-
хи Ваші“. Далі перелічуються 
кари і зокрема така:… “Міста 
ваші Я оберну в пустиню”…
Чи не так сталося в Росії?

На жаль, ні прості люди, 
ні провідники народу не чита-
ють Святе Письмо, не роблять 
жодних висновків з Божих 
заборон, а потім жахаються 
і кличуть священиків, щоб 
вони вимолили в Бога мило-
сердя. З Росії почалося усе 
те зло, що потім перейшло на 
інші народи, збройною силою 
Червоної армії зігнаних у та-
бір Радянського Союзу. 

Навіть тодішній гимн Ра-
дянського союзу це ствер-
джував: “Союз нерушимый 
республик свободных навеки 
сплотила великая Русь”…

Виявилося, що не “наве-
ки”, тому що в основі цього 
союзу лежало заперечення 
Бога. Найперше, з чого по-
чали більшовики, так це з по-
грабування і руйнування цер-
ков, з розстрілів священиків. 
Ця диявольська навала охо-
пила також Україну. І Україна 
першою відчула Божий гнів, 
коли мільйони її селян вмерли 
голодною смертю. 

Наказ був з Москви, але 
виконували його громадяни 
України. Ще були живі люди, 
які пам’ятали збройний опір 
України, на яку з Росії після 
революції посунула збройна 
сила. Але майже ніхто тоді не 
став знову до боротьби в обо-
роні своєї віри, своєї церкви, 
своїх свобод.  У роки Другої 
світової війни певна частина 
патріотів таки стала на бій 
проти червоної сили, але про-
грала і досі народ не віддав 
цим людям шани. 

В Росії, як це нерідко тра-
пляється, у годину лиха люди 
пригадали про Бога і прийшли 
до церков, стали вимолювати  
рятування від біди. Коли по 
телевизору показували, як 
у одному з монастирів Росії 
тривала Служба Божа за учас-
тю Московського Патріарха 
Кирила, там був такий дим від 
близької пожежі, що хрестів 
на храмі не було видно.

І це добре, що люди при-
йшли до того храму. Але вони 
просили у Бога милосердя. А 
варто було б їм почати з каят-
тя і визнати свої провини пе-

ред Богом, після чого проси-
ти спершу прощення, а потім 
милосердя. Бог прощає, але 
чекає від нас визнання наших 
гріхів.

Спершу Іван Хреститель, 
а потім Ісус закликали: “По-
кайтеся, бо наблизилося 
Царство Небесне”.

Євангелист Лука напи-
сав: “На небі буде більша 
радість над одним грішни-
ком, що кається, ніж над 
дев’ятьдесятьма праведни-
ками, що їм не треба каяття”. 
Чи попередження про набли-
ження Царства небесного ак-
туальне для нашого часу?

Наближення Царства Бо-
жого означає наближення 
дня остаточного суду, коли 
вже не буде нагоди для каят-
тя, а буде лише присуд Божий 
для кожного. Тепер ми бачи-
мо багато ознак наближення 
останніх днів. Коли учні за-
питали в Ісуса про ознаки 
останніх днів, Він відповів їм, 
що спершу голод, чума і зем-
летруси будуть повсюдно, ві-
йни почнуться між народами, 
беззаконня розбуяє, любов 
прохолоне, лжепророки зве-
дуть людей. Але, сказав Ісус, 
це не кінець ще, це тільки по-
чаток страждань.

А тепер озирнімось на-
вколо. Лжепророки не тільки 
звели людей, а спробували 
себе проголосити боже-
ствами. Комуністична ідея 
стала релігією. Мільйони лю-
дей були принесені в жерт-
ву фальшивим божествам. 
Лише за одне слово незгоди 
з вождями розстрілювали без 
жодного суду. Отрута сягну-
ла так глибоко, що й досі ба-
гато людей в Україні схильні 
обожнювати комуністичних 
божків і вірити у їхні байки. А 
в Росії головний з лжепроро-
ків досі лежить серед міста у 
вигляді мумії і люди вклоня-
ються засушеному трупові. 
З названих Ісусом кар Бо-
жих Україна вже пережила 
страшний голод, а в наш час 
чумою стали хвороби від пи-
яцтва, наркотиков, статевої 
розбещеності. 

Варто ще раз повернути-
ся до пожеж в Росії. Не тільки 
в Росії, бо й в Україні у серпні 
було понад 40 масових пожеж. 
Ядучий дим вкрив Москву так 
щільно, що люди не могли ди-
хати, тварини вмирали, водії  
наштохувалися на іншії авта. 
При цьому насиченість вугле-
кислим газом і частками спа-
ленини в 5 разів перевищила 
допустимий рівень.

З книги пророка Ісаї - 9:15-
18: “Провідники цього народу 
зводять його з дороги, і тії, що 
дали себе звести, загинули. 
Тим то не  матиме Господь уті-
хи з його юнаків, над сирота-
ми і вдовами його не матиме 
жалю, бо усі вони безбожні 
і злосливі, на устах у кожно-
го безглуздя. Але по всьому 
тому гнів Його не відвернувся, 
Його рука ще піднята. Бо зло-
ба розгорілася вогнем, що по-
жирає тернину,  і глоди колючі 
та палить нетрі в лісі, що аж 
стовпами дим йде вгору. Гнів 
Господа спалив землю і народ 
став здобиччю вогню”.

Так було в серпні. А тепер 
озирніться довкола: чи не ба-
чите ви, чи не чуєте ви, що 
справді на нашій землі ши-
риться лихослів’я, що злорікі 
люди і Бога, і матірвою гань-
блять лайкою, що жага нажи-
ви замінила любов і красуні 
продають своє тіло багатіям 
з заохоти батьків. А люди тим 
часом йдуть не до Бога, а до 
Церкви…

Це не те саме. Якщо люди 
приходять до церкви лише 
тому, що є такий звичай, що 
інші теж йдуть, що треба по-
ставити свічку і освятити 
воду, але при цьому не знають 
Євангелії, не знають  вчення 
Христа, не приносять Бого-
ві подяку і не прославляють 
Його, а лише просять благ 
для себе, то такі люди йдуть 
не до Бога, а тільки до церкви, 
як до зібрання людей на чолі з 
священиком. Так, горять ліси 
і села, хвороби ширяться по 
землі, тисячі людей гинуть від  
горілки і наркотиків, чоловіки 
одружуються з чоловіками, 
але ще є час на каяття,  сказав 
Ісус Христос. Ще  можна по-
дивитися на себе, жахнутися, 
покаятися, попросити у Бога 
прощення і дістати спасін-
ня. Зробіть це сьогодні.

Провідники рубрики: почесний доктор теології Леонід ЯКОБЧУК та журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

КАРА БОЖА - ДОБРО І ЗЛО

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути від-
повіді на запитання людей про різні проблеми повсяк-
денного життя, слухайте християнську радіопрограму 
"Відвертість", яка виходить в ефір щоп’ятниці о 21.15, 
на першій програмі Українського радіо.

•  ХРИСТИЯНСЬКА  СТОРІНКА

•
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РІО-ДЕ-УКРАЇНА
Фідель СУХОНІС

Частина  сьома

Під час побуту в Брази-
лії випадала нагода не лише 
знайомитися з українцями 
цієї країни, а власне більше 
дізнатися, як не дивно, вза-
галі про світову україністику. 
Трапилося це на загал за-
вдяки одній людині, а саме 
доктору фольклористики 
Андрію Нагачевському з ка-
надського університету Аль-
берта. Таку приємність ми 
мали можливість отримати в 
столиці «української Брази-
лії» містечку Прудентополя. 
Ще оселяючись у невелич-
кому, але охайному готелі, 
на вході біля якого висів на-
пис латинкою Буряк - себ-
то прізвище господаря, ми 
дізналися, що тут так само 
мешкає професор з Канади. 
Мовляв, вивчає фольклор 
українців Бразилії. Звичай-
но, цікаво було поспілку-
ватися з такою людиною. 
Буквально за пару годин, 
опісля того, як ми отримали 
ключі від свого номеру, по-
знайомилися в холі готелю з 
доктором фольклористики. 
Попри стереотипність щодо 
людей подібного фаху і со-
ціального становища Андрій 
Нагачевський виявився ледь 
не молодим чоловіком, спор-
тивної статури і відкритим 
усміхненим обличчям. Він 
аж ніяк не нагадував сивочо-
лого, зігнутого під вантажем 
років та знань доктора, ко-
трий через великий розум та 
клопоти, може зняти калоші, 
заходячи у трамвай, а у влас-
ному помешканні шукати 
кондуктора, аби купити кви-
ток на проїзд. Доктор Нага-
чевський був сучасним, до-
ступним і комунікабельним. 
Його українську можна було 
б назвати бездоганною, аби 
не легкий галицький акцент, 
котрий, вочевидь, дякувати 
Богу, має право на існування 
не лише у Львові, а й у Ед-
монтоні. Перед нашим при-
їздом пан Андрій вже пару 
місяців подорожував штатом 
Парана у пошуках фольклор-
них перлин тутешніх україн-
ців. І з його слів чимало зміг 
таки записати, занотувати 
та ще й зафільмувати. Ото 
могли б позаздрити своїм 
колегам-фольклористам їх 
попередники, котрі часто-
густо мали на озброєні лише 
блокнот та олівець.

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Особливо хочеться зупи-
нитися на тому, що канадієць 
українського походження 
Андрій Нагачевський приїхав 
вивчати фольклор однієї з 
етнічних груп країни Брази-
лія коштом держави Канада. 
Фактично все так і вигляда-
ло. Хоча тут слід неодмінно 
зазначити, що до того, аби 
це стало можливим, докла-
ла свою руку і працелюбна 
та жертовна наша громада 
у Канаді. Чому так? Справа 
в тому, Андрій Нагачевський 
обіймає катедру (професор-
ську посаду) імені Гуцуляків, 
котра в свою чергу нале-
жить до центру українського 
та канадського фольклору 
імені Петра і Дорис Кулів. А 
вже сам центр є структур-
ною одиницею факультету 
гуманітарних дисциплін Аль-
бертського університету. Та-
ким чином стає зрозуміло, 
що справа вивчення україн-
ського фольклору, традицій і 
культури має подвійну опіку: 
як держави так і меценатів 
з числа нашої громади. Чи 
стане подібне колись ре-
альністю власне в Україні? 
Поки-що маємо лише окремі 
прояви такої співпраці, але 
аж ніяк не системну працю, 
як в країні кленового листя. 
Чому для вченого з Альберт-
ського університету було 
цікаво познайомитися саме 
з фольклором українців з 
Бразилії. Причин тут декіль-
ка. Найперше, що у Бразилії 
чи не найкраще зберегли-
ся наші традиції та обряди, 
особливо походженням з 
Галичини. Можливо, що на-
віть краще, аніж в Україні. 
Адже, як вже не раз зазна-
чав у своїх нотатках: довгі 
десятиріччя українці Брази-
лії здебільшого жили окре-
мішньо, по селах-колоніях. 
Це немов би консервувало 
не лише їх побут, але й віру-
вання, традиції, обряди та 
мову. Лише в останні часи, з 
появою супутникових антен, 
розвитком комунікацій та 
пожвавленням міграційних 
процесів асиміляція почала 
стрімко набирати оберти. 
Але, як розповідав доктор 
Нагачевський, навіть під час 
теперішніх своїх досліджень 
він бував у поселеннях, де 
досі немає електрики і бачив 
поля, котрі оброблялися з 
допомогою коней. Таких міс-
цин залишилося дуже мало, 

але вони ще є. Зрозуміло, що 
за таких обставин вченому - 
фольклористу було що зано-
тувати для своїх досліджень. 
Серед тропічних просторів 
Бразилії збереглися ще такі 
українські традиції, котрі, 
часами, давно призабуті й в 
Україні. І друге. Кістяк укра-
їнської еміграції в Бразилії 
становлять емігранти з Гали-
чини і здебільшого нащадки 
тих, хто полишив Європу ще 
наприкінці 19-го - початку 
20-го сторіччя. Дуже подібно 
виглядає ситуація з нашою 
діаспорою і у західній Канаді. 
Отож, проведення паралелей 
поміж сьогоденням цих двох 
масивів нашої діаспори так 
само становить інтерес для 
вчених. Було цікаво слухати 
пана Андрія про його зустрічі 
з українцями Бразилії на ко-
лоніях у штаті Парана. Май-
же патріархальний уклад, 
і по-сьогодні життя деяких 
наших краян дає привід для 
роздумів не лише про фоль-
клористику, а й якісь вічні 
істини. Так доктор Нагачев-
ський пригадує, що розмов-
ляв з одним старшим чолові-
ком, який зізнався, що ніколи 
б не полишив свою посілість. 
Бо, мовляв, йому там все ві-
домо, все зрозуміло і немає 
якихось зайвих проблем. 
Старенький зізнався:

- Ось я лежу вночі на ліж-
ку і чую, як загавкав собака. 
Я буду добре знати, з якої 
причини він це робить. Хіба 
ж можу я так жити в іншому 
місті...

І хто його знає, чи не у тому 
є людське щастя? В простоті, 
передбачуваності та ясності 
свого приходу в цей світ. Бо 
запитайте жителя будь-якого 
мегаполісу, не важливо де 
то буде чи у Америці, Європі 
чи Україні. В чому сенс його 
щоденних поневірянь у ко-
ловороті велелюдного соціу-
му та стрімголових завдань. 
Відповідь буде знайти дуже 
важко. Принаймні, більшість 
замислиться і замислиться 
порядно, не знаходячи вірне 
та відповідне пояснення. Так 
само цікаво було дізнатися 
у доктора Андрія Нагачев-
ського сучасне цивілізаційне 
тлумачення власне терміну 
фольклор. Ось цитата з мого 
записника, котру я зробив 
спілкуючись з українським 
вченим з Канади:

- Вивчення фольклору зо-
середжується на культурі, яку 
люди створюють і проносять 

в той час, як атропологія ак-
центує увагу на людях - носі-
ях цієї культури. Етнографія, 
прямо кажучи, пов'язана з 
описами певних культур в той 
час, як етнологія асоціюється 
з більш теоретичним і аналі-
тичним підходом. В Україні 
термін "фольклор" обмежу-
ється усно переданими куль-
турними традиціями в той 
час, як терміни "етнографія" 
чи "етнологія" вживаються в 
контексті вивчення матері-
альної та соціальної культу-
ри...

Знайомлячись з життям 
наших людей на чужині, я до-
бре зрозумів, що скрізь де 
вони оселяються - мають по-
вагу і пошану громадян країн 
посілості, а так само розбу-
довують своє матеріальне 
життя. І це не лише в США та 
Канаді, де кожен не ледачий 
може бути забезпеченим. 
Наприклад, у Бразилії потен-
ційно багатій, але поки-що не 
такій розвинутій, важче доро-
битися. Але й там наші люди 
серед кращих громадян. На 
190 мільйонів населення цієї 
країни близько 500 тисяч ста-
новлять українці. Не так вже 
багато у відносному вимірі. 
Однак, цього року президент 
Бразилії Лулу видав указ про 
відзначення 24-го серпня - 
дня незалежності України - як 
офіційного загальнонаціо-
нального свята. Так бразилій-
ці віддають належне нашим 
землякам за ту велику пра-
цю, котру вони вклали в роз-
будову цієї країни, зокрема, 
у розвиток сільського гос-
подарства. Пригадую такий 
цікавий факт. Ми їхали серед 
вічно зелених доріг штату 
Парана, де найбільше скуп-
чення українців разом з голо-
вою Українсько-Бразильської 
репрезентації паном Віторіо 
Соротюком, на зустріч з на-
шою громадою міста Пруден-
тополя. Дорога минала село, 
котре, як ми вже знаємо, в 
Бразилії, називають колоні-
єю. Раптом пан Соротюк за-
пропонував:

- Запримітьте на вулиці 
найкраще подвір'я і я Вам га-
рантую - там живуть українці.

Мені було цікаво провес-
ти такий експеримент. Наша 
машина зупинилася поблизу 
обійстя, на даху якого висіла 
супутникова антена (для Бра-
зилії не дивина, але й не така 
вже розповсюджена річ), сві-
жопофарбований невисокий 
паркан давав можливість по-

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену 
Суру (Атланта, США),  без допомоги якого була б не-
можлива поява цих нотаток.
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бачити розкішний квітник, за 
яким проглядалася добротна 
хатина. Загально нагадувало 
гарну господарку в Україні. 
Аби не величезний город, що 
простягся так само, як у нас 
позаду забудови. А на ньому 
вже те, що в Україні, або рід-
кість, або взагалі не зустріти. 
Рівними, зеленими густими 
рядками, як кукурудза на си-
лос, росла цукрова тростина, 
стелилися ще зелені тютюно-
ві кущі, широкі листя бананів 
важко гойдалися на легкому 
вітерці, у садку, напевно, з 
цитрусовими деревами до-
стигали якійсь помаранчеві 
плоди.

- Добрий день, господа-
рям! - декілька раз голосно 
прокричав я через паркан по 
-нашому посеред найбільшої 
країни Південної Америки.

- Хто ж там такий галас-
ливий?! - почулося за деякий 
час у відповідь і на порозі 
хати з'явилася жінка середніх 
років.

Познайомилися. Мирос-
лава Бурчак народилася і 
виросла у Бразилії. В Україні 
ніколи не була, хоча б цікаво 
було відвідати країну , звід-
ки до Південної Америки ви-
їхали ще її дід та бабця. Діти 
Мирослави вже перебрали-
ся у столицю штату Парана 
місто Курітіба. Син працює 
правником, а доня вчителем 
у школі. Обоє мають житло у 
місті, здобули вищу освіту. З 
дітьми Мирослава говорить 
ще українською ( а вони вже 
четверта генерація нашої 
еміграції у Бразилії!!), а ось 
з онуками все більше порту-
гальською. На селі було лег-
ше зберегти своє слово. А у 
двохмільйонному місті асимі-
ляція набагато швидша.

- Так що добре жити в 
Бразилії ?! - цікавлюся у Ми-
рослави Бурчак. 

- Я думаю, якщо трудити-
ся, то скрізь буде добре...

Того разу я залишив без 
коментарів слова українки з 
Бразилії. Але зразу ж згадав 
селян в Україні. Хіба вони не 
гнуть з року в рік спину на 
важкій сільськогосподар-
ській праці?! Хіба мої зем-
ляки ледачі?! Чи, можливо, 
безталанні? Та ні й ще раз 
ні. А ось в далекій Бразилії 
сьогодні нашим людям жи-
веться краще, аніж в рідній 
Україні... Десятиріччями, ще 
за радянської влади, й понині 
обіцяють віддати борги селу, 
обіцяють зробити працю се-
лянина легшою, а життя ком-
фортнішим. А віз виходить і 
нині там...

Я певен в одному - ніхто 

кращого життя нам на таці 
не принесе. Його треба ви-
борювати своєю активною 
життєвою позицією, гурту-
ватися людям не байдужим 
і активним. В більшості сіл 
Дніпропетровщини ніколи 
не було кріпацтва. Там жили 
вільні люди, які навіть за ча-
сів царату могли захистити 
свої козацькі права. То невже 
нині не зможемо постояти за 
себе?! Я не берусь давати 
якісь поради і рецепти. Але, 
наприклад, є давно відомі 
механізми захисту селян-
ських інтересів. Вони були 
апробовані в Галичині ще за 
часів Польщі, коли українці 
були бездержавною нацією. 
І успішно апробовані. Ску-
повують молоко дешевше 
за воду. А чому усім дворам, 
які продають молоко, не 
об'єднатися в кооператив. І 
вже не закупівельник диктує 
свою ціну, а селянська спіл-
ка. На початках, можливо, 
не домовитися. Але нікуди 
не подінеться. Молочна про-
дукція завжди у ціні. Все одно 
прийде покупець за товаром. 
Лише, щоб таке організува-
ти потрібні і лідери, і почуття 
ліктя. Аби, бодай, хтось по-
тай, допоки кооператив не 
домігся свого, таємно теж 
таки, молоко за безцінь не 
продавав. Гуртом і батька, 
яка відомо, легше бити... Та 
повернемося до Бразилії. 
Перебуваючи там, я не раз 
подумки ловив себе на думці, 
що попри такі на загал разючі 
відмінності у кліматі, культурі, 
історії та традиціях, ця країна 
досить подібна на Україну. 
Такі мої враження ще більше 
посилила лише одна фраза, 
котру я почув від амбасадора 
нашої духовності - поетки і 
перекладача пані Віри Вовк:

- Я б змогла жити хіба що 
в Бразилії чи Україні, - якось 
зізналася вона мені телефо-
ном, коли я поцікавився, а 
чому ж таки вона має за при-
дбану Батьківщину саме цю 

країну.
Відповідь була на стільки 

проста і складна водночас, 
що я тоді якось й не нава-
жився розпитувати талано-
виту жінку. А нині, вже після 
відвідин тамтешнього краю, 
більш-менш розумію ті сло-
ва пані Віри. Справді, є щось 
споріднене як у ментальнос-
ті бразилійців та українців, 
так і в нашому ставленні до 
того, що нас щоденно ото-
чує, до своєї долі і своєї ро-
дини. І, як на мене, у певній 
мірі не обходиться тут без 
сентиментально-емоційних 
вимірів. На відміну від ан-
глосаксонців та германців 
ми можемо більше слухати 
серце, аніж розум. Хто ска-
же, що це так само не риса 
бразилійців?! Простота і до-
ступність так само ріднить 
нас із цим здебільшого сму-
глявим народом. Така не-
величка побутова деталь. В 
Сан-Пауло зайшов до про-
дуктової крамнички, де без 
знання португальської, хотів 
купити якусь чудернацьку 
випічку. Коли усміхнена, по-
вногуба мулатка-продавець 
втратила надію пояснити 
мені, що то таке, то просто 
тицьнула мені здобу в руки: 
мовляв, сам покуштуй. Так 
само Вам можуть запропо-
нувати скуштувати ковбаси 
чи твердого сира в будь-
якому продмазі України. 
Щось подібне у вишуканій 
Європі чи демократично-
усміхненій Америці мені 
спостерігати ніколи не до-
водилося. І, гадаю, не через 
скнарість одних чи щедрість 
других. Просто у них 
так не прийнято. А 
у нас і Бразилії все 
дещо простіше.

На світлині: дру-
гий праворуч доктор 
Андрій НАГАЧЕВ-
СЬКИЙ в хаті українця 
з міста Прудентополя 
Мар’яна МАЧУЛИ. •

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ

ГІМН  ДЕРЖАВНОМУ 
ПРАПОРУ  УКРАЇНИ

Наш прапор - дух єдиний
Великого народу.
Наш прапор - то родина,
Що прагне до свободи.

Наш прапор - небо синє
З широкими ланами.
Наш прапор - то святиня,
Яка до віку з нами.
Пр-в:

За прапор наш державний
Боровся батько й дід,
Щоб жив у славі
Козацький рід!

Наш прапор - хліба колос,
Що зріє в чістім полі.
Наш прапор - то є голос
Народженої волі!
Пр-в.

Наш прапор - батько й мати,
І мова солов’їна.
Наш прапор - так тримати!
Допоки Україна!!!
Пр-в.

ХАЙ  СОБІ 
ПОСПИТЬ

Що мені робить?
Наче старий пес, -
Доля моя спить...
Чи проснеться
Зоряним дощем
З куполів - небес?
Чи по серцю щем
розіллється
Тисячами рік?
Хай собі поспить, - 
Як снаги нема:
"Баю - баю"...
Хто б ось так не втік
Від турбот на мить,
І від "задарма"?
Я - не знаю...

НЕ  ХОВАЙСЯ
Не ховайся в своїй буді.
Не відвертай очі.
Набери повітря в груди
І скажи, що хочеш.

Бо мовчати, - не золото
І не срібло взяти:
То є згода стати рабом...
На коліна стати...

Подивися в синє небо.
Розправ свою спину.
Вичави раба із себе,
А залиш - людину.

Андрій  БАБИЧ

•
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Клейноди (від нім. das 
Kleinod, польс. klejnot — ко-
штовність, дорогоцінність) 
— знаки розрізнення козаць-
ких військ та символи влади 
козацької старшини. Такими 
знаками і символами були 
корогви, булави, бунчуки, 
перначі, печатки, значки, 
трості суддівські, литаври. 
За клейноди, що зберігали-
ся у військовій скарбниці, 
відповідав генеральний під-
скарбій. Демонстрація їх від-
бувалася на козацьких радах, 
під час виборів гетьмана або 
кошового отамана. Для їх 
охорони призначалися вій-
ськові старшини з посада-
ми хорунжого, булавничого, 
бунчужного та перначного. У 
16-17 ст. існувала практика, 
за якою монархи держав, під 
протекцією яких перебували 
козаки, а також монархи, які 
бажали отримати від козаків 
військову допомогу чи при-
хильність, вручали їм клей-
ноди. Уперше, 1583 p., пере-
дав козакам корогву, бунчук, 
булаву й печатку польський 
король Стефан Баторій (До-
відка Інституту історії НАН 
України -http://www. history. 
o r g . u a / ? l = E H U & v e r b v a r 
=Kleynody_kozacki&abcvar 
=14&bbcvar= 15).

Вперше я почув слово 
"клейноди" ще у совєтські 
часи, під час шкільної екскур-
сії до Запоріжжя та Хортиці. 
Але самих клейнодів Запо-
різького війська у запорізьких 
музеях не було, і мій дитячий 
розум ніяк не міг второпати 
туманне пояснення екскур-
совода чому ці реліквії запо-
різьких козаків мали зберіга-
тися не на Хортиці, а у далекій 
Москві, і чому історія та арте-
факти українського козацтва 
мали бути надбанням всього 
совєтського народу. На щас-
тя, історія пишеться не лише 
у Москві, і доступ до пер-
шоджерел, альтернативних 
стерилізованій імперській іс-
торіографії Росії, дає можли-
вість довідатися про дійсний 
перебіг подій та доторкнути-
ся до маловідомих історич-
них реліквій. Саме так мені 
пощастило ознайомитися з 
маловідомою історією та му-
зейними колекціями нащад-
ків запорізького козацтва, з 
якими я зустрівся у найне-
сподіванішому місці - амери-
канському штаті Нью Джер-

сі (Юрій Міщенко. Нащадки 
Запорізьких і Задунайських 
козаків у Америці. - 2010. - 
http://maidan.org.ua/static/
lvivmai/127057031 l.html). Не-
прикрашена історія козаків 
не завжди овіяна епосом бо-
йової звитяги та козацьких 
вільностей, а скоріше є - ві-
дображенням драми і прози 
життя козаків, котрих жахливі 
події комуністичного терору і 
війн 20-го сторіччя занесли з 
Причорномор'я аж до США. І 
може б доля і залишила їхніх 
нащадків у спокої у заможній 
Америці, якби не старовинні 
клейноди Запорізької Січі та 
Кубанського війська, які ко-
заки врятували від знищення 
більшовиками у 1920 р. і при-
везли з собою до США після 
Другої Світової війни.

За часів Російської імперії 
та Совєтського Союзу, пере-
важна більшість клейнодів За-
порізького козацького війська 
опинилася у Москві та Петер-
бурзі. Формальною датою 
втрати Україною клейнодів За-
порізької Січі вважається 1775 
рік, коли вільне козацтво було 
знищене і Січ зруйнована ро-
сійською царицею Катериною 
II, а самі клейноди були виве-
зені до Петербургу. Більшість 
Запорізьких клейнодів і понині 
заховані у фондових колекці-
ях російських музеїв (у тому 
числі Ермітажу та Оружейної 
палати), а також у практично 
недоступних для неросійських 
дослідників сховищах сум-
нозвісного Гохрану. Частину 
цих клейнодів було повернуто 
до України у кінці 1920-х - на 
початку 1930-х років (пере-
важно до музеїв Харкова, але 
під час другої світової війни 
майже всі вони були або "ева-
куйованими" назад до Росії, 
або ж зникли за загадкових 
обставин (Кот С. Реліквії ко-
зацтва в контексті українсько-
російських переговорів щодо 
їх повернення (1920 - 1930-ті 
pp.). Український історичний 
журнал. - 2009. - № 1. -http://
www.history.org.ua/JournALL/
journal/2009/l/10.pdf). Без 
огляду на зрозумілий скеп-
тицизм істориків та музейних 
працівників, котрі добре ро-
зуміють, що сучасні російські 
куратори більшості цих релік-
вій найменше зацікавлені у 
поверненнні історичної спад-
щини до України, повернення 
Запорізьких клейнодів не є аб-

солютно безнадійним, 
але за умови сучасних 
стосунків між Росією та 
Україною залишається 
досить проблематич-
ним.

Проте, не всі Запо-
різькі клейноди були  
"ув’язненими" у цен-
тралізованих російських 
фондосховищах. Час-
тина клейнодів або уникнула 
грабунку Січі у 1775 р., або ж 
була повернутою запорізьким 
козакам та їхнім нащадкам 
- чорноморським козакам, 
російськими царями, і деякі з 
цих клейнодів навіть потрапи-
ли на Захід - одна із коллекцій 
козацьких клейнодів, яка сво-
го часу уникла "депортації" до 
Москви і Петербургу, у 1949 
р. потрапила до США. Похо-
дженню та драматичній долі 
цієї частини запорізьких клей-
нодів і присвячена ця стаття.

Відомий дослідник Запо-
різького козацтва Адріан Ка-
щенко вказував на те, що піс-
ля знищення Запорізької Січі у 
1775 p., не всі клейноди були 
забрані до Росії. Частину їх, а 
саме малу військову корогву, 
декілька перначів і прапорів, 
разом з іконою Святої По-
крови, було таємно вивезе-
но з обложеної російськими 
військами Січі групою козаків 
на чолі з отаманами Ляхом та 
Бахметом та перевезено за 
Дунай (на територію тодішньої 
Отаманської Туреччини), де ці 
реліквії стали основою для 
клейнодів Задунайської Січі. 
Пізніше, ці запорізькі клейно-
ди задунайських козаків були 
поповнені клейнодами, даро-
ваними турецьким султаном 
- корогвою висвяченою Кон-
стантинопольським Патріар-
хом, новими булавою, бунчу-
ком і військовою печаттю.

З огляду на те, що після 
знищення Запорізької Січі, 
козаки почали масово пере-
селятися на Задунайську Січ 
і стали частиною військ воро-
жої до Росії Отаманської імпе-
рії, у 1783 р. російський уряд 
був змушений згодитися на 
відновлення козацтва на пів-
дні України, керувати яким об-
рали колишнього запорізько-
го старшину - отамана Сидора 
Білого та суддю Антона Голо-
ватого. Створене Росією, як 
баланс проти Задунайського 
козацтва, це військо у лютому 
1788 р. було реорганізованим 

у так зване Вірне Запорізьке 
військо, яке присягло на ві-
рність Катерині II і отримало 
від неї військові клейноди - 
велику білу корогву з синім 
хрестом, кілька менших ку-
рінних корогв, булаву, бунчук, 
декілька перначів та військову 
печать.

Коли ж по смерті отамана 
Білого у 1788 p., отаманом ко-
зацького війська було обрано 
Харка (Захара) Чепігу, Катери-
на II наказала знищити остан-
ню згадку про Запоріжжя та 
перейменувати запорізьких 
козаків у "Військо вірних чор-
номорських козаків". Іроніч-
но, що "великим гетьманом" 
цього війська став коханець 
Катерини II-ої - послідовний 
руйнівник запорізького коза-
цтва Григорій Потьомкін. В об-
мін на загарбані Росією землі 
паланок Війська Запорізького, 
Катерина II і Потьомкін спочат-
ку обіцяли дати козакам від-
войовані від Туреччини землі 
між Бугом і Дністром, але ця 
обіцянка так ніколи й не здій-
снилася.

У жовтні 1791 р. Потьомкін 
помер, і взимку 1792 р. Чор-
номорські козаки вже самі по-
силають до Петербургу деле-
гацію на чолі з тоді військовим 
суддею Антоном Головатим 
та звертаються до Катерини 
II з листом-проханням про 
землі для війська. Цей лист 
також цікавий тим, що у ньому 
козаки наводять перелік за-
порізьких клейнодів, повер-
нених козакам Потьомкіним, 
а саме -"булаву, 17 перначів, 
знамено (корогву), 14 прапо-
рів та військову печать". Піс-
ля переговорів у Петербурзі, 
колишнім запорожцям було 
"даровано" Кубань (оригінал 
дарчої грамоти цариці Кате-
рини II, датованої 30 липня 
1792 p., зберігався кубан-
ськими козаками на емігра-
ції у США аж до 2006 року), а 
також "пожаловано" додат-
кові клейноди - нову корогву 
і срібні литаври, та "дозво-
лено" користуватися раніше 

Юрій МІЩЕНКО (Принстон, Нью-Джерсі, США)

КЛЕЙНОДИ  ЗАПОРІЗЬКИХ  КОЗАКІВ -
мандри до Америки та дивне повернення 
на Кубань   чи до Гохрану у Москві?чи до Гохрану у Москві?
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повернутими запорізькими 
клейнодами. З огляду на 
розбіжності у трактуванні ак-
тів дарування і повернення 
клейнодів Чорноморським 
козакам, традиційну конфі-
денційність козаків відносно 
своїх реліквій і скарбниці, та 
більш ніж 200-річну давність 
цих подій, нині нелегко вста-
новити, які із цих клейнодів 
були новими (дарованими 
російськими царями козакам 
після знищення Запорізької 
Січі), а які були повернутими - 
старовинними аутентичними 
клейнодами Запорізької Січі. 
Проте безсумнівним залиша-
ється те, що Чорноморські 
козаки таки отримали назад 
частину старовинних запо-
різьких клейнодів. По пересе-
ленні козаків на Кубань у 1792 
- 1973 pp., саме ці запорізькі 
клейноди стали найціннішою 
частиною історичних реліквій 
кубанських козаків.

Дещо загадковішою є 
доля запорізьких клейнодів, 
які у 1775 р. потрапили до За-
дунайської Січі. Втікаючи 
у 1828 р. з Задунайської 
Січі, її руйнівник і останній 
кошовий отаман Йосип 
Гладкий забрав з собою 
клейноди задунайських 
козаків і здав їх росій-
ському цареві Миколі І. Іс-
нують чіткі вказівки лише 
на те, що цареві було пе-
редано клейноди, раніше 
даровані задунайцям ту-
рецьким султаном (Л.М. 
Маленко. Йосип Глад-
кий: людина і діяч. - За-
писки науково-дослідної 
лабораторії історії Південної 
України ЗДУ: Південна Україна 
XVIII-XIX століття. - Запоріжжя: 
РА "Тандем -У", 1999. - Вип. 4 
(5). - с. 240 - 251 - http://www.
cossackdom.com/personal/
malenko_ludinadiach.htm), а от 
відносно старих клейнодів За-
дунайської Січі запорізького 
походження не все ясно. Чи 
Йосип Гладкий їх також пере-
дав цареві? Навіть, якщо пе-
редав, то чи ці клейноди були 
повернутими Гладкому назад 
разом із новими клейнодами, 
дарованими Миколою І ко-
лишнім задунайським козакам 
при створенні з них Азовсько-
го козачого війська у 1832 p.? 
Якщо ж частина запорізьких 
клейнодів Задунайської Січі 
таки залишилася у власності 
Азовських козаків, то цілком 
ймовірно, що вони також мо-
гли потрапили на Кубань у 
1865-1866 pp., коли останній 
осередок українського коза-
цтва - Азовське військо - був 
скасованим, а самих азов-
ських козаків (разом із їх вій-
ськовими клейнодами) пере-
селили на Кубань і об'єднали 
з Чорноморським козачим 
військом.

Чорноморське козацтво 
Кубані, пізніше переформо-

ване у Кубанське козацьке 
військо, було надійним "ку-
ратором" старих Запорізьких 
клейнодів та нових дарунків 
російських царів і зберігало їх 
головно у катеринодарсько-
му військовому соборі Олек-
сандра Невського, скарбниці 
козацького війська, військо-
вому штабі та у резиденції 
наказного отамана (Фролов 
Б.Е. К вопросу о месте хра-
нения регалий кубанских ка-
заков в конце XVIII - начале XX 
вв. -http://www.cossackdom.
com/articles/f/frolov_regalii.
pdf). Поповнені новими да-
рами російських царів, ко-
зачі клейноди Кубанського 
козацького війська було пе-
рейменовано на "регалії" і у 
такому стані вони проіснува-
ли на Кубані аж до громадян-
ської війни. Усвідомлюючи 
історичну важливість для Ку-
бані як старовинних запорізь-
ких клейнодів, так і пізніших 
царських дарунків-регалій, 
останні не є предметом на-
шого дослідження, а згаду-

ються тут лише як частина іс-
торичної спадщини виключно 
кубанських козаків. З огляду 
на те, що козацькі реліквії на 
Кубані не зберігалися у одно-
му місці, а інформація про них 
завжди була окутана певною 
пеленою таємничості, повний 
перелік запорізьких клейно-
дів, які знаходилися на Кубані 
до 1920 p., встановити важ-
ко.  Наступні ж катастофічні 
події більшовицької револю-
ції, громадянської війни, ко-
муністичного терору, Другої 
Світової війни та поневірянь 
козаків на еміграції ще більше 
ускладнили каталогізацію та 
збереження клейнодів кубан-
ського козацтва.

Після короткочасної неза-
лежності Кубані у 1918 - 1920 
pp., невдалої спроби створи-
ти спільну федеративну дер-
жаву з Україною, і фатальної 
для Кубані та козацтва спілки 
з "добровольческою" армією 
українофоба та ворога ку-
банської автономії Денікіна, 
Кубанська Республіка була 
захоплена більшовицькими 
військами, а самі регалії Ку-
банського війська у величез-
ному поспіху були вивезені 
козаками за кордон. Після 
перших мандрів з України на 

Кубань у кінці 18-го ст., це була 
друга вимушена подорож за-
порізьких клейнодів і ніхто 
тоді ще не міг уявити якою 
довгою і далекою вона буде. 
У березні 1920 р. клейноди-
реґалії покинули кубанський 
порт Новоросійськ і через де-
кілька місяців подорожі через 
Туреччину і Грецію потрапи-
ли з козаками до Белграду у 
Сербії.

Через величезний брак 
коштів у екзильного Кубан-
ського війська, клейноди 
зберігалися в Сербському 
військово-географічному ін-
ституті запакованими у ко-
робки на протязі 18 (!) років 
- з 1920 по 1938 p., а з 1938 
по 1941 р. - у Югославському 
військовому музеї у Белграді. 
У 1941 p., коли німці бомбили 
Белград, частину козачих іс-
торичних реліквій було роз-
грабовано. І хоча більшість 
клейнодів - старовинні запо-
різькі корогви, курінні пра-
пори, булави і перначі - тоді 
ніби вціліли, з колекції зник 

ряд срібних речей і ста-
ровинна шабля кошо-
вого отамана Антона 
Головатого (Иванов С.С. 
Регалии Кубанского ка-
зачьего войска. Исто-
рия странствий. -http://
s l a v a k u b a n i . r u / re a d .
php?id=45).

Фінансові трудно-
щі козаків емігрантів та 
різноріччя між офіцій-
ним опікуном клейнодів-
реґалій, козачим генера-
лом Петром Кокуньком, 
та обраним незначною 

кількістю козаків емігрантів 
отаманом В'ячеславом На-
уменком, якого Кокунько не 
вважав легітимним отама-
ном, не сприяли збереженню 
клейнодів-реґалій. Виглядає, 
що про-імперська орієнтація 
Науменка не мала підтрим-
ки серед багатьох козаків-
незалежників і не сприяла 
консолідації екзильного коза-
цтва. Не визнавав Науменка 
законно обраними отаманом 
і колишній голова уряду не-
залежної Кубанської Респу-
бліки, професор Василь Іва-
нис, який з 1920 р. зберігав 
булаву отамана кубанського 
козацтва і ніколи не згодився 
передати її особі, яку він не 
вважав легітимно обраним 
отаманом. За переказами 
кубанських козаків, ця старо-
винна булава належала за-
порожцям із середньовічних 
часів і була ознакою влади ко-
шового отамана Івана Сірка 
та гетьмана Богдана Хмель-
ницького.

У 1944 p., перед вступом 
до Бєлграду совєтської армії, 
козаки були змушені вивезти 
свої історичні реліквії до Ав-
стрії, а потім - до Німеччини, 
де у квітні 1945 р. вони опини-
лися у місті Ройті на півдні Ба-

варії, де і потрапили до аме-
риканської окупаційної зони. 
А у травні 1945 р. козакам 
вже було ні до клейнодів, ні до 
леґітимності отаманства На-
уменка, бо з ними всіма тра-
пилася величезна трагедія - з 
намови Сталіна, британські та 
американські окупаційні вій-
ська силою "репатріювали" 
щонайменше 50 тисяч коза-
ків до совєтської окупаційної 
зони, де вони або загинули 
від рук СМЕРШу та НКВД, або 
ж були заслані на поступову 
смерть у таборах ҐУЛАҐу.

Влітку 1945 p., нечисельні 
рештки кубанців, які дивом 
уникнули "репатріації"" до ко-
муністичної Росії, опинилися у 
таборах біженців у американ-
ській окупаційній зоні Австрії, 
а реґалії-клейноди опинились 
у французькій окупаційній 
зоні Баварії. Французи нічого 
не знали про згублені козачі 
клейноди і на кінець 1945 р. 
кубанці вже вважали їх безпо-
воротно втраченими.  Проте 
влітку 1946 p., ці козачі реліквії 
були знайдені французькою 
окупаційною адміністрацією, 
яка і передала їх отаманові 
Науменкові. У 1949 p., рятую-
чись від можливих пересліду-
вань агентурою Сталінського 
режиму, яка тоді була надзви-
чайно активною навіть у нера-
дянських окупаційних зонах 
Німеччини, більшість кубан-
ських козаків емігрувала до 
Америки, куди вони забрали з 
собою і клейноди-регалії.

З огляду на буремні при-
годи козацьких клейнодів та 
зрозумілу конфіденційність 
інформації про них у період 
втечі козаків з Кубані та по-
невірянь по Європі і Америці, 
дуже важко оцінити реальні 
втрати клейнодів та шкоду, 
завдану кількісному та фізич-
ному станові цих історичних 
реліквій після 1920 р. Важко 
також оцінити стан і долю ін-
ших клейнодів, які також були 
вивезені на Захід, але не по-
трапили до США (так напри-
клад, старовинної запорізької 
булави, вивезеної Василем 
Іванисом у 1920 р. до Чехос-
ловаччини, а потім до Канади, 
сучасна доля якої невідома). 
Не маючи доступу до архівів 
Кубанського козацького вій-
ська, авторові важко відпові-
сти на ці питання, особливо, 
коли йдеться про стародавні 
запорізькі клейноди кубан-
ських козаків. Проте існує до-
кумент, що дає досить добру 
уяву про перелік збережених 
клейнодів, які після драмати-
чої подорожі через Європу і 
хаос двох світових воєн, таки 
потрапили до США - це акт 
ревізії регалій та експонатів 
музею Кубанського козацько-
го війська у Нью Йорку, США, 
проведений 4 жовтня 1969 р. 
(авторові статті пощастило 
отримати копію з машино-
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писного оригіналу цього до-
кументу). Згідно цього акту, 
серед численних "регалій" 
у музеї знаходилося більше 
50-ти реліквій-клейнодів, які 
безпосередньо відносилися 
до Запорізького періоду істо-
рії козацтва:

- Запорізькі курінні прапо-
ри - 35

- Булави Запорізької Січі 
- 14

- Військова печать (у піз-
нішому переліку регалій 2005 
р. названа "печать війська За-
порізького") -1

- Срібна люстра із Запо-
різької Січі - 2 частини

- Срібний триніг із Запо-
різької Січі - 1.

Інші експонати музею, зга-
дані у акті ревізії, хоч і не на-
лежать до власне Запорізьких 
клейнодів, але є клейнодами 
Чорноморського козацького 
війська, і принаймні частина 
їх можливо датується перед-
кубанським (українським) пе-
ріодом історії Чорноморських 
козаків - 1788 - 1792 pp.):

- Значки кошового отама-
на Чепіги - 2 (у пізнішому пе-
реліку 2005 р. - лише 1).

- Курінні знамена - 19
- Курінні значки - 8.
Цікаво, що цей перелік і 

понині залишається найповні-
шим реєстром збережених на 
1969 р. клейнодів-реґалій ку-
банського козацтва і загалом 
налічує 1053 одиниці колецій-
них експонатів та історичних 
документів (включно з дарчою 
грамотою Катерини II, дато-
ваною 1792 р. та іншими чи-
сельними грамотами від ро-
сійських царів, що визнавали 
вільності козаків та їхнє право 
на володіння землею Кубані), 
які козаками та Божим прови-
дінням були врятованими від 
пограбування совєтським ре-
жимом та його сумнозвісним 
Гохраном.

Із-за матеріальної скрути 
козаків на еміграції та майже 
повної втрати їхньої еліти під 
час Другої Світової війни, ре-
сурсів на утримування музею в 
Нью-Йорку і зберігання клей-
нодів завжди не вистачало, і 

козаки врешті були змушені 
перенести свій козачий дім та 
музей до містечка Говелл (на-
зву якого козаки часто пишуть 
у кириличній транскрипції як 
"Ховелл"), у південному Нью 
Джерсі, де вони знаходяться 
і понині. З переміщенням ко-
зацького дому до Говеллу та 
поступовим переселенням 
кубанських козаків-емігрантів 
до тоді майже повністю сіль-
ського південного Ню Джер-
сі (головно околиці містечок 
Говелл, Лейквуд, Джексон та 
Буена), козаки та їхні реліквії 
ніби врешті знайшли тут свій 
довгочасний притулок.

Зі зміною генерацій і по-
ступовою американізацією 
нового покоління нащадків 
козаків, поступово почали 
зм'якшуватися протиріччя 
між так званими козакійцями 
(козаками-незалежниками-
прибічниками ідеї створення 
особливої незалежної ко-
зацької держави на Кубані, 
Прикавказзі та пониззях Дону 
і Волги), козаками російської 
про-імперської орієнтації 
та про-українськими кубан-
ськими козаками (справед-
ливості ради треба визнати, 
що останні завжди були лише 
незначною меншістю серед 
кубанських емігрантів). А самі 
ж козацькі організації посту-
пово набули майже виключно 
історико-культурологічного 
значення, чому значною мі-
рою сприяли само-ізоляція та 
само-ексклюзивні тенденції 
у козацькому емігрантському 
середовищі. Здавалося, що 
після більш ніж двох сторіч 
буремних поневірянь по сві-
ту, нечисленні нащадки запо-
різьких козаків та їхні реліквії 
були врешті залишені у спокої 
і небутті серед соснових і ду-
бових лісів та полів південно-
го Нью Джерсі. Проте спокою 
не настало, і клейноди потра-
пили у новий вир подій - із зо-
всім неочікуваним та іронічно 
банальним фіналом.

У 1991 році розвалився 
Совєтский Союз, і на хвилі за-
гального піднесення на Кубані 
почалися спроби відновити 

козацтво. Важко оцінити, що 
було провідною причиною цих 
спроб - чи бажання нащадків 
винищенного комунізмом ку-
банського козацтва поверну-
ти свою історичну спадщину, 
чи бажання російського уряду 
знову використати кубанців у 
конфліктах на Північному Кав-
казі. Незалежно від дійсних 
причин відновлення козацтва 
у Росії, одну із груп, конкурую-
чих за право репрезентувати 
козаків, очолив керівник про-
московського "реєстрового" 
Кубанського козацтва Вла-
дімір Громов, який у 1990-х 
роках встановив контакти з 
дочкою покійного козачого ге-
нерала В’ячеслава Науменка, 
Наталею Назаренко, та отама-
ном екзильного Кубанського 
козацтва у США, Александром 
Пєвньовим з приводу можли-
вої передачі реґалій-клейнодів 
з Америки на Кубань. Громов 
декілька разів відвідав Нью 
Джерсі, і зміг порозумітися з 
про-російськими активістами 
американських козаків Говел-
лу.

Ситуація суттєво зміни-
лася на початку 2000-х років, 
коли Краснодарську обласну 
адміністрацію очолив Алек-
сандр Ткачьов, хто вирішив 
використати питання повер-
нення козачих реліквій для 
своїх політичних цілей та за-
безпечення власної політич-
ної кар'єри на Кубані. За під-
тримки Владіміра Путіна (тоді 
вже полковника нещодавно 
"відновленого" під пильним 
наглядом Москви донського 
козацтва), Ткачьов почав фор-
мальні переговори із закор-
донними  кубанськими коза-
ками, і у березні 2005 р. навіть 
сам відвідав осередки козаків 
у Нью Джерзі. Раптом, мало 
кому відомий козачий дім і му-
зей у Говеллі опинилися у цен-
трі уваги відвідувачів з Кубані, 
Дону і Москви, які надзвичай-
но цікавилися козачими ре-
ліквіями. За словами отамана 
Пєвньова, з 2005 року, козача 
громада Говеллу отримала 
більше телефонних дзвінків та 
відвідувачів, ніж за попередні 
50 років перебування кубан-
ців у Америці. Така увага без-
перечно тішила самолюбство 
про-московських активістів 
козацької громади Говеллу і 
заохочувала їх до передачі ко-
зачих регалій в Росію.

Варто також додати, що на 
початок 2000-х років керівни-
цтво козацької громади у Го-
веллі вже було лише слабкою 
тінню колишнього вишколе-
ного козачого офіцерства і її 
в той час уже очолювали нині 
80-річний пенсіонер - отаман 
Александр Пєвньов та писар-
секретар Джон Рімакіс - ан-
гломовний грек - працівник 
місцевого парку атракціонів, 
жонатий на козачці. Без огля-
ду на безперечні організаційні 

здібності, вони обоє не мають 
ні військового вишколу, ні по-
літичного досвіду, і no-суті є 
лише громадськими активіс-
тами. Сама ж громада також 
вже складалася не лише з 
нащадків екзильного Кубан-
ського козацтва, а поповни-
лася недавніми емігрантами 
з Росії, які називали себе ко-
заками, але мали переважно 
совєтську уяву про історію та 
походження козацтва. Один 
із таких новоприбулих з Росії 
кубанців навіть переконував 
мене, що предки кубанських 
козаків - запоріжці - були не 
українцями, а потомками чер-
кесів та половців (!). Ці прості, 
і до певної міри наївні, люди 
стали легким предметом тис-
ку та маніпуляцій з боку су-
часного керівництва як Кубані 
так і Росії, котрі не зупинялися 
ні перед ніякими методами, 
включно з підкупом.

Згідно з інтерв’ю, яке у 
2005 р. козаки дали амери-
канській газеті Star Ledger 
(нині доступне на інтернет-
ному виданні Free Republic 
-ht tp://www.freerepubl ic .
com/focus/f-chat/1528594/
posts), Александр Ткачьов 
дав Александру Пєвньову 
50 тисяч доларів (за іншими 
джерелами - навіть 100 ти-
сяч доларів) щоби 'зацікави-
ти' його у 'передачі' регалій-
клейнодів до Росії. Виглядає, 
що саме візит Ткачьова став 
переломним моментом для 
отамана Пєвньова, котрий 
пообіцяв регалії Ткачьову і 
трактував прийняті від кубан-
ського губернатора гроші як 
"подарунок", а не продажну 
ціну клейнодів. Майже від-
разу після візиту Ткачьова, 
кампанія щодо передачі 
реґалій-клейнодів з Америки 
до Краснодару значно акти-
візувалася. Вже у травні 2005 
р. Владімір Громов та інші 
предтавники новоствореного 
"реєстрового" кубанського 
козацтва були запрошеними 
до Говеллу провести спільну 
інвентаризацію експонатів ко-
зачого музею (авторові статті 
вдалося отримати копію акту 
цієї ревізії, датовану 13 трав-
ня 2005 p.).

Виглядає, що про-
московські активісти Говеллу 
сподівалися, що вивезення 
клейнодів-реґалій із США 
до Росії буде елементарною 
формальністю. Але на їхнє 
здивування далеко не всі в 
американській козацькій гро-
маді були згідні з передачею 
реґалій-клейнодів до путін-
ської Росіі. Багато екзильних 
козаків сумнівалися в аутен-
тичності нового козацького 
руху на Кубані і небезпідстав-
но підозрювали, що його нові 
керівники є нещодавними 
апаратчиками комуністично-
го режиму та ставленниками 
Московської влади. Частина 
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ж старих козаків взагалі не 
згоджувалася з самою ідеєю 
передачі козацьких історич-
них реліквій сучасним кубан-
ським спадкоємцям совєт-
ської комуністичної системи, 
яка раніше знищила кубан-
ське козацтво та колективізу-
вала його власність і землі.

Справа набула скандаль-
ного забарвлення, бо ряд 
старих козаків-кубанців Нью 
Джерсі, в тому числі і такі ша-
новані старійшини громади 
як Анатолій Сінченко, Віктор 
Бандурко, Петро Батенко, 
піддали сумніву доцільність 
безумовної передачі всіх іс-
торичних реліквій до Росії. 
Ці американські кубанці ро-
зуміли, що клейноди-реґалії 
є історичним надбанням не 
лише козаків, а також Росії і 
України і хотіли вирішити їхнє 
майбутнє якомога справед-
ливіше. Тому вони і запропо-
нували передати частину їх 
- а саме запорізькі клейноди 
на істричну батьківщину - до 
України. Анатолій Сінченко, 
хто і понині є отаманом осе-
редку козаків-незалежників 
Нова Кубань поблизу містеч-
ка Буена у Нью Джерсі, і хто 
все життя збирав козацькі 
реліквії, і понині вважає, що 
безумовна передача старин-
них козацьких реліквій до Ро-
сії була рівноцінною продажі 
їх приватному колекціонерові 
антикваріату. З огляду на без-
контрольну корупцію у сучас-
ній Росії, Сінченко небезпід-
ставно побоювався за долю 
клейнодів.

До того ж, ревізія про-
ведена у травні 2005 р. ви-
явила, що стан збереження 
історичних реліквій у Говеллі 
був далеко не найкращим - 
ряд експонатів (включно зі 
старовинними запорізькими 
клейнодами) перебували у 
плачевному стані і вимагали 
негайної реставрації, а за-
гальна кількість експонатів 
музею скоротилася з 1053 
одиниць у 1969 р. до 226 у 
2005 р. Навіть, якщо допусти-
ти певні розбіжності у мето-
дології ревізій 1969 р. і 2005 
p., таке драматичне скоро-
чення колекції козацьких істо-
ричних артефактів видається 
занадто разючим. А влітку 
2005 p., вже після ревізії, між 
козаками спалахнув конфлікт, 
зв'язаний з новим фактом 
зникнення музейних експона-
тів та пошкодженням їх із-за 
недбалого зберігання. А так 
як Сінченко тоді був голо-
вою ревізійної та юридичної 
комісій козачої громади Нью 
Джерсі, то у серпні 2005 р. він 
наказав тримати всі реґалії-
клейноди під замком до скли-
кання загальної козацької 
ради, яка мала би вирішити 
долю козачих реліквій.

Стривожений скликанням 
ради, до Говеллу з Росії знову 

прибyв Громов.  Не зважаючи 
на наполягання Громова, рі-
шення про передачу реґалій-
клейнодів на раді не було 
прийнятe. Протистояння між 
прибічниками негайної пере-
дачі всіх клейнодів-реґалій 
до Росії та їх опонентами за-
тягнулося, аж поки 6 жовтня 
2006 р. не трапилося непо-
правне.  У цей день вияви-
лося, що печатки на дверях 
музею були зірванi, а замки 
змінені - музей було відкрито 
без дозволу ради.  Підозрю-
ючи щось недобре, козаки 
звернулися до поліції.  

Розслідування виявило 
зникнення цінних музейних 
експонатів, a з тогочасних 
публікацій у Росії стало відо-
мо, що з Говеллу були забрані 
найстаріші реліквії (головно, 
запорізькі клейноди), які було 
переправлено до Російсько-
го консульства у Нью Йорку. 
Пєвньов не вбачав цi події 
протиправними і вважав, що 
він лише дотримувався обіця-
нок відносно передачі реґалій 
до Росії.  Обурені зникненням 
історичних реліквій з музею, 
Батенко і Сінченко звинувати-
ли отамана Пєвньова та його 
оточення у несанкціоновано-
му вилученні музейних експо-
натів, і подали на них в суд.  

Поки клейноди перебува-
ли у російському консульстві 
у Нью-Йорку, y кінці жовтня 
2006 р., було скликано нову 
козачу раду і проведено пе-
ревибори отамана.  Ця рада 
відбувалася за умов розколу 
серед козаків і координувала-
ся не лише громадoю, а й не 
американськими установами.  
Хтось організував участь на 
раді численних новоприбулих 
російськомовних емігрантів 
з Нью-Йорку та Брайтон Бічу, 
і оплатив автобуси для при-
їзду цих "козаків" до Говеллу.  
На той час, на боці Пєвньова 
вже були Російське міністер-
ство закордонних справ та 
Московський патріархат, i їх 
об'єднані ресурси були без-
перечно більшими, ніж ресур-
си опонентів, і отаманом було 
обрано Пєвньова.

Козача рада 2006 p. вия-
вилася вирішальною подією у 
долі закордонного кубансько-
го козацтва, бо заднім числом 
затвердилa передачу Запо-
різьких клейнодів до Росії та 
"зцементувала" орієнтацію 
керівництва громади Говеллу 
на російське керівництво.  Ця 
рада також дe-факто ліквіду-
вала Закордоннe кубанськe 
козачe військo, бо з втратою 
клейнодів, американські ку-
банці втратили статус охо-
ронців козачих історичних 
скарбів і потрапили у підле-
глість козачим та церковним 
структурам Росії.  Англомов-
ний секретар громади Рімакіс 
навіть радий цьому новому 
підпорядкуванню i повідав, 

що сподівається на фінансову 
підтримку президента Росії у 
ремонті козачого музею.

Опозиціонерів Сінченка, 
Батенка і Бандурка усунули 
з посад, і на їх місце призна-
чили осіб лояльних Пєвньову. 
Судові ж слухання визнали 
конфлікт у козачій громаді 
і передачу реґалій до Росії, 
внутрішніми справами коза-
ків.  Єдиними відчутними ре-
зультатами суду залишилися 
юридичні витрати (по 25 тис. 
доларів з кожного боку), щo 
лише посилило розкол між 
козакaми.  I на червень 2009 
р., коли я вперше зустрівся з 
козаками Говеллу, більшість 
клейнодів вже потрапилa до 
Росії.

Гіркою іронією передачі 
клейнодів було те, що амери-
канські нащадки кубанських 
козаків, чиї діди врятували ці 
реліквії у 1920 р. від більшови-
ків, віддали клeйноди до кра-
їни, яка ніколи не засудила ні 
більшовизм, ні злочини кому-
ністичної системи, і фактично 
є політичним спадкоємцeм 
тих, хто переслідував і нищив 
козацтво. Навіть старовиннa 
грамотa Катерини ІІ-ї, якa 
засвідчувавaлa акт дарування 
Кубані запорізьким козакам, 
булa відданa їхніми наївними 
пра-правнуками тим, хто ні-
коли не засудив конфіскації 
козацьких земль та вбивство 
і голодомор більше ніж міль-
йона кубанців.  Коли ж при 
зустрічі з отаманом Пєвньо-
вим у 2009 році, я запитав, 
як цe нащадки козаків анти-
комуністів змогли віддати 
свої реліквії тим, хто ввважає 
комуністів і НКВДистів не зло-
чинцями, а "еффективними 
менеджерами", він відповів: 
"А кому же там ещё переда-
вать, они же всё равно сейчас 
всю Россию контролируют."

Іронією передачі кубан-
ських реліквій було і те, що 
клейноди передавалися 
не прямо на Кубань (як на 
те говелльські козаки спо-
дівалися), а через Москву.  
Але прецедент з передачею 
клейнодів до Москви черeз 
російськi дипломатичнi кана-
ли був встановлений отама-
ном Пєвньовим ще у 2006 р., 
i вирішальне слово у тому, що 
їде до Кубані, а що залишаєть-
ся у Москвi - було не за коза-
ками, а за експертaми Гохра-
ну (http://www.rsoc.ru/news/
rsoc/news778.htm).  З огляду 
на обіцянку повернути до 
Америки репліки реліквій, ад-
міністрація Кубанi звернулася 
за допомогою до Москви.  І 
коли ж американські кубанці 
побачили перші якісно виго-
товлені репліки зі старовинних 
знамен та грамот, то дехто по-
чав сумніватися - а чи не такі ж 
копії передаються і на Кубань? 
Отаман Сінченко вважає, що 
за винятком поодиноких ори-

гіналів, більшість експонатів 
переданих до Краснодару з 
Москви є репліками.  Додат-
ковою проблемою передачі 
козачих реліквій до Росії була 
потреба їх реставрації - знову 
ж у Москві. Поки що ж лише 
нечисленні реставровані 
експонати (чи їх репліки?) 
Запорізьких клейнодів були 
показані у Краснодарі, а біль-
шість оригіналів запорізьких 
клейнодів, переданих до Ро-
сії, залишається у Москві.  Чи 
потраплять вони на Кубань, 
чи назавжди поповнять схо-
вища Гохрану та Оружейної 
палати - невідомо. 

Сама ж передача клей-
нодів з Америки до Москви i 
Кубані перетворилася на тра-
гикомедійне дійство, єдиним 
результатом якого став роз-
кол і ворожнеча серед аме-
риканських кубанців.  Навіть 
отаман "реєстрових" козаків 
Кубані В. Громов не зміг ви-
служитися перед своїми бо-
сами. Із-за скандалy відносно 
вивезення козачих реліквій 
зі США, його у 2008 році за-
мінили новим отаманом - Ні-
колаєм Долудою.  Самим же 
кубанцям Америки лишилося 
сплачyвати судові видатки 
та дивуватися - як їх сприт-
но перемудрували російські 
збирачі козацької старовини.  
A запорізькі клейноди, вря-
товані від більшовикiв у 1920 
році, потрапили до Москви у 
2007 році. 

Фотографії:
 http://picasaweb.google.

com/mischenko/HistoricReli
cOfT02?authkey=Gv1sRgCN
Hc_u21qci3AQ#

Коротке післяслово:
Неймовірно, але на про-

тязі 60-річного перебування 
екзильного Кубанського за-
кордонного війська у США та 
при наявності виразно про-
українських настроїв серед 
ряду козаків (особливо групи 
отамана Нової Кубані А. Сін-
ченка), організації україської 
діаспори Америки, практич-
но не мали контактів з коза-
ками і не знали про їхні Запо-
різькі клейноди.  Дуже гірка і 
повчальна історія, коли сини 
одної і тієї ж матері матері 
України не споромоглися 
знайти контакт та порозумі-
тися між собою на вигнанні.  
Ще прикріше було те, шо 
самоізоляція екзильних ку-
банців у США та брак інтер-
есу до них з боку української 
діаспори були врешті сприт-
но використані російськими 
"собирателями" козацьких 
реліквій. 

 Автор висловляє щиру 
вдячність членам громад 
козаків США - А. Сінченку, 
А. Пєвньову, В. Ляшку, Дж. 
Рімакісу та іншим за їхнi 
інтерв'ю i допомогy y зборi 
матеріалів для цієї пу-
блікації.

•
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ДІТИ
І

ВІЙНА.
ПРО ТЕ,

ЩО
ПАМ’ЯТАЮ

"У  ПРОВІНЦІЙНОМУ  ПРОВАНСАЛІ  ЙОМУ 
ЗАТИШНО  І  НЕВ’ЯЗКО  –  НАРІВНІ  З  ВІКОМ…"

Вірша з таким початком Іван Данилюк написав після 
Новомосковсько-Павлоградського періоду свого життя. 
Коли після міської, в першу чергу – душевної задухи, відчув 
життєве і творче піднесення досить підупалого духу. Хоча, 
погодьтеся, бути нарівні з віком – не дуже затишно…

Це помітно відбилося не тільки в нових поезіях, а й у 
його малій прозі. Свого часу взятися до неї заохотив відо-
мий критик Леонід Новиченко: прочитавши вірші молодо-
го автора, він помітив у них певну сюжетність, характерну 
для прози, а не поезії. Але мине відтоді чимало часу, доки 

вдалося Івану Данилюку видати дві книги, в яких кількісна 
перевага буде за оповіданнями та міні-
повістями, хоча починалися вони – «Щас-
лива жінка світові невгодна» та «Aeternum 
wale – Прощай навіки» з поетичних за-
співів. А як же з якістю, тобто – з рівнем 
художності? У рецензії на другу прозову 
книгу («Робітнича газета», 25 липня 2006 
р.) Михайло Балтянський писав: «В ціло-
му, твір «Чорна вдова» сприймається не 
як оповідання, а як густо виписаний, до-
сить динамічний проект повісті або навіть 
роману. Адже за межами всього проекту 
вгадуються і нові герої, і нові вчинки, і від-
голоски соціальної драми…

Скажу відверто: твір справив на мене 
сильне враження. Автор досить тонко і в 
той же час відверто реалістично розкрив 
одну з характерних тенденцій недавньої 
партійної – радянської епохи, коли в ім`я 
збереження безгрішності існуючого ладу, 
застосовувались кримінальні заходи. Трагедія жінки, яка ста-
ла «жертвою обставин», - це трагедія самих обставин, траге-
дія попереднього ладу. І тут же стукає у скроні сумнів: лише 
попереднього? Хіба за роки незалежності суспільство очис-
тилось від хабарництва, шантажу, замовних злочинів?» 

Іван Данилюк у прозі своїй йде складним шляхом, про-
кладеним і вказаним для майбутніх літераторів Михайлом Ко-
цюбинським, Олексою Слісаренком, Валеріаном Підмогиль-
ним… Він не кинувся вторувати нинішнім постмодерністам, 
хоча, аналізуючи окремі шматки прозових творів його, можна 
відчути, що  спроби нервового психоаналізу передсмертного 
стану героїв так і хочуть вийти за рамки реалістичного пись-
ма, ставши… вторинними.

Наш знаний поет Володимир Сіренко якось сказав, що 
проза в Івана Данилюка сильніша за поезію. На той час, мож-
ливо, це було й так. Але вірші останніх років свідчать про те, 

що на терезах поезія врівноважилась з прозою, а, можливо, 
і дещо почала перевищувати виражальними засобами. Ось 
кілька підтверджуючих те рядків: «Бенефісні Засохлі квіти, 
спрагло зловлені на льоту у вінок їй сусіди вплетуть…» 
(«Смерть балерини», г. «Літературна Україна»); «Цей день 
сумний, мов лікарняна передача…»; «Лишився дім з ро-
динною гризнею і сліз дівочих – на прощальний скрап… 
Прощення попроси: якщо не в неї – в троянди надмогиль-
ної хоча б»; «Ми ляжем в одній огорожі, хоч зовсім з тобою 
не схожі, І зніме з нас вмить усипальня все те, що було 
накипальним. Тож справжніми станемо врешті у вічному 

цьому арешті…» «Чадять свічки. Напли-
ви воску мов бальзамують пальці рук. 
Щось від Ієронія Босха в картині цій, 
рожденній з мук. Задля годиться жінка 
плаче – сльозами радість прикрива. І … 
їде подумки на дачу й на грудях пружних 
своїх бачить, як спить коханця голова»; 
«Я пензля взяв й окинув взором двір, що 
був, як острів серед гін суєтних, водно-
час і нестатних, і маєтних, де на одних 
стежках – людина й звір»…

Ми вже згадували про «провінційний 
Провансаль», який знайшов відображення 
й в іншому вірші Івана Данилюка – «Провін-
ція різким озоном тебе, мов рану про-
лива…» На жаль, з глибинки художньому 
слову нелечно, та, найчастіше, неможливо 
зачепити чийсь слух у гонорі міста, маючи, 
звичайно ж, на увазі столицю, до якої ві-
рші «підбиті на семи вітрах, летять над 

чорним трактом – немов поетів спопелілий прах». Але ж 
комусь і в ній треба рідне слово гранити, нагадувати, що воно 
є і буде, а в цьому сьогодні є особлива велика потреба і необ-
хідність – свідченням цього є відгуки земляків на вірші Івана 
Данилюка, надруковані у «Васильківському віснику», де пра-
цює, та в обласній «Зорі». Тож і постає питання: чия ж думка 
щодо творчості літераторів, що мешкають у віддалених від 
центру районах, областях важливіша – «натасканих» критиків 
чи читачів? 

На робочому столі літератора – рукопис збірки поезій 
«Мальва на сміттєзвалищі», яку так і не вдалося видати до 
ювілею. Та все ж з його нагоди сердечно здоровимо Івана Да-
нилюка і хай Бог дасть йому нової хвилі настати на творчість, 
щоб, цитуючи його вірша «Назустріч верби летіли й до ніг 
припадала трава, впивалося простором тіло й гуділо, не-
мов тятива».

Бористенівці.

На моїй пам'яті дві оку-
паційні зими були дуже хо-
лодними та заметільними. 
Хату з боку городу, який 
мав схил, що закінчував-
ся в ставу, геть замело. 
Думаю, це було в лютому. 
Мело три дні, вранці дідусь 
з хлопцями відривалися, 
копали тунелі до хліву, на 
вулицю.

Сніг з боку горища 
сягав до верхівки даху, і 
хлопці зробили лижами 
гірку. Лижі були німецькі. 
Я їздила на них до вибал-
ку, а тут гірка у дворі. За-
биралась на верхівку, Кузя 
зі мною. Коли спускалися, 
песик вмощувався на лижі. 
Каталися.

Десь годині о 10. Соне-
чко до різі у очах. І раптом 
...Був такий літак "Рама". 
Коли я стояла на верхівці, 
раптом на мене прямо ви-
летіла "Рама". Дуже низь-
ко. Бачила обличчя німця. 
Він сміявся. За другим ко-

лом він почав стріляти з ку-
лемета. Я стрибнула в за-
мет, провалилася. До тями 
привів Кузя. Відчайдушно 
добирався до мене, лизав 
обличчя, скавчав. Вибра-
лися. На печі я з Кузею під 
ковдрою. Зачаїлися. Кузя 
смакував курятинкою, обе-
режно беручи кусочки з 
моїх рук.

Де були дорослі? Ма-
туся з тітонькою на роботі. 
Ганяли кожного дня. Дідусь 
з братиком поїхали до ста-
ву за кригою. Наша нянька 
Толик посадив Світлану на 
підлогу в кухні з Людочкою. 
На кожусі вони гралися, То-
лик катався на ковзанах.

Думаю, що спали ми 
з Кузею довгенько. Почав 
лизати і попросився на ву-
лицю. Живемо!

Але. Страхом проко-
тилося від хати до хати: 
„Карателі". І вже вночі жах 
поселив в нашій маленькій 
засипаній снігом Верьовці 

тугу та розпач. На другому 
кінці села голосили. Біля 
колодязя шепотіли: „ Вби-
ли." Свої здали двох кому-
ністів і трьох комсомоло-
чок.

Вранці поліцаї забрали 
маму, мене, тьотю, Світ-
ланку. Повели до маєтку. 
Дідусь з хлопцями захо-
вався у балці. Наша сусід-
ка - сварлива бабця Дашка 
донесла.

Мабуть, чоловік Юльчин 
- великий начальник, бо на 
машині привіз їх.

- Бо був шофером - 
твердила жіночка.

І тоді поліцаї схопили 
мене і кинули на кахельну 
підлогу.

- Переб'ю щенят, кажи!
Матуся кинулася на 

коліна, благаючи, хрести-
лася, плакала, голосила. 
Світланка, тіточка немов 
заціпеніли і тільки повто-
рювали: "Шофер він був, 
шофер, то і привіз нас на 
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машині, а возив директора 
заводу".

- Век, век, - замахав ні-
мець хлистом.

Обхопивши мене, мату-
ся бігла через парк, зачи-
нилася в хаті, почала кро-
пити водичкою священною 
та викочувати переляк з 
нас яєчком.

Але. Надвечір підня-
лась температура, я ма-
рила. Пам'ять відтворює 
палаюче сонце і я благаю: 
„ Пити".

Постріляних вивезли до 
кар'єру і поскидали вниз.

Я видужала. Але вже на-
весні матуся помітила, що 
я однією ногою (правою) 
ступаю не повністю, а ніби 
щось заважає і я не дістаю 
до землі п'яткою. Спочатку 
це було не дуже помітно. 
Але вже через рік мене по-
чало при ходьбі перекошу-
вати. І тільки у 1944, коли 
дядечко прийшов з війни 
(комісували через хворо-

бу), він повіз мене в м. Ста-
ліно (Донецьк сьогодні). 
Все життя молюся за про-
фесора Чижина. На ті часи 
він зробив унікальну опе-
рацію. Він наростив мені 
сухожилля. Робили її під 
місцевим наркозом. На-
вколо стояла купа студен-
тів. Але коли вже в палаті 
почали рівняти стопу, біль 
була нестерпною і я вкуси-
ла лікарку, яка накладала 
гіпс. Закінчилася ця історія 
через 10 років, професор 
велів приїхати до нього. 
Поїхали, був ще живий. 
"Їдь до санаторію, в тебе 
формується литка". "Та ні, 
у мене випускний, мені це 
не заважає". Повертаюся.

До війни взимку була 
ще одна подія. Був прорив 
кінноти. Монголія одягла 
вояків в кожухи, шапки, ру-
кавиці. Але. Повалив сніг. 
І кіннота попала в полон. 
Кидали коней. Забігали до 
хати. Скидали кожухи, про-

хали хоч якийсь одяг. Дідусь 
вночі палив піч, передягну-
ті вояки зникали. Добре, 
що в господарстві нічого 
не викидали. Думаю, що 
чоловік 5 дідусь врятував, 
одягнувши в старі кожухи. 
Один з них записав адресу, 
вже в 1944 нам прийшов 
лист, дякував, був живий. А 
за тих розстріляних і кину-
тих в кар'єр можу сказати 
ось що. На дні після відлиги 
накопичилася вода, потім 
замерзла і вже загиблих 
можна було поховати. Для 
цього їх вирубували з криги 
і так похоронили. Спішили, 
бo німці могли повернути-
ся. Це ж не 43, а тільки 42. 
Забула розповісти про на-
ших поштарів. Перед тим, 
як втекти, вони з машин ви-
кидали в сніг те, що було в 
посилках. І як раділи ми, з 
першими весняними відли-
гами, знаходячи цукерки. В 
сараї залишилися вовняні 
ковдри, панчохи, білизна. 

Дідусь все це палив в печі. 
Говорили, що німці при 
поверненні карають, коли 
знаходять щось своє. І 
ще. Забула. Восени Толик 
вивів на двір і сказав: "Ми 
партизани, будемо вою-
вати".

І що ж він удумав? Про-
колов всі колеса на маши-
ні, на двох мотоциклах.

Вранці німці виско-
чили на вулицю і почали 
кричати: "Партизани, пар-
тизани". Показували на 
спущені колеса. І тільки 
Фріцик здогадався чиїх це 
рук діло.

Вночі витяг переля-
каного Толика з хліву, де 
влітку жив кабанчик, і при-
вів до дідуся. Потім пове-
ли його до сараю і вдвох 
відшмагали. І от що ціка-
во. Толик не плакав. Заліз 
на піч і не злазив днів три. 
Я носила йому смачнень-
ке: пиріжки, шматочки 
гусятини, узвар.

       *   *   *
Не оглядайсь на вогнище праліта. 
Нехай собі спокійно догорить 
Його сліпучо-запахуща квітка, 
Що сумно хмари грозами різьбить. 
Нехай хоч раз свою побачить вроду 
У ріках, що відстоялись за ніч, 
У зорях, що пливуть землі навстріч
Крізь зілля місячного привороту. 
Не приглядайсь. Хай серце не звика 
У спогадах шукати пізню втіху 
Й виловлювати мить далеку сміху. 
Ходімо, нас вже осінь виклика! 
У неї пальці в приморозках перших, 
Ти їх на теплі губи поклади,
По літечку сльозу останню втерши, 
Ту, що впаде вже снігом на льоди...

    *   *   *
Ця дорога не просто на послугах,
Ти по ній, по єдиній, святій
Повертаєш, мов після непослуху,
В каятті, в каятті...
Степ за спиною вороном кряче,
Насторожує очі туди,
Де без мальви подвір'я незряче
Сліпить знаком близької біди.
Мов невпізнаний, став ти навпроти.
Вітер хвіртку до рук придима.
Та дарма — не з'являється проталь
На вікні — там нікого нема.

       ***
От уже й ти зелен-сад полишаєш. 
Листом крізь браму серпневу летиш. 
Вишерхлим словом — «І в мене душа є,
Ти ж не забудь мене, голубе, ти ж...» 
Вслухайся. Срібно в цямрину не бамкне 
Більше обточене зрубом відро. 
...З двору, мов лезо, вилискує бампер.
«Їхать так їхать? Добро!»

 ***
Не так доїжно у цьому світі…

Василь МИСИК.
Насінинкою з України
Він упав на далекі сніги.
Прокотилась над ним кураїна
Й вартовому лягла до ноги.
Грівсь од вогнищ низьких чорнотропу,
Що роїлись людьми, мов стільник.
Рідний запах левадного кропу
Крізь колючі завії проник.
Доля чашу пекучу спивала,
І в хрещенські морози уста
В дикий скрегіт лісоповалу
Шепотіли, щоб вечір настав.
Щоб стягнути заношений ватник,
В нари втиснувшись, мов у розкол,
Де ніхто не спита вже, як звати,
Тоном запису в протокол.
І насниться Славутича ситець,
Що в запаленім скреснув бігу
І страшним ревуном Ненаситця
Розганя соловецьку югу...

 ***
Друзі хороші мої...

(З відомої в 60-ті роки пісні)
Як мало випало, як мало
Їм днів і стрічей золотих!
Хтось в смертний час ще встигнув «Мамо!»
Сказати, ну а хто й не встиг.
В одному й тому ж сні приходять
До мене: всі іще живі.
Сміються, дивно брови зводять,
Сидять в задумі на траві.
Хтось з віршами тоненький зшиток
Вже на колінах примостив
Й між слів — кохана, гуртожиток...
Калинові навів мости.
...Вставати важко буде вранці,
Бо пам'ять сон розворушив,
Мов некролог у чорній рамці
За підписом товаришів.
Та день новий знов ніччю збореться.
І, ставши в коло тісно так,
Говорять і не наговоряться,
І не розійдуться ніяк...

* * *
Любив її — не думав про майбутнє — 
Яке воно, рожеве чи мов дим? 
Для неї ж він був — літо перебутнє, 
Бо восени їй в свій вертати дім. 
Розлуки тінь прощальна понад пляжем 
Пливла за ними, мов близький кінець. 
Замість її долоні поруч ляже 
Прикочений прибоєм камінець — 
Таку на ньому лінію глибоку 
Прокреслила стихія штормова. 
Нагадуючи форму серця збоку, 
Він інше серце з ритму вибива...

       СІЧЕСЛАВ
Баба ніби яругами зрита, 
Під очима важкі баняки. 
На трамваї портрет фаворита 
І з перуки летять срібняки. 
Зверхньо дивляться дами поважні — 
В них мандриківсько-руссішен сленг. 
Боже, чому ж такі ми продажні, 
Мов пороблено всім нам на зле? 
Капелюшків фартові заломи 
Учорашніх селянських дівок. 
Їх у місті тепер, як соломи, 
Мов ясиру нагнав сюди здому 
Яничарів черговий наскок. 
Пруть проспектом сіднисті потомки - 
Пишні груди в них, ставна нога... 
І трахар Катеринин — Потьомкін 
Їх облапує, мов на торгах.

 ***
Прощай, двадцятий вік! 
Ти відшумів, як віття 
Дерев у тихий дощ і в буряну грозу. 
Що принесе в наш дім нове тисячоліття? 
Так хочеться, щоб усміх — не сльозу. 
Щоб вистачило всім добра й любові. 
І щоб стежки не зникли барвінкові. 
І щоб довіку в цьому світі ми 
Лишалися, як Бог велів, людьми!

Іван ДАНИЛЮК

•

•
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ДЕЩО  ПРО  МАТЕРІАЛІЗАЦІЮ  ТОТЕМІВ
Віра Вовк. «Тотем скальних соко-

лів». Роздуми над прочитаним.

Сьогодні - моє нове 
відкриття: невеличкий 
томик, майже пакетбук, 
але більш ошатний й пре-
тензійно оформлений, 
з назвою, що інтригує 
- «Тотем скальних соко-
лів». Передчуваючи певне 
естетичне задоволення, 
начакловане дивословом 
авторки - Віри Вовк, укра-
їнки, що живе у Бразилії, 

поволі поринаю у містичний 
світ гуцульських легенд. І, 
здається, гублюся в нетрях 
смерекового передгір’я, у 
таємничості карпатських лі-
сів. Зізнаюся, загубитися тут 
приємно...

Дивуюся з життєпису 
Старих Кутів, з того, якими 
подробицями повниться 
оповідь, якими опуклими 
й жвавими фарбами вима-
лювано гуцульські звичаї й 
характери, як точно, прав-
диво відтворено мелодійну 
гуцульську говірку. Дивую-
ся надзвичайно яскравим 
спогадам Віри Вовк, адже 
бачити Україну, Карпати, 
рідну Гуцульщину здалеку, 
з-за океану, аж із чужин-
ської незбагненної Бразилії 
«справжнім раєм на землі» - 
це ніби одкровення для тих 
українців, що зроду-віку тут 
мешкають. Воістину, вели-

ке можеш побачити лише на 
відстані.

Проте, скажу відвер-
то:  «Тотем», попри обна-
дійливе для лінькуватого 
сучасного читача визначен-
ня його жанру - історико-
фантастичний роман, твір 
не для читання, приміром, в 
міському транспорті. Не вар-
то читачеві налаштовуватися 
на легковажне споживання, 
на розважання. Хоча авто-
хтонної «казковості» та деякої 
захоплюючої пригодницької 
авантюрності, притаманної 
стилю авторки, досить, аби 
ми вже й дорослими пові-
рили в усілякі чарівництва й 
дивовижі. Та і як не повірити, 
якщо самі Карпати, «окремий 
світ невідомого начала», за-
вжди перебуває «в полум'ї 
божественної потреби кра-
си»? (Чи не цим світом, чи не 
цими втаємниченими стеж-
ками блукають й «тіні забутих 
предків?»)

Історія Кут - справжня й 
щедро приправлена народ-
ними легендами - почина-
ється з давніх давен. При-
наймні, швець Яків Гудз міг 
розповісти про Кути геть усе. 
Як одного разу, коли Кути, по-
терпаючи від різних окупацій, 
з містечка перетворилися на 

збідніле село, Штефан збуду-
вав хату, а з подвір’я його від-
кривався такий краєвид, що 
обливає душу гречаним ме-
дом. Як Штефан жив у злагоді 
із природою, любив грати на 
флоярі, танцювати та жарту-
вати, як він марив коханням, 
як покохав та одружився... Як 
Святий Онуфрій подарував 
Штефанові жолудь, а з жо-
лудя виріс дуб, з гілки якого 
скотилося на землю соколине 
яйце... Яйце поклали у колис-
ку, а на ранок у колисці знай-

шовся хлопчик - Чудо, бать-
кам і людям на добру славу.
Ось така чарівна історія. Чи 
варто й надалі чекати гарно-
го закінчення майже казко-
вої історії? Що переважить: 
добро чи зло?

Дарма, що доброї слави 
й гарної долі Кутам довелося 
шукати довго: у полум'ї війни 
й післявоєнного лихоліття, 
через супротив ідеологічній 
радянській отруті, «що ніве-
чила духовні надбання оди-
ниці в ім'я утопії про щасливу 
майбутність загалу». Адже 
такий режим просто прире-
чений на загибель, «навіть і 
без збройного втручання». 
Режим забрав життя Штефа-
на й багатьох односельців. 
Вже дорослий Чудо перед-
бачає, що і він віддасться за 
правду, і тому слід поспішати 
жити, пізнавати, кохати, за-
початкувати нове життя... І 
найважливіше - продовжити 
рід!

Отже, то правда, що 
охоронні духи, тіні наших 
забутих предків часом 
оживають, щоби допомог-
ти нащадкам? Принаймні, 
я в це вірю.

•

Наталя ЛОСКОТУН,
(Дніпропетровськ)
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Невичерпність худож-
нього слова Лесі Українки 
не викликає сумніву. Вже 
упродовж століття кожне по-
коління літературознавців 
пропонує етапи сходження в 
осмисленні феномену пись-
менниці, і рух цей не має кін-
ця. 

Напередодні 140-річчя з 
Дня народження Лесі Укра-
їнки вийшла з друку моно-
графія, автор якої, Світлана 
Кочерга, знана музейниця 
з Ялти. Власне, її багаторіч-
ний досвід у галузі трансляції 
культури, очевидно, зумовив 
спробу заповнити одну з про-
галин у нашому літературоз-
навстві, що лише нині у по-
шуках істини почало активно 
застосовувати семіотичний 
підхід. Між тим, семіотична 
методологія, попри пізнішу 
її критику, залишила плідний 
слід у світовій науці про лі-
тературу другої половини ХХ 
ст., і, навіть переставши бути 

ативні поля, надтекстова орга-
нізація конотацій.

Постійно тримаючи в полі 
зору культурософію Лесі Укра-
їнки та розглядаючи культуро-
мислення як визначальну при-
кмету її письма, дослідниця 
спрямовує увагу на п’ять осно-
вних кодів текстів письменни-
ці (мистецький, суспільний, 
аристократичний, гендерний 
та код віри) та їхню взаємодію. 
Об’єктом осмислення у моно-
графії стає абсолютна біль-
шість текстів з корпусу драм 
Лесі Українки – «У пущі», «Ор-
гія», «Бояриня», «Осіння каз-
ка», «Руфін і Прісцілла», «Лісова 
пісня», «Кассандра», «Адвокат 
Мартіан», «Камінний господар» 
та ін. Без перебільшеня можна 
стверджувати, що кожен з цих 
творів у процесі інтерпретації 
відкриває нові відтінки ідейно-
художнього змісту. 

Першочергову увагу у  
творчій спадщині письменни-
ці Світлана Кочерга приділяє 

«тексту культури», щільність 
і синтез якого дивовижний, 
а подекуди і досі видається 
утаємниченим для реципієн-
та. Дешифрування численних 
символів у драматургії Лесі 
Українки та пропозиція їх сис-
тематизації, на нашу думку, 
стане значним внеском у під-
готовку енциклопедичного ви-
дання, присвяченого образно-
му світові Лесі Українки, який 
уже давно на порі. Здійснене 
дослідження – очікуване в 
українському літературознав-
стві, воно суттєво збагачує 
уявлення про джерела, з яких 
почерпувала ідеї письменни-
ця, конкретизує координати 
геокультурного простору, що 
зазнав трансформації у хроно-
топах її унікальних творів.  

У книзі вимальовуються 
ракурси, які потребують по-
дальших студій і слугують 
для них імпульсом. Окремі 
тези у трактуванні авторки 
монографії «Культурософія 
Лесі Українки» викликають 
певний спротив, однак зага-
лом перспектива дискусії є 
свідченням виходу за кано-
нічне прочитання творчості 
письменниці і розширює го-
ризонти інтерпретацій ви-
датного класика української 
літератури.

лідером у нових пошуках, за-
лишилась досить впливовою у 
сучасних дослідженнях. 

Р. Барт вважав, що для 
пізнання художнього світу по-
трібна неабияка компетенція 
інтерпретатора та свобода в 
часі. І саме таким шляхом піш-
ла Світлана Кочерга, яка про-
являє неквапливу ретельність 
у своїй монографії. За Бартом, 
аналіз – це «прогулянка тек-
стом». І за умови вдумливої 
спостережливості науковця 
така «прогулянка» винагоро-
джується серйозними резуль-
татами, несподіваними знахід-
ками. Передусім семіотичний 
підхід спрямований на вияв-
лення кодів літературного тек-
сту. Поняття «коду» багатолике 
і напрочуд популярне у різних 
сферах мовлення, не секрет, 
що в наш час ним нерідко зло-
вживають, подекуди вихоло-
щуючи зміст. Світлана Кочерга 
повертає цьому поняттю пер-
вісне значення, а саме – асоці-

«ПРОГУЛЯНКА  ТЕКСТОМ»:  НОВИЙ  ПОГЛЯД 
НА  ФЕНОМЕН  ЛЕСІ  УКРАЇНКИ»

Світлана Кочерга. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз 
текстів. Монографія. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 668 с.

Оксана ВИНОГРАДОВА, канд. філол. наук (м. Одеса)
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«Чому «алхіміки»? Ні 
- реалісти!

Нещодавно в околи-
цях міста Катовіце, одно-
му з центрів вугледобувної 
промисловості південної 

Польщі, на шахті Барбара 
успішно фінішував велико-
масштабний експеримент. 
Він проводився у рамках єв-
ропейського дослідницько-
го проекту HUGE «Hydrogen 
Oriented Underground Coal 
Gasification for Europe» 
((«Водневоорієнтована під-
земна газифікація вугілля 
для Європи»). У прокладе-
них на глибині 20 м її галере-
ях працювали не шахтарі, а 
вчені. У проекті були задіяні 
12 науково-дослідних уста-
нов з семи країн Європи. Він 
тривав три роки (2007-2010), 
його вартість - 3,6 мільйона 
євро. 

Навіщо Європі водень
Унікальність експери-

менту, по-перше, у його 
великомасштабності. По-
друге, у тому, що навіть не 
Україна, а Національний 
гірничий університет (НГУ) 
отримав фінансування у роз-
мірі 50 тисяч євро. Участь ві-
домого у країні вузу у цьому 
проекті дуже важлива, тому 
що він «прописаний» у ньому 
як один з рівноправних парт-
нерів, незважаючи на те, що 
Україна не є членом ЄС і не 
може отримувати гроші без-
посередньо звідти. Але, як 
то кажуть, ми зробили це...

Вчені прагнули розв’я-
зати дуже важливу пробле-
му - отримати паливо аль-
тернативним способом. У 
пласт вугілля в шахті вдувати 
кисень, водяну пару і певну 
суміш гарячих газів (їх тем-
пература більше 1000 граду-
сів за Цельсієм). При цьому 
температура вугілля дово-
диться до 1500 градусів, від-
бувається його «зжарення» 
(приблизно як на мангалі) і 
тоді починає виділятися во-
день. Це так звана підземна 
газифікація вугілля (ПГВ). 
Водень - паливо майбутньо-
го - можна буде подавати на 
поверхню, а потім викорис-
товувати для виробництва 
енергії в газових турбінах. 
Він також може бути вико-
ристаний як синтетичне па-
ливо для хімічного синтезу. 
Завдання ставилося складне 
і ризиковане, адже потрібно 
було навчитися добувати 
водень у глибині вугільних 
шахт. 

Як проводився експе-
римент 

Рано вранці на шахту 
Барбара доставляється цис-
терна з рідким киснем, яким 
наповнюють спеціально об-
ладнаний басейн. Там він 
поступово випаровується і 
перетворюється на газ. По-
тім за допомогою регулюю-
чих клапанів цей газ направ-

ляється по трубопроводу до 
місця вугільних покладів. Всі в 
очікуванні процесу газифіка-
ції. Спостереження за ходом 
експерименту здійснюється 
за допомогою комп'ютерів. 
Відеодатчики та відеокаме-
ри, встановлені під землею, 
дозволяють вченим переко-
натися, що все відбувається 
без збоїв.

Контролюється і сам про-
цес ПГВ, і якість повітря в 
шахті. Ці спостереження 
є ключовим елементом 
досліджень. У процесі 
ПГВ виділяється багато 
вибухонебезпечних га-
зів. Спостереження за 
процесом дозволяють 
уникнути можливості 
вибуху або витоку не-
безпечних речовин. На 
поверхні  виміри здій-
снюють хіміки і геоло-
ги. Хоча вхід в шахту 
ретельно запечатаний, 
дослідники побоюють-
ся, що деякі гази можуть 
просочитися крізь по-
ристий рунт, адже про-
цес газифікації йде на 
глибині всього 25 метрів. 
У розпорядженні вчених є ге-
орадар, щоб з поверхні сте-
жити за процесами в шахті. 
Він дозволяє фіксувати будь-
які зміни структури земної 
порожнини, де відбувається 
газифікація. Також відстежу-
ється можливість витоку га-
зів і аналізується їх хімічний 
склад.

З історії підземної гази-
фікації вугілля

Над отриманням рідких і 
газоподібних вуглеводнів з ву-
гілля на його родовищах тру-
дилося не одне покоління ві-
тчизняних і зарубіжних учених 
- гірників і хіміків. Вперше ідея 
підземної газифікації твердо-
го палива була висунута ще в 
1880 році Д.І. Менделєєвим. 
А перший проект реаліза-
ції цієї теорії запропонував 
у 1912-му британець Вільям 
Рамсей, але втілити його не 
вдалося. У 20-х роках XX сто-
ліття засновник наукової шко-
ли ПГВ в Дніпропетровську 
професор НГУ Олександр 
Митрофанович Терпигорєв 
сформулював основні прин-
ципи роботи підземних газо-
генераторів. Він же брав най-
активнішу науково-технічну 
участь у будівництві та про-
мисловій експлуатації пер-
ших станцій «Підземгаз» в 
Україні - на Лисичанському 
кам'яновугільному родовищі.

Все своє життя проблемі 
ПГВ присвятив талановитий, 
нині, на жаль, покійний про-
фесор кафедри Підземної 
розробки родовищ НГУ Олег 
Васильович Колоколов. Його 
називають пророком цієї 
кафедри. Олег Васильович 
удосконалював теоретичні 
основи ПГВ і розробляв пі-
лотні проекти їх упроваджен-

ня. Але все упиралося у нашій 
незалежній Україні... в кошти. 
Вони знайшлися, коли по-
слідовники О.В.Колоколова 
- співробітники кафедри ПРР 
НГУ на чолі з професором 
В.І.Бондаренком - почали 
планомірне співробітництво 
з Головним інститутом гірни-
цтва (Польща). Та навіть поль-
ські колеги з певним скепти-
цизмом спочатку сприймали 
ідею цієї «підземної алхімії». 
Ну як це «зжарювати» вугілля 
під землею, в той час, коли з 
пожежами у шахтах борють-
ся?! Справа зрушила з міс-
ця, коли дніпропетровським 
і польським вченим вдалося 
переконати зацікавлений Єв-
ропейський союз у вельми 

вигідній оборудці. 
Сьогодення «підземної 

алхімії»
Проте історія, навіть 

славна, - це все-таки мину-
ле, а сьогоденню і майбутнь-
му потрібні інновації. Тому 
на кафедрі ПРР Національ-
ного гірничого університету 
сьогодні ведуться розробки 
оригінальних технологій ПГВ 
і новітніх конструкцій під-
земного газогенератора зі 
штучною герметизацією по-
рід і ефективною, мобільною 
адаптацією до зміни гірничо-
геологічних умов. Уже ство-
рено технологічні схеми ко-
генераційного підприємства 
з виробництва електричної, 
механічної і теплової енергії 
від одного джерела палива 
-генераторного газу ПГВ на 
базі вільно-поршневих агре-
гатів та акумуляторів тепла. 
Вченими НГУ модернізовані 
техпроцеси газифікації ма-
лопотужних, тонких вугіль-
них пластів в умовах шахт 
з виробництвом електро- і 
теплоенергії на місці ПГВ, 
комплексного вилучення та 
переробки хімічних речовин 
з вугілля на промисловому 
майданчику шахти. Продукти 
згоряння газів ПГВ не містять 
окису вуглецю, твердих час-
тинок, сірчистого ангідриду, 
а окислів азоту - дуже мало. 
Вельми перспективне ви-
користання газів і продуктів 
газифікації вугілля в хімічній 
промисловості для одержан-
ня сірки, аміаку та метанолу.

Газ ПГВ набагато дешев-
ший від природного, не потре-
бує додаткової підготовки та 
є енергоресурсом для отри-
мання теплової та електрич-
ної енергії безпосередньо 

на місці видобутку - станції 
«Підземгаз». Підземна га-
зифікація робить можливим 
ліквідувати важку і небезпеч-
ну працю шахтарів, задіяти 
для переробки запаси вугіл-
ля, сконцентровані в некон-
диційних пластах і покладах, 
розташованих в складних 
гірничо-геологічних умовах, 
розробка яких неможлива 
або неефективна.

Результати експери-
менту на шахті Барбара

Експеримент у Польщі 
тривав три тижні і закінчився 
успішно. У ході експеримен-
ту, що відбувався під зем-
лею, близько 50 кг вугілля на 
годину брало участь в реак-
ції газифікації. Ніяких витоків 

шкідливих речо-
вин зафіксовано 
не було. Вчені 
піддали ретель-
ному аналізу 
зразки газів, які 
виділилися при 
цьому. Хімічний 
аналіз здійсню-
вався методом 
хроматографії. 
Зразки надходи-
ли безпосеред-
ньо з місця ре-
акції. Комп'ютер 
обробляв дані і 
будував графіки. 
Це дозволило 
легко визначити, 
з якими газами 

мали справу вчені. У даному 
випадку це в основному вуг-
лекислий газ, окис вуглецю, 
водню, азот, кисень і деякі 
домішки, наприклад, сполу-
ки сірки.

Група науковців На-
ціонального гірничого 
університету професори 
В.І.Бондаренко, М.М. Таба-
ченко, доценти P.O. Дичков-
ський, В.М. Фальштинський, 
О.Ю. Свєткіна, аспірант 
Є.В.Тимошенко, молод-
ші наукові співробітники 
Є.В.Лозинський і П.Б. Саїк 
разом зі своїми польськими 
колегами сподіваються, що 
їм вдасться вдосконалити 
на шахті Барбара цей метод 
таким чином, щоб макси-
мально збільшити виділення 
водню і звести до мінімуму 
утворення інших газів. Успіх 
може принести серйозні 
економічні вигоди. При кла-
сичному способі видобутку 
вугілля дрібні тонкі пласти 
витягуються не завжди. Для 
цього потрібно дуже багато 
зусиль, а віддача невелика. 
Використання підземної га-
зифікації дозволяє підвищи-
ти економічну ефективність 
процесу вуглевидобутку. 
Безпосередньо у шахті без 
участі людини буде переро-
блятися більше вугілля, на 
ринку підвищиться пропо-
зиція енергії, яка, до того ж, 
буде добуватися більш еко-
логічно чистим способом.

На світлині: ліворуч 
- Р.О. ДИЧКОВСЬКИЙ, 
праворуч - В.М. ФАЛЬ-
ШТИНСЬКИЙ разом з 
польським колегою під 
час підготовки до екс-
перименту на шахті 
Барбара.

ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ

Валентина ШАБЕТЯ
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(Продовження. Початок в 
попередніх номерах.)

Наступного ранку я зібра-
ла всі мої новопридбані шкіль-
ні речі. Надворі на мене вже 
чекав Рафаель побіля оливно-
го кольору лімузина. Ми ру-
шили до школи. Рух в місті не 
був занадто напруженим, але 
коли ми наближались до інших 
авт, то шофери звертали набік, 
даючи нам вільну дорогу. Я, 
здивована, запитала Рафаеля, 
чому машини поступають нам 
шлях. Він пояснив, всі знають: 
що це - президента лімузин. 
Мені не сповна було все зро-
зуміло, а тому я перепитала: 
який президент і хто він. Ра-
фаель зиркнув на мене через 
дзеркальце водія, звів брови 
і незадоволеним голосом по-
питав:

- Чи ти не знаєш, що 
лейтенант-полковник 
Карлос Дельгадо Шал-
бо є президентом Ве-
несуели?! 

Як дитині, мені 
важко було збагнути 
значення президента 
в житті кожної людини 
і країни загалом. А Ра-
фаель почав поясню-
вати мені наскільки то 
гонорово кожному зу-
стріти на своєму шляху 
машину президента та 
виявити пошану до гла-
ви країни. І так само, що 
я повинна бути надзви-
чайно щаслива, що маю 
прихильність родини 
президента та пере-
буваю у їх гостинному 
домі.

В школі вчителі були ввіч-
ливі і дуже чемні, відчувалась 
повага до мене, котрої не від-
чувала раніше. Після закінчен-
ня занять вчителька персо-
нально вивела мене  надвір, де 
Рафаель з лімузином вже че-
кав на мене. Минув тиждень, і 
пані Лусія повідомила, що в су-
боту  буде урочиста вечеря, де 
будуть   поважні гості та вона 
розраховує на мою гідну пове-
дінку. І хоча я не мала жодного 
поняття, що таке "урочиста", 
та все одно пообіцяла.

В суботу мене скупали, 
розчесали, причепурили, ши-
карно вдягли і в певний час 
направили вниз до їдальні. 
Зійшовши до половини схо-
дів, я побачила, що заля була 
заповнена світлом від жарівок 
шандельєрів і з чоловіками у 
смокінгах, деякі в уніформах, і 
дамами в довгих сукенках, всі 
голосно і весело розмовляли. 
Президент Шалбо, презента-
бельний у його кремовій уні-
формі, підійшов до головного 
стола, пані Лусія слідувала за 
ним, а потім сіла з його правої 
сторони. Затим він, дивлячись 
на мене, показав рукою на 
крісло з його лівої сторони. І 
лише коли ми зайняли місця, 
решта гостей так само опусти-
лася на стільці. Серверування 
головного столу було чудовим: 
з прекрасними квітами, сріб-
ними канделабрами, блиску-
чою посудою та кришталем. 
На столі побіля президента 

стояла посудина, 
наповнена довги-
ми блідо-зеленими 

стеблинами. Президент дістав 
одну, потім другу стеблину і з 
смаком почав їх їсти. Специфіч-
ний звук хрумтіння був досить 
чутним. 

Помітивши мою увагу, пре-
зидент запропонував і мені ску-
штувати невідомий продукт.

Вкусивши раз і вдруге, я 
зразу відчула незнайомий за-
пах і смак. Вони були мені не-
приємні, але президентське 
подружжя з цікавістю спосте-
рігало за мною. Пам’ятаючи 
настанову пані Лусії, я мужньо 
жувала рослину далі. Нарешті, 
не витримала і стрибнувши 
з крісла, кинулася чимдуж з 
їдальні до своєї кімнати. А вже, 
там нарешті, мала можливість 
позбавити свій рот бридкого 
смаку, виплюнувши жуйку в 
умивальник.

Заспокоївшись, я не знала, 

що робити далі і як вийти з такої  
пікантної ситуації. Чи йти вниз, 
вибачитись за мою поведінку 
і  витримати несхвальні погля-
ди присутніх, чи залишитись в 
кімнаті. Потім я таки вийшла з 
кімнати, зійшла до половини  
сходів, але не наважилась про-
довжувати далі. Ця дилема так 
мене зденервувала, що зре-
штою лишилася в кімнаті. Дов-
го почувалась засоромленою, 
що не дотрималася свого слова 
про гарну поведінку, аж поки не 
заснула.

На другий день, знаючи, що 
президент лишає дім о восьмій 
годині ранку, я сиділа в кімнаті 
і чекала аж поки він полишить 
дім. І лише затим, як шкідливий 
кіт, зійшла вниз по мій сніданок, 
очікуючи критичні коментарії за 
мою вчорашню недамську по-
ведінку, але ніхто ні слова. Ан-
дрес сидів біля високої шафи 
і полішував срібло, решта об-
слуги була заклопотана у своїх 
власних обов'язках. Тому що я 
не вечеряла, мій сніданок був 
надзвичайно смачний.

По неділях пані Лусія люби-
ла приймати знайомих, гостей 
та приятелів. Найкращим при-
ятелем і довіреною особою пані 
Лусії був Борис. Середнього 
росту чоловік з лагідним голо-
сом і манерами, він часто для 
пані Лусії переказував останні 
чутки і новини з Францїі. Борис 
любив музику, він часто сідав 
за піяно і грав сумні етюди, ла-
гідно коливаючись, а пані Лусія 

сиділа на софі, із заплющинеми 
очима, зосереджено слухала 
музику, хитаючи легко головою 
під ритм мелодії. Я також сиділа 
і насолоджувалась ніколи не-
чуваними мелодіями, це пере-
носило мене високо в хмари, 
де створіння з крилами тонкої 
павутини легко кружляли під 
акорди мелодії. Борис завжди 
старався наповнювати моє зна-
ння світу різноманітними спо-
собами.  Водив мене на музичні 
концерти, музейні виставки, 
театральні сцени. Він був уваж-
ний, чемний і терпеливий до 
мене, увесь час поясняв зна-
чення всього того, що я бачила 
і чула.

Коли президент і пані Шал-
бо ішли на офіційні дійства, то 
брали мене з собою. На таких 
імпрезах, як правило, пред-
ставляли мене своєю племінни-
цею, не вказуючи  з якого боку 
родини. Очевидно, що мені 
імпонувало бути племінницею 

президентського 
подружжя.

Р і з н о м а н і т н і 
прийоми, інавгура-
ції, урядові заходи 
минали одні за од-
ними. У часі їх пе-
ребігу присутні не 
шкодували комплі-
ментів і похвал на 
адресу президента 
та його дружини. Це 
емоційно перепо-
внювало мене, бо я 
чулася часткою цих 
приємних і захоплю-
ючих подій. Я була в 
присутності всіх тих 
генералів, коман-
дирів і військового 
люду  і ніколи не 
відчувала прикрос-

ті, знаючи, що мої покровителі 
горді мною і це була найбільша 
винагорода для мене.

Під кінець року на свята 
школа закрита. Мене повез-
ли до моєї родини на декілька 
днів. Бути вдома було насоло-
дою, я не здавала собі справи 
скільки я за ними всіма скучила, 
особливо за моїм меншим бра-
том Стефаном. Він був такий 
гарний, блондин особливого 
забарвлення і мав великі зе-
лені очі немов лялька. Відразу 
ми вернулись до наших старих 
забав, я садила його на прости-
радло і тягнула його довкруги 
підлогою як на санчатах, а він 
сміявся та прохав бігти швидше 
і швидше допоки в мене виста-
чало  духу тягти та бігти. Разюча 
зміна розкішного помешкан-
ня президентської родини на 
скромне житло моїх батьків не 
гнітила мене: я чулась щасли-
вою бути вдома.

Для постраждалих від пове-
ні уряд збудував комплекс бу-
динків, котрий примостився під 
горою та немов би збігав окре-
мими спорудами згори до низу. 
Здалеку це житло нагадувало 
великі сходи. І щоб дістатися 
нашого нового будинку слід 
було прикро здиратися дого-
ри. Навіть людям доброї фізич-
ної кондиції така дорога була 
виснажливою. Але моїй мамі 
вдалося створити у тій гірській 
оселі затишок та приємність, 
а зелена гора надавала додат-
кові приємності для усіх наших 

поселенців. Майже щовечора 
я могла спостерігати навкруг 
тендітні біляві  колони у повітрі. 
Це мешканці нашого імпрові-
зованого містечка готували їжу 
на багатті з деревини. Згодом я 
заприятелювала з дівчиною на 
ім'я Гіл'єрміна, вона мешкала 
на початку яруги, між чотир-
ма стінами з паличок, які вони 
звали хатою. Коли Гіл’єрміна 
запросила мене до себе, то я 
набула нових вражень і фан-
тазій. Вузька, рудої землі до-
ріжка, ряди маленьких халуп 
породили у мене в уяві химер-
не поселення серед дерев, 
заростів бананів та касторки. 
Скидалося неможливим, щоб 
там мешкали реальні люди і це 
нагадало мені казку про подо-
рожі Гулівера, коли він зустрів 
тих маленьких, як муравки, лілі-
путів, що захопили його в раб-
ство. Зайти до хати Гіл'єрміни 
було для мене своєрідним ви-
кликом. Там висів тяжкий по-
стійний сморід згаслого вогню. 
В окремому закапелку декілька 
каменюк, розташовані в коло, а 
зверху них лежало кілька  ма-
леньких металевих прутів. Це 
була їхня кухня. Кімната темна 
і порожня, за винятком двох 
гамаків, що висіли посередині, 
вікон не було, а стара порвана 
ковдра служила за двері. 

Я подивилася на мою нову 
приятельку Гіл'єрміну з її зо-
лотим ланцюжком, золотими 
сережками, червоно пофарбо-
ваними нігтями, великим гребі-
нецем у її кучерявому, густому 
стоячому волоссі, щасливою 
усмішкою, щебетанням, пліт-
ками про її сусідів, котрих я не 
знала і не цікавилась. Мене 
ця картина засумувала, задо-
волення від цих відвідин по-
чало залишати мене. Навіть у 
моєму молодому віці я відчула 
жалюгідну бідність в місцевос-
ті, де люди, в оточенні щедрої 
природи, поводяться так без-
таланно. Наше приятельство 
було коротким, але назавжди 
лишилося в моїй пам'яті веселе 
обличчя Гіл’єрміни з надщерб-
леним зубом. Тиждень вакацій 
вдома проминув швидко, моя 
мама дала мені безліч інструк-
цій, бо тепер вона знала, хто 
опікується мною.

Пані Лусія прибула забра-
ти мене, вона та моя мама сіли 
і говорили деякий час, так ніби 
старі приятельки, п'ючи чай і 
смокчучи маленькі кубики цу-
кру. Цей звичай був популяр-
ним у нашій родині, лиш мій 
вітчим любив пити свій чай з 
склянки. Він виливав гарячий 
чай на маленьку тарілочку і 
тоді голосно сьорбав з неї. Я 
поцікавилася, чому він робить 
саме так. Вітчим пояснив, що, 
виливаючи гарячий чай на 
тарілочку, він вихолоджував 
його, а сьорбання ще більше 
допомагало зменшити його 
температуру. Як на мене, чай 
був дивною на смак гарячою 
водою, без особливої  
користі, хіба-що прино-
сив тепло. Цілком мож-
ливо, що мій смак до чаю 
тоді ще не виробився. А 
втім і нині я не дуже охо-
ча до будь-яких чаїв. 

На світлині: лейте-
нант-полковник Карлос 
Дельгадо ШАЛБО – ко-
лишній президент Вене-
суели.

Раїса
 ХЕЙЛИК 

(США) 

МІСТ  ЧЕРЕЗ  ОКЕАНИ
Частина  п’ята
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•

  «Україна - це моя найсильніша 
  любов. Це моя Батьківщина».

З інтерв'ю О. Мудрої.
Олександра Мудра 25 років веде 2-5 класи у Рідній 
Школі в Чикаго. Вчить дітей релігії, бо вірить, що лише 
Боже Слово може змінити людину. Українська громада в 
діаспорі і Україна читають її книжки для дітей на біблійні 

теми «Створення світу», «Ковчег Ноя» і «Неопалиму Купину», а також «Чар Свят-
Миколаївської Ночі». Вони закликають до віри, добра, допомагають формувати 
духовність дитини з малих літ. Разом з тим вона відома як журналістка. За 20 
років опублікувала понад 40 статей на шкільні, релігійні, громадські та мистецькі 
теми. Серйозне пізнання суті мистецтва, широка обізнаність дає підстави цінити 
її дописи, як внесок до історії українського мистецтва і в діаспорі, і в Україні. На 
читачів чекає ще зустріч з поезією Лесі Мудрої. Вона має намір видати в Україні 
збірку своїх віршів «З Тобою, мій Краю», до якої увійде патріотична та інтимна 
лірика. Поетична натура тягнеться до краси, тому в її житті важливе місце посідає 
колекціонерство. В оселі Мудрих згромаджені великі збірки картин і скульптур, 
вишивок і народних строїв, кераміки і книжок. А ще пані Леся активна громадська 
діячка. У короткому переліку її зацікавлень - Український Золотий Хрест, 
Сестрицтво Покрова Пресвятої Богородиці, Товариство «Українська учительська 
Громада», Літературний Фонд ім. Івана Франка.
Олександра Мудра - приклад людини, яка живе не тільки для себе. Вона - Мудра. 
Вона - Леся, тобто українка, яка всупереч долі і обставинам несе це звання з честю.

За статтею Ліди Корсун «Криниці чистая вода».

"СТВОРЕННЯ  СВІТУ"
Давно тому, мільйони літ, 
У темряві купався Світ. 
Змішались води і земля, 
І не було ніде життя.

А над глибокими водами, 
Витав сам Божий Дух Святий, 
Який величні Божі плани 
Креслив із Божої руки.

Коли ширяв Він над водами 
В глибокій, чорній темноті, 
Схотів побачити Він ранок, 
Схотів Він світла для Землі.

«Хай буде світло, хай сіяє! 
Хай буде ніч і буде день! 
Хай день по ночі наступає!» 
І це був Перший Божий День.

Тоді створив Бог небозвід, 
Який розвісив над водами, 
І відгородив твердь від вод, 
І створив першу панораму.

І був вже в Світі небозвід, 
І вечір був, і був вже ранок, 
І це був Другий Божий День, 
І Третій вже настав світанок.

«Хай води зберуться в одно! 
Я їх назву морями... 
А з суші я зроблю землю, 
Щоб було твердо під ногами!»

«Хай на Землі ростуть плоди 
Дерев, і трав, і зілля, 
А щоби краще їм рости 
Хай злинуть вмить світила!»

На небо злинули Світила, .
На цей могутній Божий клич,
Уранці сонечко ясніло,
А місяць й зорі — в темну ніч.

І був Четвертий День Господній, 
Всеї Вселенної Творця, 
Коли на синім небозводі, 
Знялись небеснії Світла.

«Хай риби плавають в морях, 
В повітрі в'ються птиці, 
Хай кожний звір, повзун, слимак, 
Свій рід плекає в Світі!»

І вмить, по Божих тих словах,
 З'явилась риба у морях, 

Скотина, птиця, дикий звір, 
День П'ятий Бог благословив...

Тоді задумався Господь: 
«Що можна ще зробити, 
Щоб було добре на Землі 
Усім створінням жити?»

Набрав Господь до жмень води, 
Скропив Він нею глину, 
А з глини в Шостий День зліпив 
Найпершу Він Людину.

І так... створив Бог чоловіка, 
Вдихнув в нього життя, 
Щоб панував він на цім Світі, 
Як взір любові, взір добра.

Коли ж побачив, що Адам 
Не має в Світі друга, 
Із Адамового ребра 
Зліпив йому подругу.

Тоді звінчав Адам а й Єву, 
Злучив їх у родину, 
І освятив на все життя, 
Найпершую людину.

І запровадив їх у Рай, 
Квітучий сад-країну, 
Де ріки Тигр, Пішон, Ефрат, 
Де райський спів пташини.

Як закінчив творить Господь 
Святі величні діла, 
Він Сьомий День благословив, 
Назвав його — Неділя.

І наказав Він Сьомий День 
Велично святкувати! 

Від праці ума, втоми рук 
Велів відпочивати.

І ще раз Бог благословив 
Землю, моря і гори, 
І злинув в невидимий світ 
В небеснії простори.

А в Небі яснім, голубім, 
Там Янголи літають, 
І Боже пресвяте ім'я, 
Славлять та величають.

Адам і Єва у Раю 
Прекрасно проживали, 
Бо горя, страху і гріха 
Ніколи не зазнали.

Їм наказав Всевишній Бог 
Одне лиш пам'ятати, 
Щоб райську яблуню в саду 
Ні пальцем не торкати.

Почув слова ті сатана, 
Що Богу прогрішився, 
І прикидаючись змієм 
Круг яблуні обвився.

«Це дерево — добра і зла, 
Бог хоче вас злякати, 
А яблука в смаку — краса, 
Чому б не скуштувати?"

Підмовив Єву сатана, 
Щоб яблучко зірвала. 
Та ж їла овоч не сама — 
Адама частувала.

Лиш скуштувавши овоч цей, 
Обоє зрозуміли,
Як важко й страшно вчинком тим 
У Бога завинили.

А Божий Голос пролунав 
З-поміж дерев сад-гаю, 
І гнівно їх обох прогнав 
Поза ворота Раю.

Щоб за провину цю важку 
Усіх терпінь зазнали, 
І в поті чола відтепер 
На хліб свій працювали.

Так наші перші Прабатьки, 
Й всього людського роду, 
Упали в первородний гріх 
Нащадкам всім на шкоду.

Та Божа ласка Пресвята, 
Людей не покидає, 
Від первородного гріха 
Звільнитись помагає.

Олександра МУДРА

УКРАЇНКА
З-ЗА  ОКЕАНУ
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Рубрика
Даринки 

СУХОНІС

•  СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

ЧАСТИНКА
АНГЛІЇ

Турист зі стажем Михайло Пустовойт відвідав ще одну 
країну - цього разу літню пані Англію і залюбки погодився 
поділитися своїми враженнями з «Бористеном». 

- Привіт! Отож, які враження?
- Просто чудові! До речі, побачили не тільки Англію. 

Мій маршрут розпочався в Дніпропетровську, потім Київ -  
Польща, там автобус на Берлін, потім трішки відвідин Бель-
гії і, нарешті, паром через Ла-Манш. Всього мандрували 16 
днів.

- А що тебе вразило під час подорожі?
- Звичайно, вразило все: інша культура, звичаї, іжа. Але 

понад усе здивували залюднені паби. У будні дні люди ніку-
ди не поспішають після роботи, а відпочивають всі разом. 

У нас таке можна зустріти хіба що на свята. Дуже дружня 
атмосфера.

- Ти сказав їжа. То як тобі англійська кухня?
- Чесно? Ніяк! (посміхається) Нічого особливого не ску-

штував, а от супи вони взагалі не вміють варити. Не порів-
няти з нашим борщем!

- Британці виправдовують стереотип стосовно кон-
сервативності?

- Так, вони консерватори і це помітно одразу. Особливо, 
якщо це людина середніх років. Вони спокійні, зосереджені, 
не так привітні, як молодь, але ввічливі. Це нація впевнених 
у собі людей. Але мені здається, що на туристів вони див-
ляться трішки зверхньо.  Але все одно, завжди готові до-
помогти. Наприклад, під час екскурсії на острів Лох-Нес у 
нас зламався автобус. Одразу приїхало двоє поліцейських, 
перегородили дорогу, слідкували за безпекою. Взяли двох 
наших туристів – відвезли на своїй машині в найближче міс-
то за продуктами. Це їх робота. А у нас таке вважалося б 
дивом.

- Яке місто вразило найбільше?
- Я був у Лондоні, Ліверпулі, Глазго (Шотландія), Един-

бурзі. Але вразив більш за все Лондон своєю архітектурою 
(Біг-Бен, телефонні будки, Тауерський міст, Лондонське око) 
і, звичайно, їх кеби(таксі)! Спочатку здавалося, що це рари-
тетне авто, але всередині – гарні сидіння, DVD-програвач, 
карта твого маршруту, телевізор, зв'язок з водієм. Не див-
но, що в Англії не запускають інші моделі таксі. І, до речі, ко-
штує це не так дорго - три зупинки на метро обійшлося нам 
вчотирьох у 25 фунтів.

- До речі, про метро. Як тобі перша поїздка?
- Метро дуже велике. Мені сподобалось, що співвідно-

шення поїздки під землею та нагорі десь 50/50, тобто ти мо-
жеш водночас і місто бачити. Жодних заторів. Як у нас в Києві 
я не помітив, хоча їхав у будній день. Вартість проїзду різна. 
Найдорожче коштує одноразова поїздка (2 фунти). Тому кра-
ще купляти проїзд на цілий день, тиждень, місяць.

- А як мовний бар’єр? Є різниця між тією мовою, яку 
ти вивчаєш, і British English у них?

- Не дуже. Звичайно, відчувається британський акцент, 
але мене всі добре розуміли з моїм рівнем мови. Навіть по-
знайомився у метро з вчителькою на ім’я Клер – спілкуватися 
було не так важко. Вона, до речі, багато чула про Україну, сим-
патизує Помаранчевій революції, знає Тимошенко, але нашо-
го нинішнього президента чомусь не знає. Цікаво, що вона 
сказала про британських політиків: хитрі та підступні.

- Ну, не можу не спитати: які дівчата красивіші-
українки чи англійки?

- Скажу так: українських дівчат з англійськими не порівня-
ти! (сміється)

- Ти був вже в декількох країнах Європи, куди б ще по-
вернувся?

- В кожній країні, яку я відвідував, сподобалось щось своє 
– люди, архітектура, кухня. Але в Лондон повернутися хочеть-
ся. Можливо, у період Різдвяних свят, коли місто прикрашене 
вогнями. До речі, тут, принаймні у двох музеях, де я був, вхід 
безплатний – у Національній Галереї Великобританії та Наці-

ональній Шотландській Галереї. Це чудово - вони хочуть, аби 
про їх культуру знали більше.

- А шотландський кільт міряв?
- Честно кажучи, ні. Але бачив, як у вихідні люди його вдя-

гали. Ніби святковий, урочистий одяг! Шкода, що у нас так 
рідко вдягають вишиванки!

- Дякую за враження, чекаємо твоїх нових пригод.
- Не сумнівайтесь, вони будуть.
На світлинах: «Біг-Бен та Парламент»; Лондонське Око 

бачить усе; у бізнес-центрі всі після роботи скидають крават-
ки і просто спілкуються. •
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КРАЇНА  МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ(Продовження.  Початок 
у попередніх номерах)

Володимир 
БІЛІНСЬКИЙ

- В Росії новий рефор-
матор - цього разу Пе-
тро Столипін. Селянина 
примусово і з безвиході 
погнали з України та цен-
тральної Росії в сибір і на 
далекий схід освоюва-
ти нові землі. Реформи 
Столипіна Росія повніс-
тю не завершила. Авто-
ра реформ застрелили. 
Але навіть цей короткий 
перепочинок дозволив 
наповнити скарбницю 

грішми, припинити селянські 
бунти. І як ви гадаєте, що 
коїть Росія? Звісно! Знову 
війна за переділ світу. Пер-
ша світова війна. Жорстока 
поразка, і як результат - при 
владі російські більшовики.

- Знову реформи біль-
шовиків: колективізація, 
індустріалізація тощо. А в 
принципі - підготовка до ві-
йни. Тепер уже більшовиць-
ка експансія. Якщо царська 
Росія мала на меті завою-
вати Константинополь і ви-
йти до Середземного моря 
та Індійського океану, то в 
більшовиків була мета більш 
солідна - світове панування! 
Друга світова війна, Корей-
ська війна, В'єтнамська ві-
йна, Ангола, Куба, Мозамбік, 
Афганістан.

В жорстокій "холодній" 
війні Російська імперія в 
1991 році розсипалася, як 
картковий будиночок. На той 
час були авіаносці, ракети, 
сто тисяч танків, але не ста-
ло хліба, молока, зубної пас-
ти, мила.

А тепер підсумуємо:
• реформи Івана Грозно-

го. - Лівонська війна. Пораз-
ка. - Занепад на 100 років;

• реформи Петра І. -  Екс-
пансія на захід, схід, південь. 
- Занепад на 40 років;

• реформи Катерини II. 
- Війни Катерини II, Олексан-
дра І, Миколи І. - Поразка в 
Кримській війні 1854-1855 
років;

• реформи Олександра 
II. - Війни Олександра II, 
Олександра III, Миколи II. - 
Поразка 1905 року в війні з 
Японією;

• реформи Петра Столи-
піна. - Перша світова війна. 
- Поразка у війні 1914-1918 
років. Розвал царської Росії;

• реформи Леніна-
Сталіна. - Фінська війна, 
Друга світова війна, "холод-
на" війна. - Поразка. Розвал 
радянської Російської імпе-
рії.

Росія, тепер уже розпо-
ловинена, знову проводить 
реформи. А народ, як за-

вжди, страшний жебрак. Ре-
форми знову ведуться не на 
благо народу. Автор сподіва-
ється, що читачі розуміють, 
для яких цілей проводяться 
сьогодні в Росії реформи. 
Здогадуєтеся? Росія й нині 
проповідує свої геополітич-
ні інтереси. Ще не відмитий 
бруд і кров від великої бійні в 
Афганістані, а почала литися 
кров у Чечні. Про це важко го-
ворити - ми стоїмо на порозі 
нової експансії! Ось для чого 
завжди проводилися рефор-
ми в Росії.

Повернімося в шістнадця-
те століття. Найбільше лихо 
російської людини, як тієї, 
що отримала диплом, так і 
геть неписьменної, - незна-
ння свого минулого. Саме 
незнання спричиняється 
до найбільших трагедій. Усі 
правителі Московії, а згодом 
Росії, намагалися спотво-
рити, зіпсувати, прикрасити 
історію "великоросів", щоб 
використати облуду в корис-
ливих цілях правителів. Це не 
вимисел! Той же Іван Грозний 
власноручно підчищав літо-
пис. Факт, встановлений іс-
ториками. Але хіба ви почуєте 
про це з вуст "великороса-
державника"?

Усвідомимо: "міцна дер-
жавність" розуміється істе-
блішментом, а нерідко про-
стою людиною, як "суто ро-
сійська" і навіть "споконвічно 
російське явище". А існувала 
ця "державність російська" 
лише у формі деспотичної 
влади, спершу: московської 
варварсько-князівської; зго-
дом - царсько-кріпосницької; 
і, нарешті, комуно-радянської. 
Жодної іншої державності 
"великоросійське" суспіль-
ство не відало. Отже, під 
терміном "державність" ні-
чого іншого мати на увазі не 
можна. Звідки ж з’явилася 
в Московії, а згодом в Росії, 
ця "державність"? Доводить-
ся, на велике невдоволення 
"великоросів", констатува-
ти, що "російська держав-
ність" є прямим повторенням 
хансько-ординської влади, 
успадкованої від Золотої 
Орди. Московські князі, а зго-
дом - царі сліпо скопіювали 
порядки жорстокої східної ти-
ранії. Але в Московії був вибір. 
Згадайте - існували два типи 
влади: новгородське віче і зо-
лотоординське "самодержав-
ство". Новгород був фактично 
частиною Європи, що розви-
валася: процвітала демокра-
тія, культура, торгівля, зв'язки 
із зовнішнім світом; а Моско-
вія - це грабіж, зрадництво 

сусідніх князівств, деспотизм 
необмежений. Було обра-
но другий шлях становлення 
держави, тобто було запо-
зичено хансько-ординський 
тип "державності". В резуль-
таті виникла нова Орда, уже 
зі столицею в Москві. Древні 
Новгород і Псков були повніс-
тю зруйновані й розграбовані, 
населення почасти знищене, 
почасти вимерло від мору, і 
лише частково вислане в дикі 
ліси Московії, де за віки зди-
чавіло, як і московіти. Куль-
тура та ремесла Новгорода і 
Пскова Московською Ордою 
не були затребувані й загину-
ли, не принісши користі дер-
жаві. Відсталий деспот Мос-
ковії навіть поняття не мав, 
на які великі цінності зазіхав, 
знищуючи їх. Особливо зни-
щувалися і переслідувалися 
розумні люди. Так, архієпис-
коп новгородський був по-
саджений на кобилу, яку Іван 
Грозний назвав "архієреєвою 
жоною", сказавши: "Ти не ар-
хієпископ, а блазень". І погна-
ли його батогами, прилюдно, 
в Москву. Такими методами 
намагалися перемогти волю 
слова, волю думки, волю по-
ведінки. Адже ми пам'ятаємо, 
що в Новгороді архієпископа 
обирав народ!

"Фікція існування висо-
кої моральності на низькому 
щаблі культурного розвитку 
історією спростовується... 
Наївні москвичі вважають 
себе вищими від усіх інших 
людей. Вони щедро роздають 
обіцянки, яких не думають ви-
конувати. Між ними самими 
абсолютна відсутність до-
віри. Батько остерігається 
сина, син не довіряє матері, і 
без застави ніхто не позичає 
ані копійки. Це відзначають 
німці Бухау, Ульфельд, швед 
Персон і литвин Михалон... 
їхні слова підтверджують-
ся англійцями Флетчером і 
Дженкінсом: "Можна сказати 
пo-справедливості.., що від 
малого до великого, за вкрай 
поодинокими винятками, ро-
сіяни не вірять тому, що їм 
кажуть, і самі не заслугову-
ють ані найменшої довіри..." 
Але вони йдуть ще далі й від-
значають рису, на яку я вже 
вказував, - це жорстокість. 
Флетчер, щоправда, виба-
чає її, пояснюючи: "Народ, 
із яким поводяться суворо й 
жорстоко правителі та вищі 
класи, стає сам жорстоким 
із рівними собі й особливо з 
більш слабкими..." Це явище 
спостерігається в історії се-
ред усіх варварів, але в цьому 
краю (в Московії. - В.Б.) воно 

напрочуд виразне... Дарма 
національні історики в цьому 
випадку намагалися звали-
ти всю вину на монгольську 
навалу, яка нібито зіпсувала 
звичаї, розбестила народ, 
привчила його до насильства 
і лукавства" [4, с. 113-114].

Ні, не в тому причина. 
Все це постало наслідком тієї 
влади й "державності", які 
для себе обрала Московія. 
Що завжди було головною 
небезпекою для простої лю-
дини. Бо влада приховувала 
від неї: "державність" - азіат-
ське обожнювання держави, 
яка стоїть над суспільством, 
коли людина стає звичайним 
шурупом до державного ме-
ханізму.

Московія за роки свого 
розвитку не дала людству 
жодного відкриття. Та й чужі 
відкриття вона запозичила 
під тиском обставин і з вели-
ким запізненням. Лише на-
прикінці XV століття Москва 
почала застосовувати для 
своїх куцих потреб папір за-
мість пергаменту. Звісно, па-
пір московіти не виготовляли 
самі ще сотні років і дивилися 
на нього, як на диво, купуючи 
за великі, як на ті часи, гроші 
в німців.

В такий же спосіб у Євро-
пи був запозичений "снаряд 
вогнепальний". Але навіть 
це запозичення мало харак-
тер відсталого застосування. 
Адже тільки для оборони міст 
московіти до кінця XV століття 
почали застосовувати "вог-
непальний снаряд". В жод-
ному описі польових битв, 
до середини XVI століття ми 
не знаходимо застосування 
в Московії гармат і пищалей. 
Усі битви велися на основі за-
позичених у татаро-монголів 
тактики і зброї, - коли найкра-
щою зброєю була стріла.

Лише наприкінці XV сто-
річчя в Москві з'явилися пер-
ші кам'яні споруди, зведені 
італійськими архітекторами 
на вимогу князівни Софії, дру-
жини Івана III. Саме грекиня 
Софія, яка прибула в Моско-
вію 1472 року і стала дружи-
ною Московського князя, за-
жадала звести для неї кам'яні 
церкву, хороми та інше.

Був виписаний із Боло-
ньї архітектор Арістотель-
Фіоравенті, який і звів у 
Москві, в Кремлі, перший 
кам'яний будинок - церкву 
Успіння, в 1479 році.

"... велика пожежа (1493 
року) спопелила все місто від 
Св. Миколи на Пісках до поля 
за Москвою-рікою й за Сре-
тинською вулицею, ... і взагалі 
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не залишилося жодного ціло-
го будинку, крім нової палати 
(побудував Петро Антоній 
1491 року. - В.Б.) і Соборів (в 
Успенськім соборі обгорів ві-
втар, критий Німецьким залі-
зом)" [1, том VI, с. 255].

Після пожежі московські 
князі знову поселилися в свої 
дерев'яні хороми.

Італієць навчив московітів 
шукати глину, придатну для 
випалу, "дав міру цегли, вка-
зав, як потрібно обпалювати 
її, як розчиняти вапно, знай-
шов кращу глину"...

Все, що в Московії ро-
билося нове до кінця XV - в 
XVI столітті, робили інозем-
ці. Саме вони для московітів 
мистецьки чеканили срібну 
монету, відлили Москві ве-
личезну цар-гармату, обпа-
лювали цеглу, зводили перші 
кам'яні будинки. Але запози-
чувалось в Європи тільки те, 
що спричинялося до збіль-
шення військової моці та зве-
личення самодержавства. Ще 
сотні років ніхто в Московії не 
впорядковував вулиці, не бу-
дував водопровід, не думав 
про школи.

Послухаймо історика В.О. 
Ключевського:

"Московська немощена 
вулиця XVII ст. була дуже нео-
хайна: серед бруду нещас-
тя, ледарство і порок сиділи, 
плазували й лежали поруч; 
злиденні та каліки волали до 
перехожих про милостиню, 
п'яні валялися на землі" [5, с. 
90].

Ось вона, велич Московії 
XVII століття! Ця відстала дер-
жава на сотні років повела в 
безодню багато народів, під-
корених на той час.

Імперські "письменники 
історії" геть забрехалися, на-
магаючись возвеличити своє 
минуле і виправдати право 
підкорення сусідів. Як бачи-
мо, все це було не благом, а 
величезною шкодою навіть 
російському народові.

І в громадянській розбу-
дові суспільства спостеріга-
лося величезне запустіння. 
Той же М.М. Карамзін ось як 
підсумував "успіхи" Московії 
в цьому питанні:

"Взагалі з XI століття ми 
(Московія. - В.Б.) не просу-
нулися вперед у цивільному 
законодавстві, але, здаєть-
ся, відступили назад до пер-
вісного неуцтва народів у цій 
важливій частині державно-
го благоустрою" [1, том V, с. 
203].

Підсумувавши матеріал, 
мусимо констатувати: дер-
жавне утворення, основане 
на неправді, розбої та грабе-
жі, саме по собі на щось від-
носно пристойне не переро-
джується.

Шановні читачі!
Автор не міг завершити 

свій роман-дослідження кон-
чиною династії Рюриковичів. 
Ми мали б незакінчений твір. 
Він не відображав би зв'язку 
часів - XIII століття з початком 
XXI століття. Недоруйнована 
або напівзруйнована імперія 
завжди має в собі потенційну 
можливість відродження. І ав-
тор вважав своїм обов’язком 
показати велику спадковість 
як у справах, так і в цілях ни-
нішньої еліти й правителів 
Московії та древньої Орди. 
Вони ж бо й нині мислять по-
золотоординськи.

Доки московська влада, 
московська еліта й росій-
ська держава не покаються 
за сотні років цілеспрямова-
ного винищування народів: 
латишів, литовців, українців, 
татар, казахів, узбеків, кал-
миків, чеченців та всіх інших, 
- відродження самого росій-
ського народу не відбудеть-
ся. Московську державу і її 
владу й далі манитиме на ра-
ніше второвану дорогу. Лише 
Покаяння за вчинене дасть 
російському народові поря-
тунок.

Однак чимало умів Мос-
ковії відкидають думку про 
Покаяння в принципі. Вони 
з неабиякою ретельністю, з 
відвертим цинізмом та на-
хабством і нині проповідують 
необхідність "повернення 
втрачених земель".

Згадайте: велика татаро-
монгольська імперія прости-
ралася від древнього Китаю 
й Тихого океану до зелених 
Карпат і Дунаю. Війська хана 
Батия пройшлися по всій 
східній Європі й Балканах. А з 
півночі на південь імперія тя-
глася від Льодовитого океану 
до Індійського. Війська Чингі-
сидів підкорили не лише Ки-
тай, але також Сирію, Персію, 
Туреччину, Кавказ.

Після загибелі Великої 
Орди в 1502 році головним 
завданням спадкоємців ім-
перії було повторне "збиран-
ня втрачених земель". Саме 
Московський улус Золотої 
Орди зумів за чотириста років 
частково відновити стародав-
ню імперію. І не важливо, що 
династія Чингісидів змінила-
ся династією ординського 
боярина Кобили. Мета, дух і 
"закони державності" Золотої 

Орди збереглися і в часи ди-
настії Романових-Кобиліних. 
І ця династія ставила перед 
собою ціль "розколюючими 
ударами захопити Кавказ і 
Балкани, увійти в Констан-
тинополь, вийти на Серед-
земне море та Індійський 

океан". У четвертому розділі 
автор подасть думки Катери-
ни II щодо підкорення Персії, 
Туреччини й Балкан.

На превеликий жаль ве-
ликоросів, імперія династії 
роду Кобили розвалилася 
1917 року.

Уже більшовицькі потуги зі 
"збирання російських земель" 
ми спостерігали в XX столітті. 
Ось що заявив з цього приводу 
В.М. Молотов: "Своє завдання 
як Міністр закордонних справ 
я бачив у тому, щоб якнай-
більше розширити межі нашої 
Батьківщини. І здається, ми зі 
Сталіним непогано впоралися 
з цим завданням". Не інакше! 
Справді, скільки землі прихо-
пили, скільки народів підкори-
ли: від Куби, Анголи й Мозам-
біку - до Афганістану, Польщі 
й Монголії. Однак і радянська 
імперія, а по суті - відновлена 
імперія Чингісидів - розвали-
лася в 1991 році!

Нині в московській держа-
ві знову бродять хмільні думки 
про "втрачені землі", про "ве-
лике призначення Москви", 
про "геостратегічні інтереси" 
тощо.

Пропоную читачам про-
стежити спадковість думок і 
діянь нинішньої московської 
еліти стосовно думок і діянь 
їхніх предків із Московського 
улусу Орди.

Ще раз послухаємо старі 
пісні московітів в оновленому, 
сучасному виконанні. Отже!

1
Жириновський
Усі ми знаємо байку про 

триголового Змія Горинича. 
Скільки люди не відтинали 
страшних "голів", вироста-
ли нові, і Змій продовжував 
чинити свої чорні діла. Все 
тривало доти, доки людина 
не знайшла засіб боротьби 
зі Змієм. Цим засобом став 
чарівний меч. Лише чарівним 
мечем людина зуміла відітну-
ти вогнедишні голови велико-
го чудовиська.

Щось подібне відбувало-
ся і з Російською імперією. 
Скільки разів її не руйнували, 
а вона завжди відроджува-
лася в іще більш жорстокому 
єстві. Люди не здогадували-
ся застосувати проти імпер-
ського чудовиська чарівний 
"меч", яким в історії завжди 
була правда. Лише великою, 
всеосяжною правдою можна 
навіки знищити це імперське 
чудовисько.

Разом і спробуймо вста-
новити цю історичну Правду.

"В Генеральній прокурату-
рі вивчають можливість при-
тягнення Жириновського до 
кримінальної відповідальнос-
ті" [39, с. 1-3].

Так і не притягнули.
А причиною була його 

книга "Останній похід на пів-
день", видана накладом 75 
тисяч екземплярів москов-
ською друкарнею № 13.

Пропоную читачам разом 
перегорнути цю книгу, щоби 
пізнати "великі" думки Воло-
димира Вольфовича, які так 
сподобалися російським ре-
ваншистам:

"У мене вже почалася ви-
роблятися власна геополітич-
на концепція. Я не хочу їй да-
вати своє ім'я, припустимо, 
формула Жириновського, але 
останній "похід" на південь, 
вихід Росії до берегів Індій-
ського океану і Середземно-
го моря - це справді завдання 
порятунку російської нації" (с. 
63).

Зверніть увагу: слово 
"похід" взято в лапки, тобто, 
автор розуміє - мова йде не 
про похід-прогулянку, а похід-
війну.

Ми ще переконаємося в 
тому, що свою "формулу" Жи-
риновський поцупив у динас-
тії Романових. Але Бог із ним, 
підемо далі.

"Виникла ідея останнього 
"походу" - останнього тому, 
що це, напевно, буде остан-
ній переділ світу, і його по-
трібно вчинити в стані шоко-
вої терапії, раптово, швидко, 
ефективно" (с. 64).

І після цих слів кажуть: ні, 
Жириновський не фашист. А 
такий собі пустун!

Раніше цитувались сло-
ва Молотова, так, саме того 
В'ячеслава Михайловича, і ви 
переконались, наскільки вони 
ідентичні в своїх помислах 
- царі, молотови й жиринов-
ські.

Але повернімося до Воло-
димира Вольфовича:

"Останній похід" на пів-
день. Як я мрію, щоб російські 
солдати омили свої чоботи те-
плою водою Індійського океану 
і назавжди перейшли на літню 
форму одягу. Легкі черевики, 
легкі штани, гімнастерки з ко-
роткими рукавами, без крават-
ки, з відкритим коміром, легкі 
пілотки. І маленький сучасний 
російський автомат, який ви-
пускає Іжевський завод. Ці ав-
томати значно кращі, ніж УЗІ. 
Щоб будь-який взвод росій-
ських солдатів міг навести по-
рядок на будь-якому просторі" 
(с. 66).

"... ми зробимо цей остан-
ній "похід" на південь. Він 
дуже потрібний нам, це саме 
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ті ліки, які необхідно прийня-
ти. Ліки не завжди бувають 
солодкими. Може, це не спо-
добається комусь в Кабулі, в 
Тегерані, в Анкарі. Але міль-
йонам людей від цього стане 
краще" (с. 67).

Зрозуміло, кого має на 
увазі Вольфович під "мільйо-
нами людей". Але ні казахам, 
ні українцям, ні білорусам, ні 
литовцям, ні іншим народам 
від цього завоювання не "ста-
не краще". Та й росіянам - ще 
подумати! Адже скільки не 
росла вшир Російська імперія, 
людині в ній краще не жилося. 
Навпаки, ще дужче посилю-
валися репресії й синдром 
вседозволеності. Цілі народи 
Російської імперії підлягали 
негласній асиміляції й знищен-
ню. Згадайте калмиків, інгушів, 
чеченців, турків-месхетинців, 
українців, литовців, латишів.

Згадайте примусово хре-
щених у православну віру по-
волзьких татар і чувашів.

"Наша армія виконає 
це завдання. Це буде спо-
сіб виживання нації загалом, 
це буде основою для відро-
дження російської армії. Нові 
збройні сили можуть відро-
дитися лише в результаті бо-
йової операції. Армія не може 
міцніти у військкоматах і ка-
зармах. Їй потрібна мета, за-
вдання" (с. 70).

"Плюси при здійсненні цієї 
операції значно переважують 
мінуси, які можна, звичайно, 
побачити. І російській армії 
це теж потрібно, щоб погра-
ли мускулами наші хлопці, які 
втомилися від "дідовщини", 
просиджуючи строки своєї 
служби в казармах, у глибин-
ках Росії, не знаючи - де ворог, 
хто супротивник, до чого себе 
готувати морально й фізично. 
Це було б очищенням для всіх 
нас" (с. 75).

"Нехай Росія благопо-
лучно зробить свій останній 
"похід" на південь. Я бачу ро-
сійських солдатів, які збира-
ються в цей останній півден-
ний похід. Я бачу російських 
командирів у штабах росій-
ських дивізій і армій, які про-
креслюють маршрути руху 
військових з'єднань і кінцеві 
точки маршрутів. Я бачу літа-
ки на авіабазах у Південних 
округах Росії. Я бачу підвод-
ні човни, які спливають біля 
берегів Індійського океану, і 
десантні кораблі, що підхо-
дять до берегів, по яких уже 
марширують солдати росій-
ської армії, рухаються бойові 
машини піхоти, пересува-
ються величезні маси танків. 
Нарешті Росія завершує свій 
останній військовий похід" (с. 
142-143).

Ви гадаєте, це марення? 
Анітрохи!

Приховуваний правителя-
ми Росії від чужих очей "план 
виходу на теплі моря" нарешті 
висловлений на повен голос. 
Мрії династії Романових по-
трапило до голови людини, 
яка бажає їх здійснити.

Сотні років, то процвіта-
ючи, то відповзаючи назад, 
вершить свої "планові" спра-
ви Російська імперія. На очах 
у всього світу. Століттями не 
відмовлялася від цих "цілей" 
ні за Романових, ні за комуніс-
тів. І повірте - не відмовляться 
від "завдань", від "походів на 
південь" і демократи. Ця чор-
на примара висить, як дамо-
клів меч, над імперією, і вона 
все тягнеться й тягнеться до 
меча.

Ось про що писав О.В. Хра-
повицький, статс-секретар 
імператриці Катерини II:

"1792 рік, 26 січня. Ще за-
питали про пакети, і знайшли 
проект Потьомкінський про 
завоювання Персії, якого шу-
кали, - папери ці взяли і в себе 
залишили" [23, с. 259].

Співає пісню Жиринов-
ський не свою - імперську, 
стару, та й комуніст-диктатор 
Сталін охоче підспівував цій 
нахабній пісні своїм голосом. 
Вольфович лише бачить "по-
хід" у сучасному оформленні: 
танки, підводні човни, літаки, 
дивізії, армії.

Не буду цитувати іншу 
статтю Володимира Вольфо-
вича, цього "сина юриста", 
- "Про збирацьку роль Росії 
та молодих вовків" із газети 
"Известия", № 77 від 23 квітня 
1994 року.

Скажу лише - там він взяв-
ся за країни СНД і власне 
Росію. Бути "Великій Росії" в 
губерніях, і горе тому, хто про-
тивитиметься, йому взагалі 
нічого не світить - навіть гу-
берній. Зникне, припустимо, 
Татарстан, або Coxa-Якутія - і 
нехай. Так повелів Жиринов-
ський. І - не переч!

А план виходу до Індійсько-
го океану, як бачимо, поцупив 
Вольфович у "розпусниці-
імператриці". Оце мастак! На-
віть не подумав, адже Катери-
на II сховала "ці папери",щоб 
передати Платонові Зубову, 
останньому своєму фавори-
тові.

Давно "відійшла в інший 
світ матінка".

А нічого ж бо не змінило-
ся!

1994 рік.

2
Солженіцин
Давно всі чекали слів Со-

лженіцина про сьогоднішню 
Росію. І ось нарешті цей "ве-
ликий демократ", цей "право-
захисник" висловився. І так, 
що багато хто здивувався! 

Хто чекав від Олександра Іса-
йовича зважених слів - розча-
ровані. Але багатьом ці думки 
сподобалися. Особливо тим, 
хто прийняв його рецепт, "як 
нам облаштувати Росію". 
Яким би демократом не був 
росіянин, великодержавний 
шовінізм завжди якоюсь мі-
рою йому властивий. Най-
більше він властивий людям, 
народженим на стику націй, 
так званим "напівкровним". 
Думка ця висловлена не для 
образи когось, а як констата-
ція фактів, поданих нижче.

Найбільше змішаних 
шлюбів між українцями і ро-
сіянами. Здавалося б, живи, 
радій. Не виходить. Люди від 
змішаних шлюбів, як правило, 
клянуться в щирій любові до 
України, до українців, але самі 
бажають бути росіянами. І не-
важливо, хто росіянин, батько 
чи мати. Бути росіянином - 
вигідно.

Ми не забули, як свого 
часу нам клялися в братстві й 
любові і Михайло Горбачов, і 
Олександр Руцькой. Тепер зі-
знався в братанні Олександр 
Ісайович.

Лихо наше в тому, - якщо 
раніше нам клялися в "любо-
ві" люди, які йшли з політичної 
арени, то сьогодні з'явилася 
людина, яка повернулася з 
еміграції, є в зеніті слави і 
раптом "запалала любов'ю" 
до своєї "наполовину" Бать-
ківщини.

Солженіцин привселюд-
но заявив, до якого табору 
він примкнув у Росії. У сво-
їй статті "Вибратися з-під 
уламків комунізму" (газета 
"Известия", № 83 від 4 трав-
ня 1994 року) Солженіцин 
по-панськи сварить Жири-
новського: "Жириновський 
- це зла карикатура на росій-
ського патріота: мовби хтось 
його фігурою хотів подати 
світу російський патріотизм - 
огидним чудовиськом". І далі 
в цьому ж абзаці: "Навіжені, 
крикливі й божевільні за-
яви Жириновського не мають 
ґрунту в психології нашого 
втомленого народу, змучено-
го сімдесятип'ятилітнім кому-
нізмом".

Ото вже, Олександре Іс-
айовичу, не лукавте! Я вам на-
гадаю ваші слова:

"Туреччина - вмирає, і тре-
ба брати спадщину... Дуже 
було заманливо! - почати 
нове царювання зі славного 
взяття Царграда, недоступ-
ної мрії всіх предків Миколи І. 
Справді, колись же й комусь 
треба виконати це історичне 
завдання Росії, повернення 
(начебто Росія там уже бува-
ла! - В.Б.) до візантійського 
попелища, - і раз назавжди 
захистити всіх слов'ян. Якийсь 

внутрішній голос підказував 
Миколі, що цей час настав і 
завдання - на його плечах. 
Константинопольський посол 
уже склав для себе письмові 
інструкції від імені Государя - 
право в обраний ним момент 
викликати в Константинополь 
наш (російський. - В.Б.) флот 
із 30-тисячним десантом - і 
Микола підписав. Прийдуть у 
Дарданелли чужинецькі фло-
ти? То що ж, приймемо війну 
й з усією Європою!" [15, № 3, 
с. 7].

Так Росія мислила вийти 
до Середземного моря. А те, 
що саме вона, Росія, зана-
пастила Туреччину, Солже-
ніцина, як і царя Миколу І, не 
турбує. Подумаєш, Туреччи-
на вмирає, гине великий на-
род. За Солженіциним - туди 
йому і дорога! Аби тільки 
швидше прихопити шматок 
чужої землі.

Навіть попіл Царграда 
згадав. Ось лише навіщо - 
не зрозуміти. Адже ні росі-
ян, ні слов'ян там раніше не 
було. Не жили - хоч умри! А 
як хочеться російському дер-
жавнику бодай чимось, та 
поріднитися зі старовиною 
Царграда.

Якби захопили росіяни 
Константинополь, довелося 
б востаннє переписати іс-
торію Росії, щоб довести по-
ходження великоросів не від 
якоїсь там Русі, а від великих 
предків Візантійської імперії. 
Яка можливість втрачена!

То чим же ви відрізняєте-
ся від Жириновського? Лише 
одним: ви шкодуєте, що не 
дійшли до Босфору й Дар-
данелл, а Жириновський - до 
Індійського океану. А в прин-
ципі, і вам, і йому хочеться 
вчинити "похід" на південь.

Ясна річ, проживши 20 
років у достатку за кордо-
ном, ви стали російським па-
ном, вельможею, ви вмієте 
приховувати, а якщо подава-
ти - то з толком, свої думки. 
Жириновський наразі "пре" 
напролом. Гадаю, і його зго-
дом "причешуть". Дивлячись 
збоку, переконуєшся: між 
націонал-патріотизмом ва-
шим і Жириновського - роз-
біжностей немає.

З приводу ж: "не має ґрун-
ту в психології нашого втомле-
ного народу" - вибачайте. За 
Жириновського голосувало 
майже 23% росіян, які 
взяли участь у виборах. 
Я дуже сумніваюся, та й 
Володимир Вольфович 
теж, у достовірності цієї 
цифри. Знаю солідний 
військовий гарнізон, де 
за Жириновського про-
голосували 92% сол-
датів, офіцерів і членів 
їхніх родин.
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Павло ГЛАЗОВИЙ

Розмовляє наша Мова 
З Русскім Язиком.
- Mы с тобой, -
язик говорить, -
Не в ладах живем. 
Опечален мой двуглавый, 
Мой родной орел 
Тем, что нынче в Украине
Мало русских шкал. 
Малышей русскоязычных 
Надобно беречь. 
Ты же знаешь, как их портит 
Неродная речь.
- От-такої! - каже Мова.
- Я ж сестра твоя,
То чому ж російським діткам 
Шкодитиму я? 
Нерозумно це - сваритись 
Мові з Язиком...
- Да пойми, -  Язик говорить,
- Речь же не о том.
Ты же знаешь, сколько русских 
В Украине есть.
И других русскоязычных 
Всех не перечесть.
- А вони, - питає Мова,
-  Звідки прибули? 
Ми сюди їх вербували 
Чи за чуб тягли?
То чому ж російськомовні
Прагнули весь час,
Щоб не стали їхні діти
Схожими на нас?
Від столиці України
До найдальших сіл
- Все ставало менше й менше
Українських шкіл...
- Ну так что ж? – 
Язик питає. -
Я для всех родной.
Я - Тургенев, Достоевский,
Пушкин и Толстой.
- Не хвилюйся, - каже Мова, 
- Ми шануєм їх.
Ти поглянь на руськомовних
Діточок своїх.
Подивися на модерну
Молодь у містах
Та послухай краєм вуха,

ГУМОР 

МОВА  І  ЯЗИК

•  У  ІВАНА  СМІХОВАНА Що в них на вустах.
Що їм Пушкін? Що Тургенєв?
Що для них Толстой?
Та для них уже й Чапаєв
Більше не герой.
Знаєш, скільки тут про нього
Наплели гидот?
Петька, Анка і Чапаєв —
Пошлий анекдот.
Про Тургенєва й Толстого
Навіть річ пуста.
Де ти бачиш їхні книги?
Хто тут їх чита?
Від еротики й порнухи
Аж тріщать ларки.
Все ж то творять доморослі
Наші „русаки".
Ти у нас російськомовну
Пресу переглянь.
Чим натоптана й набита
Та газетна дрянь?
Уяви, що твій Тургенєв
Прочитав би те,
Що братва російськомовна
Про жінок плете,
Як смакує походеньки
Безсоромних дам.
Він сказав би: - Это мерзость!
Это стыд и срам...
- Ты права, - Язик промовив. 
- Слушай мой ответ.
Мне от зтих шелкоперов
Тоже жизни нет.
Прикрываясь русской речью,
Этот гнусный сброд
Разлагает в равной мере
Мой й твой народ.
Я скажу тебе по-братски,
Истину любя:
Ти, сестра, от этой мрази
Береги себя.
Защищайся, отбивайся,
А не то - капут.
И тебя они угробят,
И меня сожрут.
- Ну спасибі, - каже Мова, -
За такі слова.
Триста літ мене давили,
Але я - жива,
Бо мене оберігає
Божа благодать.
Вічна правда: Бог не видасть -
Свині не з’їдять.

ВІД ТАРАСА 
КОХНА 

(США)

                       ***
Хлопець вдарив свого пальця і несамо-

вито кричить. Присутній, на той час, гість 
радить хлопцеві покласти пальця в рот.

Мати хлопця здивовано питає:
- А хіба це допоможе?
- Від крику поможе, - відповів гість.

                       ***
Під час війни Абрамович, зайшовши до 

корчми, дорікає солдатам:
- Ви тут п’єте, гуляєте, а ми воюємо!
- Ось я - герой, як почав рубати ша-

блею - руку відрубав, ногу відрубав, другу 
руку відрубав...

- Чекай, чекай, чому ж ти голову не ру-
бав?

- Так голова була уже відрубана.

                       ***
Свариться гуцул на свого сусіда:
- А щоб я тебе бачив на одній нозі, а ти 

мене одним оком!

                       ***
Хвалиться Сара, що її чоловік їде ав-

том як блискавка.
- Так швидко? - дивується її подруга.
- Ні, так зіґзаґом.

                       ***
Одна жінка подала в суд на одного чо-

ловіка зі скаргою, що він украв у неї 500 
доларів. Суддя питає, як то сталося і де 
саме жінка тримала гроші.

Жінка оповідає, що гроші були захова-
ні в ліфику, і коли вони, самі в купе, їхали 
потягом, то той чоловік їх украв.

Суддя питає:
- А ви чули, як він їх тягне?
- Так.
- А чому ж ви не кричали?
- Бо я думала, що він був з добрим на-

міром.
• •

Сміх 
        та й 
              

  годі
  ***
Зустрілись два брехуни.
- Мій брат завжди ходить без капелюха, - 
хвалиться один.
- А мій стрийко ходить без волосся.
- А в нашій хаті так тісно, що як сонце загля-
не через вікно, то треба виходити з неї.
- А наша хата така низенька, що мама не мо-
жуть пекти хліб, тільки коржі.

  ***
Ніч. Туман. Водій "Жигулів" пристроївся за 
іншою машиною, їде впритул, що назива-
ється, "повис на хвості". Машина ліворуч, 
"Жигулі" за нею, машина праворуч — "Жигу-
лі" за нею. Зручно. Раптом машина різко зу-
пиняється, "Жигулі" з розгону в неї - бабах!
- Ти що, сволота, так різко гальмуєш! — кри-
чить водій "Жигулів". 
- Не міг далі проїхати?
- Куди ж далі? Я у свій гараж заїхав... Без слів.

•  ПРОСТО  АНЕКДОТ

••



МУДРІСТЬ  НАРОДІВ  СВІТУ:  ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ
УГОРСЬКІ АФГАНСЬКІ ІРЛАНДСЬКІ

•

✓ На одному колесі далеко 
не заїдеш.
✓ Громада і дзбанками 
може озеро вичерпати.
✓ Він сміливий там, де по-
роху й не чути.
✓ Нема в світі нічого добрі-
шого за добре здоров'я.
✓ Старанність полотно тче, 
ледарство марно тече.
✓ Чим довше віриш хитру-
нові, тим він стає хитрі-
шим.
✓ На вулиці - ангелочок, а 
вдома - чортисько.
✓ Лише дитину цяцькою об-
дуриш.
✓ Суди людей не за пожит-
ками.
✓ Не скупися, добре зваж: 
віз покотиться, тільки 
змаж.

✓ Краще мир, ніж навіть 
легка війна.
✓ Розум робить бідного ко-
ролем, кволого - дужим, а 
дурника - тямущим.
✓ Хто біжить, той і падає.
✓ Форель у казанку ліпша 
від лосося в морі.
✓ Поки ти багач, друзів по-
вно в хаті, а як зубожів - їх і 
не видати.
✓ Від зажерливості й мішок 
рветься.
✓ Скелю травою притру-
сить і продасть як копицю 
сіна.
✓ Нічого й пса тримати, 
якщо сам берешся гавкати.
✓ Цапа й у шовк убери - ца-
пом буде.
✓ На розмову податку не-
має.

✓ Справжня дружба - чисте 
джерело.
✓ В доброго батька й діти 
добрі.
✓ Дитина - світло життя.
✓ Хоча млин і батьків, до-
тримуйся черги.
✓ Хто весною не сіє, той во-
сени не жне.
✓ Сіромасі збідніти не 
страшно.
✓ Зробити щось для юбага-
того корисне - те ж саме, що 
помазати каміння маслом.
✓ Навчання - зерно знань, а 
знання - зерно щастя.
✓ В темряві своєї тіні не по-
бачиш.
✓ Зовнішністю - людина, а 
вдачею - шайтан.

•  РЕКЛАМА
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В цьому номері бюлетеня ми презентуємо книгу «Церква мучеників» — видання 
Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету.

Які роздуми навіяла книга редактору журналу «Бористен» та додатку «Наша церква — 
Київський Патріархат» читайте на 13 сторінці бюлетеня.
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