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Василь СИМОНЕНКО
Степан РУДАНСЬКИЙ

ПІСНЯ

(Голос: «Hej! Bracia opryszki!)
Гей, браття-козаки, сідлайте-но коні!
Черкніть для охоти вина!
До боку шабельку, на руки повіддя,
На ноги стальні стремена!
Не гнути нам шиї, козацької шиї,
Під тяжким залізним ярмом,
Не нюхати диму нещасного краю,
Що в'ється над нами кругом!
Чи в yас не та сила, що у батьків була?
Не тая шабелька у нас?
Чи в нас нема коней на степах широких,
Чи вуголь на люльці погас?
Нехай наші коні на чистому полі
Тріпнуться і враз заіржать!
Нехай наші браття, молодці-козаки,
На чистеє поле біжать!
Нехай знову брязне шабелька стальная
В козацьких залізних руках!
Нехай знову ляжуть ворогові кості
Могилами в наших степах!
А люлька-голубка нехай не вгасає,
Паліть вражі села кругом!
Нехай ворог знає, повік не гадає
Знущатися над козаком!..

(1857 р.)
Тетяна ЯКОВЕНКО

ТАРАСОВЕ СЛОВО

Вдивляючись в поетову судьбу
Із кожним роком глибше і пильніше,
Я думаю, а що, коли б він був
Всього лише художником, не більше?
І малював церковні вітражі,
Якісь пейзажі і чужі портрети,
І одружився, і небідно жив,
І обминув би злигодні поета.
Домалювався б і до нагород
З царевих рук, бо хист мав величенний.
Але за ним стояв його народ.
Раби німі стояли за Шевченком.
За них казав. За нас усіх казав.
Казав за всі прийдешні покоління.
Його свята апостольська сльоза
Пропалює чорнобильське каміння.
Над темним світом сходив, як зоря.
Був, як зоря, приречений згоріти.
Передчував тюрму і Кос-Арач.
І говорив. Не міг не говорити.
Якби мовчав...

Художником... якби...
Та малював... То мав би й нагороди...
То був би може, дзеркалом доби.
А став — душею рідного народу.
(Твори поетеси читайте також на 4 стор. часопису під
рубрикою "Поетична вітальня")
•
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Âàëåíòèíà Øàáåòÿ, "Ïåðåâåðøèëè ïðîôåñ³éíèõ àêòîð³â". 15 ñ.
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Ô. Êàë³í÷óê, "Øëÿõè ðîçâèòêó
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â". 20-22 ñ.ñ.
Â. Àí³êåºíêî, "Âîæäü ïëåìåí³
³ðîêåç³â - ²âàí Äàöåíêî". 23 ñ.
²íô. ÄÍÓ, "Õ³ì³ÿ - íàóêà ìàéáóòíüîãî..."; Îëåñÿ Îìåëü÷åíêî,
â³ðø. 24 ñ.
Òåòÿíà Øåâ÷åíêî, "Îáºäíàí³
ìàã³ºþ ñëîâà". 25 ñ.
Ô. Ñóõîí³ñ, "Ùàñëèâèé øëþá ç
âèãîäîþ". 26-30 ñ.ñ.
Âàëåíòèíà Øàáåòÿ, "Ïðî ¿ñò³âí³
ìóõîìîðè é ³íø³ ãðèáè". 31 ñ.
Î. Çàéâèé, Î. Ãîí÷àðåíêî, â³ðø³;
Àíàñòàñ³ÿ Æóêîâà, "×åêàºìî ðåâàíøó!". 32 ñ.
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Âàãîìèé
âíåñîê
äî àíãëîìîâíî¿
Øåâ÷åíê³àíè
Ðåö. íà êí.: Áîð³òåñÿ - ïîáîðåòå!
Ïðîïàìÿòíà êíèæêà ç íàãîäè
â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèêà Ò. Øåâ÷åíêîâ³ â Ñèðàêóçàõ = Battle on - and
win your battle! Commemorative book
of the Taras Shevchenko monument
unveiling in Syracuse. - Syracuse, N.
Y.: Taras Shevchenko Memorial
Committee, 2010. - 225 c.
Â óêðà¿íñüêîìó íàðîä³ ïàíóº êóëüò
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äîñèòü áóëî «Êîáçàðÿ», ùîá Øåâ÷åíêîâà ïîåç³ÿ ñòàëà
ò³ºþ íåîïàëèìîþ êóïèíîþ, ùî ïðèâåëà íàñ ÷åðåç âåëèêó ïóñòåëþ çàíåïàäó, íåâîë³ é çíåâ³ðÿ äî ñàìîñò³éíî¿ Óêðà¿íè. Öåé â³÷íèé Øåâ÷åíê³â ïîäâèã ª. Ìàëàíþê çàêàðáóâàâ ó òàêèõ ðÿäêàõ:
Íå ïîåò, áî öå æ äî áîëþ ìàëî,
íå òðèáóí - áî öå ëèø ðóïîð ìàñ,
³ âæå ìåíø çà âñå «Êîáçàð Òàðàñ» â³í, êèì çàéíÿëîñü ³ çàïàëàëî.
(Ìàëàíþê ª. Ïîåç³¿. / Óïîð. Ò. Ñàëèãà. - Ëüâ³â: Ôåí³êñ, 1992. - ñ. 151).
Ò. Øåâ÷åíêî ïîñòóïîâî çàéìàº
íàëåæíå éîìó ì³ñöå ³ â êîíòåêñò³
ñâ³òîâîìó, ó ïàíòåîí³ âñåëþäñüêî¿
êóëüòóðè, ñåðåä ¿¿ âåëåò³â, ãåí³¿â íåïðîìèíàëüíî¿ ñëàâè. Ïîïðè òå, ùî
ñåðåä òëóìà÷åíü éîãî òâîð³â íà ð³çí³
ìîâè ùå íå òàê áàãàòî ïåðåêëàä³â
âèñîêîìèñòåöüêèõ, íå ëèøå îêðåì³
çíàâö³, à é øèðø³ ÷èòàöüê³ êîëà (ó
òîìó ÷èñë³ é àíãëîìîâí³) ïðèçâè÷àþþ òü ñ ÿ ñ ï ð èé ìà ò è Ø å â ÷ å í ê î â ó
òâîð÷³ñòü ÿê îäíó ç íàéÿñêðàâ³øèõ
ñòîð³íîê ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³.
Ïåðøà çãàäêà ïðî óêðà¿íñüêîãî
ïîåòà â ÑØÀ é íà àìåðèêàíñüêîìó
êîíòèíåíò³ òà â àíãëîìîâíîìó ñâ³ò³
çàãàëîì äàòóºòüñÿ 1 áåðåçíÿ 1868 p.,
êîëè ïîë³òè÷íèé åì³ãðàíò ç Óêðà¿íè,
àâòîð ñòàòò³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â «Êîëîêîëå» ç ïðèâîäó ñìåðò³ Ò. Øåâ÷åíêà, óêðà¿íñüêèé ïðàâîñëàâíèé ñâÿùå í èê ( â à æ ê î
çðîçóì³òè áàéäóæ³ñòü ³ºðàðõ³â
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè
äî ö³º¿ Îñîáèñòîñò³!) ³ ãðî-

ìàäñüêèé ä³ÿ÷ Àãàï³é Ãîí÷àðåíêî
(ïñåâäîí³ì Àíäð³ÿ Ãóìíèöüêîãî)
îïóáë³êóâàâ ó ñâîºìó äâîòèæíåâèêó «The Alaska Herald» («Â³ñíèê
Àëÿñêè») âëàñíèé ïðîçîâèé ïåðåêëàä óðèâê³â ç ïîåìè «Êàâêàç»
(ðÿäê³â 89 - 105, 128-129; ï³ä
íàçâîþ «Áëèñêó÷³ äóìêè ïîåòà Òàðàñà
Øåâ÷åíêà».
Çà ïîíàä 140 ðîê³â, ùî ìèíóëî ç
öüîãî ÷àñó, ÷èìàëî âèäàíü Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â ³ â îðèã³íàë³, ³ â àíãëîìîâíèõ ïåðåêëàäàõ îïóáë³êîâàíî â
ÑØÀ, â³äáóëèñÿ òèñÿ÷³ êîíöåðò³â, âñòàíîâëåíî äåê³ëüêà ïàìÿòíèê³â. Íàéíîâ³øèé ïàìÿòíèê Ò. Øåâ÷åíêó ñïîðóäèëà óêðà¿íñüêà ãðîìàäà â Ñèðàêóçàõ (øòàò Íüþ-Éîðê). Ïàìÿòíèê
â³äêðèòî 16 æîâòíÿ 2005 ðîêó ïåðåä
óêðà¿íñüêîþ ãðåêî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ. Ò. Øåâ÷åíêî çîáðàæåíèé ó ìîëîäîìó â³ö³, â
ðóêàõ ó íüîãî "Êîáçàð", íà íîãàõ ðåòÿç³. Ïîñòàòü Ò. Øåâ÷åíêà â áðîíç³
âèêîíàâ àìåðèêàíñüêèé ñêóëüïòîð
Áåíåäèêò Äåêñòåð ïðè àêòèâí³é
ñï³âïðàö³ àðõ³òåêòîðà Âîëîäèìèðà
Áóòåíêà.
2010 ðîêó, ó ïÿòó ð³÷íèöþ â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèêà, àíãëîìîâíà Øåâ÷åíê³àíà ïîïîâíèëàñÿ ñîë³äíîþ ïîçèö³ºþ
- Ïðîïàìÿòíîþ êíèæêîþ ç íàãîäè
â³äêðèòòÿ öüîãî ïàìÿòíèêà. Ó êíèç³
äåòàëüíî îïèñàíî òà çàñâ³ä÷åíî äîêóìåíòàìè é ñâ³òëèíàìè ïðàöþ Êîì³òåòó
ïîáóäîâè ïàìÿòíèêà Ò. Øåâ÷åíêîâ³,
óðî÷èñòîñò³, ùî ñóïðîâîäæóâàëè
â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèêà.
Ïîë³ãðàô³÷íî âèäàííÿ - áåçäîãàííå, ðîçê³øíå. Ó «Ïåðåäìîâ³» ðåäàêòîð òà óïîðÿäíèê Ìèêîëà Ñ. Äóïëÿê
ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº: «Òàêà ïîä³ÿ, ÿê
â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèêà Âåëèêîìó Óêðà¿íöåâ³ â àìåðèêàíñüêîìó ì³ñò³, íå òðàïëÿºòüñÿ ÷àñòî, òî æ ìè áàæàëè çàäîêóìåíòóâàòè ¿¿ äëÿ ñó÷àñíîãî ³ ìàéáóòí³õ
ïîêîë³íü ó ïðîïàìÿòí³é êíèç³. Öå æ
áî ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêèõ ïîñåëåíö³â ³ ¿õí³õ íàùàäê³â ó íàøîìó ì³ñò³
- âåëèêà ÷àñòèíà ¿õí³õ çäîáóòê³â ³ äîñÿãíåíü» (ñ. 9).

ÏÐÎ ÀÂÒÎÐÀ. Ðîêñîëàíà Ïåòð³âíà ÇÎÐ²Â×ÀÊ - äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ä³éñíèé ÷ëåí Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà, àêàäåì³ê Àêàäåì³¿ íàóê âèùî¿ øêîëè
Óêðà¿íè, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè,
â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè.
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Ó êíèç³ ïîäàíî ìàòåð³àëè óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè, Â í³é
âì³ùåíî ÷èìàëî ñòàòåé ïðî Ò. Øåâ÷åíêà ç óêðà¿íîìîâíî¿ ïðåñè («Íàðîäíî¿ âîë³». Óêðà¿íñüêî¿ äóìêè», «Àëüìàíàõó Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî ñîþçó», «Ñó÷àñíîñò³») òà àíãëîìîâíîãî
æóðíàëó («Forum»). Ó öèõ ìàòåð³àëàõ
³äåòüñÿ ïðî Øåâ÷åíêîâó â³÷í³ñòü, ïðî
â³÷íó àêòóàëüí³ñòü éîãî ïîåç³¿, ïðî
âøàíóâàííÿ éîãî ïàìÿò³, çîêðåìà íà
àìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíò³, ïðî ïåðåêëàäè éîãî òâîð³â àíãë³éñüêîþ ìîâîþ òà ïðî àíãëîìîâí³ ïóáë³êàö³¿ ïðî
Ïîåòà. Îïóáë³êîâàíî òàêîæ äåÿê³ ç
àíãëîìîâíèõ ïåðåêëàä³â; ïîäàíî
á³áë³îãðàô³þ àíãëîìîâíî¿ Øåâ÷åíê³àíè ïðîô. Î. Êðàâ÷åíþêà.
ßêùî òîðêíóòèñÿ îñîáèñòèõ ïåðåæèâàíü, òî öÿ á³áë³îãðàô³ÿ â³ä³ãðàëà
âåëèêó ðîëü ó ìîºìó ñòàíîâëåíí³ ÿê
äîñë³äíèêà. Òîìèêè æóðíàëó «Ñó÷àñíîñò³», äå áóëî îïóáë³êîâàíî á³áë³îãðàô³þ Î. Êðàâ÷åíþêà, ïîòðàïèëè ÿêîñü
äî Ã. Ï. Êî÷óðà ³ Â³í äîçâîëèâ ìåí³ ç
íèìè ïîçíàéîìèòèñÿ. Áóëî öå íà ïî÷àòêó 1965 ð. Òîä³ ÿ âæå äåùî òÿìèëà â
àíãëîìîâí³é Øåâ÷åíê³àí³, àëå òóò ìåí³
â³äêðèëîñÿ ñò³ëüêè íåâ³äîìîãî, ñò³ëüêè
ö³êàâîãî! Í³÷ ìèíóëà, ÿê ìèòü, çà ïåðåïèñóâàííÿì (î÷åâèäíî, ðóêîþ - ïðî
êñåðîêñè ìè òîä³ ùå íå â³äàëè) ïåâíèõ
ïîçèö³é, ÿê³ ÿ çãîäîì ðîçøóêóâàëà ãîëîâíî â á³áë³îòåêàõ Ìîñêâè, à íà äåÿê³
íàòðàïèëà ëèøå 1991 àáî 1992 ðîêó,
êîëè âèêëàäàëà â ²íñòèòóò³ ñëàâ³ñòèêè
Ëîíäîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó Ïðîïàìÿòí³é êíèç³ äîêóìåíòàëüíî é äåòàëüíî îïèñàíî ä³ÿëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ìèñòåöüêèõ êîëåêòèâ³â ó Ñèðàêóçàõ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â. Â
àíãëîìîâí³é ñòàòò³ Â. Äîâãàí «Øåâ÷åíêî â Âàøèíãòîí³» ïîäàíî ³ñòîð³þ
ñïîðóäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ïàìÿòíèêà íàøîìó Ïîåòîâ³ â ñòîëèö³ ÑØÀ
27 ÷åðâíÿ 1964 ðîêó (ñ. 129-131). Â
óêðà¿íîìîâí³é ñòàòò³ Ìèêîëè Ñ. Äóïëÿêà «Ïîøàíóâàííÿ Øåâ÷åíêà â ñòåéò³
Íüþ-Éîðê» º äóæå áàãàòî ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåäóñ³ì, ïðî ïàìÿòíèêè Ò.
Øåâ÷åíêó (ñ. 136-142). ²äåòüñÿ ïðî
âñòàíîâëåííÿ ïîãðóääÿ Ò. Øåâ÷åíêà
ðîáîòè Î. Àðõèïåíêà íà Ñîþç³âö³ - â
îñåë³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî ñîþçó â
Êåòñêèëüñüêèõ ãîðàõ 16 ÷åðâíÿ 1957
ð.; ïðî ñïîðóäæåííÿ ãðàí³òíî-áðîíçîâîãî ïàìÿòíèêà Ò. Øåâ÷åíêó â îñåë³
Åëìàéðà Ãàéòñ ðîáîòè äâîõ ñêóëüïòîð³â - À. Ïàâëîø³ òà Ì. ×åðåøíüîâñüêîãî, â³äêðèòîãî 23 ñåðïíÿ 1981 ð.
Ïàìÿòíèê Ò. Øåâ÷åíêó âñòàíîâëåíî
òàêîæ ó ì³ñò³ Òðîé 5 ÷åðâíÿ 1988 ð.
Ãîëîâíèì ïðîìîâöåì ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèêà áóâ â³äîìèé íàø ïîåò ³
ïðàâîçàõèñíèê Ìèêîëà Ä. Ðóäåíêî.
Ðåäàêòîðîì ³ óïîðÿäíèêîì Ïðîïàìÿòíî¿ êíèãè ³ àâòîðîì áàãàòüîõ
øåâ÷åíêîçíàâ÷èõ ìàòåð³àë³â ó í³é º
óêðà¿íñüêèé íàóêîâåöü, ïåäàãîã ³ æóðíàë³ñò, àêòèâ³ñò óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíî-ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ â ÑØÀ - Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ Äóïëÿê, ÿêèé, áåçïåðå÷íî, çàñëóãîâóº íà äîâøó çãàäêó.
Â³í íàëåæèòü äî òîãî ïîêîë³ííÿ, â
æèòò³ ÿêîãî çëîâ³ùó ðîëü â³ä³ãðàëà
àêö³ÿ «Â³ñëà». Íàðîäæåíèé 19 ëþòîãî
1936 ð. â ñåë³ Ðóäàâêà ßñëèñüêà, Ñÿí³öüêîãî ïîâ³òó íà Ëåìê³âùèí³, 1947

Áîðèñòåí ¹ 3, 2011 ð.
ðîêó â³í áóâ áðóòàëüíî âèðâàíèé ç
ð³äíî¿ çåìë³ òà çàñëàíèé (ðàçîì ç
ðîäèíîþ) äî ñåëà Äîáæèöÿ (ïîâ. Êîøàë³í, Ïîëüùà). Ó 1958-1960 ðîêàõ
íàâ÷àâñÿ íà Â³ää³ë³ óêðà¿í³ñòèêè Â÷èòåëüñüêîãî ³íñòèòóòó â Ùåö³í³. 22 æîâòíÿ 1960 ðîêó ïåðå¿õàâ äî ÑØÀ íà
ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. Ïåðå¿õàâ ëèøå
ô³çè÷íî, áî âñ³ éîãî ïîìèñëè é ìð³¿,
óñ³ éîãî äóìè - â Óêðà¿í³. Ó ðîêàõ 19621964 Ì. Äóïëÿê ñòóä³þâàâ ñëàâ³ñòèêó
â Ñèðàêóçüêîìó óí³âåðñèòåò³, äå îäåðæàâ ñòóï³íü áàêàëàâðà. 1966 ðîêó çäîáóâ ñòóï³íü ìàã³ñòðà â Óêðà¿íñüêîìó
â³ëüíîìó óí³âåðñèòåò³ (Ìþíõåí). Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñòóä³é ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì
â àìåðèêàíñüêèõ ñåðåäí³õ øêîëàõ ³
òåõí³êîì ó ëàáîðàòîð³¿, âèêîíóâàâ ³íø³
ðîáîòè. Îêð³ì äèïëîìó íà íàâ÷àííÿ
ñóñï³ëüíèõ íàóê ³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè,
ïåðøèé â øòàò³ Íüþ-Éîðê îäåðæàâ
äèïëîì ó÷èòåëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Â³ä
1966 äî 2005 ð. áóâ ó÷èòåëåì óêðà¿íîçíàâ÷èõ ïðåäìåò³â ó Øêîë³ óêðà¿íîçíàâñòâà ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè â Ñèðàêóçàõ. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ïðàöþâàâ ó Íàóêîâî-äîñë³äíîìó òîâèðèñòâ³ óêðà¿íñüêî¿ òåðì³íîëîã³¿, çáèðàâ åêñïîíàòè é îôîðìèâ Óêðà¿íñüêèé
ëåìê³âñüêèé ìóçåé (òåïåð ó Ñòåìôîðä³, øòàò Êîííåêò³êóò), à â íüîìó
ïðèì³ñòèâ òàêîæ Á³áë³îòåêó ëåìêîçíàâñòâà òà ÓÏÀ ³ óïîðÿäêîâàíèé íèì
àðõ³â ÎÎË. Áóâ ñåêðåòàðåì Êðàéîâî¿
óïðàâè Îðãàí³çàö³¿ îáîðîíè Ëåìê³âùèíè òà åêçåêóòèòèâíèì ñåêðåòàðåì
ó Ñâ³òîâ³é ôåäåðàö³¿ ëåìê³â. Ñï³âðåäàêòîð ÷îòèðüîõ òîì³â çá³ðíèêà «Àííàëè Ñâ³òîâî¿ ôåäåðàö³¿ ëåìê³â» ³ «Äåðåâÿíî¿ àðõ³òåêòóðè óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò».
Çðåäàãóâàâ çá³ðêó ñïîìèí³â êîëèøí³õ
âîÿê³â ÓÏÀ ç òåðåíó Ëåìê³âùèíè òà
Ïåðåìèùèíè «Â ðÿäàõ ÓÏÀ», òîì 2;
êíèæêó «Ìàëà ñàêðàëüíà àðõ³òåêòóðà
íà Ëåìê³âùèí³» Ò. ² Ì. Ëîïàòêåâ³÷³â ³
ðîìàíòè÷íó ïîâ³ñòü «Ä³â÷èíà ç Àìåðèêè» Â. Ìåðåùàêà. Ïðàöþº òàêîæ ïåäàãîã³÷íèì äîðàäíèêîì Øê³ëüíî¿ ðàäè,
â³äïîâ³äàº çà Øêîëó óêðà¿íîçíàâñòâà â
Áóôôàëî (øòàò Íüþ-Éîðê). Ç ÷åðâíÿ
1987 ð. äî ê³íöÿ 2006 ð. - ãîëîâíèé
ðåäàêòîð òèæíåâèêà «Íàðîäíà âîëÿ»,
ùî éîãî âèäàâàâ Óêðà¿íñüêèé áðàòñüêèé ñîþç â Ñêðåíòîí³ (øòàò Ïåíñèëüâàí³ÿ) ç 1911 ð. (1933 ð. ââåäåíî àíãë³éñüêó ñòîð³íêó). Çàâäÿêè éîãî âì³ëîìó, âèñîêîïðîôåñ³éíîìó êåð³âíèöòâó
òèæíåâèê ç äåðæàâíèöüêèõ ïîçèö³é
âèñâ³òëþâàâ ïîë³òèêî-åêîíîì³÷íó é
êóëüòóðíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³. Ì. Äóïëÿê - àâòîð ÷èñëåííèõ êóëüòóðîëîã³÷íèõ ñòàòåé â óêðà¿íîìîâí³é ïðåñ³ ÑØÀ,
çîêðåìà â «Ñâîáîä³», «Íàðîäí³é âîë³»
òà â ³íøèõ ïåð³îäèêàõ, à òàêîæ ñòàòåé,
îïóáë³êîâàíèõ ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè.
Âèñîêî îö³íþþ÷è ðåöåíçîâàíó
êíèæêó, õî÷åòüñÿ âèñëîâèòè äåê³ëüêà
ðîçäóì³â, çîêðåìà â äí³ Øåâ÷åíêîâîãî þâ³ëåþ.
Ó êíèç³ ïîäàíî óêëàäåíó íà âèñîêîìó ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ ïðîô. Î.
Êðàâ÷åíþêîì á³áë³îãðàô³þ àíãëîìîâíî¿ Øåâ÷åíê³àíè, äàòîâàíó 1964 ðîêîì. Îòî æ, ó íåîá³çíàíîãî ÷èòà÷à
ìîæå ñêëàñòèñÿ óÿâëåííÿ, ùî ç òîãî
÷àñó í³÷îãî íîâîãî íå çðîáëåíî â
àíãëîìîâí³é Øåâ÷åíê³àí³. À çðîáëå-

íî - õî÷ ³ íåäîñòàòíüî, òà âñå æ
÷èìàëî. Äîñèòü çãàäàòè ïåðåêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü Äæîíà Â³ðà, Â³ðè Ð³÷, Ì.
Íàéäàíà, ïóáë³êàö³¿ â ëîíäîíñüêîìó
æóðíàë³ «The Ukrainian Review», êíèæêîâ³ âèäàííÿ àíãëîìîâíèõ ïåðåêëàä³â
Øåâ÷åíêîâî¿ ïîåç³¿ â Êèºâ³ (1972,
1977, 1988, 1989, 2001, 2007) ³ â
Ìîñêâ³ (1964, 1979). Çîêðåìà øêîäà, ùî â êíèç³ íåìàº çîâñ³ì çãàäêè
ïðî êè¿âñüêå âèäàííÿ 2007 ð. Òîä³
âèäàâíèöòâî «Ìèñòåöòâî» îïóáë³êóâàëî âèáðàí³ ïîåç³¿ Ò. Øåâ÷åíêà â
îðèã³íàë³ òà â ïåðåêëàäàõ Â³ðè Ð³÷. Ó
êíèç³ âì³ùåíî ðåïðîäóêö³¿ íàéêðàùèõ çðàçê³â æèâîïèñó òà ãðàô³êè, ùî
âäàëî ðîçêðèâàþòü ð³çíîá³÷í³ñòü òàëàíòó Ò. Øåâ÷åíêà, éîãî óí³âåðñàë³çì.
Ó âèäàíí³ - 92 â³ðøîâ³ òâîðè Ò. Øåâ÷åíêà, ç íèõ 36 íîâèõ ïåðåêëàä³â,
çîêðåìà, áàëàä «Ðóñàëêà» ³ «Òîïîëÿ»,
â³ðø³â «Íàùî ìåí³ ÷îðí³ áðîâè...»,
«Êîëî ãàþ â ÷èñò³ì ïîëþ...», «Äîëÿ»,
«Ìóçà» òà ³í. Â³ðø «Äóìêà» («Òÿæêîâàæêî â ñâ³ò³ æèòè...») çàãàëîì àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ïåðåêëàäåíî âïåðøå. Ó ðàí³øå çðîáëåí³ ïåðåêëàäè
Â³ðà Ð³÷ âíåñëà ÷èìàëî óäîñêîíàëåíü, çîêðåìà, òâîð³â: «Äóìêà» («Òå÷å
âîäà â ñèíº ìîðå...»), «Òàðàñîâà í³÷»,
«Êàâêàç», «Ðîçðèòà ìîãèëà», «×èãðèíå, ×èãðèíå...». Âîíà òàêîæ ïåðåêëàëà ïåðåäìîâó àêàäåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè
². Ì. Äçþáè äî öüîãî âèäàííÿ. Íà
îñíîâ³ àíîòîâàíèõ á³áë³îãðàô³é, óêëàäåíèõ Ì. Òàðíàâñüêîþ (Ukrainian
literature in English: books and
pamphlets, 1890-1965. - Edmonton,
Alta, 1988. - 128 p.; Ukrainian literature
in English: articles in journals and
collections, 1840-1965.- Edmonton,
Alta, 1992. -176 p; Ukrainian literature
in English: 1980-1989.- Edmonton &
Toronto, 1999. 464 p.; Ukrainian
literature in English, 1966-1979. Edmonton & Toronto, 2010. 527 p.)
óêëàäà÷ êíèæêè ì³ã ïîäàòè îñíîâí³
øåâ÷åíêîçíàâ÷³ ïîçèö³¿ àáî õî÷à á
âèêîðèñòàòè á³áë³îãðàô³þ, óêëàäåíó
À. Ãðèãîðîâè÷åì - Shevchenko books
in English, 1911-1988. // Forum. 1989. - No. 77. Ïðàâäà, ïîäàííÿ òàêî¿
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âèìàãàëî á íåéìîâ³ðíèõ çóñèëü.
Â³ðø³ «Çàïîâ³ò» ³ «Ìåí³ îäíàêîâî...» ïîäàíî â êíèç³ â ïåðåêëàäàõ Ê.
Ã. Àíäðóñèøèíà òà Â. Ê³ðêêîíåëà,
õî÷à ôàõîâà êðèòèêà íàäàº ïåðåâàãó
ïåðåêëàäàì öèõ â³ðø³â, ùî ¿õ çä³éñíèëè Å. Ë. Âîéíè÷ òà Â³ðà Ð³÷. Äî ðå÷³,
âèïàäêîâî ïð³çâèùå Â³ðè Ð³÷ ïðîïóùåíî â «Ïåðåäìîâ³» Ì. Äóïëÿêà, äå
éäåòüñÿ ïðî àíãëîìîâíèé çàãîëîâîê
Ïðîïàìÿòíî¿ êíèãè, çàïîçè÷åíèé ç
ïåðåêëàäó ïîåìè «Êàâêàç», ùî íàëåæèòü Â³ð³ Ð³÷ (ñòîð. 9).
Ïîïðè îêðåì³ äð³áí³ íåäîñÿãíåííÿ, Ïðîïàìÿòíà êíèãà, áåç ñóìí³âó,
ñòàíå âàæëèâèì íàáóòêîì àíãëîìîâíî¿ Øåâ÷åíê³àíè òà äîïîìàãàòèìå
ãëèáøå îñìèñëèòè ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêèõ ïîñåëåíö³â â àíãëîìîâíîìó ñâ³ò³, çîêðåìà â ÑØÀ.
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Íàø äîñâ³ä êàçàõñüêèì
ã³ðíèêàì
Íåùîäàâíî çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè
âèùî¿ ìàòåìàòèêè, ïðîôåñîð Î.Î.
Ñäâèæêîâà ³ ïðîôåñîð êàôåäðè áóä³âíèöòâà ³ ãåîìåõàí³êè Î.Â. Ñîëîäÿíê³í âçÿëè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ êðóãëîãî ñòîëó ó ì. Õðîìòàó (Àêòþáèíñüêà îáë., Ðåñïóáë³êà Êàçàõñòàí) ç ïðîáëåì ïðîõîäæåííÿ êàï³òàëüíèõ ã³ðíè÷èõ âèðîáîê ó ñêëàäíèõ ãåîìåõàí³÷íèõ óìîâàõ ðîçðîáêè õðîì³òîâèõ ðîäîâèù Äîíñüêîãî ÃÇÊ. Íàøèõ â÷åíèõ, ÿê ñïåö³àë³ñò³â ó ãàëóç³ ãåîìåõàí³êè é ï³äòðèìêè ï³äçåìíèõ âèðîáîê,
çàïðîñèëî êåð³âíèöòâî Äîíñüêîãî
ã³ðíè÷îçáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó
(ô³ë³ÿ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
«Òðàíñíàö³îíàëüíà êîìïàí³ÿ «Êàçõðîì»).
Çàçíà÷èìî, ùî Êàçàõñòàí ñüîãîäí³
çàáåçïå÷óº 20% ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà õðîì³ò³â. Çà ÿê³ñíèì ñêëàäîì ðóäè
(45-48% âì³ñòó õðîìó),
ðîäîâèùàì «Êàçõðîìó»
íåìàº ð³âíèõ ó ñâ³ò³. Äî
òîãî æ øàõòà «Ìîëîä³æíà», ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó ÄîíÃÇÊ, íàéïîòóæí³øà ó ñâ³ò³ ç âèäîáóòêó
õðîì³òîâî¿ ðóäè.
Ó ðîáîò³ êðóãëîãî
ñòîëó âçÿëè ïðåäñòàâíèêè êåð³âíèöòâà ÀÒ
« Ò Í Ê»
Ê àçõð îì »,
ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ òà â÷åí³
âóç³â, ï³äïðèºìñòâ, íàóêîâèõ òà ïðîåêòíèõ óñòàíîâ êðà¿í ÑÍÄ ³ äàëüíüîãî çàðóá³ææÿ (Í³ìå÷÷èíà, Àâñòð³ÿ, ÏÀÐ). Íà çàñ³äàííÿõ
áóëè ïðåäñòàâëåí³ íîâ³òí³ òåõíîëîã³÷í³ ðîçðîáêè ç ïðîâåäåííÿ ã³ðíè÷èõ âèðîáîê, êð³ïëåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ âèðîáîê â ñêëàäíèõ
ã³ðíè÷îãåîëîã³÷íèõ óìîâàõ, ïðîåêòóâàííÿ, íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ, â òîìó
÷èñë³ ³ çäîáóòêè íàóêîâî¿ øêîëè ç
ãåîìåõàí³êè, øàõòíîãî òà ï³äçåìíîãî áóä³âíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó.
Íàóêîâö³ ÍÃÓ â³äâ³äàëè äâ³ øàõòè
Äîíñüêîãî ÃÇÊ - «10 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Êàçàõñòàíó» (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ âèðîáîê ãîðèçîíòó 880 ì, äå
âèÿâëåí³ ïðîáëåìè ç ïðîâåäåííÿ òà
ï³äòðèìêè âèðîáîê ó òð³ùèíóâàòèõ
ïîðîäàõ), «Ìîëîä³æíà» (ïîâåðõíåâèé êîìïëåêñ òà êîìïëåêñ âèäîáóòêó
ðóäè â³äêðèòèì ñïîñîáîì.
Î.Î.Ñäâèæêîâà òà Î.Â. Ñîëîäÿíê³í âçÿëè ó÷àñòü â äèñêóñ³¿ íà òåìó
ïðîâåäåííÿ ï³äãîòîâ÷èõ âèðîáîê ó
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Â³òàºìî!

Îëåã Ôåäîðîâè÷ ×ÎÐÍÎÃÓÇ - âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê-ñàòèðèê, ãóìîðèñò, ðîìàí³ñò, ïóáë³öèñò ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ëàóðåàò (ïåðøèé) ïðåì³¿ ³ì. Îñòàïà Âèøí³, ì³æíàðîäíèõ
ë³òåðàòóðíèõ ïðåì³é - ³ì. ²âàíà Áàãðÿíîãî òà
ðîäèíè Âîñêîá³éíèê³â. Â³í - àâòîð ïîíàä 30 êíèã,
ñåðåä ÿêèõ - 10 ðîìàí³â, ç ÿêèõ 8 - ñàòèðè÷íèõ.
Îëåã ×îðíîãóç - îäèí ç ïåðøèõ çàñíîâíèê³â
Êîíãðåñó (çãîäîì Ôîðóì) óêðà¿íö³â, ÷ëåí ïðåçèä³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Âñåñâ³òíüî¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
³ òàê äàë³, ³ òàê äàë³...
Öå, òàê áè ìîâèòè, äóæå ³ äóæå êîðîòê³ äàí³ ïðî âåëèêó íåâòîìèíó ³
áàãàòó íà çäîáóòêè ä³ÿëüí³ñòü òàëàíîâèòîãî óêðà¿íöÿ.
À òåïåð - ìè, áîðèñòåí³âö³, ùèðî, äóøåâíî çäîðîâèìî Îëåãà ×îðíîãóçà
ç ïîòðîºíîþ ìîëîä³ñòþ: 25+25+25. Ó ï³äñóìêó - ïåðø³ (çà ïðàâèëàìè
æóðíàëó "Ïåðåöü", ÿêèé íàø þâ³ëÿð ðåäàãóâàâ ê³ëüêà ðîê³â) 75.
Ìè ãîðä³ òèì, ùî Îëåã ×îðíîãóç - ïîñò³éíèé àâòîð æóðíàëó "Áîðèñòåí".
Áóäüòå, Îëåæå Ôåäîðîâè÷ó òàêèì, ÿê Âè áóëè ³ º - ìàéñòðîì ñëîâà,
íåáàéäóæèì äî äîë³ ð³äíî¿ Â³ò÷èçíè ãðîìàäÿíèíîì, äîáðîþ ³ ÷åñíîþ
ëþäèíîþ!
Ç ðîñè ³ âîäè Âàì, øàíîâíèé ìåòðå!

íåñò³éêèõ òð³ùèíóâàòèõ ïîðîäàõ òà ó
ñêëàäàíí³ ïðîãðàìè ðîá³ò ç íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ ñïîñîáó çàáåçïå÷åííÿ òðèâàëî¿ ñò³éêîñò³ êîìïëåêñó
êàï³òàëüíèõ âèðîáîê ãîðèçîíòó 880
ì.

Ó õîä³ êðóãëîãî ñòîëó ïðîâåäåí³
ðîáî÷³ çóñòð³÷³, âèÿâëåí³ ñï³ëüí³ íàóêîâ³ ³íòåðåñè òà âñòàíîâëåí³ ä³ëîâ³
êîíòàêòè ç ïðåäñòàâíèêàìè íàóêîâèõ, ïðîåêòíèõ òà âèðîáíè÷èõ îðãàí³çàö³é êðà¿í ÑÍÄ ³ äàëüíüîãî çàðóá³ææÿ (çîêðåìà, ç ÇÀÒ Ïðîìèñëîâà
ãðóïà «Êóçáàñïðîìñåðâ³ñ», â³ää³ëîì
ãåîìåõàí³êè Óðàëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ
ÐÀÍ ²íñòèòóòó ã³ðíè÷î¿ ñïðàâè, ã³ðíè÷èì â³ää³ëîì ÎÎÎ «ÃÑÊ-Øàõòïðîåêò», ã³ðíè÷èì â³ää³ëîì «Êàçä³ïðîöâåòìåò»).
Ç Õðîìòàó íàø³ ñïåö³àë³ñòè ïðèâåçëè íàóêîâ³ ìàòåð³àëè (áðîøóðè,
áóêëåòè, åëåêòðîíí³ ïðåçåíòàö³¿,
â³äåîìàòåð³àëè), ÿê³ º çíà÷èìèìè äëÿ
ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó ãåîìåõàí³êè, à
òàêîæ ö³ííèé äîñâ³ä ç âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ï³äçåìíî¿ ðîçðîáêè ðîäîâèù ó ñêëàäíèõ óìîâàõ.
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé
öåíòð ÍÃÓ.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÌÀÉ
Â³êòîð

ÃÎÍ×ÀÐÓÊ

Áàëàäà ïðî áàçàð
Ç ñåëà ïîä³ëüñüêîãî àâòîáóñ ¿äå
Â ñòîëèöþ íà áàçàð.
Ñòàð³. Ìàë³.
- Ùî âåçåòå, áàáóñþ?
- Ñâî¿ á³äè.
- Ùî âåçåòå, ä³äóñþ?
- Ìîçîë³.
- À ç ÷èì, þíà÷å, òè?
Äåáåëà æ ñóìêà.
- Òàê õî÷å êàì³íü ñêèíóòè äóøà!
- À ùî ó òåáå, þíêî?
- Ìîðå ñìóòêó.
², çíàºòå, íåìàº í³ ãðîøà.
À æ³íêà, ùî âäîâîþ ðàïòîì ñòàëà
² ïëà÷å êîæåí äåíü ³ êîæíó í³÷,
Ãîâîðèòü:
- ß áè ñëüîçè ïðîäàâàëà,
Àëå õ³áà ò³ ñëüîçè ó ö³í³?
- À ÿ ñòîëèöþ õî÷ó ïîäèâèòüñÿ,
Ò³êàþ äàë³ â³ä ñâî¿õ áîðã³â.
Ìî', êðàùå òàì? - ì³ðêóº ìîëîäèöÿ, Â ñòîëèö³ æ ãåí³¿, òî â ñåëàõ - ãí³é.
- ß ¿äó ñüîìó êëåïêó ïðîäàâàòè,
Áî ùîñü òîãî... ø-øêðåãî÷å
â ãîëîâ³, Áîð³äêó ãëàäèòü, ïîïðàâëÿ êðîâàòêó
Òàêèé ñîá³ ñîë³äíèé ÷îëîâ³ê.
- À ÷èì æå âè ïîò³øèòå, áåð³çêè?
- Â ï³òüì³ ìè áóäåì ñâ³òëî
ïðîäàâàòü.
Êðàñó âåçå çàäóìàíà ñìåð³÷êà
É ç³òõàº: - Ïðîïàäàòü òàê ïðîïàäàòü.
Äåðåâà é ëþäè - äîñèòü ïàñàæèð³â.
Äåðåâà âñ³, ÿê ïðàâèëî, ñòîÿòü.
² òóò í³õòî íå á³ñèòüñÿ ³ç æèðó.
Ç ÿêîãî æèðó? É äå éîãî óçÿòü?!
Â ñàëîí³ í³äå ÿáëóêó óïàñòè.
Âñ³ ¿äóòü "çàéöåì".
Ãðîø³ íå äçâåíÿòü.
- ß êðàäó âñå, ùî ìîæíà ò³ëüêè
âêðàñòè, Ç³çíàëîñÿ â êóòî÷êó ïàöàíÿ.
Êàëèíà õî÷å ùàñòÿ êóïóâàòè
Âêðà¿í³-ìàì³ ð³äí³é äîðîã³é.
À ùàñòÿ âîíà âàðòà. Çâ³ñíî, âàðòà.
² âæå äàâíî.
- Î, êëÿò³ âîðîãè!
Íàâ³ùî ìîþ íåíþ ðîç³êðàëè?
"Âæå âìåðëà" - òàê âè õî÷åòå
ñï³âàòü?
À äçóñüêè âàì!
Íåõàé âàñ Áîã êàðàº.
À ÿ ìàòóñþ áóäó ðÿòóâàòü!
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Òåòÿíà Âàñèë³âíà ßÊÎÂÅÍÊÎ íàðîäèëàñÿ
16 òðàâíÿ 1954 ðîêó â ñ. Ñîáîë³âö³ Òåïëèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èëà
Â³ííèöüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
òà àñï³ðàíòóðó ïðè ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.
Ã. Øåâ÷åíêà ÀÍ Óêðà¿íè. Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê. Äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Â³ííèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî. ×ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè ç 1988 ðîêó. ×ëåí ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.
Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Àâòîðêà êíèã ë³ðèêè òà ïåðåñï³â³â ç³ Ñâÿòîãî Ïèñüìà, ê³ëüêîõ
â³ðøîâàíèõ êàçîê äëÿ ä³òåé. Äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü îñâ³òè, êóëüòóðè òà äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ. Ãîëîâà îáëàñíî¿ êðàºçíàâ÷î¿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âåëèêà ð³äíÿ». Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè
Óêðà¿íè.

Òåòÿíà ßÊÎÂÅÍÊÎ
* * *
Àõ, áóâàþòü ìóæ÷èíè,
ìîâ êóë³, ìîâ áîìáè, ìîâ ëåçà,
Íåáåçïå÷íî-íåâòîìí³, ÿê õèæà
ðóëåòî÷íà ãðà,
Ïðèíöèïîâî õì³ëüí³, ïðèíöèïîâî
æîðñòîêî-òâåðåç³,
Áåçïðèíöèïíî ï³äñòóïí³ çà ìåæàìè
â³ðíîñò³ é çðàä.
Àõ, áóâàþòü ìóæ÷èíè,
ÿê ïîâåí³, çëèâè, ÿê âèíà
Ç íàéäîðîæ÷èõ ï³äâàë³â,
â ÿêèõ çàáëóäèëèñü â³êè.
ßê ñòèõ³¿ íåáåñí³
Íà òå âîíè, ïåâíî, é ìóæ÷èíè,
Ùîá ó ¿õí³õ ðóêàõ çàãîðÿëèñü ³ ãàñëè
ç³ðêè.
¯õí³ ñíè ðîçãîðòàþòü äîð³ã ³ çàêîí³â
ñóâî¿.
Â ¿õí³õ æèëàõ êëåêî÷óòü âîãí³
ïðåäêîâ³÷íèõ çàãðàâ.
Àõ, áóâàþòü ìóæ÷èíè
äëÿ âëàäè, äëÿ çáðî¿, äëÿ âîºí,
Çàâîéîâíèêè äóõó,
âîëîäàð³ ì³ñò ³ äåðæàâ.
Ìàíäð³âí³ ìåíåñòðåë³, âîæä³,
íåâòîëåíí³ êîõàíö³
Â ¿õí³õ äóøàõ í³êîëè æàãà ïåðåìîãè íå
ñïèòü
Ùî òè ìîæåø, î æ³íêî?
Õ³áà ùî çàïëàêàòè âðàíö³.
Íàïî¿òè êîíÿ. Ïîìîëèòèñü íà ïèë
ç-ï³ä êîïèò.
Çáåðåãòè éîãî øåï³ò:
«Ãëÿäè æ, íàðîäè ìåí³ ñèíà »
Ñêëàñòè ï³ñíþ ïå÷àëüíó.
Ïðèêðèòè î÷³ïêîì ÷îëî.
Â³í ïî¿äå, à òè
äîíîñè â ñâî¿ì ëîí³ äèòèíó.
², êîëè ï³äðîñòå,
ï³äñàäè éîãî âïåðøå â ñ³äëî

* * *
À õòî ò³ ëþäè, ùî ðîáîòó ìàëè
ùîíî÷³ ëþòî ãðþêàòè ó äâåð³,
òðóñèòè êíèãè, ï³äæàêè, á³ëèçíó,
ðåòåëüíî â³äáèðàòè âñå, ùî çìîæå
õî÷ çâ³ääàë³ê ââ³éòè ó êîìïðîìàò?
Ç ïðåçèðëèâî-ïîãîðäëèâèì
îáëè÷÷ÿì
äèâèëèñÿ íà ìàòåðèíñüê³ ñëüîçè,
íà òèõèé â³ä÷àé, íà äèòÿ÷å ãîðå,
ò³ ãðîáàð³, íå â øêóð³ ³ ñìîë³,
à ó íîâåíüêèõ, ç êèøåíüêàìè,
ôðåí÷àõ?
Áåçëèê³, æîðñòêîîê³, âóçüêîãóá³,
ïèøàëèñü òèì, ùî ìîæåòå âáèâàòè?
Äå âè òåïåð?
Õòî âè òåïåð?!
Â òðàìâàÿõ
áîþñü äèâèòèñü íà ïåíñ³îíåð³â:
Ó êîæíîìó íåâàæêî ïðè áàæàíí³
âï³çíàòè ò î ã î «ïðîôåñ³îíàëà»
² æåðòâó ò î ã î ëåãêî óï³çíàòü
Äå âè òåïåð, õòî â òþðìàõ êàòóâàâ?
Õòî óïèâàâñÿ íåëþäñüêèì
ñòðàæäàííÿì?
Õòî ö³ëèâñÿ â ïîòèëèö³ í³ì³?!
ß íå ïèòàþ, õòî ó òîìó âèíåí,
ùî âè òàêèìè, çâèðîäí³âøè, ñòàëè.
Îáñòàâèíè
Ñëèçüêèé õîëîäíèé ñòðàõ
Ãèäê³, ïîòâîðí³ âèðîäêè-ìóòàíòè!
Í³õòî âàñ íå ïðèìóøóâàâ!
Ñàì³
êàòàìè ñòàëè.
² ñåáå ëþáèëè.
² äîñ³ âè ñîáîþ ãîðäèòåñü,
íå äóæå òî é ìàñêóþ÷èñü.
² òåæ ÷àñòèíà ìîãî ð³äíîãî íàðîäó

ßÊÙÎ ÇÀÑËÓÆÈÒÜ
Ñòàð³þ÷³ æ³íêè â Áóäèíêó
â³äïî÷èíêó
Âæå, ïåâíî, ê³ëüêà äí³â,
ÿê â³äíàéøëè ðîçâàãó:
ªäèíîäóøíî âñ³ øåëüìóþòü
÷îëîâÿãó:
- Ñòàðèé øêàðáóí, à, áà÷ ïðèâàáèâ ä³â÷èíèíêó!
Òàêè æ - òðóõëÿâèé ïåíü, òîâñòóí
ñèâîáîðîäèé,
Òàêîìó á íà ïå÷³ â³âñÿíó êàøó ¿ñòè!
×îãî âîíà, îòà, ùîâå÷îðà
ïðèõîäèòü
Òàêèé íåáëèçüêèé ñâ³ò äî íüîãî,
àæ ³ ì³ñòà?!
Ñòàð³þ÷³ æ³íêè ñâî¿ ïðàñóþòü
áëóçè,
×³ïëÿþòü êîì³ðè ³ç ÷îðíî-áóðèõ
ëèñ³â,
Ñ³äàþòü âçäîâæ àëåé ó
íåâèðàçí³é òóç³
² äèâëÿòüñÿ óñë³ä ðîâåñíèêàì
îáëèñëèì.
À ò³ ñîá³ - òþïöåì - êóäèñü â ãëèáèíè ïàðêó,
Ëîâèòè çà õâîñòè ùåçàþ÷³ ñïîêóñè.
Õòî ùî ñîá³ øóêà: õòîñü - ÷àðêó,
õòîñü - öèãàðêó,
À òîé - ëþáîâ³, õî÷ çàïë³ñíÿâ³ëèé
êóñåíü.
Ñòàð³þ÷³ æ³íêè ñèäÿòü íà êîæí³é
ëàâö³.
Íå ò³ óæå ëîâö³. Íå òå óæå äîâê³ëëÿ.
Ñï³øèòü, ñï³øèòü æèòòÿ ³ âèñëèçà
êð³çü ïàëüö³,
Ðåãî÷å íàä ëþäñüêèì ñì³øíèì
ìèíóùèì ò³ëîì.
Ïåðåò³êà æèòòÿ ç çåìíîãî
ó íåáåñíå.
Ò³ëåñíèõ íàñîëîä ïåðåöâ³òàþòü
ðóæ³.
Îòî îäíà äóøà ó íåáåñàõ
âîñêðåñíå,
² òî - ÿêùî íà òå ó Ãîñïîäà
çàñëóæèòü.
×ÅÊÀÍÍß
Òîé, ùî ñóäèâ,
êàæå: «ß íå ñòð³ëÿâ».
Òîé, õòî ñòð³ëÿâ,
êàæå: «ß íå ñóäèâ».
Õòî çíàº ïðàâäó?
Ñâÿòà çåìëÿ.
Â í³é çàõîðîíåíî âñ³ ñë³äè.
Òîé, õòî ñóäèâ,
ùå äîâãî ñóäèâ.
Òîé, õòî ñòð³ëÿâ,
íå ïîâ³ñèâñü, í³.
Ó êåð³âíîìó êð³ñë³ ñèä³â,
³ îðäåíè îäÿãàâ âîñåíè.
Ò³, õòî ñóäèâ ³ ñòð³ëÿâ - æèâóòü,
Ïåíñ³þ ìàþòü,
Ïîâàæíó õîäó.
Æäóòü, ìîæå, çíîâó ¿õ ïðèçîâóòü.
Æäóòü.

ÌÎËÈÒÂÀ ÇÀ ÌÀÌÓ

Òàì, çà äóìêàìè é
ðîêàìè,
Òèõî çá³ãà æèòòÿ.
Áîæå, õðàíè ìåí³ ìàìó,
Ñèâå é ïîê³ðíå äèòÿ.
Â³÷íà ÿêàñü ðó¿íà Ò³ëüêè ðîáè é ðîáè!
Ùî âîíî çà êðà¿íà,
Äå ìàòåð³ - ðàáè?!
×îðíà ðîáîòà çðîäó
Âèïèëà ñèëó äî äíà:
Ä³òè, õàòè, ãîðîäè,
Ãîëîäîìîðè,
â³éíà
Áîæå, ºäèíèé ñâ³äêó
Âñ³õ ¿¿ ñë³ç ³ ìóê,
Áîæå, ïðîäîâæ ¿é â³êó
Òóò, äå ùå ÿ æèâó.
Òàì, ó íåáåñí³ì ëîí³,
Äå íå ãðèìëÿòü ãðîìè,
Â ñâ³òë³ Ñâî¿ äîëîí³
Äîëþ ¿¿ â³çüìè.
Äàé ¿é çäîðîâÿ, Áîæå,
Ëàñêè ³ ñï³â÷óòòÿ.
Ùàñòÿ íå ìàëà.
Ìîæå,
Ìàòèìå õî÷ æèòòÿ
Áîæå, â Ñâîºìó Õðàì³
Â³÷íî¿ òà¿íè,
Áîæå, õðàíè ìåí³ ìàìó,
Ìàìó ìîþ õðàíè

***
Âñå ìîæå ñòàòèñü íà çåìë³,
Äå êîæåí âëàñíó äóøó
äóøèòü,
Äå êîðàáë³ - íå êîðàáë³,
À ëèø ìàëåíüêèé êëàïòèê
ñóø³,
Äå ùî íå ð³ê - òî øðàì,
òî êàðá,
Òî þâ³ëåé êîíêâ³ñòàäîð³â,
² äå ð³êà - âæå íå ð³êà,
À ïðîñòî - äîâãèé øëÿõ äî
ìîðÿ.
Âñå ìîæå ñòàòèñü íà çåìë³,
Äå â êîæí³ì ñåðö³ çð³º
êàì³íü,
Äå ìè æèâåì, ³ ìè - ìàë³,
² íåðîçóìí³, ³ ëóêàâ³,
Çàëîæíèêè ñì³øíèõ òðèâîã,
Äð³áíèõ òóðáîò, ñ³ìåéíèõ
í³ðîê.
² ò³ëüêè Áîã, ºäèíèé Áîã
Óñå ùå â íàñ äëÿ ÷îãîñü
â³ðèòü.

Ï²Ä ÊÈªÂÎÌ
Ï³ä Êèºâîì ÿêèéñü ñ³ðîìà
(²ç òðàñè âèäíî êð³çü
ïàðêàí)
Ñîá³ ñïîðóäæóº õîðîìè.
Âæå é âåëè÷åçíèé êîòëîâàí
Íà ìåòð³â ïÿòü óíèç
âîçðèëè.
Óæå âàæê³ áåòîíí³ áðèëè
Îäíó äî îäíî¿ êëàäóòü
² ïðèïàñîâóþòü ïîâîë³,
² ïî ñò³í³ óçäîâæ ïîâçóòü
ßê³ñü îòî ïî ïîÿñ ãîë³,
Ïîõìóð³ ëþäè áðîíçîëèö³,
Íåìîâ ºãèïåòñüê³ ðàáè
Íà ôàðàîíîâ³é ãðîáíèö³.
², ïåâíî, ¿ì íà òå äàðìà,
×è öå - ïàëàö, ÷è öå òþðìà,
×è òå ³ ³íøå ðàçîì âçÿòå.
Âîíè ïðàöþþòü, ÿê ïðîêëÿò³,
Ïîõìóðî é ìîâ÷êè

ÑÅÐÖÅ ÍÎ×²
Òðè áåð³çêè ñåðåä ïîëÿ,
À íàä íèìè - ì³ñÿöü
â íåá³,
Ì³ñÿöü â íåá³ ãóñòîñèí³ì,
Ì³ñÿöü äçâ³íêîêðóãëîëèöèé,
Ì³ñÿöü ðàä³ñíî-ãàðÿ÷èé,
ßê æàäàíèé ïîö³ëóíîê.
Òðè áåð³çêè ñåðåä ïîëÿ,
Ñåðåä ïîëÿ ìîëîäîãî,
Ïîëÿ, ñïîâíåíîãî òèø³,
Ñîêîâèòî¿, ïÿíêî¿,
Â ðîñÿíèñò³é ïîçîëîò³
Ñÿéâà ì³ñÿ÷íîãî ñì³õó.
Òðè áåð³çêè ñåðåä ïîëÿ,
Íà÷å òðè òîíåíüê³ ñâ³÷êè,
×èñòèì ïîëóìÿì
çåëåíèì
Ó í³÷í³ì òð³ïî÷óòü íåá³.
² íàä íèìè, ³ íàä íàìè
Íà ëþáîâíå áîæåâ³ëëÿ
Ñâ³ò óâåñü áëàãîñëîâëÿº
Âåëåòåíñüêå ñåðöå
íî÷³
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• СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ «БОРИСТЕНУ»

Анізія ПУТЬКО-СТЕХ ( Торонто, Канада) отця Озаркевича і Теофілії
з Окуневських було
п’ятеро дітей, трьох
синів і дві доні:
Володимир(18531922)-грекокатолицький священик, відомий в
Галичині культурногромадський діяч,
Євген (1861-1916)один з найпопулярніших лікарів в
Галичині,
Логвин
– відомий адвокат, Ієроміна, що
була
споріднена
з сім’єю Соломії
Крушельницької,
та Наталія. Дім
оходила Наталія Коотця
Озаркевича
був осебринська із славноредком української кульго священичого роду
тури, центром, де збираОзаркевичів. Дід Наталії
лась молодь, приваблена
Іван Озаркевич (1795-1854)
духовною й фізичною крагреко-католицький свящесою молоденької Наталі,
ник, визначний культурноїї грою на піяно, співами
освітний діяч знаний в цілій
та гарними обставинами
Галичині, як любитель техатнього життя Озаркевиатру, знавець, шанувальчів. Серед друзів приходник і пропагатор творчості
ство Озаркевичів називали
українських письменників.
"Руськими Афінами".
Разом із Алоїзі Ляйтнером
В 1874 році Наталія
заснував у 1848 році амаодружується з теологом
торський театр в Коломиї,
Теофілем
Кобринським,
перший в тому місті і перлюдиною шляхотною, ніжший в Галичині, що ставив
ною, чудовим співаком і
прилюдні українські вистакомпозитором, засновниви. Для театру переробляв
ком міської читальні і хору
твори відомих українських
в Снятині, де був парописьменників: Івана Котляхом. Любитель фольклору
ревського, Григорія КвіткиПрикарпаття,
записував
Основ’яненка, Остапа Пинародні пісні, колядки, песаревського. Батько Наталії
рекази. Сам широко освіІван Озаркевич (1826-1903)
чений, всіляко сприяв інбув не лише ревним грекотелектуальному розвиткові
католицьким священиком,
своєї молодої дружини. На
прекрасним
проповіднипревеликий жаль подружнє
ком, але і письменником.
щастя було короткотриЙого п’єси і переклади
валим, бо вже у 1882 році
друкувалися в тогочасних
нагло помирає Теофіль
альманахах. Був послом
Кобринський, вірний друг,
до галицького сойму і аводнодумець, той який умів
стрійського
парляменту.
вислухати, зрозуміти наНародилася Наталія 8-го
прям думок,і планів своєї
червня 1855 року в селі
дружини. Зламана нещасБалелуї Снятинського потям і сердечною розпукою
віту на Станіславщині (нині
молода вдова, не забезІвано-Франківщині),
де
батько був парохом. В тих
печена жадними матерічасах дівчат не посилали
яльними засобами пoкидає
до школи, бо і майже не
Снятин і повертається до
було шкіл, де могли б народинного дому. У великовчатися дівчата, тому Наму душевному горі не уявталя навчалася вдома під
ляє собі дальшого життя
наглядом батька. Окрім забез укоханого мужа. Щоб
гальних наук вивчала украрозвіяти журбу дочки, чутїнську, польську, німецьку
ливий батько забирає її з
та французьку мови. Засобою до Відня, вводить
любки читала Турґенєва,
в Товариство українських
Гоголя, Міцкевича. В сім’ї
студентів "Січ" засноване

П

в 1868 році. Його засновниками були Анатоль Вахнянин та Юліян Целевич
і воно відограло видатну
ролю в історії українського
національного відродження
під австрійською займанщиною. Там Н. Кобринська
знайомиться з передовими
діячами того часу Остапом
Терлецьким і Василем Полянським. Вони помітили в
неї непересічну інтелегенцію, бистрість умислу, літературний хист і з усяких
мір заохочували до писан-

но студентських. Значення
"Київської (Старої) Громади" полягало не лише в
пробудженні
української
національної
свідомості,
в організації національного визвольного руху, але
насамперед у заходах досягнення цієї мети – розвитку наукової, культурногромадської
роботи
в
українському суспільстві.
Членами "Київської Громади" між іншими були
такі визначні особистості
як: М. Драгоманов, К. Михальчук, П. Чубинський
(абтор слів гімну України
"Ще не вмерла Україна"),
О. Кістяківський, Т. Рильський, М. Лисенко, П.
Житецький, М. Старицький, В. Антонович та інші.
Через свою діяльність М.
Драгоманов в 1875 році
змушений був емігрувати початково до Відня, а
згодом до Женеви, де в
1876 – 1889 роках очолював осередок української
політичної еміграції. В
1889 році переїхав до Софії (Булгарія), де до кінця
свого життя був професором Софійського Університету. Знайомство Наталії
Кобринської з М. Драгомановим і постійний зв’язок
з ним, мали значущий
вплив на її письменницьку
і суспільно-громадську діяльність. У своїй "Автобіографії" Н. Кобринська так
висвітлює своє національне самоусвідомлення під
впливом М. Драгоманова
"Тут доперва стало мене
застановляти
для
чого
Драгоманов, чоловік європейської ученості, посідаючи найбільше розповсюджений слав’янський язик,
російський, пише українською і стала пізнавати,
що лиш на національних
підставах може піднестися
маса до загальної культури і цивілізації". Ці поняття стали життєвим девізом
Н.Кобринської. Всю свою
літературну і громадську
діяльність вона присвятила питанням визволення
української жінки з підданства, меншовартості, суспільного анальфабетизму,
що виникали з браку освіти
і патріархального сімейного устрою та вибороти
для неї рівноправність з
чоловіками в усіх сферах

ПІОНЕРКА
ЖІНОЧОГО
РУХУ –
НАТАЛІЯ
КОБРИНСЬКА
ня. Мабуть, їхня заохота
дала плоди, бо вже недовзі
з’являються її перші в оповідання: "Пані Шумінська
або Дух Часу" (1883) і "Задля кусника хліба" (1884).
В осені 1884 року отець
Іван Озаркевич обіймає
парохію в Болехові на Станіславщині і переїздить
туди з цілою родиною, де
Наталія проживе цілий свій
вік. В 1887 році Наталія Кобринська разом із Софією
Окуневською(1865-1926)
– першою жінкою-лікарем
в Австро-Угоржині, першою українкою, яка здобула Університетську освіту, їде на кілька місяців до
Швейцарії. У Женеві пізнає
рідного брата Олени Пчілки, дятька Лесі Українки,
видатного історика, публіциста, філософа, літературознавця, фольклориста,
громадського діяча Михайла Драгоманова (18411895). Одного з перших,
хто намагався своєю діяльністю розбудити галицьке
громадське життя, піднести рівень суспільної свідомості. Організатора "Київської (Старої) Громади",
що діяла в 70х-80х роках
ХІХ століття і була ідейноорганізацийним центром
українського руху. На її
базі повстала велика сітка
"гронад" по Україні голов-
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діяльності. Ця модерністка за своїм політичним та
художнім світоглядом досконало розуміла потребу
економічного, політичного
і побутового розкріпачення
жіноцтва. Розуміла також,
щоб осягнути мету - треба
домогтися доступу жінок
до освіти, піднести жіноцтво до розуміння своєї
людської гідності і вартості, вказати йому шлях, щоб
стати корисним членом
суспільства. Зробити це
можна, лише об’єднавши
жінок і згуртувавши їх навколо прогресивних західноєвропейських
ідей,
які потрібно реалізувати,
ставши на національно соборницький шлях. В 1884
році Н.Кобринська закладає в Станіславові (нині
Івано-Франківськ) перше
освітнє "Товариство Руських Жінок", метою якого
мала бути пропаганда жіночого питання з допомогою літератури. Сама Н.
Кобринська так формувала завдання "Товариства":
"Ми поклали собі метою
впливати на розвій жіночого духа через літературу,
бо література була всебічним образом ясних і темних
сторін суспільного ладу,
його потреб і недостатків". В уяві Н. Кобринської
- палкої поборниці культурного єднання західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною таким
об’єднавчим середником
мав стати жіночий часопис,
що допоміг би об’єднати
жінок усіх українських земель до спільної праці. З
цією метою вона нав’язує
зв’язки з українками з-поза
Галичини, перш за все з
жінками
з
Наддніпрянщини та Волині, і в червні
1887 року з ініціятиви Н.
Кобринської при помочі
Олени Пчілки і підтримці Івана Франка, у Львові
виходить 464-ро сторінковий Альманах "Перший
Вінок", в якому було надруковано 49 прозових, поетичних та публіцистичних
творів сімнадцяти жінокписьменниць з усіх теренів України, таких як: Ганна
Барвінок, Дніпрова Чайка, Уляна Кравченко, Анна
Павлик, Олена Пчілка, Михайлина Рошкевич, Софія
Окуневська, Ольга Франко,
Леся Українка, Людмила
Старицька, Олена Грицай,

Клементина Попович, Олеся Бажанська, Наталія Кобринська, яка друкує тут
своє перше оповідання
"Пані Шумінська" і образок
з життя "Пан Судія". Альманах "Перший Вінок" - це чи
не перший у світі збірник
антології жіночої творчості,
зібраної, відредагованої та
виданої жінками. Його вихід у світ можна вважати як
епохальну подію, оскільки
багато жінок змогли презентувати себе як митців і
ідентифікуватися з певними інтелектуальними колами, що в умовах тодішньої
соціально-політичної марґінальності було дуже важливим. Помимо того, що
поява Альманаху викликала критику з боку різних
політичних і культурних
угруповань зарівно в тогочасній пресі, як і назагал в
неосвіченому галицькому
суспільстві головно серед
мущин, то роля яку відограли поміщені в ньому
твори визначних українських письменниць, стала
рушійною силою в розвитку жіночого руху. Звідси
пролунав рішучий голос
в справі університетської
та гімназійної освіти для
жінок, що в умовах національного гноблення окупантами слід розцінювати,
як справжній політичний
виступ. Наталія Кобринська закликала учасниць
"Першого вінка" провести
акцію зібрання підписів під
петицією щодо допущення
жінок до вищих шкіл. Акцію
провадили Ольга Озаркевич на Станіславівщині,
Олеся Бажанська на Львівщині, Уляна Кравченко
на Дрогобиччині, Евгенія
Ярошинська, Ольга Кобилянська на Буковині.
В 1893-1896 роках Наталія Кобринська організує
видавництво "Жіноча бібліотека" і здійснює новий видавничий проект – випускає три книги альманаху
"Наша доля", на сторінках
яких були друковані твори
жінок літераток, їхні літературні огляди, статті про
жіночий рух, звернення до
австрійського уряду про
дозвіл жінкам навчатися в
університетах, про організацію дітячих захоронок,
особливо по селах. З ініціативи Н. Кобринської до Галицького сойму впливають
петиції відносно дозволу

вступу жінок до університетів, заснування першої
жіночої гімназії, допущення дівчат до клясичних гімназій. Вона перша пише
"відозву до руського жіноцтва", в якій закликає жінок закладати товариства з
метою організації по селах
захоронок (садочків) для
дітей. Сама організує в Болехові захоронку не лише
для сиріт, але і для дітей,
які мали батьків. В серпні
1899 року Н. Кобринська
здійснює свою мрію і разом
з Ольгою Кобилянською їде
до Києва, де зустрічається
з відомими діячами української культури: М. Старицьким, І. Нечуй-Левицьким,
М. Коцюбинським, Б. Грінченком, з якими пізніше
буде постійно листуватися,
обмінюватися думками та
ідеями. В Києві також знайомиться з організаціями
жіночих навчальних закладів, зокрема пенсіонів, інститутів шляхетних дівчат
та дитячих садочків, щоб
на їхньому прикладі відкривати подібні в Галичині.
Наталія Кобринська у своїх
думках виношує новий великий проєкт, а саме - видати белетристичні твори українських авторів та
переклади
чужинецьких
авторів, створивши цикл
жіночих постатей, кожна
з яких виконала визначну
місію у своєму житті. Щоб
тим заохотити жінок вийти
поза поріг своєї хати і активно включитися в освітню, соціально-громадську,
культурну і політичну працю, для добра власного народу. З цією метою в 1912
році відновлює діяльність
видавництва "Жіноча бібліотека". На жаль Перша
Світова Війна перервала
працю над тим проектом.
Письменниця глибоко і болісно пережила події Першої світової війни, її серце
ранило те, що Україна розділена окупантами, її землі
належали різним державам, що воювали проти
себе, а українці, живучи в
тих державах, воювали не
за свою справу і змушені
були вбивати один одного.
Цим подіям вона присвятила збірку "Воєнні Новелі",
підготовлену в 1918 році, в
склад якої увійшли твори:
"Кінь", "Полишений", "На
цвинтарі", "Свічка горить",
"Каліка" та найбільш відомий твір "Брати".

Ціла суспільно–громадська праця Наталії Кобринської пливла одним
руслом з її літерацькою
творчістю. Одна і друга
були присвячені українській жінці. З одного боку
показували реальну дійсність і трагізм жіночої
долі, а з другого боку вказували шляхи, ведучі до її
розкріпачення, піднесення до гідності людини, до
осягнення нею внутрішньої свободи, вміння плекати солідарність і громадську відповідальність,
заохочували до боротьби
за доступ до освіти і повної участі в усіх ділянках
життя на рівні з чоловіками.
Михайло Грушевський
(1866-1934) подає ось такий хронологічний список
творів Наталії Кобринської: "Пані Шумінська
або Дух часу" (1883), "Задля кусника хліба" (1884),
"Судія" (1885), "Як стара
Янова їхала залізницею
від Коломиї до Бурштина"
(1885), "Виборець" (1889),
"Жидівська дитина" (1890),
"Перша учителька" (1892),
"Lebeslanung" (1892), "Св.
Миколай" (1893), "Ядзя і
Катруся" (1890), "Відьма"
(1893), "Душа" (1898),
"Рожа" (1897), "Чортище"
(1898), "Блудний метеор",
"Омен" (1899), "Брати"
(1918). Далі йдуть численні публіцистичні та критичні статті, її реферати та
промови.
Видатна письменниця,
реалістичний співець незавидної долі тогочасного українського жіноцтва,
палка ініціяторка і борець
за культурне, суспільногромадське єднання усіх
Українських Земель в одну
неподільну цілість, головний
основоположник,
ідеолог та організатор
жіного руху в Україні, Наталія Кобринська останні
роки жила самотньо у великій біді і злиднях. Померла від тифу у своїй хатині в Болехові. В останні
дні перед смертію ніхто не
навідувався до неї, а коли
прийшли, застали її мертвою, тому докладна дата
відходу у вічність достеменно не відома. Записано 22-го січня 1920 року.
Похоронена на цвинтарі в
Болехові. Нині в Болехові
існує музей Наталії Ко•
бринської.
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ßÊÀ ÂÎÍÀ  ÑÂÎÁÎÄÀ Ó ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²?

Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ó Öåíòð³ åñòåòè÷íîãî ðîçâèòêó êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë ô³ëîñîôñüêîãî-ìèñòåöüêîãî ïðîåêòó «Ìóçà ñâîáîäè â îáð³ÿõ
òâîð÷îñò³». Íà íüîìó îáãîâîðþâàëè ñâîáîäó â ïîåç³¿, ïðîç³ òà ìóçèö³ çà ó÷àñòþ
÷ëåí³â Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ Áóðëàêîâà, Âîëîäèìèðà Ëóöåíêà òà Ãðèãîð³ÿ Ãàð÷åíêà.
- Êîëè ñòâîðþâàâñÿ ïðîåêò ùîäî
ïðîáëåì ñâîáîäè ó òâîð÷îñò³, äåõòî ñïðàâåäëèâî çàïåðå÷óâàâ ôàêò ³ñíóâàííÿ
Ìóçè ñâîáîäè â àíòè÷íîñò³, - ðîçïîâ³ëà
âåäó÷à çàõîäó, äîöåíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿
ÍÃÓ Íàòàë³ÿ Òàðàñîâà.  Àëå ìè
âñå æ òàêè îêðèëèëè íàø ïðîåêò
íàçâîþ Ìóçè ñâîáîäè, àäæå ó
âñ³ ÷àñè ùàñòÿ ëþäèíè âèçíà÷àëîñÿ ó ñâîáîä³ ìèñëåííÿ é
ä³é». Â³ä Íàòàë³¿ Þð³¿âíè ñòóäåíòè òàêîæ ïî÷óëè, ÿê ïîíÿòòÿ
ñâîáîäè â ìèñòåöòâ³ òðàêòóâàëè â ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿. Éîãî æ ñó÷àñíå áà÷åííÿ âèñëîâèëè ó
ñâî¿õ âèñòóïàõ ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó.
Ïîåò Ñåðã³é Áóðëàêîâ, ó ïåðøó ÷åðãó, çàïèòàâ ñòóäåíòñüêó
àóäèòîð³þ: ÷è â³ä÷óâàþòü âîíè
ñåáå â³ëüíèìè? Âèÿâèëîñü, ïèòàííÿ áàãàòîì³ðíå ³ îäíîçíà÷íî äàòè íà íüîãî â³äïîâ³äü
ñêëàäíî. Ó ñó÷àñí³é ïîåç³¿ äåõòî

ÑÒÎ ÐßÄÊ²Â ÏÐÎ ÊÍÈÃÓ
Éîñèï Ñ²ÐÊÀ (Òîðîíòî, Êàíàäà)
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âçàãàë³ ïàïëþæèòü ïåðâîðîäñòâî ñâîáîäè, âèâåðòàþ÷è íà ïîâåðõíþ áðóä
³ âñå òå, ùî ïðîòèð³÷èòü åòèö³. Â³ðø³
Ñåðã³ÿ Ðîìàíîâè÷à ïðîñî÷åí³ çîâñ³ì
³íøîþ ñâîáîäîþ, ÿêà ³íîä³ äàðóº
â³ä÷óòòÿ ïðèðîäíî¿ áåçìåæíîñò³.
- Ùîá ìè íå ãîâîðèëè ïðî ñâîáîäó  çàëèøàºìîñü ðàáàìè, - ðîçïî÷àâ ñâîþ äóìêó ïîåò Ãðèãîð³é Ãàð÷åíêî. ¯¿ â³í îáóìîâèâ ³ñòîðè÷íèìè
ïîä³ÿìè: çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ñóñï³ëüñòâî íàñò³ëüêè çâèêëî ñë³äóâàòè
³äåÿì âëàäè, ùî âòðàòèëî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Íàâ³òü ñüîãîäí³ çðîñòàº ïîêîë³ííÿ âèõîâàíå íà ³äåàëàõ ìèíóëîãî. Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàº, ùîá
ïîçáàâèòèñü öüîãî ðàáñòâà ïîòð³áåí íå
îäèí äåñÿòîê ðîê³â. Òàêèé ïðîöåñ íå ïðèñêîðèòü í³ÿêà ñâîáîäà ñëîâà ³ âñåäîçâîëåí³ñòü. ²ç öèì ïîãîäèâñÿ ³ ïèñüìåííèê
Âîëîäèìèð Ëóöåíêî. Â³í äîâãèé ÷àñ ïðàöþâàâ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ é ñàì
ïðîõîäèâ ïåðåëîìíèé åòàï, êîëè áóëà çíÿòà ³äåîëîã³÷íà öåíçóðà. Íà äóìêó Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à ñó÷àñíà ñâîáîäà ïåðåòâîðèëàñü ó çëî. Ìèòö³ ïî÷àëè îïðèëþäíþâàòè ³íòèìí³ ðå÷³ ó ãðóá³é ôîðì³.
Íà êðóãëîìó ñòîë³ ãîâîðèëè ³ ïðî
ñâîáîäó â ìóçèö³. ¯¿ áàãàòîãðàíí³ñòü ïðî-

Ùå ñâ³æ³ ñë³äè â ïàìÿò³ ïðî íàì³ðè
óïîâíîâàæåíî¿ ç ïðàâ ëþäèíè ïðè ÂÐÓ
Êàðïà÷îâî¿ ùîäî «ðóñèíñüêî¿ ìîâè», à òóò
ó ñóñ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³ ïîÿâèëàñÿ êíèæêà,
ÿêà òåîðåòè÷íî ³ ñòàòèñòè÷íî äîâîäèòü,
êóäè ïðîâàäèòü íàö³þ äîâãà áåçäåðæàâí³ñòü òà àíòèíàö³îíàëüíà ïîë³òèêà
ìîëîäî¿ äåðæàâè. Äîëÿ íàéçàõ³äí³øèõ åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ó Ñëîâà÷÷èí³, ÿêèõ 150
ðîê³â òîìó íà ö³é òåðèòîð³¿ íàë³÷óâàëè
ïîíàä 150 òèñÿ÷, à çàðàç ëèøå ÿêèõîñü 35
òèñÿ÷, çàñòåð³ãàº óñ³õ óêðà¿íö³â. Òîìó é
àâòîðè êíèæêè çàïèòóþòü: ÷è íàö³îíàëüíà ìåíøèíà
ðóñèí³â-óêðà¿íö³â
íà Ñõ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³ çíèêíå?
Ó ñëîâàöüêîìó
ì³ñò³ Ïðÿøåâ³ âèéøëà äðóêîì ïðàöÿ
â³äîìîãî íàóêîâöÿ
Ìèêîëè Ìóøèíêè
òà éîãî ñèíà Îëåêñàíäðà ñëîâàöüêîþ
ìîâîþ: Mikulas
Musinka Alexander
Musinka
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äåìîíñòðóâàâ ñòóäåíò Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ì. Ãë³íêè Äìèòðî
Äåì÷åíêî. Àëå íà öüîìó îáãîâîðåííÿ
ñâîáîäè ó òâîð÷îñò³ íå çàâåðøèëîñü. Çàâ³äóþ÷à êàôåäðîþ ô³ëîñîô³¿ ÍÃÓ, ïðîôåñîð Þë³ÿ Øàáàíîâà ïîñòàâèëà ïðèñóòí³ì ñëóøíå ïèòàííÿ: ×è ïîòð³áíà
ëþäèí³ âçàãàë³ ñâîáîäà? Àäæå ðàí³øå
áóëà íàëàãîäæåíà ñèñòåìà, ïî ÿê³é çâèêëè æèòè ëþäè, à ñüîãîäí³øí³é ÷àñ
â³äð³çíÿºòüñÿ ëèøå íåñòàá³ëüí³ñòþ. Òàêà
äóìêà ðîçïàëèëà ãàðÿ÷ó äèñêóñ³þ ñåðåä
ó÷àñíèê³â êðóãëîãî ñòîëó é õî÷à âèñëîâëþâàëèñü ð³çí³ òî÷êè çîðó, âñå ñõîäèëîñü
íà òîìó, ùî ñâîáîäà âòðàòèëà ñâîº ïåðâîðîäñòâî. Âîíà í³ÿê íå ïîâÿçàíà ç
â³ëüíîäóìñòâîì, â³äâåðò³ñòþ é íàõàáñòâîì. Òîìó ïðîåêò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿
ÍÃÓ «Ìóçà ñâîáîäè â îáð³ÿõ òâîð÷îñò³»
ñòàâ àêòóàëüíèì ³ íåîáõ³äíèì. Â³í äàº
ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ³ñòèííó ñâîáîäó ÷åðåç êëàñè÷íó ìóçèêó ³ òâîðè âèäàòíèõ
ïèñüìåííèê³â òà ïîåò³â.
Íàòàë³ÿ ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ,
²íôîöåíòð ÍÃÓ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.
Íà ñâ³òëèíàõ: äîöåíò êàôåäðè
ô³ëîñîô³¿ ÍÃÓ Íàòàë³ÿ ÒÀÐÀÑÎÂÀ ãîâîðèòü âñòóïíå ñëîâî; âèñòóï ïîåò³â
Ñåðã³ÿ ÁÓÐËÀÊÎÂÀ òà Ãðèãîð³ÿ ÃÀÐ×ÅÍÊÀ.

Narodnostna
mensina
pred
zanikom? (Íàö³îíàëüíà ìåíøèíà ïåðåä çíèêíåííÿì?). Presov 2011, 618 ñòîð..
Ñòàòèñòè÷íèé îãëÿä ðóñèíñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñ³ë Ñëîâà÷÷èíè 1773 -2001 ðð.,
ÿêà º ïåðåêîíëèâîþ ³ëþñòðàö³ºþ çãóáíî¿
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïîë³òèêè ùîäî óêðà¿íö³â
íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, àëå é ó Ñëîâà÷÷èí³ òà
äîë³ íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè â ÷àñ³ áåçäåðæàâíî¿ íàö³¿. Âèäàííÿ ô³íàíñóâàâ
óðÿä Ñëîâàöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, íàêëàä ìåíøèé òèñÿ÷êè.
Ïðàöÿ ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè
ïðèçíà÷åíà äëÿ 260 óêðà¿íñüêèõ ñ³ë, äå
óêðà¿íñüêîþ âæå íå ÷èòàþòü - òîìó âèäàíà âîíà ñëîâàöüêîþ ìîâîþ.
Ï³ñëÿ êîðîòêîãî âñòóïó ïîì³ùåíèé
Êîðîòêèé ïåðåãëÿä ³ñòîð³¿ ðóñèí³â-óêðà¿íö³â íà Ñëîâà÷÷èí³: ². Â³ä Àäàìà òà ªâè
äî ê³íöÿ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè (9 -26), ²².
Â³ä ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïî ñüîãîäåííÿ
(26 - 46). Äàë³ ñë³äóº Ñòàòèñòèêà ñ³ë (49 599), Á³áë³î´ðàô³ÿ (601 - 609) òà Ðåçþìå:
óêðà¿íñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ.
Öÿ óêðà¿íñüêà åòí³÷íà òåðèòîð³ÿ çà
âñþ ñâîþ ³ñòîð³þ çàçíàëà ð³çíîãî ïðèãíîáëåííÿ â³ä äàâí³õ äàâåí, îñê³ëüêè
íàä íåþ ïàíóâàëè çàâæäè ÷óæèíö³ -
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óãîðö³, àâñòð³éö³, ñëîâàêè. Ç Óêðà¿íè òóò
äàðåìíî áóëî ÷åêàòè äîïîìîãè, îñê³ëüêè
Óêðà¿íà áóëà ùå ó á³ëüø³é á³ä³.
Àâòîðè ³ñòîðè÷íîãî îãëÿäó â äîñòîâ³ðí³é ôîðì³ ïîäàþòü ðîçâèòîê åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â íà ö³é òåðèòîð³¿ ç ³ñòîðè÷íèìè äæåðåëàìè, ïî÷èíàþ÷è ç 9 ñòîë³òòÿ. Âîíè òâåðäÿòü, ùî îñâîºííÿ ö³º¿
òåðèòîð³¿ ïðîõîäèëî ïåðåâàæíî ïåðåñåëåíöÿìè ç Ãàëè÷èíè, ÿê³ ò³êàëè ïåðåä
êð³ïàöòâîì. Ïðî ïîºäíàí³ñòü öüîãî êðàþ
ç ðåøòîþ óêðà¿íö³â ñâ³ä÷èòü íàñàìïåðåä
öåðêâà, ÿêà äîâãèé ÷àñ íàëåæàëà äî ºïèñêîïàòó â Ïåðåìèøë³, ï³çí³øå äî Ìóêà÷³âñüêîãî, Óæãîðîäñüêîãî, à çðåøòîþ äî
Ïðÿøâ³ñüêîãî. Öåðêâà çàçíàâàëà òàêîæ
çì³í â³ä âïëèâó ïðàâëÿ÷î¿ âåðõ³âêè ³
êîëèñü ºäèíà ïðàâîñëàâíà, ï³ñëÿ Óí³¿
ñòàëà ãðåêî-êàòîëèöüêîþ, àëå ï³çí³øå, êîëè
äåÿê³ ãðåêî-êàòîëèöüê³ äóõîâíèêè ïî÷àëè çàïðîâàäæóâàòè óãîðñüêó ìîâó, òî
÷àñòèíà ñ³ë ïîâåðíóëà äî ïðàâîñëàâíèõ.
Â êíèç³ çâåðíåíî óâàãó íà òå, ùî ï³ä
ñó÷àñíó ïîðó àí³ ãðåêî-êàòîëèöüêà, àí³
ïðàâîñëàâíà öåðêâè íå âæèâàþòü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (÷è ì³ñöåâèõ ãîâ³ðîê), àëå
çàïðîâàäæóþòü ñëîâàöüêó ìîâó ó ïðîïîâ³äÿõ, à ïðàâîñëàâí³ â ë³òóðã³¿ âæèâàþòü
ùå öåðêîâíî-ñëîâÿíñüêó.
Àâòîðè ó ñòàòò³ ïîÿñíþþòü òàêîæ, ÷îìó
íàçâàëè íàö³îíàëüíó ìåíøèíó ðóñèíèóêðà¿íö³. Â ö³é ÷àñòèí³ åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â
äîñ³ çáåðåãëàñÿ ñòàðà íàçâà óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿ - ðóñèí, ÿêà ùå â ìèíóëîìó ñòîë³òò³
áóëà òàêîæ äóæå ÷àñòî âæèâàíîþ â Ãàëè÷èí³ òà íà Áóêîâèí³. Ï³ñëÿ 1945 ð. ïîë³òè÷íèé ðåïðåçåíòàòèâíèé îðãàí ðóñèí³â-óêðà¿íö³â - Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðàäà Ïðÿø³âùèíè - 1 áåðåçíÿ 1945 íà ñâîºìó ç¿çä³
ïðîãîëîñèëà, ùî â ìàéáóòíüîìó íà Ïðÿø³âùèí³ áóäóòü âæèâàòè òó ñàìó íàçâó, ùî
é ðåøòà «ìàëîðóññêîãî íàðîäà» - óêðà¿íñüêó. Â ñòàòò³ âêàçàíî íà áàãàòî ïðè÷èí,
ÿê³ âèêëèêàëè ó ëþäåé áîÿçíü çà òå, ùî
íàçâóòüñÿ óêðà¿íöÿìè. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïîíàä 12 òèñÿ÷ îñ³á ç³ Ñõ³äíî¿
Ñëîâà÷÷èíè îïòóâàëè â Óêðà¿íó - äî
«ñâî¿õ», àëå òóò ¿õ îá³êðàëè, çàïðîòîðèëè â
êîëãîñïè, à ùîá ïîâåðíóòèñü íà ð³äí³ ì³ñöÿ,
òî âîíè ñåáå ãîëîñèëè çà ñëîâàê³â ³ ç ðóñèí³â ïåðåòâîðèëèñü íà çàïåêëèõ ñëîâàê³â, ÿêèì âäàëîñÿ ùîéíî ï³ñëÿ 20 ðîê³â
ïîâåðíóòèñÿ íà ð³äíó Ëåìê³âùèíó.
Â êîðîòêîìó îãëÿä³ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ åòí³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ëþäíîñòè íà Ñõ³äí³é
Ñëîâà÷÷èí³ àâòîðè íå âäàâàëèñü äî áëèæ÷îãî ïîÿñíåííÿ âèíèêíåííÿ òçâ. ðóñèíñòâà, ÿêå íàáóëî îñîáëèâî¿ àêòèâíîñò³
ï³ñëÿ «øîâêîâî¿ ðåâîëþö³¿» â ×åõî-Ñëîâà÷÷èí³, êîëè äî Ïðÿøåâà ñòàâ â÷àùàòè
êàíàäñüêèé ïðîô. Ï.Ð. Ìà´î÷³, ÿêèé ïîñâÿòèâ ñåáå òåîð³¿ «ðóñèí³â», ÿê îêðåìîãî
ñëîâÿíñüêîãî íàðîäó. Ñàìå çàâäÿêè éîãî
íàäçâè÷àéí³é àêòèâíîñò³ ñåðåä óêðà¿íö³â
Ïðÿø³âùèíè, ëåìê³â Ïîëüù³ òà óêðà¿íö³â
Çàêàðïàòòÿ, òóò îðãàí³çîâóâàëèñü ð³çí³
êîíôåðåíö³¿ - âêëþ÷íî äî ç¿çä³â. Îòàêèì
÷èíîì, â³äðîäèâñÿ òåðì³í «ðóñèí», àëå
íå â éîãî ³ñòîðè÷íîìó çíà÷åíí³ - ðóñèí,
â³ä Ðóñ³, à ïðîñòî - ðóñèí - ÿêèé ñòàíîâèòü
ùîñü îêðåì³øíº â³ä ðóñèí³â-óêðà¿íö³â, à
äëÿ öüîãî áóëî êîäèô³êîâàíî é ê³ëüêà
«ðóñèíñüêèõ ÿçèêîâ». Çâè÷àéíî, ùî àâòîðàìè «ï³äðó÷íèê³â» ñòàëè àáî çíàâö³
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, àáî ïðîñòî îõî÷³ «òâîðö³»
ìîâè, ñâ³ä÷åííÿì ÷îãî º ³ àâòîð ï³äðó÷íèêà «ðóñèíñüêîãî ÿçèêà» Ï. Ð. Ìà´î÷³.
Â êíèç³ çàçíà÷åíî, ùî ëåìêè âçäîâæ

Áîðèñòåí ¹ 3, 2011 ð.
ïîëüñüêî-ñëîâàöüêîãî êîðäîíó (á³ëÿ 160
êì) òà âçäîâæ ñëîâàöüêî-óêðà¿íñüêîãî
(á³ëÿ 25 êì) ðîçìîâëÿþòü ëåìê³âñüêèìè
òà ëåìêî-áîéê³âñüêèìè ãîâ³ðêàìè. «Ìîâîçíàâö³ îáèäâ³ ä³àëåêòí³ ãðóïè äîñ³ ââàæàþòü çà ñêëàäîâó ÷àñòèíó óêðà¿íñüêî¿
ìîâè» (ñòîð. 42), äèâóº ëèøå, ùî äîñ³
í³õòî ç ³äåîëîã³â ïîë³òè÷íîãî ðóñèíñòâà íå
õî÷å çâåðòàòè óâàãó ñàìå íà öåé ôàêò. Ì.
òà Î.Ìóøèíêè ââàæàþòü, ùî îáèäâ³ ãðóïè - ðóñèíè ³ óêðà¿íö³ ìàþòü ïðàâî íà
³ñíóâàííÿ, õî÷ ñàì³ âæèâàþòü òåðì³í ðóñèí-óêðà¿íåöü, ùî âêàçóº íà ïîºäíàí³ñòü
³ñòîðè÷íî¿ ³ íîâ³òíüî¿ íàçâè. Ñàìå çàïëóòàí³ñòü ó íàö³îíàëüíîìó âèçíà÷åíí³ ³
â³ääçåðêàëèëàñÿ íà ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ
ïðî ïåðåïèñ íàñåëåííÿ â åòí³÷í³é óêðà¿íñüê³é ÷àñòèí³ Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè.
Îòàê âîíî é âèéøëî, ùî ³ç 134 761 ðóñèíàóêðà¿íöÿ 1919 ð. çàëèøèëîñü 35 015 îñ³á
ó 2001 ð.! Òîáòî çà 82 ðîêè ðóñèí³âóêðà¿íö³â òóò çìåíøèëîñü íà 99746! Âòðàòè ìîæíà çðîçóì³òè, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî
â òàêèõ êðà¿íàõ ÿê Ìåõ³êî òà äåêîòðèõ
àðàáñüêèõ òà àôðèêàíñüêèõ êðà¿íàõ íàñåëåííÿ ïîäâîþâàëîñÿ êîæíèõ 20 ðîê³â.
Òîáòî, ðóñèí³â-óêðà¿íö³â íà Ñõ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³ ìîãëî á áóòè ïîíàä ï³âì³ëüéîíà, êîëè á âñå éøëî çâè÷àéíèì ðîçâèòêîì!
Â ÷àñòèí³ «Ñòàòèñòèêà ñ³ë» ïîäàíî äî
êîæíîãî ³ç 260 ñ³ë äâ³ ñòîð³íêè - ïåðøà ç
³íôîðìàö³ºþ ïðî ñåëî, äå, êð³ì ³ñòîðè÷íî¿
äîâ³äêè, íàâåäåíî é âèçíà÷íèõ âèõ³äö³â
ç íüîãî, ñâÿùåíèê³â, â÷èòåë³â, ãîë³â
ñ³ëüðàä. Äðóãà ñòîð³íêà íàâîäèòü ñòàòèñòèêó ìåøêàíö³â, äî ÿêî¿ íàö³îíàëüíîñò³
âîíè ãîëîñèëèñü â³ä 1881 ð., ÿêó ìîâó
ââàæàëè ð³äíîþ, äî ÿêî¿ öåðêâè íàëåæàëè.
Äîñë³äíèêè íå çâåðíóëè äîñ³ óâàãó íà
òîé ôàêò, ùî îñîáëèâî ð³çêî çìåíøèëîñÿ
÷èñëî òèõ, ùî çãîëîøóâàëèñü äî ðóñèí³â
ï³ñëÿ ³ñíóâàííÿ Ñëîâàöüêî¿ Äåðæàâè
(1939-1944), ÿêà áóëà «ñîþçíèêîì» ã³òëåð³âñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Ñàìå â òîé ÷àñ íà
Ñëîâà÷÷èí³ ïàíóâàëî ãàñëî «Íà Ñëîâà÷÷èí³ - ïî-ñëîâàöüêè», à òèì, õòî á ãîëîñèâñÿ äî ðóñèí³â, òî çàãðîæóâàëè âèâåçåííÿì â ÑÐÑÐ. Öå çàïàìÿòàëîñü òèì
ðóñèíàì, ÿê³ íà âëàñí³é øê³ð³ çàçíàëè
Ñëîâàöüêèé Øòàò. Ï³ñëÿ â³éíè, ï³ñëÿ ïåðåñåëåííÿ ÷àñòèíè ëåìê³â â Óêðà¿íó,
ñòðàõ ïåðåä ÑÐÑÐ ³ êîëãîñïàìè ïàíóâàâ
³ òóò, ùî é â³äáèëîñü íà «ñàìîâèçíà÷åíí³» íàö³îíàëüíîñò³. Öå òàêîæ âïëèíóëî íà ñòàòèñòè÷íå ÷èñëî ïîíàä 91 òèñÿ÷ó
ðóñèí³â ó 1939 ð., ÿêå çìåíøèëîñÿ äî 35
òèñÿ÷ ó 2001 ð..
Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîì³òíîãî çíèêàííÿ åíò³÷íèõ óêðà¿íö³â íå ò³ëüêè íà
Ñõ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³, àëå é â Ïîëüù³,
Ðóìóí³¿, Ðîñ³¿, Ìîëäîâ³, Á³ëîðóñ³ áóëà é
çàëèøàºòüñÿ â³äñóòí³ñòü íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, äå á ïàí³âíîþ íàö³ºþ
áóëà óêðà¿íñüêà, äå ïàíóâàëà á óêðà¿íñüêà ìîâà, óêðà¿íñüê³ ãàçåòè, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ, äå á ïàíóâàâ óêðà¿íñüêèé äóõ! Ï³ä
ñó÷àñíó ïîðó åòí³÷í³ óêðà¿íö³ â çãàäàíèõ
êðà¿íàõ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ ïîäèâèòèñü óêðà¿íñüêå òåëåáà÷åííÿ, ÷è ïîñëóõàòè óêðà¿íñüêå ðàä³î, ÿê³ íàâ³òü ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ïîñëóãîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ.Ñàìå îòà ä³éñí³ñòü òà áðàê
äîáðîáóòó ³ äåìîêðàò³¿ íà ðîäþ÷³é óêðà¿íñüê³é çåìë³ º íàéá³ëüøîþ ïðè÷èíîþ
òèõ ñóìíèõ ñòàòèñòè÷íèõ ïîêàçíèê³â,
ÿê³ ç³áðàëè Ì. òà Î. Ìóøèíêè ó ñâî¿é
êíèç³.

Íà æàëü, ó ñòàòèñòèö³ íåìà ÷èñåë
ùîäî çäîáóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè ðóñèíàìèóêðà¿íöÿìè çà ÷àñ ïåð³îäó, êîëè òóò ³ñíóâàëè øêîëè ç óêðà¿íñüêîþ âèêëàäîâîþ
ìîâîþ ³ ñê³ëüêè ìîëîä³ éäå ñòóä³þâàòè
çàðàç, êîëè ³ñíóº ëèøå îäíà óêðà¿íñüêà
´³ìíàç³ÿ.
Ñòàòèñòèêà, ÿêà íàâåäåíà ó çãàäàí³é
ïðàö³ ãîâîðèòü ëèøå ïðî 260 åòí³÷íèõ
ðóñèíñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñ³ë, à íàñê³ëüêè
ïîïîâíèëèñÿ ì³ñòà çà ðàõóíîê âèõ³äö³â
³ç öèõ ñ³ë, òî âæå é íå âäàñòüñÿ âñòàíîâèòè. Â ³íôîðìàö³¿ ïðî îêðåì³ ñåëà áðàêóº
õî÷ îäíîãî äæåðåëà, çâ³äêè àâòîðè ÷åðïàëè ³íôîðìàö³þ. Áðàêóº îêðåìî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñåëà Âåëèêà Ïîëÿíà, Äàðà,
Çâàëà, Îñòðóæíèöÿ, Ðóñüêå, Ñìîëüíèê,
Ñòàðèíà, ÿê³ ñòàëè æåðòâîþ âîäîéìèùà
Ñòàðèíà. Âîíè âõîäÿòü äî ÷èñëà 260
åòí³÷íèõ ñ³ë, àëå ¿õ â³ä 1986 ð. á³ëüøå íå
³ñíóº - ¿õíÿ ëþäí³ñòü ïîïîâíèëà ì³ñòå÷êà òà ì³ñòà Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè.
Äóæå íåçðîçóìëèé âèá³ð Á³áë³î´ðàô³¿. Òóò ìîæíà çíàéòè òóðèñòè÷íèé
ïóò³âíèê Áóðàëÿ Ì., àáî ñòîð³íêó ç
ãàçåòè ç Áàðäåéîâñê³ íîâîñò³ ïðî îïðèøêà ç Êóðîâà, àëå áðàêóº ïð³çâèù ³ñòîðèê³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïèñàëè ïðî öåé
êðàé - ¥åðîâñüêèé ¥., Ô³øåð À., Êðàñîâñüêèé Þ., Êðàëèöüêèé À., Ïåøêà Ç.,
Âàðñ³ê Á. òà áàãàòî ³íøèõ. Áðàêóº â
Á³áë³îãðàô³¿ ³ òàêèõ â³äîìèõ äîñë³äíèê³â
óêðà¿íñüêèõ ãîâ³ðîê Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè ÿê Î.Áðîõ òà Î.Ëåøêà, ÿê³ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ àâòîðèòåòîì ñåðåä íàóêîâö³âìîâîçíàâö³â. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî
êíèæêà áóëà ï³äãîòîâëåíà øâèäêèì
òåìïîì, îñê³ëüêè áðàêóº â í³é íàâ³òü
³ìåííîãî ïîêàæ÷èêà, ÿêèé ïîëåãøèâ áè
÷èòà÷åâ³ çíàéòè â³äïîâ³äíó ñòîð³íêó
çàö³êàâëåííÿ.
Ïóáë³êàö³ÿ Ì. òà Î.Ìóøèíê³â ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ñ³ëüñüêèõ
óñòàíîâ, ñâÿùåíèê³â, ó÷èòåë³â, ñòóäåíò³â, êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ ïðàö³âíèê³â
òà øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³.
Öüîãî ðîêó íà Ñëîâà÷÷èí³ ìàþòü
ïðîâåñòè ïåðåïèñ íàñåëåííÿ ³ ñàìå äî
ö³º¿ ïîä³¿ àâòîðè ïðèñï³øèëè âèäàòè öþ
ïóáë³êàö³þ, äå çàçíà÷àþòü, ùî «Êîæíèé
ãðîìàäÿíèí ïîâèíåí áè çíàòè âëàñíó
³ñòîð³þ, çíàòè, äå éîãî êîð³ííÿ, äî ÿêî¿
íàö³îíàëüíîñò³ çãîëîøóâàëèñÿ éîãî áàòüêè òà ³íø³ ïðåäêè. Â öüîìó ìàº äîïîìîãòè íàøà ïóáë³êàö³ÿ, ÿêà âì³ùóº ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ç 260 ðóñèíñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñ³ë Ñõ³äíî¿ Ñëîâà÷÷èíè» (ñòîð. 41).
Ï³ä ñó÷àñíó ïîðó â Ïðÿøåâ³ ùå âèõîäÿòü äðóêîì æóðíàë Äóêëÿ, ãàçåòà Íîâå
æèòòÿ òà ðóñèíñüêà ãàçåòà Íàðîäíû íîâèíêû, àëå ¿õ íå ìîæíà îòðèìàòè â Óêðà¿í³, à çà ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ íå ìîãëî
áóòè é ìîâè ïðî òå, ùîá ¿õ ìîæíà áóëî
ïåðåäïëàòèòè àáî õî÷ äàòè äî ãàçåòíèõ
ê³îñê³â.
Ñóìíà ñòàòèñòèêà çíèêàííÿ óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ ëþäíîñòè íà Ñõ³äí³é Ñëîâà÷÷èí³ º ³ äîêàçîì íåâò³øíî¿ ïîë³òèêè
â Óêðà¿í³, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ íîâîóòâîðåíèõ íåóêðà¿íñüêèõ
êëàí³â, à íå ñàìèõ óêðà¿íö³â. Áðàê
íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ ìîæå
ñïðè÷èíèòè íå ò³ëüêè çíèêíåííÿ åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ïîçà Óêðà¿íîþ, àëå é ñàìî¿
òèòóëüíî¿ íàö³¿ äåðæàâè, ÿêà ìàº íàçâó
Óêðà¿íà.
9.03.2011 ð.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У Центрі підвищення кваліфікації державних службовців Дніпропетровського національного університету ім.
О.Гончара закінчила навчання пілотна група слухачів.
В урочистій атмосфері
свідоцтва державного зразка отримали перші 10 слухачів, які успішно пройшли
перепідготовку з сучасних
інформаційних
технологій
управління,
включаючи
навички роботи з системами «електронний уряд»
і «електронний документообіг», а також з англійської мови. До пілотної
групи увійшли фахівці обласної держадміністрації,
обласної і міської рад,
обласного
фінансового
управління та інших владних структур.
Центр
підвищення
кваліфікації
державних
службовців на базі ДНУ ім.
О.Гончара було відкрито
у грудні минулого року за
участю заступника Міністра освіти і науки України
Є.М. Суліми, а створювався
він за фінансової підтримки
Євроспівдружності у співпраці із управлінням державної служби Головдержслужби
України у Дніпропетровській
області.
«Сьогодні ми бачимо
практичні результати реалізації проекту TEMPUS
ECESIS “Мережі освітніх
центрів сучасних технологій
місцевого
самоврядування”, – говорить проректор
ДНУ з науково-педагогічної
роботи у сфері міжнародного співробітництва М.П.
Дяченко. – Головна мета
проекту полягає в організації мережі навчальних центрів на базі провідних регіональних університетів для
перепідготовки державних
службовців за напрямком
сучасних інформаційних технологій та іноземної мови.
Проект об’єднує 19 партнерів з Іспанії, Німеччини,
Польщі, Словаччини, Вірменії, Молдови, Росії, України.
Уже 7 викладачів ДНУ ім. О.
Гончара пройшли перепідготовку в університетах країн-

партнерів ЄС та одержали
досвід застосування інноваційних технологій в діяльності
органів місцевого самоврядування. Загальна ж кількість
TEMPUS-проектів Єврокомісії, за якими працював і продовжує працювати наш університет вже сягнула 14-ти,
тож ми можемо говорити про
європейський рівень освітніх
програм Дніпропетровського
національного університету».

У
межах
виконання
TEMPUS-проекту для Центру було придбано сучасне
комп’ютерне обладнання (16
комп’ютерів, 2 ноутбуки, багатофункціональний пристрій,
проектор, комутатор з точкою доступу Wi-Fi), а коштами
університету відремонтовано приміщення; обладнано
аудиторію спеціалізованими
меблями та підключено до
мережі Internet усю техніку
через університетську телекомунікаційну мережу. Також
придбано необхідну навчальну літературу.
«Випуск першої групи
слухачів – це своєрідний підсумок виконання нами проекту Єврокомісії, але ми переконані, що спільна робота
ДНУ ім. О.Гончара і управління Головдержслужби України
у цьому напрямку триватиме,
– зазначає декан факультету
прикладної математики ДНУ
О.М. Кісельова. – Сьогодні
ми пропонуємо державним
службовцям широкий спектр
освітніх послуг із застосуванням сучасної комп’ютерної
техніки та використанням

новітніх програмних продуктів. Зокрема, навчання через
Інтернет у дистанційному режимі та розсилка навчальних
матеріалів, проведення відеоконференцій, відео-семінарів
через Інтернет для спілкування випускників пілотних груп
навчальних Центрів Консорціуму. Керівництво Проекту від
університету Кобленц-Ландау
має намір об’єднати перших
слухачів курсів у «Асоціацію
випускників», тож наша співпраця триватиме».
Світові тенденції демонструють, що саме поєднання
академічного досвіду освітніх установ із усвідомленням
виробничих потреб роботодавців дають найкращий результат в процесі організації
«освіти впродовж життя». Про
це свідчать і відгуки слухачів
пілотної групи:
«Сьогодні в області активно впроваджується система
електронного документообігу, тому нові операційні системи та нові програмні пакети,
з якими нас навчили працювати протягом курсу з підви-

щення кваліфікації, особливо
актуальні, – говорить головний спеціаліст сектора інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради
Максим Валерійович Ласунін.
– Хотілося б відзначити високий рівень викладання і взаємодії університетських викладачів і слухачів курсів».
«Курси дозволили систе-

матизувати знання, які ми вже
мали, й набути нових навичок
в роботі з сучасними програмними продуктами. Особливо
інтенсивними і змістовними
були заняття з англійської
мови, що, безумовно, необхідно сучасному фахівцеві,
– зазначив спеціаліст головного фінансового управління
Дніпропетровської облдержадміністрації
Олександр
Борисович Виноградов. –
Корисним було і спілкування
представників різних служб
протягом навчання».
Дніпропетровський національний університет імені
Олеся Гончара буде радий
новим слухачам та запрошує державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування до
співпраці у сфері підвищення кваліфікації та стажування
з сучасних інформаційних
технологій та іноземних мов
у новоствореному Центрі.
Також університет здійснює підготовку магістрів за
спеціальністю „Державна
служба” за такими спеціалізаціями: 1) Правове
забезпечення (на базі
повної вищої юридичної
освіти); 2) Економіка (на
базі повної вищої економічної освіти); 3) Соціальна сфера (на базі повної вищої освіти – без
обмежень); 4) Кадровий
менеджмент (на базі повної вищої освіти – без
обмежень); 5) Територіальне управління та
місцеве самоврядування (на базі повної вищої
освіти – без обмежень).
На світлинах: Центр
відкривають заступник
міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА
і ректор ДНУ ім. О. Гончара
Микола ПОЛЯКОВ; слухачі
й викладачі пілотної групи;
вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації держслужбовцям.
Інформаційноаналітичне агентство ДНУ
ім.О.Гончара.
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ – РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ
ХХІ століття виявляє і
визначає себе в нових наукомістких технологіях, соціальних, економічних і геополітичних змінах. Сьогодні від
учня, студента, професіонала
будь-якої сфери діяльності,
педагога, керівника потрібно
вже не стільки уміння користуватися набутими знаннями
у вирішенні проблем, а можливість самостійно бачити
проблеми і ставити питання, здобувати нові знання та
вміння, використовувати раніше накопичені знання в реальному житті і в конкретній
життєвій ситуації.
Для цього необхідний
діалог між учителем і учнем у
будь-якій формі повинен бути
діалог, заснований на принципах поваги, співробітництва,
співтворчості – синергії.
Механізмами для організації навчання і спілкування
між вчителем і учнем, викладачем і слухачем можуть
бути: електронні підручники;
мережеві проекти; телеконференції; тематичні каталоги
по окремим освітнім областям.
У нашій області такий
механізм розроблено. За
ініціативою голови облдержадміністрації О.Вілкула започатковано проект „Новій
Дніпропетровщині – новий
стандарт освіти”. У рамках
цього проекту ми відкриваємо Центр освіти Дніпропетровської області. Інтегрованою метою діяльності Центру
є переорієнтація регіональної
системи освіти на задоволення потреб усіх споживачів
освітніх послуг у межах стратегії рівного доступу до якісної освіти та упровадження

інноваційної моделі розвитку
регіональної системи освіти.
Необхідність підготовки
нового покоління громадян
України до існування в інформаційному середовищі
очевидна, і, головне, керівництво держави приймає з
цього приводу відповідні рішення. Але в цій ситуації на
перший план виступає проблема навіть не навчання, а
якнайскорішого ознайомлення з новими інформаційними
та Інтернет-технологіями не
нового, а нинішнього, вже
сформованого
покоління
людей, в першу чергу, керівників, які, досягнувши
достатньо високого адміністративного статусу, використовують у своїй діяльності звичні традиційні засоби,
не підозрюючи, що це гальмує як їх власний розвиток,
так і розвиток підвідомчих їм
установ, територій тощо. А
саме від керівників усіх рівнів та різних сфер діяльності, і залежить використання
нових технологій фахівцями
підвідомчих їм установ, тому
що тільки керівник визначає
пріоритети у розвитку своєї
установи (управління, території) і розподіляє фінансові
кошти, звідки б вони до нього
не надходили.
У цій ситуації особлива
роль відводиться керівникам
структур управління освітою
та освітніх установ. Якщо
керівник сам використовує
інформаційні технології в
управлінні, приділяє увагу
підготовці підлеглих фахівців,
глибоко усвідомлює необхідність впровадження Інтернеттехнологій в освітній процес,
то він здатний надати всіляку
підтримку вчителеві, вихова-

телеві, викладачеві або спеціалістові, який в кінцевому підсумку формує, виховує і готує
представника нового покоління для існування в новому
інформаційному середовищі.
При цьому, підхід до справи
повинен бути комплексним –
від проходження педагогом
спеціалізованих курсів до забезпечення його необхідною
матеріально-технічною базою
та програмно-педагогічними
засобами.
Підвищення кваліфікації
вчителів інформатики здійснюється за двома напрямками: перше – підвищення
фахового рівня знань, друге
– вдосконалення методики
викладання предмета. При
цьому
використовуються
різні форми роботи: семінари, тренінги, майстер-класи,
творчі групи, курси підвищення кваліфікації тощо.
У 2008-2009 навчальному році відбувся Всеукраїнський конкурс «Вчитель року»
у номінації «Інформатика».
Такі конкурси розпочались у
школах та районах області.
На другому етапі відбувся обласний конкурс на базі Дніпропетровського обласного

"ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НЕБЕС"
У ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ
НАШОГО КРАЮ

Наприкінці лютого у Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація книги „Віддзеркалення
небес”, до якої увійшли поетичні і прозові твори 32 поетів і прозаїків – фіналістів
цьогорічного конкурсу „Молода муза”.
Обласний літературний конкурс
творчої молоді „Молода муза” був започаткований у 2007 році як щорічний конкурс для молодих літераторів Дніпропетровщини. У конкурсі мають право
брати участь молоді люди віком від 14
до 35 років. Проходить конкурс у двох

вікових групах (14-21 рік і 21-35 років) у
двох номінаціях: поезія, а також проза і
драматургія. За чотири роки на конкурс
подали роботи більше 400 літераторів.
Конкурс проводиться управлінням у
справах сім'ї та молоді облдержадміністрації і Дніпропетровською обласною
бібліотекою для дітей. За підсумками конкурсу видається збірник творів
авторів-фіналістів.
Географія авторів книги „Віддзеркалення небес” вельми широка – 14
міст і селищ Дніпропетровської облас-

інституту післядипломної педагогічної освіти та ЗОШ №
31 м. Дніпропетровська. Переможець обласного конкурсу, вчитель НВК № 100 м. Дніпропетровська Є. В.Мотурнак
на заключному етапі Всеукраїнського конкурсу у м. Кременчуг посів почесне друге
місце.
Постійно працюють творчі
групи вчителів інформатики за
напрямками: “Концептуальні
підходи до викладання курсу
інформатики”, “Впровадження інформаційних технологій
в освіті”, “Робота з обдарованими учнями”, діяльність яких
спрямована на розробку відповідних методичних матеріалів для вчителів.
Звичайно, не всі і не у всіх
керівників відразу виходить.
Але цей процес „вибуховою”
хвилею покотився по області,
і, як показує практика, тільки
тому, що керівники управлінь
та відділів освіти Дніпропетровщини самі побачили
необмежені можливості використання інформаційних та
Інтернет-технологій в системі
освіти.
Таким чином, комплексний
підхід у навчанні інформаційним та Інтернет-технологіям
вчителів, методистів та керівників структур управління
освітою з метою прискорення впровадження Інтернеттехнологій в освітній процес,
для формування громадянина нового інформаційного суспільства та підготовки
його до існування в новому
інформаційному середовищі
дає високий результат.
Галина МЕГЕГА, начальник
головного управління
освіти і науки
облдержадміністрації •

ті, серед яких Дніпропетровськ, Верхньодніпровськ,
Дніпродзержинськ,
Жовті Води, Кривий Ріг, Орджонікідзе,
Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, а також п’ять селищ – с. Вербівське
(Васильківський р-н), с. Олександрівка
(Дніпропетровський р-н), с. Шолохове
(Нікопольський р-н), с. Маломихайлівка
(Покровський р-н), с. Вишневе (Софіївський р-н).
Кожен із фіналістів цьогорічної
„Молодої музи” має свій неповторний
авторський стиль. Хочеться відзначити громадянську лірику Олега Андрішко, мовознавця з ДНУ ім. О.Гончара;
філософсько-психологічну фантастику
і ліричні поезії Руслана Білого, члена Регіональної Спілки письменників
Придніпров’я; мелодійні вірші скрипальки Катерини Бурди (яка, до речі,
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ще й відомий у нашому місті молодий
науковець і винахідник, випускниця
Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури); глибоко
психологічні твори Любові Вановської,
Ангеліни Передненко, Євгенії Сінько;
світлі, сонячні поезії Тетяни Федоренко
та Ірини Шаміної; образність поетичного слова Світлани Катюшиної, Таїсії Козлової та Ірини Радамовської.
Цікаві, професійно написані вірші,
пронизані щирою любов’ю до коханих і
світу, подали на конкурс Анастасія Друзенко, Ольга Немога, Тетяна Ціленко –
вихованки Володимира Івановича Крота, майстра виразного читання й одного
з найулюбленіших серед молоді „вчителів віршування” у нашому місті. Цим
молоді поетки показали нерозривність
творчих поколінь у нашому краї.
Серед поетів кажуть, що верхівкою
професіоналізму є написання „вінка сонетів”, напрочуд складної форми втілення
поетичного слова, і Сергій Куликов (літературна студія „Вуглик” при Національному гірничому університеті) саме „вінком
сонетів” підтвердив свою майстерність,
обравши для оспівування, звичайно ж те,
що найбільше хвилює молодь – кохання.
Провідною темою книги стала психологія людини і людських стосунків,
хоча кожен автор вирішив її по-своєму

оригінально. До психологічної фантастики звертається одна з наймолодших
фіналісток конкурсу Катерина Овчинникова, як у своєму оповіданні доводить,
що сила любові безмежна і неосяжна,
бо саме любов здатна навіть подарувати душу. Тернівський прозаїк Любов
Калина вразила членів журі тонким відображенням психології звичайних людей
та їхніх життєвих проблем. Катерина
Кравченко, прозаїк і поет із Дніпродзержинська (активний член молодіжного
літературно-мистецького клубу „Віварт”) цікаво відобразила у свої творах
світосприйняття нашого сучасника,
який живе у глобалізованому самотньому світі. Загалом, саме до психологічної
прози все частіше звертаються молоді
прозаїки, сміливі спроби зображення психології своїх однолітків бачимо у
творах авторів з Орджонікідзе Анни Кухтіної (сліпа дівчина, яка мріє побачити
сонце) і Марини Стеценко (школяркавідмінниця). До книги також увійшли
психологічні вірші, де відображений пошук себе і сенсу життя, Тетяни Волкової
та Дар’ї Медведєвої, авторів відомої і за
межами нашої області п’єси „Голодна
кров” (постановка театру „Віримо!”).
Не байдужі молоді літератори і до
нашого минулого, тема Великої Вітчизняної війни знайшла своє почесне місце

11
на сторінках цієї книги. Особливо хочеться відмітити проникливі поезії Олександра Кряжа і Станіслава Степанова та
оповідання Катерини Страшної (Кривий
Ріг) і Ганни Уманської (Орджонікідзе).
Українські, живі національним духом,
прозові мініатюри Євгенії Яворської з
Дніпродзержинська. Гумористичну ноту
книзі подарували твори Юлії Градусової
і Наталі Козечко.
Справжнім відкриттям конкурсу стали Олесь Дейна, павлоградський прозаїк і бард; Наталія Пірогова, філолог, який
знає кілька іноземних мов, і насамперед
яскравий поет; а також неймовірно образна і самобутня поетеса Тетяна Самаріна.
Графічні ілюстрації до книги створені
талановитою художницею з Західної України Аллою Марковською, нині співробітницею видавництва „Каменяр” (м. Львів).
З кожним роком конкурс „Молода
муза” збирає у своєму творчому просторі все більше талановитих молодих
авторів, більшість з яких згодом увійде
до професійної письменницької спільноти нашої області.
Невдовзі книга „Віддзеркалення
небес” надійде до міських та районних
дитячих бібліотек Дніпропетровської
області.
Наталія ДЕВ’ЯТКО. •

"ШКОЛА РАДОСТІ:
ЯКОЮ ЇЇ БАЧИТЬ ДОІППО"

М. І. РОМАНЕНКО:
Якою ми хочемо бачити сучасну школу? Найкращий ідеал, який знає історія педагогіки – це школа
радості. Наші школи стають все більш ошатними,
зміцнюється матеріальнотехнічна база, у навчальний процес входять нові
інформаційно-комунікаційні
технології,
експериментальні програми та всякі
інші новації. Однак для
справжньої школи радості
головне не це. Психологічний клімат, міжособистісні стосунки педагогів та
учнів, сам стиль спілкування – ось що визначає самопочуття кожного учасника
навчально-виховного процесу, як учня, так і педагога. Щоб радість навчання
не затьмарив зіпсований
настрій, у школі має панувати атмосфера взаємноїї
поваги, любові до дитини,
душевного комфорту. Більше вимогливості до дитини, але й більше поваги до
неї – наголошував великий
педагог
А.С.Макаренко.
Сьогодні такий підхід називають
гуманізацією
освіти.
Поміркуємо разом. Школа має забезпечувати умови
для того, щоб кожна дитина
в ній знаходила простір для
розвитку своїх можливостей,

школі має стати формування
зрілої особистості, адаптованої до самостійного життя і діяльності в сучасному
інформаційному суспільстві
в усіх її проявах - і як працівник, і як громадянин, і як
приватна особа. Під цим кутом зору мають розглядатися і наслідки освітньої діяльності в різноманітних сферах
навчання та виховання – наскільки педагогічний процес
привів дитину до усвідомлення, привласнення та розвитку власної природи, і на
основі цього - до утвердження в суспільстві як креативної, активної особистості.
Основним механізмом
виконання школою своєї
М. І. РОМАНЕНКО, доктор
освітньої місії є налагоджуо
філософських наук, професор,
вання системи партнерства
в
ректор Інституту
між учнями та педагогічним
м
післядипломної педагогічної кколективом, в основі якоосвіти
гго
о лежать потреби розвитку
могла в повній мірі проявити учнів і включення педагогів у
свою індивідуальність – і в на- життя дітей. Створення сисвчанні, і в усіх інших формах теми неформальної комушкільного життя. Індивідуа- нікації, в якій учні та вчителі
лізація освітньої діяльності, її спілкуються як особистості, а
максимальне наближення до не формальні функції, є оснопотреб кожної особистості – вою організації конкретного
прооснова освітніх технологій, які навчально-виховного
застосовуються в зорієнтова- цесу. Основним критерієм
ному на радість спілкування при оцінці педагогічних технологій та методик, що заосвітньому закладі.
Основним результатив- стосовуються в педагогічній
ним критерієм педагогічного практиці освітнього закладу,
процесу в загальноосвітній є наявність чи відсутність не-

формальних
партнерських
взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу
і їх результативність з точки
зору саморозвитку дітей, їх
практичної участі у житті школи.
Основною
соціальною
функцією школи в сучасних
умовах є посередництво між
дитиною, що розвивається,
та культурою з виконанням
завдання моделювання та
проектування гуманістичних
соціальних відносин. Критерій виконання школою основної соціокультурної функції
— пізнання і засвоєння дітьми
гуманістичних та демократичних цінностей, на основі чого
відбувається збіг гуманістичних векторів розвитку людини
та суспільства.
Щоб реалізувати вказані гуманістичні принципи у
вітчизняній школі, потрібна
програма практичних заходів.
Як першочергові зміни пропонуємо відносно нескладні
організаційні реформи, які
здатні започаткувати принципову трансформацію життя
вітчизняної школи на гуманістичних засадах.
1. Ввести принцип рівноправності у спілкуванні педагогів та учнів на рівні старшої
школи. У багатьох розвинених
країнах учні та вчителі звертаються одне до одного на
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«ти».У нас інша ментальність,
але повага до особистості старшокласника вимагає
звертання до нього такого ж,
як звертання його до вчителя, тобто звертання на «ви».
Раніше це було в традиції нашої школи.
2. Ввести особистісний
вимір профільної спеціалізації, формування варіативної складової навчального
плану, факультативів, горизонтальної та вертикальної
співпраці освітніх закладів.
Вирішальним
фактором
формування профілів, індивідуалізації та диференціації
навчального процесу має
стати думка учнів, а не наявність кадрового потенціалу школи. Тільки так можна
ввести орієнтири навчання
в русло внутрішніх мотивів
розвитку дітей.
3. Максимально зменшити роль зовнішньої оцін-

ки навчальних успіхів учнів з
упровадженням практики самооцінки та самотестування.
Упровадити в практику поряд
з об’єктивним оцінюванням
(відносно стандарту предмета) і практику персоніфікованого оцінювання (відносно
особистісних успіхів учнів),
орієнтовану на показники
особистісного розвитку.
4. Переглянути методику
проведення уроку в напрямі зосередження зусиль на
мобілізації механізмів самостійної активності учнів з відповідними змінами в оцінці
діяльності педагогів.
5. Упровадити в школи
реальне учнівське самоврядування з обов'язковою
участю представників учнівського колективу у вирішенні
всіх важливих проблем життя
школи. Підкріпити його реальними повноваженнями,
сформульованими у відпо-

відних документах на рівні
системи освіти та окремих
освітніх закладів.
6. Встановити рівновагу прав та обов'язків учнів і
педагогів. Ввести практику
оцінювання учнями діяльності педагогів з обов'язковістю
врахування цієї оцінки в процесах кадрового зростання,
винагороди праці, атестування тощо.
7. Організувати реальне
управління школою через
піклувальні ради, що дозволить забезпечити громадський контроль за дотриманням прав учнів у школі.
8. Переглянути критерії
оцінки діяльності освітніх закладів та педагогів з тим, щоб
гуманістично-особистісні аспекти навчально-виховного
процесу складали не менше
двох третин загального обсягу оцінювання.

Усі вказані заходи можуть
бути здійснені в межах одного навчального року і забезпечити надійний фундамент
подальшої
гуманістичної
трансформації
вітчизняної
школи в знаряддя формування розвиненої особистості та
гуманістичного суспільства.
Тим самим школа стане надійним помічником українського суспільства у справі
його гуманістичної та демократичної трансформації на
засадах загальнолюдських
цінностей. Від демократичної та гуманістичної школи до
демократичного та гуманістичного суспільства – таким
має бути лозунг вітчизняної
школи в час, коли відкриваються реальні перспективи
створення в Україні суспільства, зорієнтованого на потреби та інтереси кожної
людини.
•

ДОСЯГНЕННЯ
ТА
НАТО, ГУАМ – США, з
Проектом розвитку ООН, ПЕРСПЕКТИВИ
Центром
міжнародної

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:
Академія митної служби України – єдиний в країні
вищий навчальний заклад, який готує фахівців митної
справи, а також здійснює підготовку спеціалістів для сфери
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій
як для приватного, так і для державного сектору економіки, в
тому числі для Дніпропетровської області.
В 2011 році Академія буде святкувати 15-річчя свого
заснування. За цей період Академія досягла рівня потужного
навчального закладу IV рівня акредитації, який є широко
відомим як в Україні, так і в світі. Академія здійснює підготовку
бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 8 спеціальностями,
здійснює через аспірантуру підготовку науково-педагогічних
кадрів за 6 науковими спеціальностями, проводить підвищення
кваліфікації працівників митної служби та операторів
зовнішньоекономічної діяльності. Приблизно кожний сьомий
співробітник митної служби є випускником Академії.
Одним із визнань високого, сучасного рівня освіти в Академії
стало відкриття в 2010 році на її базі Регіонального центру
Всесвітньої митної організації. Академія увійшла до числа
п’ятьох кращих вищих навчальних закладів світу, які реалізують
проект щодо імплементації міжнародних професійних
стандартів митників. Академія, як член Міжнародної мережі
митних університетів, бере участь у ряді міжнародних наукових
та навчально-методичних проектах, зокрема: EUBAM з Місією
Єврокомісії, з Аргоннською національною лабораторією
Департаменту енергетики США, BOMMOLUK-2, Україна –

юридичної освіти (Австрія), Інститутом безпеки і протидії
тероризму.
Щорічно на базі Академії проводиться три міжнародні
науково-практичні конференції, присвячені актуальним
проблемам митної справи, зовнішньоекономічної діяльності
та економічної безпеки країни.
В Академії працює 105 штатних докторів та кандидатів
наук. Науковий потенціал Академії реалізовується в розробці
16 державних науково-дослідних тем, 6 з яких включено до
державної Багатогалузевої програми наукових досліджень
в сфері митної справи, зокрема "Відтворення історії
митних органів України", "Оптимізація транспортно-митних
технологій і процедур забезпечення перевезення вантажів",
"Удосконалення системи безперервної професійної підготовки
персоналу митних органів", "Розробка методичного,
апаратного
та
програмного
забезпечення
системи
ідентифікації культурних цінностей для реєстрації та контролю
при переміщенні їх через митний кордон України".
Академія видає п’ять періодичних наукових видань,
присвячених проблемам економіки, техніки, права, державного
управління та історії. Академія є провідним в країні центром
підготовки навчальної, методичної та наукової літератури з
питань митної справи.
Академія має сучасну матеріально-технічну базу для
проведення навчального процесу. В Академії створено широку
мережу лабораторій та класів з сучасними ІТ-технологіями
(мультимедійні
інтерактивні
комплекси,
інтерактивні
дошки з електронними олівцями, системи аудиторного та
дистанційного тестування тощо).
В системі навчання використовуються як стандартні офісні
програми, так і програми спеціалізованого професійного
навчання, зокрема: Інспектор2006, QDPro (програма для
автоматизованого заповнення вантажних митних декларацій),
MD Office (комплекс програм з митного законодавства
України, що включає MD Info: інформаційна система з
зовнішньоекономічної діяльності, MD Declaration: програма для
складання вантажної митної декларації, MD Form: програма,
яка дозволяє оформити документи, що супроводжують митне
оформлення МД-7, CMR, залізничних накладних, провізних
відомостей, рахунків фактур, видаткових накладних, простих
векселів та інших), Diamond Bridge (представляє собою
інформаційно-аналітичний інструмент нового покоління для
супроводження зовнішньоекономічної діяльності) та інші.
Юрій ПЕТРУНЯ, проректор з науково-педагогічної
роботи та інноваційної діяльності. •
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З ХІМІЄЮ ПО ЖИТТЮ
У нашій країні є єдиний спеціалізований навчальний
заклад, який випускає спеціалістів для хімічної
галузі. Це – ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет», провідний науковий центр
у галузі хімії та хімічної технології, його теоретичні,
технологічні та технічні розробки широковідомі в
Україні та за її межами.
Про діяльність університету розповідає ректор, доктор
хімічних наук Михайло Васильович Бурмістр.

– Наскільки актуальні
на сьогодні хімічна наука та
ті спеціальності, які пропонує ваш університет?
– Для того, щоб зрозуміти важливе значення хімії,
потрібно, аби читачі вашої
газети уявили собі життя без
пластмаси, гуми, поліуретану... Спробуйте прожити
кілька тижнів без миючих засобів. А ще відмовтеся від
транспорту, адже всі сучасні транспортні засоби використовують
енергоносії,
котрі є продуктами хімічної
переробки. Хімія забезпечує
сільське господарство добривами, медицину – лікарськими препаратами, людину
– одягом та теплом. Сьогодні хімія стала продуктивною
силою. З одного боку, сила
ця виявляється у багатотонному виробництві найрізноманітнішої хімічної продукції,

з іншого – спостерігається
стрімке зростання чисельності хімічних сполук. Підраховано, що кожного тижня у
світі синтезується не менше
10 тисяч нових речовин. Нині
людству відомо більш ніж 18
мільйонів хімічних речовин.
Показово, що іншим природничим наукам такий феномен
невластивий. Дійсно, хімія
створює «ще одну природу»,
адже кількість синтезованих
речовин значно перевищує
чисельність «дарів» природи.
Тому зрозуміло, що спеціальності, які здобувають наші
випускники, більш ніж потрібні, вони – необхідні.
– Які наукові розробки
пропонує університет?
– Університет розробляє
та впроваджує технології продуктів, які раніше не виготовлялись в Україні. Серед них:
нова технологія виробництва

піноскла; енергозберігаюча
технологія виробництва керамічної цегли з використанням недефіцитної вітчизняної
сировини; комплекс технологій створення електролітів; способи нанесення захисних покриттів на жерсть,
які направлені на збереження якості консервної жерсті
при одночасному зниженні
її собівартості та екологічної
безпеки виробництва. Також
науковці університету розробили промислову емульсійну
вибухову речовину Україніт
ПП-2, придатну до вільного
транспортування.
– В яких конкурсах
та конференціях беруть
участь студенти УДХТУ? Чи
залучені вони до наукової
роботи?
– Ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати обдаровану молодь, тому в університеті створено всі умови
для творчого й інтелектуального розвитку студентів:
на кафедрах діють фахові
гуртки, постійно проводяться семінари та конференції,
де студенти спілкуються з
ученими. Серед конкурсів, в
яких активну участь беруть
наші студенти, – Міжнародний студентський конкурс
АСКОН з комп'ютерного мо-

ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Модернізація вищої медичної освіти України
декілька років йде шляхом поступального
впровадження в навчальний процес основних
положень Європейської медичної освіти.
В сучасних умовах Дніпропетровська
державна
медична академія реалізує
систему компетентну у підготовці медичних фахівців
згідно зі стандартом вищої
медичної освіти. У структурі
цілей системної професійної
освіти головне – засвоєння

професійних знань (вимоги освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньопрофесійної
програми),
формування
практичних
вмінь та навичок майбутніх
лікарів, виховання властивостей особистості, які необхідні для успішного засто-

сування професійних знань,
вмінь, навичок, тощо..
Впровадження інновації
у навчальний процес в академії має системний характер і ведеться у декількох
напрямках: впровадження
кредитно-модульної організації навчального процесу
відповідно до
вимог Болонської декларації; впровадження
комп`ютерних
технологій навчання; удо-

делювання,
міжнародний
конкурс
«Стокгольмський
юнацький водний приз»,
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт,
міський конкурс «ІнтелектТворчість-Успіх» та безліч інших. Крім того, кожного року
в університеті проходять 6-8
конференцій, форумів міжнародного і всеукраїнського
рівнів. Великою популярністю
користується міжнародна наукова студентська конференція «Trans-Mech-Art-Chem»,
яка поєднує Україну, Росію,
Польщу і Литву та проходить
на базі нашого університету
раз на 4 роки.
– Сьогодні випускники
багатьох навчальних закладів після отримання диплома опиняються сам на
сам з проблемою працевлаштування...
– Для наших випускників,
особливо хіміків-технологів
та механіків хімічного виробництва, такої проблеми не
існує.
Ми випускаємо фахівців,
яких залюбки беруть на роботу підприємства не тільки
України, а й інших країн світу.
– Чи важко нині здобути
професію хіміка?
– Хімік повинен не лише
знати вищу математику й фізику, але орієнтуватись у величезному інформаційному
просторі сьогодення. Вимоги
до наших студентів досить високі, однак при бажанні осягнути таку цікаву науку, як хімія
- це завдання нескладне.
Тому вже більш ніж 80 років Український державний
хіміко-технологічний університет відкриває свої двері
для тих, хто любить хімію і
техніку, бажає здобути якісну освіту і забезпечити собі
успішне майбутнє.
Олег РОДІОНОВ. •

сконалення
навчальнометодичного забезпечення
та оптимізація самостійної
аудиторної та позааудиторної роботи студентів; впровадження внутрівузівського
незалежного від кафедр ректорського тестового контролю рівня знань студентів;
впровадження нових освітніх
технологій; впровадження
ліцензійних тестових іспитів
системи “Крок 1,2,3”; впровадження нової технології
комплексного
практичноорієнтованого державного
іспиту з клінічних дисциплін
за методикою oski; впро-
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вадження системи “зворотнього зв`язку” (анкетування
студентів, викладачів); формування у студентів відповідальності за якість освіти, яку
вони отримують.
Особлива увага приділяється формуванню практичних вмінь та навичок у майбутніх лікарів. Клінічні кафедри
мають достатню навчальну
базу і обладнані відповідно
до сучасних вимог, що дозволяє формувати практичні
навички студентів “біля ліжка
хворого”, “біля крісла пацієнта”. Останні роки академія
щорічно придбала манекени,
фантоми та інші навчальнонаочні прилади, які необхідні
для формування практичних
вмінь та навичок, необхідних у
загально-лікарській діяльності. Це дозволило створити на
клінічних кафедрах спеціальні класи формування практичних навичок. Наявність
фантомів, манекенів та інших
навчально-наочних пристроїв, дає можливість студентам відпрацьовувати практичні навички, а викладачам
контролювати їх виконання за
принципом “вміє – не вміє”.
Саме наявність такої системи
і матеріально-технічної бази
дозволили ДДМА першої запропонувати і запровадити
новітні технології державної
атестації у формі проведення комплексного державного
клінічного іспиту випускників за системою ОSKi, який
широко використовується у
багатьох медичних закладах
Європи.
Тому придбання академією комплексної навчаючої системи з тренажерами
“Online Version of Medical
Examination Skills Training
System” стало черговим кроком запровадження у навчальний процес унікальної
інноваційної розробки новіт-

ніх технологій. Комп`ютерна
система має багатоманітне
призначення щодо медичної
діагностики внутрішніх хвороб.
Система включає 11 робочих місць (1 - для викладача і 10 для студентів). Кожне
робоче місце обладнано сучасним комп`ютером та дво-

ма манекенами, розміром з
натуральну величину людини, які створено із полімерного силіконового латексу.
За допомогою комп`ютерної
програми студенти відпрацьовують навички щодо обстеження пацієнтів з патологією серцево-судинної і
дихальної систем, а також з
патологією органів брюшної
порожнини.
В 2011 році на базі кафедри хірургії №1 ДДМА відбулося відкриття учбового
центру «Ендоскопічні технології в медицині». В більшос-

ті країн світу використання
мініінвазивних технологій є
золотим стандартом лікування пацієнтів. Завдяки новим
технологіям значно покращуються результати лікування,
скорочуються терміни перебування хворих в стаціонарі,
це забезпечує значну економію коштів, що витрачаються
на лікування. Тому, засвоєння та розповсюдження нових технологій оперативних
втручань, є актуальним питанням для системи охорони
здоров'я України.
Відкритий учбовий центр
оснащено сучасним спеціальним ендоскопічним обладнанням, інструментами та
стимуляторами, які імітують
реальну оперативну ситуацію.
В учбовому центрі, під безпосереднім контролем викладачів, лікарі–інтерни та лікарі

діагностичні програми, широко використовуються блок
логічних схем діагностичних
та лікувальних алгоритмів
тощо. Проводиться певна
робота з впровадженням
нових освітніх технологій.
Серед них: інтерактивні
комп’ютерні ігри, наприклад, “Біомеханізм пологів”,
дистанційне спостереження
за ходом операцій, інтерактивні мультимедійні лекції
тощо.
Підвищення якості навчання потребує: подальшого впровадження сучасних
технологій навчання
для підвищення якості підготовки майбутніх лікарів;
підвищення
педагогічної
майстерності
викладацького
складу;
посилення
професійно–орієнтаційної
роботи щодо пошуків свого

хірургічних фахів (гінекологи,
хірурги, урологи) засвоюють
навички роботи з обладнанням, та навички виконання
ендоскопічних оперативних
втручань на манекенах.
В академії на цей час 735
комп’ютерів, 10 комп’ютерних
класів, що дозволяє активно
впроваджувати в навчальний процес сучасні навчальні активізуючі технології: на
кафедрах використовуються контролюючі та навчальні комп’ютерні програми,
впроваджуються навчально-

абітурієнта; психологічного
та соціально–педагогічного
супроводу протягом всього
навчання; оптимізації навчального процесу згідно з
результатами тестування та
опитування студентів.
На світлинах: відкриття
класу з навчаючою системою з тренажерами; під час
формування практичних навичок.
Т. ПЕРЦЕВА ,
перший проректор ДДМА,
член-кор. АМН України,
професор.
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• ДО 140-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ у місті, де біль-

ше 50 відсотків
людей розмовляють
російською
мовою, шанобливо ставляться до
рідної літературної
спадщини.
Крім
того, бібліотекар
Лариса Друбецька представила цікаву розповідь
про походження, народження, життєвий і творчий шлях легендарної
поетеси. А співробітник
будинку-музею Дмитра
Яворницького
Віктор
Єкшов підкорив присутніх проникливою одухотвореною розповіддю
про перебування Лесі
Українки, її матері Олени Пчілки і рідної сестри

ПЕРЕВЕРШИЛИ
ПРОФЕСІЙНИХ
АКТОРІВ

О

ригінально
відзначили
140-річчя від дня народження української поетеси Лесі Українки студенти
нашого університету. Разом з
Центральною міською бібліотекою, студентами театрального
коледжу й консерваторії вони
організували літературний вечір
«Безсмертна дочка Прометея».
Родзинкою вечора стала
інсценізація драми-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» творчою
групою Центру культури української мови ім. Олеся Гончара на
чолі з директором Центру, викладачем кафедри історії та політичної теорії НГУ Іриною Цюп’як. Коли
гості вечора того зимового дня заходили до великої бібліотечної зали,
то відразу потрапляли наче до предковічного волинського лісу. Саме так
була декорована сцена, одну з найпримітніших флористичних деталей
якої – кущ - виготовили студентигірники Тетяна Клименко, Христина
Нарсія, Аліса Котельникова.
Центральна міська бібліотека, зі
свого боку, підготувала розлогу виставку книг Лесі Українки й про Лесю
Українку. І це було доказом того, що

Попова, Дмитро Солодовник, Павло
Павленко, Ліка Мушкудіані, Тетяна
Дубина, Марія Бережна, Ксенія Олексієнко, Руслан Малиновський повністю прониклися провідною ідеєю
твору. Костюми, музичний супровід,
танець "Зимовий сон", спеціальний
макіяж на обличчях Мавки, Русалок,
Перелесника у виконанні Юлії Брикотніної (студентки гр. Бдб-10) - все
спрацювало на гармонійне сприйняття найвизначнішого твору Лесі
Українки. Гра непрофесійних акторів
була щирою й захоплюючою. Деякі
сцени (приміром, зміна пір року, пожежа, прихід Злиднів у хату Лукаша)
важко було поставити без спецефектів. Але й їх відсутність не позбавила
спектакль добротності й шарму. Акторські знахідки були наскільки переконливими, що навіть відсутність
спецефектів зіграла на руку розгортанню уяви глядачів. Неймовірно, але невеликий аматорський
колектив на чолі з викладачкою
Іриною Цюп’як без відповідних
фінансових «вливань» самотужки справився з постановкою,
тоді як навіть маститі професійні
театри не завжди включають цю
п’єсу до свого репертуару.
Валентина ШАБЕТЯ.
На світлинах: Лукаш, Мавка, Килина; Мавка й мати; Мавка й Перелесник; одна зі сцен
спектаклю; уклін вдячним глядачам.

Ольги Косач-Кривинюк
у Катеринославі. Прикрасою вечора став
конкурс читців поезії
легендарної поетеси і
міні-концерт пісень на
її слова, підготовлений
студентками консерваторії.
Справжнім фурором
стала аматорська інсценізація драми-феєрії
"Лісова пісня". Студенти НГУ – виконавці головних ролей - Вікторія

•
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Íàãîðîäè çà âèçíà÷í³
äîñÿãíåííÿ - â÷åíèì ÍÃÓ

Ôîíä ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ï³äòðèìêè ³ äîïîìîãè
â÷åíèì Óêðà¿íè òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé ùîð³÷íî ï³äáèâàº
ï³äñóìêè VIII Îáëàñíîãî ì³æâóç³âñüêîãî êîíêóðñó íà «Êðàùó íàóêîâó, íàâ÷àëüíó, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íó òà õóäîæíüî-ïóáë³öèñòè÷íó ë³òåðàòóðó».

Çà 2010 ð³ê ó íîì³íàö³¿ «Ìîíîãðàô³ÿ» íàéêðàùèì
âèçíàëè âèäàííÿ «²ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñí³ñòü Íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó» çà ðåäàêö³ºþ äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Ãàííè Øâèäüêî. Öÿ ìîíîãðàô³ÿ
ðîçãîðíóòî ³ âñåá³÷íî âèñâ³òëþº ïîä³¿ ÍÃÓ ç ÷àñó éîãî
â³äêðèòòÿ â 1899 ðîö³ äî íàøèõ äí³â. Äî òîãî æ êíèãà ìàº
ö³êàâ³ äîäàòêè. Ãðàìîòó àâòîðñüêîìó êîëåêòèâó â³ä Ôîíäó âðó÷èâ ðåêòîð ÍÃÓ àêàäåì³ê ÍÀÍÓ Ãåííàä³é Ï³âíÿê íà
óðî÷èñòîìó çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿ ðàäè ÍÃÓ. Íàãîðîäèëè é
³íøèõ ëàóðåàò³â êîíêóðñó ç Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî
óí³âåðñèòåòó.
Äðóãå ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ «Ìîíîãðàô³ÿ» ïîñ³â Äìèòðî
Êîë³ñíèê çà âèäàííÿ «Ãåòüìàíñüêèé ðóõ ³ ïðåñà óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ åì³ãðàö³¿ (1920-1930-ò³ ðð.)». Òðåòº 
àâòîð êíèãè «Êàòåðèíîñëàâñüêå â³ää³ëåííÿ ðîñ³éñüêîãî
òåõí³÷íîãî òîâàðèñòâà ³ ä³ÿëüí³ñòü ó íüîìó â÷åíèõ Êàòåðèíîñëàâñüêîãî Âèùîãî ã³ðíè÷îãî ó÷èëèùà» Ïàâëî ×îðíîáàé.
Ãðàìîòè çà äðóãå ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ «Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè» îòðèìàëè àâòîðñüêèé êîëåêòèâ êíèãè «Ïðîåêòóâàííÿ åëåêòðè÷íèõ ìàøèí» â îñîá³ Äìèòðà Öèïëåíêîâà
òà Ãàííè Ïèëèïåíêî çà âèäàííÿ ïîñ³áíèêà «Ìàêðîåêîíîì³êà». Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëà Îëåíà ªãîðîâà çà ïîñ³áíèê
«Þðèäè÷íà îñâ³òà â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè XIX-ïî÷àòêó
XX ñò. (åòàïè òà îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó)».
Ùå îäí³ºþ óðî÷èñòîþ ïîä³ºþ íà ëþòíåâîìó çàñ³äàíí³
Â÷åíî¿ ðàäè ÍÃÓ ñòàëî âðó÷åííÿ çàâ³äóþ÷îìó êàôåäðîþ
ã³ðíè÷î¿ ìåõàí³êè Âîëîäèìèðó Ñàìóñ³ ìåäàë³ Î.Ì. Äèííèêà. Ñåðåä ³íøèõ â³äçíàê òàêîæ áóâ âðó÷åíèé àòåñòàò
ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà ç³ ñïåö³àëüíîñò³
«Â³äêðèòà ðîçðîáêà ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí» Îëåãó
Àí³ñ³ìîâó.
Íàòàë³ÿ ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ.
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð ÍÃÓ.
Ôîòî Àðòåìà ÃÓÑÀÊÀ.

ÏÎÁÀ×ÈÒÈ ÑÂ²Ò
Ó ÂÅÑÅËÊÎÂÈÕ
ÁÀÐÂÀÕ

Ïîäèâèòèñÿ íà ñâ³ò êð³çü
ïîñì³øêó é ïîáà÷èòè éîãî
ó âåñåëêîâèõ áàðâàõ  òàêèì áóëî íàäçàâäàííÿ ñüîìîãî ùîð³÷íîãî ôîòîêîíêóðñó, ÿêèé ïðîâîäèòü
Öåíòð ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì îñâ³òè ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà çà ï³äòðèìêè ðåêòîðàòó òà ôàêóëüòåò³â. Çïîì³æ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
ó÷àñíèê³â êîìïåòåíòíå æóð³
îáðàëî ôîòîðîáîòè 30 àâòîð³â, à öå áëèçüêî 300
ñâ³òëèí! Çàïðîïîíîâàíà
ôîòîãðàôàìè-àìàòîðàìè
òåìà Ñâ³ò êð³çü ïîñì³øêó
ïðèñâÿ÷åíà ãàðíîìó íàñòðîþ, ÿñêðàâèì åìîö³ÿì,
ñâ³òëèì ³ ïîçèòèâíèì ìèòòºâîñòÿì æèòòÿ. ²ç ñâ³òëèí,
â³äçíÿòèõ ñòóäåíòàìè, âèêëàäà÷àìè ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â òà ñï³âðîá³òíèêàìè óí³âåðñèòåòó, ñôîðìîâàíî
íàñòóïí³ ðîçä³ëè: «Ãóìîðèñòè÷íèé êîëàæ» (ñò. âèêë.
Î. Ì. Áåñàðàá), «² òàêå áóâàº!» (äîö. Ç. Ï. Áîíäàðåíêî), «Ïîðòðåòè (Ùàñëèâ³ ìèò³ íàøîãî æèòòÿ)»,
«Òàêèé íåéìîâ³ðíèé ñâ³ò
ïðèðîäè », «Êîòÿ÷å öàðñòâî», «Âèðóþ÷å æèòòÿ ñó÷àñíîãî ì³ñòà».
«Ôîòîêîíêóðñ âàæëèâèé
äëÿ òèõ, õòî íàä³ëåíèé ïî÷óòòÿì ãóìîðó òà âèð³çíÿºòüñÿ íåîðäèíàðí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ, - ï³äêðåñëèâ ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ
ìîëîä³, ïðîôåñîð Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷ ²âàíåíêî. Ðîáîòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî

íàø³ ñòóäåíòè âì³þòü íå
ëèøå äîáðå íàâ÷àòèñÿ, çàéìàòèñÿ ïåðñïåêòèâíîþ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à é áóòè
íåáàéäóæèìè äî òâîð÷îñò³».
Â³òàþ÷è ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ³ç ïðèºìíîþ ïîä³ºþ
ó òâîð÷îìó æèòò³, äåêàí ôàêóëüòåòó óêðà¿íñüêî¿ é ³íîç å ì í î ¿
ô³ëîëîã³¿ òà
ìèñòåöòâîçíàâñòâà
ïðîôåñîð
²ðèíà Ñòåïàí³âíà Ïîï î â à
â³äçíà÷èëà,
ùî ôîòîã ð à ô ³ ¿
ñïðàâä³
ñïîâíåí³
íåéìîâ³ðíèì ïîçèòèâîì ³ ñïîíóêàþòü äî àêòèâíîãî
òâîð÷îãî é
íàóêîâîãî ïîøóêó: «Ïåðåêîíàíà, ùî ñâ³òëèíà, ÿêà
ô³êñóº ìèòü íàøîãî øâèäêîïëèííîãî æèòòÿ, ìåæóº ç
âåëèêèì ìèñòåöòâîì. Êîæíîãî ðàçó çÿâëÿþòüñÿ íîâ³
åëåìåíòè, íîâà òåìàòèêà
íàøèõ ôîòîâèñòàâîê. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî òðàäèö³¿ ïðîâåäåííÿ ÷óäîâèõ ôîòîêîíêóðñ³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ïðîäîâæóâàòèìóòüñÿ».
Ïðîïîçèö³¿ ²ðèíè Ñòåïàí³âíè ùîäî â³äáîðó íàéêðàùèõ ñâ³òëèí çà ñ³ì ðîê³â òà
âëàøòóâàííÿ ïîñò³éíî¿ åêñïîçèö³¿, íàïðèêëàä, ó Ïà-

ëàö³ ñòóäåíò³â, òà âèïóñêó
ô î ò î à ëü á î ìó î ò ð èìà ëè
ñõâàëåííÿ â³ä ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.
Êîæíà ñâ³òëèíà  öå ñâîºð³äíà ³ñòîð³ÿ, ñþæåò ÿêî¿ äèâóº, çàõîïëþº ñâîºþ íåòèïîâ³ñòþ ³ îðèã³íàëüí³ñòþ.
Öüîãîð³÷í³ àâòîðñüê³ ðîáîòè âèð³çíÿþòüñÿ ïðîôåñ³éí³ñòþ é íåàáèÿêîþ ìàéñòåðí³ñòþ. Çá³ëüøåíèé ôîðìàò
ôîòîãðàô³é, çîêðåìà, äàº
ìîæëèâ³ñòü êðàùå â³ä÷óòè
¿õíþ ³äåþ, ³íòåðïðåòóâàòè
çîáðàæåíå.
Ôîòîðîáîòè öèêëó «Ïîðòðåòè (Ùàñëèâ³ ìèò³ íàøîãî

æèòòÿ)» ç æèòòºðàä³ñíèìè é
åíåðã³éíèìè ñòóäåíòàìè,
íåçàëåæíî â³ä íàñòðîþ âèêëèêàþòü ïîñì³øêó. Ðîçä³ë
«Òàêèé íåéìîâ³ðíèé ñâ³ò
ïðèðîäè»
îðèã³íàëüíî
â³äòâîðþº
ðîçê³øíèé,
ð³çíîìàí³òíèé òâàðèííèé òà
ðîñëèííèé ñâ³ò. À ôîòî ³ç
öèêëó «Âèðóþ÷å æèòòÿ ñó÷àñíîãî ì³ñòà» ïåðåäàþòü
áóðõëèâèé, åíåðã³éíèé õàðàêòåð ìåãàïîë³ñó. Ó ôîòîðåïîðòàæ³ «Êîòÿ÷å öàðñòâî»
òàêîæ º ðîáîòè çàâ³äóâà÷à
â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè é äîêòîðàíòóðè Í. Ñ. ²ùåíêî,
ÿêà âïåðøå âçÿëà ó÷àñòü ó
ôîòîâèñòàâö³. Ïðèºìíî, ùî
êîëî ó÷àñíèê³â ç êîæíèì
ðîêîì ðîçøèðþºòüñÿ.
Ôîòîêîíêóðñ òàêîæ ãàðàíòóº îáºêòèâíå âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæö³â - äî
ñïåö³àëüíî¿
ñêðèíüêè
â³äâ³äóâà÷³ îïóñêàòèìóòü
ëèñò³âêè, â ÿêèõ çàçíà÷àòèìóòü íàéö³êàâ³øó ðîáîòó é
ïð³çâèùå àâòîðà. Âèñòàâêà
ôóíêö³îíóâàòèìå äî âåðåñíÿ 2011 ðîêó.
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå
àãåíòñòâî
ÄÍÓ ³ì.Î.Ãîí÷àðà.
Òåë.: 374-98-20.
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ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÇÄÀÒÍ² ÇÁÅÐÅÃÒÈ ÑÂÎÞ ÌÎÂÓ
ÇÀ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
21 ëþòîãî câ³ò â³äçíà÷èâ
Äåíü ð³äíèõ ìîâ. Ñâÿòî çÿâèëîñÿ 11 ðîê³â òîìó çà ³í³ö³àòèâè ÞÍÅÑÊÎ ç ìåòîþ - íàãàäàòè ëþäñòâó ïðî íåîáõ³äí³ñòü äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ð³äíî¿ ìîâè. Ðîçìîâëÿòè óêðà¿íñüêîþ - ³ íå
ëèøå ó ñâÿòî - öå, ìîæíà ñêàçàòè, íåïèñàíèé çàêîí ó
ñò³íàõ Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó. Ãîí÷àð³âñüê³ ÷èòàííÿ, Òðîíüê³âñüê³ ÷èòàííÿ, êðàºçíàâ÷³
êîíôåðåíö³¿, âå÷îðè äî þâ³ëå¿â óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â ³ ïèñüìåííèê³â, íàãîðîäæåííÿ
ïðåì³ºþ ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà
â³ä ÷àñîïèñó «Áîðèñòåí»,

ö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ìîâîçíàâöÿ ³
âèíàõ³äíèêà ñë³â Þðêà Çåëåíîãî. Â³í íå ïðîñòî ðîçìîâëÿº,
âèâ÷àº ìîâó, à é âèãàäóº
â³ò÷èçíÿí³ â³äïîâ³äíèêè äî
³íîçåìíèõ ñë³â. Éîãî àâòîðñòâó
íàëåæàòü òàê³ ñëîâà, ÿê «íîâèíàð» - æóðíàë³ñò, «óñ³äîê» îô³ñ, «çàçèâàëêà» - ðåêëàìà.
Òîáòî òðåáà ìèñëèòè íåñòàíäàðòíî, òîä³ é ìîâà îòðèìàº
äðóãå äèõàííÿ.
Íèí³ ó ñâ³ò³ íàðàõîâóºòüñÿ
áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ìîâ. Çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â, ó ÕÕ² ñòîë³òò³
ìàéæå ïîëîâèíà ç íèõ ìîæå
çíèêíóòè. Â³äîìèé âèñë³â
êèðãèçüêîãî ïèñüìåííèêà
×èíã³çà Àéòìàòîâà «Ó íàðîäó

â³äçíà÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ
ñâÿò ó Öåíòð³ êóëüòóðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà - öå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê çàõîä³â, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ó÷àñíèêàìè öèõ çàõîä³â çàçâè÷àé º é ñòóäåíòè, ùî ïðè¿õàëè
ç³ ñõ³äíèõ øàõòàðñüêèõ ðåã³îí³â. ² æîäíîãî ðàçó í³õòî ç íèõ
íå ïðîõàâ çàïðîñèòè ïåðåêëàäà÷à, í³êîëè íà ðîçãëÿä íå
ñòàâèëîñÿ ìîâíå ïèòàííÿ, ÿê
öå â³äáóâàºòüñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì ó ÂÐ.
Íåìàº æîäíèõ ïðîáëåì ó
âóç³âñüêîãî êíèãîâèäàâíèöòâà - õî÷åø, ïèøè ìîíîãðàô³þ àíãë³éñüêîþ, à õî÷åø óêðà¿íñüêîþ. ² ÷îìóñü ó ëåêñèêîí³ íàøèõ íàóêîâö³â âèñòà÷àº óêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ
òåðì³í³â, áî çà ¿õ ï³äðó÷íèêàìè ç òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í,
âèäàíèìè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ïðåêðàñíî íàâ÷àþòüñÿ
ñòóäåíòè, ñêëàäàþòü ³ñïèòè é
çàë³êè, ñòàþòü êâàë³ô³êîâàíèìè ñïåö³àë³ñòàìè. Äî ðå÷³,
ïðèêëàäîì ó öüîìó íàïðÿìêó ìîæå ñòàòè îñîáèñòà ïîçè-

³ éîãî ìîâè - ñï³ëüíà ñìåðòü».
Óêðà¿íñüêèé ïðîôåñîð-ìîâîçíàâåöü Îëåêñàíäð Ïîíîìàð³â
çàçíà÷àº, ùî òàêèé ê³íåöü óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íå çàãðîæóº.
Óêðà¿íö³, ìîâëÿâ, óïðîäîâæ
áàãàòüîõ ñòîë³òü äîâåëè, ùî
çäàòí³ çáåðåãòè ñâîþ ìîâó çà
áóäü-ÿêî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè.
«Çâè÷àéíî, áóâàþòü ð³çí³ çàõîäè, êàæå Î.Ïîíîìàð³â, - ÿê³
ìîæóòü çàãàëüìóâàòè ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àëå ¿¿
í³õòî íå çìîæå çíèùèòè. Íîñ³¿â
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè áàãàòî ³ öå
ãàðàíò³ÿ ¿¿ çáåðåæåííÿ. ² òîìó
çàÿâè, ùî âîíà êîëèñü çíèêíå,
- áåçï³äñòàâí³. Âîíè ò³ëüêè
ñ³þòü ïàí³êó é ïåñèì³çì».
Ó òîé æå ÷àñ ïðåäñòàâíèê
êîìïàðò³¿ Îëåêñàíäð Ãîëóá íàïîëÿãàº: â Óêðà¿í³ òðåáà ïëåêàòè íå ëèøå óêðà¿íñüêó ìîâó.
Â³í ðàäèòü òàê ñàìî äáàéëèâî
(? - Àâò.) ñòàâèòèñÿ äî ³íøèõ
ìîâ, íàïðèêëàä äî ðîñ³éñüêî¿.
Áóö³ìòî óêðà¿íö³ ñòàâëÿòüñÿ
äî íå¿ íåäáàéëèâî. Ñì³øíî ãîâîðèòè ïðî öå, îñê³ëüêè ëåâîâà
÷àñòèíà ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü
âèõîäèòü ó íàñ ðîñ³éñüêîþ

ìîâîþ.
Íàãàäàºìî, ùî êîëåãè ïàíà
Ãîëóáà ïî ïàðëàìåíòó ï³øëè
äàë³ - ï³äãîòóâàëè ïðîåêò çàêîíó, ÿêèé ïðîïîíóº ï³äâèùèòè ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â
Óêðà¿í³. Ùîïðàâäà ñï³êåð Â.
Ëèòâèí îá³öÿº íå êâàïèòèñÿ.
Ââàæàº, ùî ï³ä ÷àñ ö³º¿ ñåñ³¿
äåïóòàòè ðîçãëÿäàòèìóòü
âàæëèâ³ø³ ñîö³àëüí³ ³ ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ.
À ÿê æå ïðîéøëî ñâÿòî ð³äíî¿
ìîâè ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³?
Äëÿ ñòóäåíò³â âîíî ñòàëî ùå
îäí³ºþ ìîæëèâ³ñòþ çãàäàòè
ñâîþ ³ñòîð³þ, âøàíóâàòè ð³äíó
êóëüòóðó òà â³ä÷óòè âñþ êðàñó
³ ìåëîä³éí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ âèìîâè. Öå ùå îäíà çìîãà ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ áàãàòîãðàíí³
òàëàíòè. Çà äîáðîþ òðàäèö³ºþ
ñâÿòî â³äáóëîñü ó Öåíòð³ êóëüòóðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà íà ÷îë³ ç âèêëàäà÷åì êàôåäðè ³ñòîð³¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ òåîð³¿ ²ðèíîþ Êîñòÿíòèí³âíîþ Öþïÿê.
Óïðîäîâæ âñüîãî ñâÿòà ëóíàëè ìîíîëîãè, â³ðø³, çâåðòàííÿ, òåàòðàëüí³ ñöåíêè óêðà¿-

íñüêîþ ìîâîþ. Í³õòî íå âèãîëîøóâàâ ãàñåë òèïó «Çáåðåæåìî ð³äíó ìîâó!» Áóëî é òàê
çðîçóì³ëî, ùî çíèùèòè ¿¿ í³õòî
íå çìîæå, áî íàñ, óêðà¿íö³â,
áàãàòî, ìè - íîñ³¿ íàøî¿ ñîëîâ¿íî¿ ìîâè!
Ïåðøîêóðñíèêè Ìèõàéëî
Çîçóëÿ òà Àíàñòàñ³ÿ Ëåäíåíñüêà ï³äãîòóâàëè òâ³ð Êàòåðèíè Ìîòðè÷ «Ìîíîëîã äî
ìîâè». Â³êòîð³ÿ Ïîïîâà ïðåçåíòóâàëà ñâ³é âëàñíèé â³ðø
«Ïðî ìîâó», ÿêèé âñ³õ âðàçèâ ñâîºþ íàòõíåíí³ñòþ, ùèð³ñòþ é ïàòð³îòè÷í³ñòþ. Ùå
îäèí ñþðïðèç ï³äíåñëà Äàðèíà Ç³êðàíü. ¯¿ ïîäàðóíêîì
ñòàâ óðèâîê ç òâîðó Ìèõàéëà
Êîöþáèíñüêîãî «Ãð³õ», ïðîíèçàíèé âíóòð³øí³ì æàëåì
òà æèòòºâèì ñìóòêîì.
Ñóìí³
íàâ³þâàííÿ
çì³íèëèñÿ íà ³ñêðîìåòíèé óêðà¿íñüêèé ãóìîð. Òâîð÷à ãðóïà ïåðøîãî êóðñó äóæå âäàëî
ïîêàçàëà ïðîáëåìè óêðà¿í³çàö³¿ òà ðóñèô³êàö³¿, ÿê³ ñâîãî
÷àñó íå îìèíóëè íàø íàðîä,
çà äîïîìîãîþ òåàòðàëüíî¿ ïîñòàíîâêè óðèâêó òâîðó
«Ìèíà Ìàçàéëî» Ìèêîëè
Êóë³øà. Íà ö³é ³ðîí³÷íî-ñàòèðè÷íî-ðàä³ñí³é õâèë³ ñåðåä
ïðèñóòí³õ áóëà ïðîâåäåíà
â³êòîðèíà, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íàãîðîäæåííÿì ïåðåìîæö³â ñîëîäîùàìè. Òàê ñîëîäêî ³ çàâåðøèëîñÿ Ñâÿòî
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿêå âæå
óâ³éøëî äî ïî÷åñíîãî ñïèñêó
ñâÿòêóâàíü íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó ³ ïîñ³ëî ñâîº ã³äíå ì³ñöå.
Òåòÿíà ÄÓÁÈÍÀ,
ñòóäåíòêà ãð. ÅÎ-08 ÍÃÓ,
Âàëåíòèíà ØÀÁÅÒß,
æóðíàë³ñòêà.
Íà ñâ³òëèíàõ: íàéÿñêðàâ³ø³ ìîìåíòè Ñâÿòà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ó Íàö³îíàëüíîìó
ã³ðíè÷îìó óí³âåðñèòåò³.
Ôîòî
Ñâ³òëàíè ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.
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• НА КОНКУРС ТВОРЧОЇ МОЛОДІ
ІВАНА ТА МАРУСІ ГНИПІВ

Я, студентка Альона Вікторівна Сівкова. Навчаюся у Дніпропетровському національному університеті
ім. Олеся Гончара на факультеті української та іноземної філології і мистецтвознавства. Крім основної
англійської, вивчаю французьку та турецьку мови.
Активний член Ради студентів ДНУ та студентського
театру «Відлуння», що діє при факультеті. Переможець і лауреат багатьох творчих конкурсів та олімпіад. Зокрема, переможець цьогорічного Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Я пишаюся тим,що я
українець».
Також пишу вірші, які двічі друкувалися у місцевому альманасі «Собори наших душ». У 2009 році взяла
участь у радіопередачі Дніпропетровського обласного радіо під назвою «Перлини Придніпров’я», де мала
змогу представити свою творчість. Мрію написати і
випустити збірку власних творів.
Моє життєве кредо, якщо сказати, то ним є слова
з роману Івана Багряного «Тигролови»: «Сміливі завжди мають щастя!». Мене приваблює все загадкове та невідоме, майбутнє, люди і, звісно,

Н

таких добрих, гостинних і водночас безталанних людей. А що він зараз? Одірваний
лист та й годі.
Погляд його впав на годинник. Залишалося двадцять хвилин. Посадку вже
давно оголосили, тож час було нарешті рухатися до вагона. Він підвівся, відчуваючи
важкість у кожному м’язі, тіло, здавалось,
не слухалося його. Що ж це відбувається,
нервово подумав він і, смикнувши валізу,
покрокував нарешті уперед.
На платформі людей було не менше,
ніж в середині вокзалу. Але він знову не помічав їх і поринув у себе: «Чи є на світі ще
одна така країна: бідна і багата водночас,
красива та брудна, велика і несмілива?» міркував він.
- Дайте копійочку заради Бога, – зупинив його інший голос, що пролунав прямо
перед носом.
- Що? Га! – розгубився він.
- Поможіть, чим можете, от…нема,чого
їсти діду, - жалібно промовив жебрак.
Він не розмірковував довго і дістав з кишені гаманець. Дрібних купюр і копійок не залишилося, звісно, він же ще вчора поміняв гроші.
Довелося витягти десять гривень і
віддати їх старому. Той здивовано
глянув на незнайомця.
- Що це ви?Це ж багато
дуже!Хай вам Бог допомагає за
вашу щирість!Я одразу помітив, що
ви порядний чоловік, справжній українець,
не жадібний і щедрий душею, отже, і гроші
у вас є через те…
Але він не слухав розмов старого, йому
в голові бриніло одне єдине слово «Українець». Так…я – українець. Як же я раніше
не промовляв цього вголос, чому от тільки
зараз згадав за своє коріння, за калину, за
пісню, за рідну матір, за річку і побілену хатину…Ні, немає іншої такої країни, не буде
щастя без рідного краю, не зацвіте щастя
на чужині, як не старайся.
В очі впав рекламний стенд, де майорів
яскравий партійний плакат із зображенням
щасливих юнаків та дівчат і підписом «Ми
пишаємося, що ми - українці,а ти?».
І я, і я! Захотілося закричати йому. Замість того, він схопив валізу і шалено помчався геть від потягу.
- Гей, пане!Куди ви? – здивовано гукнув йому провідник услід і пересмикнув
плечима. - От дивак!
О ні, він не дивак,він щасливий. Вибігши з приміщення вокзалу, він швидко
знайшов перший-ліпший таксофон і набрав потрібний номер.
- Алло, - пролунало звідти втомленим
жіночим голосом, з якого чутно було, що
людина нещодавно плакала.
- Мамо, матусю, це я!
- Що, Євгенчику? Щось сталося? Ти
щось забув?
- Ні, ні… точніше так, я забув, забув,
хто я є!Мамо, я пишаюся тим, що я українець!
- Синку… я нічого не розумію… що сталося!
- Потім, все потім, мамо… я виїжджаю
до тебе!І… зроби, будь ласка, вареників з
картоплею, якщо тобі не важко.
- Звісно! Я так давно їх не робила. Любий мій, повертайся же швидше…

ТВОРЧА ІМПРОВІЗАЦІЯ
або
ЯК ЗАГАРТОВУЄТЬСЯ
ПАТРІОТИЗМ

а вокзалі було гамірно.
Різних звуків було так багато, що хоч їхня суміш і
долітала до його вух, він не міг
їх розібрати, а, отже, поступово,
не звертаючи на них уваги, припинив чути. З-поміж загальної
ранішньої публіки він трохи вирізнявся – чи то скляними аж
мертвими очима, чи то тим, що сидів уже
півгодини не рухаючись. Хіба що два рази
діставав із кишені квиток, але, навіть не
дивлячись на нього, м’яв кінчиками пальців, потім клав назад до кишені і продовжував нерухомо думати про щось своє.
Повз нього пройшла жінка із величезною сумкою, від якої пахло свіжими пиріжками з картоплею. Він сіпнувся і подивився на когось вперше за півгодини. Щось
таке болісне знову нахлинуло на нього.
Він раптом чітко пригадав, як його мати
ліпила для нього улюблені вареники з картоплею, як брав він їх ще теплими і вмочав у сметану, а потім з величним видом
кусав. Або як любив заїдати борщ пахучими часниковими пампушками…цікаво, чи
скоштує він колись ще щось подібне там,
на чужині, куди має від’їхати вже за годину. Він зітхнув і знову зарився у незручне
крісло. Раптово навіяний образ дитинства
трохи вивів його на мить з важкої задуми.
Він тихо посміхнувся: «Дивно, моє дитинство пахне картопляними варениками».
- Хочете, я вам заспіваю? – пролунало
десь прямо біля нього.
Він здивовано повернув голову вбік.
Поруч стояло маленьке кумедне дівча у
вишиванці та червоній спідничці. Вона наполегливо чекала відповіді.
- Що ж ти хочеш проспівати мені?
- А якої вам треба?
- Якої знаєш.
- Ну добре, - задоволено хитнула головою дівчинка й затягла ще смішним,
дитячим, але дуже гарним голосом: «Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила
мене у поля край села..»
- Оленко, а ну іди сюди, не чіпляйся до
людей, - раптом урвала пісню висока молода темноволоса жінка, - Перепрошую.
Що за дитина! Енергії хоч роздавай! – посміхнулась вона, беручи дитину за руку.
- Та ні, нічого… Мені дуже сподобалося! – сказав він та підморгнув непомітно
своїй новій знайомій. Та радісно зарділась.
Коли порушувачі його спокою пішли,
він дістав з кишені невеличкого програвача і, одягнувши навушники, накрутив
першу-ліпшу радіостанцію. Звідти одразу ж залунало щойно недоспіване «І
на тім рушничкові оживе все знайоме
до болю…». Ні, це вже занадто. Щось
всередині знову занило жалібно. Він заплющив очі в пошуках спокою, але вмить

перед ним почали проноситися сотні
пейзажів, людей, подій, голова йшла
обертом. Ось вона…він чітко бачить побілену бабусину хату, от і кущ калини перед нею, а он він малий біжить купатися
до річки з Сашком та Тарасом, і небо над
Дніпром таке блакитне і чарівне, і пухнасті хмари на ньому…сльози пирснули
йому з очей. Який сором, дорослий чоловік не може стримати своїх емоцій! Він
сам не знав, звідки це бралося в нього,
але образів виринало так багато, що несила була їх спинити. Сльози стікали по
щоках і падали на руки. Він не пам’ятав,
коли плакав востаннє та й чи плакав взагалі колись, але це було суцільне божевілля.
Схопившись, він залишив біля свого
сидіння валізу та вибіг надвір аби прийти до тями. Що ж це з ним робиться!
Куди він зібрався? На роботу, за кордон,
за кращим життям? Через півгодини він
кинеться у прірву, з якої зазвичай не повертаються. Подумати тільки, через півгодини зникне назавжди і бабусина хата,
і річка, і Тарас із Сашком, і ця смішна дівчинка у вишиванці. Рука потяглася за
запальничкою та цигарником. Разом з
димом прийшло якесь заспокоєння, хоч і
примусове, але руки його знову здобули
звичну твердість.
Ні…треба їхати, все вирішено. Він
так довго виборював це місце, стільки
сил пішло, стільки всього довелося перетерпіти. Надворі було прохолодно і небо
сьогодні було якимось особливо чистим,
ніжно-блакитним.
- Купуйте калину, чоловіче! – знову
пролунав чийсь голос позаду нього. Він
здригнувся і поглянув на стареньку бабцю,
що розклала поряд себе свій цінний крам
у вигляді червоних пучечків калини.
- Ні, дякую! – швидко кинув він і поспішив назад до вокзалу.
Валіза все ще стояла на тому ж місці.
Він замислено сів поряд. Перед очима
стояли криваво-червоні кетяги. «Дивна
істота людина, - подумав він, - і схожа на
ту калину – пересаджуй її з місця на місце,
прийметься, але цвіт та аромат вже не будуть такими, як були».
Зрештою, що знав він про людей і країну, у якій прожив не один десяток років?
Знав, що любить її всім серцем, був певний, що ніде більше немає таких родючих земель, таких полів та таких чарівних
медово-яблуневих пахощів. Немає ніде

ЗАМІСТЬ МОРАЛІ…

Не шукай щастя далеко, знайди
його поряд, навчися пишатися тим,
що маєте, і бути тим, ким ти є. Зроби так, щоби твої діти знали, що вони
українці і пишалися цим, адже з них
продовжиться наше майбутнє. Цінуй
рідну землю, слово, матір та батька,
бо багато є країн на світі, багато націй, але любов одна. Возлюби нарешті свою Україну і скажи з гордістю - Я
ПИШАЮСЯ ТИМ, ЩО Я - УКРАЇНЕЦЬ І
хай буде твоя правда!
Альона СІВАКОВА •
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Áîæå ÷óäî íàðîäæåííÿ çãîðè

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ

Ìîæëèâî, íå âñ³ ìîãëè ïðî÷èòàòè êíèæêó
×àðëçà Êîëñîíà ïðî
âçàºìèíè öåðêâè ³ âëàäè. Êîëñîí áóâ ðàäíèêîì ïðåçèäåíòà Í³êñîíà ó ÑØÀ, äóæå âïëèâîâîþ îñîáîþ, àëå ðàïòîì çÿñóâàëèñÿ íåãàðí³
â÷èíêè êîìàíäè ïðåçèäåíòà ³ â³í ïîäàâ ó
â³äñòàâêó, à Êîëñîí
îïèíèâñÿ çà ãðàòàìè.
Òåïåð â³í î÷îëþº Òþðåìíå áðàòñòâî, ÿêå áîðåòüñÿ çà ëþäñüê³ âçàºìèíè ì³æ âÿçíÿìè, ì³æ âÿçíÿìè ³ íàãëÿäà÷àìè. ² ñàìå
ï³ä ÷àñ æèòòÿ ó âÿçíèö³
âèÿâèëîñÿ, ùî äåÿê³ íàéçàïåêë³ø³ êðèì³íàëüíèêè
çäàòí³ äî íîðìàëüíèõ
ëþäñüêèõ âçàºìèí.
Ç öüîãî ïðèâîäó âàðòî
ðîçïîâ³ñòè òàêó ïðèãîäó. Â
îäí³é âÿçíèö³ áóëî áàãàòî
âÿçí³â, çàñóäæåíèõ íà òðèâàë³ ñòðîêè çà ð³çí³ êðèì³íàëüí³ çëî÷èíè. Â êàìåðàõ
ïîì³æ íèìè ÷àñòî â³äáóâàëèñÿ ñâàðêè, á³éêè, çàêîëîòè. Àäì³í³ñòðàö³¿ â òàêèõ
óìîâàõ òÿæêî áóëî âòðèìàòè ïîðÿäîê. ßêîñü íà÷àëüíèê âÿçíèö³ ä³çíàâñÿ, ùî â
âÿçíèö³ ñóñ³äíüîãî ì³ñòà
ñòàëàñÿ âåëèêà çì³íà. Ðàí³øå òàì òåæ íå áóëî ñïîê³éíîãî æèòòÿ, àëå äî âÿçíèö³
çàïðîñèëè â³ðóþ÷èõ, ùîá
ò³ ïðèéøëè ³ ðîçêàçàëè
âÿçíÿì ïðî Õðèñòà, ïðî
Áîæå ñïàñ³ííÿ, Õðèñòîâó
ëþáîâ. ² ä³éñíî, êîëè â³ðóþ÷³ ïî÷àëè ó âÿçíèö³ ïðîâîäèòè áîãîñëóæ³ííÿ, òî
ñòàëèñÿ ðàçþ÷³ çì³íè. Áàãàòî âÿçí³â íàâåðíóëèñÿ äî
Áîãà, ïîêàÿëèñÿ ³ ¿õíÿ ïîâåä³íêà çì³íèëàñÿ. Âîíè
ñòàëè ³íøèìè, íåìîâ íàðîäèëèñÿ íàíîâî. Íàñòàâ
íîâèé ïî÷àòîê.
Íà÷àëüíèê ïåðøî¿ âÿçíèö³ çàõîò³â çàïðîñèòè
â³ðóþ÷èõ. Ñàìå òàê â³í ïîäóìàâ ³ â ñêîðîìó ÷àñ³ ¿õ
çàïðîñèâ. Â óìîâëåíèé
äåíü ïðèéøëà ãðóïà ìîëîä³ ç ïðîïîâ³äíèêîì Áîæîãî Ñëîâà. Ñïî÷àòêó âîíè
ñï³âàëè ºâàíãåëüñüê³ ï³ñí³
ïðî ìèð ³ ëþáîâ, à ïîò³ì
ïðîïîâ³äíèê ïî÷àâ ÷èòàòè
ç ªâàíãåë³¿ â³ä Ëóêè ç 13-ãî
ðîçä³ëó:
Ó òîé ÷àñ äåÿê³ ïðèéøëè ³ ðîçïîâ³ëè Éîìó (òîáòî
²ñóñîâ³ Õðèñòîâ³) ïðî ãàë³ëåÿí, êðîâ ÿêèõ Ïèëàò
çì³øàâ ç ¿õí³ìè æåðòâàìè.
Òà ²ñóñ ñêàçàâ ¿ì ó
â³äïîâ³äü: ×è âè äóìàºòå,
ùî ö³ ãàë³ëåÿíè áóëè
ãð³øí³ø³ çà óñ³õ ãàë³ëåÿí,
ùî òàê ïîñòðàæäàëè? Í³,
êàæó âàì; òà êîëè íå ïîêàº-

òåñü, òî âñ³ òàê ñàìî çàãèíåòå! Àáî ò³ â³ñ³ìíàäöÿòü, íà
ÿêèõ óïàëà áàøòà â Ñèëîàì³
³ ïîáèëà ¿õ, äóìàºòå, ùî âîíè
áóëè á³ëüøå âèíí³ çà âñ³õ,
ùî æèâóòü â ªðóñàëèì³? Í³,
êàæó âàì, òà êîëè íå ïîêàºòåñü, âñ³ òàê ñàìî çàãèíåòå!»
Òà êîëè íå ïîêàºòåñü,
âñ³ òàê ñàìî çàãèíåòå!", ïîâòîðèâ ïðîïîâ³äíèê. Â³í
çâåðòàâñÿ äî âñ³õ ïðèñóòí³õ,
ÿê äî âÿçí³â, òàê ³ äî àäì³í³ñòðàö³¿ âÿçíèö³, äî îõîðîíè ³ âñ³õ ïðàö³âíèê³â.
Î÷åâèäíî, íà÷àëüíèê òà
³íø³ éîãî ïîì³÷íèêè òàêîãî
íå ñïîä³âàëèñÿ.
Çâ³ñíî, ïðîïîâ³äíèê ìàâ
ïðîïîâ³äóâàòè äëÿ âÿçí³â,
ïîðóøíèê³â çàêîíó, à íå äëÿ
íèõ, ÿê³ ¿õ îõîðîíÿþòü. ß æ
ïîðÿäíà ëþäèíà, - äóìàâ
íà÷àëüíèê. - ×îãî öå âîíè ³
ìåíå âêëþ÷èëè äî ÷èñëà
âñ³õ»?».
×îãî æ â³í òàê çäèâóâàâñÿ? Òîìó ùî í³ öåé íà÷àëüíèê, í³õòî ³íøèé ç ïðàö³âíèê³â âÿçíèö³ í³êîëè é íå
äóìàëè ïðî òå, ùî âñ³ º
ïîðóøíèêàìè Áîæîãî Çàêîíó, Áîæîãî ïðàâà, ùî óñ³ì
ïîòð³áíî ïîêàÿòèñÿ. Âÿçí³,
ââàæàëè âîíè, ïîðóøèëè
çàêîí ³ çà öå áóëè ïîêàðàí³.
Àëå Ñëîâî Áîæå ó÷èòü, ùî
óñ³ ìè º ãð³øí³, óñ³ º ïîðóøíèêàìè Áîæîãî ïðàâà ³ òîìó
óñ³ì ïîòð³áíå íàâåðíåííÿ,
êàÿòòÿ.
Òàê ñàìî, ÿê çà ïîðóøåííÿ ëþäñüêîãî, ñâ³òñüêîãî çàêîíó, âÿçí³ áóëè ïîêàðàí³, òàê áóäå ïîêàðàíèé
êîæíèé ïîðóøíèê Áîæîãî
ïðàâà. Á³áë³ÿ ó÷èòü, ùî êàðà
çà ãð³õ - ñìåðòü, òîáòî â³÷íå
â³äîêðåìëåííÿ â³ä Áîãà, ïîçáàâëåííÿ â³÷íîñò³. Ïîðóøíèêè Áîæîãî Çàêîíó ïåðåáóâàòèìóòü ó âÿçíèö³, ÿêà
íàçèâàºòüñÿ ïåêëîì, ïðè÷îìó íå ÿêèéñü îêðåñëåíèé
ñòðîê, àëå - â³÷íî.
Ïðîòå òà ñàìà Á³áë³ÿ, ùî
ãîâîðèòü ïðî ñóä ³ ïåêëî,
ãîâîðèòü òàêîæ ³ ïðî ñïàñ³ííÿ. Íàïèñàíî, ùî Áîã íå
õî÷å ñìåðò³ ãð³øíèêà, àëå
Áîã áàæàº, ùîá óñ³ ïðèéøëè äî ïîêàÿííÿ òà äî ï³çíàííÿ ïðàâäè, áóëè ñïàñåíí³.
Öå âæå âèãëÿäàº îáíàä³éëèâî. Îòæå, êîæåí ìàº
âèá³ð. Àëå, ïåðø í³æ ìè çÿñóºìî, ÿê çä³éñíèòè öåé
âèá³ð, ïîâåðíåìîñü äî
á³áë³éíîãî òåêñòó. Õòî áóëè
ãàë³ëåÿíè çà ÷àñ³â Ïèëàòà?
Ùî òî çà 18, íà ÿêèõ âïàëà
âåæà â Ñèëîàì³?

Òîä³ ñàìå ñòàëèñÿ äâ³
êàòàñòðîôè â ªðóñàëèì³ ³
Õðèñòîñ ñêîðèñòàâñÿ íèìè
ÿê ³ëþñòðàö³ºþ, óçÿâ çà ïðèêëàä. Ó ò³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî
çâàëàñÿ Ñèëîàì, áóëà ñòàðà
âåæà, ÿêà çàâàëèëàñÿ, ïðè÷îìó çàãèíóëî 18 îñ³á. Ìîæëèâî, öå áóëè âÿçí³, ÿêèõ
óòðèìóâàëè ó âåæ³, ìîæëèâî
- ðîá³òíèêè, ÿê³ ðåìîíòóâàëè âåæó, íåâ³äîìî. ªðóñàëèì áóâ òîä³ ó âîëîä³íí³
ðèìëÿí, ÿê³ ïîáóäóâàëè á³ëÿ
õðàìó ôîðòå÷íó âåæó Àíòîí³ÿ. Ç âåæ³ áóâ õ³ä äî õðàìó.
ßêîñü ï³ä ÷àñ ïðèíåñåííÿ
æåðòâ ðèìëÿíè óâ³ðâàëèñÿ
äî õðàìó ³ âáèëè ê³ëüêîõ
â³ðóþ÷èõ ç Ãàë³ëå¿. Êðîâ ãàë³ëåÿí çì³øàëàñÿ ç êðîâþ
æåðòâ. Þäå¿ ââàæàëè, ùî
ò³ëüêè íà çëî÷èíö³â ÷åêàº
êàðà, à Õðèñòîñ ñêàçàâ, ùî
êîæåí, õòî íå ïîêàÿâñÿ, º
ãð³øíèì ³ ïîìðå çà ãð³õè
ñâî¿.
Éäåòüñÿ íå ïðî ò³ëåñíó,
ô³çè÷íó ñìåðòü, à ïðî
ñìåðòü äëÿ â³÷íîñò³... Òîìó
ùî ò³ëåñíà ñìåðòü - öå ëèøå
åï³çîä íà øëÿõó äî Öàðñòâà
Áîæîãî àáî äî ïåêëà, çàëåæíî â³ä âàøîãî âèáîðó.
Á³áë³ÿ ó÷èòü, ùî êîæíà
ëþäèíà, ÷è òî âÿçåíü, êðèì³íàëüíèé çëî÷èíåöü, ÷è
íàéá³ëüø ïîðÿäíà ëþäèíà,
ç âèñîêèìè ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàíîâèùà, êîæíà ëþäèíà ïîòðåáóº íîâîãî ïî÷àòêó, êîð³ííî¿ ïåðåì³íè. Êîæíèé ç
íàñ ïîòðåáóº ïðîùåííÿ íàøèõ ãð³õ³â. Âñ³ ìè ïîòðåáóºìî Áîæîãî îïðàâäàííÿ, Áîæî¿ ïðàâåäíîñò³. Âëàñíå ïðî
öå ñêàçàâ ²ñóñ Õðèñòîñ îäíîìó âèäàòíîìó ðåë³ã³éíîìó ïðîâ³äíèêîâ³ íà ³ìÿ Íèêîäèì: ²ñòèííî, ³ñòèííî
êàæó ß òîá³: ÿêùî õòî íå
íàðîäèòüñÿ çãîðè, íå ìîæå
áà÷èòè Öàðñòâà Áîæîãî».
Íèêîäèì áóâ îñâ³÷åíèì
þäåºì, ÷ëåíîì âåðõîâíîãî
ñóäó, ÿêèé âñóïåðå÷ á³ëüøîñòè éîìó ïîä³áíèõ, ïðèéøîâ äî Õðèñòà ³ çàçíàâ äóõîâíî¿ ïåðåì³íè. ×è âè âæå
ìàëè äîñâ³ä òàêîãî â³äðîäæåííÿ, ÷è âè âæå ïåðåæèëè
íàðîäæåííÿ çãîðè, ïðî ÿêå
êàæå ²ñóñ? Êîëè í³, ïàìÿòàéòå, ëþá³, âîíî íåîáõ³äíå
êîæíîìó äëÿ òîãî, ùîá óâ³éòè â Áîæå Öàðñòâî. Çã³äíî
Áîæîãî Ñëîâà íàðîäæåííÿ
çãîðè» âèð³øóº â³÷íó äîëþ
êîæíîãî. ×è íîâå íàðîäæåííÿ ìîæíà íàáóòè ÷åðåç ñïàäêîâ³ñòü, â³ä ñâî¿õ áàòüê³â?

Äëÿ òîãî, ùîá ïîïîâíèòè çíàííÿ Á³áë³¿, ïî÷óòè â³äïîâ³ä³ íà
çàïèòàííÿ ëþäåé ïðî ð³çí³ ïðîáëåìè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ,
ñëóõàéòå õðèñòèÿíñüêó ðàä³îïðîãðàìó "Â³äâåðò³ñòü", ÿêà âèõîäèòü â åô³ð ùîï'ÿòíèö³, î 21.15, íà ïåðø³é ïðîãðàì³ Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î.

ßêùî õòîñü íàðîäèâñÿ â
õðèñòèÿíñüê³é ðîäèí³, íåìîâëÿì áóâ îõðåùåíèé, òî
âæå º õðèñòèÿíèíîì?
Í³! Äåÿê³ ðîçóì³þòü, ùî
êîëè âîíè õîäÿòü äî öåðêâè ÷è íà áîãîñëóæ³ííÿ, òî
âæå àâòîìàòè÷íî ñòàþòü
õðèñòèÿíàìè. Ñëîâî Áîæå
çàïåðå÷óº òàêå ðîçóì³ííÿ.
Ìè íå ìîæåìî ïðèéòè
äî Áîãà ñâîºþ çðàçêîâîþ
ïîâåä³íêîþ ÷è äîáðîä³éíèìè â÷èíêàìè. Á³áë³ÿ ó÷èòü:
Â³í (òîáòî Áîã) ñïàñ íàñ,
àëå íå ÷åðåç ä³ëà ïðàâåäí³,
ÿê³ á ìè ÷èíèëè, à ç³ ñâîãî
ìèëîñåðäÿ, ÷åðåç êóï³ëü
â³äðîäæåííÿ ³ îíîâëåííÿ
Äóõîì Ñâÿòèì. Íå âèñòà÷èòü çì³íèòè ïîâåä³íêó. Ìè
êàæåìî: Ñâî¿ì çóñèëëÿì ÿ
ðîçïî÷íó íîâå æèòòÿ,» à Áîã
êàæå, ùî íàøà ïðàâåäí³ñòü,
ÿê ïîïëÿìîâàíèé îäÿã,
ÿêèé ìè ïîñï³øàºìî çì³íèòè, ùîá êðàùå âèãëÿäàòè ³ç
çîâí³, ùîá çàäîâîëüíèòè
³íøèõ, ïîêðàùèòè ñâîþ ðåïóòàö³þ, àëå ãëèáîêî âñåðåäèí³ ìè íå çì³íèëèñÿ,
ìè óñå ùå æèâåìî â
ãð³õàõ.
Ïðî öå, âëàñíå, ²ñóñ ³
êàçàâ Íèêîäèìîâ³: Íèêîäèìå, òîá³ ïîòð³áíà çì³íà
âñåðåäèí³, âíóòð³, â ñåðö³,
à öå ìîæå çðîáèòè îäèí
Áîã».
ßêùî âè ñïðàâä³ áàæàºòå ìàòè öåé íîâèé ïî÷àòîê,
òî îñü âàì â³äïîâ³äü ³ç Áîæîãî Ñëîâà:
1. Âè ìàºòå âèçíàòè
ïåðåä Áîãîì, ùî âè º
ãð³øíèêîì, ùî âè º ïîðóøíèêîì Áîæîãî ïðàâà, ÿê ìè
âñ³. Áîã ñêàçàâ: Âñ³ çãð³øèëè ³ âñ³ ïîçáàâëåí³ ñëàâè
Áîæî¿». Öå çàïèñàíî â Ïîñëàíí³ àïîñòîëà Ïàâëà äî
ðèìëÿí (3:23).
2. Âè ìàºòå â³äâåðíóòèñÿ â³ä ñâî¿õ ãð³õ³â. ²ñóñ ñêàçàâ: Êîëè íå ïîêàºòåñü,
âñ³ òàê ñàìî çàãèíåòå!»
3. Âè ìàºòå ïðèéíÿòè
Áîæó ïðîïîçèö³þ, ²ñóñ Õðèñòîñ óæå çàïëàòèâ êàðó çà
íàø ãð³õ. Â³í ïîìåð íà
õðåñò³ é âîñêðåñ, ùîá äàòè
Ñâîþ ïðàâåäí³ñòü äëÿ âàñ.
Òåïåð âàì ïîòð³áíî ïðèéíÿòè öåé äàð â³ðîþ. Á³áë³ÿ
ó÷èòü: Â³ðóé ó Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà ³ ñïàñåøñÿ» (Ä³¿
16:31).
ßê áà÷èòå - öå äóæå ïðîñòî. Â òó õâèëèíó, ÿê âè
â³äêðèºòå ñâîº ñåðöå äëÿ
Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà ³
ö³ëêîâèòî äîâ³ðèòåñü Éîìó,
ÿê ñâîºìó îñîáèñòîìó Ñïàñèòåëåâ³, Áîã îá³öÿº ïðîñòèòè âàø³ ãð³õè, ñïàñòè
âàøó äóøó é ïðèéíÿòè âàñ
äî â³÷íîãî íåáåñíîãî
äîìó.
Àì³íü.
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Федір
КАЛІНЧУК

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Аналізуються питання тверезого та здорового способу
життя та результати проведеної роботи з викладання
собріології (науки про тверезу людину та суспільство в
цілому). Матеріал і висновки дозволяють простежити
та уявити всю складність вирішення нагальних проблем
серед населення України, дітей та молоді. Разом
з тим даються деякі слушні рекомендації тому, хто
займається вихованням та навчанням.
Погіршення стану здоров’я українського народу
є реальною загрозою для
майбутнього нашої держави
та її національної безпеки.
Особливе занепокоєння викликає стан духовності і фізичного здоров’я у дітей та
молоді. Вкрай небезпечним є
суцільна алкоголізація дітей
та молоді. Вочевидь, формування алкогольної залежності відбувається в суспільстві в конкретних соціальних
групах, і тому алкоголізація
особистості є специфічним
проявом загального процесу соціалізації, а її розгляд
має проводитись з точки
зору врахування соціальних,
психолого-педагогічних закономірностей.
Зараз стає зрозумілим,
що соціально-політичний та
економічний розвиток будьякої держави обов'язково
має супроводжуватися збереженням і відновленням
довкілля, розвитком психологічної та соматичної
цілісності людини (котра
сприймається як мета й
вища цінність, а не як засіб),
інакше під загрозу ставиться
життєдіяльність суспільства
в цілому і кожної людської
істоти зокрема. Ключовим
принципом взаємодії людського суспільства і природи
мають бути не споживацтво
й насильство, а гармонійне
співіснування. Сьогодні слід
усвідомлювати, що невирішені екологічні проблеми
людини (що виявляються як
у площині її зовнішньої та і
внутрішньої життєвої активності) становлять серйозну
небезпеку повноцінному існуванню будь-якої країни.
Україна вже відчула це на
практиці. Демографічна ситуація в Україні ускладнюється з кожним роком. У
2000 році народжуваність в
Україні була вдвічі нижчою за
ту, яка необхідна для простої
репродукції
(відтворення)
населення. Це ж стосується й демографічної ситуації

у всьому світі. Екологічний
стан довкілля, природного та
соціального оточення може
вважатися одним з чинників
поширення вживання наркотиків серед молоді в Україні:
тут кількість наркозалежних
щорічно зростає приблизно
на 45 %, а ВІЧ-інфікованих
– у 6,3 рази, серед яких – 86
% є наркоманами. При цьому близько 1 % населення
України зараз ВІЧ-інфіковані.
Лише 20 % дитячого населення країни здорове.
Філософський
аналіз
феномену здоров’я людини розглядається у працях Е.М. Кудрявцева, Ю.П.
Лісіцина, Л.П. Сущенко;
медико-біологічний рівень
викладено в дослідженнях
М. М. Амосова, В. І. Войтенко, З. М. Шкиряк-Нижник;
соціально-педагогічний
представлено у роботах В.
П. Петленко, Г. І. Царегородцева, Д. А. Ізуткіна, Л. Г. Матроса та ін. Загальними теоретичними передумовами
для розв’язання нами цієї
проблеми стали дослідження соціально-психологічних
чинників соціалізації особистості (Г. Лєбон, Г. Тард,
В.М. Бехтєрев, Г.М. Андреєва, Є.С. Кузьмін, В.М. Куліков, В.В. Новіков, В.Є. Семьонов, Г. Клоус та ін.).
Досить важливе значення для розуміння проблеми
алкоголізації
особистості мають роботи в дитячій
і підлітковій наркології та
наркоманії (Б.С. Братусь,
П.І. Сидоров, В.С. Бітецький, В.В. Колесов, В.Л. Романова, В.В. Гульдан, В.І.
Петракова та ін.). Для більшого розуміння проблеми,
яку ми розглядаємо, варто
ознайомитися з роботами
традиційно наркологічного,
нозоцентричного характеру (Б.М. Гузикова, Н.Я. Копит, Ц.П. Короленко, В.Ю.
Зав’ялова, П.І. Сидорова,
Е.Є. Бехтель та ін.).
Залишаються недостатньо вивченими і не мають

широкого застосування ідеї
провідних учених (І.М. Сєченова, І.П. Павлова, Н.Є.
Введенського, Ф.Г. Углова,
Г.А. Шичка, О.М. Маюрова., В.М. Ловчева та ін.) про
впровадження в суспільстві
культури здорового способу життя [1–5].
Між тим, алкогольна залежність формується зазвичай за допомогою спілкування, несе на собі відбиток
міжособистісних, групових
і міжгрупових взаємодій. У
ній відображаються культурні стереотипи і феномени,
але психолого-педагогічний
та соціально-психологічний
аспект формування алкогольної залежності ще не
став предметом спеціальних
наукових досліджень. Саме
тому пошуки оптимального
вирішення проблеми здорового способу життя в
педагогіці продовжуються.
Провідні науковці в галузі
медицини, педагогіки, психології перебувають в постійному пошуку оптимального варіанту покращення
духовного, морального, фізичного здоров’я в суспільстві. Потрібно зауважити,
що завжди існували та існують причини, які не дають
правильно побудувати процес формування здорової
особистості і суспільства.
Відтак, актуальним постає організація навчальновиховних заходів, які спрямовані на формування у
студентів знань та навичок
здорового способу життя.
Саме тому метою статті є аналіз та обґрунтування
шляхів розвитку здорового
способу життя у майбутніх
фахівців.
Займаючись практичною
діяльністю у сфері виховання, думаю варто розповісти
про одне із своїх практичних
занять і поділитися враженнями від роботи, яка охопила близько п’ятисот студентів одного із провідних
університетів України. Надіюсь, мене легко зрозуміють
ті, хто здатний робити подібне і ті хто повністю відпрацював курс собріології.
Хочу сказати, як дорослі, так і молодь по-різному

реагують на отриману інформацію. Ми умовно поділили всіх своїх слухачів на
чотири групи (не залежно
від освіти, соціального статусу, вченої степені, займаної посади тощо), а саме за
сприйняттям собріології, як
науки про тверезе, духовноморальне життя.
Під час проходження семінарських занять, людина
має свідомо вибрати чи долучитися їй на практиці до
тверезого способу життя.
Це не так легко сприйняти,
адже майже всі молоді та дорослі люди вже сформували
певний життєвий світогляд,
який витворив їхній спосіб
життя. Він сформувався під
впливом певних знань, які
дали їй переконання у виборі способу життя. Це вже, як
то кажуть „в крові” людини.
Практично все суспільство
вражене алкогольною ідеологією, яку сповідують, за
нашими висновками, 9092% дорослих жінок та 9395% чоловіків, майже аналогічна ситуація серед молоді.
Трохи краща ситуація серед
дітей, хоча навіть за таких
обставин висновки ВООЗ не
втішні, ми посідаємо перше місце в світі по дитячому алкоголізму. Алкогольна
проблема в країні виглядає
глобальною катастрофою,
якої не було впродовж минулих тисячоліть. За останніх декілька десятків років,
залежність від алкоголю та
кількість випитого зросла в
десятки разів.
Ті, хто досконало познайомився з програмою
собріології, знають, про що
йде мова. Трохи краща ситуація з курінням, як не як
цю шкідливу звичку люди
більше засуджують, та й
державні мужі здавалося б
більше приділяють уваги цій
проблемі. Щодо розпусти,
яка успішно розвивається
паралельно з кількістю випитого алкоголю та скуреного тютюну, то це все, разом взяте, вже є питанням
національної безпеки.
Розпуста просто топить суспільство, збираючи
врожай у вигляді депресій,
самогубств, безпліддя, як
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жіночого, так і чоловічого,
різних статевих хвороб, народження неповноцінного
потомства, сирітства, всіляких збочень, ревнощів,
розлучень, божевілля, аморальності,
бездуховності
та інших негативних явищ,
пов’язаних із цими та іншими шкідливими звичками.
Чому ж всі потуги освіти, медицини та всіх інших
інстанцій, які так чи інакше
приймають учать у вихованні дітей та молоді є майже
марними.
Все це розшифровується доволі зрозумілим текстом на уроках собріології,
де одразу ж даються дієві
рекомендації для виправлення становища не тільки
окремої людини, а й суспільства в цілому. Програма
собріології чітка та науково
обґрунтована. Над нею працювало декілька поколінь
видатних вчених з світовими іменами: В.Бєхтєрєв, І.
Введенський, М. Павлов, І.
Сєченов, Ф. Углов, Г. Шичко,
О. Маюров, В. Жданов та
багато інших.
Як же сприймається програма з „Культури Здоров’я”
різними людьми починаючи з
першого заняття? Для мене,
як викладача, дуже важливо
донести до аудиторії часто
складну
інформацію максимально просто і доступно. Близько 30-32% людей
сприймають інформацію вже
з першого заняття цілком
нормально з розумінням. Це,
як правило, люди високого
морального та духовного рівня розвитку, які ведуть, або
хочуть вести максимально
наближений до пропонованого спосіб життя. Зазвичай
ці люди перебували в пошуку
почутої інформації, для того,
щоб аргументувати свій вибір здорового способу життя, щоб захиститися від шкідливої алкогольної, тютюнової
ідеології та ідеології розпусти, аморальності, інших негативних впливів.
Нажаль, багато з цих
людей вже до чогось долучилися через власну запрограмованість, будучи мало
обізнаними, куштували алкоголь, пробували палити.
Вони, як правило, жалкують
про те, що не мали змоги
раніше прослухати такі семінарські заняття. Але не
втрачають надію позбутися
негативу і активно працюють на заняттях. Часто люди

цієї групи здатні прийняти
тверезий, здоровий спосіб
життя хоча б для того, щоб
отримати можливість та моральне право бути особистим прикладом для інших.
Таким людям одразу
багато що стає не тільки
зрозумілим, вони починають глибоко усвідомлювати
важливість ведення тверезого, здорового способу
життя і свою значимість в
суспільстві. Хоча, як вони
самі зізнаються, на перше
заняття йшли неохоче, ніби
здогадуючись, що там їм будуть давати ті ж примітивні,
засмічені знання, які давали
в школі можливо наркологи,
психологи чи професійно
не підготовлені вчителі.
Саме тут ми маємо дякувати тим, від кого залежала обов’язкова присутність
студентів на парах. Адже
кому потрібні якісь там невідомі семінарські заняття з
того, що здавалося б відоме
всім з пелюшок.
Кожне заняття студенти
першої групи сприймають
доволі радісно та з розумінням. Майже не задають
запитань, хіба що індивідуально, на які обов’язково
отримують відповідь. Уважніших слухачів, ніж ці люди
годі й шукати, вони зігрівають та надихають викладача,
особливо на перших заняттях, які є доволі важкими в
психологічному плані, адже
проблеми, про які говорить
викладач, дуже специфічні і
на перший погляд виглядають надто суперечливими.
В кінці курсу багато хто
саме з цих людей свідомо вибирав тверезе життя,
хоча, нажаль, не всі. Але то
право вибору людини.
Друга група слухачів,
теж близько 40-42%, сприймає почуту інформацію не
відразу. Часто намагається
ставити запитання у досить
доброзичливій формі і, що
цікаво відмітити, хочуть почути на нього логічну правдиву відповідь. Рідко, але
обережно
заперечують,
відчуваючи, що заперечення не зовсім правдиве, або
не має під собою наукового
підґрунтя чи звичайної логіки. Отримана інформація
має бути ними дещо опрацьована, перш ніж визнати
її за істину. Такі люди часто
єднаються з першими, вони
досить близькі по духу та
типу мислення, але обереж-
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ніші у висновках, особливо,
якщо це стосується важливого вибору. Уважно слухають інформацію, з цікавістю
ходять на заняття. Це доволі
легка група людей, але вони
вже не дають розслаблятися. Вимагають більше та
краще аргументувати подану інформацію. І хоча їх влаштовує більше логіка, ніж
наукові дані, вони все-таки
цікавляться
можливістю
отримати додаткову інформацію з літератури, відео,
тощо.
В кінці занять близько
половини таких слухачів
здатні обрати тверезий спосіб життя, решта жаліється
на недостатню кількість занять щоб стати свідомими
тверезниками.
Третя група людей складає 10-12% в групі. Ці слухачі, з перших почутих фраз,
сприймають інформацію про
тверезе, морально-духовне
життя через призму шаленої критики. Більшість з них
замикаються в собі, про
свої вподобання розповідають не охоче. Вони піддають
сумніву майже все, що не
співпадає з їх переконаннями. Як правило у цих людей
замість запитань виникають
суцільні заперечення, а коли
вони задають запитання, то
зазвичай бояться отримати
логічну, правдиву відповідь.
Дуже підозрілі до самого
викладача, як носія тверезого світогляду, мовляв «не
може бути, щоб він сам був
такий, як говорить, щось тут
не те», «а раптом викладач
сектант чи ще хтось, на їх
думку неправильний». Тут
спрацьовує не науковий підхід до почутої інформації, а
соціально-побутовий «люди
кажуть не так». На мою думку у цих людей слабко розвинуте логічне мислення і
саме це не дає їм можливості отриману інформацію
співставити зі своїми знаннями і вибрати більш логічне та правильне. Крім того
спрацьовують власні амбіції,
адже серед цих людей, як не
дивно, багато формальних і
не формальних лідерів. Часто вони бояться, що люди
першої і другої групи, яким
вони часто нав’язують власні думки та власний спосіб
життя, усвідомивши почуте
оберуть тверезе життя, залишивши їх у меншості.
Не дивлячись ні на що,
дуже вдячний цим людям,

вони вдосконалюють викладача. Але це і наш головний
біль, щоб ці люди відвідували заняття, не залишившись
на самоті із своїми амбіціями та примітивними знаннями, про тверезий, здоровий
спосіб життя. Саме тут важливим є обов’язковість відвідувань занять, якраз для
того, щоб і амбіційні люди
могли продовжувати пізнання альтернативної до їх переконань інформації. Практика показує, що з кожним
заняттям, враження у них
змінюються на більш позитивні, або й зовсім позитивні. Програма з собріології
є цілісною, а педагогіка та
психологія потребує саме
логічної повноти і певної
послідовності, щоб скласти
підсумкове враження, а не
нашпигувати людину хаотичною інформацією.
Найбільшою проблемою
і, навіть трагедією, є відсутність когось із цих людей на
занятті. Що ця людина, яка
не допрацювала тієї логічної повноти, буде думати та
говорити про існування тверезого світогляду, не важко
здогадатися. Часто вони
вдаються до спотворення
почутої інформації, вперто
трактуючи її на свій розсуд,
інколи намагаючись переконати в своїх думках інших,
навіть тих, хто разом з ними
проходить заняття.
Спостерігати за цим
дуже боляче, але ми знаємо
яким буде кінцевий результат для тих, хто відпрацює
курс повністю. І якби не той
щасливий, позитивний кінцевий результат, потрібно
бути просто божевільним,
щоб робити цю невдячну
справу.
Такі люди не часто стають на шлях тверезого
життя, для них це занадто
короткий строк з п’яти занять, щоб змінити свій алкоголізований світогляд. Вони
стають доволі обізнаними
людьми і просто перестають бути противниками тверезого життя. Але якщо так
сталося, що вони все-таки
на перекір всякій статистиці обрали тверезе життя, то
активності їхньої діяльності у пропаганді тверезості,
духовності та моральності
може позаздрити будь хто.
Четверта група найменша і складає всього 3-7 %.
Сказати, що ці люди категорично не сприймають
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тверезого життя та всього
того, що з ним пов’язане, то
не сказати нічого. Вся почута інформація сприймається абсолютно негативно.
Велика образа здатна затьмарити розум цієї людини
і тоді що не говори, все не
так. Така людина сидить, «як
на голках», їй хочеться постійно заперечувати і прямо
зараз. Але вона все ж розуміє, що не все здатна грамотно, логічно заперечити,
користуючись
соціальнопобутовими аргументами,
та й одногрупники мовчать.
Таких людей відчуваєш всім
своїм єством. Саме вони в
групі є найпроблемнішими
і вся увага, енергія та знання направлені виключно на
них.
Це люди, на яких найбільше чекаєш, найбільше
за них молишся, щоб молитва дійшла до них, минаючи
гордівливий, затьмарений
сліпим
внутрішнім
протестом розум. У цих людей
поміркованість
захована
за власними амбіціями. Їм
страшно навіть подумати,
що хтось може почути викладача і, не дай Бог, змінити себе, коли їм того не хочеться, адже, змінившись,
люди стануть кращими, що
ж тоді робити їм, із своїми
амбіційними та п’яними переконаннями. На нашу думку, саме ці люди потребують
найбільшої і невідкладної
допомоги, але вони, на
жаль, так не думають.
Серед них багато лідерів
і не тільки неформальних.
Дуже часто вони використовують свій авторитет, створюючи спротив проведенню
курсів, шукаючи підтримки
у третьої групи, яка більш
здатна їх підтримати, особливо після першого заняття, коли ще не все зрозуміло. Слухачі першої та другої
груп рідко їх підтримують,
особливо після декількох
занять, коли вже багато
чого стає відомим і слухачі
починають відрізняти одне
від одного.
Рідко хто із четвертої
групи приходить на наступні заняття, якщо то можливо
пропустити. Намагаються,
після заняття, підбурити інших студентів не ходити, бо
краще, коли нас багато, або
бодай ще хтось проти. Ці
люди дуже активні і ще більше активізуються, шукаючи
захисту своїм амбіціям, се-

ред однодумців (благо таких
шукати не потрібно, це переважна більшість людей не
обізнаних на собріології).
Часто такі слухачі курсу
здатні спотворити (що часто
і роблять) почуту на заняттях інформацію до невпізнання, на свою, звичайно,
користь. Працюють підпільно, позаочі, боячись осуду,
відчуваючи свою неправоту
і нездатність захистити свої
переконання, хоча мають
на це не тільки право, але й
можливість.
Аналізуючи та підводячи
підсумки проведеної роботи, слід зауважити наступне:
– з самого початку, коли
оголошується тема семінарського заняття переважна більшість студентів чи
дорослих людей не сподіваючись почути, щось нове
та прогресивне, з неохотою
йдуть на заняття, і це одна
із перешкод донести до них
інформацію з собріології;
– практика показує, що
курс з собріології має бути
обов’язковим, як частини
валеології чи ОБЖ, адже
ці предмети мають один із
розділів, який безпосередньо стосується шкідливих
звичок та морального виховання, а уроки християнської етики покликані прививати духовні цінності;
– дуже важливим питанням є підготовка викладачів собріології. Саме
вони професійно володіючи мистецтвом тверезого життя, використовуючи
власний досвід та особистий приклад, здатні долати
соціально-побутові
міфи
про негативні звички і на
достатньому рівні максимально переконливо доносити науково-обґрунтовану
інформацію до слухачів.
Судячи з відгуків студентів,
по
завершенню
п’ятиденних занять, досить
великий відсоток тих, хто
відпрацював заняття добросовісно, свідомо обирають
тверезе, морально-духовне
життя.
За нашими даними вибрали тверезий спосіб життя із майже п’ятисот студентів, близько 160 чоловік,
відмовилися від куріння
близько 18 чоловік, допомогли відмовитися від куріння
своїм друзям 5 чоловік.
Але всі ці люди ще потребують морально-інформаційної підтримки для зміц-

нення Духу та тверезих
переконань, щоб успішно
протистояти оточенню, яке
не змінилося і має досить
сильний негативний вплив
навіть на тих, хто свідомо обрав тверезий спосіб життя.
Решта, в тому числі категоричні та амбіційні, залишились при своїх переконаннях, але вже не заперечують
можливості жити тверезим,
здоровим життям. Думаю
їх вибір ще попереду, адже
саме за них найбільше болить Душа, коли бачиш до
яких жахливих наслідків призводить вживання алкоголю,
паління цигарок, розпуста та
аморальний спосіб життя.
І на сам кінець. Яскравим
прикладом зміни світогляду
по відношенню до тверезого, здорового способу життя є відгук (у скороченому
вигляді) одного студента:
Молодь – це прогресивна маса людей, яка не хоче
жити за принципами старого життя, яка прагне демократії, свободи і є рушійною
силою змін у суспільстві. Я
належу саме до цієї групи
людей і я теж зажадав змін у
своєму житті, яке вважалося
досить правильним, але, як
виявилося пізніше, не аж настільки, як повинно було б.
Сталося це після вивчення
курсу „Культура здоров’я”.
До цього я поєднував
своє життя з вживанням алкоголю, розпустою, залучався також до цигарок, не відаючи наскільки це шкідливо
для здоров’я. Звичайно, я
не жив так з раннього дитинства, але коли побачив, як
живуть мої однолітки, друзі,
почав долучатися до всього
цього, не маючи прикладу
якогось іншого життя.
Переломним у моєму
житті стало вивчення вищезгаданого курсу, на якому я пізнав антипод свого
правильного життя – це тверезий спосіб життя. Я дуже
радий, що сталося це ще в

досить ранньому віці, в 17
років, коли я ще не був переконаний в тому, що живу
досить правильно і не потребую жодних інновацій.
Звичайно ж я міг би відмовитися від ідей нового
життя, але з першої лекції
настільки перейнявся ідеями цього курсу, настільки
був здивований викладеною інформацією, що відступати просто не мав права. Я усвідомив, що це та
істина, яку я так довго шукав, але ніяк не міг знайти.
Тоді, без жодних вагань
прийняв цю істину, повністю відкрив себе для неї. І
коли я тверезо подивився
на життя, яке зараз ведуть
мої друзі, знайомі, рідні,
яким я сам недавно жив, я
взявся за голову і запитав
у себе: „Невже ти справді
хотів жити таким життям?”.
Звичайно ні, просто алкоголь затьмарив мій розум,
мою свідомість, а найголовніше – совість. Адже совість – це регулятор вчинків
кожної людини. Пригнічуючи совість, людина не усвідомлює, що вона робить,
не відповідає за свої вчинки, дії, слова, які нерідко
пригнічують інших.
Тепер я знаю, що зробив правильний вибір і
дуже радий цьому. Тепер
я можу навчати інших жити
тверезо, адже виховувати тверезість мають право
лише ті, хто сам веде тверезий спосіб життя.
Тверезий спосіб життя –
це перший крок до пізнання самого себе, це основа
на якій потрібно будувати
свою сім’ю, своє майбутнє,
народжуючи здорове потомство, будуючи здорове
майбутнє свого роду.
Я живу тверезо!
З повагою, Ваш студент
Р.
Я вірю в тверезу, здорову Україну, якщо у неї ще
є такі сини!
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ВОЖДЬ ПЛЕМЕНІ ІРОКЕЗІВ –
ІВАН ДАЦЕНКО

Іван Іванович Даценко народився
у 1918 р. у с. Чернечий Яр Диканського повіту. Навчався в місцевій середній
школі. У 1937 р. закінчив Писаревщанський зооветеринарний технікум. У тому
ж році був призваний на службу в Червону Армію. У 1940 р. закінчив Оренбурзьке авіаційне училище.
У роки Другої Світової війни служив
у бомбардувальній авіації дальньої дії.
Член КПРС із 1940 р. Гвардії старший лейтенант І. І. Даценко - командир ланки 10-го
гвардійського Червонопрапорного авіаційного полку дальньої дії - з перших днів
Великої Вітчизняної війни мужньо боровся проти німецько-фашистських загарбників. Він неодноразово вилітав бомбити
військово-промислові об'єкти в глибокому
тилу ворога.
22 червня 1942 р. І. Даценко зі своєю
ланкою одержав завдання розгромити ворожий аеродром під м. Орел. Бомбардувальники за кілька заходів знищили ціль.
Повертаючись уже на базу, у літак Даценка
влучив снаряд і він загорівся. У цій складній
ситуації Іван Іванович виявив надзвичайну
мужність і витримку. Він спрямував літак до
лінії фронту і зробив усе, щоб врятувати екіпаж. Останнім залишив машину сам.
На початок серпня 1943 р. гвардії старший лейтенант І. Даценко здійснив понад
200 бойових вильотів. Після поранення
знову став у стрій. Був нагороджений орденом Червоного Прапора, медалями, а
18 вересня 1943 р. йому присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.
У книзі "За відвагу і мужність", виданій у
1973 р., де подається перелік усіх Героїв Радянського Союзу з Полтавщини (233 особи)
із розповідями про бойовий шлях кожного,
на сторінці 105 сказано: "18 квітня 1944 р.
екіпаж І. І. Даценка бомбив залізничну станцію Львів-ІІ, на якій зосередилося багато
живої сили й техніки ворога. Під час виконання бойового завдання безстрашний сокіл загинув смертю хоробрих".
Так вважали всі. У с. Чернечий Яр його
вшановували як героя. Його іменем названо піонерську дружину місцевої школи.
Свідоцтво про присвоєння звання Героя
передали у Писаревщанський технікум.
Мешканці села мали намір назвати іменем
І. Даценка одну з вулиць та й саме село перейменувати на його честь, а також встановити пам'ятник.
Але не все так робиться, як гадається.
Із вищих установ держави прийшов таємний наказ - вшанування пам'яті І. Даценка
припинити. Чим викликана ця заборона
стало відомо тільки через 30 років. Завіса
секретності відкривалась поступово.
На початку 80-х рр. народний артист,
танцівник Махмуд Есамбаєв, чеченець за
походженням, дав невелике інтерв'ю журналу "Советский экран", де розповів, що
перебуваючи в Канаді в 1967 р. у складі
радянської делегації, зустрічався з вождем
племені ірокезів, який родом з України, але
прізвища не назвав.
Через декілька років кореспондент газети "Труд" зустрівся з Махмудом Есамбаєвим і більш докладно розпитав про
випадок у Канаді: про зустріч із загадковим вождем. Цього разу артист назвав
його ім'я та прізвище і сказав звідки той
родом. Виявилося - з Диканьки, що під
Полтавою. Опублікований нарис став
відомим широкому загалу громадян
СРСР.
Цю газетну публікацію зберегла
племінниця І. Даценка (дочка сестри
Олександри) Ольга Василівна Рубан.
Пройшли роки, а Ольгу Василівну все
ще цікавила доля рідного дядька Івана

Івановича Даценка. У 2001 р. вона звернулася на всім відому телепередачу "Жди
меня". Телеведучі Ігор Кваша і Маша Шукшина вирішили впевнитись, чи дійсно був
такий факт, і, по можливості, знайти свідків
або учасників тих далеких подій.
Починаючи з 2001 р. протягом двох років було проведено декілька телепередач. У
результаті пошукової роботи знайдено понад 20 чоловік, які знали І. Даценка по службі, і тих, які бачили його в Канаді.
Було встановлено, що у 1967 р. радянська делегація партійних працівників, діячів
культури на чолі з членом ЦК КПРС А. Полянським побувала на Всесвітній виставці
"ЕКСПО-67" у Монреалі
(Канада). У складі делегації
був народний артист Махмуд Есамбаєв. На одному
із концертів він виступив
із кращим своїм номером
"Танець вогню" і темпераментом підкорив серця глядачів.
Зачарований
його
віртуозною
майстерністю прем'єр-міністр Канади Лестер Пірсон запитав
Махмуда, який би він хотів
отримати подарунок. На що
той відповів: "Я б хотів побачити, як живуть
у вас індіанці й подивитись їхні танці". Наступного дня радянську делегацію запросили до резервації, де жило плем'я індіанців, яке входило в союз ірокезів.
Разом з іншими гостями Махмуд зайшов у один із найбільших вігвамів і був
зачарований тим, як було обставлено помешкання: списи, томагавки й інша зброя.
З'явився вождь племені: високий, міцний,
статний, іще моложавий індіанець, весь
укритий татуюванням і розмальований бойовими фарбами. Брови й волосся чорні.
Хоча на ньому було намисто, блискітки та
інші прикраси, але це екзотичне вбрання не
могло приховати військової виправки. Голову вождя прикрашало різнокольорове пір'я.
За ним ішов почет. Есамбаєв звернувся до
перекладача: "Скажіть вождю, що він дуже
красивий". На що вождь чистісінькою українською мовою відповів: "Здоровенькі були,
прошу до мене в гості".
У подальшому вождь розмовляв із радянською делегацією російською мовою,
з перекладачем - англійською, а зі своїми
одноплеменцями - їхньою мовою. Вождь
покликав свою дружину й щось їй сказав,
після цього на стіл були поставлені галушки
й українська горілка (він заздалегідь знав,
що приїде радянська делегація).
Випили, закусили і вождь запитав: "А
українські пісні ви знаєте?". І сам красивим
баритоном затягнув "Розпрягайте хлопці
коней та лягайте спочивать...". Дружина,
діти й члени делегації підспівували. Хтось
запитав: "Хто ж ви такий?". Вождь відпо-
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вів: "Я Іван Іванович Даценко з-під
Полтави". Індіанці
дали своєму вождеві ім'я Пронизуючий Вогонь, його
англійське ім’я й
прізвище - Джон
Макнобер.
Про
те,
що
вождь індіанського
племені Іван Даценко не лише виходець із Радянського
Союзу, а ще й Герой
Радянського Союзу, льотчик, Есамбаєву
розповів професор Монреальського університету. На прощання вождь попросив
членів делегації вислати краєвиди милої
його серцю України, Полтавщини.
На той час рано було ще Івану Івановичу передавати Привіти на Батьківщину. Тут
його після розповідей агентів
КДБ, які входили до делегації, вважали ворогом народу, і
якби він повернувся, то потрапив би в концтабори Сибіру.
Як з'ясувалося при подальших розслідуваннях: у
повітряному бою піді Львовом
І. Даценко не загинув, а потрапив у полон до німців. У 1945
р. тікає з німецького полону і
потрапляє до американської
зони окупації Німеччини. За
Потсдамською угодою всіх
полонених союзники повинні
були повернути Радянському Союзу. Іван
Іванович уникнув відправлення на Батьківщину і невідомим для нас чином потрапив
у Канаду. Там працював на околиці Монреаля на різних роботах. В одному з поселень
індіанців йому припала до вподоби смаглява індіанка. На той час він був ще молодим
парубком. Вона відповіла взаємністю. Іван
Іванович звернувся до вождя племені з
проханням віддати йому дочку за дружину.
Вождь дав згоду, але за умови, що він стане
членом племені, а після його смерті - вождем, тому що в нього не було синів. Після
деякого вагання І. Даценко погодився. При
зустрічі колектив делегації звернув увагу на
те, як шанобливо ставились члени племені до свого вождя. Це означало, що вождь
справлявся з обов'язками керівника племені.
Редакція передачі "Жди меня" у 2002
р. дала запит у Монреаль, щоб допомогли знайти І. Даценка або його нащадків.
Відгукнулась пані Дейл, яка розповіла, що
в 70-х рр. ще 10-літньою дівчинкою вона
їздила в індіанські резервації, де її мама
проводила екскурсії іноземним групам.
Вона особисто знала вождя цього племені
й повідомила, що в нього був син, а в сина
- двоє дітей. На 2002 р. вождь і його син померли, яка доля внуків І. Даценка невідомо. В одній із телепередач "Жди меня" про
вождя розповів один із членів делегації, він
же представив кіноплівку про це плем'я, де
був зображений і вождь.
Постало питання: чи дійсно той вождь
і наш І. Даценко одна особа. Для цього
фотографії воєнних років і фото Даценкавождя Ігор Кваша відправляє до Московського інституту судово-медичної
експертизи. Там встановили - одна і та
сама людина.
Отже, нам точно відомо, що наш
земляк Іван Іванович Даценко був вождем племені ірокезів у Канаді.
Телепередача "Жди меня" намагалася знайти нащадків вождя, але в наш
час це дуже складно, тому що з 90-х рр.
у Канаді не існує резервацій індіанців.
Вони стали рівноцінними громадянами Канади і, шукаючи кращої долі,
роз’їхалися по світу.
http://orenda.pl.ua
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ХІМІЯ – НАУКА

МАЙБУТНЬОГО
ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ ДІТЕЙ

До участі в обласній
олімпіаді
запрошувались
учні 8-11 класів
шкіл, гімназій, ліцеїв та колегіумів зі
всіх міст та районів
Дніпропетровської
області – всього її
учасниками стали
162 учні. Олімпіадні завдання були
розроблені методичною комісією
ДНУ ім. О.Гончара
та Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти. У журі –
кращі вчені вищих навчальних
закладів регіону – Дніпропетровського
національного
університету імені О.Гончара,
Дніпропетровської державної медичної академії, Українського державного хімікотехнологічного університету
та Дніпропетровського державного аграрного університету. Проводилась олімпіада
у два тури – теоретичний та
експериментальний. За рішенням журі, на другий тур,
що відбувся на базі хімічного
факультету ДНУ, було рекомендовано 79 учасників.
У стінах ДНУ на хлопців та
дівчат, зацікавлених у хімічній

науці, чекали завдання
експериментального
х а р а к т е р у.
В своє розпорядження школярі
на
кілька

годин
отримали
спеціалізовані лабораторії, де їм
пропонувалось
провести практикуми із визначення різноманітних
хімічних речовин
та сполук. Відтак,
юні хіміки, безпосередньо працюючи з реагентами,
мали можливість,
продемонструвати
членам журі свої
знання та вправність. Окрім практичної частини – проведення хімічних
експериментів – учасникам
олімпіади необхідно було теоретично обґрунтувати свої

УВАГА!
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

радо запрошує всіх майбутніх абітурієнтів отримати
фундаментальну хімічну освіту за такими напрямами:
–"Хімія" (спеціалізації "фармацевтична хімія", "аналітична хімія", "комп’ютерна хімія");
– "Хімічна технологія та інженерія" (спеціалізація
"хімічна технологія високомолекулярних сполук");
– "Харчова технологія та інженерія" (спеціалізація
"технологія харчування").
До відома усіх бажаючих: на факультеті діють п’ять
профілюючих кафедр – органічної хімії, фізичної та
неорганічної хімії, аналітичної хімії, хімії та хімічної
технології високомолекулярних сполук, а також кафедра загальної хімії та харчових технологій. Окрім того,
працюють три наукові школи – школа епоксидів, електроосадження і захисту металів від корозії та школа
аналітичної хімії малих концентрацій. Фахівці хімічного факультету ДНУ активно співпрацюють з науковими
установами та підприємствами Дніпропетровська, Харкова, Києва, Одеси, Донецька та інших міст України.
Отже, хімічний факультет ДНУ завжди радий прийняти на навчання усіх зацікавлених молодих людей,
що вирішили присвятити себе хімічній науці.

досліди та надати схеми хімічних перетворень.
Надалі з переможцями
експериментального туру у
ДНУ ім. О.Гончара викладачі
проведуть проміжні тренувальні збори, які остаточно
визначать представників нашої області на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади юних хіміків.
Зазначимо, що
на факультеті створені всі умови для
плідної
науководослідницької роботи студентів. До
їхніх послуг – різноманітні навчальні та навчальнодослідницькі
лабораторії, п’ять
наукових
гуртків. Кожного року
студенти
беруть

участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії та Всеукраїнському конкурсі наукових робіт
із хімічних наук. Кращі студенти факультету отримують
Олеся ОМЕЛЬЧЕНКО
• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ

У Дніпропетровському національному
університеті ім. О.Гончара відбувся
другий тур 49 обласної олімпіади юних
хіміків, присвяченої 300-річчю з дня
народження М.В.Ломоносова і 100-річчю
вручення Нобелівської премії в галузі хімії
Марії Складовській-Кюрі. Зазначимо, що
2011 рік Генеральною асамблеєю ООН
проголошено Міжнародним роком хімії.

стипендії Президента України, Верховної Ради України,
міського голови, Вченої ради
ДНУ, благодійної організації
"Фонд Віктора Пінчука" та ін.
Наукова робота студентів хімічного факультету ДНУ знаходить своє відображення і у
численних публікаціях – самостійно чи у співавторстві
з викладачами студенти щорічно видають наукові статті і тези конференцій різних
рівнів, включаючи міжнародні
конференції та симпозіуми.
Випускники хімічного факультету ДНУ ім. О.Гончара
мають унікальну можливість
продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі вищих навчальних закладів ряду
країн Європи та Сполучених
Штатів Америки. Усі вони в
подальшому отримують великий вибір пропозицій щодо
працевлаштування і можуть
успішно працювати викладачами у вищих навчальних
закладах, науково-дослідних
інститутах і лабораторіях, на
хімічних, фармацевтичних і
харчових підприємствах на посадах завідувачів
хімічними і виробничими лабораторіями, інженерівтехнологів,
інженерів-хіміків,
хіміків-аналітиків
тощо.
Інформаційноаналітичне
агентство
ДНУ ім.
О.Гончара.
На світлинах:
11 клас – лабораторна робота з визначення
основних груп харчових речовин; 9 клас – практикум з визначення невідомої харчової
добавки.
•

***

Присипана снігами,снігами,снігами...
А сніг легкий все пада, пухнастий, пухнастий.
А я на дні замета, замета, замета,
притиснута до серця моєї планети.
Вона мене так любить, так любить, так любить,
І ніжно захищає від звірів лютих,
І ніжно захищає від злив, ураганів.
Ніхто мене не чує іще під снігами.
Крізь білозірність срібну думки мої сяють,
І всі світи радіють, що я розквітаю.
Невидимо-блакитно, як пролісок, раптом
я вибухну з-під снігу пресонячним ранком.
Пухнасті і колючі сніжинки-зорі
озвуться здивуванням у синім зорі.
І світ багатогранний в одній краплинці
довірливо засяє на пелюстинці.
А поки що в пухнастім зимовім лоні
затамувавши подих, живу у слові.
На сонячній долоні мого Безмежжя
пульсую, наче промінь, у нескінченність.
Присипана снігами, снігами, снігами,
неначе в планкеоні, лечу світами.
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ОБ’ЄДНАНІ
МАГІЄЮ
СЛОВА

Обласний центр історії та розвитку української
мови ДНУ ім. Олеся Гончара провів презентацію
книги “Об’єднані магією
слова”. Це друге видання
нарисів і статей про життя
й мовотворчість відомих
випускників ДНУ – письменників, журналістів, літературознавців – у межах
науково-дослідницького
проекту
“Мовотворчість
письменників – випускників
ДНУ” (перша книга “О, alma
mater, зоре світанкова!”
опублікована в 2009 році).
У проведенні заходу
взяли участь: проректор з
науково-педагогічної
роботи у сфері гуманітарної
освіти та виховання молоді
В.В. Іваненко, науковці ДНУ,
студенти факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства,
письменники О.Н. Булах
(Леся Степовичка), Н.В.
Дев’ятко, Д.В. Калинова,
С.Я. Лебідь, В.В. Ніколенко, А.М. Шкляр, а також В.І.
Пуппо (син І. Пуппо).
Привітала присутніх декан факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства І.С. Попова,
яка є науковим керівником
Обласного центру історії та
розвитку української мови.
“Сьогодні, як ніколи, - відзначила Ірина Степанівна,
- важливо не пропустити,
акумулювати і зберегти
традиції кожного народу,
кращі надбання духовності
та моральності, не втратити того найдорогоціннішого скарбу – мови. Славити
свою мову у своєму обійсті
можна по-різному, понад

90-річна історія нашого дому
– Дніпропетровського національного університету ім.
Олеся Гончара – достатньо
висвітлена, але не повністю
написана. Не вистачає в ній
сторінок про відомих випускників ДНУ, для яких університет був свого часу стартом
у творче життя, трампліном
у високість власних задумів і
злетів. А тому особливо приємно, що вийшла друком
книга “Об’єднані магією
слова”, яка складається із
двох розділів: “Університет
– майстерня духу поколінь”
і “Мовотворчість письменників – випускників ДНУ”.
Ця праця є продовженням
науково-дослідницької роботи Обласного центру історії та розвитку української
мови, започаткованої проектом “Мовотворчість письменників – випускників ДНУ”,
що особисто підтримується
ректором Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара академіком М. В. Поляковим.” “У
стінах нашого університету,
- наголосила І.С. Попова,
- відбувається знакова подія: рідне слово об’єднало
сьогодні науковців, студентів, письменників, об’єднало
різні покоління, навіть різні
епохи!”

Вітаючи всіх зі святом,
В.В. Іваненко підкреслив,
що книга, яку ми тримаємо
в руках, – результат копіткої
дослідницької роботи передусім студентів-україністів,
які наполегливо йшли до
здійснення задуманого, у пошуках фактів торуючи стежки
до бібліотек, музеїв і домівок
письменників, яким часом
зовсім непросто було знайти
об’єктивну інформацію про
біографію видатних випускників чи вибрати потрібні
методи опису індивідуальноавторських мовних одиниць.
Безперечно, чимало зусиль
було докладено й нашими науковцями, щоб ця книга стала одним із кращих надбань
нашого університету, примножила історичну пам'ять.
Приємно радіти кожному
звершенню рідного слова у
найвищому його розумінні,
зазначив Валентин Васильович, побажавши усім присутнім творчих успіхів, радості
відкриттів, нових звершень,
освічених і освячених зорею
слова.
Звернулася зі словами
вдячності до юних творців
і директор Обласного центру історії та розвитку української мови Н.С. Голікова,
дякували авторам проекту
голова Обласної спілки пись-

менників Леся Степовичка
та голова наукового товариства «Філолог» М. Бурдастих, підкресливши, що
тепер усі, хто прагне краще зрозуміти літературний
процес Придніпров’я, зможуть звернутися не лише до
публікацій у періодиці, але
й до сучасних студентських
досліджень, зроблених на
основі власного досвіду,
пропущених через призму
світобачення молодого покоління. Зустріч вийшла теплою та по-родинному затишною.
Щиро переконані, що
книга “Об’єднані магією
слова” допоможе кожному
доторкнутися
частинкою
своєї душі до земного вогнища роду нашого – української мови, допоможе
глибше усвідомити, що, живучи на землі Т. Шевченка,
І. Франка, М. Хвильового,
В. Підмогильного, О. Довженка, Олеся Гончара, П.
Загребельного, просто неможливо говорити мовою
іншою, бо ми ж українці. Ми
– велика нація, яка зможе
зберегти й примножити свій
неоціненний скарб – рідну
мову!
Сподіваємося, що ця
публікація знайде зацікавленого читача, зігріє серце кожного, про кого в ній
ідеться. Ми схиляємося перед пам’яттю про тих, кого
вже з нами немає, і щиро
зичимо здоров’я, творчого запалу всім нині сущим,
чиє слово бентежитиме, надихатиме, підкорюватиме
душі людей сьогодні, завтра
й позавтра…
Тетяна ШЕВЧЕНКО,
провідний спеціаліст
Обласного центру
історії та розвитку
української мови.
На світлині: присутніх
вітає декан факультету української й іноземної філології
та мистецтвознавства Іри•
на ПОПОВА.

• ВІД СІЧЕСЛАВСЬКОГО ПРЕДСТАВНИКА ФУНДАЦІЇ ІМ. І. БАГРЯНОГО
Василь Іванович ГРИШКО — відомий політичний діяч і талановитий публіцист, дослідник
літератури і літературний критик та есеїст — в 1930-х рр. починав у Харкові свій шлях у літературу книжкою повістей, але як радянський письменник він «не збувся», бо шлях той прослався
йому через тюрми й колимську каторгу, що зробили його — молодого політв'язня — політично
активним політемігрантом.
Перебуваючи в 1945-1949 рр. у Німеччині, В. Гришко активно працював у розбудові та пресі АБН, в газеті «Українська трибуна», як член Політради ЗЧ ОУН, а потім разом з І. Багряним
— в «Українських вістях», ставши там провідним публіцистом УРДП.
У США В. Гришко був одним з перших творців ДОБРУСу, головним редактором газети
«Український Прометей», Головою УРДП, став доктором філософії. Працюючи політичним
коментатором на Радіо «Свобода», написав і передав в ефір понад тисячу коментарів на
національно-політичні теми.
Вміщені в цьому томі публіцистичні статті — це відбитки поточної історії того часу, в якому
автор жив і був активним учасником ідейного життя свого народу — на Батьківщині і в українській західній діаспорі. В його працях висловлюються думки з приводу подій, що стосуються
українського загальнонаціонального життя. Автор і на чужині в центрі своєї уваги публіциста
•
тримав передусім проблематику свого народу в Україні.
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«Ñåêðåòíèé» ï³äðîçä³ë ãàëóç³. 60 ðîê³â» òàê áóäå íàçèâàòèñÿ çá³ðíèê ³ñòîðèêî-ïóáë³öèñòè÷íèõ
íàðèñ³â, ïðèñâÿ÷åíèé ÷åðãîâîìó þâ³ëåþ ô³çèêî-òåõí³÷íîãî
ôàêóëüòåòó Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Î. Ãîí÷àðà. Ñòâîðåíà ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ âèäàííÿ,
êîòðó î÷îëèâ ðåêòîð ÄÍÓ Ìèêîëà Ïîëÿêîâ, ³ äî ñêëàäó
ÿêî¿ óâ³éøëè â³äîì³ â÷åí³ òà îñâ³òÿíè êðàþ. Íàóêîâèì
ðåäàêòîðîì äðóêîâàíîãî ïðîåêòó âèñòóïèòü äîêòîð
³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Âàëåíòèí ²âàíåíêî. Ñòðóêòóðà
êíèãè ïåðåäáà÷àº ÷îòèðè îñíîâíèõ ðîçä³ëè. Çàêëþ÷íèé
«Ô³çòåõ ó ìî¿é äîë³» ì³ñòèòèìå ñïîãàäè ñï³âðîá³òíèê³â
³ âèõîâàíö³â ô³çèêîòåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó ð³çíèõ
ïîêîë³íü, ïîºäíàíèõ òàêîæ ÷è òî ö³êàâîþ äîëåþ, ÷è
çíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè ó ïðîôåñ³éí³é òà ãðîìàäñüê³é
ä³ÿëüíîñò³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â³äêðèâàòèìå äîá³ðêó
«Ô³çòåõ ó ìî¿é äîë³» ³íòåðâþ ç âèïóñêíèêîì ô³çèêî
òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó 1960 ðîêó, ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
(1994  2005 ðð.) Ë.Ä. Êó÷ìîþ. Ñåðåä òèõ, õòî ñâîãî ÷àñó
òàê ñàìî çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò-þâ³ëÿð ³ øåô-ðåäàêòîð
æóðíàëó «Áîðèñòåí» Ô³äåëü Ñóõîí³ñ.
Ó öüîìó íîìåð³ ìè âì³ùóºìî éîãî ñïîãàä-íàðèñ
«Ùàñëèâèé øëþá ç âèãîäîþ» äî çãàäàíîãî ðîçä³ëó êíèãè
«Ñåêðåòíèé ï³äðîçä³ë ãàëóç³. 60 ðîê³â».

Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ

ÙÀÑËÈÂÈÉ ØËÞÁ
Ç ÂÈÃÎÄÎÞ

Ëåêö³ÿ ç «Òåîð³¿ ìåõàí³çì³â ³
ìàøèí», ³ç äèñöèïë³íè, êîòðó óñ³
ïîêîë³ííÿ ô³çòåõîâö³â îõðåñòèëè
íå ³íàêøå ÿê «Òóò ìîÿ ìîãèëà», äîá³ãàëà ê³íöÿ. Ñòàòå÷íèé, øëÿõåòíî¿ çîâí³øíîñò³, ç âåëèêîþ çîëîòîþ ïå÷àòêîþ íà ì³çèíö³
ïðàâî¿ ðóêè ïðîôåñîð ²ãîð
Êîñòÿíòèíîâè÷ Êîñüêî ñïîê³éíî-ëàã³äíèì ïîãëÿäîì
ïðîâ³â î÷èìà ïî ãîëîâàõ,
çðàçó ïðèíèøêëèõ ó àóäèòîð³¿ ñòóäåíò³â.
- Çàðàç ùîñü çàïèòàº ³ç
íîâî¿ ëåêö³¿, - ç îñòðàõîì
ïðîøåïîò³â ì³é îäíîãðóïíèê ³ ñóñ³äà ïî ïàðò³ Ñàøêî
ªãîðîâ.
Öüîãî òàê ñàìî íàéìåíøå õîò³ëîñÿ é ìåí³. Êóðñ ç
«Òåîð³¿ ìåõàí³çì³â ³ ìàøèí»
àæ í³ÿê íå íàëåæàâ äî ìî¿õ
óëþáëåíèõ äèñöèïë³í. Òèì
á³ëüø ùî ñüîãîäí³øíÿ ëåêö³ÿ âçàãàë³ ïðîéøëà ïîâç
ìåíå. Àäæå íèí³ áóâ ïîíåä³ëîê, à ï³ñëÿ âèõ³äíèõ ð³äêî
êîìó âäàºòüñÿ áóòè óâàæíèì íàâ³òü íà ëåêö³¿ ïðîôåñîðà Êîñüêà.
²ãîð Êîñòÿíòèíîâè÷ âèòðèìàâ ïàóçó ìàéæå çà Ñòàí³ñëàâñüêèì. Ñòàëî ÷óòíî,
ÿê áºòüñÿ ÿêàñü ïðèáëóäíà
ìóõà â øèáêó âåëèêî¿ àóäèòîð³¿, ðîçðàõîâàíî¿ àæ íà
÷îòèðè àêàäåì³÷í³ ãðóïè. ß
ïîòóïèâ ç³ð, ñòàðàííî çîáðàæàþ÷è ÿê³ñü ïðàâêè ó êîíñïåêò³ ëåêö³é. Òà ÿê íå íàìàãàâñÿ ùîñü òàì óòî÷íþâàòè â àáñîëþòíî íåçðîçóì³ëèõ äëÿ ìåíå ôîðìóëàõ, âàæêà, àëå äîáðà ðóêà
ëÿãëà íà ìîº ãîñòðóâàòå
þíàöüêå ïëå÷å. ß ñêîñèâ
î÷³ ³ ïîáà÷èâ áóêâàëüíî ï³ä
ñâî¿ì íîñîì âåëèêó çîëîòó
ïðîôåñîðñüêó ïå÷àòêó.
- Îñü, âè ñïðîáóéòå
íàìàëþâàòè «Òð³àäó», ðîç-

ïîâ³ñòè, ùî âè çàïàìÿòàëè
ç ö³º¿ ëåêö³¿,  òåïëî, ìàéæå, ïî-áàòüê³âñüê³, çâåðíóâñÿ äî ìåíå ²ãîð Êîñòÿíòèíîâè÷. Éîãî ïðèÿçíèé òîí ³
ìîÿ
àáñîëþòíà
«ñòåðèëüí³ñòü» ùîäî ìàòåð³àëó
îñòàíí³õ 45 õâèëèí, ïðèìóñèëè ìåíå çàøàð³òèñÿ, ÿê
ä³â÷èíó ï³ñëÿ ïåðøîãî ïîö³ëóíêó. ß ãëèïíóâ íà ãîäèííèê. Äî ê³íöÿ ïàðè çàëèøàëîñÿ òðîõè á³ëüøå ÿê
äåê³ëüêà õâèëèí. Íà íåñëóõíÿíèõ íîãàõ ìîâ÷êè ïîáð³â
äî äîøêè. Ççàäó õòîñü
ñï³â÷óòëèâî ç³òõíóâ. Âèãëÿäàëî, ùî ïàðó õâèëèí ãàíüáè ìåí³ àæ í³ÿê íå óíèêíóòè.
Çóïèíèâøèñü ïîá³ëÿ ÷îðíî¿
áëèñêó÷î¿ äîøêè, ÿ ïî÷àâ
øóêàòè ïîãëÿäîì êðåéäó íà
ï³äñòàâö³ íàâ÷àëüíîãî ïðèëàääÿ. Ó ñàìîìó ê³íö³ ïîáà÷èâ êóïêó á³ëèõ ñèïó÷èõ êàì³í÷èê³â. Íà âàòÿíèõ íîãàõ,
ï³ä³éøîâøè äî êðåéäÿíèõ
øìàòê³â, âçÿâ ¿õ ó ïðèãîðùó.
Ïîò³ì íåñï³øíî ïî÷àâ øóêàòè íàéìåíøèé óëàìîê.
Âçÿâøè äî ðóê òðîõè
á³ëüøèé çà âîëîñüêèé ãîð³õ,
ñïðîáóâàâ ðîçëàìàòè. Â³ä
õâèëþâàííÿ ³ ñòàðàííÿ êðèõêèé á³ëèé êàì³í÷èê ðîçêðèøèâñÿ ó ìî¿õ ðóêàõ.
- Ùî âè ðîáèòå?  ç ö³êàâ³ñòþ ïåðåïèòàâ ìåíå ïðîôåñîð Êîñüêî.
- ß õî÷ó ïèñàòè íàéìåíøîþ çà ðîçì³ðîì êðåéäîþ.
Âè ùîéíî ñêàçàëè íà ëåêö³¿,
ùî ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ íàïèñàííÿ íà äîøö³
íàéäð³áí³ø³ øìàòêè êðåéäè. Ç òàêèìè íàéëåãøå âïîðàòèñÿ .
Ó â³äïîâ³äü ²ãîð Êîñòÿíòèíîâè÷ ïîäèâèâñÿ íà ìåíå
îñîáëèâî ëàã³äíî. Òàê äîáðîïîðÿäí³ ë³êàð³ äèâëÿòüñÿ

íà õâîðèõ ç îñîáëèâî âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ.
- Íó ùî æ, ÿ ñïðàâä³ òàê
ãîâîðèâ ñüîãîäí³. Â³çüì³òü
³íøó êðåéäó òà íàìàëþéòå
ìåí³ «Òð³àäó».
ß çíîâ ïî÷àâ ñòàðàííî
øóêàòè â äîëîí³ íàéäð³áí³øèé øìàòîê îë³âöÿ-êàì³í÷èêà. Çíàéøîâøè íàéìåíøèé, çíîâó ñïðîáóâàâ ðîçëàìàòè íàâï³ë, òà êðèõêèé
ìàòåð³àë íå âèòðèìàâ ³ á³ëÿâà õìàðêà çä³éíÿëàñÿ ç ìî¿õ
äîëîíü. ² ñàìå â öåé ìîìåíò ïðîëóíàâ òàêèé ðÿò³âíèé äëÿ ìåíå äçâîíèê íà
ïåðåðâó. Ïðîôåñîð Êîñüêî
ìàâ çâè÷êó í³êîëè íå â³äáèðàòè ó ñòóäåíò³â â³äïî÷èíîê.
- Äîáðå, Ñóõîíîñå,
íàêðåñëèòå ìåí³ «Òð³àäó»
íàñòóïíîãî ðàçó, - ìèëîñòèâî ñêàçàâ ²ãîð Êîñòÿíòèíîâè÷.  Ëåêö³ÿ çàê³í÷åíà! 
ÿê çàâæäè íå áåç ïåâíîãî
³íòîíàö³éíîãî åôåêòó çâåðíóâñÿ â³í äî àóäèòîð³¿. Öüîãî ðàçó ñòóäåíòñüêå ùàñòÿ
áóëî íà ìîºìó áîö³ .
Öåé âèïàäîê ç³ ñâî¿õ
ô³çòåõîâñüêèõ áóäí³â íàâ³â
íå äëÿ òîãî, àáè ó ÷èòà÷à
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ íà öüîìó ôàêóëüòåò³ ìîæíà áóëî ãðàòè
äóðíèêà. Òàêèé íîìåð, ïðèíàéìí³, ó ðîêè ìîãî íàâ÷àííÿ, íå ïðîõîäèâ. Ïðîñòî ìåí³
çäàºòüñÿ, ùî îñü öÿ ì³çàíñöåíà â³äêèäàº ñòåðåîòèï ïðî
òå, ùî íàâ÷àííÿ íà ô³çòåõîâ³ íåñëî ëèøå òåõíîêðàòè÷íå ìèñëåííÿ, ôîðìóâàëî ç ñòóäåíò³â òàêèõ ñîá³
«áîòàí³ê³â», æèòòºâèì ïð³îðèòåòîì ÿêèõ áóâ ïîøóê
÷åðãîâîãî ð³çíîâèäó ³íôóçîð³¿. Çâè÷àéíî, ïðîôåñîð
Êîñüêî ðîçêóñèâ íåâèáàãëèâó õèòð³ñòü. Àëå, âî÷åâèäü, ìî¿ íàìàãàííÿ çíàéòè
âèõ³ä ³ç ñêðóòíî¿ ñèòóàö³¿
çà³ìïîíóâàëî àâòîðèòåòó
òî÷íèõ íàóê. Çðåøòîþ, ÿê
öå íå ìîæå çäàòèñÿ ïàðàäîêñàëüíèì, àëå ó ðàêåòí³é
ãàëóç³ ÿêðàç ïîòð³áí³ ëþäè
çäàòí³ íà íåñòàíäàðòí³ñòü
ìèñëåííÿ, ïåâíèé, ÿêùî âè
õî÷åòå, àâàíòþðèçì. À ùå é
çàìð³ÿí³ñòü, ÿêà áóëà á ã³äíà
íàéðîìàíòè÷í³øèõ ïîåò³â.
×îìó? Ïîäèâ³òüñÿ íà áóäüÿêó ðàêåòó. ß ïåâåí, ùî
ëþäè, êîòð³ âêëàäàëè ó íå¿
òåïëî ñâîãî ñåðöÿ, åíåðã³þ
âëàñíî¿ äóìêè ³ íàóêîâèé
ïîøóê, ïðîñòî áóëè ïðèðå÷åí³ íà òå, àáè ÷àñ â³ä ÷àñó
â³äêèäàòè øàáëîíí³ñòü, ñòåðåîòèïí³ñòü ³ áàíàëüí³ñòü â
ðîáîò³. Ùîá ïîäîëàòè ñèëó
çåìíîãî òÿæ³ííÿ íàéïåðøå
ñë³ä áóäü-ÿêîìó ðàêåòíèêó
çëåò³òè íàä íàøîþ ïëàíåòîþ, ïðèíàéìí³, ïîäóìêè.
Äóìàºòüñÿ, öå íàï³âñâ³äîìî
ðîçóì³â ³ íàø ïðîôåñîð ²ãîð
Êîñüêî. Îñü ÷îìó äîçâîëÿâ
ñòóäåíòàì íàâ³òü ó äð³áíè÷êàõ ä³ÿòè ç ïåâíîþ ì³ðîþ
çäîðîâîãî àâàíòþðèçìó.
Ó ïîä³áíèõ íîòàòêàõ çíîâó æ òàêè çà ñòàíäàðòîì ñë³ä

ç³çíàâàòèñÿ ó òîìó, ùî, î÷åâèäíî, ÿ ëåäü íå ç äèòÿ÷îãî
ñàäî÷êà ìð³ÿâ ñòàòè ³íæåíåðîì-ðàêåòíèêîì, ùî ùå ìàëèì õëîï÷àêîì çàêèäàâ ãîëîâó, ïî÷óâøè ó ñèí³é áëàêèò³ íåáà øóì ðåàêòèâíîãî
äâèãóíà. Àëå öå áóëî á íå
ïðàâäîþ. Æèòòÿ íàáàãàòî
ñêëàäí³øå çà ñòàíäàðòí³ ñõåìè é óñòàëåí³ óÿâè. Õî÷,
çâ³ñíà ð³÷, ïîðÿä ç³ ìíîþ
â÷èëîñÿ ÷èìàëî ñàìå òàêèõ
çàëþáëåíèõ ³ çàêîõàíèõ â
ðàêåòíó ñïðàâó õëîïö³â. Äëÿ
íèõ ïàðè ç íàðèñîâî¿ ãåîìåòð³¿ ÷è ëåêö³¿ ç îïîðó ìàòåð³àë³â áóëè ïðàâäèâèìè
âèñòàâàìè, äå ãîëîâíèìè
ãåðîÿìè âèñòóïàëè òàê³
íóäí³ é íåçðîçóì³ë³ äëÿ
á³ëüøîñò³ ôîðìóëè é òåîðåìè, à çà ãîëîâíîãî ðåæèñåðà ïðàâèâ òàêèé æå çàíóðåíèé äî íåñòÿìè ó ñâ³é
ïðåäìåò âèêëàäà÷. Ç³ ìíîþ
áóëî äåùî ³íàêøå, ìîæíà
ñêàçàòè, íàâ³òü ïðîçà¿÷í³øå.
Íàéïåðøå, ùî â³ä³ãðàëî íà
êîðèñòü âñòóïó íà ô³çòåõ
áóâ, ÿê ïðèéíÿòî íàçèâàòè,
ñîö³àëüíèé ôàêòîð. Íàïðèê³íö³ 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî âæå íèí³ ñòîð³÷÷ÿ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, íåçâàæàþ÷è íà â³äíîñíî âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ÂÓÇ³â, îñîáèñòî
äëÿ ìåíå âèá³ð áóâ íå òàêèì âæå âåëèêèì. Æóðôàêó
òîä³ â ì³ñò³ íå áóëî. ×àñàìè
âèíèêàëî áàæàííÿ ñïðîáóâàòè ùàñòÿ íà ³ñòîðè÷íîìó
ôàêóëüòåò³. Àëå â òó äîáó
öåé ôàêóëüòåò áóâ íåãëàñíîþ êóçíåþ êàäð³â äëÿ ÊÄÁ
òà ïàðòíîìåíêëàòóðè. Ìåí³,
âèïóñêíèêó ïåðåñ³÷íî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ç ðîäèíè
³íæåíåð³â, ñòàòè ñòóäåíòîì
íà òàêîìó ôàêóëüòåò³ íå âèïàäàëî, ÷è áóëî, ïðèíàéìí³,
äóæå âàæêî. Çàëèøàâñÿ,
ùîïðàâäà, ô³ëôàê. Òà ùî
÷åêàëî ïî éîãî çàê³í÷åííþ
çíîâó æ òàêè ïåðåñ³÷íîãî
ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà? Íàéâ³ðîã³äí³øå ó÷èòåëüñòâî
ìîâè òà ë³òåðàòóðè â ñåðåäí³é øêîë³. ² äîáðå, ÿêùî
äåñü â îáëàñíîìó öåíòð³.
Äóæå ëåãêî ìîæíà áóëî ñòàòè êâàðòèðàíòîì ó ÿêî¿ñü
ëàã³äíî¿ áàáö³, êîòðà ðàçîì
ç ê³çêîþ êîðîòàëà ñâîãî â³êó
çà 200-250 ê³ëîìåòð³â â³ä
Äí³ïðîïåòðîâñüêà ó çàáóòîìó Áîãîì ³ íà÷àëüñòâîì ñåë³.
Íó, ³ çàðïëàòà. Âîíà ó ðàäÿíñüêèõ ëþäåé í³êîëè
îñîáëèâî âåëèêîþ íå áóëà.
Àëå 100 áðåæí³âñüêèõ ðóáë³â
 öå çíîâó æ òàêè íàéâ³ðîã³äí³øå, íà ùî ì³ã ðîçðàõîâóâàòè ìîëîäèé â÷èòåëü ç
äèïëîìîì ô³ëôàêó. ²íøà
ð³÷, åë³òíèé ó ò³ ÷àñè ô³çòåõ.
ßê, ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò ç
äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ïðîïèñêîþ, ÿ ì³ã ãàðàíòîâàíî ðîçðàõîâóâàòè íà ïðàöþ íà
«Ï³âäåíìàø³» ÷è òî ó ÊÁ
Ï³âäåííå. À òàì ³ çàðïëàòè
íàáàãàòî ñîë³äí³ø³, ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò áóâ á³ëüø
â³ä÷óòíèé. Ïðèíàéìí³, àæ
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í³ÿê íå òàêèé, ÿê ó øê³ëüíîãî â÷èòåëÿ. Ìîæíà ùå çãàäàòè ñòèïåíä³þ. ßêùî íà
ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³
âîíà, çäàºòüñÿ, áóëà ùîñü
áëèçüêî 40 ðóáë³â, òî íàì
íà ìîëîäøèõ êóðñàõ ïëàòèëè ïî 55 ðóáë³â, à ñòàðøîêóðñíèêè îòðèìóâàëè âæå 60
«äåðåâÿíèõ». Çíîâó æ òàêè
ìîæíà ïðèãàäàòè, ùî ó ò³
÷àñè íå ð³äê³ñòü áóëà çàðïëàòà ó 80 ðóáë³â. ² ÿêùî
âçÿòè äî óâàãè, ùî ÿ æèâ
ðàçîì ç áàòüêàìè, òî çà ñâîº
âæå íå êîðîòêå æèòòÿ ÿ í³êîëè íå áóâ òàêèì çàìîæíèì,
ÿê ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè. Ùî
òàì é êàçàòè, ìàéæå ì³ñÿ÷íà
çàðïëàòà íà ðîçâàãè ³ þíàöüêå äîçâ³ëëÿ. Êðàñà é ãîä³!
Îòîæ, ìîæíà áóëî íàçâàòè ì³é âñòóï íà ô³çòåõ øëþáîì ç âèãîäîþ. Íå áóäó

ñîðîìÿçëèâî õîâàòè î÷³ çà
öåé ñâ³é êðîê. Áî, ÿê ³íîä³
áóâàº, îäðóæåííÿ íà áàãàò³é
âäîâ³ çãîäîì ìîæå ïåðåðîñòè ñïðàâä³ â ðîäèííå ùàñòÿ. Òàê, ÿ íå ïîëþáèâ îï³ð
ìàòåð³àë³â ³ íàðèñîâó ãåîìåòð³þ, ìîº ñåðöå íå òðåìòèòü â³ä çàõâàòó â³ä çãàäêè
ïðî ñòðèíãåðè òà øïàíãîóòè. Àëå ÿ ïîëþáèâ ô³çòåõ, ³
àí³ íå íà ìèòü ÿ íå æàëêóþ,
ùî çàê³í÷èâ ñàìå öåé ôàêóëüòåò. Ïðè÷èí äëÿ òîãî
áóëî äåê³ëüêà. Ìåí³ âàæêî
çðîçóì³òè, ÿêà á³ëüø ïîâàæíà, îäíàê ìîòèâè ìîãî çàäîâîëåííÿ â³ä íàâ÷àííÿ
ÔÒÔ çðîçóì³ë³ é ÷åðåç íå
îäíå äåñÿòèð³÷÷ÿ.
ß çàäîâîëåíèé òèì, ùî
ôîðìóâàâñÿ ÿê îñîáèñò³ñòü,
çðåøòîþ, ÿê ìóæ÷èíà ó ÷îëîâ³÷îìó êîëåêòèâ³. Í³, íàøà
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àêàäåì³÷íà ãðóïà íå áóëà
ñõîæà íà êóðñàíòñüêèé
âçâîä. Àëå ò³ 5 ÷è 6 ïàíÿíîê,
ùî íàâ÷àëèñÿ ðàçîì ç íàìè
àæ í³ÿê íå âïëèâàëè íà ñóòî
÷îëîâ³÷ó àòìîñôåðó â êîëåêòèâ³. Ì³æ ³íøèì, ùîïîíåä³ëêà ó íàñ áóëà «âîºíêà». Ñåáòî ö³ëèé äåíü ìè
âçàãàë³ æèëè çà â³éñüêîâèì
ñòàòóòîì ìàéáóòí³õ îô³öåð³âðàêåòíèê³â. ² õî÷ ï³ñëÿ öüîãî
çíîâó æ òàêè ïîâåðòàëèñÿ
äî çâè÷íîãî æèòòÿ ðàäÿíñüêèõ ñòóäåíò³â - ö³ ãîäèíè
ïðîâåäåí³ ç ëþäüìè ó ïîãîíàõ, òàê ñàìî çàëèøàëè ïîì³òíèé ñë³ä ó ñâ³äîìîñò³.
Çâè÷àéíî, ÿ íå ñòâåðäæóþ, ùî ñòàòè ìóæ÷èíîþ
ìîæíà, íàâ÷àþ÷èñü ëèøå íà
òàêîìó «÷îëîâ³÷îìó» ôàêóëüòåò³, ÿê ô³çòåõ. ß çóñòð³÷àâ
÷èìàëî êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â íàéá³ëüø «æ³íî÷èõ»
ôàêóëüòåò³â, òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, êîòð³ àæ í³ÿê íå
íàãàäóþòü ³íñòèòóòîê. ² íàâïàêè, çíàþ âèïóñêíèê³â òîãî
æ ô³çòåõó, ÿêèì á³ëüøå á
ëè÷èâ ãðàéëèâèé ôàðòóøîê,
àí³æ êîâáîéñüê³ äæèíñè.
Îäíàê, îñîáèñòî äëÿ ìåíå

íàâ÷àííÿ â õëîï÷à÷îìó ãóðò³
â³ä³ãðàëî ïîçèòèâíó ðîëü,
ñàìå ç òî÷êè çîðó ôîðìóâàííÿ ÷îëîâ³÷èõ ÿêîñòåé. ß
á ùå ñêàçàâ òàê: íàáóòè ðèñ
ìóæ÷èíè íà ô³çèêî-òåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³ áóëî ëåãøå, àí³æ äå-íåáóäü.
Ùîäî ñàìîãî íàâ÷àííÿ
íà ôàêóëüòåò³, òî ïîïðè, ÿê
ÿ âæå ñüîãîäí³, ðîçóì³þ äåÿêó ðîçõðèñòàí³ñòü òà, ïîïðàâä³, äîâîë³ çàñòàð³ëó íàâ÷àëüíó áàçó, ùî é ïîíèí³,
íà æàëü, çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìîþ óñ³õ áåç âèíÿòêó
óêðà¿íñüêèõ âèø³â, òàì ìîæíà áóëî ï³äõîïèòè âì³ííÿ
ñèñòåìíî ï³äõîäèòè äî ðîçâÿçàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî çàâäàííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà áàãàòî â ÷îìó ðîìàíòè÷íó âäà÷ó äëÿ ïðîôåñ³éíèõ ðàêåòíèê³â, ïðî ÿêó âæå çãàäóâàâ
âèùå - öå òà ïðîôåñ³ÿ, êîòðà âèìàãàº àáñîëþòíî ÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ: äå ïî÷àòîê, à
äå ê³íåöü, ùî ãîëîâíå, à ùî
äðóãîðÿäíå, çà ÿêó íèòêó ñë³ä
ïîòÿãòè, ùîá òàêè ðîçïëóòàòè
êëóáî÷îê. Ðå÷³ íå
øê³äëèâ³ äëÿ áóäü-ÿêîãî
ôàõó. Àëå ó êîñì³÷í³é ãàëóç³
³íàêøå ïðîñòî íåìîæëèâî.

Íà ôîòî: âíèçó - ñâ³òëèíà ç âèïóñêíîãî àëüáîìó
ãðóïè ÒÔ-78-12. Íàø³ âèêëàäà÷³  îäíà ç íàéá³ëüøèõ âàðòîñòåé ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄÄÓ
òèõ ðîê³â; ë³âîðó÷ - ñòóäåíòè «ô³çòåõîâö³» - ïðèéìàþòü ïðèñÿãó îô³öåð³â Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Òåïåð ó
íàñ é ³íøà àðì³ÿ, é ³íøà êðà¿íà. Äÿêóâàòè Áîãó .
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² ÷åðåç ðîêè, ñ³äàþ÷è ÷è
òî äî ïèñüìåííèöüêîãî ñòîëó, ÷è òî ó òåëåâ³ç³éí³é ñòóä³¿
ï³ä â³÷êî êàìåðè, ÿ íàìàãàâñÿ ïðàöþâàòè «ïî-ô³çòåõîâñüê³». ×³òêî ôîðìóëþþ÷è äëÿ ñåáå çàâäàííÿ ³ øëÿõè éîãî âèð³øåííÿ. ß òâîðèâ ñâ³é àëãîðèòì. Ïîä³áí³
àëãîðèòìè íàñ â÷èëè ñêëàäàòè ìàéæå íà êîæí³é ô³çòåõîâñüê³é ëåêö³¿. ² íå ñóòü
âàæëèâî, ùî ïîòð³áíî îïèñàòè: ÿê³ñü ô³çè÷í³ ïðîöåñè,
êîòð³ â³äáóâàþòüñÿ ó ðàêåò³,
íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ çàïóñêó.
×è âäóìëèâî ³ ö³êàâî ðîçïîâ³ñòè ãëÿäà÷àì ïðî ñüîãîäí³øí³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Ãîëîâíå, â³ðíî ñòâîðèòè àëãîðèòì, àëãîðèòì
âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíîãî
çàâäàííÿ.
Äóìàºòüñÿ, ùî ìåí³ ïîùàñòèëî çäîáóâàòè çíàííÿ
ó, ìîæíà ââàæàòè, ïåð³îä
ðîçêâ³òó ÔÒÔ. Äëÿ òîãî
áóëî, ïðèíàéìí³, äâ³ ãîëîâíèõ ïðè÷èíè. Âåëèêà, îäíàê, íàïåâíî, âæå òîä³ ïðèðå÷åíà êðà¿íà ç òàêîþ äîâãîþ íàçâîþ Ñîþç Ðàäÿíñüêèõ Ñîö³àë³ñòè÷íèõ ðåñïóáë³ê, áóäü-ÿêîþ ö³íîþ íàìàãàëàñÿ âòðèìàòè ïàðèòåò
ó çìàãàííÿõ ³ç ñïðàâä³ ñâ³òîâèìè ïîòóãàìè. Çðîçóì³ëî,
ùî êðåìë³âñüêå êåð³âíèöòâî äîáðå óñâ³äîìëþâàëî, ùî
ïîäîëàòè ãîëîâíîãî ñâîãî
îïîíåíòà ÑØÀ ñóòî åêîíîì³÷íèìè çàñîáàìè íåìîæëèâî. Ñåðåä
òîä³øí³õ ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â, çäàâàëîñü, òàêî¿ óñï³øíî¿ êðà¿íè
«ðîçâèíóòîãî ñîö³àë³çìó»,
áóëà Ïðîäîâîëü÷à ïðîãðàìà. Ñåáòî, êðà¿íà, ùî äåêëàðóâàëà ñâ³òîâó ïåðø³ñòü
ïî-ñïðàâæíüîìó é íàãîäóâàòè ñâî¿õ ãðîìàäÿí áóëà
íåçäàòíà. Àëå íå ó òðàäèö³ÿõ ðàäÿíñüêîãî êåð³âíèöòâà áóëî øóêàòè êîìïðîì³ñ³â
ç îïîíåíòàìè. ßäåðí³ áîºãîëîâêè, íàö³ëåí³ íà ÍþÉîðê òà Âàøèíãòîí, áóëè
ãîëîâíèì àðãóìåíòîì ÑÐÑÐ
ó äèñêóñ³ÿõ ïðî äåìîêðàò³þ,
ñâ³òîâèé óñòð³é òà õòî êðîêóº äî ïåðåìîãè êîìóí³çìó,
à õòî çàãíèâàº, åêñïëóàòóþ÷è òðóäîâèé ëþä. Çà òàêèõ
óìîâ âñå, ùî áóëî ïîâÿçàíî ç îáîðîííîþ ïðîìèñëîâ³ñòþ îòðèìóâàëî çà ðàäÿíñüêèìè ì³ðêàìè íàéá³ëüøå ñïðèÿííÿ. Çðîçóì³ëî,
ùî ó öþ êàòåãîð³þ ïîòðàïëÿâ ô³çèêî-òåõí³÷íèé ôàêóëüòåò. ßê òóò íå çãàäàòè
çíîâó æ 60 ðóáë³â ñòèïåíä³¿
çàì³ñòü ñîðîêà, ùî áóëè çàçâè÷àé ó á³ëüøîñò³ ÂÓÇ³â òîä³øíüîãî ÑÐÑÐ.
², íàïåâíî, íàéãîëîâí³øå, õòî â÷èâ íàñ íà ô³çèêîòåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ñòóäåíòñòâî ìîãî ïîêîë³ííÿ
ìàëî ùàñòÿ ñëóõàòè ëåêö³¿
ÿê ïðåäñòàâíèê³â «ñòàðî¿
ãâàðä³¿», ñåðåä ÿêèõ áóëî
÷èìàëî ïåðøèõ âèïóñêíèê³â
ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëü-

òåòó òàê ³ ïîð³âíÿíî ìîëîäèõ âèêëàäà÷³â. Ç ïåðøî¿
ïëåÿäè, ÿê íå ïðèêðî, áàãàòüîõ âæå íåìàº ó æèâèõ,
äðóãèì íèí³ òðîõè á³ëüøå
ÿê çà ø³ñòäåñÿò. À íàïðèê³íö³
70-õ ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ö³ äâ³ ãåíåðàö³¿ ñïðàâä³ òàëàíîâèòèõ
³ â³ääàíèõ ñâî¿é ðîáîò³ íàóêîâö³â ³ ïåäàãîã³â ïîìïóâàëè ñòóäåíòñòâî íå ëèøå
çíàííÿìè, à é ö³êàâèìè ³äåÿìè, âî³ñòèíó íîâàòîðñüêèìè ïîøóêàìè ó íàóö³. Íàïðèêëàä, äëÿ ìåíå ïðèêëàäîì ñïðàâæíüîãî â÷åíîãîåíöèêëîïåäèñòà
çàâæäè
áóäå Ìèõàéëî Äóïë³ùåâ.
Öüîãî îáäàðîâàíîãî, â ÷îìóñü, ÿê ³ ãîäèòüñÿ òàëàíòàì
âåëèêîãî ìàñøòàáó, äèâàêóâàòîãî ÷îëîâ³êà íå ñòàëî
íàïðèê³íö³ 1993 ðîêó. Ìèõàéëî ²ëàð³îíîâè÷ áóâ â³äîìèì â÷åíèì ãàëóç³ êîíñòðóþâàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿ òåõí³êè. Àëå
êîëî íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ö³º¿
ëþäèíè áóëî íàäçâè÷àéíî
øèðîêå. Â³í ìð³ÿâ ñòâîðèòè
íîâ³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè 
ìàõàëüîò, êàòàìàðàí. Ö³êàâèâñÿ ïðîáëåìàìè ñâ³òîáóäîâè, ïðèðîäîþ ïðîñòîðó,
ñâ³òëà, ìàòåð³¿, ðóõó. Çàéìàâñÿ äîñë³äàìè ùîäî âèïðîì³íþâàííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ñâ³òëà ó Âñåñâ³ò³. Áóòè
ïîðÿä ç òàêèì â÷åíèì  öå
âæå áóëà øêîëà, âèñîêà
øêîëà ïîñâÿòè íàóö³ òà îñâ³òè.
Êóðàòîðîì íàøî¿ àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè ÒÔ-78-12 áóâ
Âîëîäèìèð Ñàâ÷óê. Ó ò³ ðîêè
éîìó áóëî ëåäü çà òðèäöÿòü. Àëå â³í âæå áóâ äîöåíòîì ³ ìàâ àâòîðèòåò ñåðåä
íàóêîâö³â ÿê ñïåö³àë³ñò â
ãàëóç³ ñòàòèñòè÷íèõ ìåòîä³â
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ïðèãàäóþ, ÿê íà ëåêö³¿ îäíîãî ³ç
ñïåöêóðñ³â ç éîãî ïðîô³ëüíî¿ íàóêîâî¿ òåìàòèêè
Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷ íàïèñàâ ÿêåñü áàçîâå ð³âíÿííÿ é
ïîÿñíèâ:
- Öÿ ôîðìóëà îòðèìàëà
íàçâó - ôîðìóëà «ñòþäåíòà». Îñê³ëüêè ïåðøèì, õòî ¿¿
âèíàéøîâ, áóâ ñòóäåíò.
Çà â³êíîì àóäèòîð³¿ ùåäðî áóÿëà òðàâíåâà çåëåíü,
íàø³ íå÷èñëåíí³ ô³çòåõîâñüê³ îäíîêóðñíèö³, ïîïðè óñ³ ïðîáëåìè â³ò÷èçíÿíî¿ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³,
ìèëóâàëè îêî ñì³ëèâèì âåñíÿíèì âáðàííÿì. Íà öüîìó
òë³ ñòóäåíò, êîòðèé âèíàéøîâ ÿêóñü òàì ôîðìóëó,
âèãëÿäàâ á³ëüø, àí³æ äèâíèì. Â³ä óÿâè ïðî òàêó, ÿê íà
ìåíå,
êðè÷óùó äèñãàðìîí³þ, ÿ íå âèòðèìàâ ³ ïèðñíóâ
ó êóëàê.
- Ç ÷îãî öå âè ñì³ºòåñÿ?
- ïîì³òèâ ìîþ ðåàêö³þ Ñàâ÷óê.
Ìåí³ íå âèïàäàëî ç³çíàòèñÿ ç ïðè÷èíè ñâîº¿ âåñåëî¿ ðåàêö³¿. Àëå ëåêòîð çà
ìåíå â³äïîâ³â íà ñâîº æ çàïèòàííÿ.

- Òàê, Ñóõîí³ñ, º òàê³ ñòóäåíòè, êîòð³ íå ëèøå äîáðå
çàñâîþþòü âæå â³äîìå. À
ñòàðàþòüñÿ ùîñü ñàì³ ïðèâíåñòè â íàóêó. Îòîæ çàïèñóéòå
Ñüîãîäí³ ì³é ìîëîäèé
êóðàòîð Â.Ï. Ñàâ÷óê - ìàñòèòèé â÷åíèé. Éîãî ïðàö³ â
ãàëóç³ áàéºñîâñüêî¿ òåîð³¿
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â³äîì³ â
óñüîìó ñâ³ò³.
Ó 1994 ðîö³ ìåí³ âïåðøå
äîâåëîñÿ ïîáóâàòè â ÑØÀ
íà çàïðîøåííÿ óêðà¿íñüêî¿
ä³àñïîðè. Â îäíîìó ³ç íåâåëè÷êèõ ³ çàòèøíèõ ì³ñòå÷îê
ðåñïåêòàáåëüíîãî øòàòó
Íþ-Äæåðç³ âèïàëà íàãîäà
ïîçíàéîìèòèñÿ ç òàìòåøí³ì
óêðà¿íöåì ïàíîì Ïåòðîì
Øàºíêîì. Éîãî äîëÿ òèïîâà
äëÿ åì³ãðàö³¿ òàê çâàíî¿ «òðåòüî¿ õâèë³», êîòðà ïîëèøèëà
Óêðà¿íó, ðÿòóþ÷èñü â³ä ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é
ó ÷àñè
Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äîáðîä³é Ïåòðî Øàºíêî çáåð³ã,
ÿê, ì³æ ³íøèì, á³ëüø³ñòü
íàøèõ ëþäåé, ³ ïîòÿã, ³ ëþáîâ äî Óêðà¿íè. Õî÷ íàâ³òü
â³äêðèòî äåêëàðóâàòè ñâîº
êîð³ííÿ ó ñïðàâä³ â³ëüí³é
Àìåðèö³ çì³ã ëèøå ï³ñëÿ
ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Íà ìîº çàïèòàííÿ ÷îìó
â³äïîâ³äü áóëà äçåðêàëüíî
ïîä³áíà äî ò³º¿, ùî ìîãëè
íàäàòè êîëèñü âèïóñêíèêè
òà ñï³âðîá³òíèêè ô³çèêîòåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó.
- ß çàéìàâñÿ íóêë³ÿðíîþ
çáðîºþ. Æîäíèõ êîíòàêò³â ç
«âîðîãîì» ìè íå ìàëè ïðàâà ìàòè.
Ìåí³ çðàçó æ ïðèãàäàëîñÿ, ÿê çäàþ÷è äîêóìåíòè äëÿ
âñòóïó íà ô³çèêî-òåõí³÷íèé
ô à ê ó ëü ò å ò , ç à ï î â í þâ à â
ÿêèéñü äîâæåëåçíèé ïàï³ð,
äå éîãî óêëàäà÷³â íàéá³ëüøå ö³êàâèëî ÷è íå ìàº ó
ìåíå, áîäàé, ÿêî¿ñü äð³áíî¿
çà÷³ïêè çà êîðäîíîì. Çà÷³ïêè ñïðàâä³ íå áóëî. ² ÿ,
ñêëàâøè âñòóïí³ åêçàìåíè
áåç çàéâèõ ïðîáëåì, ñòàâ
ñòóäåíòîì ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó. Íàâ÷àííÿ íà
ô³çòåõîâ³, äÿêóâàòè Áîãó,
í³êîëè îñîáëèâî íå áóëî
çàíàäòî ³äåîëîã³çîâàíèì.
Çðîçóì³ëî, ùî áóëà ³ êîìñîìîëüñüêà îðãàí³çàö³ÿ, ³
ïàðòêîì ôàêóëüòåòó é ðåøòà ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîã³÷íî¿
àòðèáóòèêè. Îäíàê, âèõîâíà
ðîáîòà ñåðåä ñòóäåíòñüêî¿
ìîëîä³ ïðîâàäèëàñü, ÿê ìåí³
çäàºòüñÿ, áåç ôàíàòèçìó ³
çàéâîãî ïàôîñó. Íàïåâíî, ³
ó òîä³øíüîìó âåðõîâíîìó
êåð³âíèöòâ³ ðîçóì³ëè, àáè
òâîðèòè åôåêòèâíó êîñì³÷íó òà îáîðîííó òåõí³êó, ãó÷íîãî ïàðò³éíîãî ãàñëà çàìàëî. Íó, à â³ëüíîäóìö³â, ð³çíîãî
ðîäó
äèñèäåíò³â
â³äïîâ³äí³ îðãàíè çà çâè÷êîþ øóêàëè á³ëüøå íà ãóìàí³òàðíèõ ôàêóëüòåòàõ. Àäæå
âñ³, õòî íàâ÷àâñÿ íà ô³çòåõîâ³, ñâîãî ÷àñó çàïèñàëè ó
â³äïîâ³äí³é ãðàô³ ñóâîðî¿
àíêåòè: «Ó ïîëîí³ íå áóâ,

ðîäè÷³â çà êîðäîíîì íå
ìàþ ».
Òà, íåçâàæàþ÷è íà òàêó
ïîì³òíó ÿê äëÿ ò³º¿ ñèñòåìè
ëîÿëüí³ñòü, óñ³ ïÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â ìè ïîäóìêè
ðîçóì³ëè, ùî íàøå ãîëîâíå
çàâäàííÿ - äàòè ã³äíó â³äñ³÷
«éìîâ³ðíîìó ïðîòèâíîìó».
Î÷åâèäíî, íàéïåðøå òîìó,
õòî áóâ ïî òîé á³ê îêåàíó. À
ï³ñëÿ çíàéîìñòâà ç Ïåòðîì
Øàºíêîì
âèÿâèëîñÿ, ùî
ñåðåä òàêèõ áóëè ³ íàø³
ëþäè. Ùå ðàç ñïàëî òîä³ íà
äóìêó ÿêà æ íå ïðîñòà, à
÷àñàìè ïðîñòî íåñïðàâåäëèâî ã³ðêà óêðà¿íñüêà äîëÿ.
Ïðèãàäóþ, ùîá á³ëüøå ìåíå
ðîçâàæèòè, ãîñòèííèé ãîñïîäàð çàïðîñèâ ïîðèáàëèòè íà ñòàâî÷êó ïîá³ëÿ éîãî
îøàòíîãî òà âèã³äíîãî áóäèíêó. Âîäîéìà õî÷ ³ íåâåëèêà çà ðîçì³ðîì áóëà íåçàñì³÷åíà ³ ó í³é òàêè äîáðå
êëþâàëà «sunfish». Íåâåëèêîãî ðîçì³ðó õèæà ðèáà,
ïîä³áíà äî íàøèõ îêóí³â.
Äîñõî÷ó íàòÿãàâøè «ñîíÿ÷íèõ ðèá» ÿ çàçíà÷èâ, íàñê³ëüêè ÷èñòî íàâêðóãè ñòàâî÷êà. Ç æàëåì äîäàâøè:
- Ó íàñ, â Óêðà¿í³, òóò
ìîæíà áóëî á ³ áëÿøàíêè
çíàéòè, ³ ÿêèéñü ³íøèé íåïîòð³á.
- Àìåðèêà íà çàãàë
ñïðàâä³ ÷èñòà êðà¿íà. À îêð³ì
òîãî, öå ìîº îçåðöå, - ïîÿñíèâ ïàí Øàºíêî.
ß ëèøå ïî÷àâ ïîäîðîæóâàòè íà Çàõ³ä. À òîìó íå
çðàçó çáàãíóâ, ùî ìàº íà
óâàç³ ì³é ïðèÿçíèé ãîñïîäàð.
- Íó, âîíî ïðèâàòíå. Âîäîéìà
ðîçòàøîâàíà íà
çåìë³, êîòðó ÿ êóïèâ ðàçîì ç
õàòîþ, - äîïîì³ã ìåí³ çáàãíóòè â ÷îìó ñóòü ïàí Ïåòðî
Øàºíêî.
Ï³ñëÿ öèõ ïîÿñíåíü ìåí³
çðàçó ïðèãàäàëàñÿ îäíà ³ç
ïåðøèõ ñïðîá â³ò÷èçíÿíîãî, ÿê òåïåð ïðèéíÿòî ãîâîðèòè, «PR» íà òåëåáà÷åíí³.
Áóëî æ öå çíîâó íà ïî÷àòêó
áåíòåæíèõ ³ íåïðîñòèõ äëÿ
á³ëüøîñò³ â Óêðà¿í³ 90-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ëåîí³ä
Êó÷ìà, êåð³âíèê îäíîãî ç
íàéá³ëüøèõ ³ íàéïîòóæí³øèõ
ï³äïðèºìñòâ êðà¿íè, éøîâ ó
âåëèêó ïîë³òèêó. Äî äèðåêòîðà «Ï³âäåíìàøó» âñå ÷àñò³øå ïî÷àëè ïðè¿çäèòè òåëåâ³ç³éí³ çéîìî÷í³ ãðóïè.
Îäíà ç òàêèõ âèð³øèëà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Ëåîí³äîì
Äàíèëîâè÷åì íà éîãî äà÷³
ï³ä Äí³ïðîïåòðîâñüêîì. Çàäóìêà íå â³äð³çíÿëàñÿ íèí³
îñîáëèâîþ îðèã³íàëüí³ñòþ.
Àëå òîä³ ïîêàçàòè ñàíîâíîãî êåð³âíèêà ç ëîïàòîþ íà
âåñíÿíèõ ãðÿäêàõ áóëî â
÷îìóñü ñâ³æî òà îðèã³íàëüíî. Ùå ìàëî äîñâ³ä÷åíèé ó
ïóáë³÷íîñò³ Ë. Êó÷ìà
íå
çîâñ³ì âäàëî äîíîñèâ ãîëîâíèé çàäóì òåëåâ³ç³éíèê³â
ïðî òå, ùî â³í - ëþäèíà ç
íàðîäó, óñüîãî â æèòò³ äîì³ãñÿ ñàì, âëàñíîþ ïðàöåþ ³
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áåç äîïîìîãè ïðîòåêö³îí³ñò³â. Ñèòóàö³þ ðÿòóâàëà,
ÿê òî êàæóòü, êàðòèíêà. Îõàéíèé, àëå íå ðîçê³øíèé äà÷íèé áóäèíîê «÷åðâîíîãî
äèðåêòîðà», ÿê òîä³ íàçèâàëè íàö³îíàë-äåìîêðàòè ñîö³àëüíèé ïðîøàðîê, êîòðèé
ðåïðåçåíòóâàâ Ëåîí³ä Äàíèëîâè÷. ×èñòî ïðèáðàí³
ñàäîâ³ äîð³æêè, ðåòåëüíî
ïîá³ëåíèé
äåñÿòîê ôðóêòîâèõ äåðåâ òà ùå ÿê³ñü
ïîôàðáîâàí³ ºìêîñò³, íàïåâíî, ç âîäîþ. Âñå öå äîâîë³
êîìïàêòíî ðîçì³ñòèëîñÿ íà
òàêèõ ñàêðàìåíòàëüíèõ äëÿ
êîæíîãî ðàäÿíñüêîãî ãðîìàäÿíèíà øåñòè ñîòêàõ çàì³ñüêî¿ ïîñ³ëîñò³. Ãëÿäà÷³,
ïðèíàéìí³ ÷èìàëî äí³ïðîïåòðîâö³â, çíàëî: ïîêàçàíå
- íå áðåõíÿ. Ó äèðåêòîðà
«Ï³âäåíìàøó» ñïðàâä³ º äà÷à
ïîä³áíà äî áàãàòüîõ ñâî¿õ
êîëåã. ² çðîçóì³ëî, òóò òåëåâ³ç³éíèêè âèãðàëè, çîáðàçèâøè äèðåêòîðà íå ëèøå ïðàöüîâèòèì, àëå é, ìîæíà ñêàçàòè, ñîö³àëüíî âèâàæåíèì.
Îäíàê ÿ, ñòîÿ÷è ïîá³ëÿ
óêðà¿íöÿ ç ÑØÀ Ïåòðà Øàºíêà íà áåðåç³ éîãî ïðèâàòíîãî îçåðà, çàñåëåíîãî ìàëåíüêèìè õèæèìè «ñîíÿ÷íèìè ðèáêàìè», äóìàâ äåùî
ïðî ³íøå. Öèâ³ë³çîâàíà ñîö³àëüíà ð³âí³ñòü ïîëÿãàº íå â
îäíàêîâ³é íóæäåííîñò³ äëÿ
óñ³õ. À â ìîæëèâîñò³ êîæí³é
ëþäèí³ ñïîâíà îòðèìàòè
âèíàãîðîäó çà ñâ³é òàëàíò,
ñâî¿ çíàííÿ, çðåøòîþ, ïðîñòî çà ñâîþ ïðàöüîâèò³ñòü.
Çàõ³äíà öèâ³ë³çàö³ÿ, àìåðèêàíñüêèé ñïîñ³á æèòòÿ âæå
äàâíî ïîêàçàëè ïðèêëàä
òîãî, ùî ã³äíîãî æèòòÿ çàñëóãîâóº áóäü-õòî: ÷è òî ïðèáèðàëüíèê íà ôàáðèö³, ÷è
âîëîäàð ö³º¿ ôàáðèêè. ²íøà
ñïðàâà, ùî, î÷åâèäíî, ãîñïîäàð ïîâèíåí ìàòè á³ëüøå.
Áî éîãî òðóä
ïîòðåáóº
á³ëüøå ðîçóìó, çä³áíîñòåé,
ñîö³àëüíèõ ðèçèê³â òîùî.
Ïîò³ì, íå ðàç áóâàþ÷è â
ÑØÀ, ãîñòþþ÷è â ïîìåøêàííÿõ ïåðåñ³÷íèõ óêðà¿íñüêèõ àìåðèêàíö³â, ÿ íå ðàç
ïðèãàäóâàâ ³ ñâîþ àëüìàìàòåð, ³ òèõ ëþäåé, êîòð³
òàê ÷è ³íàêøå ïîâÿçàëè ç
íåþ äîëþ. Ö³ ëþäè çà ð³âíåì
ñâîº¿ êâàë³ô³êàö³¿ ìîãëè ðîçðàõîâóâàòè íà Çàõîä³ íà ãðóá³
³ äóæå ãðóá³ ãðîø³. Òàê ñàìî
íå ðàç çãàäóâàâ ñâî¿õ «ô³çòåõîâö³â» ïîäîðîæóþ÷è, çäàâàëîñü, íåñê³í÷åííèìè ³
íåîçîðèìè «ãàéâåÿìè» Àìåðèêè, ãóáëÿ÷èñü ñåðåä âåëè÷àâèõ õìàðîäåð³â ÍþÉîðêà, ÷è ìèëóþ÷èñü ìîãóòí³ñòþ ³ âîäíî÷àñ âèòîí÷åí³ñòþ ìîñòó «Golden
Gate Bridge» ó Ñàí-Ôðàíö³ñêî. Íå ìåíøèì äèâîì â³ä
òîãî, ùî òâîðèëà «ô³çòåõ³âñüêà ïëåÿäà», áóëè ñàì³ ö³
ëþäè. Ëþäè, êîòð³ ïðèìíîæóâàëè
êîñì³÷íó íàóêó,
îáîðîííå âèðîáíèöòâî, âèõîâóâàëè ñîá³ ã³äíó çì³íó,
îáõîäèëèñÿ íå ëèøå íà ðî-

áîò³, à é â ïîáóò³ äóæå ìàë è ì ç à öè â ³ ë ³ ç îâ àí èìè
ì³ðêàìè. Äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ
âåðøèíîþ ñòàòê³â áóëè âæå
çãàäàí³ ø³ñòü äà÷íèõ ñîòîê,
îêðåì à, áàæàíî, á î ä à é
òðüîõê³ìíàòíà êâàðòèðà, íå
áëîêîâàíèé ç ñóñ³äàìè ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí é «Æèãóë³» ç ãàðàæåì ó êîîïåðàòèâ³ «Àâòîìîá³ë³ñò». Õòî ìîæå
çàïåðå÷èòè, ùî íàäàíèé
ïåðåë³ê íå áóâ ìàòåð³àëüíèì óñï³õîì òèõ, õòî íà
ð³âíèõ ì³ã ñïåðå÷àòèñÿ ç
Ïåíòàãîíîì? Ïåðåêîíàíèé
 äîäàòè í³÷îãî íå ïîòð³áíî
Äåðæàâà ³ ïî ñüîãîäí³
çàëèøàºòüñÿ â áîðãó ïåðåä
öèìè ëþäüìè. ß çíàþ, ùî ó
þâ³ëåéíèõ ïðîìîâàõ ³ ñòàòòÿõ íå ïðèéíÿòî ïðèãàäóâàòè ñóìíå ³ ïðîáëåìíå. Àëå ç
³íøîãî áîêó íå çàâæäè òðàäèö³ÿ áóâàº âèïðàâäàíîþ. ²
ÿêùî ìè ñïðàâä³ ëþáèìî
ñâ³é «ô³çòåõ»,
ÿêùî ìè
ñïðàâä³ ö³íóºìî òèõ, õòî
ñòî¿òü çà ö³ºþ íàçâîþ, ÿêùî
ó íàøèõ ñåðöÿõ ñïðàâä³
ùîñü ùåìèòü â³ä òîãî, ùî
ô³çèêî-òåõí³÷íîìó ôàêóëüòåòó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà 60
ðîê³â, ìè ïîâèíí³ áóòè ùèðèìè íå ëèøå ó îö³íö³ äîñÿãíåíü, àëå é â ðîçóì³íí³
ïðîáëåì.
Ïîïðè âèêëàäåíå âèùå
ïðàâäèâèì áóäå é òå, ùî ÿê
íå áóâàº ïîãàíîãî äèòèíñòâà, íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå
âîíî ìèíóëîñÿ ÷è òî ñåðåä
á³äíÿöüêèõ ïåðåäì³ñòü, ÷è ó
ðîçêîø³ öàðñüêèõ ïàëàò³â,
òàê íå áóâàº, ÿê íà ìåíå,
ïîãàíèõ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â.
Òàêà âæå ëþäñüêà ïðèðîäà,
âëàñòèâ³ñòü íàøîãî ºñòâà.
Âî÷åâèäü, ùî ïîÿñíåííÿ
òîìó ïðîñòå  ìîëîä³ñòü. ²,
ÿê ðåøòà âèïóñêíèê³â ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó, ÿ
çàâæäè ç ïðèºìí³ñòþ ïðèãàäóþ ò³ ðîêè ÷åðåç ñâîþ
þíàöüêó ïîðó. Áàíàëüíî, òà
â³ä òîãî íå âòðà÷àº ïðèíàäíîãî â³ä÷óòòÿ. Êîëè ìîÿ ºäèíà äîíüêà Äàðèíà ïîñòóïèëà âæå íà ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè ÄÍÓ ³ìåí³ Î. Ãîí÷àðà, òî ¿¿ ïåðø³ ëåêö³¿, ÿê ³
ïî-ñüîãîäí³ âæå íà ïÿòîìó
êóðñ³, ïðîõîäèëè ó «äåâÿòö³» . À ñàìå äåâÿòîìó êîðïóñ³ óí³âåðñèòåòó, êîòðèé ³
íèí³ ä³ëÿòü äåê³ëüêà ôàêóëüòåò³â é äå â÷èëè ïåðøèõ äâà êóðñè ìî¿õ îäíîãðóïíèê³â. Ïðèãàäóþ, ÿê ðàçîì ç äîíüêîþ ï³äí³ìàâñÿ ÿ
äîâîë³ êðóòèìè ñõîäàìè êîðïóñó é ÷îìóñü íå â³ä÷óâàâ
òàêîãî õàðàêòåðíîãî äëÿ
òàêîãî âèïàäêó äóøåâíîãî
ùåìó. Ìîæëèâî, ùî õî÷ âñå
òàê áóëî çíàéîìèì, ³ ç ³íøîãî áîêó çîâñ³ì ³íøèì. Íàéïåðøå - ìîëîä³ ëþäè. Ïðèðîäíà ð³÷, âîíè ìàëè ³íøèé
îäÿã, ³íø³ çà÷³ñêè, íàâ³òü
³íøèé ìîëîä³æíèé ñëåíã. Öå
âæå áóëî íå ìîº ñòóäåíòñòâî. Íàïåâíî, ñàìå ÷åðåç
öå ÿ éøîâ ³ ÷óæèì, ³ ñâî¿ì
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êîðïóñîì. Ïîò³ì, êîëè çíîâó âèéøîâ íàäâ³ð, çâåðíóâ
óâàãó íàñê³ëüêè íåâï³çíàíèì
áóâ òåïåð ìàéäàí÷èê ïåðåä
çàë³çîáåòîííèì êîðïóñîì,
ñõîæèì íà âåëèêó êîðîáêó
â³ä ñ³ðíèê³â. Âùåíò çàñòàâëåíèé àâò³âêàìè ð³çíîãî êîëüîðó ³ ìàðîê, â³í äóæå
ð³çíèâñÿ ìàéæå â³ä çàâæäè
ïîðîæíüîãî ó ðîêè ìîãî ñòóäåíòñòâà. Ì³æ ³íøèì, íåâàæêî áóëî çàïðèì³òèòè ùå
îäíó îçíàêó âæå íàøîãî
÷àñó: â íàéá³ëüø äîðîã³ ³
ðîçê³øí³ ìàøèíè, ÿê ïðàâèëî, ïðèìîùóâàëèñÿ ñóáòèëüí³ ñòóäåíòè, à òî é ñòóäåíòêè. Âèêëàäà÷³ ìîãëè
ñ³ñòè, ÿê ïðàâèëî, çà êåðìî
«áþäæåòíèõ» ìîäåëåé. À
íàé÷àñò³øå ÷åêàòè íà ðåéñîâ³ ìàðøðóò³âêè.
Íà æàëü, ÿ á íàçâàâ, ùî
öå ãèäîòíå ÿâèùå ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè íå îìèíóëî ³ ô³çòåõ.
Íà Çàõîä³ íàâ³òü
ä³òè
ì³ëüéîíåð³â êóïóþòü íà çàðîáëåí³ âëàñíîþ ïðàöåþ
ãðîø³ ïåðø³ âæèâàí³ ñêðîìí³
àâò³âêè ò³ëüêè íà ñòàðøèõ
êóðñàõ êîëåäæó. Íàø³ æ
áàòüêè, ïðèíàéìí³, ò³, õòî
ìàþòü çìîãó, ìàáóòü, çãàäóþ÷è ÿê íàéá³ëüøó ìð³þ ñâîº¿
þíîñò³ íåäîñÿæíó áàòüê³âñüêó «Æèãóë³-êîï³éêó», ñàäæàþòü âëàñí³ ÷àäà çà äîðîã³
àâòî, çîâñ³ì íå çàìèñëþþ÷èñü íàä òèì, ùî òàêå, ç
äîçâîëó ñêàçàòè âèõîâàííÿ, íåñå ³ ¿õ âëàñíèì ðîäèíàì, ³ ñóñï³ëüñòâó â ö³ëîìó.
Àëå öå òåìà ³íøî¿ ðîçìîâè.
Ó ðîêè ìîãî ñòóäåíòñòâà
íàïðîòè «äåâÿòêè», ÿê ïðàâèëî, ñèðîòëèâî ñòîÿëà
ëèøå îäíà ìàøèíà. ×îðíîãî êîëüîðó «Âîëãà», ÿê íèí³
äîáðå ïðèãàäóþ ç äåðæàâíèì íîìåðîì 18 - 18 ÄÏË,
ùî íàëåæàëà ïðîôåñîðó
²ãîðþ Êîñòÿíòèíîâè÷ó Êîñüêó. Ðàçîì ç éîãî çîëîòàâîþ
ïå÷àòêîþ íà ì³çèíö³ ïðàâî¿
ðóêè öÿ ìàøèíà òâîðèëà äëÿ
ïðîôåñîðà ³ì³äæ ëþäèíè â
äå÷îìó àðèñòîêðàòè÷íî¿, ÿê
áè íèí³ ñêàçàëè, áîãåìíî¿.
Õî÷ ç ³íøîãî áîêó, íå äóìàþ, ùî ïðîôåñîð Êîñüêî
íàìàãàâñÿ âèãëÿäàòè ÿêîñü
ïî-îñîáëèâîìó ÷è ïðàãíóâ
ñíîá³çìó. Ïðîñòî íà çàãàëüíîìó òë³ òîä³øíüîãî ñòàíäàðòíîãî æèòòÿ â óñüîìó â³ä æèòëà äî îäÿãó - áóäüÿêå â³äõèëåííÿ â³ä áàíàëüíîñò³ ñïðèéìàëîñÿ ÿê ùîñü
íàäçâè÷àéíå.
À ìîëîäü ìàº âëàñòèâ³ñòü
çàõîïëþâàòèñÿ óñ³ì íåñòàíäàðòíèì òà íåáóäåííèì,
÷àñàìè, íàâ³òü åêñòðàâàãàíòíèì. ×åðåç öå ÷èìàëî ó
íàø³é àêàäåì³÷í³é ãðóï³ ñèìï à ò èç ó â à ëè
ïðîôåñîðó
Êîñüêó. Ùîïðàâäà, ðîáèëîñÿ öå ó äîâîë³ îðèã³íàëüíèé
ñïîñ³á. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
çàñâ³ä÷èòè ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü ñòàðàííèì âèâ÷åííÿì êóðñó «Òåîð³¿ ìåõàí³çì³â
³ ìàøèí», ïðî ùî ÿ âæå çãàäóâàâ ó öüîìó äîïèñ³, ìè

ïîì³æ ñîáîþ âñ³ëÿêî ôàíòàçóâàëè, ìîäåëþþ÷è ð³çíîãî
ðîäó ñèòóàö³¿ çà ó÷àñòþ ïðîôåñîðà Êîñüêà. Â êîæí³é ç
íèõ íàø óëþáëåíèé âèêëàäà÷ áóâ íà êîí³, äîâîäÿ÷è
ñâîþ ïðàâîòó ÷è òî åíåðã³ºþ äóìêè, ÷è íåçàïåðå÷í³ñòþ ñâîãî àâòîðèòåòó. Òàê
ñàìî ìàëè ùå îäíó çàáàâêó,
ìîæëèâî, íå çîâñ³ì çðîçóì³ëó äëÿ ñüîãîäí³øíüî¿ þí³. Ó
ò³ ÷àñè íàäçâè÷àéíî ìîäíèì
³ ïðåñòèæíèì áóëî çàìîâëÿòè äëÿ ìóçèêàíò³â â ðåñòîðàíàõ ï³ñíþ íà ÷åñòü êîãîñü ç ïðèñóòí³õ ó çàë³. Íàñê³ëüêè çíàþ, ³ çàðàç òàê³
âèò³âêè äî ñíàãè äåÿêèì,
â³äïî÷èâàþ÷èì ó ðåñòîðàö³ÿõ ç æèâèì ñï³âîì. Àëå íàïðèê³íö³ äâàäöÿòîãî ñòîð³÷÷ÿ
òàê³ ðå÷³ áóëè îñîáëèâî ïîïóëÿðí³ ñåðåä â³äïî÷èâàþ÷èõ â ïðåñòèæíèõ çàêëàäàõ
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ
ÑÐÑÐ. Ïðèãàäóþ, ùî â ñåðåäíüîìó ñë³ä áóëî äàòè íå
ìåíøå äåñÿòêè, àáè ïðîëóíàâ ÿêèéñü õ³ò òîä³øí³õ ÷àñ³â
íà ÷åñòü ÿêîãîñü ïàíà ÷è
ïàí³.
² ÿê æå ìè áóëè ï³äíåñåí³, êîëè, íàçáèðàâøè ïî
êîëó ïàðó ðóáë³â, çàìîâëÿëè â ÿê³éñü ðåñòîðàö³¿ ï³ñíþ
íà çãàäêó ïðî ïðîôåñîðà
Êîñüêà. ßê ïðàâèëî, ñîë³ñò
ðåñòîðàííèõ ìóçèê òàê ³ îãîëîøóâàâ:
- Ñòóäåíòè ãðóïè ÒÔ-7812 çàìîâëÿþòü öþ ï³ñíþ íà
÷åñòü ñâîãî âèêëàäà÷à ²ãîðÿ
Êîñòÿíòèíîâè÷à Êîñüêà.
À îñê³ëüêè â ò³ ÷àñè ãîñïîäàðÿìè æèòòÿ îêð³ì ïàðòíîìåíêëàòóðè áóëè ùå òàêñèñòè, ìÿñíèêè ç ðèíê³â òà
ïðàö³âíèêè òîðã³âë³, êîòð³
áóëè ãîëîâíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ðåñòîðàííèõ çàêëàä³â,
íàøà çàÿâêà íå çàëèøàëàñÿ
íåïîì³÷åíîþ. Óÿâ³òü, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê îãîëîøóâàëè ìóçè÷íèé äàðóíîê, íàïðèêëàä,
äëÿ çàâ³äóâà÷êè ÿêîãîñü ðàéõàð÷îòîðãó Ðîçàë³¿ Ïåòð³âíè Íåéìàí çâó÷àëî ïðèâ³òàííÿ íà ÷åñòü ïðîôåñîðà. Îñîáèñòî ÿ, ì³æ ³íøèì, çàâæäè
íàïîëÿãàâ, ùîá öå áóëà
óêðà¿íñüêà êîìïîçèö³ÿ. Íåâìèðóù³ àêîðäè «×åðâîíî¿
ðóòè» ñâî¿ì ï³äíåñåííÿì
ïåðåáèâàëè çàïàõè êîòëåò
ïî-êè¿âñüêè, êîòð³, çäàºòüñÿ, áóëè íåçíèùåíí³ â ñîâºòñüêèõ ðåñòîðàíàõ. Â ì³ðó
ïàòëàò³, ÿê òîä³ ãîäèëîñÿ,
ùå áåç æèâîò³â-ãàðáóç³â,
îçíàê ñïðàâæíüîãî çìóæí³ííÿ, ìîëîäèêè õâàöüêî âèòàíöüîâóâàëè íà ÷åñòü ñâîãî ïðîôåñîðà. Òàêà ñåðäå÷íà â³ääàí³ñòü íàñòàâíèêó íå
ìîãëà íå âèêëèêàòè ñåíòèìåíò íàâ³òü ó Ðîçàë³¿ Ïåòð³âíè. ² âîíà, ðîçïóñòèâøè
ïîëè êðèìïëåíîâî¿ êîôòèíè, ïîçàÿê, íàäçâè÷àéíî
íåêîìôîðòíî¿ äëÿ ùåäðèõ
çàñò³ëë³â ç³ ñïèðòíèì, ÷åðåç
ñâîþ ïàðê³ñòü, íàòîì³ñòü
äóæå ìîäíî¿ ³ äîðîãî¿, ñêèíóâøè âàíòàæ ðîê³â òàê ñàìî
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õâàöüêî âèòàíöüîâóâàëà ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè. Ìîãëî
öå â³äáóâàòèñÿ ÷è òî
ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ÷è äåñü
íà ï³âäåííîìó áåðåç³ Êðèìó, êóäè âàêàö³éíà ïîðà
ìîãëà çàíåñòè íàøó âåñåëó
«êóìïàí³þ». Øàíîâíèé ²ãîð
Êîñòÿíòèíîâè÷ ³ ãàäêè íå ìàâ
ïðî òàê³ âèò³âêè. Àëå íàøå
þíå ô³çòåõ³âñüêå áðàòñòâî
òî ìàëî îáõîäèëî, ìîëîäîñò³ ÷àñàìè ïðèòàìàíí³ íå
çîâñ³ì çðîçóì³ë³ â÷èíêè.
Ó âêëàäíèêó äî äèïëîìà
êîæíîãî ô³çòåõ³âöÿ äîâãèé
ïåðåë³ê ³ñïèò³â, çàë³ê³â ç îêðåìèõ íàóê, äèñöèïë³í òà
ñïåöêóðñ³â. Äóìàºòüñÿ, ùî
òàêîãî äîâãîãî ëèñòà íå ìàº
æîäåí ³íøèé ôàõ âèïóñêíèê³â. Ïðèíàéìí³, òàê áóëî â
äàëåêîìó âæå íèí³ 1984
ðîö³, êîëè ÿ çàê³í÷óâàâ ô³çèêî-òåõí³÷íèé ôàêóëüòåò.
Á³ëüø³ñòü ç òîãî, ùî íàì
âèêëàäàëè, íå áóëî ïðèòÿãíóòî çà âóõà. Àäæå êîñì³÷íà
ãàëóçü - îäíà ç íàéá³ëüø
íàóêîì³ñòêèõ, âîíà ïîòðåáóº àêóìóëÿö³¿ çíàíü ç áàãàòüîõ ä³ëÿíîê ô³çè÷íèõ òà
³íøèõ ïðèðîäîçíàâ÷èõ íàóê.
Íàïåâíî, ùî ÷åðåç öå âèïóñêíèêè-ô³çòåõîâö³ òðóäÿòüñÿ â äóæå áàãàòüîõ ñôåðàõ: íà âèðîáíèöòâ³, â îñâ³ò³,
íàóö³, à â îñòàíí³ äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ ó á³çíåñ³. Ô³çòåõ íàâ÷èâ ¿õ äî âíóòð³øíüî¿
îðãàí³çàö³¿, óì³ííþ áóòè
â³äïîâ³äàëüíèì çà ñâî¿ ä³¿,
çà ñâî¿ ð³øåííÿ. Òàê³ ÿêîñò³
áóäóòü â íàãîä³ äëÿ ëþäèíè
áóäü-ÿêîãî ðîäó çàíÿòü.
Ðîê³â äåñÿòü òîìó çóñòð³â
îäíîêóðñíèêà íàøîãî âèïóñêó ç ïàðàëåëüíîãî äðóãîãî ïîòîêó. ×àñ òðîõè ñòåð
ÿê³ñü ïîäðîáèö³ ïðî ìîãî
îäíîêàøíèêà. Àëå ç ªâãåíîì ìè ðàäî ïðèãàäàëè òàêå
ñï³ëüíå äëÿ êîæíîãî ç âèïóñêíèê³â ô³çèêî-òåõí³÷íîãî: âèêëàäà÷³â, îêðåì³ äèñöèïë³íè, íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ îñîáèñòîñòåé ç ñòóäåíòñüêîãî îòî÷åííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî çàéøëîñÿ ïðî
òàêå òðàäèö³éíå ó ïîä³áíèõ
âèïàäêàõ. Íó, à òè ÿê? ×èì
çàéìàºøñÿ? ßê ðîäèíà, ÿê
ä³òè? Âèÿâèëîñÿ, ùî Æåíÿ
îäèí ç òèõ, õòî çàéíÿâñÿ
àáñîëþòíî âæå äàëåêèì äëÿ
âèïóñêíèê³â íàøîãî ôàêóëüòåòó. Í³, â³í íå ñòàâ ñâÿùåíèêîì. Õî÷, ïåâåí, òàê³ ñåðåä íàøî¿ áðàò³¿ òàê ñàìî
íåîäì³ííî º. Áî äî òàêî¿
ïîáîæíî¿ ñïðàâè ìè òàê
ñàìî â ïåâí³é ì³ð³ ïðè÷åòí³.
Àäæå áóòè áëèæ÷å äî íåáà
ô³çòåõîâñüêèõ âèïóñêíèê³â
íàâ÷àëè ç ïåðøèõ êóðñ³â. À
îñü ªâãåí çàñíóâàâ ³ îðãàí³çóâàâ ðîáîòó çðàçó äâîõ
ñòîìàòîëîã³÷íèõ êàá³íåò³â.
Íå çíàþ ÿê íèí³, à òîä³ ñïðàâè ó íüîãî éøëè äîáðå,
á³çíåñ ïðèíîñèâ ³ ìîðàëüíå
çàäîâîëåííÿ, ³
íåïîãàíó
êîï³é÷èíó.
- Íó, äîáðå, ÿ ðîçóì³þ,
òè çì³ã ÿêîñü îðãàí³çóâàòè

ôîíäè äëÿ â³äêðèòòÿ ñïðàâè, çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äí³
ïëîù³, êóïèòè ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ. Àëå ÿê òè çíàºøñÿ íà óñ³õ öèõ ïëîìáàõ, êîðîíêàõ, ïðîòåçàõ ³ ïîä³áíîìó? - äîïèòóâàâñÿ ï³ä ÷àñ
íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîêóðñíèêîì.
- Íó, çà ñòîìàòîëîã³÷íèì
êð³ñëîì ÿ íå ñòîþ ³ çóáè íå
âèäàëÿþ. Çðîçóì³ëî, ùî öèì
çàéìàþòüñÿ ôàõîâ³ ñïåö³àë³ñòè. Îäíàê, íàêðåñëþ òîá³
çàðàç ðîòîâó ïîðîæíèíó íå
ã³ðøå â³ä áóäü-ÿêîãî äàíòèñòà. Ïðèãàäóºø, ÿê çà í³÷
äîâîäèëîñÿ ðîç³áðàòèñÿ ç
ÿêèìîñü ö³ëèì ñïåöêóðñîì.
À òóò ó ìåíå ÷àñó áóëî íàáàãàòî á³ëüøå, - íå áåç ïîñì³øêè ïîÿñíèâ ªâãåí.
Îñü öÿ ñïðàâæíÿ, ÿê íèí³
ïðèéíÿòî íàçèâàòè, ³íòåðàêòèâí³ñòü - öå ùå îäíà ÿê³ñòü,
êîòðó ôîðìóâàëè ó íàñ â
ñò³íàõ ô³çèêî-òåõí³÷íîãî
ôàêóëüòåòó. À ùå äîáðà,
ðåçóëüòàòèâíà âïåðò³ñòü
á³ëüøîñò³ ç òèõ, õòî îáðàâ
íàâ÷àííÿ íà ô³çèêî-òåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ïðèãàäóþ,
ùî íà ñïåöêóðñ³ ç ã³äðîãàçîäèíàì³êè íàøà àêàäåì³÷íà ãðóïà îòðèìàëà çàâäàííÿ ï³äãîòóâàòè ëàáîðàòîðíó
ðîáîòó ³ç âèêîðèñòàííÿì
òðóáêè Ï³òî. Àáè ïðàöÿ áóëà
çàðàõîâàíà, ñë³ä áóëî îáðàõóâàòè ö³ëó êóïó ð³âíÿíü,
êîòð³ á ó ï³äñóìêó äàëè ðåçóëüòàò êîðåêòíèé ëåäü íå
äî ñîòèõ ïîòð³áíî¿ öèôðè.
ßê â³äîìî, ïåðñîíàëüíèõ
êîìïþòåð³â òîä³ íå áóëî, à
êàëüêóëÿòîðè ëèøå ïî÷èíàëè âõîäèòè ó øèðîêèé âæèòîê. ² îñü öþ êóïó ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë òà ð³âíÿíü
ìîæíà áóëî îáðàõóâàòè ôàêòè÷íî ëèøå ç ëîãàðèôì³÷íîþ ë³í³éêîþ. ß á ïîð³âíÿâ
òàêó ïðàöþ ç îðàíêîþ øèðîêîãî ëàíó çâè÷àéíèì ïëóãîì ç êîíÿ÷êîþ çàì³ñòü ñó÷àñíîãî òðàêòîðà. ß íàâ÷àâñÿ â ãðóï³ ðàçîì Àíàòîë³ºì
Äìèòèð÷óêîì, õëîïöåì ç
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ãëèáèíêè. Íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ Òîëèêó, ïðèãàäóþ, áðàêóâàëî
äåÿêèõ çàãàëüíèõ çíàíü, à
òî é çâè÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³.
Çãîäîì Äìèòèð÷óê íàäîëóæèòü ïðîãàëèíè â ñâî¿é
îñâ³ò³. Çàâäÿêè âïåðòîñò³ òà
ïðàöüîâèòîñò³. Îñü òàê âèéøëî, ùî Àíàòîë³é çàòÿãíóâ
äî îñòàííüîãî ðîçðàõóíêè
ëàáîðàòîðíî¿ ç ò³º¿ òðóáêîþ
Ï³òî. Ï³ä çàãðîçîþ ìîãëà
îïèíèòèñÿ ñòèïåíä³ÿ, òàêà
íåîáõ³äíà äëÿ õëîïöÿ ç íåáëèçüêèõ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ì³ñöü. ² ÿê ó äîáðîìó æàðò³ ïðî îñòàííþ ñòóäåíòñüêó í³÷ Àíàòîë³é ìàâ ó
ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³
ñïðàâä³ ëèøå äâàíàäöÿòü
ãîäèí. Âðàíö³ â³í ïðèéøîâ
çàõèùàòè ñâîþ ðîáîòó ç ÷åðâîíèìè, ÿê ó êðîëèêà àëüá³íîñà, î÷èìà. Áóëî çðîçóì³ëî, ùî ãàëè÷àíèí íå ñïàâ
àí³ õâèëüêè. Àëå ïåðåìîãà

áóëà çà Äìèòèð÷óêîì! Êîæíà êîìà ³ öèôðà ó íåïðîñò³é
ðîçðàõóíêîâ³é ïðàö³ áóëà íà
ñâîºìó ì³ñò³. Öå áóëà îäíà ç
òèõ ïåðåìîã, êîòðà ôîðìóº
ç þíàêà ìóæ÷èíó, ç ó÷íÿ â÷èòåëÿ.
Ãîòóþ÷è ö³ íîòàòêè, ÿ
ä³ñòàâ ç íàéäàëüøî¿ øóõëÿäè êíèæêîâî¿ øàôè ôîòîàëüáîì ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â.
Ãîä³ é ãîâîðèòè, ÿê ð³äêî
çàçèðàâ äî íüîãî â îñòàíí³
ðîêè. ×àñ íåâáëàãàííî
â³ääàëÿº êîæíîãî ç íàñ â³ä
ðîê³â þíîñò³, ìîëîäîñò³ ³
íàä³é. Ïðàêòè÷íî âñ³ ôîòî
÷îðíî-á³ë³ é òèì òàê êîíòðàñòóþòü ç êîëüîðîâèì ôîòîñâ³òîì ñüîãîäåííÿ. Îñü íàøà
àêàäåì³÷íà ãðóïà íà ÿêîìóñü
ç ÷èñëåííèõ ñóáîòíèê³â ç
ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ ïîá³ëÿ
ó÷áîâîãî
êîðïóñó.
Íà
ñâ³òëèí³ - ðàííÿ âåñíà ïðèêðàøàº ³ áåç òîãî óñì³õíåí³
ìîëîä³ îáëè÷÷ÿ. Â ðóêàõ
ìîëîä³, ùî ïîòðàïèëà ó
êàäð, íåõèòðèé ðîáî÷èé
³íâåíòàð: ãðàáë³, â³íèêè,
ëîïàòè.
À îñü ùå íà ôîòî - â
îäí³é ç ó÷áîâèõ àóäèòîð³é.
¯õ íåâèáàãëèâå óáðàíñòâî
ñïîâíà êîìïåíñóþòü çíîâó
æ òàêè ùàñëèâ³ îáëè÷÷ÿ ñòóäåíò³â «ô³çòåõó». Íà ëàöêàíàõ ï³äæàê³â ó áàãàòüîõ êîìñîìîëüñüê³ çíà÷êè. Àëå òîä³øíþ äîáó ìîæíà â³äð³çíèòè íå ëèøå ç öüîãî. Çà
ñïèíàìè ó ìîëîäèõ ëþäåé
âåëèêèé ïëàêàò. Ãàñëî íà
íüîìó ÷èòàºòüñÿ íå äî ê³íöÿ
 «Ñëàâà ÊÏ..» Î÷åâèäíî,
ùî óñëàâëþâàëàñÿ ÊÏÐÑ ÷è
ó ðîñ³éñüê³é òðàíñêðèïö³¿
ÊÏÑÑ. Êîãî æ ó ò³ ÷àñè ìîãëè
ùå ïðîñëàâëÿòè.
À îñü òóò ÿ ðàçîì ç îäíîãðóïíèêàìè íà òðàâíåâ³é
äåìîíñòðàö³¿. Ç ïðàïîðàìè
ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ, ïîðòðåòàìè
ïàðò³éíèõ âîæä³â. Ç íàøèõ
îáëè÷ â³ä÷óòíî, ùî ìè äóæå
äàëåê³ â³ä ³äåéíîãî çì³ñòó
ñâÿòà «ìèðó ³ ïðàö³». Íàéâ³ðîã³äí³øå, ùî á³ëüø³ñòü ç
íàñ áóëà ðîçäðàòîâàíà ïðèìóñîì â³äâ³äèí öèõ çàõîä³â.
Êîæåí áè âîë³â ïðîâåñòè äí³
ïåðøîãî âåñíÿíîãî òåïëà
äåñü íà ïðèðîä³ ÷è ó êîë³
äðóç³â. À òóò çîáîâÿçàëè
äåìîíòóâàòè ºäí³ñòü ïàðò³¿ é
íàðîäó.
Íàøà àêàäåì³÷íà ãðóïà
ìàéæå ó ïîâíîìó ñêëàä³ ó
Ïàëàö³ ñïîðòó óí³âåðñèòåòó.
Âèøèêóâàíà, íàïåâíî, äëÿ
çäà÷³ ÿêèõîñü íîðìàòèâ³â ç
ô³çêóëüòóðè. Ùî æ, ç
ñïîðòîì ìè òîâàðèøóâàëè,
çäàºòüñÿ, á³ëüøå â³ä òåïåð³øí³õ ñòóäåíò³â. Ïðèíàéìí³, ñò³ëüêè îãðÿäíèõ
ìîëîäèõ ëþäåé ÿê íèí³
ïîì³æ íàìè íå áóëî. ×è ìîæå
òàê ëèøå çäàºòüñÿ
À îñü - ÿ ó ñêëàä³ áóäçàãîíó ó Êðèìó. Íàâ³òü ç ÷îðíî-á³ëî¿ ôîòîãðàô³¿ çðîçóì³ëà äîáðà íàøà ç ïðèÿòåëÿìè çàñìàãë³ñòü. Òîä³ ìè
ïðîêëàäàëè ó êàìåíèñòîìó,

ñóõîìó ³ ãàðÿ÷îìó ´ðóíò³
ï³âîñòðîâà òðàíøåþ äëÿ
ÿêèõîñü êîìóí³êàö³é. Ìàéæå çà ì³ñÿöü çàðîáèëè ùîñü
ïî 60 ðóáë³â, à ïðîãóëÿëè
âäâ³÷³ á³ëüøå. Â ìîëîä³ ðîêè
ïîä³áíå äîçâîëÿºòüñÿ.
Äåíü íàðîäæåííÿ ó
ìîãî îäíîãðóïíèêà Ãåííàä³ÿ Çàõàð÷åíêà. ²ìåíèííèê
ðóäóâàòèé,
á³ëîò³ëèé,
á³ëüøå ñõîæèé íà ñêàíäèíàâà, àí³æ íà óêðà¿íöÿ. Â
ðóêàõ éîãî óëþáëåíà ã³òàðà. Ãåíà, íå ìàþ÷è àí³ óÿâè
ïðî íîòíó ãðàìîòó, çàïàëþâàâ ãóðò òàêèìè êàðêîëîìíèìè àêîðäàìè, ùî
ïîä³áíèõ â³ðòóîç³â ÿ ì³ã çãîäîì áà÷èòè ëèøå íà ñöåí³.
Â àðòèñòè, íàñê³ëüêè ïðèãàäóþ, íå ï³øîâ. À, íàïåâíî, æ ì³ã. Ìè æ ç ô³çòåõó!
Íó, à îñü íà ö³é ñâ³òëèí³
ìè â³òàºìî íàøó ìàëî÷èñåëüíó æ³íî÷ó ïîëîâèíó
àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè ç³ ñâÿòîì, êîòðå ïðèäóìàëà îäíà
í³ìêåíÿ-ôåì³í³ñòêà, à ðàäÿíñüêà âëàäà äîäàëà éîìó
ïîë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³. Â
ðóêàõ ó íàøèõ îäíîêóðñíèöü òàê³ êëàñè÷í³ íà 8 Áåðåçíÿ ì³ìîçè. ß, ì³æ ³íøèì,
ùîñü íàòõíåííî ïðîìîâëÿþ. Íàïåâíî, çàâäÿ÷óþ
Êëàð³ Öåòê³í â³ä ³ìåí³ óñüîãî ðàäÿíñüêîãî ñòóäåíòñòâà
çà ÷óäîâå ñâÿòî - Ì³æíàðîäíèé äåíü ñîë³äàðíîñò³
æ³íîê.
Âèïóñêíèé àëüáîì íàøî¿ ÒÔ-78-12. Ïîäîðîñë³øàâø³ çà ïÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â, ùå çîâñ³ì íåùîäàâíî ìàéæå øêîëÿðñüê³
îáëè÷÷ÿ. ª äåê³ëüêà ïàð,
êîòð³ âæå ìàþòü îäíàêîâå
ïð³çâèùå. Íåäàðåìíî æ íà
ô³çòåõîâ³ ïîáóòóâàâ æàðò:
âèð³øèëà Áàáà ßãà ï³òè
ç à ì³ æ é ï î ñ ò ó ï è ëà í à
«ô³çòåõ». Ïîïåðåäó â êîæíîãî ç íàñ ö³ëå æèòòÿ òà, ÿê
âèÿâèòüñÿ çãîäîì, çì³íà
ö³ëèõ åïîõ. Àäæå êðà¿íè, â
ÿê³é ìè íàâ÷àëèñÿ, çãîäîì
âæå íå áóäå íà êàðò³ ñâ³òó,
â íàø³ äîë³ ïðèéäóòü íîâ³
ãàñëà ³ íîâ³ ïîë³òè÷í³ òà
ïîáóòîâ³ ðåàë³¿. Ìè áóäåìî
çàêîõóâàòèñÿ, îäðóæóâàòèñÿ ³ âèõîäèòè çàì³æ, áðàòè
äî ðóê ñâî¿õ ïåðâ³ñòê³â, ðàä³òè íàéïåðøèì êàðºðíèì óñï³õàì ³ ï³çíàâàòè
ã³ðêèé ïðèñìàê îñîáèñòèõ
íåâäà÷. Çðåøòîþ, ìè áóäåìî âòðà÷àòè áëèçüêèõ íàì
ëþäåé ³ íàâ³òü âæå äåêîãî ç
íàñ. Áî òàê âæå ïîáóäîâàíî
öå áóòòÿ ï³ä íàçâîþ æèòòÿ.
Àëå ó âåëèê³é ì³ð³ ïî÷àòêîì
äëÿ êîæíîãî ç íàñ íà öüîìó
øëÿõó çâåðøåíü é íåâäà÷
áóäå ñàìå ô³çèêî-òåõí³÷íèé ôàêóëüòåò. Ôàêóëüòåò,
êîòðèé é ïî ñüîãîäí³, òàê
÷è ³íàêøå ïðèñóòí³é ó äîë³
êîæíîãî ç íàñ, â äîë³ ùå
áàãàòüîõ ³ áàãàòüîõ êîëèøí³õ
ñòóäåíò³â, ÿêèõ â÷èëè äîëàòè çäàºòüñÿ íåïîäîëàíå
 ñèëó çåìíîãî òÿæ³ííÿ.
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Ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó äåêîìó,
çâè÷àéíî, âàæêî â³äìîâèòèñü
â³ä çâè÷íèõ ñòðàâ, îñîáëèâî ç ìÿñà.
Âèõ³ä º - íàóêîâåöü ç Óæãîðîäà
Âàñèëü Ñ³äåé ïðîïîíóº ïîäàâàòè ñòðàâè
ç ãðèá³â. ² íå ïðîñòî ç áóäü-ÿêèõ,
à ç ìóõîìîð³â. Öå ïðè óìîâ³, ÿêùî âè
ïîñòàðàëèñÿ é íàçáèðàëè ¿õ,
ïîáóâàâøè âë³òêó é
âîñåíè â çàêàðïàòñüêèõ ë³ñàõ.

Íà ñâ³òëèí³ Â³òàë³ÿ ÑÅÌÅÍ×ÅÍÊÀ: àâòîð ñòàòò³ íà ïîäâ³ð¿
Ãîðîäèùåíñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó ïîðÿä ç ãðèáîì-âåëåòíåì.

ÅË²ÒÀÐÍÈÉ ÃÐÈÁ

«Ïåðø çà âñå, õî÷ó çàóâàæèòè, - êàæå Âàñèëü Ñ³äåé, - ùî í³êîëè íå ââàæàâ ³ íå ââàæàþ ñåáå ÿêèìîñü «ñåðéîçíèì»
ãðèáíèêîì - íà Çàêàðïàòò³ çàâæäè ìîæíà çíàéòè ìàñó ëþäåé, êîòð³ çíàþòüñÿ íà ãðèáàõ çìàëå÷êó ³ äëÿ ÿêèõ íåìàº æîäíèõ
òàºìíèöü ó öàðñòâ³ ãðèá³â çîêðåìà é ó ë³ñ³ âçàãàë³. Íà ¿õ ôîí³ áóäü-ÿêèé ãðèáíèê-àìàòîð âèãëÿäàòèìå ñïðàâæí³ñ³íüêèì
«÷àéíèêîì». ßê çâè÷àéíèé óæãîðîäåöü ³ çàêàðïàòåöü, ÿ, çâ³ñíî, çíàþ âèãëÿä áîðîâèê³â (á³ëèõ ãðèá³â), ï³äáåðåçîâèê³â,
ï³äîñèíîâèê³â, ÷åðâîíèõ ìóõîìîð³â ³ áë³äèõ ïîãàíîê. Çàéìàòèñü çáèðàííÿì íèçüêîñîðòíèõ ãðèá³â (ÿê-îò îïåíüêè, ìîõîâèêè
òîùî) ìåí³ áóëî çàãàëîì íåö³êàâî - êîëè âäàâàëîñü âèáèðàòèñü ó ë³ñ, à á³ëèõ ãðèá³â íå áóëî, òî ÿ ïðîñòî íàñîëîäæóâàâñÿ êðàñîþ
ïðèðîäè, òèøåþ ³ ñâ³æèì ïîâ³òðÿì.
Ðîê³â ³ç äåñÿòü òîìó îäèí ³ç ìî¿õ êîëåã-â÷åíèõ, âèõîäåöü ³ç ã³ðñüêîãî êàðïàòñüêîãî ñåëà, ïðè ìåí³ ï³ä³áðàâ ãðèá, äóæå ñõîæèé
íà çâè÷àéíèé ÷åðâîíèé ìóõîìîð ³ êîòðèé ÿ çàâæäè ³ãíîðóâàâ. Íà ì³é çäèâîâàíèé ïîãëÿä â³í îäðàçó æ óñì³õíóâñÿ é
ïîâ³äîìèâ, ùî öå ñïðàâæí³ñ³íüêèé ìóõîìîð ç ðîäó ìóõîìîð³â (Amanita), àëå öåé âèä ìóõîìîðó ¯ÑÒ²ÂÍÈÉ ³ íàçèâàºòüñÿ â³í
«ìóõîìîð Öåçàðÿ» (Amanita caesarea; íà çàêàðïàòñüêîìó ä³àëåêò³ - «ö³ñàðñüêèé ãðèá»; íà áëèçüê³é äëÿ âñ³õ çàêàðïàòö³â
ñëîâàöüê³é ìîâ³ - «ö³ñàðñêà ìóõîòðàâêà»). Ïîò³ì ÿ ä³çíàâñÿ, ùî öåé ãðèá ÄÓÆÅ ñìà÷íèé ³ âõîäèòü äî ãðèáíî¿ «åë³òè». Éîãî
ñìàê äóæå âèñîêî ö³íóâàâñÿ ùå ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³, çâ³äêè, âëàñíå, é ïîõîäèòü éîãî íàçâà».

ÄÅ ÇÁÈÐÀÒÈ Ö² ÌÓÕÎÌÎÐÈ ² ßÊ ¯Õ Â²ÄÐ²ÇÍÈÒÈ Â²Ä ÁË²ÄÎ¯ ÏÎÃÀÍÊÈ
«Íàéêðàùå ìóõîìîð Öåçàðÿ ðîñòå ï³ä
äóáàìè, ð³äøå ï³ä ³íøèìè ëèñòÿíèìè
äåðåâàìè (ïðèíàã³äíî çàóâàæó, ùî ÷åðâîíèé ìóõîìîð çàçâè÷àé ðîñòå ó õâîéíèõ ë³ñàõ ³ ð³äøå - ï³ä áåðåçàìè). Âèìàãàº áàãàòî òåïëà é ñîíöÿ, òîìó â Óêðà¿í³
çóñòð³÷àºòüñÿ ëèøå íà òåðèòîð³ÿõ ç
íàéá³ëüø ìÿêèì êë³ìàòîì - ó Êðèìó é
íà Çàêàðïàòò³. Çáèðàþòü öåé ãðèá ó
íàøîìó êðà¿ ³ç ñåðåäèíè ë³òà äî ï³çíüî¿
îñåí³.
Íà ïåðøîìó åòàï³ ðîñòó ìóõîìîð
Öåçàðÿ ìàº âèãëÿä á³ëîãî ÿéöÿ ðîçì³ðîì
ç ãóñÿ÷å. Çâ³äñè ùå îäíà éîãî íàçâà «ÿéöåãðèá». Ñàìå ó òàêîìó âèãëÿä³ â³í
ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüøèì äåë³êàòåñîì.
Ïîò³ì á³ëà ÿéöåâèäíà îáîëîíêà ëóñêàº,
³ ç-ï³ä íå¿ çÿâëÿºòüñÿ ãëàäåíüêà ÷åðâîíóâàòî-æîâòîãàðÿ÷à øàïêà. Ñïî÷àòêó

âîíà ìàº îêðóãëó ôîðìó, àëå ïî ì³ð³ äîðîñë³øàííÿ ìóõîìîðà Öåçàðÿ «âèïðÿìëÿºòüñÿ» é ñòàº ìàéæå ïëàñêîþ. Ðîçì³ð
øàïêè ìóõîìîðà Öåçàðÿ ìîæå äîñÿãàòè
20 ñì. Í³æêà é ïëàñòèíêè íà íèæí³é ÷àñòèí³ øàïêè ìóõîìîðà Öåçàðÿ çàâæäè
ìàþòü æîâòóâàòèé êîë³ð, ³ ñàìå öåé æîâòóâàòèé êîë³ð í³æêè é ïëàñòèíîê ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê îäíó ç íàéãîëîâí³øèõ ä³àãíîñòè÷íèõ îçíàê ïðè çáèðàíí³ ãðèáà. Ð³÷ ó
ò³ì, ùî ðÿñí³ òåïë³ äîù³ ìîæóòü çìèòè á³ë³
ïëÿìêè íà øàïö³ çâè÷àéíîãî ÷åðâîíîãî
ìóõîìîðà (âîíè º çàëèøêàìè éîãî ïåðâ³ñíî¿ îáîëîíêè) ³ çðîáèòè éîãî ñõîæèì íà
ìóõîìîð Öåçàðÿ, àëå í³æêà é ïëàñòèíêè
÷åðâîíîãî ìóõîìîðà çàâæäè á³ëîãî êîëüîðó.
Ùå ñë³ä ïàìÿòàòè, ùî ³íøèé áëèçüêèé ðîäè÷ ìóõîìîðà Öåçàðÿ - áë³äà ïî-

ÐÅÖÅÏÒÈ ÑÒÐÀÂ Ç ÌÓÕÎÌÎÐ²Â ÖÅÇÀÐß
«Ó íàñ íà Çàêàðïàòò³, - ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü Âàñèëü Ñ³äåé, - ìóõîìîðè Öåçàðÿ çàçâè÷àé ñìàæàòü íà îë³¿ ç öèáóëåþ, ïåðöåì ³ ñ³ëëþ.
Íàð³çàâøè ñâ³æ³ ãðèáè òîíåíüêèìè ñêèáî÷êàìè (àáî ³ç âèñóøåíèõ
ñêèáî÷îê), ãîòóþòü äóæå ñìà÷íèé ãðèáíèé ñóï (òîé, õòî ñïðîáóâàâ ñóï
ç ìóõîìîðà Öåçàðÿ, ìîæå ëèøå ³ðîí³÷íî ïîñì³õàòèñü, ñïîñòåð³ãàþ÷è
ðåêëàìó ò. ç. «ãðèáíèõ ñóï³â» ç ïàêåòèê³â). ×àñòî ìóõîìîðè Öåçàðÿ
ñóøàòü ó äóõîâö³ (îáîâÿçêîâî ïðè ì³í³ìàëüí³é òåìïåðàòóð³ é â³äêðèòèõ
äâåðöÿòàõ - ³íàêøå ìîæíà ñïàëèòè), ³ âèñóøåí³ ãðèáè ïåðåìåëþþòü çà
äîïîìîãîþ ðó÷íèõ ìëèíö³â (òàê³ ìëèíö³ ùå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ
ïåðåìåëþâàííÿ ÷îðíîãî ïåðöþ, ³ í³ÿê³ ñó÷àñí³ åëåêòðîêàâîìîëêè íå
ìàþòü â çàêàðïàòñüêèõ ñ³ìÿõ òàêî¿ ðåïóòàö³¿, ÿê ñòàðîâèíí³ ðó÷í³
ìëèíö³). Îäåðæàíèé òàêèì ÷èíîì ãðèáíèé ïîðîøîê çáåð³ãàºòüñÿ ó
ñêëÿíèõ áàíî÷êàõ ç ù³ëüíèìè êðèøêàìè ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ÷óäîâà
ïðèïðàâà äî ìÿñà (õ³ì³÷í³ «ãðèáí³ ïðèïðàâè», ñòâîðåí³ íà øòó÷íèõ
àðîìàòèçàòîðàõ, íå çð³âíÿºòüñÿ ç íåþ)».
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ãàíêà, òåæ ìàº âèãëÿä ÿéöÿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ðîñòó. Àëå, ðîçð³çàâøè ÿéöåâèäíó îáîëîíêó ìóõîìîðà Öåçàðÿ ç âåðõó äî íèçó, ìîæíà ïîáà÷èòè ÷åðâîíóâàòî-æîâòîãàðÿ÷ó øàïêó é æîâòóâàòó í³æêó,
òîä³ ÿê áë³äà ïîãàíêà ìàº íà çð³ç³ æîâòóâàòó øàïêó é á³ëó í³æêó. Ó áóäü-ÿêîìó
âèïàäêó, ÿêùî ó êîãîñü º ñóìí³âè ùîäî
ÿêîãîñü êîíêðåòíîãî ãðèáà, éîãî ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèé ³ íå
âæèâàòè â ¿æó.
×åðåç â³äíîñíó ð³äê³ñí³ñòü (ó ìàñøòàáàõ âñ³º¿ Óêðà¿íè), ïðîìèñëîâà çàãîò³âëÿ ìóõîìîðà Öåçàðÿ íå äîçâîëÿºòüñÿ,
àëå äëÿ âëàñíîãî ñïîæèâàííÿ çàêàðïàòö³
çáèðàþòü öåé ãðèá ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ñòîë³òü, ³ â³í ì³öíî óâ³éøîâ ó çàêàðïàòñüêèé ïîáóò».

ÏÐÎ ÃÐÈÁ, ÍÀ ßÊÎÌÓ ÌÎÆÍÀ
ÏÎÑÈÄ²ÒÈ É Â²ÄÏÎ×ÈÒÈ
Àâòîðó ö³º¿ ñòàòò³ âë³òêó 2010 ðîêó ïîùàñëèâèëîñÿ ïîáà÷èòè é ñôîòîãðàôóâàòè á³ëèé ãðèá
âåëè÷åçíîãî ðîçì³ðó - íà íüîãî ìîæíà áóëî ñ³ñòè,
ÿê íà ìàëåíüêèé ñò³ëü÷èê! À âñå âèÿâëÿºòüñÿ
ïðîñòî - öèì ÷óäîâèì ãðèáîì, çðîáëåíèì ç áåòîíó, ïðèêðàøåíå ïîäâ³ðÿ Ãîðîäèùåíñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó íà ×åðêàùèí³ (íà ôîòî). À ïîðó÷ ïàìÿòíèê çàñíîâíèêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ëåâêîâ³ Ñèìèðåíêó - òîìó, ÿêèé âèâ³â ñëàâíîçâ³ñíèé ñîðò ÿáëóê, íàçâàíèé éîãî ïð³çâèùåì! Òîæ
â÷³òüñÿ ïîºäíóâàòè ïðèºìíå ç êîðèñíèì - ³ âè
ùå íå òàêå çíàéäåòå!
Ï³äãîòóâàëà Âàëåíòèíà ØÀÁÅÒß.

Â äóø³ êîæíî¿ ëþäèíè çíàõîäèòüñÿ ì³í³àòþðíèé ïîðòðåò éîãî íàðîäó.
Â êîæí³é ëþäèí³ º ùîñü â³ä óñ³õ ëþäåé.

ÔÐÅÉÒÀÃ.

Ë²ÕÒÅÍÁÅÐÃ.
Â ëþäÿõ íå òàê ñì³øí³ ò³ ÿêîñò³, ÿêèìè âîíè âîëîä³þòü, ÿê ò³, íà ÿê³ âîíè
ïðåòåíäóþòü.
Ôðàíñóà äå ËßÐÎØÔÓÊÎ.
Ëþäè, çàóâàæó, ëþáëÿòü äóìêè, ÿê³ íå çìóøóþòü äóìàòè.
Ñòàí³ñëàâ ªæ³ ËÅÖ.
Ëþäè, ìàéæå çàâæäè ñàìîòí³.
Ôðåíê ÕÅÐÁÅÐÒ.
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***
Äàéòå ñïîê³é ïî÷óòòþ ³ ìèñë³,
ùî ìåí³ äî âàøèõ áîëÿ÷îê.
Äàéòå ñïîê³é - ÿê ÿ óòîìèâñÿ
â³ä ïîðîæí³õ âàøèõ áàëà÷îê.
ß íå â³ðþ âëàñíèì ñïîä³âàííÿì
³ òàëàíòó âëàñíîìó íå ðàä.
Ùî ìåí³ äî âàøîãî êîõàííÿ,
äî ïîñò³ëüíèõ ñòîãîí³â ³ çðàä.
×åðåç ÷îðí³ â³õîëè òà ãðîçè
íå á³æó íà â³äñâ³ò ì³ðàæó.
Çàãíàíèé â æèòò³,
ìîâ ê³íü êîëãîñïíèé,
äî æèòòÿ ÿ á³ëüøå íå ³ðæó.
Ùî íàðîä? - Þðáà íåìèëîñåðäíà...
Ñëàâèòü ¿¿ á³ëüøå íåâòÿìêè.
ß ¿é ñèïàâ ä³àìàíòè ñåðöÿ,
â â³äïîâ³äü îäåðæóâàâ ïëþâêè.
Íó, ïðîòå íå áóäåìî æîðñòîê³,
íà äîáðî íå áóäåìî ñêóï³.
Ç ðîçñèï³â ìî¿õ ÷åðåç ñòî ðîê³â,
ìîæå, ïðîçð³âàòèìóòü ñë³ï³.
ßê çîð³ ìàëèíîâà çàãðàâà,
çàñâ³÷óñü, ùîá êàíóòü â íåáóòòÿ,
õàé ìåíå îá³éäå â³÷íà ñëàâà
³ ñóäüáà íåòë³ííîãî æèòòÿ.
Íà çåìë³ ï³ä íåîñÿæíèì íåáîì,
íåáîì, äå íåìàº òàéí³ ìåæ,
äàéòå â³äïî÷èòü ìåí³ â³ä ñåáå.
Âè â³ä ìåíå â³äïî÷èíüòå òåæ.
14.01.1995 ð.

Îëåã ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ

ßáëóêî íà ñí³ãó
Ïðèãð³âñÿ, ÿê çà ïàçóõîþ â Áîãà æ?
Ïîòàëàíèëî, áðîäíèêó, ââàæàé:
íå äîâåäåòüñÿ, ìîæå, ùå é äî òîãî æ
ïèñàòü "ïîåìó ïðî çàãóáëåíèé
âðîæàé".
Ìîæëèâî, ùî é îçíà÷èø òåìó "ãðîþ",
íà ñóì íå âèòðà÷àþ÷è ñíàãó,
³ âèñòà÷èòü ë³ðè÷íîñò³ ãåðîÿ
öå ÿáëóêî îñìèñëèòü íà ñí³ãó.
Âîíî òîá³ äàâíî âæå ð³æå î÷³ êð³çü øèáó òàê íàõàáíî ïëîìåíèòü.
"ßêèé éîãî òàì êèíóâ ïîòîðî÷à,
ñë³ä³â ñâî¿õ íå îá³ðâàâøè íèòü?!"
À òàê ïîÿñíèìî, äàâàé, ìè òå,
ùî âèäíî:
õòîñü çàáëóêàâ
(çàëåæí³ ìè îä ñêðóò...),
àëå çóñòð³â ó òåìí³ì ë³ñ³ â³äüìó âîíà é äàëà «äîðîãîâêàçíèé ôðóêò».
Äëÿ âèñíîâê³â íå òðåáà é ïðîðâó òÿìè,
áî òàê âîíî, ñêîð³ø çà âñå, é áóëî:
êîòèëîñü ÿáëóêî áåçêðà¿ìè ïîëÿìè,
òà é ïðèâåëî ãàëàéäó ó ñåëî.
Çðàä³âøè ïîðÿòóíêó, ²ìÿðåê òîé
ïë³ä ³ñòèíè, çâè÷àéíî æ, ì³ã çàáóòü...
Éäè - ï³äáåðè éîãî, "ïðåìóäðî"
³ "êîðåêòíî", áåç ô³ëîñîôñòâóâàíü:
òîá³-òî çàâòðà â ïóòü.
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Íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ ÄÍÓ
³ì.Î.Ãîí÷àðà â³äáóëàñü
çàõîïëþþ÷à ãðà 
ôóòáîëüíèé ìàò÷
ì³æ âèêëàäà÷àìè ³ ñòóäåíòàìè
ñòàðøèõ êóðñ³â.
Ìè âñ³ äóæå ëþáèìî ôóòáîë. Öÿ
ãðà îáºäíóº ì³ëüéîíè ëþäåé ³ç
ð³çíèõ êðà¿í, ëþäåé ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â ³ ð³âíÿ êóëüòóðè, ð³çíîãî â³êó òà âïîäîáàíü
Öå ä³éñíî
êîíñîë³äóþ÷à ³ ïîïóëÿðíà ãðà, ö³êàâà
äëÿ ãðàâö³â-ïðîôåñ³îíàë³â, àìàòîð³â,
óáîë³âàëüíèê³â ³ ôàíàò³â. Çà ñâî¿ì
âíóòð³øí³ì äðàìàòèçìîì ³ åìîö³éí³ñòþ âîíà íå ìàº ð³âíèõ.
Ñàìå öÿ ãðà íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàëà ºäí³ñòü ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ³ ñòóäåíòñüêîãî êîëåêòèâ³â ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó íå ëèøå
íà íàóêîâîìó ïîïðèù³, à é ó ãàëóç³
ñïîðòó. Çà ñëîâàìè âåäó÷îãî çàõîäó,
ïàëêîãî âáîë³âàëüíèêà Àðòåìà Áàðàíîâà, öå áóâ áåçñóìí³âíèé êðîê âïåðåä ó ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè òà
êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îìó êîíòåêñò³.
«Áóòè ïðè÷àñíèì äî òàêî¿ ïîä³¿, ÿê
ôóòáîëüíèé ìàò÷ ì³æ âèêëàäà÷àìè ³
ñòóäåíòàìè, - çàçíà÷àº Àðòåì, - áóëî
äóæå ö³êàâî. Ó ìîºìó ñòóäåíòñüêîìó
æèòò³ òàêèé òóðí³ð â³äáóâñÿ âïåðøå.
×åñíî êàæó÷è, ÿ íå âáîë³âàâ çà æîäíó
ç êîìàíä, à ÷åêàâ ëèøå íà êðàñèâèé
ôóòáîë. Ãðà âèïðàâäàëà ìî¿ ñïîä³âàííÿ - 5:3  õîêåéíèé ðàõóíîê íà
ôóòçàëüíîìó ïàðêåò³. Áóëî âñå: é
³íòðèãà, é çàõîïëþþ÷à áîðîòüáà, é
íàãîðîäæåííÿ òð³óìôàòîð³â. Ùîïðàâäà ñïîä³âàþñü, ùî öåé ìàò÷ íå
îñòàíí³é, âèêëàäà÷³ ìàþòü âçÿòè ðåâàíø ».
²í³ö³àòîðîì çìàãàííÿ âèñòóïèëà
ñòóäåíòñüêà ðàäà, äåêàíàò ï³äòðèìàâ
³äåþ, à êàôåäðà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîïîìîãëà  ³ îñü ìè òóò. Ïåðåïîâíåí³ òðèáóíè ñâ³ä÷àòü ïðî
ñïðàâæí³é àæ³îòàæ ó ñòóäåíòñüêîìó
òîâàðèñòâ³, à ð³çíîêîëüîðîâ³ ïëàêàòè
ç íàçâàìè óëþáëåíèõ êîìàíä ³ ãó÷í³
«êðè÷àëêè»  ïðî ãàðíó ï³äãîòîâêó ³
çàö³êàâëåí³ñòü. Áëèñêó÷èé êóáîê ÷åêàâ ñâî¿õ ïåðåìîæö³â  éîãî ìàëè
îòðèìàòè ò³ëüêè íàéñèëüí³ø³!

Îñü ïî÷àëàñÿ ãðà
Åìîö³¿ áþòü
÷åðåç êðàé! Îäíà ç óáîë³âàëüíèöü
Íàä³ÿ Ïóñºâà çãàäóº: «Êîëè ÿ éøëà íà
öþ ãðó  òâåðäî áóëà ïåðåêîíàíà, ùî
âáîë³âàòèìó çà âèêëàäà÷³â. Àëå êîëè
ãðà ïî÷àëàñÿ, êîëè ÿ ïîáà÷èëà àçàðòí³
î÷³ ãðàâö³â, êîëè êàï³òàí ñòóäåíòñüêî¿
êîìàíäè åôåêòíî ïðîáèâ ïåðøèé
«øòðàôíèé», ÿ ÷îìóñü òàê ðîçõâèëþâàëàñÿ À ðàïòîì ñòóäåíòè ïðîãðàþòü? Àäæå ÿ îäíà ç íèõ. Ìîÿ êðàùà
ïîäðóãà âáîë³âàëà çà âèêëàäà÷³â, à ÿ
çà ñòóäåíò³â. Öå áóëà åìîö³éíà ñóïåðå÷êà, àëå âîíà ìåí³ çàïàìÿòàëàñÿ
íà âñå æèòòÿ!...» Õòî ïåðåìîæå? ßê³é
êîìàíä³ ïîñì³õíåòüñÿ Ôîðòóíà ñüîãîäí³? ×è â³äáåðå ìÿ÷ Áîéêî ó êàï³òàíà êîìàíäè, ÷ëåíà óí³âåðñèòåòñüêî¿ çá³ðíî¿ ç ôóòáîëó Äîíñêîâà? ×è
âëó÷èòü? Ó òàêîìó ïðèºìíîìó íàïðóæåíí³ ïðîëåò³ëà âñÿ ãðà
ßê³ âëó÷í³
ïåðåäà÷³ â³ääàâàëè íàø³ âèêëàäà÷³ ç
êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Êëåöü òà
Òåñëåíêî! Àìá³ö³éíî ³ ìàéñòåðíî ãðàâ
Ðàä÷åíêî, ÿêèé, äî ðå÷³, º àâòîðîì
òðüîõ çàáèòèõ ìÿ÷³â. Ìîëîäö³ êîìàíäè!
Ïåðåìîãó ó ÷åñíîìó ïîºäèíêó âèáîðîëà êîìàíäà ñòóäåíò³â ç ðàõóíêîì 5:3. Àëå æ ÿê áîðîëèñü îáèäâ³
êîìàíäè, íå øêîäóþ÷è ðóê ³ í³ã! Äî
ñèõ ï³ð ïî÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà íàø ôàêóëüòåò íå çàëèøàº êîæíîãî  ñòóäåíòà, àñï³ðàíòà, âèêëàäà÷à. Ìè çàâæäè âáîë³âàºìî îäèí çà îäíîãî,
ñï³âïåðåæèâàºìî  íà ñåì³íàðàõ,
êîíôåðåíö³ÿõ, êóëüòóðíèõ ³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîäàõ. Ìè ïèøàºìîñÿ ëþäüìè, ùî ñêëàäàþòü àêòèâ
³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó, ëþäåé, ùî
âêëàäàþòü äóøó â òàêå ð³çíîìàí³òíå ³
íàñè÷åíå æèòòÿ Alma mater!!!
Àíàñòàñ³ÿ ÆÓÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà ³ñòîðè÷íîãî
ôàêóëüòåòó ÄÍÓ.

Áîðèñòåí ¹ 3, 2011 ð.

ÂÑÅ
ÏÐÎ
ÐÀÉÎÍ

ÁÓÄ²ÂËß
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ
Ã ² ÐÍÈ × ÎÃ Î
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÎÄÍÀ ²Ç
ÍÀÉÑÒÀÐÎÂÈÍÍ²ØÈÕ
Ó ÆÎÂÒÍÅÂÎÌÓ ÐÀÉÎÍ²
ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ

Ïÿòíàäöÿòîãî áåðåçíÿ
âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â â³ä
äíÿ çàñíóâàííÿ Æîâòíåâîãî
ðàéîíó ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ÿêèé âæå á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â î÷îëþº ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè Â³êòîð³ÿ Ëóêàøîâà. Äî ö³º¿ þâ³ëåéíî¿ äàòè â
Íàö³îíàëüíîìó ã³ðíè÷îìó

óí³âåðñèòåò³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êëóáó «Ãðàí³» ï³ä êåð³âíèöòâîì äîêòîðà ³ñòîðè÷íèõ íàóê ïðîôåñîðà ÍÃÓ Ãàííè Øâèäüêî.
Ìåøêàíö³ Äí³ïðîïåòðîâùèíè Æîâòíåâèé ðàéîí íàçèâàþòü
«âóç³âñüêèì».
Ñàìå òóò çíàõîäèòüñÿ ðÿä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿêèì äàâ æèòòÿ ïåðøèé íà

Ïðèäí³ïðîâ¿ âèø - ã³ðíè÷èé
óí³âåðñèòåò. Òà é îêð³ì öüîãî
ôàêòó, Æîâòíåâèé ðàéîí áàãàòèé íà ö³êàâ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ òà
ïàìÿòêè êóëüòóðè.
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Íà çàñ³äàíí³ êëóáó «Ãðàí³»
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ ³ì. Ä.ßâîðíèöüêîãî
Ëþäìèëà
Ìàðêîâà ðîçïîâ³ëà ñòóäåíòàì,
ÿê ¿é äîâåëîñÿ â³äøóêóâàòè
³ñòèíó ïðî çàñíóâàííÿ Æîâòíåâîãî ðàéîíó, ùî ñïî÷àòêó
çâàâñÿ Íàãîðíèì. Çàâäÿêè
äîñë³äíèöüê³é
ðîáîò³ íàóêîâåöü, îêð³ì
³íøèõ ö³êàâèõ
ôàêò³â, ä³çíàëàñÿ: öåé ðàéîí áóâ ñòâîðåíèé çà ðàõóíîê
ðîçóêðóïíåííÿ Ê³ðîâñüêîãî
òà Êðàñíîãâàðä³éñüêîãî ðàéîí³â. Ëþäìèëà
Ì à ð ê î â à
íàâ³òü çà÷èòàëà ïðèñóòí³ì
àðõ³âí³ äîêóìåíòè, ÿê³ äîâîäèëè äîñòîâ³ðí³ñòü ¿¿ äîñë³äæåííÿ.
Â ç ÿ ò è
ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ çàïðîñèëè ³ âåòåðàíà
ïðàö³ ÍÃÓ, â
ìèíóëîìó
á³áë³îòåêàðÿ
öüîãî ÂÍÇ Ãàëèíó Àëåêñººâó.
Â³ä íå¿ ìîëîäü
íå ò³ëüêè ä³çíàëàñÿ, ÿêèì ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè
áóëî
æèòòÿ
ì³ñòå÷êà íà òåðèòîð³¿ ã³ðíè÷îãî ³íñòèòóòó, à é ïîáà÷èëà ðàðèòåòí³ ôîòî ñòàðîâèííèõ áóä³âåëü Æîâòíåâîãî ðàéîíó - Ïîòüîìê³íñüêîãî ïàëàöó (ñüîãîäí³ öå Ïàëàö ñòóäåíò³â), Ñâÿ-

òî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó, ²ñòîðè÷íîãî
ìóçåþ Ä.².ßâîðíèöüêîãî,
ã³ðíè÷îãî ³íñòèòóòó (ÍÃÓ) òà
³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ ì³ñöü òà
ïàìÿòîê ðàéîíó.
Ïðî ³ñòîð³þ ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ, êóëüòóðí³ çàõîäè êîìñîìîëüñüêî¿ ìîëîä³ Æîâòíåâîãî ðàéîíó ðîçïîâ³ëè ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè
ÍÃÓ Þð³é Õîìåíêî é äîöåíò
êàôåäðè ³ñòîð³¿ òà ïîë³òè÷íî¿
òåîð³¿ ÍÃÓ, äåïóòàò ðàéîííî¿
ðàäè Âàëåíòèíà Ëèòâèíåíêî. Ó ñâî¿é ðîçïîâ³ä³ âîíà çâåðíóëà óâàãó ïðèñóòí³õ íà òå,
ùî ñàìå â Æîâòíåâîìó ðàéîí³
çíàõîäÿòüñÿ òàê³ çíàêîâ³ ïàìÿòíèêè, ÿê ìîíóìåíò
Â³÷íî¿ Ñëàâè. Â ìèíóëîìó æ
ðîö³, äî 90-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ
êîìñîìîëüñüêèõ îðãàí³çàö³é
Äí³ïðîïåòðîâùèíè, íà Æîâòíåâ³é ïëîù³ áóâ â³äêðèòèé
áðîíçîâèé ïàìÿòíèê êîìñîìîëüöÿì.
Çàâåðøèâ çàñ³äàííÿ êëóáó «Ãðàí³» çàâ³äóâà÷ êàôåäðîþ ³ñòîð³¿ òà ïîë³òè÷íî¿ òåîð³¿,
ïðîôåñîð ªôèì Ïóøê³í. Éîãî
ðîçïîâ³äü ïðî ³ñòîð³þ òà ñó÷àñí³ñòü Æîâòíåâîãî ðàéîíó
ðàçîì ç ³íøèìè âèñòóïàìè
ó÷àñíèê³â çàõîäó äëÿ êîæíîãî ïðèñóòíüîãî â³äêðèëè íîâ³
ñòîð³íêè ç æèòòÿ Æîâòíåâîãî
ðàéîíó.
Íàòàë³ÿ
ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè
ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.
Íà ñâ³òëèíàõ: â³äêðèâàº çàñ³äàííÿ êëóáó «Ãðàí³»
äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ãàííà ØÂÈÄÜÊÎ;
íàóêîâèé
ñï³âðîá³òíèê
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ
³ì. Ä. ßâîðíèöüêîãî Ëþäìèëà ÌÀÐÊÎÂÀ; ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè
ÍÃÓ Þð³é ÕÎÌÅÍÊÎ.

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÃÎÂÎÐßÒÜ ÏÐÎ ÊÎÕÀÍÍß Ï²ÑÍßÌÈ
Ìî¿ äóìêè â íåçâè÷í³ì ïëèí³,
Ìîâ íîòè, ñòåëÿòüñÿ, ëåòÿòü.
Âîíè ñïë³òàþòü ïàâóòèííÿ
Ï³ä ñåðöÿ ñòóê é äèõàííÿ òàêò.

Äîáðó íàãîäó çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ùî ñïîâíþº ñâ³ò
íåïîâòîðí³ñòþ, íàòõíåííÿì,
ðÿòóº â³ä óñ³õ íåçãîä - êîõàííÿì, - íàäàëè îðãàí³çàòîðè
ì³æâóç³âñüêîãî ï³ñåííîãî ôåñòèâàëþ, ïðèñâÿ÷åíîãî Äíþ
çàêîõàíèõ. «Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà - äîñèòü ìîëîäå ñâÿòî
â Óêðà¿í³, - ãîâîðèòü õóäîæí³é
êåð³âíèê Ïàëàöó ñòóäåíò³â
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ãîëîâà æóð³
ôåñòèâàëþ Îêñàíà Ðóäêîâñüêà. - Íàø³ òàëàíîâèò³ ñòóäåíòè ³ç çàäîâîëåííÿì ðîçïîâ³äàþòü ïðî ëþáîâ ï³ñíÿìè,
ïîåç³ÿìè. Ñàìå äëÿ íèõ ìè
âæå âäåâÿòå ïðîâîäèìî ôåñòèâàëü «Íà êðèëàõ êîõàííÿ».
Îñê³ëüêè çàðàç óñå êîìåðö³àë³çîâàíî, ÄÍÓ âëàøòîâóº ñâÿòî äëÿ ìîëîä³ áåçêîøòîâíî - öå
³ âåëèêèé çàë, ñâ³òëî, çâóê,
ÿê³ñí³ â³äåîïðîåêòè».
Äâàäöÿòü
ðåòåëüíî
â³ä³áðàíèõ ô³íàë³ñò³â ôåñòèâàëþ - ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Î. Ãîí÷àðà, Íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó, Íàö³îíàëüíî¿ ìåòàëóðã³éíî¿ àêàäåì³¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó çà-

ë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó ³ì. Ëàçàðÿíà, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿,
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
äåðæàâíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó âðàæàëè ãëÿäà÷³â âîêàëüíîþ ìàéñòåðí³ñòþ, àäæå
ëóíàëè íàâ³òü îïåðí³ ï³ñí³
(Àííà Òóðê³íà, «Àäàæ³î»,
ÍÌÀÓ). Ç-ïîì³æ ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ äçâ³íêîãîëîñèõ êîíêóðñàíòîê âèð³çíÿëèñÿ þíàêè
ç í³æíèìè, ë³ðè÷íèìè ï³ñíÿìè. Àðòåì Øåâ÷óê òà ªâà
Ì³ñüêîâà ç Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ âèêîíàëè
äðàìàòè÷íó òàíöþâàëüíó
ì³í³àòþðó «ß òåáå âòðà÷àþ», à
êîíöåïò-õîð ñòóäåíò³â-çàë³çíè÷íèê³â «HORizma» ç ï³ñíåþ
«Mama mia» ðîçâåñåëèâ ïóáë³êó.
Ó÷àñíèö³ ôåñòèâàëþ, ñòóäåíòö³ åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄÍÓ Îëüç³ Ëÿùåâñüê³é ïîäîáàºòüñÿ ãàðíå ñâÿòî - Äåíü
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, áî êîæåí â
öåé äåíü ìîæå âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ äî ñâîãî îáðàíöÿ, ïîêàçàòè, íà ùî çäàòåí ðàäè êîõàíî¿ ëþäèíè: «Äîñèòü æâàâó
ï³ñíþ Ò³íè Êàðîëü «Çåëåí
êëåí», ÿêó ÿ ñüîãîäí³ âèêîíóâàòèìó, õî÷ó ïðîòèñòàâèòè

á³ëüøîñò³ ë³ðè÷íèõ ï³ñåíü ôåñòèâàëþ. Êîõàííÿ - öå æ íå
ò³ëüêè ñëüîçè, ñìóòîê, à é ùèðå
ïî÷óòòÿ, ÿêå îêðèëþº, íàäèõàº».
Àëüîíà Ñîëîíüêî ç ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè ³ ìåíåäæìåíòó
Íàö³îíàëüíî¿ ìåòàëóðã³éíî¿

àêàäåì³¿ ç³çíàºòüñÿ: «Ïîçèòèâíî ñòàâëþñÿ äî öüîãî ñâÿòà,
ìàáóòü, ÷åðåç òå, ùî ó ìåíå º
êîõàíà ëþäèíà. Ëþáëþ ñï³âàòè ïðî Óêðà¿íó, ïðî æèòòÿ, ñòîñóíêè, êîõàííÿ, ñàìå òîìó ÿ
ñüîãîäí³ íà ñöåí³. Âèêîíóâà-

òèìó «Îä³ññåé ³ Ïåíåëîïà»
Îëåíè ªñåí³íî¿. Ìàáóòü, öÿ
ï³ñíÿ ñàìà äî ìåíå ïðèéøëà,
áî âîíà ñï³âçâó÷íà ìî¿ì ïî÷óòòÿì. Óñ³ì çàêîõàíèì áàæàþ ïîðîçóì³ííÿ ³ òåðï³ííÿ,
êîõàííÿ, ãàðíîãî íàñòðîþ!»
Ëàóðåàòàìè ôåñòèâàëþ
ñòàëè Ñâ³òëàíà Àíòîíîâà ç
ÄÍÓ, Àñì³ê Øèðîÿí (ÄÍÓ),
ªãîð Êîçà÷åíêî (ÄÍÓÇÒ), âîêàëüíà ñòóä³ÿ «Ìð³ÿ» (Ïàëàö
ñòóäåíò³â ÄÍÓ, êåð³âíèêè Î.
Ðóäêîâñüêà, Ä. Ñâèíàðåíêî),
êîíöåïò-õîð
«HORizma»
(ÄÍÓÇÒ, êåð³âíèê Í. Áîíäàðåíêî), Îëüãà Ëÿùåâñüêà
(ÄÍÓ). Ñâÿòî â³äáóëîñü çà
³í³ö³àòèâè òâîð÷îãî êîëåêòèâó Ïàëàöó ñòóäåíò³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà ï³äòðèìêè Â³ää³ëó ó
ñïðàâàõ ñ³ì¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Æîâòíåâî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³
Äí³ïðîïåòðîâñüêó ðàäè.
Ó÷àñíèê³â ï³ñåííîãî ôîðóìó ³
ãëÿäà÷³â ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê
ãîëîâè Æîâòíåâî¿ ðàéîííî¿
ðàäè Ã. Ä. Ãàéâîðîíñüêèé:
«Òåïëî âàøèõ ñåðäåöü, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â öüîìó çàë³,
ïåðåäàºòüñÿ óñ³ì ³ íàãàäóº
íàì ïðî íàáëèæåííÿ âåñíè.
Ëþáîâ çàâæäè áóëà, º ³ áóäå».
²íôîðìàö³éíîàíàë³òè÷íå
àãåíòñòâî ÄÍÓ
³ì. Î. ÃÎÍ×ÀÐÀ.
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Ñâ³òëàíà ÏÐÓÄÍÈÊ (Êè¿â)

Ê

îëèñü äóæå äàâíî ëþäè
íå ¿ëè âàðåíèê³â, à
ò³ëüêè ïèðîãè. Êàæóòü,
ïåðø³ âàðåíèêè çâàðèëè ä³ä
Îíèñüêî òà éîãî âíóê Ñòåïàíêî.
Ïðèéøîâ ÿêîñü Ñòåïàíêî äî
ä³äà, à ä³ëî áóëî çèìîþ. Ñèäÿòü âîíè á³ëÿ ïå÷³, ó í³é âîãîíü âåñåëî ñï³âàº  áàáà
Òåêëÿ ïèðîã³â íàë³ïèëà ³ ïîñòàâèëà íà ëåæàíö³,
ùîá ï³äõîäèëè. Ä³ä
ðîçïîâ³äàº ïðî äàâí³
÷àñè: ÿê êîçàêè ç áóñóðìàíàìè áèëèñÿ,
ïðî äàëåê³ ïîõîäè ³ ÿê
ï³ä âîäîþ ç ÷îâíàìè
õîâàëèñÿ, à òîä³ âèðèíàëè é äàë³ ïëèâëè.
 Õ³áà æ òàêå
ìîæå áóòè?  äèâóºòüñÿ Ñòåïàíêî. 
×îâåí ÿê ïîòîíå, òî âæå
é íå âèðèíå, ïîêè éîãî
õòîñü íå ä³ñòàíå.
 Òà æ êîçàêè
áóëè íåàáèÿê³ ìóäðàãåë³, ïîÿñíþº éîìó
ä³ä Îíèñüêî.
Âñå îäíî íå â³ðèòü
Ñòåïàíêî. À òîä³ âçÿâ
ñèðîãî ïèð³æêà òà é ó
÷àâóí÷èê ç îêðîïîì
âêèíóâ.
 Îñü, êàæå, ïîòîíóâ ÷îâåí. Õ³áà âèïëèâå?
Ìèíóëà õâèëèíà, äðóãà 
íå âèïëèâàº ÷îâåí, òîáòî ïèð³æîê.
 Ùî ÿ êàçàâ?!  ðàä³º
Ñòåïàíêî.
À ïèð³æîê òóò ³ âèï³ðíóâ
íàãîðó.
Òåïåð óæå ä³ä Îíèñüêî âåñåëî íà íüîãî äèâèòüñÿ:
 Îòàê ³ êîçàöüê³ ÷îâíè
âèðèíàëè.
 Òàê òî æ îäèí,  íå
çäàºòüñÿ îíóê.  À ÿêùî áàãàòî?
² áóëüê! áóëüê! áóëüê! 
ïîêèäàâ ïèð³æêè ó ÷àâóíåöü ç
îêðîïîì.
Ìèíóëî ê³ëüêà õâèëèí 
íå ñïëèâàþòü ïèð³æêè-÷îâíèêè.
 Îñü áà÷èòå, ä³äó! 
ðàäî çàñòðèáàâ Ñòåïàíêî, ùî
ïî éîãî âèéøëî.
 Òà áà÷ó, õèòðî ïðèìðóæèâ î÷³ òîé.  Ò³ëüêè æ íå
ñïëèâàþòü âîíè, áî îí,  íà
êîòà ï³ä ëàâîþ ïîêàçàâ, 
âîðîã ³ç çàñ³äêè çà íèìè ïèëüíóº.

Ñòåïàíêî òîä³
äî êîòèêà:
-Ï³äè,
Ìóð÷èêó, âï³éìàé ñîá³ ìèøêó!  ³
âèïóñòèâ íàäâ³ð.
À ïèðîãè òèì ÷àñîì ³ âèï³ðíóëè âñ³ íà ïîâåðõíþ.
Àæ òåïåð Ñòåïàíêî ïîâ³ðèâ,

ßÊ ÏÈÐÎÃÈ
ÂÀÐÅÍÈÊÀÌÈ
ÑÒÀËÈ

Îëåêñàíäð
ÇÀÂÃÎÐÎÄÍ²É
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)
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ãóñò³é ä³áðîâ³ â íåïîêàçí³é õàòèí³ æèâ
ä³äóñü. Áóëà â íüîãî êîðîâà, ÿêà âæå òàê ïîñòàð³ëà, ùî
í³ òåëèëàñÿ, í³ äî¿ëàñÿ. Áåç ìîëîêà ñòàðîìó, áóëî ñóòóæíî é
ä³äóñü ïîäóìàâ: «Â³äâåäó ÿ ¿¿
íà ÿðìàðîê, ïðîäàì ìÿñíèêîâ³ òà êóïëþ òåëè÷êó, ç ÿêî¿
âèðîñòå õîðîøà ä³éíà êîð³âê à ».
Ä ³ ä
íàëèãàâ
õóäîáèíó
é ïîâ³â
ë³ñîâîþ
ñòåæèíîþ. Ïîòîìó ïðîñòóâàëè
á è ò è ì
øëÿõîì ³
íàðåøò³ ä³ñòàëèñÿ ì³ñòà, äå âèðóâàâ ÿðìàðîê.
Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ñòîÿëè äâîº ìîëîäèõ øàëàïóò³â,
ÿê³ øóêàëè ñëóøíî¿ íàãîäè,
àáè ï³ääóðèòè êîãîñü.
Êîëè ä³äóñü íàáëèçèâñÿ ç³
ñâîºþ êîð³â÷èíîþ, îäèí ³ç øàõðà¿â çàøåïîò³â ³íøîìó:
- Îöåé ä³ä ïðîñòàêóâàòèé,
ëåãêî îáâåäåìî éîãî íàâêîëî
ïàëüöÿ.
Âîíè ï³ä³éøëè äî ñòàðîãî
é çàïèòàëè:
- Êóäè öå ãîñïîäàð âåäå
ñâîþ êîçó?
Ä³äóñü íå â³äïîâ³â íà ö³
ãëóçè é ï³øîâ ñîá³ äàë³.
Øàõðà¿ ñõîâàëèñÿ çà ð³ã,
òðîõè
çì³íèëè
ñâîþ
çîâí³øí³ñòü, õóòåíüêî îáá³ãëè
êâàðòàë ³ ç äðóãîãî áîêó ïåðåñòð³ëè ñòàðîãî é ïîö³êàâèëèñÿ:
- Ãîñïîäàð âåäå ñâîþ êîçó
íà ïðîäàæ? Ñê³ëüêè æ ïðàâèòèìå çà íå¿?
Ä³äóñü, çíîâó ïî÷óâøè ïðî
êîçó, ïîäóìàâ: «×è ÿ âæå ãåòü
î÷àìð³â îä ì³ñüêî¿ ãóðêîòíÿâè? Õòî æ ïðàâèé - ÿ, ãîñïîäàð
îö³º¿ êîðîâè, ÷è îò³ ëþäè, ÿê³
ââàæàþòü ¿¿ êîçîþ?»
Ïðîéäèñâ³òè ïîñòàëè ïåðåä ä³äóñåì ³ âòðåòº. Âîíè
çíîâó ïåðåîäÿãëèñÿ, ùîá òîé ¿õ
íå âï³çíàâ, ³ ñêàçàëè:

- Òè áà, ÿê ìåêàº öÿ
êîçà! Ïðîäàéòå ¿¿, ä³äó, íàì!
-³. Ñòàðèé óæå é ñàì ïîäóìàâ, ùî â³í âåäå êîçó, áî
âñ³ ëþäè ãîâîðÿòü ïðî êîçó,
³ â³í çãîäèâñÿ ïðîäàòè õóäîáèíó.
Øàõðà¿, çâè÷àéíî,
âåëüìè äåøåâî ïðèäáàëè
êîðîâó  àäæå ïëàòèëè
ÿê çà êîçó.
Ñïèíèâñÿ ñòàðèé íà
ðîç³ âóëèö³, ïîäçåëåíüêàâ
ìîíåòàìè â äîëîí³ é ïîáà÷èâ, ùî õëîïö³ ïîâåëè êîðîâó íà áàçàð. Ä³äóñåâ³ òîä³
é ñïàëî íà äóìêó: «À ùî ÿê
îö³ ÿðìàð÷àíèíè - ïðîéäèñâ³òè é îáâåëè ìåíå
íàâêîëî ïàëüöÿ?»

Ä²ÄÓÑÜ

ùî êîçàêè âì³ëè íà ÷îâíàõ ³
ï³ä âîäîþ ïëàâàòè.
Ò³ëüêè ³ éîìó, ³ ä³äîâ³
Îíèñüêó çà òå äîáðå ïåðåïàëî
â³ä áàáè Òåêë³. Âîíà äóæå ðîçñåðäèëàñÿ:
 Íàâ³ùî æ âè ïèðîãè
ïîêèäàëè â ÷àâóíåöü? Òåïåð
³ ¿æòå ¿õ ñàì³!
Âèëîâèëà â ìèñêó ³ ïîñòàâèëà íà ñò³ë:
 Îöå âàì âàðåí³ ïèðîãè!
Ïîïðîáóâàâ ä³ä Îíèñüêî
 ñìà÷íî. Ï³äìîðãíóâ îíóêîâ³, ìîâëÿâ, áåðèñü ³ òè äî
ä³ëà  ðàçîì æå øêîäó çðîáèëè. Ñòåïàíêî íàäêóñèâ 
ñïîäîáàëîñÿ. Òà ¿ì ïîò³ì ùå é
ìàëî áóëî âàðåíèõ ïèðîã³â.
Âîíè óìîâèëè áàáó Òåêëþ
âêèíóòè â ÷àâóíåöü ö³ëèé äåñÿòîê.
 Ìè ñüîãîäí³ ç ä³äîì
Îíèñüêîì ¿ëè âàðåí³ ïèðîãè!
 õâàëèâñÿ ïî îá³ä³ Ñòåïàíêî íà âóëèö³.  Îõ ³ ñìà÷í³ æ!
² òîä³ âñ³ì ä³òÿì òåæ çàêîðò³ëî òàêèõ ïèðîã³â. Ñïî÷àòêó
¿õ íàçèâàëè âàðåíèìè ïèðîãàìè. Òà çãîäîì âîíè ñòàëè
ïðîñòî âàðåíèêàìè.

Ô²ÍÑÜÊÀ

Ñòàðèé ïî÷àâ ñïîñòåð³ãàòè é ïîáà÷èâ, ùî âîíè
ïðîäàëè êîðîâó ìÿñíèêîâ³ é îòðèìàëè, çâ³ñíî, çà
íå¿ ÷èìàë³ ãðîø³. Ðîçãí³âàâñÿ ä³ä, ùî òàê ëåãêî äàâ
ñåáå îøóêàòè, é ñòàâ äóìàòè, ÿê áè â³äïëàòèòè
øàõðàÿì.
² çà ìèòü âèãàäàâ, ÿê
éîìó ñõèòðóâàòè.
Á³ëÿ áàçàðó ä³äóñü çàéøîâ äî øèíêó, ïîêëèêàâ
øèíêàðÿ é ïîïðîõàâ:
- ß õî÷ó òðîõè ïîæàðòóâàòè íàä äâîìà ñâî¿ìè
òîâàðèøàìè. Îñü-îñü çàâ³òàþ ñþäè ç íèìè. Çà õàð÷
³ ïèòâî ñïîâíà çàïëà÷ó çàðàç. Êîëè ìè âäîñòàëü íà¿ìîñü-íàïºìîñü ³ çáåðåìîñü ³òè, ÿ îáêðóòíó êàïåëþõà íà ïàëüö³ é çàïèòàþ:
«×è çà âñå çàïëà÷åíî?» À
âè â³äïîâ³ñòå: «Çàïëà÷åíî ùå é ç ëèøêîì!»
Ñòàðèé â³ääàâ øèíêàðåâ³ ãðîø³, ³ òîé ïîîá³öÿâ çðîáèòè òàê, ÿê éîãî ïðîõàëè.
Ïîòîìó ä³äóñü ùå ïîáóâàâ ó äâîõ êîð÷ìàõ ³
äîìîâèâñÿ òàê ñàìî.
Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïîñï³øèâ íà áàçàð ³ çóñòð³â
òàì, íà÷å âèïàäêîâî, îáîõ
ïðîéäèñâ³ò³â. Âîíè ãëóç-

Áîðèñòåí ¹ 3, 2011 ð.
ëèâî çàïèòàëè:
- ×è íå ïîñòàâèòü ãîñïîäàð
ìîãîðè÷à çà òå, ùî òàê âèã³äíî
ïðîäàâ ñâîþ êîçó?
- À ÷îãî æ, õîä³ìî, - â³äïîâ³â
ä³äóñü ³ ïðèâ³â øàõðà¿â äî
ïåðøî¿ êîð÷ìè.
Âñ³ òðîº íà¿ëèñÿ-íàïèëèñÿ
äîñõî÷ó. Êîëè íàñòàâ ÷àñ ðîçðàõîâóâàòèñÿ, ñòàðèé ï³äíÿâ
íà âêàç³âíîìó ïàëüö³ êàïåëþõ, êðóòíóâ ³ çàïèòàâ êîð÷ìàðÿ:
- Ðàõóíîê â³äîìèé. ×è âñå
çàïëà÷åíî?
Êîð÷ìàð îäïîâ³â:
- Óñå çàïëà÷åíî, ùå é ç ëèøêîì!
Øàõðà¿ âåëüìè çäèâóâàëèñÿ, áî íå áà÷èëè, ùîá ñòàðèé ùîñü ïëàòèâ.

â³í äîðîæ÷èé çà âñÿê³ ãðîø³.
Ïðîéäèñâ³òè íàáàâèëè
ö³íó é íå â³äñòàâàëè:
- Âàì, øàíîâíèé ãîñïîäàðþ, öåé êàïåëþõ ïîòð³áåí ëèøå
ðàç íà ð³ê. À íàì â³í ñòàâ áè ó
ïðèãîä³ ùîäíÿ, ìåøêàºìî-áî
â ì³ñò³.
- Íó, õàé áóäå ïî-âàøîìó.
Ïëàò³òü çà êàïåëþõ òðèñòà òàëÿð³â ³ çàáèðàéòå.
Íà òîé ÷àñ öå áóëà âåëè÷åçíà ñóìà, çà ÿêó ìîæíà á ³
ä³ì ïðèäáàòè. Îäíà÷å áàæàííÿ øàõðà¿â ìàòè ÷óäîä³éíîãî
êàïåëþõà çàòüìàðèëî âñå, ³
âîíè äàëè ñòàðîìó òðèñòà
ñð³áíèõ ìîíåò.
Íà öüîìó é ðîç³éøëèñÿ.
Ä³äóñü ïîïðîñòóâàâ äîäîìó, à
ïðîéäèñâ³òè ç³ ñâî¿ì äèâîâèæ-
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âå÷³ð âîíè äîáðàëèñÿ äî çà¿æäæîãî äâîðó, äå çàïèòàëè ïðî
ñòàðîãî.
- Òàì ó ê³ìíàò³ ñïðàâä³
ëåæèòü ñòàðèé, ñõîæèé íà òîãî,
ùî âè ðîçøóêóºòå, àëå â³í äóæå
õâîðèé, - ïîÿñíèëà ãîñïîäèíÿ.
- Àãà, çàíåäóæàâ õèòðþãà! ñêðèêíóëè îáóðåí³ õëîïö³. Âäðóãå íå âäàñòüñÿ íàñ îøóêàòè!
Ïðîéäèñâ³òè çàéøëè äî
ê³ìíàòè é ïîáà÷èëè ñòàðîãî,
ÿêèé ëåæàâ íà ïîñòåë³ é æàë³áíî ñòîãíàâ.
- Ùî ç âàìè? Ìîæå, øêîäóºòå, ùî êîðîâó ïðîäàëè ìîâ
êîçó? -çàïèòàâ øàõðàé.
Ä³äóñü óäàâ, íà÷å é íå ïî÷óâ çàïèòàííÿ, ëèøå ñòîãíàâ.
Ïåðåãîäîì îçâàâñÿ:

² ÏÐÎÉÄÈÑÂ²ÒÈ
ÍÀÐÎÄÍÀ ÊÀÇÊÀ

Âîíè âèéøëè ç êîð÷ìè é
òðîõè ïðîãóëÿëèñÿ. Íà ðîç³ âóëèö³ ñòîÿâ äðóãèé øèíîê, ³
ä³äóñü çàïèòàâ:
- Íó, ïðîäîâæèìî ìîãîðî÷èòè, ÿðìàðîê-áî ëèøå ðàç íà
ð³ê.
Øàõðà¿ çàëþáêè ïîãîäèëèñü ³ çíîâó ¿ëè-ïèëè äîñõî÷ó.
Êîëè íàñòàâ ÷àñ ðîçðàõîâóâàòèñü, ñòàðèé êðóòíóâ êàïåëþõà íà ïàëüö³, ³ çíîâó âèÿâèëîñü, ùî âñå çàïëà÷åíî.
² â òðåò³é êîð÷ì³ õèòðîìó
ä³äóñåâ³ ï³ä³ãðàëè, ÿê ³ äîìîâèâñÿ. Ïðîéäèñâ³òè ùå á³ëüøå
çäèâóâàëèñÿ ³ ñòàëè ðîçïèòóâàòè ñòàðîãî, ùî çà ÷àðè â éîãî
êàïåëþñ³ - áóäü-äå ìîæíà ¿ñòèïèòè é í³÷îãî íå ïëàòèòè.
Ä³äóñü ëóêàâî óñì³õíóâñÿ
é ïðîêàçàâ:
- Öå âñå çàâäÿêè ìîºìó
êàïåëþõîâ³. Ó íüîìó ïðèõîâàíà òàêà ÷óäîä³éíà ñèëà, ùî
êîëè éîãî òðîõè êðóòíóòè é
çàïèòàòè ó ïîçèêîäàâöÿ: «×è
âñå çàïëà÷åíî?», òîé â³äðàçó
æ ï³äòâåðäèòü, ùî âñå ãàðàçä.
Øàõðà¿ õèòðóâàòî ïåðåçèðíóëèñÿ, ùî îçíà÷àëî: ìè ïîâèíí³ ìàòè êàïåëþõ, ïîâèíí³,
ñê³ëüêè á öå íå êîøòóâàëî!
Âîíè ïî÷àëè óìîâëÿòè ñòàðîãî ïðîäàòè êàïåëþõà, îäíà÷å
ä³äóñü âàãàâñÿ:
- Öå  ñïàäîê ìîãî ä³äà,

íèì êàïåëþõîì ï³øëè ùå äî
îäíî¿ êîð÷ìè. Âîíè çàìîâèëè
ùåäðèé ñò³ë, ¿ëè-ïèëè îä ïóçà.
Êîëè íàñòàâ ÷àñ ïëàòèòè, îäèí
³ç øàõðà¿â íà÷åïèâ êàïåëþõà
íà ïàëåöü, êðóòíóâ ³ ñïèòàâ ó
øèíêàðÿ:
- ×è âñå òàì çàïëà÷åíî?
- Í³, õòî öå çà âàñ ïëàòèâ?
- çäèâóâàâñÿ òîé.
- Äàé-íî êàïåëþõà ìåí³, áóðêíóâ äðóãèé øàõðàé.
Â³í êðóòíóâ êàïåëþõà,
íà÷å äçèãó, ïðèñòóêíóâ çâåðõó é ïîö³êàâèâñÿ:
- ×è çà âñå çàïëà÷åíî?
Àëå í³ÿêîãî äèâà íå ñòàëîñÿ
é öüîãî ðàçó. Çàïëàòèëè õëîïö³
÷èìàë³ ãðîø³ é ïðèñîðîìëåí³
ï³øëè ãåòü ³ç êîð÷ìè, íà âñ³
çàñòàâêè ïðîêëèíàþ÷è ñâîþ
äóð³ñòü:
- Îòîé ä³äîê íå òàêèé óæå é
ïðîñòàêóâàòèé, ÿê âèäàëîñÿ
ñïî÷àòêó. Ñâîþ êîðîâó â³í ïðîäàâ ìîâ êîçó, à òåïåðà ìè
ñï³éìàëè îáëèçíÿ, òà ùå é ÿêîãî!
- Ìè ïîâèíí³ ïîêàðàòè éîãî
çà ï³äñòóïíó âèò³âêó! - âèãóêíóâ äðóãèé øàõðàé, ³ âîíè
êèíóëèñÿ íàâçäîã³í çà ä³äóñåì.
Êðóò³¿ ùîäóõó ïîì÷àëè â
òîìó íàïðÿìêó, êóäè ï³øîâ
ñòàðèé. Ïåðåõîæ³ ï³äòâåðäèëè,
ùî áà÷èëè éîãî íà äîðîç³. Íàä-

- Óñ³ ê³ñòî÷êè íèþòü. Äîðîãîþ íàïàëè íà ìåíå ðîçá³éíèêè, çàãðàáàñòàëè âñ³ ãðîø³ é
íåìèëîñåðäíî ïîáèëè.
- Ùå é ìè äîäàìî! - âèãóêíóâ õëîïåöü, ñõîïèâ ïàëèöþ,
ùî ñòîÿëà â êóòêó ³ çàõîäèâñÿ
ìîëîòèòè íåþ ñòàðîãî.
Ä³äóñü ìèòòþ ïåðåñòàâ ñòîãíàòè, áàäüîðî ï³äõîïèâñÿ ç
ïîñòåë³ é ïî÷àâ äÿêóâàòè òîìó,
õòî éîãî áèâ:
- ßê äîáðå â÷èíèâ òè, ëþáèé äðóæå, ùî â³äëóïöþâàâ
ìåíå. Öÿ ÷àð³âíà ïàëèöÿ é
ìåðòâîãî ï³äí³ìå.
² çàêîðò³ëî êðóò³ÿì ïðèäáàòè â ä³äóñÿ öþ ïàëè÷êó.
Âäîñòàëü íàñïåðå÷àâøèñü,
íàðåøò³ âèð³øèëè â³ääàòè
éîìó îñòàíí³ ãðîø³ é êóïèòè
äèâî-ïàëèöþ.
À êîëè âæå âäàðèëè ïî ðóêàõ, îäèí ³ç ïðîéäèñâ³ò³â ìîâèâ:
- ×è ìîæíà âàì â³ðèòè? ßê
ìè âçíàºìî, ùî íå îäóðèòå íàñ?
- Ñïðîáóéòå ñèëó ïàëèö³, ïîðàäèâ ñòàðèé. - Òàì ó õàçÿ¿â
ó êóòêó ëåæèòü õâîðà ñëóæíèöÿ. Ï³ä³òü ³ â³äëóïöþéòå ¿¿, òî
ïîáà÷èòå, äîïîìîæå ÷è í³.
Õëîïö³ ï³ä³éøëè äî íåäóæî¿ é ïîáèëè ïàëèöåþ. Âîíà
ê³ëüêà ðàç³â ñêðèêíóëà, à òîä³
ïðîñòÿãëà íîãè é ñòèõëà. Çäàëîñÿ, ùî á³äîëàøíà æ³íêà é íå
äèõàº.

Øàõðà¿â îõîïèâ æàõ.
Âîíè êèíóëèñÿ äî ñòàðîãî é
çàáëàãàëè:
- Ùî æ íàñ î÷³êóº, àäæå
ñëóæíèöÿ ïîìåðëà! Ïîë³ö³ÿíòè âìèòü ðîçøóêàþòü
íàñ ³ çàêóþòü ó êàéäàíè!
Çàõîâàéòå íàñ ÿêíàä³éí³øå. Äî ðå÷³, ó âàøî¿ ïàëèö³
íåìà í³ÿêî¿ ö³ëþùî¿ ñèëè.
Ä³äóñü îäïîâ³â:
- Ïàëèöÿ ÷óäîâà, àëå âè
ïåðåñòàðàëèñÿ - áèëè íåþ
çàíàäòî. Âè áî¿òåñÿ ïîë³ö³¿?
Òàê, øêîäà, äóæå øêîäà
áóäå, êîëè òàê³ õëîïö³-ìîëîäö³ îïèíÿòüñÿ çà ´ðàòàìè. Öå ÿ, ñòàðèé îöóïîê,
ìîæó áåçòóðáîòíî âàëÿòèñÿ
â òþðì³. ßê âè ïîäèâèòåñÿ
íà òå, ÿêùî ÿ â³çüìó ïðîâèíó íà ñåáå?
- Â³çüì³òü,
â³çüì³òü, äîáðîä³þ! - çàáëàãàëè
øàõðà¿.
- Àëå òàêå,
çâ³ñíî, çàäàðìà
íå ðîáèòüñÿ, ç à ó â à æ è â
ä³äóñü.
- Ó íàñ íåìàº é ãðîøà çà
äóøåþ, âñå â³ääàëè âàì, çàñêèãëèëè ïðîéäèñâ³òè.
- Ó êèøåíüêàõ âàøèõ
æèëåò³â º ãàðí³ ãîäèííèêè,
îò ³ â³ääàéòå ìåí³ ÿê ïëàòó,
- ñõèòðóâàâ ä³äóñü.
Í³÷îãî íå âä³ºø, äîâåëîñÿ øàõðàÿì â³ääàòè ñâî¿
ãîäèííèêè. Óêðàé ïðèãí³÷åí³, âîíè ùîäóõó ïîì÷àëè ³ç çà¿æäæîãî äâîðó äî
ì³ñòà.
Êîëè çà õëîïöÿìè âëÿãëàñÿ êóðÿâà, ä³äóñü ï³øîâ
ïîãëÿíóòè íà õâîðó. Âîíà æ
áî çîâñ³ì íå âìåðëà, à ïðîñòî çíåïðèòîìí³ëà ç ïåðåëÿêó. Ñòàðèé ïðèêëàâ ¿é äî
ëîáà çìî÷åíèé ó õîëîäí³é
âîä³ ðóøíèê, ³ ñëóæíèöÿ íåáàâîì ïðèéøëà äî òÿìè é
ï³äâåëàñÿ.
Êîëè íàñòóïíîãî äíÿ
ä³äóñü ïðèéøîâ äî ð³äíî¿
îñåë³, ó íüîãî â òîðá³ áóëî
íàïõîì ãðîøåé ³ äâà êîøòîâí³ ãîäèííèêè. Â³í ïî÷åðåæíî ãëÿíóâ íà íèõ ³ ìîâèâ:
- Íó é ïåðåïàëî æ âàì,
ì³ñüê³ îøóêàíö³! Òåïåðà ïîì³çêóéòå, ïåðø í³æ êóïóâàòè êîðîâó ìîâ êîçó!
Ïåðåêëàä
ç ô³íñüêî¿.
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Ó ²ÂÀÍÀ ÑÌ²ÕÎÂÀÍÀ
Ãàðàñüêà ×óïèêà ïëåì³ííèê
ñèëîþ â³äâ³ç íà äîáðîðî íàøó Õîìóò³âêó â³ëüíå ë³êóâàííÿ â³ä àëêîâæå, ìàáóòü, ³ çàáó- ãîë³çìó.
ëè, à âîíà æ ³ñíóº. ²
Ïåðåä ïî÷àòêîì çáîð³â
ìè, çàëèøêè õîìóò³âö³â, ³ùå Ñèä³ð Ðÿáîçàä ç³ãðàâ íà ãàðæèâåìî. Äî òîãî æ íå ìîøö³ «ßáëó÷êî» (á³ëüø
â³ä³ðâàíèìè â³ä ñâ³òó ðîá³- í³÷îãî íå âì³º), ³ åêñ-ãîëîíçîíàìè. Ó íàøîãî îäíî- âà Âîçíþê âèéøîâ íà òðèñåëüöÿ ä³äà Ìàòâ³ÿ, êîòðèé áóíó, çðîáëåíó ç äîùîê â³ä
âåòåðàí â³éíè ³ ïðàö³ òà ñòàíêà äëÿ ïîðîñíèõ ñâèäâîõ ãîëîäîìîð³â, º òåëå- íîìàòîê (³íøîãî ïðèäàòíîâ³çîð. Îòîæ ìè âå÷îðàìè ãî äëÿ öüîãî ìàòåð³àëó íå
çáèðàºìîñü ó íüîãî ³ âñå- çíàéøëîñÿ).
âñå âèäèâëÿºìîñÿ. ßê ó ïàðßê â³í ãîâîðèâ! Ñëóõàþëàìåíò³ ÷óáëÿòüñÿ çà ÷è éîãî, ìè ïåðåíåñëèñÿ â
êåð³âí³ êð³ñëà ³ ÿê ï³êëó- íåäàëåêó ìèíóâøèíó ³ ìîâ
þòüñÿ ïðî íàñ; ùå çíàºìî, íàÿâó ïîáà÷èëè ³ ñåïàðàäå ïîòÿã ç³éøîâ ³ç ðåéîê, òîðíèé ïóíêò, ³ ìëèí, ³ ïåäå àâòîáóñ ïîëåò³â ç ìîñòó êàðíþ... Êîëèøíÿ ñâèíàðó âîäó, äå ë³òàê óïàâ, õòî êà ßâäîøêà Ñóïåðåêà, ïåâêîãî çàð³çàâ, êîãî çàñòðå- íî, çãàäàâøè â³äãîä³âåëüëèëè... Ñëîâîì, òåëåíîâè- íèé ïóíêò, ã³ðêî çàïëàêàëà.
íè.
¯¿ ï³äòðèìàëè Òåòÿíà ç
Îäàðêîþ. Íàâ³òü Ñåìåí
Äåìóðà øìîðãíóâ
ô³îëåòîâèì íîñîì ³ ñêóïîþ
÷îëîâ³÷îþ
ñëüîçîþ ïîìÿíóâ
êîëèøíþ çàá³ãàéë³âêó ï³ä
(Ðåïîðòàæ ³ç
êîäîâîþ íàçâîþ «Âàðåíèãëèáèíêè)
êè».
Ïîò³ì Àíòîí
²âàíîâè÷ çàãîâîðèâ ïðî ñüîÀ ÿê³ ñâÿòà ïðèäóìàëè
äëÿ ñåáå ìîæíîâëàäö³! Òî ãîäåííÿ ñåëà. Ñåðåä ïåâþâ³ëåé äðóæèíè ì³ñüêîãî íèõ äîñÿãíåíü íàçâàâ àâòîãîëîâè, òî âåñ³ëëÿ áàíê³- ëàâêó, ÿêà ðàç íà òèæäåíü
ðîâî¿ äîíüêè, òî äåíü àí- äîñòàâëÿº õë³á òà ì³íåðàëüãåëà ôåðìåðîâî¿ òåù³. ª íó âîäó, à ðàç íà ì³ñÿöü 
ñâÿòà ³ äëÿ ïðîñòîãî ëþäó ñâ³÷êè, ñ³ðíèêè, ìèëî ³ ãîð(ïî-òåïåð³øíüîìó  åëåê- ³ëêó äëÿ Äåìóðè ³ ×óïèêà.
òîðàòó), ÿê-îò: «Äåíü ì³ñòà», Çãàäàâ ãîëîâà ³ íàøå õîìó«Äåíü ñåëà»... Ï³ñëÿ öüîãî ò³âñüêå ñâÿòî, êîëè ç Ãàðàæé ìè ïîäóìàëè: «À ÷îìó á ³âêè ïðèâîçÿòü ï³ä îõîðîíå îðãàí³çóâàòè é íàì íîþ ëèñòîíîøó ç ïåíñ³ºþ
«Äåíü Õîìóò³âêè»?» Ä³ä
òà ñòàðèìè ãàçåòàìè ³ ìåäÌàòâ³é, ÿê âåòåðàí â³éíè,
ïðàö³ ³ äâîõ ãîëîäîìîð³â, ñåñòðó ç ìåäèêàìåíòàìè òà
îãîëîñèâ çàãàëüíîñ³ëüñü- ñòåòîñêîïîì.
Íà çáîðàõ ³ç ïîäà÷³ âåêèé àâðàë. Ïðîâåëè òðè
ñóáîòíèêè, äâà íåä³ëüíèêè òåðàíà â³éíè, ïðàö³ òà ãîëî³ îäèí â³âòîðíèê, ïîêè íå äîìîð³â ä³äà Ìàòâ³ÿ áóëî
ïåðåîáëàäíàëè çàíåäáàíó ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî áóêîðìîêóõíþ íà êëóá. Íà ä³âíèöòâî â Õîìóò³âö³
ñâÿòî çàïðîñèëè êîëèøíü- ÁÑÑÆÕ (áóäèíîê äëÿ ñòàîãî ãîëîâó ñ³ëüðàäè Àíòî- ðèõ ñàìîòí³õ æèòåë³â Õîìóíà ²âàíîâè÷à Âîçíþêà. Â³í ò³âêè). Àíòîí ²âàíîâè÷ â³ä
òåïåð ó ì³ñò³ îï³êóºòüñÿ ³ìåí³ ñâîº¿ êîìïàí³¿ ÷è ñåêÿêîþñü íîâîñòâîðåíîþ
òè ïîîá³öÿâ ñïðèÿòè íîâîîðãàí³çàö³ºþ ÷è ñåêòîþ.
Ó ïðèçíà÷åíèé äåíü äî áóäîâ³ ³ íàçâàâ ÁÑÑÆÕ õîêîðìî... êëóáó â÷àñíî ìóò³âñüêèì ÁÀÌîì.
²ù å áó ë î ï ð è é í ÿ ò î
ç³éøëèñÿ ßâäîõà Ñóïåðåêà, Êèëèíà Ìàöåãîðà, Ãîð- ð³øåííÿ ñïîðóäèòè îáåë³ñê
ïèíà Øìàòóõà, Ìàðèíà Ìàê- íà ì³ñö³ êîëèøíüî¿ øêîëè ³
ñþòà, Òåòÿíà Òîêîâåíêî ³ âñòàíîâèòè ïàìÿòí³ çíàêè:
Îäàðêà Ëàòàíà  âñå-âñå «Òóò ñòîÿâ êëóá», «Íà öüîìó
õîìóò³âñüêå æ³íîöòâî. ×î- ïóñòèðèù³ áóëà òðàêòîðíà
ëîâ³ê³â çÿâèëîñÿ ëèøå áðèãàäà», «Òóò áóëà àìáóø³ñòäåñÿò ïðîöåíò³â: ä³ä ëàòîð³ÿ», «Íà öüîìó ôóíäàÌàòâ³é, êîòðèé, çíàºòå âæå, ìåíò³ ñòîÿâ «Ïðîìïðîäâåòåðàí, Ñèä³ð Ðÿáîçàä ³ç
ìàã».
ãàðìîøêîþ ³ ìàéæå òâåðåÍà çàâåðøåííÿ ñâÿòà
çèé Ñåìåí Äåìóðà. Äâà
áóëè â³äñóòí³ ÷åðåç ïîâàæí³ Ñèä³ð Ðÿáîçàä çàãðàâ íà ãàðïðè÷èíè: ó Ïàâëà Ðàäüêà ìîøö³ «ßáëó÷êî», à âåòåïîëàìàëàñÿ êîâ³íüêà, â³í ðàí ä³ä Ìàòâ³é çàòàíöþâàâ.
óïàâ ³ ïîøêîäèâ íîãó, à Ïðàâäà, ñèäÿ÷è.

Ï

"ÄÅÍÜ À"
ÑÅË

Ñòåïàí ÐÓÄÀÍÑÜÊÈÉ

ËÈÑÒ
¯äåí ä³äè÷ ìàâ ó øêîëàõ
Êîõàíó äèòèíó,
Îòî ðàç äî íå¿ é ïèøå:
«Ìèëèé òè ì³é ñèíó!
ßê òè çäîðîâ  ñëàâà Áîãó,
À ÿê äîáðå â÷èøñÿ,
Òî íå â³çüìå òåáå ä³äüêî,
Ïðî òå íå æóðèñÿ.
Ìîÿ æ³íêà, òâîÿ ìàòè,
Áåç â³äîìà ìîãî
Ïîñèëàº íà ãîð³õè
Òîá³ çîëîòîãî.
À ÿ òîá³ ïîñèëàþ
Ñòàð³ íîãàâèö³,
Çðîáè ñîá³ æóïàíèíó,
Ç ðåøòê³â  ðóêàâèö³.
Òà ó÷èñÿ, ìèëèé ñèíó,
Äîáðå òà áàãàòî,
Áî òè äóðíåì çîñòàíåøñÿ,
À ÿ  òâî¿ì òàòîì!»

ÆÎÍÀÒÈÉ
Áèëà æ³íêà ìóæèêà
Òà é âèãíàëà ç õàòè.
Ï³øîâ, á³äíèé, ïî ïîëÿõ
Ïðèòóëêó øóêàòè.
Õîäèâ, á³äíèé, ö³ëèé äåíü,
Âñå êëÿâ ìîëîäèöþ,
Íàîñòàòîê äåñü çàë³ã
Íà ðóä³ â êîïèöþ.
² äèâèòüñÿ íà ðóäó,
Ùî áóãàé õîðîøèé
Õîäèòü ñîá³ ïî òðàâ³,
Ìèêàº ç ðîçêîø³.
Çäèõíóâ á³äíèé ÷îëîâ³ê:
«Ùàñëèâèé òè, áðàòå,
Êîëèñü ³ ÿ òàê ñï³âàâ,
ßê áóâ íåæîíàòèé!»

ÑÌ²Õ ÒÀ É ÃÎÄ²!

Ãðèãîð³é ØÈßÍ

ÂÑÅ, ßÊ ÑÜÎÃÎÄÍ²

ÄÎÙ
Îáñ³ÿëèñü ìóæèêè,
Äîùó âèãëÿäàþòü!
Îòî äâà ñîá³ ç³éøëîñü,
Ñò à ëè,
ð î ç â à æà þòü...
Ãðèöüêî ñòàðèé, ÿê ñóäåöü,
Ïàëèöþ òðèìàº,
Ñóìíî ãîëîâó ñõèëèâ,
Çåìëþ êîëóïàº.
À Õîìà íà ìîòóçêó
Ãóäçè ñîá³ âÿæå.
«Íåìà äîùó!» 
êàæå Ãðèöü.
 Íåìà!  Õîìà êàæå.
«ßêáè, Õîìî, Ãîñïîäü äàâ,
Òî ÿ âæå ãîâîðþ,
Ùî óñå á òî ³ç çåìë³
Ï³äíÿëîñÿ âãîðó!»
 Óñå, äÿäüêó?
 «À óñå!»
 Ëó÷÷å æ íàé íå áóäå!
Ìîÿ æ³íêà ó çåìë³!
Íå õî÷ó ïàñêóäè!

ÐÀÊ
Çàáàãàº í³ìåöü ðàêà,
Íå âì³º íàçâàòè,
Çàêëèêàº õðèñòüÿíèíà,
Äàâàé ìóäðóâàòè:
«Âãàäàé,  êàæå, 
÷òî ìîé õî÷åò?»
 Òà í³, íå âãàäàþ!
«Íîãà ìíîãà, óñà äîëãà!
Çíàºø?..»  Í³! Íå çíàþ! 
«Êàê íº çíàºø!..
Ñàì îí ìàëèé,
Êàôòàí ºãî ðàçíèé,
Êàê íº ñâàðåí  êðàñíèé...
Òåïåð,  êàæå, 
óãàäàºø?»
 Òà í³! Íå ïîïàäó!
 «Êàê íº çíàºø?..
Øåéêà øëüîï-øëüîï,
À ïåðåä ³ççàäó...»
 ×è íå ðàêà? 
«Ðàêà, ðàêà!»
 Áîäàé æå âàñ, ïàíå!
Íàéøëè æ ³ âè
â íàøèõ ðàê³â
Í³ìåöüê³ êàïòàíè!

...ÂÑß ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍÀ
ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÜ
Ó ÍÀÑ
Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ!

МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
В’ЄТНАМСЬКІ
✓ Священий меч навіть з укороченим держаком - грізний.
✓ Краще громада, ніж майно.
✓ Стійкий та непохитний устоїть проти вітру.
✓ Рисове зерно - скільки бачило воно!
✓ Всі багаті - глухі, всі вельможні - сліпі.
✓ І так тяжко, та ще й собаки покусали.
✓ Перед золотом і сріблом
усі закони зблідли.
✓ Спершу в дурні пошився,
потім мудрості навчився.
✓ Хоч сотнею доріг тікай, а
від долі не втечеш.
✓ Дерево гни, поки молоденьке, дитину вчи з пелюшок.

СЛОВАЦЬКІ
✓ Праця - найпевніший скарб.
✓ Піп лякає пеклом, а пани
арештом.
✓ Смачніший хліб на волі,
аніж калач у наймах.
✓ Хто собі не довіряє, той
весь світ за ворога має.
✓ У пиховитого хвалька розуму не шукай.
✓ Коли один до річки, другий по воду - буде там біда
і незгода.
✓ Над мудрими й зірки не
панують.
✓ Сміявся казан з горщика,
та обидва чорні.
✓ На чужому коні хоч і в болото.
✓ Біля гнилого яблука і здорове згниє.

КИРГИЗЬКІ
✓ Не казна - скарб, а народ.
✓ Богатир пізнається у борні.
✓ Ячмінь не вродить на камені, чужинець не стане односельцем.
✓ Мисливця на вовків пізнаєш по шапці.
✓ Кінь - крила джигіта.
✓ Коли бай вбереться в
нове, кажуть "Вітаю!",
коли бідняк - кажуть "Де
взяв?".
✓ Дім, де є дочка, схожий
на бурдюк, де є кумис.
✓ Краще добрий сусід, як
поганий родич.
✓ Пригощаєш гостя, нагодуй і його коня.

•
• РЕКЛАМА

Березень, 2011 рiк

ПОСТАТІ
ДІАСПОРИ

СЛУЖИТИ НАРОДОВІ
НЕБАЙДУЖИМ СЛОВОМ

У

країнець з Польщі Ярослав Стех мешкає в Торонто. Потрапив він туди, рятуючись від переслідувань комуністичної влади Польщі, котра у
свідомому українцеві з Перемищини вбачала, зрозуміло, буржуазного націоналіста та «бандерівця».
Щоправда, нині пан Ярослав часто буває і у Польщі,
і в Україні. Те, що залізна завіса таки впала, велика
заслуга таких людей як він, людей, які у найсуворішу
добу ідеологічного тиску та переслідувань інакодумців відстоювали своє і наше право на свободу і правду.

С

воєму народу добродій Я. Стех в
першу чергу прагне прислужити небайдужим словом. Його перу належать
понад 600 статей, нарисів,
рецензій, переважно з тематики Закерзоння, він

також автор
декількох
наукових праць, монографій.. Велике наукове і громадське значення мають
три науково-дослідницькі
книги „Пропам’ятна книга
українських діячів Перемищини” (видані в 2006,

2009 і 2010 ), в яких Ярославу Стеху особисто вдалося дослідити життя та
діяльність близько 1270
достойників в ХІХ і ХХ
ст. з Перемищини, Ярославщини і Любачівщини.
Добродій Ярослав один із засновників земляцтва „Перемищина” в
Канаді і його довголітній
голова. Він бере активну участь в громадському житті нашої етнічної
спільноти, а також у різ-

номанітних імпрезах та
конференціях, академіях,
присвячених національній проблематиці в Україні.
Пан Я. Стех завжди
радий новим зустрічам і
контактам, а тому залюбки подаємо його поштову
та е-адреси.
Mr. J. Stech, 80 Coe
Hill Dr. apt.414, Toronto,
Ont. M6S, 3C9; e-mail:
jaroslawstech@yahoo.com.
Влас. інформ.

ɁɅȱɋɍɍɐȿȻȿɊɄɍ

ɉ

ɨɞɪɭɠɠɹ ɡ Ʉɚɧɚɞɢ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɤɭɞɢɳɨɪɚɧɤɭɡɧɢɤɚɽɜɨɞɚ
ɡɰɟɛɟɪɤɚɧɚɩɨɞɜɿɪ¶ʀɚɬɨɦɭɜɨɧɢɜɢɪɿɲɢɥɢ
ɜFɬɚɧɨɜɢɬɢɤɚɦɟɪɭɊɟɡɭɥɶɬɚɬʀɯɩɪɢɽɦɧɨɜɪɚ
ɡɢɜɩɭɯɧɚɫɬɢɣɝɿɫɬɶɳɨɪɚɧɤɭɩɪɢɣɦɚɜɜɚɧɧɭ
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ȽɊȺɇȱɌȺɅȺɇɌɍ
Ⱦ

ɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɬɚ
ɥɚɧɨɜɢɬɚ ɥɸɞɢɧɚ  ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɚ ɭ ɜɫɶɨ
ɦɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɽ ɫɟɛɟ Ɉɫɶ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɋɜɿɬɥɚɧɢȱɜɚɧɨɜɨʀɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽɧɚɜɫɿɫɬɨɉɚɧɿ
ɋɜɿɬɥɚɧɚ ± ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
ɊɭɛɪɢɤɚȾɚɪɢɧɢɋɍɏɈɇȱɋ
ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɽ©ɨɫɧɨɜɢɞɢɡɚɣɧɭªɧɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɫɢɫ
ɬɟɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɈɥɟɫɹȽɨɧɱɚɪɚɿɡɜɢɱɚɣɧɨɦɢɬɟɰɶɯɭɞɨɠɧɢɤɥɸɞɢ
ɧɚɳɨɫɬɜɨɪɸɽ©ɦɨɡɚʀɤɢɫɸɠɟɬɿɜªȺɩɨɩɪɢɜɫɟɩɚɧɿɋɜɿɬɥɚɧɚɜɢɯɨɜɭɽ
ɬɪɶɨɯɞɿɬɟɣɇɚɩɢɬɚɧɧɹɹɤɭɬɚɤɨɦɭɧɚɩɪɭɠɟɧɨɦɭɝɪɚɮɿɤɭɜɢɫɬɚɱɚɽɱɚɫɭ
ɧɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɩɨɫɦɿɯɚɽɬɶɫɹ ɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɳɨ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ  ɰɟ ɯɨɛɿ ɦɨɠɥɢ
ɜɿɫɬɶɜɿɞɩɨɱɢɬɢɉɨɱɢɧɚɥɨɫɹɜɫɟɫɿɦɪɨɤɿɜɬɨɦɭɡɬɟɯɧɿɤɢ©ɞɡɟɧªɪɨɛɨɬɢ
ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɦ ɚɥɟ ɩɨɬɿɦ ɜɢɧɢɤɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɢ ɹɫɤɪɚ
ɜɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ Ɉɫɶ ɬɚɤ ɿ ɩɨɱɚɥɢ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɚɪɿɚ
ɬɢɜɧɿɤɨɩɿʀ±ɜɿɞɨɦɿɤɚɪɬɢɧɢɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɿɩɨɫɜɨɽɦɭ
ɡɜɥɚɫɧɨɸɡɦɿɧɨɸɫɸɠɟɬɭɞɟɬɚɥɟɣɬɚɜɥɚɫɧɿɫɸɠɟɬɢ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɩɨɥɨɬɧɨ  Ɋɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɨɥɿɽɸ ɚɞɠɟ
ɰɹ ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɥɚ
Ʉɨɠɧɚɪɨɛɨɬɚɭɧɿɤɚɥɶɧɚʀʀɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦɨɠɟɡɚɬɹɝɧɭ
ɬɢɫɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɠɧɿɜ ɚ ɦɨɠɟ ɡɚɣɧɹɬɢ ɜɫɶɨɝɨ ɬɪɢ
ɞɧɿȱɦɨɠɥɢɜɨɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɦɢɩɨɛɚɱɢɦɨɜɠɟɿɧɲɿ
ɪɨɛɨɬɢɜɡɨɜɫɿɦɧɨɜɨɦɭɫɬɢɥɿɚɞɠɟɞɥɹɥɸɞɢɧɢɳɨ
ɩɨɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿɬɚɤɛɚɝɚɬɨɜɿɞɤɪɢɬɢɧɨɜɭɝɪɚɧɶɬɚɥɚɧ
ɬɭɬɚɤɩɪɨɫɬɨ«
Ƚɚɥɟɪɟɹɪɨɛɿɬɋɜɿɬɥɚɧɢȱɜɚɧɨɜɨʀɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚ
ɫɚɣɬɿKWWSZZZDUWOLEUX

ɇɚɬɸɪɦɨɪɬɡɮɪɭɤɬɚɦɢ


ɋɦɚɱɧɢɣɞɟɧɶ
Ɇɢɬɟɰɶɡɚɪɨɛɨɬɨɸ

ɑɟɪɜɨɧɿɜɿɬɪɢɥɚ

ɇɿɠɧɿɫɬɶ
ɋɬɢɥɿɡɚɰɿɹ
ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨɫɸɠɟɬɭ

Ɋɨɛɨɱɢɣɛɟɡɥɚɞ

Ɋɚɧɨɤɛɿɥɹɦɨɪɹ

ɇɚɬɸɪɦɨɪɬɡɝɪɚɧɚɬɚɦɢ

Ɇɚɹɤ
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ВИСОКА ТОНКА НІЖКА,
ЧЕРВОНА ШАПКА
З БІЛИМИ ЦЯТКАМИ

Я

ких тільки див не зустрінеш в любій Україні! «Років із десять тому один
із моїх колег-вчених, виходець
із гірського карпатського села,
при мені підібрав гриб, дуже
схожий на звичайний червоний
мухомор і котрий я завжди ігнорував. На мій здивований погляд він одразу ж усміхнувся й
повідомив, що це справжнісінький мухомор з роду мухоморів
(Amanita), але цей вид мухомору ЇСТІВНИЙ і називається
він “мухомор Цезаря” (Amanita
caesarea; на закарпатському діалекті – “цісарський гриб”; на
близькій для всіх закарпатців
словацькій мові – “цісарська
мухотравка”). Потім я дізнався,
що цей гриб ДУЖЕ смачний і
входить до грибної “еліти”. Смак
цього гриба дуже високо цінувався ще у Стародавньому Римі,
звідки, власне, й походить його
назва.
Найкраще росте цей гриб під
дубами, рідше під іншими листяними деревами (принагідно
зауважу, що червоний мухомор
зазвичай росте у хвойних лісах
і рідше – під березами). Вимагає багато тепла й сонця, тому в
Україні зустрічається лише на
територіях з найбільш м’яким
кліматом – у Криму й на Закарпатті. Збирають цей гриб у
нашому краї із середини літа до
пізньої осені».
Детальніше інформацію Валентини Шабеті про цікавинки
з грибного царства України читайте на стор. 31 часопису.



