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ти - моя
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Василь  СИМОНЕНКО
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Василь СИМОНЕНКО

До ярами глибокими, степом та лісами 

Йшли козаки проти хана, блискали списами. 

Гей, іржали ситі коні, вороні й булані, 

Майоріли короговки у густім тумані.

Попереду на баскому, на коні гарячім

Їхав славний Конашевич - кошовий козачий.

Ішли бити татарина, табуни займати,

І ревіло над степами грізне «ой, гай, мати».

Ой, гай, мати! Ой, гай, мати! Ой, широкі ниви

 — Прийдем в гості к бусурману, натворимо дива. 

Ой, гай, мати. Ой, гай, мати. Гай, та не загайся -

Не весілля, а поминки відправлять збирайся.

Та не плач ти над труною, не зітхай важенько, 

Краще в пісню свою тугу вилий, стара ненько. 

Щоби в пісні наша слава ожила віками, 

Щоб гордилась Україна нами — козаками!

ЩО  ЯРАМИ  
ГЛИБОКИМИ

•

Олег ГОНЧАРЕНКО

НА Т. Г. ШЕВЧЕНКА
"ІВАН ПІДКОВА"
Як воно тобі, пане Іване, - ну? 

Знов кудись понесло, мов пір’їну... 

Що б, здавалося, молдаванину 

до Січі і до України? 

Може, випадок, може, доля, -

те, на що й пожалітись нікому... 

Та і де ж іще знайдеш волю, 

як не в чистому Полі Дикому. 

Хто б іще «напоумив» орди ці? 

Хто б іще ворогів всіх виявив? 

Спрагле серце лишилось на Хортиці, 

а душа — десь у стольнім Києві... 

Козакові в поході весело, — 

наче вже й не трима земля його: 

«Гей, брати, налягай на весла! 

Погуляємо! Погуляємо! 

Де запалимо - розгориться!» 

Знов провиняться без вини, 

і піхтура - «могил цариця», 

і кіннота - «диявол війни». 

Хто у світі цім скаже «геть!» нам?! 

Січ поверне те «геть!» і вам, 

поки є український гетьман -

молдаванин Підкова Іван.
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У приміщенні Дніпропетровської 
обласної філармонії відбувся вечір 
пам’яті Івана Сокульського - право-
захисника, громадського діяча, од-
ного із зачинателів демократичного 
руху на Дніпропетровщині, фунда-
тора і редактора культурологічного 
часопису «Пороги», члена Української 
Гельсінкської групи, в’язня совісті, 
ім’я якого стало символом мужності і 
свободи. Серед гостей були присутні 
дружина Орина, колишні політв’язні, 
громадські діячі, друзі-побратими Іва-
на Сокульського - М. Кульчинський, М. 
Горбаль, В. Овсієнко, поетеса Р. Лиша, 
поет і перекладач С. Заславський, де-
кан факультету української й іноземної 
філології та мистецтвознавства ДНУ ім. 
О. Гончара І. Попова. Народний артист 

України М. Чернявський продекламу-
вав поезії Івана Сокульського «Воли», 
«Святославе», «Без України – ми раби 
останні», «Стало тісно в собі», «Марі-
єчці» та інші. Ведуча вечора, старший 
науковий співробітник музею «Літера-
турне Придніпров’я» Світлана Марти-
нова окреслила життєвий шлях і творчі 
домінанти поезій Івана Сокульського. 

Після опублікування творчої спад-
щини поета: збірок «Владар каменю», 
«Означення волі», «Лірика», унікаль-
них книг листування з донькою «Листи 
до Марієчки», епістолярної спадщини 
«Листи на світанку» всі відкрили для 
себе Сокульського-поета і всю силу 
його рідкісного обдарування митця 
лірико-філософського складу, що вмів 
бачити реальність за трансцендент-
ною межею. Завданням своєї поезії 
Сокульський вважав осягнення духо-
вного єства людини, в глибині якого 
мерехтить іскра світла. Його душа в 
поезіях тяжіла до світла благодаті, де 
благодать – це стан душі, яка врешті 

вибралася із туману розпачу, зневіри. 
«Тюрма – лише одна умовність, коли сам 
не є собі тюрма» - говорив Сокульський, 
який був тричі засуджений як особливо 
небезпечний рецидивіст, автор крамоль-
них віршів і статей. 

Громадський діяч, колишній 
політв’язень, історик дисидентського 
руху В.Овсієнко продемонстрував при-
сутнім зв’язку ключів, шапку політв’язня, 
справжній зразок передостанньої «совєт-
ської моди» – одяг особливо небезпечно-

го рецидивіста: «Такий одяг носив Іван 
Сокульський з 1980 до звільнення у 1988 
році з концтабору у Пермській облас-
ті. Останньою «совєтською модою» був 
«дерев’яний бушлат» (домовина), у який 
1984 були зодягнені Валерій Марченко, 
Юрій Литвин, Олекса Тихий, а в 1985 у 
нього одягли Василя Стуса. У 1989 році 
під час спроби перевезти тлінні рештки 
Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Ти-
хого на Батьківщину ми вільно ходили по 
камерах у нашому покинутому концтабо-
рі, знімали все на відео. Знайшли шапку 
якогось політв’язня та зв’язку ключів, 
серед яких був і ключ від карцеру №3, де 
неодноразово сидів Іван Сокульський (бо 
вважався за незламність кандидатом но-
мер один на «дерев’яний бушлат») та за-
гинув Василь Стус». 

Український політик, народний 
депутат ВР України, поет, колишній 
політв’язень М.Кульчинський розповів 
про свої приятельські стосунки з Іваном 
Сокульським, як познайомився з ним 
у Дніпропетровську на Шевченківські 

свята та побажав усім «жити небом, 
як жив Іван, попри всю жорстокість 
життя, попри марноту необов’язкових 
обов’язків».

Про випускника Дніпропетров-
ського державного університету Івана 
Сокульського декан факультету укра-

їнської й іноземної філології та мисте-
цтвознавства ДНУ ім. О. Гончара, про-
фесор І. С. Попова зазначила: «В одній із 
своїх статей «За право бути українцем», 
яка поширювалася лише у самвидаві, 
Іван Сокульський написав: «Першою 
елементарною умовою мого існування як 
особистості є право бути українцем з усі-
ма наслідками, що з цього випливають». 
Іван Сокульський належав до «шістдесят-
ників», до когорти відомих українців, які 
одними з перших стали на захист рідної 

культури, духовності, які стали на шлях 
відкритої і безкомпромісної боротьби за 
незалежність і соборність своєї держави. 
І багато хто з них за це заплатив дорогу 
ціну. Іван Сокульський достойно прожив 
обраний ним життєвий шлях, залишив-
шись великим патріотом, талановитим 
поетом, сповідуючи постійний для себе 
принцип - за будь-яких умов є можли-
вість бути собою».

На завершення вечора присутнім 
продемонстрували фрагмент фільму 
«Просто жить» про Івана Сокульського 
авторів С. Заславського та С. Радченка.
Без України ми не знаєм, хто ми. 
Блукаємо — мов більма на очах. 
Мов жебраки, безвольні та бездомні, 
вмираємо, не станувши на шлях. 
Без України — хмари ми даремні.
Несем свій прах на світовий смітник... 
Кому вони, пісні мої тюремні?
Що скаже рабський мій язик?!

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ ім.О.Гончара.

ПОЕТУ,  ПРАВОЗАХИСНИКУ  ІВАНУ  СОКУЛЬСЬКОМУ – 70
Без України ми — раби останні. 
Без тверді камінь, без русла ріка. 
Немає нас! І тільки дзвін кайданів... 
І тільки плач — безмовний — у віках. 

Іван СОКУЛЬСЬКИЙ
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КУПАЛЬСЬКА
НІЧ

Купальська ніч, купальська ніч

Пливе в духмяних перевеслах.

Земля і Небо віч-на-віч,

Земля і Небо віч-на-віч

В любові полум’ї воскреслім.

Пала вогонь, біжить вода.

Земля святкує день творіння.

Купало землю огляда,

Купало землю огляда,

Благословля земні створіння.

Бринить кохання молоде.

Квітує матінка-Природа.

У лісі папороть цвіте,

У лісі папороть цвіте-

Красі і силі нагорода.

Ліси, струмки, річки, поля

Чекають слова урочисті.

Співа оновлена Земля,

Співа оновлена Земля

В чарівнім зорянім намисті.
•
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ЧАС  ЗБИРАТИ 
КАМІННЯ

ЕПІДОЗИТ  ЗНАЙШЛИ 
ВИПАДКОВО

Бо зазвичай він знахо-
диться в обрамленні сірої, не-
показної породи. Але мінера-
логи цю «природну мімікрію» 
вже навчилися професійно 
розпізнавати. Рідко який до-
рогоцінний камінь виставляє 
себе напоказ: ось, мовляв, 
який я красивий, блискучий і 
безцінний. Приміром, алмази 
залягають глибоко в кімбер-
літових трубках. Аметисти 
ховаються в так званих «жео-
дах», і виявляють свою лілово-
фіолетово-бордову чарівність 
тільки після поперечного роз-
пилу зовні непоказного кру-
гляка. Смарагди, найкрасивіші 
з самоцвітів 1-го класу, знахо-
дять в пегматитових жилах. І 
лише кілька видів каменів - ру-
біни, сапфіри, берили і грана-
ти - зустрічаються в розсип-
них родовищах в Індії, М'янмі 
(Бірмі), Колумбії, на Уралі і в 
Якутії. Співробітники кафедри 
загальної та структурної гео-
логії НГУ дуже зацікавилися 
незвичайною знахідкою, ви-
вчили ці зелені камені і класи-
фікували їх. Вони відносяться 
до напівдорогоцінного камін-
ня 2-го порядку - виробного 
каменю, до так званих яшмо-
їдів (група « пейзажних яшм»). 
Найбільш відомі такі мінера-
ли з родовищ Уралу, Криму і 
Східного Сибіру. Чому вони 
називаються пейзажними? 
Бо при кожному розрізі такого 
каменя проявляється зовсім 
новий малюнок, з особливи-
ми кольорами, грою фарб, 
розташуванням жилок і вклю-
чень. Хто бував в Катеринбур-
зі, Челябінську, Міасі, та й за-
галом на Уралі, звернув увагу 
на широкий продаж плакеток 
і невеликих картин саме з та-

ких пейзажних яшм і яшмоїдів, 
місцевих родонітів, малахіту, 
змійовиків та інших виробних 
каменів. Ціна їх дуже різнить-
ся, в залежності від оригіналь-
ності розрізів, гри кольору, ко-
лористики й місця видобутку. 

ДЕ  ВИ,  САМОЦВІТИ?
П. М. Баранов демон-

струє свого роду унікальну 
карту України, зроблену на 
кафедрі загальної та струк-
турної геології. Вона зібрана 
з усіх відомих і найкрасивіших 
виробних каменів, знайдених 
в нашій країні, і представляє 
особливу цінність, бо вона 
єдина і неповторна. Після 
перегляду у вченого на столі 
портофоліо виробів з епідо-
зиту приходить усвідомлення 
того, що досконалості немає 
меж! Малюнки на розрізах 
або шліфах цього мінералу 
неповторні. Будь-який виріб 
з епідозиту або іншої пейзаж-
ної яшми - абсолютно ориг 
інальний твір мистецтва, який 
ювелір дістав із земних надр 
або зі шматка мінералу. Всі-
єї краси скриньок, плакеток, 
«кам'яних пейзажів» навіть 
на кращих світлинах не пе-
редати - треба просто бачи-
ти їх або потримати в руках! 
Або придбати - за наявністю 
бажання і грошей: плакетка 
з гарного виробного або на-
півдорогоцінного каменю ко-
штує, залежно від виконання 
і кам'яної колористики розмі-
ром 9x12 см, від 100 до 1000 
доларів.

За даними геологічних 
карт, на території України є 
великі поклади агатів, епідо-
зитів, джеспілітів, яшм, хал-
цедонів, різних кольорових 
кварців. Але поки в жодному 
законодавчому акті не визна-

чено вимог до їх якості і кри-
теріїв оцінки. 

СИМВОЛ КРАЇНИ Й МІСТА
У багатьох країн і регіонів 

є свій «символічний камінь». 
Необроблений алмаз - в Ан-
голи, Конго і ПАР. Рожевий 
туф - у Вірменії. Граніт - у 
Гренландії. Малахіт - у росі-
ян. Рубін і сапфір - у Бірми, а 
смарагд - у Колумбії. Своїми 
діамантами пишаються Ізра-
їль і Бельгія, Індія та Якутія. 
А лазурит і бірюза - це вже 
символи Афганістану. Такий 
самий камінь є - і повинен 
бути! - у Придніпров'я. Ім'я 
йому - «джеспіліт». Мінерал 
з групи залізистих кварцитів, 
званий на Заході «залозис-
тою яшмою». Має абсолютно 
оригінальне забарвлення у 
вигляді чорно-червоних або 
чорно-бордових шарів, чим 
дуже схожий на прапор запо-
різьких козаків. Вміст заліза 
в джеспілітовій руді незначна 
- близько 33-36%, тому вона 
дуже часто йде у відвали за-
лізорудних кар'єрів Кривбасу 
і ГЗКОР. Треба лише отрима-
ти мінерал звідти, відібрати 
найкращі зразки і пустити їх 
на виробництво ювелірно-
художньої продукції. А чому 
ж саме символ? Бо це залізна 
руда! Без неї не було б сьо-
годнішніх промислових по-
тужностей Придніпровсько-
Донбаського регіонів. А 
відкрив її, цю руду, у 1866 
р. під час подорожі берега-
ми річки Саксагань непода-
лік Кривого Рогу Олександр 
Поль. Ця подія стала пере-
ломною у його долі і значною 
мірою - для всього нашого 
краю. Переконавшись у висо-
кій якості залізної руди, Поль 
захопився ідеєю її розробки, 
розуміючи, що разом з доне-
цьким вугіллям вона - справ-
жній скарб. Ця знахідка може 
зробити тиху, сонну провін-
цію багатим і процвітаючим 
промисловим регіоном. Так 
воно й сталося. Але проекти 
та пропозиції дослідника не 

відразу знайшли розуміння 
на батьківщині, зате були гід-
но оцінені в Парижі, де було 
акціонерне «Товариство Кри-
ворізьких залізних руд». Вже 
через 15 років після свого 
заснування воно вийшло на 
перше місце в світі з видо-
бутку руди! Багато років піш-
ли у О. Поля і на створення і 
розвиток такої важливої для 
регіону залізниці, що зв'язала 
Кривбас і Донбас. За будівни-
цтво «Старого (Амурського)» 
залізничного мосту, за його 
технічну пишність О. Поль був 
удостоєний золотої медалі на 
Всесвітній виставці в Парижі. 
Одночасно з Ейфелевою ве-
жею, до речі! 

КОМУ ЮШКА РІДКА...
Взагалі, придбання ви-

робів із самоцвітів сьогодні 
у 99,9999% українців не вхо-
дить до споживчого кошика. 
За винятком тих, хто на виду 
- на Банковій, Грушевсько-
го, трибуні КабМіну, UFW 
(Ukranian Fashion Week). Як 
кажуть, «у когось юшка рідка, 
а в когось - перли дрібні...»

На лацкані піджака у Пе-
тра Баранова - значок з джес-
пілітів. Професор каже: «Якби 
не було залізної руди чи цього 
ж джеспіліту - не було б на-
шого краю, знаменитого на 
весь світ!» А може, стануть і 
епідозит, і джеспіліт справж-
ньою «самоцвітною» візитною 
карткою нашого міста! Буде-
мо щиро сподіватися, що не 
станемо мостити тротуари 
або підсипати залізничне по-
лотно самоцвітами. І епізод 
із щебенем з напівкоштов-
них каменів - просто черго-
ве непорозуміння кризово-
перехідного періоду. 

Валентина ШАБЕТЯ, 
Володимир ОТРОЩЕНКО.

На світлині: професор НГУ 
Петро БАРАНОВ демонструє 

самоцвітну карту і свій 
підручник з гемології. •

Якось студенти-геологи нашого університету на 
практиці порпалися (у прямому значенні цього 
слова) у відвалах від будівництва метро біля 
Кайдацького мосту ... І знайшли дещо цікаве! У 
звичайних на вигляд шматках породи мінералоги-
гемологи побачили напівкоштовне каміння: так 
звані «яшмоїди» або «пейзажну яшму». Там же були 
знайдені й дуже гарні мінерали групи кварцитів. Тож 
збирати каміння саме час, за компетентним словом 
царя Соломона (див. «Еклезіаст», 3:5). Розповідає 
професор кафедри загальної та структурної геології 
НГУ, професор, доктор геолого-мінералогічних наук 
Петро Миколайович Баранов: «Дуже хотілося знайти 
щось цікаве у відвалах метробуду. І раптом побачили 
яскраво-зелений камінь, схожий на яшму або на 
подібний напівдорогоцінний мінерал. Щоправда, то 
не була малахітова змійка - перевтілення господині 
Мідної гори, але все одно камінь був дуже цікавий. 
Зі своєю якоюсь прихованою красою. Пізніше схожі 
зразки такого ж мінералу ми разом з фахівцями 
нашої кафедри знайшли і в районі вантажної станції 
Тритузної у Дніпродзержинську ».
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ДО  ЮВІЛЕЙНОЇ  ДАТИ  -  З  ЧИМАЛИМ  ДОРОБКОМ
•  ЮВІЛЯРУ  НА  ПАМ’ЯТЬ
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Віддавна знаю Юрія 
Завгороднього, прочитав 
чи не всі його книжки. А 
відтак маю уявлення про 
нього, як про людину, так 
і про письменника. У зви-
чайному житті це добро-

зичлива, шляхетна людина, 
у творчості — вибагливий, 
продуктивний майстер сло-
ва.

Першу поетичну книжку 
«Тече між пальцями пісок» він 
видав у 1993 році, другу «По-
між учора і завтра» — у 1994-
му, третю «На часі проща» — у 
1995-му, четверту «Прочине-
не в часі вікно» — у 1996-му, 
п'яту — «На зламі часів» — у 
1998-му. Останніми роками 
побачили світ «Правда і віра» 
(2004, «Неопалима купина»), 
«На круги своя» (2007, «За-
друга»), «Попелище дикого 
степу» (2009, «Задруга»). 
Польською мовою - «Pogwar 
dzikiego stepu» (2009, Вроц-
лав, Польща).

Як видно, рідко у якому з 
років Ю. Завгородній не ви-
давав книжки. Звідки така 
енергетика, може збагнути 
тільки той, хто не мав пер-
спективи публікувати свої 
твори і змушений був писати 
в шухляду. А також той, для 
кого літературна творчість — 
не захоплення, яке найчас-
тіше буває скороминучим, а 
стан душі. І не має значен-
ня, яку роботу він тим часом 
змушений був виконувати. З 
Юрія Завгороднього виходи-
ло на папір те, що упродовж 
довгих років на чужині не 
мало виходу і накопичувало-
ся в пам'яті і свідомості. Воно 
синтезувалося в поетичні об-
рази, метафори, думки і як 
тільки з'явилася нагода на-
лежати самому собі, стало 
пробиватися.

В одній особі тут по-
єдналися прикмети двох 
працьовитих, творчих на-
родів — українців і латишів. 
Батькове коріння проростає 
зі старовинного козацького 
поселення Кринички, що на 
Січеславщині, материне — з 
Латвії. Батько був істориком, 
мати — філологом. Мабуть, 
тому, ставши відомим укра-
їнським поетом, а згодом 
прозаїком, він ніколи не за-
бував, що в його жилах тече 
латиська кров — постійно 
перекладав на українську 
авторів з маминої батьківщи-
ни. Переклади друкувалися в 
часописах, окремих книжках. 
А ось недавно, у видавництві 
«Кальварія», побачила світ 
книга «З латвійського бере-
га», до якої увійшли сімдесят 
три поети Латвїї. Цей капі-

тальний труд, обсягом у 
460 сторінок перекладач 
скромно назвав «Мала 
антологія латиської по-
езії». І то не формальні 
роботи, які часом трапля-
ються у майстрів пере-
кладу, а по суті адапто-
вані для українця вірші, 
в яких знати дух Латвії. 
А перед тим окремими 
виданнями виходили: 
збірка поезій Кнутса Ску-
єнієкса "Насіння в снігу" 
(1994, "Український пись-
менник"), роман-есей 
Яніса Петерса "Раймондс 
Паулс" (2005, "Кальва-
рія"). З польської - збір-
ка віршів Казімеша Бур-
ната «Вивернути час на ліву 
сторону» (2008, «Задруга»); 
.Анджея Грабовського «А той 
віршик про те...» (2009, «За-
друга»); передано до видав-
ництва «Кальварія» роман-
спогад Анатоля Дячинського 
про долю поляків з національ-
ного автономного району 
ім. Мархлевського в Україні, 
ліквідованого Московською 
владою в 1936 році з висе-
ленням всіх поляків до Північ-
ного Казахстану. З румунської 
- філософсько-історична пое-
ма Думітру М. Іона «Євангелія 
від Іоанна Метафори» (2010, 
«Задруга»). Юрій перекладає 
і з багатьох інших мов, зокре-
ма білоруської, чеської, сло-
вацької, македонської тощо. 
Так само і його перекладають 
на багато мов.

Якщо порівняти, хто краще 
володіє мовою — поет (проза-
їк) чи перекладач, то я, напев-
не, не помилюся, коли скажу, 
що перекладач. Більшого-бо 
навантаження на слово, як під 
час перекладу, не буває. Тим-
то й пояснюється прекрасна 
мова прозових творів Ю. За-
вгороднього. І це при тому, 
що понад двадцять років він 
прожив у Латвії і на Крайній 
Півночі Росії, а отже не чув 
живого українського слова і 
не зазнав того, що називаєть-
ся «лінгвістичний тиск».

В селі Семенівка Крини-
чанського району жили два 
брати Степан і Сергій. Отри-
мали філологічну освіту, ви-
ростили дітей. Сини їхні Юрій 
і Олесь, які, до речі, народи-
лися в один рік, також обрали 
слово — стали письменника-
ми. І хоч згодом опинилися в 
різних краях неозорої імперії, 
але склалося так, що обоє до-
лучилися до перекладу з при-
балтійських мов. Юрій з ла-
тиської, Олесь з естонської. 
Нині вони відомі перекладачі 
в Латвії та Естонії.

Якщо років шість-сім тому 
про Ю. Завгороднього можна 
було сказати однозначно, що 
це поет, перекладач поезій, 
то тепер, після виходу у світ 
низки романів, маємо проза-
їка, прозова творчість якого 
не викликає жодних сумнівів і 
яка має свого читача. Той, хто 
читав його романи, напевне, 
звертав увагу на ощадливий 
на слово і багатий на думку, 
почуття стиль. Чимось він 
нагадує прозу німецького 
письменника Германа Гес-
се. У нього є всього потроху: 
філософських узагальнень, 
іронії, ну, і звісно, моралі - 
того, задля чого пишеться 
твір. Кожна з книжок — по-
етичних чи прозових (наведу 
останні його прозові книжки: 
"Злам" (Двічі: 1999, "Живи-
ця"; 2001, "Кальварія"); "За 
що?.." (2003, "Юніверс"), 
"Йду проти себе" (2004, 
"Кальварія"), "Задовгий день 
"Ч" (2005, "Кальварія"), три 
пригодницьких романи з ци-
клу «Ошукані шукачі скарбів» 
— «Відлуння зі схрону», «Не 
заглядай до прірви», «Остан-
ня справа Втікача» вийшли 
одночасно 2009 року (Задру-
га).

Кожна з цих книжок вар-
та, аби про неї поговорити 
окремо. Але це не рецензія, а 
стаття з нагоди певної віхи в 
житті письменника, коли під-
бивають підсумки не тільки 
доробку (як правило, це ро-
бить сам письменник), а та-
кож колізій пройденого шля-
ху. До речі, про колізії. Хіба 
це не дивно, коли людина, 
яка закінчила будівельний ін-
ститут і більшу частину життя 
віддала виробництву, навіть 
посідала високі державні по-
сади в Міністерстві енерге-
тики вже незалежної України, 
тепер святкує ювілей як поет, 
прозаїк, перекладач? За цим 
проглядається висока органі-
зованість, а, найважливіше — 
те зерно, програма, яку в ди-

тинстві заклали в його 
свідомість батьки; при-
клад батька — дирек-
тора школи, дядька — 
Сергія Завгороднього, 
відомого прозаїка, який 
у повоєнний час очолив 
і по суті сформував об-
ласну письменницьку 
організацію, приклад 
Олеся Гончара, друга 
Сергія Завгороднього, 
який часто бував у Дні-
пропетровську... Десь 
я вичитав таке: «роки 
приборкують плоть, але 
жадань душі не полиша-
ють». Потяг до слова, 
до літератури став для 
Юрія не просто захо-

пленням чи професією — це 
закладини роду Завгород-
ніх; він не залежить від віку, 
стану здоров'я чи настрою.

Деякі романи, добірки 
віршів Юрія, перед тим, як 
вийти окремою книжкою, 
друкувалися в періодиці, зо-
крема в журналах «Вітчиз-
на», «Сучасність» тощо, в 
Україні і за її межами. Остан-
німи роками твори отрима-
ли нового читача — вже в 
інтернет-публікаціях. Існує 
чимало літературних сайтів, 
де публікуються твори Ю. 
Завгороднього — поетичні, 
прозові, переклади, публі-
цистика. Зокрема на сайті 
«Література Придніпров'я» 
зібрана більша частина його 
творчого доробку. А головне, 
що ці твори постійно чита-
ються, про що свідчить ста-
тистика сайтів.

Ю.Завгородній підійшов 
до своєї ювілейної дати з 
чималим доробком — дво-
ма десятками книжок поезії, 
прози, перекладів. І, що важ-
ливо, поступ у його творчості 
нітрохи не слабне, а з року в 
рік набирає дедалі більших 
обертів. Подивіться на дати 
видання книжок. Останнє 
десятиліття він видавався чи 
не щороку, а той кілька разів 
на рік.

За цей час Юрій Завго-
родній став лауреатом літе-
ратурних премій В. Сосюри 
(1993), П. Тичини (2002), 
О.Гончара (2007) та міжна-
родної (Мюнхен, Німеччи-
на) премії ім. І. Кошелівця 
(2003). За особистий внесок 
у народну дипломатію (2000) 
та перекладацьку діяльність 
(2008) його відзначено Лат-
війською республікою. Вірші 
й короткі прозові речі друку-
валися: в Бельгії, Білорусії. 
Латвії, Литві, Македонії, Ні-
меччині, Польші, Росії, Сло-
ваччині, Франції.

Славен рід Завгород-
ніх! •

Юрій  ЗАВГОРОДНІЙ
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«Один за всіх і всі за 
одного!»: саме під таким 
гаслом ціла команда муш-
кетерів кафедри економіки 
підприємства НГУ 11 червня 
відправилася до бази відпо-
чинку «Гірник». Тут спільно 
з Бізнес-інкубатором та із 
зазначеною кафедрою було 
організовано гру, орієнтова-
ну на виховання в студентах 

командного духу. Та не лише 
студенти брали участь в 
цьому дійстві. Разом з ними, 
не менш приємно і весело 
проводили час викладачі 
кафедри на чолі з завідува-
чем професором П.І. Поно-
маренком. Все розпочалось 
о пів на десяту. Два чудових 
тренери з тимбілдингу пода-
рували нам 5 годин, насиче-
них позитивними емоціями, 
приємними враженнями та 
цікавими завданнями. Пер-
шою стравою ігрового столу 
стали віртуозні малюнки з 
закритими очима, які ство-
рювалися за вказівками 
друзів. Та це був тільки ро-
зігрів. Далі  чекало найціка-
віше. Всі присутні,  разом з 
викладачами, розбилися на 
три команди: «Кока-кола», 
«Лісова Братва» та «10Пі». 
З веселими девізами вони 
розпочали змагання. На 
кожну з команд чекало три 
етапи, три випробування. 
Це «Павутиння», «Забор» та 
«Корабельная аварія». Пер-
ші два розворушили всіх. 
Бо завданням було пере-
братися на протилежну сто-
рону перешкоди у вигляді 
натягнутої мотузки так, щоб 
прив’язані до них дзвіночки 
не задзвонили. Та ще при 
цьому триматися одне за 
одного! Все як у справжній 
команді! Час летів непо-
мітно. Гра захопила увагу 
всіх, студенти та викладачі 
дізнались багато нового 
один про одного. Адже не-
формальна обстановка гри 
сприяла цьому! Наприклад, 
виявилося, що викладачі 
можуть бути не тільки сер-
йозними та стриманими, 

розумними і виваженими, 
але й веселими, кмітливи-
ми, дотепними й сприт-
ними. Навпаки, викладачі 
відкрили для себе надійних 
і творчих особистостей сту-
дентів, які здатні на все за-
ради команди та перемоги! 
Невтомні учасники дружньо 
і завзято виконували усі за-
вдання. Де б ще здивовані 

студенти могли побачити 
шалені кульбіти у виконанні 
Д.В. Кабаченка, неперевер-
шену пластику М.С. Паш-
кевич під час подолання 
підступного «Павутиння», 
супер-швидкість В.В. Цих-
мистро у доланні 50-метрів-
ки за цікавими загадками, 
мужність Т.В. Герасименко, 
яка віддалася у руки ко-
манди для відповідального 
перенесення через пере-
шкоди, А.О. Марченко з 
заплющеними очима під 
час малювання кумедного 
гуманоїда?! А як щиро під-
тримували та вболівали за 
команди П.І. Пономаренко 
та Л.І. Юрчишина! Дякуємо 
їм за підтримку!  Близько 
третьої години вже було 
оголошено переможця. По-
чесне перше місце посіла 
команда «Кока-Кола», що 
не може жити без прикола 
(це її девіз), друге – «10Пі», 
а третє – «Лісова Братва». 
В образі не залишився ніх-
то, адже всі були однаково 
задоволені своєю робо-
тою, і кожен отримав масу 
яскравих вражень, а також 
сертифікати за участь. Але 
на цьому відпочинок не 
скінчився. Після смачного 
обіду всі разом, студенти й 
викладачі, як велика дружна 
сім’я, відпочивали: купа-
лись, грали в волейбол чи 
просто спілкувались. 

Під вечір поверталися 
додому стомлені, але за-
доволені, вже плануючи 
наступну не менш чудову 
поїздку.

Ліка МУШКУДІАНІ,
студентка НГУ.

Більше трьохсот молодих 
фахівців візьме цього року на 
роботу Державне підприємство 
«Конструкторське бюро “Пів-
денне” ім. М.К.Янгеля». Тради-
ційно значну частину поповне-
ння складатимуть випускники 
фізико-технічного факультету 
Дніпропетровського національ-
ного університету ім. О.Гончара. 
Днями Генеральний конструк-
тор КБ С.М. Конюхов і ректор 
ДНУ М.В. Поляков підписали 
двосторонню угоду, що значно 
модернізує більш ніж піввікову 
співпрацю цих установ.

У Дніпропетровському на-
ціональному університеті істо-
рично сформувався унікальний 
цикл підготовки висококваліфі-
кованих фахівців для ракетно-
космічної галузі. Завдяки  
співпраці з КБ «Південне» і ВО 
«Південний машинобудівний 
завод», частина навчального 
процесу проходить у філіях ка-
федр на виробництві, до викла-
дання залучаються спеціалісти-
практики, використовується 
сучасна виробнича матеріально-
технічна база, а студенти в про-
цесі навчання вирішують задачі, 
що мають реальне практичне 
застосування. Під час зустрічі 
керівництва ДНУ і КБ обгово-
рювалися шляхи оптимізації 
навчального процесу з метою 
наближення його змістовної 
частини до сучасних потреб 
базових підприємств ракетно-
космічної галузі.

«Сотні наших випускників з 
успіхом працюють на цих під-
приємствах, – говорить рек-
тор ДНУ Микола Вікторович 
Поляков. – Сучасні розробки 
дніпропетровських конструк-
торів і виробничників сьогодні 
визначають світові тенденції у 
ракетно-космічній галузі, і уні-
верситет має орієнтуватися на 
нові вимоги до молодого фахів-
ця, враховувати конкуренцію на 
ринку праці. Сьогодні нами ство-
рена робоча група, до якої уві-
йшли проректори ДНУ з різних 
напрямків і головні конструктори 
КБ «Південне». Вони найближ-
чим часом внесуть пропозиції 
щодо корекції навчальних планів 
з урахуванням сучасних пер-
спективних напрямків розвитку 
ракетно-космічної галузі. На 
жаль, орієнтуючись на уніфіка-
цію освітянського процесу з ін-
женерних напрямів, останнім ча-
сом мало розвивалися унікальні 
фундаментальні спецкурси з 
проектування і випробування 

ракетних двигунів, розробки 
систем керування ракетно-
космічними комплексами, 
які раніше викладалися лише 
в ДНУ. Сьогодні ж ракетно-
космічна промисловість Укра-

їни завдяки активній міжнародній 
кооперації відновлює колишній 
потенціал, зростає попит на на-
ших випускників. Ми разом бу-
демо працювати над відкриттям 
напряму підготовки «Ракетно-
космічна техніка» та сучасним 
змістовним наповненням освіти 
за цим напрямом», - наголосив 
Микола Вікторович. 

Генеральний конструктор 
КБ «Південне» Станіслав Мико-
лайович Конюхов відзначив за-
цікавленість своєї установи в 
активізації науково-технічного 
співробітництва з університе-
том. «Якщо раніше у Дніпропе-
тровську виготовляли переважно 
ракетні комплекси, то нині набу-
ває першочергової актуальності 
проектування і випуск наземних 
комплексів. Тобто перед нами 
стоїть завдання створити вітчиз-
няний ракетно-космічний комп-
лекс. Для його розробки потріб-
ні молоді фахівці, здатні творчо 
мислити, які досконало володі-
ють фундаментальними знання-
ми, вивчають новітні технології і 
матеріали. Ми готові запропону-
вати їм цікаву роботу, адже ДКБ 
«Південне» сьогодні співпрацює 
з 27-ма державами світу з питань 
реалізації нових космічних про-
ектів. Знаємо, що в університеті 
є партнери у 50-ти країнах світу, 
тож ми можемо об’єднати наші 
зусилля й у міжнародній співп-
раці. 

Також у нас є пропозиції 
щодо розвитку кафедр фізико-
технічного факультету. Лише 7 
країн світу, в тому числі й Україна, 
володіють технологіями виготов-
лення рідинних двигунів. Сьогод-
ні цей напрямок нам здається 
дуже перспективним, тож із до-
помогою ДНУ ми могли б його 
значно підсилити,» - зазначив 
Станіслав Миколайович. 

За кілька останніх десятиліть 
фахівці КБ «Південне» розробили 
більше 70 типів космічних апа-
ратів, здали в експлуатацію 15 
космічних комплексів світового 
рівня, здійснили запуск на орбіту 
близько 400 космічних апаратів 
власного виробництва. Сьогод-
ні перевага віддається розробці 
космічних апаратів і комплексів 
для фундаментальних науко-
вих досліджень навколоземно-
го космічного простору, Сонця, 
океанографії, розвитку систем 
супутникового зв’язку, випуску 
мікро- і наносупутників. Тож, ці-
кавими проектами випускники 
фізико-технічного факультету 
ДНУ забезпечені на кілька деся-
тиліть вперед, головне – фунда-
ментальна підготовка для такої 
відповідальної роботи.

Інформаційно-аналітичне 
агентство ДНУ 
ім. О.Гончара.

МОЛОДИХ
КОНСТРУКТОРІВ 
ЧЕКАЄ ЦІКАВА 
РОБОТА

ТИМБІЛДИНГ У «ГІРНИКУ»
Тимбілдинг – з англійської 

ефективне творення команди
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РІО-ДЕ-УКРАЇНА
Фідель СУХОНІС

Частина  шоста

Якщо подивитися на мапу 
Південної Америки, то буде 
добре зрозуміло: Бразилія 
країна домінант   на цьо-
му континенті. Свого  часу 
пальму першості тримала, як 
прийнято вважати, більш єв-
ропеїзована Аргентина. Та в 
останні  роки  Буенос-Айрес 
віддав  лідерство. Можли-
во, що безповоротно. Адже 
попри значний економіч-
ний та природний потенціал 
Аргентини вона все ж таки 
об’єктивно поступається 
єдиній португаломовній кра-
їні Південної Америки. Зви-
чайно, що і Аргентину, і Бра-
зилію багато поєднує. Хоча б 
тому, що країни Латинської  
Америки  створили тутеш-
ній  « Євросоюз». МЕРКО-
СУР (Mercosur) —  таку назву 
отримав економічний союз 
держав у Південній Америці, 
котрий, між іншим,  за тем-
пами розвитку переважає 
всі інші подібні об'єднання. 
У нього входять Аргентина, 
Бразилія, Парагвай і Уруг-
вай, в якості асоційованих 
членів — Чилі, Болівія, Ве-
несуела, Колумбія і Еквадор. 
Дане об'єднання охоплює 
територію в 12 мільйонів 
квадратних кілометрів з на-
селенням 270 мільйонів чо-
ловік і сумарним обсягом 
валового внутрішнього про-
дукту близько 1 трильйона 
доларів США. Це майже 60% 
території Латинської Амери-
ки, 46% її населення і близь-
ко 50 відсотків ВВП.  На сьо-
годні  МЕРКОСУР - це п’ята 
за потужністю економіка у 
світі. Проте економічна ста-
більність  південноамери-
канського  економічного  со-
юзу  була послаблена у 2001 
році з падінням економіки 
Аргентини.  Між іншим,  цей 
факт так само вплинув  на  
послаблення лідерства Буе-
нос – Айреса   в регіоні. На-
зва організації походить від 
іспанського Mercado Comun 
del Cono Sur, що в перекладі 
означає «Об'єднаний ринок 
країн південного конусу». 
Першим кроком до створен-
ня Об'єднаного Ринку стала 
угода про вільну торгівлю, 
яку підписали Аргентина і 
Бразилія ще  в 1986 р. У 1990 
р. до цієї угоди приєдналися 
Парагвай і Уругвай.

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Основним принципом 
діяльності вищих органів 
Меркосуру є консенсус. Ідея 
створення якоїсь наднаціо-
нальної структури за прикла-
дом Європейського союзу не 
отримала підтримки.

З 1 січня 1995 року від-
повідно до Оуро-Претських 
угод, підписаних у 1994 р., 
Меркосур перейшов на ви-
щий інтеграційний рівень: 
від зони вільної торгівлі до 
митного союзу. У внутрішній 
торгівлі для всіх учасників 
вводиться єдиний зовнішній 
митний тариф на продукцію, 
яка завозиться з третіх країн. 
Зрозуміло, що така ступінь ін-
теграції продиктувала безві-
зовий режим поміж країнами 
цього економічного утворен-
ня. Я знав про випадки, коли 
українські туристи маючи візу 
чи то Аргентини, чи Бразилії 
подорожували з країни  без 
проблем. Мовляв, на кордоні 
поміж державами,  в принци-
пі, є прикордонні пости. Але 
огляд документів там відбу-
вається більше за ініціативи 
самих туристів, котрі, напев-
но, що хочуть похизуватися 
перед прикордонниками на-
явністю ще однієї візи в пас-
порті. Мені радили, спокійно 
сидіти в автобусі, вдаючи з 
себе громадянина однієї з 
країн МЕРКОСУРа і все обі-
йдеться. 

Займатися подібними 
експериментами ми не ста-
ли. Ну, по-перше, якось дуже 
вже мало схожий навіть за 
одною мовленою фразою  чи 
то на аргентинця, чи брази-
лійця. Хіба-що вдатися  ні-
мим. А, по-друге, в Бразилії 
для оглядин і вражень було 
стільки поживи, що за доволі 
короткотривалу поїздку нам і 
її було досить. Чи варто пору-
шувати міжнародне право за 
таких обставин? 

Та побувати в місцях, де, 
принаймні, символічно при-
сутній МЕРКОСУР нам таки 
довелося. Місце це назива-
ється «Три кордони» і розта-
шоване на всесвітньо відо-
мому водоспаді Ігуасу.  Про 
саме це диво природи  до-
кладніше у подальших опи-
сах. У місцині де зливаються  
річки Ігуасу та Парана справ-
ді сходяться кордони трьох 
держав: Бразилії, Аргентини 
та Парагваю. Перебуваючи 
серед казкових краєвидів 

водоспаду ми неозброєним 
оком могли бачити арген-
тинську частину водоспаду, 
таких самих як і ми туристів, 
котрі приїхали помилуватися 
найвеличнішим водоспадом 
у світі. Парагваю водоспа-
ду не дісталося. Можливо, 
що свого часу більш сильні й 
великі сусіди відібрали най-
більш ласі шматки унікальної 
екосистеми. Вважається, що 
аргентинська сторона  водо-
спаду більш мальовнича. Во-
чевидь, що так не вважають 
бразилійці. Зокрема, наш ан-
гломовний гід з чесько - укра-
їнським корінням пан Вілсон 
неодноразово підкреслював 
наскільки нам поталанило, 
що ми потрапили на водо-
спад Ігуасу, саме з бразилій-
ського боку. 

Якщо серйозно то, воче-
видь, то це диво природи чу-
дово по обидва боки кордону. 
Хоч справді бразильській бік 
більш масштабний, величні-
ший, я б сказав, щедріший 
на воду і видовища. А втім ще 
раз хочу підкреслити  будь-які 
порівняння в даному випадку 
просто не доречні. Хоч ми й 
не були на аргентинському 
боці, але певні що й там все 
виглядало чудово. Тим більш, 
що зі слів того ж Вілсона в ар-
гентинському парку так само 
доволі розвинута інфраструк-
тура, зокрема, є спеціально 
обладнані майданчики для 
інвалідів та людей похилого 
віку. Він сказав, що неоднора-
зово бачив там навіть сліпих, 
котрі повертали свої незрячі 
очі у бік Ігуасу. Почувши це, 
я був спочатку приголомше-
ний. Навіщо людині, котра 
весь час перебуває у суціль-
ному мороку, приїздити сюди, 
де найбільш притягальним є 
саме краєвид, велична і каз-
кова картина, котру дарує во-
доспад. А затим я на деякий 
час просто заплющив очі й 
дослухався до музики Ігуасу. 
Вода співала здавалось одну 
й ту ж саму пісню. Але скіль-
ки  звуків, тональних відтінків 
містила ця мелодія води. Не 
важко здогадатися , що сліпі, 
котрі набагато краще від зря-
чих відчувають звуки могли 
просто, як це не дивно, бачи-
ти цю незбагненну і величну 
красу – водоспад Ігаусу. 

Ми вирішили сповна від-
чути притягальність  цього 
дивовижного місця. Досхо-
чу постоявши на оглядових 
майданчиках, зґвалтувавши 

безкінечними знімками наші 
камери ми неспішно спусти-
лися до одного з центральних 
місць парку з бразильського 
боку – довгого дерев’яного  
містка, котрий вів до одно-
го з урвищ водоспаду. Чо-
мусь ця місцина називається 
«catwalk», що у перекладі з 
англійської означає «котяча 
прогулянка». Та певен, що 
правдиві коти навряд чи б  
обрали цей місточок для про-
менаду. З перших же метрів 
доволі широкого помосту Ви 
опиняєтеся серед водяних 
хмар. Саме хмар, тому-що 
краплі води настільки дрібні, 
вони заносяться вітром зві-
дусіль, де падає вода, а тому 
навкруги немов би водяна, 
прохолодна пара. Подібна до 
тої, що буває у лазні. Та на від-
міну від неї вона побіля Ігуасу 
відсвіжує і майже враз робить 
кожного до нитки мокрим. 
Зразу ж так само довелося 
зняти сонцезахисні окуляри. 
Протирати їх за таких обста-
вин не було жодної нагоди. 

На самому кінці «котячого 
містка» невеликий оглядовий 
майданчик. Дивитися вниз з 
нього не для слабодухих. Під 
ногами шумить, вирує велика 
ріка, котра падає вглибину не-
мов у фантастичному фільмі 
про життя інших планет. По-
дібне, мабуть, важко знайти 
десь в іншому місті. Для мене 
так само загадкою лишилося 
як серед цього свавілля води 
і висоти вдалося спорудити 
таку доволі просту дерев’яну 
конструкцію. Та, напевно, це 
складно лише на не профе-
сійне око. 

Наш гід Вілсон з самого 
початку  знайомства зазна-
чив, що неодмінно повинні 
стати учасниками сафарі – 
маршруту через  прилеглу 
до Ігуасу  сельву. По-правді, 
ця прогулянка слабо асоці-
ювала  з чимось небаченим 
і загадковим. До розкішної 
зелені і багатства флори у 
Бразилії  звикаєш з перших 
днів. Рослинність тут щедра 
повсюдно. А тому не вразила 
вона особливо під час подо-
рожі на  спеціальному ма-
ленькому автопоїзді вузькою 
дорогою через тропічний ліс.  
І хоча нас попереджали, що 
у цих місцях водяться пуми, 
ягуари та оцелоти, якогось 
відчуття небезпеки від зустрі-
чі з хижаком зовсім не було. 
Доволі обжито та обладнано 
виглядало все навкруги. І до-

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену 
Суру (Атланта, США),  без допомоги якого була б не-
можлива поява цих нотаток.
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рогою ми не зустріли, бодай, 
жодної якоїсь більш-менш 
великої істоти. Хіба-що за-
цікавлення могли викликати 
золотавого кольору  великі, 
мабуть, з новонароджене 
курча павуки, котрі плели ви-
соко вгорі поміж дерев таку ж 
кольорову павутину. Ткацтво 
павуків  химерними колами 
розходилася з центру в усі 
боки, виблискуючи на сонці 
жовтуватими відблисками та 
привертаючи увагу таких як 
ми туристів. 

На одному з поворотів 
наш автопотяг зупинився й 
англомовна гід-мулатка по-
яснила, що далі ми можемо 
чи то піти пішки, чи залишив-
шись у відкритому вагончику 
поїхати далі. Більшість, на-
певно, сповідуючи здоровий 
спосіб життя туристів з усіх 
куточків світу, вийшла на до-
рогу. Залишатися у автомо-
більному вагончику було б 
просто злочинно. Треба ж на-
ходитися спекотною і зеле-
ною сельвою. Але і піша про-
гулянка більше нагадувала 
відвідини якогось парку, аніж 
подорож прадавнім лісом. 
Напевно, упорядкованості в 
таких випадках не оминути. 
А хочеш справжніх пригод, то 
незайманої природи у Брази-
лії скільки завгодно!

Прийшовши до річки, ми 
почали готуватися, мабуть, 
до найцікавішого, що можна 
відчути в природному парку 
водоспаду Ігуасу. Спеціально 
обладнаний човен, минаю-
чи великі збурення стрімкої  
ріки, повіз нашу туристич-
ну групу просто під потоки 
води. На початку подорожі 
нам завбачливо видали жов-
туваті,  як павутиння тутешніх 
павуків, рятівні жилети. Так 
само усі бажаючи трохи мен-
ше як за два долари могли 
купити прозорі  дощовики. 
Ми їх придбали у якості су-
венірів, навіть не розриваю-
чи упаковку та не помилися. 
Нижче поясню чому саме. 
Серед обслуги на човні було 
всього два чоловіки. Вже літ-
ній вусатий і худорлявий  му-
лат – моторист та правдиво 
чорний молодий бразилець.  
Моторист був захований під 
спеціальним скляним ков-
паком, котрий міг частково 
бути відкритий, або наглухо 
зачинений у разі потреби. 
Афробразилець зібрав у всіх 
до спеціального великого гу-
мового лантуха відео та фо-
токамери й ось вже суденце 
рушило під веселі крики його 
пасажирів, вверх по течії, до 
водоспаду, котрий все так 

само безупинно співав свою 
тисячорічну пісню. 

Для мене й дотепер за-
лишається загадкою, як міг 
мулат-моторист керувати 
своїм плавзасобом, можна 
вважати, що під водою. Не-
великий катерець просто пір-
нав під річку, що падала зго-
ри. З першої ж секунди було 
зрозуміло, що дощовики за 
таких обставин, котрі прода-
вали туристам на березі не 
більше, аніж  справді сувенір. 
Від такої навали води міг за-
хистити хіба-що скафандр 
чи якесь інше спеціальне об-
ладнання. Наші різноплемінні 
супутники радісно  вищали і 
кричали, як пацани на літньо-
му ставку. І справді, перебу-
ваючи під спадаючою з неба 
річкою,  важко було не по-
вернутися  в дитинство. З до-
брий десяток разів наш катер 
запливав у водяний стовп, 
даруючи своїм пасажирам 
адреналін та прохолоду. Але 
на березі, напевно, вже чека-
ла інша група туристів. Тому, 
востаннє зануривши нас в 
Ігуасу, катерець розвернувся 
і стрибаючи по воді попряму-
вав до берега. 

Наступна наша зупинка 
була у так званому парку пта-
хів.  Це місце вразило нас не 
менше від самого водоспаду. 
Бо уявіть собі без особливо 
видимих огорож тропічний 
ліс, де поміж стежками хо-
дять, літають, сидять, стри-
бають різнокольорові птахи 
Південної Америки та Афри-
ки. А у спеціально обладнаних 
водоймах ніжаться на сонці 
каймани, плавають великі 
тропічні риби та збирають 
поживу здорові, як тазики у 
публічній лазні, черепахи. І 
до всього цього можна фак-
тично доторкнутися рукою. 
Принаймні, на перший по-
гляд потворних, настільки ве-
ликий у них яскравий дзьоб, 
туканів гладити по теплень-
кому пір’ячку може до схочу 
кожен бажаючий. Екзотичний 
птах буде хіба-що  незадово-
лено щось бурмотіти собі під 
довгий і товстий  дзьоб-ніс. 
Але зовсім не тікає  від люди-
ни. Чи то через лінь, чи то  че-
рез розуміння, що  це  робота 
його така. Забавляти та дого-
джати туристам. А за це  йому 
і харчу доволі і безпека.

Вілсон розповів цікавий 
факт. Рожеві фламінго роз-
множуються лише коли жи-
вуть великими колоніями. 
Ось працівники парку і схи-
трували. Понаставляли на-
вколо їхнього вольєру багато 
дзеркал. І не лише птахам, а 

й людям здається тепер, що 
фламінго там сотні й сотні. 
Через це вибагливий до роз-
множення птах тепер успіш-
но продовжує свій рід у парку 
птахів на водоспаді Ігуасу.  

Найбільша привабливість 
цього куточка в тому, що на-
тягнуті пересічно на висоті 
у тридцять метрів заввишки 
огорожі та ще й приховані 
серед моря зелені,  абсолют-
но не заважають сприймати  
парк птахів як правдивий, ди-
кий ліс, де такі екзотичні й не 
боязкі мешканці.  Щоправда, 
під враженням  таких емоцій 
не випадає якось помічати, 
що проходять туристи спеці-
ально обладнаними хідника-
ми, а усі території все-таки 
причепурює та позбавляє 
зайвого турботлива людська 
рука. 

Особливу симпатію та 
любов туристів викликають 
кумедні тваринки з роду єно-
тових, котрі мають подвійну 
назву коаті-носухи. На від-
міну від своїх  інших родичів 
вони ведуть денний спосіб 
життя і абсолютно не бояться 
людей, жебраючи у них різно-
го роду поживу. Вони вешта-
ються повсюдно на території 
природного парку Ігуасу.  
Хіба-що не дозволяють їм пе-
ребувати саме  в парку пта-
хів. А найперше ми зустріли 
кумедних звіряток  недалеко 
від  «котячого містка», на од-
ному з численних оглядових 
майданчиків, що притулився 
на крутих схилах  тропічного 
лісу. Невідомо звідки під но-
гами опинилося  трійко зві-
рят, з великими пухнастими 
хвостами та видовженими 
мордами, котрі безцеремон-
но почали стромляти свої 
морди у наші торби і сумки, 
вочевидь, шукаючи там по-
живу.

Щоправда,  спеціальні 
написи  на території водо-
спаду Ігуасу  застерігають, 
що годувати тваринок забо-
ронено. Та, напевно, далеко 
не всі можуть втриматися від 
такої спокуси. Бо тваринки  
просто вимагають гостинці у 
кожного, хто може опинити-
ся на їх шляху. Особливо не-
стримно поводить себе ма-
леча.  П’ятеро таких малюків 
навіть трохи покусало мені 
руки, вимагаючи гостинців. 
Так жадібно крутилися вони 
під ногами, тикаючи малень-
кі мордочки в людське тіло.  
А ось дорослі особи  спілку-
ються  більш шляхетно, інко-
ли їм просто приємно відчути 
ніжний і обережний дотик 
людської долоні.

І ще коаті–носухи підка-
зали нам, що бидло буває і 
серед здавалось цивілізо-
ваної спільноти. В одному з 
численних кафе ми поміти-
ли, як брутально бив капе-
люхом  маленьких тваринок, 
що жебрали у нього гостин-
ця, якийсь відвідувач парку. 
Зразу стало зрозуміло зла і 
черства людина, хоч на ви-
гляд приїхав із якоїсь захід-
ної країни. А  яким би дику-
ном він став в Україні! Навіть 
й думати годі…. 

Все більше розповіда-
ючи про флору і фауну цих 
місць, бодай, побіжно зга-
даємо про туристів, котрі не 
меншим потоком, аніж води 
Парани та Ігуасу приплива-
ють і припливають до парку. 
Прибувають сюди подо-
рожні без перебільшення з 
усього світу. Очевидно, що 
домінує латинський регіон. 
Однак, літня японська пара, 
котра із специфічною азій-
ською посмішкою попроха-
ла мене сфотографувати їх 
на фоні водоспаду, підтвер-
дила , що  до  Ігуасу линуть 
з найвіддаленіших звідце 
країн.   Зрозуміло, що ту-
ристів найперше прива-
блює неповторність цього 
природного об’єкту. Але так 
само бразилійська сторона 
подбала про те аби тутешня 
інфраструктура відповіда-
ла усім сучасним вимогам. 
Містечко Фос- ду- Ігуасу, 
котре є центром одноймен-
ного муніципалітету, має не 
лише безліч гарних і доступ-
них готелів, а й аеропорт, 
котрий , як на мене, не по-
ступається нашому столич-
ному Борисполю.  І попри 
те, що будь–яка туристич-
на мекка, завжди глибоко 
сягає кишені подорожніх, у 
нас не склалося враження, 
що у тутешніх місцях за-
дурно беруть гроші. Сервіз, 
обслуга, а головне те, що 
тут можна побачити, вар-
ті того. І тут українцям так 
само є чому повчитися. А 
найперше тому, що навіть 
коли сама природа  дарує 
щось цікаве й унікальне, до 
того слід прикласти і руки, і 
гроші. 

У 1986 році рішенням 
ЮНЕСКО природний 
парк Ігуасу у Брази-
лії був оголошений 
Надбанням Людства. 
Ми мали щастя пе-
реконатися, що ціл-
ком заслужено. Бо  й 
справді місця тутеш-
ні багаті на дива та 
красу.  •
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ДО  РІДНОЇ  ПРИРОДИ
З  РОЗУМОМ  І  СЕРЦЕМ!

•  ОСВІТА  РІДНОГО  КРАЮ:  ПРОБЛЕМИ  І  ПЕРСПЕКТИВИ

Літо – це величезний острів щастя для дітей, час, коли 
нарешті розпочинаються канікули. Влітку дні збігають у по-
шуках пригод, розваг, довгоочікуваного подиху свободи.

За останній час питання охорони природи, розумного її 
використання стали головними не тільки для вчених, але і для 
широких верств населення, у тому числі й дітей. Протягом 10 
років на базі Дитячого екологічного центру працював дитя-
чий оздоровчий екологічний табір «Дивосвіт». Його перева-
га у порівнянні з іншими формами й засобами педагогічної 
діяльності в тому, що учень поступово перетворюється на 
молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем 
охорони довкілля, дослідженням природи рідного краю.

У 2010 році оздоровлення та відпочинок дітей на базі Ди-
тячого екологічного центру було організовано у вигляді еко-
логічної туристсько-краєзнавчої роботи: одноденні походи, 
екскурсії, експедиції в околицях міста Дніпродзержинська. 

Екологічна туристсько-краєзнавча робота під час оздо-
ровлення та відпочинку дітей була досить різноманітною: до-
слідницька та практична робота в природі, змагання, вікто-
рини, конкурси плакатів і пісень туристичної та екологічної 
тематики, різноманітні ігри. Ігри екологічного спрямування 
- «Сам собі синоптик», «Живе кіно про природу», «З якого де-
рева листок», подорож до міста «Природоград», розвивають 
здібності дітей мислити логічно, розмірковувати, сперечати-
ся, аргументувати, вести діалог та відстоювати свою точку 
зору. Вони формують самостійність, винахідливість, спосте-
режливість та терпіння.

Кожен день відпочинку не був схожим на інший. Від-
бувались екскурсії до розарію ДПО «Азот» в рамках акції 
«Юннатівський зеленбуд», де діти знайомились з основами 
садово-паркового мистецтва. Також незабутнє враження 
на вихованців справили походи з вивчення рослинного світу 
Самишиної балки в рамках акції «Балки Придніпров’я очима 
дітей»; похід на берег р. Дніпро по виявленню факторів ан-
тропогенного впливу на водойму і прибережну смугу в рам-
ках акції «До чистих джерел»; похід в рамках акції «Вчимося 
заповідувати» до Волочаєвської балки для дослідження аре-
алів рідкісних рослин. Також, протягом відпочинку, проводи-
лись операція «Зелена аптека» з вивчення лікарських рослин 
колекційного відділу навчально-дослідної земельної ділянки 

Дитячого екологічного центру, екологічні десанти «Прибери 
планету».

На протязі відпочинку юннати приймали участь у Літній 
вітрильній регаті спільно з курсантами Флотилії юних моряків 
та річковиків та вихованцями Дитячого будинку.

Протягом перебування у походах, вихованці гуртків «Юні 
медики», «Валеологи», «Фітотерапія» вивчали флору о. Кри-
вець. Окрім цього, юннати вивчали основи народної меди-
цини, знайомились з методами заготівлі лікарських рослин, 
готували фіточаї та робили оздоровчі процедури: водні та 
повітряні ванни, вивчали техніку надання першої допомоги у 
випадку травмування в поході, а потім, на основі вивченого 
матеріалу відбувся турнір «В країні здоров’я», де вихованці 
мали змогу продемонструвати набуті протягом навчального 
року у гуртках та під час оздоровлення знання та навички. 

Таким чином, екологічна туристсько-краєзнавча робо-
та під час оздоровлення та відпочинку школярів виявилась 
справжньою інновацією в освітньому процесі. А для його ор-
ганізації було потрібно небагато - бажання педагогів, любов 
до природи і віра в те, що дитяча дружба, пісня біля багат-
тя, світанкова роса можуть зробити значно більше, ніж ви-
кладання правил збереження природи навіть за найкращою 
технологією.

С. Терещенко, культорганізатор 
Дитячого екологічного центру

м. Дніпродзержинська 

ГУМАНІЗАЦІЯ  ОСВІТИ
І  ДЕМОКРАТИЧНИЙ  СТИЛЬ

    ПЕДАГОГАЧастина  друга

Галина МЕГЕГА, начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Таким чином, питання 
про необхідність система-
тичного педагогічного впли-
ву на дитину вирішується 
цілком однозначно: він необ-
хідний, бо служить одним з 
основних шляхів передачі 
дитині суспільного досвіду, 
людської культури. Поза та-
кою передачею психічний 
розвиток взагалі неможли-
вий. Інша справа як, якими 
шляхами, в яких формах цей 
вплив має здійснюватись, 
щоб орієнтуватися на дити-
ну, враховувати її інтереси 
і можливості і бути разом з 
тим найбільш ефективним.

Отже, для того щоб над-
бати справді гуманістичний 
характер не на словах, а на 

ділі, виховання повинно здій-
снюватися в основному че-
рез організацію і керівництво 
дитячими видами діяльності 
та забезпечувати найкращі 
умови для розвитку в цих ви-
дах діяльності психологічних 
якостей, специфічних для 
віку (в першу чергу, образних 
форм пізнання світу та соці-
альних емоцій).

Реальний процес психіч-
ного розвитку дитини вклю-
чає широке коло психічних 
властивостей і здібностей, 
які необхідно враховувати 
при побудові навчання і ви-
ховання. Головне ж – розви-
ток кожної дитини йде своїм 
особливим шляхом, в якому 
загальні закономірності ви-
являються в індивідуальній 

формі. Врахування вікових 
особливостей психологічного 
розвитку є основою розробки 
загальної стратегії, вимагає 
виявлення й облік індивіду-
альних особливостей.

Гуманізація суспільства 
поставила питання про авто-
ритет вчителя. Близькість ав-
торитету й авторитарності як 
спільнокореневих слів і суміж-
них понять проблематизувала 
ідею учительського авторите-
ту, пред’явила до нього етичні 
критерії. Індивідуальність як 
основа навчання і вихован-
ня повертає вчителю й школі 
самоповагу. “Ті, що навчають, 
та учні, – перш за все співро-
бітники”, – писав М.К. Реріх. 
Демократизація та гуманіза-
ція в освіті відкрили шлях до 

розвитку ініціативи та само-
стійності учня і вчителя.

Складність освітнього 
процесу полягає в тому, що 
він посідає значне місце в 
житті людини, але не дає від-
чутного, зримого, конкретно-
го результату відразу по його 
завершенню. Результатом 
освіти є подальша поведінка, 
діяльність, спосіб життя люди-
ни. Тому діяння педагогічного 
впливу будь-якого освітнього 
закладу не може контролюва-
тися безпосередньо.

Кожен, хто обирає про-
фесію педагога, бере на себе 
відповідальність за тих, кого 
він буде вчити і виховувати; 
разом із тим він відповідає 
за самого себе, свою профе-
сійну підготовку, своє право 
бути педагогом, вчителем, 
вихователем. Гідне виконан-
ня професійно-педагогічного 
обов’язку вимагає від людини 
прийняття низки зобов’язань.

По-перше, слід  об’єкти-

•
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вно оцінювати власні можли-
вості, знати свої сильні і слаб-
кі сторони, значимі для даної 
професії якості (особливості 
саморегуляції, самооцінки, 
емоційні прояви, комуніка-
тивні, дидактичні здібності 
тощо).

По-друге, педагог по-
винен володіти загальною 
культурою інтелектуальної ді-
яльності (мислення, пам'ять, 
сприйняття, уявлення, увага), 
культурою поведінки, спілку-
вання та педагогічного спіл-
кування зокрема. Педагог 
– це зразок, який свідомо, а 
найчастіше несвідомо, наслі-
дують учні, переймаючи те, 
що робить вчитель.

По-третє, обов’язковою 
передумовою й основою 
успішної діяльності педагога 
є повага, знання і розуміння 
свого учня як “іншого”, часто 
не схожого на самого учителя 
за базовими психологічни-
ми характеристиками. Учень 
повинен бути зрозумілий 
педагогом і прийнятий ним 
незалежно від того, чи збіга-
ються їхні системи цінностей, 
моделі поведінки та оцінок; 
це також припускає знання 
психологічних механізмів і 
закономірностей поведінки і 
спілкування.

По-четверте, педагог є 
організатором навчальної ді-
яльності учнів, їх співробітни-
цтва, і в той же час виступає 
в якості партнера і людини, 
що полегшує педагогічне 
спілкування, тобто “фасилі-
татора”, за К. Роджерсом. Це 
зобов’язує розвивати органі-
заторські, комунікативні зді-
бності для управління проце-
сом засвоєння знань учнями, 
включаючи їх у активні форми 
навчальної взаємодії, що сти-
мулює пізнавальну активність 
учасників процесу. Розвиток 
таких професійних навичок 
вимагає не тільки глибо-
ких психолого-педагогічних 
знань, але й постійного, сис-

тематичного професійного 
тренінгу.

Таким чином, професійні 
якості педагога мають спів-
відноситися з наступними 
постулатами його психолого-
педагогічної діяльності:

– поважай в учневі люди-
ну, особистість (що є конкре-
тизацією золотого правила 
давнини: стався до інших так, 
як хотів би, щоб ставилися до 
тебе);

– постійно шукай можли-
вості саморозвитку та само-
вдосконалення (бо відомо, 
що той, хто не вчиться сам, не 
може розвивати смак до на-
вчання, “розумовий апетит” 
в інших);

– передавай учневі зна-
ння так, щоб він хотів і міг їх 
освоювати, був готовий їх ви-
користовувати в різних ситуа-
ціях і в своїй самоосвіті.

Ці постулати є конкрети-
зацією загальновідомої тези: 
тільки особистість виховує 
особистість, тільки характер 
формує характер. Педагог 
зобов'язаний бути Особис-
тістю, це його професійна ха-
рактеристика.

Щоб процес розвитку 
проходив успішно, безболіс-
но для дитини, навколо неї 
повинна бути створена від-
повідна атмосфера, так зва-
ний “гуманістичний простір” 
(І.Д. Демакова). У створенні 
такого простору педагог за-
ймає певне місце, відіграє 
одну з головних ролей. Вико-
ристовуючи СЛОВО,  СПРА-
ВУ і СПОСТЕРЕЖЕННЯ (діа-
гностику), педагог створює 
умови, щоб дитина проявила 
себе. Для того, щоб допомог-
ти дитині, можна визначити 
основне правило – “Правило 
7У”:

– “упевненість” – знання 
своїх прав та прав дитини, 
здатність захистити їх. Педа-
гог гарант дотримання прав 
дитини;

– “успішність” – беручись 

за будь-яку справу, педагог 
повинен налаштуватися на 
позитивний результат, тобто 
бути впевненим, що вона під 
силу дітям і йому самому;

– “дивовижність” – потре-
ба розвивати в собі непере-
січність, діти не люблять “пи-
ріжки ні з чим”;

– “переконливість” – вмін-
ня запалити дитячі серця, 
переконати їх у важливості 
справи;

– “шанобливість” – необ-
хідно взаємна повага. Пова-
жаєш думку дітей, вони по-
важають твою. Виховання без 
поваги – придушення особис-
тих якостей;

– “урівноваженість” – в 
класі потрібно бути готовим 
до всього, не ніяковіти перед 
новим і несподіваним, нато-
мість аналізувати і працюва-
ти;

– “усмішливість” – без 
почуття гумору в школі жити 
неможливо. Посмішка – це й 
оцінка, й схвалення, й підба-
дьорювання.

Прагнення жити в якійсь 
спільності, бути нею захище-
ним, самоутверджуватися в 
її середовищі – все це влас-
тиво усім. Тому, якщо педагог 
хоче, щоб діти були добрими, 
необхідно робити все, щоб 
вихованці хотіли бути такими, 
щоб вони знаходили задо-
волення в гарних, моральних 
вчинках.

Тому у педагога не може 
бути ніяких інших цілей, окрім 
цілей життя вихованців. Адже 
для дітей ідея не відділена від 
особистості, і те, що каже їм 
улюблений вчитель, сприй-
мається зовсім по-іншому, 
ніж те, що каже не шанована 
і чужа їм людина. Найвищі ідеї 
в устах останньої можуть ста-
ти ненависними.

Тому варто частіше ста-
вити себе на місце дітей, щоб 
зрозуміти – що їх цікавить, що 
радує, що стомлює, що об-
ражає. Адже виховний про-

цес припиняється в момен-
ти внутрішньої кризи, поки 
дитина не зрозуміє, чому з 
нею так вчинили (поки вона 
не погодиться з тим, як з нею 
повелися, поки вона озло-
блена, що до неї так неспра-
ведливо поставились).

У всьому цьому поля-
гає об’єктивна база єдності 
вихователя та вихованця, 
тобто необхідна умова ви-
никнення відомої всім (але 
не всіма застосовуваної!) 
Педагогіки співробітництва, 
яка будується на принципах 
гуманізації та демократиза-
ції відносин зі своїми вихо-
ванцями.

Для вирішення всіх пе-
дагогічних завдань є два під-
ходи. Один імперативний, 
коли педагог сам вирішує 
завдання, примушуючи своїх 
вихованців робити те, що не-
обхідно для їх майбутнього. 
Другий – гуманний, тобто та-
кий, коли вихователь прагне 
залучити дітей до вирішення 
педагогічних завдань, коли 
він співпрацює з ними, ро-
бить їх своїми помічниками 
у вихованні, навчає тому, що 
вміє сам.

Найголовніше надбан-
ня, яке необхідно зробити 
дитині в період шкільного 
учнівства – це почуття влас-
ної гідності, віра в себе, віра 
в те, що вона знає, вміє і 
може. І досягти цього мож-
на тільки добром, бо тільки 
добро породжує добро. Так 
заповідав чудовий педагог 
– наш сучасник В.А. Сухом-
линський: “Діти – джерело 
натхнення, і мій обов’язок як 
педагога дати їм дитинство, 
зберегти його, бути їм дру-
гом”.

“Від народження до 
трьох років – дитина твій бог, 
з трьох до десяти – твій раб, 
з десяти років – дитина твій 
друг”, – свідчить давньоки-
тайська мудрість.

•

ОСВІТА 
СЛОВА 

МУДРОСТІ

Вихователь не чиновник, а якщо він чиновник, то він не вихователь, і коли 
можна виконувати ідеї інших, то проводити чужі переконання неможливо.

К. УШИНСЬКИЙ.
Добрим учителем є той, хто намагається не тільки вважатися, а й бути 

таким.
Я. КОМЕНСЬКИЙ.
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У  ЗЕЛЕНОМУ  ГАЮ –У  ЗЕЛЕНОМУ  ГАЮ –
ВИЗНАЧНА  ПОДІЯВИЗНАЧНА  ПОДІЯ
У  ЗЕЛЕНОМУ  ГАЮ –
ВИЗНАЧНА  ПОДІЯ

Сонце визирнуло з-під хмари, глянуло на 
Зелений Гай, що на Томаківщині, і всміхнулося.

Воно щоранку всміхається, коли встає й ки-
дає свій перший погляд на наше село. Та хіба ж 
можна втриматися від радісної усмішки, коли 
дивишся з неба на наш Зелений Гай? Кращого 
села немає в цілому світі!

Але сонце всміхається не лише тому, що ми-
лується селом. Є в нього, сонця, ще причини для 
усмішки. Ось воно зазирнуло на подвір’я Зеле-
ногайської ЗОШ І–ІІІ ступенів, ковзнуло своїм 
променистим поглядом по головах хлопчиків 
і дівчаток, їх батьків, односельчан. Сьогодні в 
селі визначна подія: відкриття дошкільної групи 
«Барвінок» при школі. Двадцять маленьких до-
шкільнят віком від 3 до 6 років поповнять шкіль-
ну родину. У селі колись був дитсадочок. Я і мої 
друзі в ньому виросли. Про те щасливе дитин-
ство пам’ятатиму все своє життя.

Так склались обставини, що те приміщення зруйнова-
не. Настав час відродження. Сільська громада, розуміючи 
важливість дошкільного виховання, вирішила відкрити до-
шкільну групу в школі. Батьківський громадянський обов’язок 
зобов’язує нас не кидати безпорадно дітей напризволяще, а 
допомагати утверджуватися в складному світі. Це обов’язок і 
перед собою, і запорука нашого життя.

Фундаментом утвердження людини є освіта і виховання. 
Тому ми, батьки, робитимемо все можливе, щоб у нашому селі 
зберегти середню школу, бо школа – це основа життя села.

Економічна криза заважає реалізовувати багато проблем. 
Але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Вихід знайшли в 
поєднанні зусиль держави і сільської громади. Держава відре-
монтувала незадіяне шкільне приміщення, а сільська громада 
(фермери, підприємці, батьки, працівники школи, односель-

ці) придбала меблі, білизну, посуд, килими, іграшки, ще трохи 
доклали власної праці – і наші малята потрапили у справжню 
казку. На думку батьків, наша дошкільна група аж нічим не від-
різняється від міського дитсадка. Старшому поколінню, на-
шим дідусям, бабусям, спільна турбота про дітей нагадала 
ті добрі часи, коли вони разом усією громадою виходили на 
спільну «толоку» будувати один одному хати, обробляти горо-
ди, допомагати по господарству. Томаківська районна рада, 
державна адміністрація людськими очима дивляться на наші 
проблеми і всіляко сприяють в їх вирішенні.

Висловлюємо велику батьківську вдячність всім, хто допо-
міг нам у цій благородній справі. Вигода тут – і кожному зо-
крема, і суспільству в цілому.
За дорученням батьків голова батьківського комітету 

дошкільної групи «Барвінок» Ю. БОЖЕЙ.

46-а Спартакіада учнів загально-
освітніх навчальних закладів стала 
самою масовою та різноманітною за 
кількістю учасників – 8429 чоловік.

За попередніми підсумками, згід-
но Положення по трьох групах міст 
та районів в залежності від загальної 
кількості контингенту, у комплексно-
му заліку лідирують міста: Дніпропе-
тровськ, Дніпродзержинськ, Синель-
никове, Орджонікідзе, Вільногірськ, 
Тернівка, сільські райони: Новомос-
ковський, Петропавлівський, Широ-
ківський.

Вагомий внесок у підготовку та 
проведення зональних та фінальних 
змагань внесли керівники управлінь 

та відділів освіти 
міст: Павлогра-
да, Вільногір-

ська, Криничанського та Нікополь-
ського районів.

Другий рік поспіль фінал облас-
ного фізкультурно-патриотичного 
фестивалю «Козацький гарт» радо 
приймає місто Жовті Води, де орга-
нізовано й урочисто було проведено 
одне з масових змагань школярів.

У цьому році Міністерством осві-
ти і науки разом з Міністерством 
України у справах сім'ї, молоді і 
спорту, Національним Олімпійським 
Комітетом започаткована І Всеу-
країнська Олімпіада серед учнів за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 
Команди шкіл – переможці обласних 

змагань взяли участь у 22 видах про-
грами. А це значить, що 214 обдаро-
ваних спортсменів нашої області на 
кращих майданчиках МДЦ «Артек» 
та УДЦ «Молода гвардія» виборюва-
ли право стати кращими в Україні.

Гандбольна команда дівчат з міс-
та Кривий Ріг та команда хлопців з 
міста Дніпродзержинськ посіли від-
повідно 2 та 3 місця на І Всеукраїн-
ській Олімпіаді серед учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Юнаки 1998 р.н. у змаганнях з 
футболу на призи клубу «Шкіряний 
м'яч», вперше за останні 5 років, ви-
бороли І місце у зональних Всеукра-
їнських змаганнях.

Г. ЦИМБАЛ, головний суддя 
46-ї Спартакіади школярів.

СПАРТАКІАДА  ШКОЛЯРІВ  –  2010

•
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В  ГОСТЯХ  У  КОЗАЦЬКОГО  ОТАМАНА
Вже традиційним стало таборування 

козаків на березі річки Базавлука напри-
кінці липня на знак вшанування пам’яті 
великого кошового отамана Запорізької 
Січі Івана Сірка.

Цьогорічні урочистості особли-
ві, оскільки у 2010-му відзначається 
330-річчя річниці вшанування пам’яті 
кошового отамана Івана Сірка, і програ-
ма мала бути яскравою. Розпочалися 
урочисті заходи біля меморіалу Івана 
Сірка. Після Козацького кола – показо-
вих козацьких змагань – на урочисто-
му мітингу голова Дніпропетровської 
обласної ради Євген Григорович Удод 
звернувся до присутніх, відзначивши 
наскільки важливим для Дніпропетров-
щини є те, що наша земля стала колис-
кою козацтва. Саме на території Дні-
пропетровської області розміщувалися 
п’ять найвизначніших січей, а козацтво 
для українського народу і сьогодні зали-
шається взірцем військової сили. Саме 
тому у 2007-му році при Дніпропетров-
ській обласній раді була створена коор-
динаційна рада з питань козацтва, куди 
увійшли отамани з усіх козацьких орга-
нізацій області.

Представники обласної влади, ко-
зацькі отамани і духовні діячі поклали 
квіти до могили Івана Сірка. Лунала му-
зика військових козацьких колективів. 
Під різнобарвними козацькими стяга-
ми і хоругвами, серед яких можна було 
побачити навіть російський триколор 
(певно, його привезли з собою козаки з 
Кубані), учасники свята колоною руши-
ли на Співоче поле, біля якого вже ота-
борилися козацькі паланки.

На співочому полі над крутим річко-
вим схилом ще торік встановили сцену, 
де й мали весь день виступати різнома-
нітні фольклорні колективи з усієї Дні-
пропетровщини і навіть гості з сусідніх 
областей. Протягом багатьох годин 

бандуристи, співаки, музики, танцюрис-
ти розважали люд, юні козаки та їхні вже 
дорослі побратими показували козаць-
ку майстерність. У козацькому таборі 
можна було купити різноманітні вироби 
народних майстрів та вишиванки, що 
багато хто і робив, одразу перевдягаю-
чись у національний український одяг.

Яскраве дійство фестивалю козаць-
кої пісні, музики, танцю та народних ре-
месел “Звідси воля розлилася...” уро-
чисто відкрив голова координаційної 
ради з питань козацтва при облраді Ю.Г. 
Вілкул, відзначивши важливість поді-
бних зібрань для сучасної України. Ціка-
во, що Юрій Григорович вже не вперше 
бере участь у таких заходах і протягом 
останніх років всіляко підтримує козаць-
кий рух в нашій області. Певно, тому 
Юрія Вілкула до Співочого поля привез-
ла справжня козацька чайка “Спас”, яку 
зустріли гарматним салютом на честь 
початку фестивалю.

Якщо офіційна урочиста частина 
була розрахована на один день, то коза-
ки зібралися на чотири. Ще 29-го була 
розгорнута похідна Січ: розподілено 
територію у затінку, встановлено наме-
ти, поселення огороджені прапорцями 

або навіть очеретяним тином. Ввечері 
того ж дня зібралося Велике Коло, за-
гальна козацька рада, що складається 
з тих, хто прибув на Січ, обрано наказну 
старшину і розподілено обов’язки. Роз-
почалися вишколи (вишколи – це різно-
манітні навчальні заходи для молодих 
козаків).

Найцікавішим же був наступний 
день, 30-го липня. Після ранкового про-
руху, оздоровчих вправ і купання роз-
почалися вишколи на козацькій чайці 
“Спас”, кінні вишколи і вишколи з ко-
зацькою зброєю. Розгорнулася вистав-
ка виробів народних майстрів.

31-го липня після підготовки до уро-
чистих заходів, Козацького кола і висту-
пів показових колективів на вечір були 
заплановані різноманітні козацькі зма-
гання, включаючи традиційну козацьку 
забаву “лава на лаву”, вечорниці і, звіс-
но, ватра.

У неділю, 1 серпня, перша полови-
на дня до згортання табору також була 
присвячена іграм і змаганням.

По суті, людина, яка потрапить до 
такої похідної Січі, майже чотири доби 
проводить серед сучасних козаків, які й 
досі під час таких зібрань живуть за зви-
чаєвими традиціями на території вільної 
від “алкоголю, тютюну і лайки”, про що 
сповіщають численні об’яви на вході до 
наметового містечка.

І козацька громада радо запрошує 
на такі заходи не лише козацькі органі-
зації і вільних козаків, але й “усіх, хто за 
покликом душі зголоситься взяти участь 
у козацькому таборуванні”. І, звісно, 
спогади від такої зустрічі з однодумця-
ми незабутні.

Наталія ДЕВ’ЯТКО.
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У  КОЖНІЙ 
ДИТИНІ 

Є  СОНЦЕ… 
Вже багато років поспіль на 

базі ліцею НІТ №2, яким керує За-
служений вчитель України, яка 
входить в число 100 кращих дирек-
торів України Л.І. Сбоєва, працює 
дитячий оздоровчий табір «Сонячні 
зайчики». Знаходження в таборі для 
кожної дитини – це час отримання 
нових знань, розкриття творчого 
та інтелектуального потенціалу, 
зміцнення духовного та фізичного 
здоров’я. Все це стало можливим 
завдяки Дніпродзержинській місь-
кій раді, міському управлінню осві-
ти і науки, батькам.

В цьому році в таборі, началь-
ником якого вже багато років є за-
ступник директора І.В. Комарова, 
протягом трьох змін оздоровиться 
450 маленьких дніпродзержинців, 
які мають змогу користуватися 
матеріально-технічною базою лі-
цею НІТ №2.

В основу реалізації виховних 
заходів покладено співробітництво 
педагогів та вихованців, задово-
лення потреб та інтересів дітей, 
щоб кожен, живучи в гармонії з со-
бою та навколишнім світом, вільно 
почував себе в атмосфері табірної 
родини і зміг самореалізуватися у 
різних видах творчої діяльності.

Вихователі та фізичні керів-
ники табору залучають дітей до 
систематичних занять фізичними 
вправами, вчать володіти життєво 
важливими руховими вміннями та 
навичками.

Запам’ятається дітворі і шкіль-
на їдальня. Завідуюча виробни-
цтвом Л.О. Соломко та кухарі 
створили комфортні умови для 
кожного.

Деякі заходи, проведені в табо-
рі, вже стали традиційними: свят-
кове відкриття та закриття зміни, 
«Космічний парад загонів», святко-
ві концерти, «Подорож на планету 
Іменинників», ігри-випробування 
«Крок до зірок», хореографічний 
марафон «Танцюють всі», конкурс 
малюнків на асфальті «Україна – 
очима дітей», «Мелодії літа».

Гуртки «Олімпійські резерви», 
«Веселі дзвіночки», «Комп’ютерні 
ігри», «Дитячий вернісаж», «Хоре-
ографічний» сприяють розвитку у 
дітей творчого смаку, ініціативи, 
фантазії та практичних навичок.

Вихованці мають змогу пе-
реглядати кінофільми в кінокон-
цертному залі «Мир», вистави 
музично-драматичного театру ім. 
Л. Українки, із задоволенням зна-
йомляться з акторською майстер-
ністю юних акторів театру-студії 
«10 квартал».

Кожна дитина – це не лише 
учень, це маленький промінець, 
який взяв у сонечка часточку тепла 
і вчиться зігрівати теплом своїх рід-
них та друзів, своє місто та землю. 
Сподіваємось, що всі назавжди 
запам’ятають девіз табору «Сонце 
на небі, Сонце в мені. Я подарую 
Сонце Землі!».

Л. ВИШНЕВСЬКА, 
заступник директора 

ліцею НІТ №2.

Розвиток державності на 
Україні сприяє появі нових тен-
денцій в освіті. З’явилась ак-
туальна потреба суспільства у 
творчих, діяльних, інтелектуаль-
но обдарованих та духовно роз-
винутих громадян. Адже прогрес 
науки, культури, техніки, бізнесу 
визначається діяльністю людей, 
які по особливому сприймають 
світ. Це обдаровані особистості, 
які і змінюють цей світ. 

Майже всі діти мають твор-
чий потенціал, який можна і по-
трібно розвивати. Однак як важ-
ливо його помітити вчасно, не 
пройти мимо, дати шанс, мож-
ливо, поштовх дитині для розви-
тку її обдарованості. 

Якщо педагог може розви-
нути у дітей вміння фантазувати, 
навчити чути тишу, бачити вірш, 
колір музики, торкнутися сміху, 
веселки, відчути чим пахне свя-
то, морозний ранок – у дитини 
з’являється  натхнення, потреба 
пізнання, бажання навчатись, 
пізнавати більше. Якщо ми змо-
жемо навчити дітей будь-яку 
думку миттєво втілити в живий, 
яскравий образ, тоді і з’явиться 
творча, пошукова, дослідницька 
праця вихованця. 

Обдарована дитина… Як 
упізнати її найперші вияви над-
звичайних здібностей, як орга-
нізувати навчання так, щоб дати 
змогу кожній дитині розкрити 
свої обдарування. Чим і як допо-
могти? Яка вона – обдарована 
дитина? На ці та багато інших 
запитань намагається знайти 
відповідь колектив Центру тех-
нічної творчості та дозвілля шко-
лярів і молоді. 

Послідовною і ціленаправ-
леною є діяльність позашкіль-
ного закладу в цьому напрямку, 
а саме: 

- розроблена система робо-
ти з обдарованими дітьми; 

- підібрано і систематизо-
вано матеріал для дослідження 
обдарованих дітей, вивчен-
ня їх творчого потенціалу та 
психолого-педагогічних осо-
бливостей; 

-створено картотеку обда-
рованих дітей, яка щороку по-
новлюється і поповнюється; 

- створено банк даних, в 
який входить: творчий інди-
відуальний план роботи, діа-
гностичні картки та результати 
психодіагностики, таблиці участі 
та результативності в заходах 
різних рівнів. 

Важливе значення для ро-
боти з творчо обдарованими ді-
тьми має вивчення педагогами 
позашкільного закладу переду-
мов формування обдарованої 
особистості: 

- наявності від народження 
відповідних здібностей; 

- наявності з раннього віку 
середовища, яке стимулює не 
тільки розвиток здібностей, а й 
активне особистісне самовира-
ження; 

- наявності і вдосконалення 

належних вольових та емо-
ційних якостей, наполегли-
вості, захоплення якоюсь 
ідеєю, уміння цінувати час, 
керувати собою; 

- раннє систематичне 
тренування новаторського 
мислення; 
- своєчасне залучення до 

самостійних експериментів з 
метою самоствердження. 

Серед етапів роботи з об-
дарованою особистістю одним з 
найважливіших є етап розвитку 
її здібностей, нахилів. Ця робота 
потребує певних педагогічних 
умов. 

По-перше, потрібно гра-
мотно скласти програму розви-
тку і саморозвитку такої дитини, 
використовувати різні методики 
ствердження виявлених зді-
бностей. По-друге, вміння пе-
дагогом вселити дитині віру в її 
творчі сили та здібності, бо саме 
«чинник успіху» має виняткове 
значення у реальному розвитку 
обдарованості. По-третє, пове-
дінка з дитиною має бути, як з 
особистістю рівною педагогові. 
Цьому сприяють спільні розду-
ми, духовна єдність, дружні сто-
сунки. І, нарешті, обов’язкова 
наявність ускладненого типу 
пізнання, який передбачає по-
шук складних, розрахованих на 
перспективу рішень, здатність 
мислити по-новому, чутливість 
до нових ідей; винахідливість 
тощо. 

Виконання зазначених вище 
задач неможливе без викорис-
тання принципів диференціації 
та індивідуалізації у роботі з об-
дарованими дітьми, що відкри-
ває широкий простір для опра-
цювання надзвичайно гнучкої 
педагогічно доцільної методики, 
особливістю якої є чітка спря-
мованість на загальний та гар-
монійний розвиток обдарованої 
особистості, розширення її соці-
ального досвіду, виховання в неї 
духовно-моральних якостей. 

Ефективність цієї роботи в 
певній мірі залежить і від пра-
вильно спланованої роботи з 
батьками. У практиці нашого за-
кладу - це організація діяльності 
Університету народної педаго-
гіки для батьків. Програма пе-
редбачає повернення батьків до 
того величезного досвіду, який 
накопичив наш народ у справі 
виховання. Тематика занять на-
правлена на переосмислення 
основних ідей народної педаго-
гіки, пройнятої глибокою людя-
ністю, прагненням високо підне-
сти людську гідність, її життєву 
місію, допомогти правильно ви-
значити пріоритети у вихованні 
майбутніх громадян. 

Особлива роль у підготовці 
та проведенні занять батьків-
ського університету належить 
старшокласникам, які виступа-
ють перед батьками з лекціями, 
дослідженнями, проводять екс-
курсії, виставки, готують театра-
лізовані вистави. 

Широкі можливості розви-
тку творчих здібностей вихован-
ців дає робота з народознавства 
в українській світлиці. Тут про-
ходять українські народні свята, 
зустрічі з майстрами народних 
ремесел, авторські виставки 
дітей з народно-ужиткового 

мистецтва. Саме цей напрямок 
дає можливість дітям набувати 
досвід в науково-дослідницькій 
роботі. Це пошукова робота по 
накопиченню матеріалів про 
звичаї, традиції рідного краю, 
записування народних пісень, 
збір етнографічних експонатів. 

Одним з пріоритетних за-
вдань в напрямку організації 
роботи з обдарованими ді-
тьми є пошук нових ефектив-
них форм і методів, які б дали 
можливість дітям сільського 
навчального закладу здобува-
ти знання понад обов’язковий 
освітній рівень, успішно розви-
вати свій творчий потенціал. З 
цією метою в 2007році на базі 
КЗ “Центр технічної творчос-
ті та дозвілля шкільної молоді” 
(ЦТТ та ДШМ) та Партизанської 
середньої школи було створено 
навчально-виховне об’єднання 
«Перспектива». Створене освіт-
нє середовище покликане дати 
унікальну можливість кожному 
учню зайняти свою творчу нішу 
для сьогоднішньої та майбутньої 
успішності і все шкільне життя 
іти сходинками вгору, до влас-
ного успіху. 

Для цього в НВО створю-
ються всі необхідні умови: це 
досить міцна матеріально-
технічна база, високий про-
фесійний рівень педагогіч-
них працівників, перебудова 
навчально-виховного процесу, 
розширення діапазону освітньо-
розвивальних послуг. 

Інтеграційні процеси в за-
кладі позитивно впливають на 
підвищення професійного та 
науково-методичного рівня 
педпрацівників. За високі твор-
чі досягнення в інноваційному 
оновленні національної системи 
освіти колектив НВО «Перспек-
тива» нагороджений Дипломами 
ХI, ХII та ХIIІ Міжнародних виста-
вок навчальних закладів «Сучас-
на освіта в Україні», Грамотою 
Головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації за I 
місце в обласному конкурсі «На 
кращу методичну розробку з 
науково-технічної та художньо-
естетичної творчості»(2007, 
2008, 2009 роки). 

Вже багато років вихован-
ці ЦТТ та ДШМ є активними 
учасниками і постійними при-
зерами Всеукраїнської виставки 
декоративно-ужиткового та об-
разотворчого мистецтва «Знай 
і люби свій край», обласного 
етапу Всеукраїнської виставки-
конкурсу декоративно-ужи-
ткового і образотворчого мис-
тецтва «Знай і люби свій край», 
обласної виставки науково-
технічної та прикладної творчос-
ті «Наш пошук і творчість тобі, 
Україно», Міжнародних виставок 
в м. Торонто (Канада) та о. Куба. 
Також вихованці є переможця-
ми обласної премії «Обдаровані 
діти – надія України», нагоро-
джені поїздками до Міжнарод-
ного дитячого табору «Артек». 

Педагогічний колектив Цен-
тру визнає важливість роботи з 
обдарованими дітьми, знахо-
дитися у постійному творчому 
пошуку, бо все це заради дітей 
– майбутнього нашої нації. 

Людмила КОНДРАТЮК.

Радують 
"Сонячні зайчики"

• •
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Більшість думає, що творення - це 
віддушина: попив трускавецької водич-
ки і... понесло. Але справжня поезія - це 
душа. Вірш для поета - живе звірятко, 
якому він звіряє свої тайни. Знаючи, 
звісно, що людина насамперед духо-
вна, Богом дана, а вже потім все решту, 
творець одухотворює суще, вдихаючи у 
своє творіння феномен Тайни. У народ-
ній казці героя, посіченого-порубаного, 
обмивають спершу „мертвою" водою, 
бо все на землі смертне. Щойно тоді 
зрощуються тканини. Це ж бо земний 
чин - смертну воду п'ємо щодня. Герой 
зцілюється, але тіло ще не живе. І тут 
настає момент істини: лине жива вода 
Божого замислу (віди-всевіди), відбу-
вається вдихання Святого Духа - аж тоді 
воїн оживає і... стає знову безсмерт-
ним.

Ось ця містерійність, прагнення до-
сконалості і водночас межового („Углиб, 
до дна співуче лезо встромляю в корінь 
слова"), оця закоріненість у Первослово 
- визначають секрети поетики Богдана-
Ігоря Антонича.
Неначе в книгах праарійських
Підкова, човен і стріла.
В дібровах сяє срібне військо,
Шумлять санскритськії слова.
Русяві й стрункочолі йдуть племена,
І їхні друзі — кінь та корабель.
Горять на небі ясних зір знамена.
Мов перехрест окрилених табель.

Ген звідти й „росте Антонич, і росте 
трава, і зеленіють кучеряві вільхи", і „на-
хилися, нахилися тільки - почуєш най-
тайніші з всіх слова!"
„Антонич був хрущем і жив колись 

на вишнях,
На вишнях тих, що їх оспівував 

Шевченко.
Моя країно зоряна, біблійна 

й пишна,
Квітчаста батьківщино вишні 

й соловейка!

Де вечори з євангелії, де світанки, 
Де небо сонцем привалило 

білі села, 
Цвітуть надхненні вишні кучеряво 

й п'янко,
Як за Шевченка, знову поять

пісню хмелем."
Так народжується Слово-Бог, Слово-

Пісня, Слово Шевченка, ну і, звичайно, 
санскрит, який заховує наші архетипні 
скарби, охороняє головні корені, обе-
рігає ключі Первослова. Звідси й Краї-
на Благовіщення, у якій „Шевченко йде 
- вогонь, людина, буря." Антонич - поет 
мовний, тому й вимовний, тому про ньо-
го будуть говорити до кінця світу. Він мав 
ключ до глибин прамови, був підключе-
ний до генетичної матриці українства. 
Цей прорив до основ, до глибин гармонії 
розробляв у свій спосіб Микола Зеров із 
неокласиками. В чому різниця? Нема 

в українській лі-
тературі більшої 

постаті в одухот-
воренні приро-
ди, як Антонич. 
Власне природа 
у всіх виявах і 
стихіях реалізує 
духовний порив. 
Антонич - це вза-
ємодія і поєднан-
ня Духа й Мате-
рії, надсвідомого 
з підсвідомим, 
реалізація Духа в 
матеріальному світі. Якщо поет мовний 
- він невідмінно духовний!

Дивно, але й сучасникам поета, і те-
перішнім критикам не прийшло в голо-
ву, що так прозріти біос, так полюбити 
матеріальні прояви Духа могла тільки 
людина глибоко релігійна, особистість 
високого Ідеалістичного світогляду. У 
кращих віршах „Книги лева" та „Зеленої 
Євангелії", зокрема й у загальновідомій 
„Пісні про незнищенність матерії", стру-
мить божественна любов, животворять 
світлоносні та життєтворчі первні усього 
сущого.

Звичайно, це геніальність, але для її 
реалізації необхідна дуже відповідальна 
внутрішня свобода, величезна воля до 
життя, могутня творча воля, сила волі та 
абсолютно стовідсоткова концентрація. 
Ну й, звичайно ж, на все Божа воля, інак-
ше кажучи, Богонадхнення! За його не-
довгий вік - усе це було тою чи іншою мі-
рою властиве Антоничу. Вірші Антонича 
є своєрідними образними формулами 
світобудови та світоруху, які мають без-
конечну і незнищенну перспективу. Ан-
тонич - це яснозора думка, філософія, 
світогляд, це така гримуча суміш, що 
тільки поет великої ЛЮБОВІ міг це сту-
лити докупи в горнилі живого творення.

До цього можна додати відважність 
розчинитися в Особі Народу, злитись 
усеціло з природою; уподібнившись 
усьому і вся, зберегти себе, адже у 
кожної людини - власне, єдине в світі, 
призначення, згідно зі святістю великої 
тріади: Особа Людська, .Особа Народу, 
Особа Божа...

Інтуїція не зрадила Антоничу: з лемка 
він став українцем, продовживши свою 
малу батьківщину на вищому рівні, бо 
його етнос і є однією із найзапахучіших 
віток Українського Дерева. Поет збаг-
нув нероздільність української раси, і в 
цьому його велич, мікро- і макрокосмос 
його високої душі.

Антонич майже однаково сильний 
і в ліриці пейзажно-інтимній, і в полі-
тичній - принаймні намагався досягти 
цього синтезу, як Шевченко. Цьому по-
етові властивий потяг до універсаль-
но всеоб'ємного синкретизму раціо та 
емоціо. В його поезії живе своєрідна ма-
гія стихій, особливо тонка задушевність, 
очуднення і оживлення-осимпатичнення 
усього сущого, коли нема поділу на живу 
і мертву природу.

На мою думку, він міг здогадуватись, 
що душа триєдина. Як і все суще, до 
речі. Підсвідоме зумовлює геніальність 
з генетичної матриці. Надсвідомість 
проявляє Тайну Святого Духа, скеровує 
Богонадхнення. Свідомість, власне, і є 
продуктом взаємодії цих святих вели-
чин - Поле творчості, полігон Господа 
Бога.

Можна сміливо говорити про осо-
бливу релігійність Богдана-Ігоря Анто-
нича - без поділу на конфесії: він жив у 
Бозі і його творіннях, як мовиться, все-
ціло, на всі сто відсотків. Він став нова-
тором з божої ласки, як його улюблений 
вчитель Тарас Шевченко, як був новато-
ром надхненник євангелійного вчення 
Ісус Христос. Ось у цьому Богонаслі-
дуванні - феномен нашого Поета, як і 
кожної іншої людини, яка досліджує, на-
слідує і творить за образом та подобою 
Слова з усіма Його синонімами: Любов, 
Життя, Творчість, отже - Бог!

Хоч я і сказав дещо про універсаль-
ність Поета, але це щойно одна його 
іпостась - Антонич багатоликий: лірик, 
мілітарист, герой зриву, воїн, філософ, 
чарівний клубок чогось такого незмін-
ного і незамінного, який знав, що вічно 
змінюватись - звичай велить!

Богдан ЧЕПУРКО, Львів.

P.S.
Минулої зими у Львівському Палаці 

мистецтв виставили для всенародного 
огляду проекти пам'ятника юному, а вже 
понад столітньому Поету. Переможця 
не виявили: щось трошки від Антонича 
є в кожній несміливій пропозиції, однак 
узагальненого образу нема.

Як у народі схвалюють зображення? 
„Як живий!" І це „живий" означає не тіль-
ки „подібний", а й переконливий, об-
разотворчий.

Звичайно, Антонич - насамперед 
символ закоханості, весняності, квіту-
вання, неперервності життя, незнищен-
ності матерії, одухотвореної Творцем 
і осимпатичненої творцями, але ж ми 
мали б упізнавати в ньому себе, а в собі 
поета, тобто пам'ятник має бути про-
стий: ось там, скажімо, поза постаття-
ми, у живій природі - хрущі на вишнях 
чи в бузку (вишню можна посадити сте-
пову або й карликову „японську" - її ще 
можна зустріти па крутосхилах поділь-
ської Бакоти, яка зберегла субтропічну 
рослинністо), а стежкою чи алейкою 
розмашисто і надхненно із ледь при-
мруженим і водночас здивовано роз-
ширеним поглядом крокує пам'ятник 
Богдану з бронзи чи й сама пам'ять про 
втілену Поезію буття... А за ним на пів 
кроку закохана Оля — це ж символ усіх 
землян, їхньої вродливої присутності в 
цьому житті, це поспішають у позачассі 
наші сучасники і, як завжди, не встига-
ють у світ великого ідеаліста та чарів-
ника Слова. Безумовно, пам'ятник мав 
би вписуватись у краєвид, але головне, 
все-таки, фігури, бо попри важливість 
тла образ людського призначення, за-
галом світообраз української душі - ви-
значальний на всі часи.

Звичайно, скульпторами не наро-
джуються - скульпторами стають, але 
магія поезії мала б струміти із фігураль-
но структурної візії, бо це така субстан-
ція, що або вона є, або її нема!

Богдан Антонич не минувся - він 
наше майбутнє.

Б.Ч.

ФЕНОМЕН  АНТОНИЧА

Про автора. Богдан Петрович ЧЕПУРКО народився 26 серпня 
1949 р. в с. Осівці Бучацького району Тернопільської області. Закінчив 
Львівський університет.

Автор поетичних збірок «Сонячна дорога» та «Код спадковості»; 
книжок для дітей: «Чом ти, гуско, боягузко?», «Вітер нашої землі», «Ми 
зварили борщику»; народознавчих трактатів: «Українці», «Небесна ро-
дина», «Приказкове коло». •
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Про сумну долю мого 
земляка Івана Івановича 
Яцюка мені довелось ді-
знатись за незвичайних 
обставин. Я був пере-
ведений у сусідній Ново-
московський район, що 
на Дніпропетровщині, в 
семирічку с. Королівки, 

тому став на облік в Мико-
лаївській сільській Раді, на 
території якої знаходилась 
згадана школа. Дивлячись в 
мій паспорт, секретар викон-
кому — миловидна жінка се-
реднього віку - з 
якоюсь тривогою 
промовила:

- З вашого 
села у нас колись 
працював учителем Іван Іва-
нович Яцюк. Ви, напевно, 
його знали? - в її запитанні я 
інтуїтивно відчув нотку суму.

Нашій розмові завадив 
Герой Соціалістичної Праці, 
фаворит-кукурудзовод, го-
лова колгоспу ім. Чкалова 
Олексій Романович Щерби-
на. Я стояв спиною до две-
рей і не помітив його. І, мов 
навмисне, моя рука потяг-
нулася до папірця на столі, 
який привернув мою увагу. То 
було запрошення Щербини 
на сесію сільради, де згаду-
валися його численні титули. 
Я засміявся і сказав секре-
тарю, що коли російські царі 
перелічували в указах захо-
плені і приєднані ними чужі 
землі, то подібний перелік 
вони закінчували словами: 
"и прочая и прочая". Жінка 
змінилася на лиці, і тільки 
тоді я збагнув чому, коли до 
столу рвучко підійшов сам 
голова колгоспу. Він взяв у 
руки запрошення і порвав 
його, сказавши секретарю:

- Віднині пишіть коротше: 
Герою Соціалістичної Праці і 
депутату сільської Ради.

Після цих слів він круто 
повернувся і вийшов із кабі-
нету.

- На вас чекають великі 
неприємності, - сказала мені 
жінка співчутливо.

І справді, через кілька 
хвилин до кабінету увійшов 
водій Щербини і повідомив, 
що той чекає мене в машині, 
аби порозмовляти.

- Тільки ви йому не су-
перечте, - прохала мене до-
бра жінка-секретар. Але її 
побоювання були марними.

- Ви в свою Королівку? 
- запитав Щербина, коли я 
представився йому. - То я 
вас підвезу, бо маю справу 
до вашого голови колгоспу. 
Вам, певне, сказали, що я 

справжній дракон. 
Сідайте в машину, 

не бійтеся.
- Я фронтовик, тому 

страшнішого за фронт для 
мене немає нічого.

Ми обидва засміялися. 
Цей сміх був сигналом для 
відвертої розмови. Сім кіло-
метрів до Королівської семи-
річки ми проїхали швидко.

- Я вас довезу до самої 
школи, аби всі бачили, що 
сам Олексій Романович вас 
підвозив, то й до вас будуть 
ставитися з повагою.

Пахнуло саморекламою, 
проте він казав правду. А я 
тоді подумав про нього, що 
він зробив чимало добра для 
держави, але немало непри-
ємностей для окремих людей. 
Він перервав мої думки.

- Між тим я теж знав ва-
шого земляка Івана Івановича 
Яцюка. Хоча і з однією ногою, 
але так робив свою справу, 
що ми заздрили. А покінчив з 
собою у тюрмі даремно, ми, 
молодь Миколаївки, домага-
лися тоді його звільнення, але 
запізнились.

Для мене ніч після зустрічі 
з Щербиною була безсонною. 
І не в ньому причина - непоко-
їла доля людини, яку спочатку 
визнали "ворогом народу", а 
потім, через відсутність від-
повідних фактів, змушені були 
звільнити, та не встигли. Я в 
пам'яті гортав сторінки свого 
босоногого дитинства...

Недалеко від подвір'я 
моєї тітки Наталки Талалай 
ми влаштували собі стадіон і 
ганяли м'яча. Серед нас виді-
лявся Іван Яцюк, років на три-
чотири старший за інших. Ліва 
нога була відрізана до коліна 
- малим потрапив під каток, 
коли молотили пшеницю. З 
допомогою костура він разом 
з нами досить швидко бігав. 
Інколи, як кенгуру, стрибав 
на одній нозі, не втрачаючи 
рівноваги. Тому собі в партне-
ри по грі Іван вибирав сам. а 
не навпаки. Хлопець успішно 
закінчив В'язівську семиріч-
ку, потім Новомосковський 
педтехнікум і став Іваном Іва-
новичем, учителем третього 
класу Миколаївської школи. 
Це все я розповів секретарю 
сільради при нашій другій зу-
стрічі.

Вона сиділа навпроти, за-
смучена, в очах стояли сльо-
зи. Коли жінка трохи заспоко-
їлася, я попрохав розповісти 

все, що їй відомо про Івана 
Івановича.

- Ваня був душевною лю-
диною. Він жив на квартирі 
поруч з нами. Багато читав, 
розповідав новини, про які ді-
знавався з книг. Я не на жарт 
закохалася в нього, - жінка 
скупо посміхнулася. - Його фі-
зичних вад не помічала, проте 
помічав він їх сам. Тому довго 
"відбивався" від мене під різ-
ними приводами. Але, зре-
штою, зрозумів, що даремно, 
і почав відповідати мені вза-
ємністю. І ось почалися про-

кляті народом роки репресій. 
У 1938 році було заарештова-
но кількох вчителів технікуму, 
в тому числі й директора на 
прізвище Борщ, колишньо-
го командира Червоної ар-
мії. Хтось згадав, що під час 
арешту бачили на подвір'ї 
технікуму і Івана Яцюка (а 
його з костуром легко було 
запам'ятати). Чому б се йому 
вештатися серед студентів? 
Не інакше, як мав зв'язки із 
заарештованими Борщем та 
вчителем співів Мусієнком, 
який теж став жертвою НКВС! 
Потрапивши разом із ними до 
в'язниці і зазнавши нелюд-
ських знущань, Іван Іанович 
спочатку намагався повісити-
ся, але сорочка не втримала. 
За спробу самогубства його 
було переведено до карцеру, 
де він помітив цвях і з його до-
помогою перервав собі вену. 
Отож зійшов кров'ю...

Я теж добре знав Івана 
Яцюка. Це була щедро об-
дарована людина, справжній 
вчитель. Іван грав на багатьох 
музичних інструментах, спі-
вав, малював, був доброзич-
ливим і працелюбним. Все це 
не залишало байдужим се-
лян, тому на сільській сходці 
і звернувся голова сільради 
Назар Мефодійович Біленко 
(пізніше розкуркулений) до 
жителів села з пропозицією 
послати Івана за кошти села 
на навчання. Йому громада 
виділила 40 карбованців. Це 
на екзамени, а потім хай живе 
на стипендію, вирішили селя-
ни. Іван-сирота став студен-
том, жив на стипендію і добре 
навчався...

Отак і загинув молодий 
здібний вчитель, обріханий 
і принижений безпідстав-
ними підозрами, бо то був 
час дикої несправедливості і 
безправ'я, які панували в "ім-
перії зла".

•  НЕ  ПІДЛЯГАЄ  ЗАБУТТЮ
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ВОРОГ  НАРОДУ

БАЮ-БАЮ 
Мати сина колихала; 
Колихаючи, співала: 
"Ніч заходе, треба спати,- 
Коло тебе рідна мати.

Я тебе нагодувала, 
І сповила, і приспала;
Колишу тебе й співаю, 
Спи, дитино! баю-баю!

Будеш ти рости помалу, 
І нікому на поталу 
Я не дам тебе, мій сину, 
Поки ляжу в домовину.

Геть від нас усяке лихо, 
Хай круг тебе буде тихо! 
Над тобою я співаю, 
Спи, дитино! баю-баю!

Ти зростеш собі на славу, 
Будеш мати силу жваву 
І одягнешся в лудани, 
Кармазинові жупани.

А поки рости ти будеш 
Та ту славу роздобудеш,
Я не сплю, тебе качаю, 
Спи, дитино! баю-баю!

Я знайду тобі коханку — 
Чорнобривую панянку;
Оженю тебе, мій сину, 
Та тоді хоч в домовину!

Спи ж, нехай 
Господь з тобою! 

Ніч покрила землю млою. 
Я не сплю, тобі співаю, 
Спи, дитино! баю-баю!"

Анатолій КРАВЧЕНКО

ВІТРЯК
Куди летиш, вітряк, 
не в змозі одірватись 
від матінки землі? 
Куди летиш, верткий?

Та ніколи йому 
до мене обізватись, -
весь час він лопотить, 
характер, бач, такий!

Одвічний вітрогон
на пагорбі, мов вершник, -
затямилось йому:
він - вищий, всі - малі.

Хай жорна стугонять! 
А вітряку не вперше 
на небо зазіхать - 
й лишатись на землі.

•  ПОЕТИЧНИЙ  РОЗМАЙ

Яків ЩОГОЛІВ

•
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- У першому посланні 
апостола Івана є такі слова: 
"Хто чинить гріх, той від ди-
явола, бо диявол грішить від 
початку" (3:8) Прошу розпові-
сти про гріх, його визначення 
і вплив на людське життя.

- Перед тим, як говорити 
про сутність гріха, я вважаю 
потрібним пояснити що є гріх. 
Є різні пояснення гріха. На-
приклад, секулярна, світська 
психологія не вживає слова 
"гріх", а називає ненормаль-
ні аспекти життя, мислення, 
почуття чи діяльності таки-
ми термінами, як проблема, 
відхилення, дивацтво, пси-
хопатологія тощо. Теологія 
називає гріхом людську не-
здатність виконувати волю 
Божу. Крім того, визначає гріх 
як неслухняність і переступ 
перед Божею волею.

В богословії теолог Берк-
гоф дає таке визначення: "Гріх 
- це відсутність погодження з 
моральним законом Божим в 
діях, прихильності або стані". 
А теолог Басуелл пояснює 
так: "Щось в творенні, що не 
відображує, або що є проти, 
чи суперечить святому ха-
рактеру Творця". Це вірно, бо 
моральний закон є відобра-
женням характеру Божого.

Згідно Писання гріх є по-
рушенням закону Божого і 
специфічним способом вияв-
лення зла. Апостол Іван каже: 
"Кожен, хто чинить гріх, чи-
нить і беззаконня. Бо гріх - то 
беззаконня" (І Ів. 3:4).

Але гріх - це не лише одна 
дія чи конкретний вчинок. Він 
є засадою світського життя. 
Акт гріха виникає з принци-
пу або природи людей, коли 
вони гріховні. "Погане дерево 
родить погані плоди" (Мтв. 
7:17), а "з лихого серця вихо-
дять лихі думки" казав Хрис-
тос (Мтв. 15:19). Крім того, 
гріх є несправедливим актом, 
спрямованим проти Бога та 
людини і проявляється в не-
здатності та небажанні люди-
ни бути слухняною Богові для 
людського добра.

Апостол Павло в своїх 
посланнях гріх майже персо-
налізує і зображує як злу осо-
бистісну силу, яка поневоли-
ла людство.

Біблія також учить, що гріх 
властивий або притаманний 
людській природі. Народжу-
ючись, ми приходимо в гріш-
ний світ і більше того, ми на-
роджуємось схильні до гріха. 
В Псалмах написано: „Отож, 
я в беззаконні народжений, і 
в гріху зачала мене мати моя" 
(Пс. 50:7). Ще один псалом: 
"Від лона ще материнського 
— вже віддалені несправед-
ливі, з утроби ще матерньої 
заблудилися неправдомовці" 
(Пс. 57:4). Церковна тради-
ція це називає перворідним 
гріхом, маючи на увазі не 
біологічний чи фізичний по-
рок, а духовну інфекцію, яка 

таємничим способом пере-
дається від покоління до по-
коління. Людська природа не 
породжує гріха, але вона ним, 
тобто гріхом породжена. По-
ходження гріха оповите таєм-
ницею і, без сумніву, пов'язане 
з проблемою зла.

- У Біблії говорять про гріх і 
Старий Заповіт, і Новий Запо-
віт, Євангелія. Чи є різниця в 
поясненні гріха в Старому За-
повіті і в Новому?

- Як Старий Заповіт Біблії, 
так і Новий Заповіт говорять 
про віру. Віра основана на За-
коні, вона основана на Єван-
гелії. Старий Заповіт говорить 
про Закон і гріх пояснюється 
в Старому Заповіті як пору-
шення моральної заборони 
Закону.

Натомість з Євангельского 
погляду гріх не стільки є пору-
шенням морального кодексу 
Закону, скільки розірванням 
Заповіту з Богом, а гріх не 
стільки спрямований проти 
Закону, скільки проти любові.

- Як сталося це нове від-
ношення, новий зв'язок, но-
вий стосунок? Згідно Біблії 
гріх карається смертю, то чи 
справедливий, святий Бог міг 
піти на компроміс з гріхом, з 
грішною людиною і вже не ка-
рає смертю?

- Для яснішого зрозуміння 
повернемося до початків, до 
Старого Заповіту Біблії. Бог 
ніколи на компроміс гріхові 
не пішов і не піде, але в Сво-
їй любові до Свого творіння 
— людини приготував план її 
спасіння.

Для спасіння Бог вибрав 
ізраїльський, щоб через цей 
народ послати Спасителя. 
Отже, головним керівником 
цього народу був вибраний 
законодавець Мойсей, через 
якого Бог дав закони для пра-
ведного життя. Коли хтось з 
громади впадав у гріх, згідно 
закону, щоб не губити людину, 
було потрібно заплатити жерт-
вою за провину. Для цього був 
даний церемоніальний закон, 
закон жертвоприношень, згід-
но якого на місці людини мала 
померти невинна тварина.

- А хто ж звершував це 
жертвоприношення, бо ж Бі-
блія каже, що усі згрішили, то 
чи могла грішна людина звер-
шувати акт жертвоприношен-
ня за гріхи іншої людини?

- В третій біблійній книзі 
Левіт описується, як і хто при-
носив жертву, бо жертви були 
різні. Наприклад,  про жертву 
за гріх описується в 4-му роз-
ділі книги Левіт. Той, хто на-
вмисне згрішить проти якоїсь з 
заповідей Господніх, мав при-
вести до храму з молодої худо-
би бичка, вола, козла чи вівцю, 

це залежить хто і якою прови-
ною грішив, і священик звер-
шував жертвоприношення.У 
біблійній книзі дуже докладно 
описано, як саме здійснював-
ся цей церемоніал.

- То значить, що людина 
могла виправдатися перед 
Богом, Законом?

- Ні, бо апостол Павло в 
Посланні до Римлян (3:20) по-
яснює, що „... жодне тіло діла-
ми Закону не виправдається 
перед Богом, — Законом бо 
гріх пізнається".

- Тоді, для чого був даний 
Закон, для якої цілі приноси-
лися жертви? 

- Важливо підкреслити 
дві цілі Закону. Перша ціль, 
як пояснює апостол Павло 
в Посланні до галатів (3:24), 
що Закон до Христа був ви-
ховником. Через послух За-
конові людина мала прова-
дити праведне життя. Закон, 
по-перше, вимагав любити 
Бога і бути послушним Його 
заповідям і через поведінку 
мати правильне відношення 
з Богом. Крім того, Закон ви-
магав правильної поведінки 
в суспільних відношеннях. В 
Десяти Заповідях описані ці 
вимоги, як пошана батьків, за-
борона убивати, заборонені 
перелюб, крадіжки, фальшиве 
свідчення і жадібність.

Від самого початку Біблія 
об'єднує в одне ціле послух і 
життя. Послух оберігав радість 
правдивого життя, а непослух 
не тільки в наслідку викликав 
розплату, але заміняв життя 
на смерть.

Закон вимагав покори, по-
слуху, але не міг допомогти 
людині бути слухняною, покір-
ною до Бога.

Друга ціль Закону ще важ-
ливіша за першу, що Закон 
був прообразом, виявленням 
в символах тих благ, які мали 
прийти. В Посланні до євреїв, 
в 10-му розділі (10:1,3,4) автор 
поянює, що Закон був немов 
тільки тінню майбутніх благ, а не 
самим виглядом речей. Тими 
самими жертвами, які прино-
сяться постійно щороку, ніколи 
не можна зробити доскона-
лими тих, які приступають до 
Бога. Але цими жертвами що-
року нагадується про гріхи.

Жертва Ісуса Христа кра-
ща, ніж старозавітні жертви, 
тому що це була добровільна 
і покірна жертва праведної 
людини — Сина Людського 
Ісуса Христа і Сина Божого, а 
не недобровільна, примусова 
жертва тварини. Жертва Ісуса 
і виконання Божої волі були 
досконалими і, отже, прокла-
ли шлях до нового прощення, 
примирення з Богом та посвя-
чення.

- У чому полягає суть жерт-
ви згідно Нового Заповіту?

- Автор Послання до євреїв 
(9:11-18) пояснює, "Христос 
Первосвященик майбутнього 
доброго, прийшов із більшою 
й досконалішою скинією, не-
рукотворною, цебто не цього 
творення, і не з кров'ю козлів 
та телят, але з власною кров'ю 
увійшов до святині один раз,та 
й набув вічне відкуплення. Бо 
коли кров козлів та телят та по-
піл із ялівок, як покропить не-
чистих, освячує їх на очищен-
ня тіла, скільки ж більш кров 
Христа, що Себе непорочного 
Богу приніс Святим Духом, 
очистить наше сумління від 
мертвих учинків, щоб служити 
нам Богові Живому! Тому Він — 
Посередник Нового Заповіту, 
щоб через смерть, — що була 
для відкуплення від переступів, 
учинених за першого заповіту, 
— покликані прийняли обітни-
цю вічного спадку. Бо де запо-
віт, там має відбутися смерть 
заповітника, заповіт-бо важ-
ливий по мертвих, бо нічого не 
варт він, як живе заповітник. 
Тому й перший заповіт освяче-
ний був не без крови".

- Ісус Христос є централь-
ною Особою в історії спасін-
ня.

- В Посланні до євреїв 
пояснюється картина жерт-
воприношення в Старому За-
повіті, яка вказує на жертву 
Ісуса Христа, щоб нам було 
легше зрозуміти силу Ісусової 
жертви, говориться, що Ісус 
Христос став Первосвящени-
ком Нового Заповіту, прийняв 
смерть для відкуплення усіх 
і тих, хто жили в часи Старо-
го Заповіту і нас, які живемо в 
час Нового Заповіту. Це Хрис-
тос установив Новий Заповіт 
поміж Богом і Його народом. 
Жертва Ісуса Христа є гаран-
тією вічної нагороди усім лю-
дям, які житимуть для Бога 
через віру в Його відкуплюючу 
жертву, яка є ціною нашого 
спасіння.

Так що проблема гріха 
остаточно вирішена. Написа-
но, що Христос з'явився один 
раз на схилку віків, щоб влас-
ною жертвою знищити гріх. 
І як людям призначено раз 
умерти, а потім суд, так само 
Христос, один раз принесе-
ний в жертву, щоб понести 
гріхи багатьох, а вдруге не для 
очищення гріха явиться, а для 
тих, що чекають його на спа-
сіння (Євр. 9:26:28).

Єдина можливість приго-
тувати себе до вічності — це 
прийняти відкуплюючу жертву 
Ісуса Христа і посвятити себе 
для служби Богові та силою 
Святого Духа протистояти грі-
хові і жити святим життям.

Треба молитися Богові, 
щоб Він відкрив нам наші грі-
хи, оберігав нас від гріхів, про-
щав нам гріхи і не згадував їх 
більше ніколи.

Амінь.

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

ОСТАТОЧНЕ  БОЖЕ  РІШЕННЯ  СУТНОСТІ  ГРІХА

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

•  ХРИСТИЯНСЬКА  СТОРІНКА

•
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У вересні професійне свято - День 
працівників лісу.

Ліс для індустріального Придніп-
ров’я має особливе значення. Зелені 
рукотворні пояси навколо промисло-
вих міст рятують людей від шкідли-
вих викидів індустріальних монстрів.

Ліс у Придніпров’ї, в зоні Степу 
- творець сприятливого клімату для 
людей, сприяє ефективному веден-
ню сільського господарства. Зре-

штою, ліс - місце, де серце і душа 
знаходять затишок і лісова тиша, і 
шепіт трав, і спів птахів - все це за-
вдяки роботящим рукам працівників 
лісу, які сьогодні дбають про при-
йдешні покоління.

І якщо у лісі на березі річки зва-
рили юшку, то неодмінно загасіть 
вогонь і приберіть сміття, як на-
лежить цивілізованим, вихованим 
людям, і тоді завжди у всіх буде 
добрий настрій. І пам’ятайте, ліс 

любить тишу, як і кохання. В тиші і 
коханні хай радіють нові покоління. 
Вітаємо працівників лісу із профе-
сійним святом. Хай завжди буде ліс. 
І доброго здоров’я трударям зеле-
ної планети!

А про що шепоче ліс і степ, роз-
мірковує журналіст Василь Пере-
тятько із начальником Дніпропе-
тровського обласного управління 
лісового і мисливського господар-
ства Василем Клешнею.

•  ДО  ДНЯ  ПРАЦІВНИКІВ  ЛІСУ

Всі ми вийшли із лісу. 
Певна річ, що не од-
ночасно, багато люду 

полишилося на деревах і 
не збираються злазити, а 
ті, хто зліз - часто ногами 
на землі, а душа на дере-
ві. Тож, і маємо проблеми і 
на землі, і в лісі, a, як відо-
мо, коли людина не вирішує 
земних проблем, сама стає 
проблемою, проблемою ло-
кальною і глобальною.

Багато горя на землі від 
тих, хто обійняв дерев’яне 
керівне крісло на землі, а 
душа не злізла з дерева, і, як 
наслідок, хижацьке ставлен-
ня до всього, що творив тво-
рець на грішній землі. З лісу 
то вийшли, а як повернутися 
до пралісу, до творчих про-
блем існування всіх живих 
істот на землі?

Вогонь за Божою волею 
із блискавки виник у лісі, а не 
тільки звір і гриби, а вогонь і 
інстинкт захисту, і голод по-
родив працелюбність тих, 
хто першими корчував ліс, 
аби засіяти ділянку злаками. 
Відтоді і хрестимося, коли 
гримить грім, і беремось за 
голову, коли півень клює пі-
кантне місце у тих, кому дано 
владу, аби вчасно і хрестити-
ся, і молитися, і про курочок 
для півня дбати, та і не тільки 
про курочок, про все те, що 
називаємо природою, хоч 
до слова природа доточи-
ли слово "середовище", бо, 
справді, із природного до-
вкілля зусиллями тих, у кого 
душа полишилась на дереві, 
сотворили "середовище", 
де люд прагне сховатися від 
глобальних катаклізмів чи то 
потепління, чи похолодання, 
чи від засух і повеней. І пере-
конуємося, що за все треба 
платити і дбати.

Ми думаємо, що зна-
ємо багато, ледь не все, 
творець щороку дає знати, 
що ви, хлопці, ще не тільки 
букварі, а й читати не навчи-
лись, які треба Божі закони 
знати на землі. Я пам’ятаю, 
як у школі вчили напам’ять 
цитату Мічуріна, то і зараз 
її нагадую: "Ми не можемо 
чекати милості від природи, 
взяти її - наше завдання". І 
беремо, беремо і добралися 
до самого краю - розіпнули 
український степ гірше лю-
того ворога, розорали по 
саму ріпицю - втричі більше, 

ніж у європейських державах. 
Розорали і радіємо, що ма-
ємо ріллі більше всіх - понад 
34 мільйони гектарів. Так, так, 
панове, а врожаї які? Собак 
не вистачить, аби у них очі по-
зичати від сорому за те без-
душне господарювання на 
благословенних чорноземах.

Пригадуєте народну при-
тчу. Запитали Бога, чому він 
Україні дав майже третину 
світових чорноземів? Бог 
лукаво посміхнувся і мовив 
заздрісним прочанам: "Не 
хвилюйтесь, багатими будуть 
там на чорноземах не швид-
ко. Я їм посилаю недоколиха-
них керівників". І, як бачите, в 
Україні мають те, що мають.

- Так пошліть мудрих вож-
дів, - не відступають прочани.

- Молитись треба і добре, 
добре, добре працювати, як 
ті китайці чи американці, а не 
скаржитися на тяжку долю на 
землі. Сала і ковбаси мало 
аби виросли крила - треба 
мати віру, істинну віру в душі, 
і народяться тоді доколихані 
і виховані мудрі мої посланці 
на благословенну Україну.

І пішли геть прочани, 
думаючи думу тяжкую про 
власну долю. Зупинились, 
озирнулись, навколо степ і 
почули дзвони, дзвони степо-
вого храму і рушили вони по-
молитись та мати боже благо-
словення на звитяжний труд 
на українських чорноземах.

Така притча. Така божа 
милість.

Схаменутися пора. Лихо 
не дрімає, а щороку нагадує 
про злочинні помилки не-
доколиханих керівників. Як 
говорив мені мудрий земле-
роб Дробітько із села Котівка 
Магдалинівського району, де 
шар чорнозему сягає більше 
метра, а врожаї кукурудзи, 
картоплі, пшениці, цукрових 
буряків мають вищі, ніж захва-
лені європейці, говорив: "Ді-
вку можна одурити, а землю 
ніколи". І хлопці сповна мають 

віддачу кожного метра чорно-
зему. Так що треба добре ду-
мати, коли берешся за плуг в 
українському степу. А сьогод-
ні в Україні радіють, що треті 
у світі за експертом зерна, 
непродовольчого як правило, 
бо вже ліньки перетворюва-
ти зерно на м’ясо, молоко і 
продають, а закупили на два 
роки наперед майже чотири 
мільйони тонн так званого 
м’яса, яке українські коти не 
їдять, зате їдять українські 
бідняки, яких обкрадають ті, 
хто зістрибнув із дерева, коли 
трясли груші так званої при-
ватизації за індульгенціями 
майнових сертифікатів. Ав-
торів світового шахрайства 
ніхто і не думає притягати до 
суду та накинути петлю з того 
дерева, із якого злізли нуворі-
ші, які по-панськи створюють 
всілякі благодійні фонди, про 
людське око,аби замаскувати 
істинну суть своїх   злочинних 
вчинків, мажуть салом губи 
люду, а самі ховаються у ма-
єтках і в Україні, і за морями. 
Щось довгенько Всевишній 
спостерігає за фарисеями, 
певно, готує новий указ, за 
яким бідні стануть багатими, 
чи багаті поділяться із бід-
ними. Пам’ятаєте прислів’я: 
"Казав пан кожух дам, та 
тільки слово його тепле". Та 
мають же колись відлитися 
сльози...

А всім відомо, що хто рано 
встає, тому Бог дає. Та бачи-
мо, що можна і не вставати 
рано і все мати, і мати не від 
Бога, а від сатани. А гроші 
пахнуть, коли смаженим пах-
не у суспільстві, і смалене те 
має називатися судом, про 
який ще писав Пророк - Тарас 
Шевченко.

Хто не їхав українським 
степом? Не знайти таку люди-
ну в Україні, яка не милувала-
ся ландшафтом наших полів. І 
мало хто здогадується, що це 
не степ, а рілля, яка дає нам 
харч, а точніше - годуваль-

ниця, а степ, як природна 
зона, становить сорок від-
сотків площі України. Від 
степової екосистеми по-
лишився один відсоток. У 
степу спостережливе око 
побачить і зайця, і лисицю, 
байбака і ховрашка, козу 
і оленя, а тепер і вовка, 
зустріне степову гадюку і 
безліч ящірок і птахів. А во-
лодар степових просторів 
- жайвір-співак неперевер-

шений, який із степових трав-
струн на скрипці небаченим 
смичком виграє мелодії укра-
їнського степу, які линуть за 
горизонт і потопають у серці 
Дніпра.

У степу ростуть рослини і 
живуть тварини, які, крім сте-
пу, не можуть рости і вижити у 
інших зонах. 

Іду з хутора Зелений Си-
нельниківського району до 
большака степом, і хочеться 
впасти у красу, втопитися у 
запахах степу, які не зрівняні  
з жодними парфумами світу, 
лягти горілиць, сховатися у 
шовковій траві і дивитися у 
чародійне степове небо, де 
дивовижні хмари набирають 
сили аби впасти дощем на 
спраглий степ. А степ, як же-
них після шлюбної ночі, вми-
тий і чистий, і урочистий як 
сорокапудове яйце, - роботи 
просить у мудрої селянської 
голови.

Степова дорога. А обабіч 
дикі червоні маки. Червоні 
маки, як поцілунки небесних 
богинь, полум’яніють в степу 
і вітерець степовий ворушить 
їх ніжні незаймані уста, які 
виспівують мелодії близькі 
людському серцю, яке тужить 
за тишею і співом жайвора у 
небі, який витягує із людсько-
го серця сум і тугу, смуток і 
печаль, і так струна до струни, 
а серце наповнюється музи-
кою, музикою степу і огортає 
серце дивовижне піднесене 
до неба почуття, почуття волі 
тіла і духу, і не підозрюєш, що 
то і є щастя, щастя бачити і 
слухати таємниці українсько-
го степу, який наповнює сер-
це земним скарбом - красою, 
красою, яка веде серце на до-
брі діла, на добрі думки і вчин-
ки, і лише пісня над чебреця-
ми і молочаями, типчаками і 
ковилями, і ховається десь у 
степових криницях, де літньої 
днини зморені пастухи напу-
вають череду, і вдячні корови 

Василь ПЕРЕТЯТЬКО, журналіст

ПРО ЩО ШЕПОЧУТЬ ПРО ЩО ШЕПОЧУТЬ 
ЛІС І СТЕПЛІС І СТЕП
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рушають на тирло, аби госпо-
дарям віддати свій степовий 
скарб  - молоко, яке всотало 
здоров’я всіх цілющих трав 
українського степу.

І хто викохався у такій кра-
сі, той до скону не забуде за-
пах молока і степу, і ту диво-
вижну мить степової веселки, 
коли після дощу степова під-
кова тримає небо і все живе 
на землі. І степ народжує 
нову пісню, новий приспів, і 
звучить пісня завжди. Приту-
літь вухо до степу і він,степ, 
відкриє свої таємниці, і любов 
огорне серце.

Доводилося бачити роз-
ораний степ, де порушені 
степові біотоки і ті степові 
борозни невигойної рани на 
довгі роки родили бур’янами, 
там ні за що зачепитися очам 
ні худобі, ні птиці, а недоко-
лихані голови мали на меті із 
цілини взяти додатковий вро-
жай, а результат - деградація 
рослинного килиму степу. А 
відновити біогенну силу його 
ландшафтів - робота не для 
одного покоління. А ще пило-
ві бурі, суховії ведуть до спус-
тошення розораного степу, 
і тоді категорія таких земель 
називається "неугіддя". Тоб-
то, не догодили, не догодили 
недоколиханому чину, бо на 
святій землі творець полишив 
лише угіддя для розумних 
голів, а дурні перетворюють 
їх у неугіддя, або норовлять 
змінити призначення земель 
та привласнити собі частину 
України у вигляді земельної 
цілини у кілька сот, а то і тисяч 
гектарів.

Кульгава кляча земельної 
реформи продовжує класти 
борозну, якою відокремлює 
не просто багатих і бідних, а 
багатіїв і злидарів. Уся Украї-
на розбита пакільцями, а за-
конодавці не чують, не бачать, 
що ті пакільці на їх головах 
тешуть. А степ не визнається 
окремою категорією земель 
у Земельному Кодексі, тож 
як, не важко здогадатися про 
долю тих земель і можна по-
ставити хрест на існуванні 
степу.

Степова зона стала по 
суті номінально степовою, бо 
саме в степовій зоні зосеред-
жено головне виробництво 
зернових культур. Хвалимося 
перед світом хлібом, а самі 
голодні, а чому голодні і бід-
ні - відомо. Голодний чоловік 
в Україні може бути тільки за 
власним бажанням, а хто не 
дає окрайця хліба ближньо-
му, бере великий гріх на душу 
і перед Богом, і перед людь-
ми.

У засобах масової інфор-
мації широко дискутується 
проблема щодо виконання 
Указу Президента України від 
04.11.09 № 995/2008 "Про 
деякі заходи щодо збере-
ження та відтворення лісів і 
зелених насаджень". Укази 
треба виконувати. У лісівників 
із дисципліною, тим більше 

виконавчою, все гаразд і вий-
шов наказ №371 "Про затвер-
дження показників регіональ-
них нормативів оптимальної 
лісистості території України".

Знову за рибу гроші, або, 
що ж у лісі здохло чи здохне, 
точніше у нових лісах чи від-
творених лісах при виконанні 
нормативних документів. І 
справді, що діється з лісом у 
зоні Степу? Із цим запитан-
ням я звертаюся у кабінеті до 
начальника Дніпропетров-
ського обласного управління 
лісового і мисливського гос-
подарства Василя Клешні, 
досвідченого керівника, тала-
новитого організатора, якого 
знаю сто літ, як кажуть.

Він встав із-за столу, підій-
шов до акваріуму, де плавала 
і золота рибка, взяв підсипав 
корму, підійшов до вікна, там 
за будинками Дніпро стом-
лено хлюпає хвилями бетонні 
береги, і потім енергійно ска-
зав: "Ліс врятував степ. У зоні 
Степу без лісу на зубах скре-
готів би пісок, а в коморах без 
зерна дохли миші. Я кажу це і 
як колишній хлібороб, голова 
колгоспу, і як людина, яка ви-
росла в селі, по суті, в пісках. 
Чорноземи у нас називали 
степом, а в пісках пасли ху-
добу, пасли худобу в плавнях 
Дніпра, Орілі, малих річок. Та 
головним був, є і буде хліб. І 
в окрайці хліба є частка пра-
ці лісівників. Саме ліси при-
боркали піщані буревії. Ліси 
Придніпров’я - це практично 
штучно створені насаджен-
ням. А що росте? Найбільш 
поширені породи дерев - дуб 
звичайний, тополя, липа, 
акація біла, сосна звичайна і 
сосна кримська. У всіх порід 
приживлювальність різна, бі-
ологічна стійкість лісів у степу 
залежить від якості насіння, 
складу ґрунту та його підго-
товки до садіння нових куль-
тур. Тож, я розумію, питання 
стосується більше, як я став-
люся до показників лісистості 
і де брати землі для лісороз-
ведення у зоні Степу. В Україні 
одна із найменших лісистість 
серед європейських держав. 
Умовно вважають 16 відсотків 
за норму. Але ж зважте, є Кар-
пати, є лісостепові області, а 
ми степовики. І заліснення 
має бути не самоціллю, а нау-
ково обґрунтованою копіткою 
роботою.

До речі, у повоєнні роки 
саме в степу були створені 
так звані докучаєвські редути, 
які зупиняли вітрову ерозію 
степу. Це всім відомі лісосму-
ги. Подивіться з борту літака 
на степ і ви переконаєтеся у 
геометричних пропорціях на-
шого лісу в степу". -   Тож ліс 
у степу, чи степ у лісі? - допи-
туюся. - Ліс у степу, звичайно, 
- говорить Василь Клешня і 
підходить до картосхеми роз-
ташування підприємств, які 
входять до сфери управління 
лісового господарства.

- "Якщо коротко, то управ-

лінню підпорядковані 9 під-
приємств, 8 лісогоспів, один 
державний заповідник, 34 
лісництва, 178 лісових обхо-
дів. Середня площа лісового 
обходу становить близько 500 
гектарів. Для порівняння, у 
Європі лісник має обхід у п’ять 
разів менший. Тож, хто думає, 
що наш лісник на курорті, то 
глибоко помиляється, а об-
ходів 178 і кожна ділянка має 
свої особливості, їх знає ліс-
ник. Лісники-професіонали, 
спеціально підготовлені лю-
ди, які знають і люблять ліс, і 
бережуть ліс від незаконних 
вирубок і пожеж. Більше 80 
відсотків лісів - це штучні на-
садження, для посадки ма-
ємо у лісництвах необхідну 
техніку. Тільки минулого року 
лісництва одержали 20 нових 
колісних тракторів. Завдя-
ки спільній роботі із владою 
вдається вирішувати поточні 
і перспективні питання. Голо-
вне те, що лісівники мають 
підтримку голови облдержад-
міністрації Олександра Вілку-
ла. Депутати обласної ради 
теж з розумінням ставляться 
до вирішення проблем лісо-
вої галузі в краї.

Настав час тісної і кон-
кретної взаємодії землеупо-
рядників, лісівників, водо-
господарників при активній 
участі громадських організа-
цій.

Взаємодія у питаннях ви-
користання і охорони земель 
Держкомзему, Держлісгоспу 
є предметом обговорення на 
засіданнях колегій відомств.

Ліси нині займають 15,7 
відсотка території країни 
при оптимальній - 20 відсо-
тків, а для досягнення опти-
мальної лісистості у державі 
необхідно створити 2,2 млн. 
гектарів нових лісів. І є такі 
землі: їх понад 3 млн. гекта-
рів. Це - по Україні. А ті землі 
треба узаконити - отримати 
правоустановчі документи на 
їх користування. Отже, голо-
вна проблема - визначення 
земель під заліснення. Певні 
зміни мають бути у статтях 
Земельного кодексу України.

Придніпров’я має свої 

особливості, як і інші регіони, 
тому необхідно виважено ви-
рішувати земельні питання. 
І плуг, по суті, - ворог степу. 
Потрібні нові технології, - без 
плуга, без отрутохімікатів, 
тим паче, що господарюємо у 
зоні Степу.

А як треба лісівникам гос-
подарювати? Є наукові роз-
робки відомого природознав-
ця Георгія Висоцького, його 
учня професора Олександра 
Бельгарда про те, як вирощу-
вати ліс у степу.

В області є можливості 
досягти оптимальної лісис-
тості. Воля у влади є, потрібні 
кошти. А гроші слід і шукати, 
і заробляти. Треба підіймати 
і камінь, який самі породи-
ли, та пора і збирати камін-
ня, яке розкидали довго. За 
все треба відповідати перед 
людьми. Як говорив Антуан 
Сент-Екзюпері: «Бути люди-
ною - значить бути відпові-
дальним». А щодо лісистості, 
то у Верхньодніпровському 
районі лісистість 16 відсотків, 
бо це своєрідний район, де 
землі на 90 відсотків дегра-
довані вітровою і водною еро-
зією. Упродовж десятиліть 
лісівники заліснювали яруги 
і зупинили їх, тепер там рос-
те ліс, а у лісі водиться і звір, і 
птах, і ягоди, і гриби.

В  цілому  ж, як показали 
дослідження Докучаєва і на-
укові розробки по лісорозве-
денню професора Олександра 
Бельгарда і це підтверджує 
наша практика, лісистість у 
зоні Степу оптимальна до 8 
відсотків. Учені кафедри гео-
ботаніки Дніпропетровського 
національного університету, 
яку очолював легендарний 
Бельгард, розробили ти-
пологію і теорію структури 
степових лісів на степових 
ґрунтах, дослідили і виявили 
закономірності формування 
травостою у степових лісах. 
Учені відмінно працюють і за-
раз. А господарникам треба 
розумно ставитися до вико-
ристання степу і, звичайно, 
лісівникам. Ліс вимагає до-
гляду, як людина - виховання. 
І як не прикро, що найбільше 

Начальник Дніпропетровського обласного управління 
лісового і мисливського господарства Василь КЛЕШНЯ 

і директор державного підприємства "Дніпродзержинський лісгосп" 
Олександр МАНЬКО на традиційних змаганнях 

звалювальників лісу на "Кубок Придніпров’я".
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ліс страждає від людини, яка 
по-споживацькому, хижацьки 
ставиться до лісу і як наслідок 
- сміття, пожежі, пошкоджен-
ня і вирубка дерев.

- Тож, чи є землі для заліс-
нення? - цікавлюся я.

- Оце питання питань. 
Скажу лише, що землі держ-
лісфонду суворо контр-
олюються органами влади. 
Землі в Україні розпайовані, 
виділення нових земель - це 
непроста бюрократична і за-
тратна робота. Скажу, із до-
свіду виділення земель ліс-
фонду для об’їздної дороги у 
9 кілометрів у Дніпропетров-
ську, що лісівники зробили 
все, аби автотраса мала єв-
ропейський ґатунок.

Обабіч обладнані зони 
відпочинку із необхідною ін-
формацією і для водіїв, і для 
жителів міста. Тут добре по-
трудилися лісівники Дніпро-
петровського лісгоспу на чолі 
з Григорієм Думінським. А 
лісничий Леонід Романенко 
разом із Юрієм Зідрою, сво-
їм помічником, і зараз утри-
мують навколишні лісові на-
садження у зоні відпочинку у 
зразковому порядку. Маємо 
окраєць Європи у власному 
лісі, так би мовити. А, взагалі, 
чимало охочих до земель ліс-
фонду.

- До речі, у лісових об-
ластях, розпочинаючи із Ки-
ївської, прямо у лісах вирос-
тають котеджі, маєтки, ясна 
річ, то маєтки не хліборобів і 
не сталеварів. А як у нашому 
лісовому царстві? 

- У нас багато розвелось 
таких, які думають, що аби 
гроші, гріха не буде. Крім 
гріха є закон, закон для всіх. 
Жодного метра землі управ-
ління лісового господарства 
не виділило незаконно, все 
здійснюється у відповідності 
до чинного законодавства. І 
часто здіймається галас на-
вколо лісів біля міст щодо за-
будов, але, повірте, ті, хто це 
говорить, не добираються до 
суті, не знають законодавчих 
і нормативних актів.

В умовах кризи стабільно 
працює сільське господар-
ство і лісогосподарська га-
лузь. Головне завдання - це 
збільшення площі лісів. Від-
повідно до Державної про-
грами "Ліси України" намічено 
посадити 430 тисяч гектарів, 
а за тридцять років аж 2 міль-
йони 300 тисяч гектарів но-
вих лісів. Це навіть більше, 
ніж ріллі у Дніпропетровській 
області. Про що шепоче ліс у 
Придніпров’ї?

- На виконання Державної 
програми "Ліси України" об-
лдержуправлінням розробле-
на регіональна програма охо-
рони і відтворення лісів, згідно 
якої до 2015 року в області 
необхідно створити 29 тисяч 
гектарів нових лісів. Багато це 
чи мало? Для нас багато. Ду-
маю, впораємося. Для цього 
у наших лісництвах є розсад-

ники, де вирощується більше 
мільйонів саджанців лісових 
порід. У цьому беруть актив-
ну участь шкільні лісництва. 
Наприклад, у Могилівській 
середній школі стабільно і 
ефективно працює шкільне 
лісництво. Школярі збирають 
насіння лісових порід, органі-
зовують екскурсії по рідному 
краю. Особлива тут заслуга 
директора ДП "Дніпродзер-
жинський лісгосп" Олексан-
дра Манька, його сина Ярос-
лава. Сім’я любить ліс і живе 
в лісі, і вчить людей любити 
ліс. Щорічно активно беремо 
участь в загальнодержавній 
акції "Майбутнє лісу у твоїх 
руках". Розроблена ціла про-
грама для юних природоохо-
ронців. Цікавий досвід мають 
природолюби Любимівської 
середньої школи Дніпропе-
тровського району. У селі 
святкують "Свято Дніпра". 
Певно, таке свято має стати 
загальнодержавним. Дніпро 
нас напуває, годує, як і сотні 
малих річок, на берегах яких 
ростуть ліси.

А я згадав шульгівсько-
го лісника Івана Шевченка, 
у селі його називали чомусь 
"Сириця", це тобто сира шкі-
ра міцна,з якої виготовляли 
батоги, деталі для ціпів, яки-
ми тоді молотили збіжжя по 
всіх сільських дворах. Головне 
- Іван мав коня і бричку, і фор-
му. Нас, хлопчаків, та форма 
лякала, особливо кашкет, де 
красувалися схрещені дубо-
ві листки. Лісник-фронтовик 
жив край села поблизу лісу і 
знав свій обхід, як свій двір, 
знав, хто був у лісі, що робив, 
без відома здавалося і птаха 
не пролетіла над його тери-
торією.

І нашою хлопчачою мрією 
було торкнутися кашкета ліс-
ника або його приміряти та 
торкнутися коня, або проїха-
тися кучугурами та лісом. Іван 
з доброю посмішкою саджав 
нас на бричку-одноконку і 
розказував про сосни і ака-
цію, а коли не слухалися, 
говорив, що вовків покличе. 
І ми, справді, боялися, бо 
вовки водилися, і раз по раз 
вівчарі скаржилися, що за-
драли одну-дві овечки, а то 
і більше, бо вівчарня край 
села знаходилася на так зва-
ній Вершині, і для вовків та 
лисиць рай божий, бо від ві-
вчарні до села треба добре 
бігти, і від села до вівчарні 
краще конем доїхати, тож 
вовки не голодували, а вівча-
рі не спали - все чекали сі-
ромах. Добрий спомин і про 
легендарного шульгівського 
лісника Данила, не мав руки, 
а їздив на мотоциклі і стріляв 
із рушниці без промаху, Да-
нило знав всі звірячі стежини 
і був неперевершеним мис-
ливцем на дикого кабана. 
У власному дворі біля Орілі 
розводив рибу, диких качок, 
гусей. Данило Федоренко у 
селі був зразком людського 

ставлення до лісу, до при-
роди, таким його, як і Івана 
Шевченка, пам’ятають люди. 
Я ділюся своїми сільськими 
спогадами із Василем Клеш-
нею.

- Як не крути, а головний 
у лісі - чоловік, - усміхається 
сивоволосий коротко стри-
жений володар лісів. — Як мо-
виться, антропогенний вплив 
на природу дає різні результа-
ти, і, на жаль, більше негатив-
них, болючих. Насамперед це 
пожежі, яких можна уникнути. 
Висаджені саджанці через 
десятки літ стануть лісом і, 
щоб це не сталося тут, у зоні 
Степу, треба чимало попоті-
ти, аби добрий чоловік дихав 
цілющим повітрям, збираючи 
гриби і ягоди у кошик сплете-
ний із лози, шелюгу. До речі, 
у нас не перевелися майстри 
лозоплетіння, навіть меблі 
виготовляли у Марганецько-
му лісгоспі, і крісла, і столи, і 
стільці, полиці. Ще й досі на 
місцевій студії телебачення 
використовують ті меблі для 
оформлення майданчиків для 
телепрограм. Зручно і оригі-
нально." 

- Меншає природних сіно-
косів, пасовищ, меншає чере-
да у селян, а у фермерських 
господарствах забули про 
худобу, хіба що займаються 
свинарством. Землі ідуть для 
заліснення? -допитуюся я.

Замість відповіді Василь 
Клешня пропонує проїхати 
безпосередньо у господар-
ства і подивитися навіч, як 
сватаються ліс і степ.

Дуже елегантно джип до-
лає автошлях понад містом. 
Придорожні гасла: "Бережіть 
ліс від пожеж" виготовлені 
із дерева, закликають лю-
дей обережно поводитися із 
вогнем. Вгадуючи мої дум-
ки, Василь Клешня говорить: 
"Пожеж  меншає щорік, од-
нак вони є. Маємо 7 пожеж-
них станцій, 27 пожежних 
автомобілів, 14 пожежно-
спостережних веж. Здійсню-
ється патрулювання лісів за 
допомогою авіації. А в Павло-
градському, Могильовському, 
Кіровському лісництвах ма-
ють можливість телекамера-

ми по монітору спостерігати 
за лісом на відстані до 30 кі-
лометрів. А щодо нових площ 
заліснення, то, справді, про-
блеми є, як я говорив, однак 
ми вишукуємо нові ділянки, 
які непридатні ні для пасовищ, 
ні для ведення сільського гос-
подарства, і заліснюємо.

- А показник "лісовідтво-
рення" і "лісорозведення" 
впливає на оцінку роботи 
управління, - доскіпуюся до 
генерала.

- Статистику ніхто не від-
міняв і не відмінить. Справа у 
грошах. Одне діло відтворю-
вати після пожеж, друге діло 
заліснювати нові площі, для 
заліснення виділяються бю-
джетні кошти. Але головне, 
треба пам’ятати, а не накру-
чувати на степових долонях 
проблеми, головне - це ліс не 
на папері, а ось тут, який ба-
чите біля красуні Орілі.

Ми зупинилися. Сіли край 
берега у затінку верби. На 
другому березі хлопчак чаклу-
вав із вудкою, подалі пляжни-
ки висмажували свої тіла під 
пекучим літнім сонцем.

- Спека. Аж страшно сір-
ник запалювати, наче вибухне 
все навколо, - говорю спанте-
личено лісівнику.

- Так і є. Навчились ми 
роги крутити природі. Ось і 
Оріль не в своїй тарілці тече, 
та хіба тільки Оріль, а що з 
Дніпром, з Самарою, Вовчою, 
- махнув рукою Василь і до-
дав: - Сім разів міряти мало 
- треба сто раз міряти, аби 
різати по живій природі, - до-
дав генерал і ми попрямували 
до джипа, де у прохолоді кон-
диціонера із магнітоли звуча-
ла інструментальна музика, 
а мені начебто ліс співав, а 
мелодія губилася під коле-
сами, то виривалася, линула 
десь у глибину Орілі. В’їхали у 
двір лісництва. Як і годиться, 
генерала зустрічає директор 
Григорій Думінський, лісничі 
Володимир Приходько, Лео-
нід Романенко із помічником 
Юрієм Зідрою, лісники. У дво-
рі довгий стіл і стільці-пеньки 
і бесідка. Там не екзотичною 
мовою вів оперативку гене-
рал. Мова йшла про охорону, 
про запобігання підпалів, про 

У такий спосіб - маєм засажень тисячі гектарів степу сосною.
Сьогодні посадку саджанців механізовано. У лісників є необхідне знаряд-

дя. Через десятки літ на цих пісках підніметься сосновий ліс. 
Василь КЛЕШНЯ закладає нову плантацію лісу.
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санітарні рубки лісу, підготов-
ку до змагань звалювальників 
лісу на кубок Придніпров’я.

Василь Клешня охоче від-
повідав на запитання лісівни-
ків, бо недавно повернувся із 
колегії Держлісгоспу України.

- Коли ж зарплату підні-
муть? - питає лісник.

Клешня повернув сиву го-
лову:

- Слава Богу, не зрізали 
ту, що є, - жартує. - Дасть бог, 
заживемо.

У лісівників зони Степу 
зарплата мізерна, вища плата 
у лісних областях.

- Раніше мали підсобні 
господарства, - говорю вже в 
салоні авто генералу.

- Господарства, свині, 
гуси - збиткові, від тих госпо-
дарств відмовилися. Раніше 
виготовляли сувеніри всілякі 
із дерева - теж збитково. Було 
800 бджолосімей, полишило-
ся - двісті.

- На чай, - гірко додав я.
- Звичайно, ми надаємо 

платні послуги, у нас, у гос-
подарствах є пилорами - ви-
готовляємо нехитрі знаряд-
дя, пиломатеріали, дрова. Я 
особисто переконаний, що 
лісівник має займатися лісом 
і ліс має давати йому хліб і до 
хліба, і буде більше толку і для 
себе, і для родини, і для дер-
жави. Ліс - не просто ліс. Ліс - 
це філософія, де філософські 
категорії діють щодня, що-
хвилини, що ліс для людини, 
і людина для лісу, - підсуму-
вав генерал, їдучи інспектор-
ською дорогою понад Дні-
пром курсом на Царичанське 
лісництво.

- Як думаєш: чи підніме 
бог камінь, який сам поро-
див? - раптом питає генерал.

Я генералом подумки 
охрестив Василя Клешню. 
Та і в кабінеті бачив його ге-
неральську форму, і погони, 
і лампаси. А там, де форма, 
там відповідний і зміст, і дис-
ципліна, і порядок. Так було 
завжди.

- На те Бог і є.
- А ось людина підняла 

гору, чи точніше, зупинила 
гору Калитву, яка глиняни-
ми потоками заливала село 
Китайгород. Збирав чоловік 
насіння акації, жолуді і садив, 
садив, садив роками - більше 
чотирьохсот гектарів лісу за-
лишилось у спадок людям. 
Зацвіте акація - нічим дихати. 
Сюди французьких парфюме-
рів, а наші дівчата і так пахнуть 
і степом, і лісом, і ще божим 
запахом, який веде чоловіків 
зупиняти гори і крутити роги 
на землі, і на небі, - жартує ге-
нерал? - Це - Панас Бутенко.

"Відкрили меморіальну 
дошку у Великомихайлів-
ському лісництві державного 
підприємства "Васильків-
ський лісгосп" лісничому Во-
лодимиру Доценку. Батькову 
справу продовжує син Віктор 
Доценко, якому цього року 

виповнилось п’ятдесят років. 
Попереду нові гаї, нові ді-
брови." Ми зупинилися біля 
підніжжя гори, де закладений 
пам’ятний обеліск на честь 
славного лісівника Панаса Бу-
тенка. Від гори Калитви через 
дорогу простора галявина, а 
далі ліс, обабіч дороги вірний 
лелека доглядав лелечат. А 
дорогою на Кобеляки, на Київ 
мчали автомобілі, а кому ве-
лика втома, ішов до Орілі за-
нуритися у найчистішу річку 
Європи.

До нас під’їхав директор 
ДП "Дніпродзержинський 
лісгосп" Олександр Манько. 
І рушили через Царичанку на 
Бабайківку - оглянути лісові 
масиви. Побачив я там і бере-
зовий гайок, який притулився 
до чистого чобітка Орілі, і во-
рушив зеленими березовими 
вушками, аби почути про що 
говорять люди.

- У кожного свій камінь. 
Піднімати і нести треба, - 
така тут філософія, - продо-
вжував генеральські сентен-
ції Василь Клешня. - Є у нас 
ще один Панас Бутенко - це 
Георгій Мороз, який очолює 
Верхньодніпровський ліс-
госп. Заліснили більше 500 
гектарів ерудованих земель 
Вільногірського металур-
гійного комбінату. Над тими 
пісками чаклували аграрники 
- не вийшло, а прийшли лі-
сівники і, будь ласка, слухай 
солов’їв у гаях створених лі-
сів. Верхньодніпровські лі-
сівники мають цінний досвід 
на збіднених, бідних, дегра-
дованих землях викохати ліс, 
кущі, і їм, лісівникам, завжди 
будуть вдячні люди, що не по-
нівечать землю, а прикраша-
ють справжнім дивом - лісом, 
а в озерах риба. Такий камінь 
підняти могли тільки люди, 
для яких любов до України не 
трибунна балаканина, а кон-
кретні діла. А їх діло - це ліс. 
Ось таке заліснення чи то лі-
сорозведення, чи лісовідтво-
рення, - лукаво посміхнувся 
генерал Василь Клешня.

Олександр Манько по-
казав розсадник, санітарні 
вирубки, показав, як здійсню-
ються протипожежні заходи, і 
мовить: "Обідній час, Василю 
Федотовичу, є пропозиція 
юшки з орільської риби від-
відати".

- А заперечень і немає, - 
відповіли разом.

Вгорі гомоніли сосни, а 
ми внизу гомоніли за сто-
лом, дерев’яними ложками 
із олив’яних мисок сьорбали 
юшку, зварену на джерельній 
воді із судака і окуня, лина і 
щуки, краснопера і ляща.

- Щось карася не бачу, - 
говорю я.

- Бачиш, щука на столі, то 
ж карась дрімає, - жартував 
Олександр Манько і відсунув 
незайману ніким пляшку охо-
лодженої горілки.

- Не бачив я дикого каба-

на, - гну я свою скрипку.
- Кабан є, козулі є, пля-

мисті олені є, заєць є, а ось 
лося немає, - сказав генерал 
і відклав ложку.

- Зате вовків і лисиць, - 
Олександр Манько показав 
на свою загорілу шию.

- Справді, допекли нас і сі-
ромаха, і лисичка-сестричка, 
- додав генерал і продовжив,- 
Щорічно мисливці полюють 
більше сотні вовків, десятки 
лисиць, однак чисельність їх 
становить більше норми. У 
нас мисливців зареєстрова-
них більше 30 тисяч, однак 
на вовка не всі ходять. Біль-
ше того, вовки з’являються у 
сільських дворах, задирають 
собак, це є певною загрозою 
для людей. І небезпечно те, 
що вовки і собаки паруються 
і дають нові покоління хижа-
ків. А сказ, відомо, небезпеч-
на хвороба для людей, тому 
вовк і лисиця, так би мовити, 
поза законом - відстріл необ-
межений, - встав із-за столу 
генерал і чітко сказав: "Пора. 
А за хліб-сіль уклін. Ми вже в 
тому доброму віці, коли дума-
єш не що з’їсти, а як не їсти". 
- Знову жартома завершив 
генерал. Шлях наш лежав че-
рез моє рідне село Шульгівку. 
А зупинилися у лісництві. Зу-
стрів нас лісничий Анатолій 
Пономаренко.

Це я умовив генерала 
зупинитися і напитися коло-
дязної води саме у лісництві, 
саме у селі, бо можна проїха-
ти Європу, Азію, Америку, а 
такої води з підземних річок, 
із підземних джерел очище-
ної у степах і луках, очищеної 
самим богом, не знайдеш ні з 
свічкою, ні без свічки, бо її та-
кої життєдайної немає у світі.

Генерал згодився. Ми 
пили із відра холодну дже-
рельну воду досхочу, і кожний 
ковток давав сили і ти дужчав 
і дужчав, і думалось, яка то 
краса наша Україна із непере-
вершеною живою водою.

- Ця вода допомагає за-
гоюватися опікам, - говорить 
лісничий Анатолій Понома-
ренко. Ні, не руки мити, а 
пити, і натщесерце, і після по-
їдку через півгодини. 

У минулорічних лісових 
пожежах Анатолій обгорів, 
опікся і довго лікувався, і те-
пер руки із шкірою немовля-
ти, могли загоїтися не тільки 
завдяки лікарям, а і диво-воді 
із звичайного колодязя у лісі, 
бо воду пив із живого джере-
ла - сільської криниці.

Вже у дорозі Василь 
Клешня говорить: "Кожне 
господарство має свої осо-
бливості - і Новомосковське, 
і Павлоградське, і Криво-
різьке, і Васильківське, Дні-
пропетровське, і само со-
бою природний заповідник 
"Дніпровсько-Орільський", і 
так у всій Україні. Однак для 
всіх характерна одна осо-
бливість - у всіх своїх справах 

думати про завтрашній день. 
Почуття відповідальності - 
ось що характеризує лісни-
ків, бо саме працівники лісу 
знають істинну ціну красі лі-
сів і степів.

Допоки є вода, ліс і степ, і 
бджоли, буде життя на землі, 
будуть люди, які є частиною 
матінки-природи".

- А як професійне свято 
зустрічаєте?

- Як, як? Як усі люди! 
- жартує генерал і продо-
вжує, - Напередодні прово-
димо традиційні змагання 
звалювальників лісу на кубок 
Придніпров’я, на які при-
їздять хлопці із других об-
ластей України. Переможці 
одержують цінні подарунки, 
а головне - лісівники пока-
зують професійну майстер-
ність, обмінюються досвідом 
роботи.

А сама підготовка до 
змагань добрий стимул у 
роботі, добрий тест, словом, 
момент істини напередодні 
професійного свята. І цього 
року зроблено немало, є і 
прорахунки, але йдемо, йде-
мо вперед.

- Цікаво, чи можна заблу-
кати у цьому лісі?

- Заблукати можна і се-
ред трьох сосен, і, на жаль, 
чимало таких у нашому сус-
пільстві. А в нашому лісі до-
бра людина не заблукає, а 
краще одному в ліс не ходи-
ти. Ліс - мудрий порадник і 
терапевт. Обійміть дуба чи 
липу зверху руками, а спи-
ною станьте до стовбура, - і 
наберетеся сили і хвороби 
полишать тіло і душу. Ліс за-
вжди підкаже правильну до-
рогу тому, хто його шанує і 
слухає."

Про що гомонить ліс? 
Про що співає і плаче степ? 
У гомоні, у пісні, у плачі наші 
друзі нагадають нам, хто є 
хто на білому світі.

А я думаю лісівники ма-
тимуть роботу на землі допо-
ки світить сонце і дивовижне 
явище фотосинтезу твори-
тиме невмираючий ліс, про 
який дбали і дбають, і дбати-
муть посланці бога - лісівни-
ки. А мені музика луна.
Про що шепочуть степ і ліс 
Аж ген до обрію в задумі? 
Вінок плетуть для дівочих кіс, 
А соловейко виспівує на дубі.

Там квітують маки, шовкова
трава 

До болю закоханих лоскоче, 
Там дуб до сосен заграва, 
Давно женитись хоче.

Степ і ліс. Їх доля в полотні 
Вишита звела собі курінь.
Зозулею лічить наші дні 
Із вірою в добро прийдешніх 

поколінь.
Тож, не питай, про що 

шепочуть ліс і степ. Шепо-
чуть про нас з тобою.

Дніпропетровськ-
Шульгівка. •
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Не часто нині український читач може 
порадіти соковитій, правдивій, не шту-
карській, а справді майстерно і сердечно 
підрихтованій публіцистиці. Коли автора 
змушує взятися за перо не прагнення до-
служити комусь, зрештою, заробити на 
шматок хліба насущного, а справді стан 
душі й поклик серця. "Доля-кутя" - так на-
звав свою першу художньо-публіцистичну 
збірку знань в Наддніпрянському краї те-
лежурналіст, поет і просто гарна людина 
Василь Перетятько. У нетрадиційній, не 
позбавленій певного, призабутого вже нині 
для нашого красного письменства кла-
сичного поетичного модернізму, назві за-
кладено життєву позицію добродія Василя 
- жити в цьому світі слід просто і водночас 
велично. Власне так намагався крокувати 
планетою під назвою Україна автор згада-
ного видання. Між іншим, буде абсолютно 

не вірно визначати збірник «Доля - кутя» як 
суто публіцистичний. Адже добрий шмат 
надрукованого це поезії Василя Перетять-
ка:

Я хочу жити після смерті 
Вседень Всевишнього молю
Я хочу жити після смерті
Бо я тебе люблю.
Ці рядки увійшли в поетичний розділ 

видання «Високосні мелодії осені», що є 
лейтмотивом згаданої частини книги? Во-
чевидь, що тут присутня інтимна лірика, 
і описи краси рідного краю, адже автор 
родом з благословенної Петриківщини - 
перлини Наддніпрянщини, але, як на мене, 
окрасою віршованої добірки все ж таки є 
громадянська поезія. Ось такі як процито-
вані вище. З одного боку глибоко інтимні, а 
з іншого - наповнені загальнолюдським, за-
гальнопатріотичним змістом. Здається, що 
окрім Василя Симоненка з його хрестома-
тійним рядком «Україно, ти - моя молитва» 
так особистісно-сентиментально не зміг 
висловити любов до Вітчизни жоден ав-
тор. Василь Перетятько органічно поєднав 
у своїй натурі творчий дар майстра крас-
ного письменства та тележурналіста. Це 
робить його публіцистику, можна сказати, 
зображальною , видовищною, автор немов 
би вимальовує словом те, що називається 
в телевізійній справі відеоряд. І ось читач 
вже не просто дізнається про щось зі слів 
Василя Перетятька, а бачить його героїв, ті 
міста і містечка, де досвідченому і прискі-
пливому телевізійнику довелося побувати, 
з ким зустрітися. А це практично вся Січес-
лавщина, багато з її чесних, самовідданих і 
працьовитих людей. «Щаслива рука Анато-
лія Скорука» - це один із нарисів, вміщених 
у книзі «Доля-кутя», котрий присвячений 
агропромисловій темі. Йдеться в ньому 
про голову фермерського господарства у 

Томаківці Анатолія Скорука. Ось лише один 
словотвір із згаданого нарису: «...Анатолій 
народився не в капусті, а у пелені королівни 
полів - кукурудзи...»

Так і слід писати про працелюбних 
людей образно, не байдуже, знаходячи 
щедре, як земля, на якій вони працюють, 
наше рідне українське слово. І це у великій 
мірі вдається авторові книги «Доля-кутя» 
літераторові та журналістові Василю Пере-
тятьку. І честь, і слава тим господарям на 
землі, котрі фінансово допомогли у виданні 
цієї збірки. Найперше - це голова фермер-
ського господарства «Науково-виробниче 
об'єднання «Маїс», кандидат сільськогос-
подарських наук Віктор Борисов.

Можна було б ще багато оповідати про 
це нове видання. Але будь-який переказ ні-
коли не заступить приємності спілкування 
з оригінальним твором. Отож, хочу поба-
жати читачам цих рядків, аби вони взяли до 
своїх рук художньо-публіцистичний збірник 
Василя Перетятька «Доля-кутя».

І, насамкінець, про те, що ця книга осо-
блива і для нашого журналу. Адже поба-
чила вона світ у серії "Бібліотека журналу 
«Бористен», завдяки старанням січеслав-
ського видавництва «Пороги» та професі-
оналістам з ОКП «Нікопольська друкарня». 
Та чимало з того, що увійшло до видання, 
вперше було надруковано на шпальтах 
нашого щомісячника. А тому хочеться по-
бажати усім нам, щоб і надалі не висихали 
чорнила у чорнильниці доброго та мудрого 
майстра слова Василя Перетятька і він при-
ходив до читачів з своїми новими творами 
та оповідками. Принаймні, шпальти «Бо-
ристену» для нього завжди гостинно при-
готовлені.

Фідель СУХОНІС, 
редактор щомісячника «Бористен».

ДОЛЯ-КУТЯ  ВАСИЛЯ  ПЕРЕТЯТЬКА

У Палаці студентів ДНУ від-
бувся публічний захист диплом-
них робіт студентів кафедри 
образотворчого мистецтва та 
дизайну факультету української 
й іноземної філології та мисте-
цтвознавства Дніпропетров-
ського національного універси-
тету імені Олеся Гончара.

„Декілька років поспіль наші 
студенти захищають дипломи з 
образотворчого мистецтва і ди-
зайну в Палаці студентів, колиш-
ньому Потьомкінському палаці, 
який є найстарішою пам’яткою 
архітектури міста національного 
значення, – розповідає завіду-
вач кафедри Едуард Семешко. – 
Головною відмінністю цього року 
стало те, що до захисту, крім жи-
вописних творів, представлений 
монументальний розпис „Чоти-
ри пори року”. Проект незвичай-
ний, адже розпису стелі такого 
розміру ще не було.

У рамках власної дипломної 
роботи студентки-п’ятикурсниці 
Світлана Улька і Ганна Кущ, під 
керівництвом старшого викла-
дача Віктора Корсунського, роз-
писали плафон на стелі одного з 
парадних залів. Художниці дуже 
старанно і серйозно підійшли 
до замовлення, занурилися у 
фахову літературу; провели ве-
лику дослідницьку роботу. На-
укову експертизу проекту здій-
снював консультант, польський 
професор Інституту мистецтв 
з Любліна Ромуальд Колодзей, 

він повністю схвалив роботу та-
лановитих художниць. Минулого 
року проект було схвалено, з січ-
ня почали розписувати – всього 
дівчата вималювали 36 квадрат-
них метрів поверхні і дуже по-
старалися. Відповідно, і захист 
пройшов на «відмінно»”.

Про вибір стилю і теми про-
екту розповідає керівник ди-
пломної роботи випускниць Ві-
ктор Корсунський:,

- Ми ретельно досліджува-
ли історичний аспект проекту, 
вивчали творчість художників 
монументального жанру 18 
століття, тематику і стилі пла-
фонного розпису того часу. Зо-
крема, розписи інших споруд 
автора Потьомкінського пала-
цу, відомого архітектора Івана 
Старова. Як результат, вибрали 
тему „Чотири пори року”. Ком-
позиційно – це симетрично роз-
ташовані по колу чотири жіночі 
фігури-алегорії, що ототожню-
ють весну, літо, осінь і зиму. В 
роботі намагалися максималь-
но наблизитися до класичного 
стилю. Вважаю, що це вдалося. 
Статичність фігур, колористичне 
рішення, розподіл кола на вісім 
рівних частин відповідають духу 
класицизму, якому притаманні 
симетричність, гармонія пропо-
рцій та логічність композиції.

Складно було виконувати 
технологічну частину. У 18 сто-
літті використовувалась інша 
техніка розпису, ми ж обрали 
сучасні матеріали – Світлана та 

Ганна розписували спеціально 
підготовлену стелю стійкими 
акриловими фарбами, а потім 
кілька разів покрили воском, що 
надало розпису крім темпера-
турного захисту і довговічності, 
глибини та шовковистості. Од-
нак ефекту імітації куполу вда-
лося досягти і сучасними засо-
бами. 

„Ми задоволені результа-
том, досягли всього, чого хотіли, 
– говорить Світлана Улька. – Це 
був унікальний досвід. Не кож-
ному випадає нагода розписати 
палац 18 століття. Треба було 
дуже відповідально підходити 
до всього. Захист дипломної 
роботи – це логічне завершення 
всієї нашої праці, дуже раді сьо-
годнішньому дню”. 

„Звісно, ми відчували вели-
ку відповідальність, але якогось 
особливого страху, відчуття 
того, що ми цього не зробимо не 

було, – продовжує Ганна Кущ. – 
За роботу взялися без коливань 
– були впевнені, що зможемо. 
Щоб не хвилюватися, намага-
лися працювати так, наче роз-
писуємо якусь іншу поверхню. 
Цікаво, як нашу роботу оцінять 
інші”. 

Замовнику та автору ідеї – 
заслуженому працівнику куль-
тури України В.В. Стукалу ре-
зультат більш ніж подобається. 
Директор Палацу студентів ДНУ 
протягом шести років не поли-
шав надії на художнє оновлен-
ня інтер’єру. Відтепер його мрії 
почали здійснюватися. Вадим 
Вікторович сподівається, що і 
надалі студенти зможуть втілю-
вати свої дипломні роботи на 
стінах і стелях палацу, каже, що 
місця для творчості ще багато.

Інформаційно-аналітичне 
агентство 

ДНУ ім. О.Гончара.

ДИПЛОМНА РОБОТА – РОЗПИС ДИПЛОМНА РОБОТА – РОЗПИС 
ПАЛАЦУ СТУДЕНТІВПАЛАЦУ СТУДЕНТІВ
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�	��	� ������ ������� ������
���� !� "��������	� �����	�	� #
�	���	� ������	���� $�������
����� 
� ���������� � %����� �
����	����!�"������ �����������
����� ��������#� ���� �	� ������
�	���� ������	��� ��� ������	!

�������� ���	������ ������	
�� �����&� ���������&#� ������

�	�	� ���� ��� ���� ��������������
������������������������	�����	�
������� ���	#� �� ���� %� �	���� �	
����������&#����	�	#���	�	�������#
� %�����	� ���	��%����!�'��������%���
(�����
� �����	���	
� �������� ��
������������	��	��� �������������
��) ����������	�����������*��	!
+��������������	�����	�� �+����

��	���#� �,�� ���� � ������� � ���
������	
� ������!� -���������� ����	
�� �������� ���	� ��	.���	��� ��� ���
�������!� -� ����������� ����	� ��*� 
����	�������*������#�,�����
�
�	� ���	�	�	��� �� ����� ����	#� ,�
������� ���������!

/�����	��	�	�	�������	
�����#
������������������	�������
�����0�����1#� ������� ��������������
�	������� �������	�����������
�	� �����&� ���������&� �	��&
���
��&�	�!� ����� �������	%� ��	�
�������#� ������� ������ ������
�� ����������	���� 2!� (����� ����.�
���	�#��������������	���������	�
���� �������� ��������	%� ����
�����.�� 34����	�� �� �����	���
567(5�#�  ��� �����	�	��� ����������

����#� ��� ���� ��� �����	���� �
������ ��������!

8� � �	������ � ��������� �	���
� 9� �	� ��	
� �	� �	���	� ���	#� �	
����������	� ���
�� �� ��������:� �
�����������	������	�������������#
 �	
�����
������	�� ��;<��	� ��$=<
����#� >�� ����� ��������� ����� ?� �	� �
=<<@!�A��	����
������������������
��	� �	� ������ � ����������	� ���
������#�  �,�� ������ ��������� � ���
��	�	��	�� �������������	�������&!

� A�� ��������� ������ ����	#� ��� �
���� �� ;$� �� ;B� ����� � C?DE� ����#
�����	��������	���
����������	��
����������	!�"��������&���������
�	� �������	��� ��� ��
���9� 0+� �����
��%�� ��� � ���������� �����	� ����
��#������	������������,	�	#��	����
�	��� ���	� �����,��	�	� �� ������
�&#� ,��� ��� ���	� ����� ����	1!� F
���	���=!=<����������	������	�	�����#
B����	%������� �����������������	�
�	����������	��������	�	������,�#�
���	�	���%��	������������	!�G���
��� ���#� ��������� �� ��� � �� ���	� �
������	��� ����� ������#� ������
�	�� ���� #�  ���� �� �������� ���.� ���
���� �� !� 8������ ���	� �������� #
��� ���� �����	� �	� ������ ���,�	
��������������#����������������������	�	
����#� � � ��%��	���� ����� �	� �� ���%
������#���� ���������������	,	�	
0�������� �����1!� � � G����	
� � � �����
��	���������	%������	�	������	�	#����� 
���	�� � ��� ����� ���� #� ���	� ��	�	
������ ����	� �� ��	��	��	� �%���	%
�&��
!� � F�������� �����	���	!� F�	�
����������������#�����������	���

�� ������#� ��������
A���������� ����
�&���� �� +	��������

��
�	� ���� ��������� H!
I�����	�������������6��
�������������������
��5�����,	�#��������	�
������	�� �����#� �
����� �	���� 
� *������	�!
A
�������*��������������
����� � �����������	� 
�� ���%� ���	� �����	� �
������#�����	
����������
���	�	� *�����	
>0��
�����	�� ������1@#
�������&��� �� �������&�
��� ������ ��%����� �� �	�
�������&�����#���	����
�	����	����*������������
��� ���!� ���� ������	
�������&��	� ������ �	�	
�������	%� �������� ��
������ �	������	%!�6������

�����	���JKLL���!#��������
&�	�����#�,��5�����,	�
��������������� �������

������ � ������� � ����� �	� � ���%#� � %��
����������� �������&������%!������
��	
� ������ �����	�� � �� M� ���	��
����!�F��	%������������	���	�	�����
��	� �� ��������#� � ���	�� ����	
� ��	� � ������	��� � �� � ��������
�	���	%������� �	�����������!�H����
�����	� �������� ������	� �&�����
,���	������������	��������� ������
��	�	��	� � � ����� �� � � �� � � ������!
N���������� ���
��� � �� ������� #
������� � � F6A� � O!� � � ������� � � �
-����������������	�������������
���	� ��� +�����	!

P�� ��� ,�� ��	�� ����� �������
�&���	�0�����������1#� �	
������
��� ������� ������ � ��� �������
����������� #��#������������#��	�
,	�� �� �	,	��� ���#�,�� .� ���������#
,��������	���	�	���
����������!� N
��
� ������� ��������.��� � ��� ����
�����#� �,�� ������ ��� ��#� ���	� ����
%���#� ��������	�	#� ��������� �
����	����&�������	�	����	%!�+����
����%��	���%������	��������� ���
������ � ����� �������� �� 
���
������	%#����������������Q�����
��� ���#�,��� �	� ���	#�,�� ���� �	!

2	�������������������	�������
 �����4������
����������	%#������	
���.� �	�� � �� ���&� �	%� �&��
#�  ��
�����������������	��%�����	#������
��%��&����������&�����&���������
��������%&����	&��� �������������
�����!

A������
���������	%������R���
����9
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���� ������� 
!
��"������ ���
������
#���� �������� 

������
��	
� �������	������������
������	�	

����������		
�
���������������������� #
���������� ������	� ������
��	� ������ �������&� �
*�������
� �����!� A����
���	������ JKLL� ��!� ����� ,�
��� ��"�����F�����
��	�#� �
���������� �� ����	
� �����
����� N����� O����&
*������	
� ����� �� C$?;� �!
�	��9� 0!!!A�� ������ ��� ����
�S#� ��� 	� �� �	�� ��� ��	� 	
�������	 � �� �������	
��
�	%�������%���������#�����
��!!!1� TC#� CBBU!� H�������
������������� %���������
�����	�������������	�����
����	�	� �� ����	�	!

A�5�����,	���0�����
� �	1�����	�	#� �����	��
������������������	,��� 
����� ���  �� ��	�� ��� ��
������ ������� #� �������
���	�������������������

*������� �	�� ��!� G� ,�
�������	�#� ���	�
� �����
��	� ������ ��� �� ������
�	%� ��������� �	������	
����� ������ ���������� #
 �#� ���	���#� N!� ���
���
�	�#� �	
������0�� ���	�����
�S�� �������		� �� �	��#
�V�#��V�����	�����	�������
���S#� �S���S��� ���S�
����������	 � �� � ������
����,��	 1�T;#�=;=U!�5����
��	�N!�O������ N!�������
�����	
� �� ����	� ����
������ ������ 0�� �������
��&����S��� 	� �� ���� ��%�&
��� �� ����� ��S���� � ��
�������		�	%�	��,����1�T=#
CB=U!� 6���������� CB<C� �!
5!� O���� ���	�&.� �����
��������������	%#�%������
��� �������	%���	�	����	��
���	� ����	� ���	������ 

������	%� ���	������
#
�� %��� ����%���� �%� �� ���
������ ���������	#� ����&�
�	9� 0"�������S#� �����S�

���	� %�	� ��������	#� �
�����	%� �	���#� � ���	
������� �&�� 	� ��	�S� ���
�	���&�#����S���	���S���
����� &�	� � ������&
�������&#� ������
���
����	�	�	�������� �	%�����
����	%����	����� %��� ����
���&� �������� � ���	1� TE#
E?U!� -����#� ������� N!
O�������������������
�	��� ��������	%��������
����#� ��������������������
������	%� ����
� �������
���� ����&�����	�#�����
��������������������������
�&��� ������� ����������	%
�	������������� ������	%�TD#
;BU!

"����� �����	� ���� ����
��� ����������������	�	��
�������
� 6������ �����	
�������� �� ���	��� "!� F��	�
��!� G�#� ������#� �� �������
NI����� 0"����� �� �����	�����
������� �� ���������

+�
���� -����������1#



�������	
�
�
����
�� ��

�����	%� �� ���������*���  �
�����	���� � "	�	�� F��	�
�#� ����������� � ������	�
�	� �������� �����	�&� �
��	���	
� ����� ������#
������	� �������	���� �
���	%���������������������
��� �����
� �� ���������
�	������ �� %��� �������	
�	����	�*������	%�������
���������5�������	������
��	���!� 6� ������ �������
���������� ��	� ��������
�	�������������������������
��������	� ���������	�	#
����������� �������&� �%��
��&����������������	�	%
T$#� =;U!� F����� ������ ������
C<�	
� "����� �����) ����
�������0�	��������	����
��#� ,��� �� � ���	
� �� ����
��	
� ����� ��� ������	
������	%� � ����#� ��	����� �
������	%� �	���1� W�#� =;U!
(�����&�	��&������	������
�������) ���#�����������
�	�	�	� ���� ����&� 
� ���
������� ��� �������
���%���� �������� � ��
�� ����� � �����
#� ������
������������������JL#�������
�� �������� �	�  ����� 0����
�	� ������#� �%��� ����	�	� �
���	��	���	#� �������� ����
�������� �� >����������@
�����#� �������	�  �	%� �����
���&�������
�������� �	�
%������
�����	%������%#���
��	� ��	����� � ��� ����	%
����) ����	%� �� � ��������
�&��� �����	%� ���	�����
��
� �� ��� ������� ��� ����
�����&� �������1� T$#� ==U!
"����#������#�����*����
������������ ����	� ��	�
�	�	� � �	��� �� ������ ����
��	��������	%� ���
� �� ��
��	���������������������
�� �	�� � 5�����,	�	#� �
�����%�  ���� ������ ���� 
����� ��������������#�N!
�������������#� ���������
��� � �������� *������
�����	��
������������	���!

5��������	
� ��	���
��������	� �	���� �� ���
������������������������9
�������	�	#� ����	�	� �� ��!
A��	���#� �� �������%� 5��
��� ������#� 7&�������#
X�������� �����������������
����� 2�������������� �����
�������	�	� ���������
������	�	� �	��	��#� 0��
��	��	� �� ���&� ���	���
�	��������������	%�������
��������	%� ������#� �����
����� ;� ���!� �� ������	1
T=#CBCU!� -� �������� �	
������	�� "������#�  �	

�����������	�����������N!

�������������#� �� 0O���
����		� ��S�� �������	�
�	����	�	� ���S�&�� ����
��������� ��� ������#� ���
���� 	� �	���
� �����	!
'���	� ����� �������	�� ����
��� ����	���#� %�� � 	�� ��
�S%� �����
�	%� �&��
� 	�	
����� ���	%#� ��� ������ ��	�
	�	���� ����  � �� � �� ����
����#��	��	#� �����S#������
�	�S�	��� �	������	������
�S�����	��	1� TB#� E;EU!

8�������&�	� 6��������
�������� ������#� ������
+!(!� �����
� �����#� ,�
���� �� ��� ��������������&#
�������	���&� *����&
������� � ���� ��������
��������	�� ����	���� 0�
������ ����&�	�����������
��%������ X����!!!� A���� ����
���������	���	������	������
���	�������	�����	�	�	� ��
��������������	%�����%
�������� !!!�A�������>���� 
C$DE�!@� ��� �	���� � ���&�
��	�����	�6��������������
��	!�Y������������	
#���
��������	
� ������� ����
�	� ��&� ����%� ������	%� �	�#
���������������	%#��������
���	%� ��������	%� ����	�����1
TMU!

"���	�� ������	�
����������
�	�� �%����
�� ���X���
�����������������
��� ���������� � CB;;� �!
O������
������ �������� T?�
C<U#� ��  ��� ����������� ��
�������� ����������� ��� �� �
���	�	� ���������	��	�	
*����� �	� ������	� � 

*�������� >0������S�� 	
%����S�� ����S� ���	���� �
��%��S� ��������S1� TCC#
$C$U@!� "����� N#� ��4��������
&�	� ���.� ������������
������� ���*������������
�	� 5�����,	�	#� �����#
,�� �� ��� ������� � 0����	�
���������S�� ����S� �	���
�S1� TC;#� C;U!� G��� ������
���� � ����
������� ������
���� ��� ����� ���������	�!
8�
���#� *������� �	����
5�����,	�	� �� �����

�������JKLLL���!�����������
�������������� ����#� 
0*�������������������
��.&� �� �
������ ���� ����
��	%� �����
� ���������
�������� 1� TC=#� DCCU!� ���	
����	����� O������
�����
�������� +��� ������ �� ���
����� ����� � CB;;��!� ���
��� ���� �������� ������
"!� "�������� ��������
��*����������	����������
����� �������� �5������
,	�	#� ���������
���������

���� ���	�����������������#�
���	��� �����
������� �� �
���� � �� 0�����1� H!I�����
�	������#� ,�� ��������	
��������� ��%������ � �
6����	��������
����������
��	��#� ������ �����	�	

���� �������� TC=#� DCCU!
G�	
������������������
��	��	����� +��� ������
��	���	� ��� ���� *����	
��&!�Y����"�����N�������
0����	��� �� O��
� X���		
	�������	%�������������&�
, 9���	��S����������#�	
����������������������S�
� �#� �� ������ �� ��������S�
��	�S#������	���	%�������
��#� �� �����	� �����
� 	
�����
� ����	�S#� �� ��	����
������� �����%����>�������
���������� %���� ����	�
�S@�����,���	%�	���������
�	�S%� �&��
� 	%� �����S%Z
����� 	� �� ��%� �����S�� ���
���� � ����� � ��� ���	���Z
�����	�� �� ������	�S%
�&��
#�����	�����������
����	����	���#�����������
���� ���	%�	����	��	%#���
����	��	%� ����� ���� ��	�
������ ��#� ��� ���S��

��	��&,	%� �������#� �� ���
�	%� �&��
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Образотворча культура 
України виникла на грунті 
фольклорної образотвор-
чості дохристиянських часів 
і лише по прийняттю хрис-
тиянства Київською Руссю 
відбулося помітне розмеж-
ування між фольклорним 
(народним), світським та 
культовим пластичними 
мистецтвами. При цьому 
традиції язичницької фоль-
клорної образотворчості 
простежуються ще на почат-
ках формування про-
фесійної образотвор-
чої культури (X-XI ст.). 
Це помітно в стилістиці 
створених місцевими 
малярами фресок на 
стінах сходової башти 
Софії Київської, які від-
творюють розваги кня-
жого двору.

Становлення і по-
дальший розвиток 
пластичних мистецтв 
супроводжувалось по-
стійними взаємовп-
ливами фольклорної 
та професійної твор-
чої діяльності. Це був 
процес природній, не 
запрограмований і не 
осмислений його учас-
никами. Українська 
школа професійної 
образотворчості фор-
мувалася на базі діяль-
ності середньовічних 
ремісничих цехів від-
повідного спрямуван-
ня, монастирських іконопис-
них майстерень, пізніше - в 
стінах Києво-Могилянської 
та Острозької академій. Про-
фесійна ж підготовка укра-
їнських художників у другій 
половині XVIII та у XIX сто-
літтях відбувалася в Санкт-
Петербурзькій академії 
мистецтв, у вищих художніх 
закладах Європи на засадах 
академізму й класицизму. За 
тодішніх умов розвитку есте-
тики це мало би створювати 
опір природному розвитку 
образотворчості України, 
породжувати прірву між на-
родним та - за визначенням 
Льва Толстого - «панським» 
мистецтвом (тобто мисте-

цтвом, створеним для потреб 
панівних верств). [1. 205].

Традицію творчого вико-
ристання здобутків естетика 
народної образотворчості 
митцями-професіоналами 
в Україні на рівні свідомо-
го і плідного використання 
відродив Тарас Григорович 
Шевченко у процесі створен-
ня ним основ реалістично-
го напрямку в українському 
образотворчому мистецтві. 
Народне мистецтво було од-

ним із основних факторів, що 
вплинули на формування ес-
тетичних поглядів Шевченка. 
Дмитро Антонович у моно-
графії «Шевченко-художник» 
зауважив: «Для вияснення ге-
нези мистецької індивідуаль-
ності Шевченка дуже важливо 
й необхідно встановити, Іцо 
діялося на українському селі в 
сфері мистецтва у двадцятих 
роках XIX століття, які про-
цеси відбувалися у народній 
гущі українського сільсько-
го населення, і які естетичні 
враження могла мати і втяг-
ти в себе дитина у третьому 
десятилітті минулого (тобто, 
XIX - B.C.) століття» [2. 27]. 
Навчаючись у дяків-малярів 

навколишніх сіл, 
підліткові Тарасу 
доводилось ко-
піювати народну 

ікону, «кунштики» та лубочні 
картини. Естетика народного 
реалізму з її здатністю толе-
ризувати різноманітні - від 
містичних до приземлено-
прагматичних - уявлень наро-
ду про життя, життєвий про-
стір, час, людські взаємини, 
радість, горе та інші філософ-
ські й морально-етичні кате-
горії - ментально була рідною 
майбутньому Шевченкові-
художнику. Тому уже в сті-
нах Петербурзької акаде-

мії мистецтв він втілював у 
таких творах як «Циганка-
ворожка», «Катерина», «На 
пасіці», «Селянська родина» 
ознаки народної естетики-
одухотвореність інтерпрето-
ваних реалій, впізнавальність 
не через абсолютну зовніш-
ню схожість, а через духовну 
й змістовну автентичність 
образу, піднесення реалій до 
рангу символу. В названих 
вище шевченківських творах 
помітна схильність автора до 
пошуків притаманних народ-
ному малярству простої, але 
виразної композиції, певної 
урочистої статичності обра-
зів, підвищеного декоратив-
ного звучання кольору. Влас-

не, ці характерні особливості 
народного малярства і стали 
тим естетичним джерелом, 
яке після Шевченківських 
картин та гравюр привертало 
увагу українських професій-
них художників.

Шлях поєднання профе-
сійного та народного реаліз-
му в національну мистецьку 
цільність, започаткований Т.Г. 
Шевченком, фактично став 
магістральним для більшості 
українських художників дру-
гої половини XIX століття. 
Інтерес до народної темати-
ки, до естетики фольклорної 
образотворчості став визна-
чальним для таких майстрів, 
послідовників Шевченка, як 
Лев Жемчужников, Костян-

тин Трутовський, Іван 
Соколов, Порфирій 
Мартинович. Ці ху-
дожники у рівній мірі 
розкривали різні ас-
пекти життя українців 
- історичний, соціаль-
ний, побутовий, етно-
графічний - свідомо 
й осмислено засто-
совуючи компози-
ційні схеми народних 
картин типу «Козак-
бандурист», «В дозо-
рі», «Козак їде на Січ», 
«Козак прощається з 
дівчиною», «Чумаки», 
«Чумацький шлях», «У 
шинку», «Ярмарок», 
«Зустріч біля крини-
ці», «На кладці»; ін-
терпретувалися про-
фесіоналами і суто 
народні традиційні 
мотиви сільських та 
степових краєвидів із 
хатками-мазанками, 
вітряками, ставками, 
байраками і т.п. Ці 

тенденції в українському про-
фесійному малярстві потужно 
зросли серед художників-
передвижників, серед яких 
особливий інтерес до тра-
дицій народного малярства 
мали Архип Куїнджі, Іван Ма-
кушенко, Микола Пимоненко, 
Георгій Світлицький, Володи-
мир Орловський, Сергій Сві-
тославський та художники-
постпредвижники Опанас 
Сластіон, Георгій Крушев-
ський, Олександр Мурашко, 
внучатий племінник Тараса 
Шевченка Фотій Красицький. 
Особливо в цьому сенсі слід 
відзначити Архипа Куїнджі, 
який уважно вивчив прийоми 
декоративного малярства в 
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народній картині й блискуче їх 
інтерпретував у таких творах 
як «Забуте село», «Чумаць-
кий шлях у Маріуполі», «Вечір 
на Україні» та «Місячна ніч на 
Дніпрі».

Модернізм, зачатки яко-
го в Україні спостерігалися в 
кінці XIX століття, особливо 
характерний увагою до своє-
рідності українського народ-
ного малярства з його сим-
волізмом, безпосередністю, 
щирістю почуттів. Оновлення 
національного мистецтва, 
звільнення його від настир-
ливого натуралізму чи са-
лонного академізму не могло 
відбутися без притаманних 
фольклорній естетиці якос-
тей. Українські модерністи 
намагалися увібрати в себе 
дух і стиль фольклорної об-
разотворчості, щоб інтер-
претувати їх у новітньому 
мистецтві. Вивчаючи народ-
не орнаментально-знакове 
малярство, Казимір Малевич 
створює свій напрямок у мис-
тецтві, назвавши його супре-
матизмом. Марія Синякова 
упритул підходить до стилю 
народного станкового маляр-
ства, що надає її картинам 
щирості та безпосередності. 
Давид Бурлюк дивовижним 
чином зумів поєднати еле-
менти кубо-футуристичної 
стилістики зі стилістикою кар-
тини «Козак Мамай». Блис-
кучий графік Георгій Нарбут, 
відійшовши від естетики «мі-
ріскуссніков», творчо пере-
осмислює здобутки давнього 
українського деревориту.

Та найбільших успіхів у 
синтезуванні естетики на-
родного малярства з модер-
ністичним контекстом свого 
мистецтва досягла уже в часи 
«розстріляного відродження» 
так звана «школа бойчукістів» - 
художників-монументалістів, 
яких об'єднав блискучий ху-
дожник і теоретик мистецтв 
Михайло Бойчук. Він та його 
учні Василь Седляр, Іван Па-
далка, Оксана Павленко у 
монументальному малярстві, 
Олена Сахновська, Софія 
Налипинська-Бойчук, Марія 
Котляревська - у графіці, до-
сконало поєднали українські 
народні іконописні, монумен-
тальні та станкові традиції із 
традиціями монументалізму 
італійського проторенесан-
су. Символіку декоративного 
кольору, так добре трактова-
ну у декоративних народних 

картинах, вміння анонімних 
сільських малярів узагальни-
ти декоративну стихію барв 
чудово успадкував Олексій 
Богомазов, який своїм мис-
тецтвом був близький до 
бойчукістів. Прийоми компо-
зиційного трактування кар-
тинної площини та умовності 
у відтворенні простору, при-
таманні народному маляр-
ству, часто використовували 
у своїй творчості Анатоль 
Петрицький та Федір Кричев-
ський, інші майстри 20-х років 
XX століття.

На жаль, плідні пошуки 
синтезу новітнього профе-
сійного мистецтва з кращими 
досягненнями фольклорної 
образотворчості припинили-

ся в 30-х роках минулого сто-
ліття, оскільки концепція по-
єднання естетики модернізму 
з глибинними народними тра-
диціями перечила принципам 
соціалістичного реалізму, і 
відродилися лише в 60-х на 
хвилі так званої «хрущовської 
відлиги». Українське шести-
десятництво грунтувало свої 
творчі засади передусім на 
синтезі народних традицій та 
персонального новаторства. 
Цьому сприяла певна тимча-
сова лояльність ідеологічних 

інституцій до тем, пов'язаних 
з історією України. Художники 
використали можливість роз-
ширити українську тематику, 
зокрема, готуючись до вели-
ких офіційних виставок у 1961 
та 1964 роках, присвячених 
відповідно сторічним рокови-
нам та стоп'ятдесятиріччю від 
дня народження Т.Г. Шевчен-
ка. Зростає інтерес до фоль-
клору та народних традицій, 
про що свідчить навіть видана 
у кінці шістдесятих років «Істо-
рія українського мистецтва»: 
«Поруч з тенденцією до побу-
тового та офіційно-парадного 
трактування історичної теми 
спостерігається також і праг-
нення до лірико-епічного 
її осмислення на основі пі-

сенного фольклорного ма-
теріалу» [3. 123]. Особливо 
яскраво це простежується в 
творчості Михайла Кривенка, 
Михайла Дерегуса, Тетяни 
Яблонської, Володимира Па-
тика, Григорія Томенка.

Радикальнішими у ви-
к о р и с т а н н і 
народних тра-
дицій були ті 
шістдесятни-
ки, яких піз-
ніше, в роки 
брежнєвсько-

суслівської реакції стали на-
зивати нонконформістами, 
найяскравіші з них - Алла 
Горська, Віктор Зарецький, 
Сорока та Опанас Заливаха. 
Нонконформістів цікавила не 
лише національна тематика 
та сюжетика, а й стилістика 
фольклорної образотвор-
чості, методи і прийоми, 
які застосовували народні 
майстри. Не зважаючи на 
цензорські заборони, в роки 
стагнації радянської влади 
митці-нонконформісти на-
ціонального спрямування 
орієнтувалися не на західний 
модернізм та постмодер-
нізм, а на нелегальне продо-
вження традицій українсько-
го модернізму, який яскраво 
проявив себе у першій тре-
тині XX століття. В цьому 
контексті для художників-
нонконформістів істинно на-
родні традиції, табуйовані 
комуністичною ідеологією, 
стали основою і метою твор-
чості.

Усунення цензури в пе-
ріод горбачовської «перебу-
дови» відкрило можливості 
легального і повноцінного 
утвердження в мистецтві на-
ціональних ідей та ідеалів, 
а, отже, і сприяло глибшо-
му вивченню художниками 
надбань народної культури, 
зокрема фольклорної обра-
зотворчості та застосуван-
ня фольклорних традицій у 
професійній творчій діяль-
ності. Здобуття Україною не-
залежності відкрило нові го-
ризонти у цій творчій царині. 
Накопичення відповідного 
досвіду професійних май-
стрів пензля в теперішніх 
умовах, інтерпретація ними 
здобутків народу в образот-
ворчості у всеукраїнсько-
му масштабі в недалекому 
майбутньому потребувати-
ме комплексного вивчення 
мистецтвознавчими інсти-
туціями найвищого рівня з 
тим, щоби узагальнити зна-
ння про вплив традиційно-
го народного мистецтва на 
сучасне професійне. Нині 
ж настав час збирання та 
первинної наукової обробки 
матеріалів на регіональному 
рівні.
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КРАЇНА  МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ(Продовження.  Початок 
в попередніх номерах)

Володимир 
БІЛІНСЬКИЙ

Ця поразка Московії, 
як пише М.М. Карамзін, 
"навіяла... такий жах на 
Росіян (московітів. — 
В.Б.), що вони справляли 
молебні в церквах, хай 
врятує їх Небо від цього 
ворога лютого. Принай-
мні Іоанн (Грозний. — 
В.Б.) був нажаханий; не 
бачив сил і вигод Росії 
(Московії. — В.Б.), бачив 
лише ворожі й чекав по-

рятунку не від мужності, не 
від перемоги, але єдино від 
Єзуїта Папського, Антонія 
(посланник Папи Римського. 
— В.Б.)" [1, том IX, с. 181-
182].

Іван Грозний мав у Балтії 
армію в складі 57 689 осіб, в 
той час як армія Баторія мала 
в своєму складі не більше 
17500 осіб, а армія шведів — 
не більше 8100 осіб. Навіть 
перевага у військах більш ніж 
2 до 1 не допомогла Московії 
в оборонній війні [1, том IX, с. 
326, 330, 334, 336].

Такі реалії поразки Мос-
ковії в Лівонській війні. Мир, 
укладений в сільській курній 
хаті селища Ківерова Гора, 
біля зруйнованого війною 
містечка Ям-Запольський, 
висвітив у всій наготі кричу-
щу відсталість Московії пе-
ред Європою кінця XVI сто-
ліття.

Московія втратила все, 
що зуміла прихопити за 24 
роки дикого розбою в Бал-
тійському регіоні. Хочу роз-
віяти ще один запущений ро-
сійськими істориками "дова-
жок брехні", який стосується 
Івана Грозного.

Ми пам'ятаємо, як обу-
рювався Стефан Баторій 
нахабними діями послів 
Московії, які вносили в ра-
ніше підписані договори 
відсебеньки, а найчастіше 
їх переписували і фальшу-
вали. Московітові тих часів 
було набрехати — що плю-
нути. Отож, М.М. Карамзін 
в своїй "Історії..." переконує 
читачів, що під час підписан-
ня Ям-Запольского мирного 
договору Стефан Баторій ні-
бито, щоб догодити послам 
Івановим і самому Іванові IV, 
підписав два різних догово-
ри: для Польщі — з титулом 
Івана — государ, князь Мос-
ковський, а для Московії — з 
усіма титулами Івана IV, які 
той сам собі привласнив. 
Послухаймо московського 
"байкаря":

"Нарешті довилися дати 
Іоаннові тільки в Російській 
(Московській. — В.Б.) пе-

ремирній грамоті ім'я Царя, 
Володаря Смоленського й 
Лівонського; у Королівській 
же просто Государя (Москов-
ського. — В.Б.), а Стефанові 
титул Лівонського" [1, том IX, 
с. 185].

Дивно, але цілковита 
брехня підкидалася москов-
ською державною елітою з 
відвертим нахабством. Без 
найменшого докору совісті 
всіх майбутніх читачів мали за 
дурнів. Зауважимо: московіти 
програли війну, благали Бато-
рія підписати мир, погоджую-
чись на все, але, виявляєть-
ся, нав'язали переможцеві 
умови, неприйнятні особисто 
йому. Московіти настільки хи-
трі та розумні, а Баторій, у ви-
кладі великороса, настільки 
дурний і простакуватий, що 
дозволив московітам роздо-
бути титул царя Лівонського. 
Чи не смішно?

Послухаймо цього ж авто-
ра, як він сам себе спросто-
вує:

"Стефан велів скінчити 
переговори (і, звісно, продо-
вжувати війну. — В.Б.)... бачи-
ли крайність.., не сміли ослу-
хатися Государя, Єлецький і 
Олферьєв повинні були при-
йняти головну умову: тобто 
ім'ям Іоанновим відмовилися 
від Лівонії; поступилися По-
лоцьком та Веліжем" [1, том 
IX, с. 184].

Такий "цар Московський", 
із "Лівонським додатком"!

Баторій не збирався з 
московітами ні жартувати, ні 
грати в "московські ігри".

Звісно, кожному читачеві 
мусить бути зрозуміло, що по-
дібний "доважок брехні" мож-
на було запустити в історію 
імперії лише через сотні років 
після тих подій, "складаючи" 
саму цю "історію" і рецензу-
ючи матеріал на державному 
рівні, притім маючи змогу, 
щоб конфіскувати польський 
екземпляр стародавнього 
договору.

Адже після третього роз-
ділу Польщі 1795 року, коли 
Варшава з усіма музеями, ар-
хівами й сховищами увійшла 
до складу Росії, писати мож-
на було все, що великоросій-
ській душі забагнеться.

Нагадаю: ще з часів Петра 
І, з жорсткого його наказу, по-
чали вивозити всі українські 
архіви й скарби в столицю 
Московії. А наступні москов-
ські царі старалися в цій спра-
ві не менше від Петра.

Не буду викладати мате-
ріал про подальший внутріш-
ній розбій Івана IV. Він і далі 

продовжував убивати, вішати 
й різати як простих, так і зна-
тних людей Московії.

Зрештою Іван IV, великий 
деспот і відвертий бандит 
свого часу, помер 1584 року. 
В останні дні життя від нього 
чувся "нестерпний сморід". 
Московський цар, в прямому 
значення слова, смердів пе-
ред смертю, наче виліз із туа-
летної ями. На зміну "смердю-
чому" Іванові прийшов його 
син — Федір Іванович, остан-
ній з роду московських Рюри-
ковичів. Дослідимо кілька не-
заперечних історичних фактів 
останнього часу московської 
династії Рюриковичів.

Як казав великий майстер 
"доважку брехні" М.М. Ка-
рамзін, "царювання жорсто-
ке часто змінює царювання 
слабке". Московська владна 
еліта під словами "слабке 
царювання" завжди мала 
на увазі питомо московське 
його трактування. Будь-яке 
московське правління, яке 
не принесло територіальних 
завоювань і награбованого 
добра, визнавалося слабким. 
Ми не раз звертали увагу на 
подібні твердження. Однак 
в часи князювання Федора 
Івановича сталася подія, що 
геть-чисто спростовує весь 
вигаданий міф про москов-
ських царів Івана Грозного та 
Федора Івановича.

В усі попередні часи князь, 
що заступав на московський 
престол, повинен був виголо-
сити клятву на вірність Орді 
та спадкоємцеві роду Чингі-
сидів, платити йому щорічну 
данину, або, як це "великоро-
си" називали, — "поминки". 
Як було в ті останні роки, май-
стер "доважку брехні" замов-
чує, нагромаджуючи в своїй 
"Історії..." масу непотрібного 
словоблудства. Однак в істо-
рії залишився підтвердженим 
факт навали кримського хана 
Кази-Гірея на Москву 1591 
року.

"... Всі Улуси були збурені; 
всі придатні люди сідали на 
коней від старого до мало-
го, з ними з'єдналися й полки 
Ногайські Казиєвого Улусу, 
і Султанські, з Азова, Біло-
города з вогнепальним сна-
рядом... Липня 3 сповістили 
Феодора, що Хан перейшов 
Оку під Тешловим, ночує на 
Лопасні, йде прямо до Мо-
скви... Кази-Гірей... став на-
впроти села Коломенського 
і, з Поклінної гори оглянувши 
місця, велів своїм Царевичам 
вдарити на військо Москов-
ське... Бій був нерішучий. По 

обидва боки підкріплювали 
бійців, але головні сили ще не 
приступали до бою..." [1, том 
IX, с. 322, 324, 325].

А далі російський "пись-
менник історії" запевняє нас, 
що кримські татари, пере-
ночувавши і відпочивши біля 
села Коломенського, за годи-
ну до світанку знялися і пішли 
додому. Стався, мовляв, мало 
не анекдотичний випадок. 
Навіщо приходили, чому піш-
ли — цілковитий секрет. Крім 
звичайного "доважку брехні", 
нічого виявити неможливо. 
Та, виявляється, ще вдень, 
під час початкового бою, від-
булося ось що:

"... Феодор... став і байду-
же дивився з високого свого 
терема (в Кремлі. — В.Б.) на 
битву. За ним стояв добрий 
Боярин, Григорій Васильо-
вич Годунов, і плакав; Феодор 
звернувся до нього, побачив 
його сльози, сказав: "Будь 
спокійний! завтра не буде 
Хана!" Це слово, мовить Лі-
тописець, виявилося проро-
цтвом" [1, том IX, с. 325].

Не знаю, як читачі, але я 
в подібні "сказання" не вірю. 
Це словоблудство необхідне 
тільки для виправдання чер-
гового приниження Московії, 
князя, для приховування істи-
ни серед словесної полови.

Без сумніву, князь Федір 
Московський, або простіше 
— Федір Іванович, знав, на-
віщо прийшов у Московію хан 
Кази-Гірей, і, без сумніву, ви-
конав усі вимоги спадкоємця 
великого роду Чингісидів. Це 
не простий здогад або припу-
щення, на це є підтверджен-
ня навіть у майстра "доважку 
брехні" М.М. Карамзіна, але 
значно далі в тексті, захова-
не серед інших "сказань". Не 
міг же великорос-державник 
ось так просто повідати світу: 
московський князь і Московія 
вчергове присягнули родові 
Чингісидів на вірність, визна-
ли Кази-Гірея своїм верхо-
вним царем і виплатили "ве-
ликі поминки", тобто — ве-
лику данину. Але ось підтвер-
дження цього в "письменника 
історії": "... Я (Федір. — В.Б.), 
бажаючи дружби твоєї (Кази-
Гірея. — В.Б.) й Султанової, не 
слухаю Послів Європейських 
Государів, ні волі мого народу, 
а пропоную тобі братерство 
з багатими дарунками (да-
ниною! — В.Б.)..." В заставу 
дружби Феодор... доставив 
Кази-Гірею 10000 рублів, чи-
мало шуб і тканин дорого-
цінних, обіцяючи надсилати 
щорічно стільки ж; нарешті 
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мав задоволення отримати 
від нього (за М.М. Карамзі-
ним, влітку 1594 року. - В.Б.) 
ШЕРТНУ, або КЛЯТВЕНУ, гра-
моту із золотою печаткою. Ця 
грамота умовами і висловами 
нагадувала старі, істинно со-
юзні, якими добрий, розум-
ний Менглі-Гірей запевняв Іо-
анна III у любові й братерстві" 
[1, том IX, с. 338-339].

Хитро, відверто неправ-
диво подає матеріал май-
стер "доважку брехні". Наса-
джується думка, нібито саме 
Кази-Гірей присягав Федору 
московському. Але це не-
правда! Ми пам'ятаємо, про 
що була підписана Шертна 
(Клятвена) грамота 1473 року 
між Менглі-Гіреем і Іваном III. 
Тоді Іван III присягнув на ві-
рність Менглі-Гірею, визнав 
за Менглі-Гіреєм титул царя 
верховного, тобто царствено-
го спадкоємця великого роду 
Чингісидів, а себе — його під-
даним, васалом, і продовжу-
вав залишатися у взаєминах 
з Ордою, як і всі його предки, 
— князем московським, дан-
ником ханським. Він продо-
вжував платити данину Орді 
і залишився під ординською 
верховною владою. Нато-
мість Кримські Гіреї та Орда 
зобов'язані були захищати 
Московію від зовнішніх крив-
дників і зовнішнього зазіхан-
ня.

І останній московський 
князь роду Рюриковичів із 
великим задоволенням дав 
Клятвену грамоту на вірність 
та підданство роду Гіреїв і за-
лишився, як і всі до єдиного 
спадкоємці Олександрового 
(Невського) племені, васа-
лом роду Чингісидів. І зовсім 
не має значення — чи Клятве-
на грамота була підписана під 
Москвою на Поклінній горі, 
в стані хана Кази-Гірея, чи в 
Бахчисараї у 1594 році.

М.М. Карамзін не посмів 
подати читачам справжню 
картину приниження Мос-
ковії, її останнього князя ди-
настії Рюриковичів — Федора 
Івановича. І ціль у нього була 
зовсім іншою — приховати 
й спотворити саму правду, 
щоби облудою та хитрістю 
возвеличити це приниження.

Хочу звернути увагу: 
укладанню Клятвеної гра-
моти сприяв особисто Фе-
дір Годунов, який став після 
останнього Рюриковича пра-
вителем Московії. Годунов 
ніколи не забував і не при-
ховував свого ординського 
походження. Саме ордин-
ська знать Московії, що ста-
новила переважну частину 
її боярства та князівства, не 
дозволяла Московії відрива-
тися від матері-Орди.

Останній князь Московії 
Федір Іванович помер 7 січ-
ня 1598 року. Обидва останні 
московські князі династії Рю-
риковичів були людьми не-
нормальними:

"Грозний був дегенера-
том або одним із тих парано-
їків, психологію яких вивчав 
Ломброзо... Федір був напів-
ідіотом" [4, с. 398].

Ці твердження — не ви-
мисли окремих істориків. 
Практично всі європейці, що 
відвідали Московію наприкін-
ці XVI століття, дотримували-
ся такої думки.

"Так припинилося на тро-
ні Московському знамените 
Варязьке покоління, яко-
му Росія (Московія. — В.Б.) 
зобов'язана буттям.., — від 
початку настільки малого, 
крізь низку століть бурхливих, 
крізь вогонь і кров, досягши 
панування над Північчю Євро-
пи та Азії войовничим духом 
своїм Володарів і народу..." 
[1, том IX, с. 359].

Я гадаю, саме Небо, аби 
покарати цю бандитську мос-
ковську гілку династії Рюрико-
вичів, послало на голови двох 
останніх представників Олек-
сандрового (Невського) пле-
мені великий проклін, пере-
творивши одного з них із лю-
дини на бандита, розпусника 
та параноїка, який зазіхав на 
чужі титули, віддавався блуду 
й розпусті; а іншого — на дур-
ня, зобов'язаного все життя 
замолювати гріхи всього роду 
московських князів. І щоб цей 
рід, ворожий до оточення, 
не шалів і далі, — перервало 
його навіки. Навіть Небесно-
му Терпінню до роду Олек-
сандра Невського, який по-
над 300 років по-бандитськи 
керував Московією, прийшов 
кінець. Амінь!

Закінчився рід Рюрикови-
чів московських не царством і 
величчю, а васальним плазу-
ванням і залежністю від Орди 
й Чингісидів. Як виникла Мо-
сква й Московія у володінні 
Батиєвої Орди, так і зали-
шилася в підданстві Орди 
до останнього московського 
князя Рюриковича.

І навіть перші Романо-
ви майже сто років, усе XVII 
століття, залишалися васа-
лами Кримської Орди, через 
що опісля так знущалася ве-
ликоросійська еліта над та-
тарським народом — ніяк не 
могла пробачити свого бага-
товікового приниження. По-
слухаймо історика:

"... І навіть у кримських 
татар в Бахчисарайському 
договорі 1681 р. не могли 
домогтися ні зручного степо-
вого кордону, ні скасування 
ганебної щорічної данини ха-

нові, ні визнання московсько-
го підданства Запоріжжя" [6, 
с. 363].

Така істина, приховувана 
під половою звичайного істо-
ричного словоблудства, або 
по-російськи — "доважками 
брехні". Про це геть забули 
державники типу Лужкова, 
Солженіцина і подібні до них.

Великороси-державники 
розповіли нам не історію 
становлення московітів як 
народу, а історію розбою 
московської гілки династії 
Рюриковичів. При цьому чо-
мусь перервали цю династію 
на київському князеві Олегу, 
забувши, що Олег прийшов у 
Київ з півночі Європи. Отже, 
за логікою великоросів, їхній 
родовід повинен поширюва-
тися на норвезький, і швед-
ський народи. Але, як бачимо, 
логіки в цьому історичному 
питанні у великоросів не іс-
нує.

Недарма історик К. Вали-
шевський сказав, мовби влі-
пив ляпаса офіційній велико-
російській ідеї:

"Хоча Московські госуда-
рі й називають себе великим 
князем або царем "всія Русі", 
але право на цей титул у них 
було таке ж, як і право їхніх су-
часників англійських королів, 
за яким вони собі привласню-
вали герб і корону Франції до 
своєї вітчизни" [4, с. 10].

Якщо історики Англії та 
англійська історична наука 
давним-давно зуміли попра-
вити своїх королів, то вели-
коросійський істеблішмент і 
правителі Російської (власне 
кажучи, Московської) держа-
ви, донині зазіхають на чужий 
коровай, як і їхні попередни-
ки, повторюючи давно зауче-
ну облуду про "київський пе-
ріод московської історії".

11
Настав час зробити огляд 

стану великоросійської на-
уки, культури, освіти, сус-
пільних відносин і звичаїв у 
часи виокремлення Ростово-
Суздальської землі та її ста-
новлення. Тобто, ми спробу-
ємо простежити, що надбала, 
що створила самостійно Мос-
ковія, народ, який заселяв 
її простори, за багато років, 
починаючи з XIII століття до 
кінця XVI століття.

Хоч би як було гірко, але 
навіть М.М. Карамзін змуше-
ний був визнати:

"Немає сумніву, що 
древній Київ, прикрашений 
пам'ятниками Візантійських 
мистецтв... іноземних, Греків, 
Німців, Італійців, перевершу-
вав Москву п'ятого-на-десять 
століття (тобто XV століття. — 
В.Б.) багато в чому" [1, том V, 
с. 209].

Навіть не почавши аналі-
зу, доводиться констатувати, 
що Московія всі ті роки була 
відсталою глушиною Європи, 
великим закутком забуття й 
спустошення.

Можна уявити собі рівень 
культури й освіченості мос-
ковських князів, якщо пер-
шим із них, хто навчився ви-
кладати свої думки письмо-
во, був Іван Грозний (1533-
1584 роки). Вести мову про 
яку-небудь серйозну освіче-
ність бояр, ремісників і про-
стого люду взагалі не дово-
диться.

Відомо, що до середини 
XVIII століття в Московії, а піз-
ніше в Росії, все духовне й ро-
зумове життя концентрувало-
ся винятково в національній 
церкві. І, як писав архієпископ 
Макарій у своїй "Історії росій-
ської церкви", сама церква не 
мала потреби в знаннях. По-
слухаймо Макарія: "Але росі-
яни самі в той час, здається, 
не мали жодного потягу до 
вищих духовних потреб. До-
тримуючись прикладу своїх 
предків, вони обмежувалися 
вмінням вільно читати й ро-
зуміти священне писання"... 
І тільки! З XIII століття в сво-
їй лісовій глухомані земля 
Моксель була не в змозі не 
лише що-небудь використа-
ти й розвивати, але навіть ті 
окремі наукові матеріали, які 
накопичувалися в церквах і 
монастирях, не використову-
валися. Головною причиною 
незатребуваності матеріалів 
була поголовна безграмот-
ність і відсталість населення. 
Людина жила в абсолютному 
неуцтві, і влада не була заці-
кавлена в її освіті.

При цьому церква в Мос-
ковії із самого початку свого 
існування була закритим і 
непроникним світом. До XVIII 
століття православ'я заборо-
няло будь-яке спілкування з 
іновірцями. А "російські госу-
дарі", за велінням церкви, по-
винні були мити руки після ау-
дієнцій, які давали іноземним 
послам, щоб змити гріхи від 
контакту з "невірними". Цей 
образливий звичай дуже до-
кладно виклав Папський ле-
гат Посевін, який побував при 
дворі Івана IV. Однак і сама 
церква все дужче поринала в 
мракобісся й темноту.

В московській церкві не 
виявлено ані найменшого 
сліду шкіл, існування яких 
було повсюдним у Київських 
та Галицьких землях, що під-
тверджується багатьма дже-
релами й не викликає сумні-
вів. У XVI столітті архієпископ 
Новгородський Геннадій з ве-
личезним жалем констатував, 
що священики, яких він руко-



35Бористен, № 8, 2010 р.
положив, не вміли ні читати, ні 
писати, а чимало з них навіть 
погано знали молитву "Отче 
наш". Якщо ж заглянути в XIII 
і XIV століття, то безграмот-
ність священиків і ченців була 
повсюдною, про що неодно-
разово згадує в своїй "Історії" 
В.О. Ключевський.

Ще в 1620 році вчений, 
швед Ботвід, який відвідав 
Московію, цілком серйозно 
порушив питання: а чи мос-
ковіти взагалі християни? 
Він на це питання давав не-
гативну відповідь. Присла-
ний на початку XVI століття 
з Константинополя Максим 
Грек "для виправлення Пра-
вославних церковних книг" 
був зустрінутий в Московії 
вкрай неприхильне. Він ви-
явив великі "церковні казуси" 
і повстав проти переконань 
московітів, що сонце не за-
ходило протягом цілого тиж-
ня після воскресіння Христа, 
і проти повір'я, що на березі 
Йордану єхидна сторожить 
заповіт Адама, і т. д. Плачев-
ним був кінець місії Максима 
Грека — безграмотні моско-
віти звинуватили його в "єре-
сі" й заслали в монастир під 
нагляд місцевих "грамотіїв". 
Російська православна церк-
ва була послідовною в своєму 
неуцтві й мракобіссі — вона 
забороняла, до початку XVIII 
століття, пізнавальні книги 
Європи, такі як арифметика, 
астрономія, географія, музи-
ка — як неблагополучні й такі, 
що завдають шкоди людині.

Із первісної й безплідної 
незалежності дикунів народ 
Моксель одразу потрапив під 
ярмо суворої й по-своєму не 
менш дикої моралі церкви, яка 
переслідувала свободу знань 
і навіть свободу існування. 
Живлющі думки і сили, яким 
людство було зобов'язане 
своєму облагороджуванню, 
в Московії були засуджені й 
прокляті. Як бачимо, підда-
вався прокльонам сам світ 
книг та знань — як вогнище 
єресі й невір'я.

У московітові до кінця XVII 
століття, у цих заборонах, у 
цих втомливо-розтягнутих 
церемоніалах церкви й мос-
ковського князя відчувався 
ще напівязичеський фінський 
елемент древньої лісової глу-
хомані. І це в часи Петрарки, 
Боккаччо й Галілея в Італії, 
Бекона в Англії, Монтеня у 
Франції. А на порозі був вік 
Шекспіра, Сервантеса, Джор-
дано Бруно, Декарта, Робера 
Етьєна, Дюкенуа...

"Мені дуже неприємно 
засмучувати моїх російських 
друзів, але вони справді за-
надто вимогливі. В половині 
минулого сторіччя (XVIII сто-

ліття. — В. Б.), за визнанням 
авторитетних мислителів, та-
ких як Чаадаєв, Герцен, у них 
нічого не було: ні національ-
ного мистецтва, ні літератури, 
ні науки.

Тепер же вони (московіти. 
— В. Б.) хочуть усе мати за-
раз, і мати з XII століття!..

Похмурі склепіння монас-
тирських келій дали цвіт без-
соромної хтивості: це і є церк-
ва Василія Блаженного — вті-
лення національного духу XVI 
століття" [4, с. 101-102].

Вище автор висловив 
дуже гірку, проте достовірну 
думку про небажання москов-
ських правителів привносити 
освіту в своє князівство. Ось 
одна з причин князівської за-
цікавленості.

Ми знаємо, що збага-
чення московської скарбниці 
тривало найпростішими шах-
райськими методами — жор-
стоким розбоєм і банальним 
злодійством. Послухаймо 
щодо цього хвалителя "мос-
ковської державності" М.М. 
Карамзіна:

"... ярмо Татар збагатило 
казну Великокнязівську (мос-
ковську. — В.Б.) обчисленням 
людей, установленням по-
головної данини і різних по-
датків, доти невідомими, які 
збирають нібито для Хана, 
але хитрістю Князів оберта-
ють на їхній власний дохід. 
Баскаків, спершу тиранів, а 
опісля мздоїмних друзів на-
ших владителів, легко можна 
було обманути в складних ра-
хунках. Народ скаржився, од-
наче платив; страх усе втра-
тити вишукував нові способи 
надбання, щоб задовольняти 
користолюбство варварів" [1, 
том V, с. 197].

Ця думка зайвий раз 
підтверджує, що впродовж 
усього періоду татаро-
монгольського існування, тоб-
то до XVI століття, московські 
князі були особисто зацікав-
лені тримати народ в страш-
ному неуцтві, щоб більше 
красти під маркою ханських 
податків. Московський князь і 
його "камарилья" самовільно 
встановлювали податки, об-
крадали своїх підданих надмі-
ру, заодно обкрадали й ханів 
щодо данини.

Лише історична необхід-
ність сприяє розвитку науки, 
освіти, культури, проведенню 
широкомасштабних реформ. 
Тут бачимо зворотне. Москов-
ські правителі, поставивши 
перед собою ціль збагачення, 
були зацікавлені в збережен-
ні відсталості народу, щоб не 
мати опору. В грабежах, так 
званого "збирання землі ро-
сійської", московський князь 
взагалі не зважав на мораль 

навіть дикого звіра — не чі-
пати зайвого. Він забирав 
собі абсолютно все. Такий іс-
торичний парадокс супрово-
джував Російську імперію до 
часу її руйнування.

Згадайте: тільки з XVIII 
століття, коли Петру І знадо-
билися освічені люди для ор-
ганізації мореплавання, кар-
тографії, артилерійського об-
числення, нарешті, для влас-
ного виробництва сучасної, 
на ті часи, зброї, заліза тощо, 
лише відтоді окремим про-
шаркам суспільства в приму-
совому порядку було велено 
отримати освіту. Саме веле-
но, і в примусовому порядку. 
Для потреб імперії! Але 500 
років житія в глухому закутку 
Європи, часи відсталості, вар-
варства та дикості не минули 
марно. На реформи Петра І 
чекав жорстокий опір — як 
незатребуваність загально-
людської культури в Московії. 
Адже й нині російська людина 
міцна "заднім умом", вона за-
вжди має виправдання своєї 
відсталості, вона схильна до 
містицизму — так званої "ро-
сійській ідеї". І це закономір-
но. Всяка реформа в Росій-
ській імперії розроблялася не 
для покращення життя люди-
ни. Ні! Це завжди був вимуше-
ний захід заради продовжен-
ня російської експансії. Трохи 
відірвемося від цілі глави і 
простежимо головні реформи 
Російської імперії, починаючи 
від Івана Грозного:

— Реформи Івана Грозно-
го були спричинені неможли-
вістю ведення швидких широ-
комасштабних завойовниць-
ких воєн. Протест московітів 
довелося душити опрични-
ною й страшним деспотиз-
мом московського князя. Ми 
знаємо, що всі старання Івана 
IV просунутися на захід були 
марні. І принесли численні 
на ті часи нещастя. Московія 
заради експансії Івана Гроз-
ного поклала на плаху біль-
ше трьох мільйонів людських 
життів. Результат: провал у 
час Смути та животіння про-
тягом сторіччя.

— Відтак були реформи 
Петра І. Їх породили ті ж при-
чини, що й за Івана IV: заво-
ювання чужих земель. Заво-
ювання були істотні й знову 
призвели до виснаження 
скарбниці та зубожіння на-
роду. Почався занепад на 40 
років.

— Реформи Катерини II 
дозволили наповнити скарб-
ницю грішми і паралельно 
вести широкомасштабні за-
воювання. Саме Катерина II 
ввела остаточне рабство в 
своїй країні; при ній підкоре-
ні народи — українці, біло-

руси, молдовани поголовно 
стали рабами, так званими 
кріпаками. Поголовне раб-
ство дозволило  наповнити  
скарбницю ресурсами та 
продовжувати експансію. 
Російський істеблішмент і 
Російська православна церк-
ва пробачили Катерині II і 
вбивство царя — власного 
чоловіка, і нечувану на ті часи  
розпусту,  і  знищення  пере-
дової російської інтелігенції, 
і все інше. Саме ця "гуляща 
дама" повеліла впорядкува-
ти "опис" "великоросійської" 
історії. Саме за її правління 
була оббілена, прикрашена 
великими вигадками і роз-
тиражована історія велико-
росів, яка нічого спільного не 
має з минулою дійсністю. Як 
завжди, "великоросів" учила 
жити Європа. Красиво бре-
хати теж довелося вчитися.

— Наступним реформа-
тором в Росії був Олександр 
II. Це за його правління було 
скасоване кріпосництво. Ба-
гато сучасних великоросів-
державників намагаються 
приписати Олександру II 
мало не статус "великого 
батька нації". Чергова ім-
перська облуда. Причиною 
скасування кріпосництва 
стала поразка Росії в Крим-
ській війні. Російська армія 
була розгромлена на своїй 
території. Обмежений екс-
педиційний корпус військ 
Англії, Франції, Туреччини і 
Сардинії вщент розбив ро-
сійську армію у Криму. Війна 
на власній території тривала 
з вересня 1854 року по вере-
сень 1855 року, і Росія за цей 
час не зуміла забезпечити 
вирішальну перевагу сил. 
Кріпак до війни технічної був 
непридатний. Він міг стати 
лише гарматним м'ясом. І 
цареві Олександру II було 
нікуди подітися. Для наступ-
ної експансії цар змушений 
був звільнити селянина від 
рабства, щоб він отримав 
принаймні початкову освіту. 
Росії не залишалося нічого 
іншого, як знову кинутися 
навздогін Європі. Вільний 
селянин міг принести в 
скарбницю значно більше 
доходу, ніж раб-кріпосник. 
Ось де розгадка скасування 
кріпосництва — потреба на-
повнити скарбницю для но-
вої експансії.

І знову Росія воює: 
Балканська війна, ві-
йна на Далекому Сході 
з Японією. Нова нищів-
на поразка від малень-
кої Японії. Знову екс-
педиційний японський 
військовий корпус 
перемагає російську 
армію.
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•

Рубрика
Даринки 

СУХОНІС

•  СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

ДОРОГИЙ 
ЯРМАРОК

Гарний відпочинок в Україні коштує 
в декілька разів дорожче,ніж за кордо-
ном. Це парадокс. Якщо влітку ви хоче-
те побачити Чорне чи Азовське моря, 
варто розраховувати на тисячі гривень. 
Як не крути, за помірні ціни годі і бажа-
ти гарного відпочинку.

І з кожним роком така ситуація все 
більше загострюється. В Інтернеті мож-
на знайти багато готелів, здебільшого 
приватних, які  задовольняють співвід-
ношенням: ціна та якість, але! Навіть не 
мрійте отримати ще і чистий пляж по-
руч. Згідно з новим розпорядженням, з 
цього року усі пляжі – безплатні, вільні 
для кожного. І це не стало вирішенням 
проблеми. Здається, навпаки, людей 
стало ще більше.

А в інтернет-об’явах готелі вказу-
ють привабливі характеристики «до 
моря 5 хвилин» (10, 15). Але завважте, 
що мається на увазі швидкою ходою, 
невідомо якою дорогою. Шикарні фото 
готелів - перш за все заслуга гарного 
ракурсу, якісного фотоапарату та про-
грами PhotoShop. Можна знайти ши-
карний готель, з дуже гарним пляжем 
(не виключено,що він буде також при-

На світлині: одне із тих дивовижних місць,які варто 
зберігати (Скелі-близнюки біля Гурзуфа)

ватний), але все це буде ко-
штувати вам стільки, що кра-
ще відвідати Турцію, Єгипет, 
Болгарію.

І ще одна проблема Крим-
ського півострова - відсутність 
сервісу, поваги до туристів, ба-
жання зацікавити, аби до них 
приїхали ще.  Надто завищені 
ціни, сумнівна якість продукції 
у кафе, дорогі ринки, не менш 
дорогі сувеніри. Таке вражен-
ня, що тебе намагаються об-
дурити на кожному кроці. 

Звичайно, не варто судити катего-
рично. Є люди, які знаходять для себе 
гарні варіанти відпочинку і дуже люблять 
Крим, але все ж таки…

Якщо ви прагнете все таки раз на 
рік бачити Чорне море, існує компроміс 
– відпочинок восени. Море ще тепле, 
погода м’яка, немає пекучого сонця, а 
головне - ціни! Адже найдорожче коштує 
проміжок часу липень – початок верес-
ня, а потім діліть суму навпіл. Недарма 
восени в Криму 
можна зустріти ба-
гато іноземних ту-
ристів (тоді як влітку 
безліч росіян і трохи 
менше українців). 
Перш за все відпо-
чинок повинен бути 
комфортним - а 
пекуча спека і кіль-
кість людей,як на 
центральному рин-
ку - це сумнівний 
комфорт.

Крим - мальов-
ничий півострів на 

півдні України, рекреаційні можливості 
якого воістину унікальні. Сама приро-
да створила тут прекрасні кліматичні 
умови для відпочинку. Це місце робить 
Україну унікальною - на державний 
облік узято (з урахуванням м. Севас-
тополя) 1004 пам’ятки архітектури та 
містобудування (з них 216 — націо-
нального значення), 7227 пам’яток 
археології (з них — 21 національного 
значення), 3861 пам’ятка історії (з них 
— 13 національного значення), 520 
пам’яток монументального мистецтва. 
У Криму багато пам'яток архітектури 
зі змішаними стилями Близького Схо-
ду, Візантії, Вірменії . Чому ж тоді таке 
чарівне місце щороку влітку перетво-
рюється на дешевий балаган з пивом, 
не дуже чистими пляжами та людьми, 
яким потрібно лише пасивно лежати 
під сонцем до червоної засмаги? Крим 
не виправдовує гучну назву «перлина 
України» - певно, людям важко збері-
гати природні дива без свого техноген-
ного, загарбницького впливу. •

· Коли я ненавиджу - я щось відбираю в себе , коли я люблю - я збагачуюсь тим, що я люблю!
                       Фрідріх ШІЛЛЕР.
· Не скоро відбуівається суд над лихими справами; саме тому й не страхається серце синів 
людських чинити зло.

СОЛОМОН.

ЗОЛОТІ 
ДУМКИ

•  НАШ ВЕРНІСАЖ

- А я не вийду, з тобой 
не стану, а вишлю 

сестру такую саму.
З доробку 

Олени РИБАЛЬЧЕНКО

З доробку 
Геннадія ОСТАНІНА

З доробку 
Геннадія ОСТАНІНА

- А я не вийду, з тобой 
не стану, а вишлю 

сестру такую саму.
З доробку 

Олени РИБАЛЬЧЕНКО
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ВЕСЕЛКОВИЙ 
РОЗМАЙ

•

Порипують роменським шляхом гарби, 
Сулою тихо хлюпають човни. 
І плине люд з своїм нехитрим скарбом 
на ярмарок у наші Курмани.

Вози на вигоні. Стирчать голоблі. 
Корови й коні поблизу осель. 
Горшки і хомути. Мішки картоплі. 
І крутиться весела карусель.

А нам, малим, усе цікаве вдвічі:
хто звідкіля прибув до Курманів.
Вусатий дядько - з Ракової Січі,
той - з Білої Берези, той —  з Тернів.

Хтось приміряє теплі рукавиці, 
когось приваблює садовина. 

•  ДИВО  КАЛИНОВЕ

Дмитро БІЛОУС

На українському цвинтарі в Баунд-
Бруці (штат Ню-Джерзі, США) дода-
лася ще одна свіжа могила: не стало 
Валентина Кохна. Він помер 25-го 
травня 2010 року в місті Норт Порт на 
Флориді. Такі люди як Валентин Кох-
но приходять у світ для завдань ви-
соких і значущих. Його праця заради 
добра України, національної Церкви, 
заради світлих ідеалів національної 
ідеї ще довго буде прикладом для 
тих, хто так само вважає служіння 
Батьківщині та рідному народу най-
важливішим покликанням у житті.

Душа Валентина Кохна була не-
мов оголений нерв. Десятиріччя 
життя на чужині не применшили його 
біль за наругу над нашою мовою, 
культурою, самобутністю. Син ре-
пресованого священика мученицької 
Церкви Митрополита Липківського, 
він до останнього подиху уболівав за 
становлення і розвій духовної послі-
довниці Церкви його батька - Україн-
ської Православної Церкви Київсько-
го Патріархату. Щирий, відвертий та 
безкомпромісний, він не пристосу-
вався ні до кого, і ні до чого. Таким 
людям не бракує не лише друзів, а 
й ворогів. Але, як написали його по-
братими з Братства Митрополита 
Василя Липківського у посмертній 
згадці, котре він невтомно очолював 
протягом останніх двадцяти років, 
пан Валентин вірив, як поет, що:

«..Зерно посіяне в негоду Крива-
вим маком розцвіте І прийде воля 
для народу І зійде сонце золоте!»

Що ж справді громи б’ють не у 
корчі, a в дуби! Редакція щомісяч-
ника «Бористен» горда тим, що довгі 
роки співробітничала з добродієм 
Валентином Кохном. Його дописи, 
замальовки, ремарки з історії на-
ціональної Церкви, життя діаспори 
та роздуми над українським сього-
денням прикрашали не один номер 
нашого часопису. Ми висловлюємо 
найщиріші співчуття дружині Раїсі, 
сину Тарасу з невісткою Даною, вну-
кам - Марку, Адріану. Улану, братові 
Тарасу і сестрі Катерині, усім рідним, 
близьким та приятелям бл. п. Вален-
тина Кохна. Пам'ять про цю світлу і 
дієву особистість ми назавжди збе-
режемо у наших серцях!  

Редакція щомісячника 
«Бористен».

ПОМЕР 
ВАЛЕНТИН  КОХНО

А  ви  звідкіль? - З Погожої  Криниці,
ті - з Білопілля, ті - з Лебедина.

І назви в юнім серці зазвучали,
як щось казкове, дивне, чарівне, 
немов далекі зоряні причали, 
кудись манили, кликали мене...

Хто так назвав ті селища навколо? 
Хто оспівав діброви і лани? 
У небі місяць - як млинове коло, 
а на землі — Клименкові Млини...

Красо моя ти, Сумщино, Сумщино, 
куди не кинь - барвистих слів розмай: 
Ромен, Боромля, Липова Долина, 
Березів Яр, Лука, Зелений Гай...

Так зберігає мова калинова 
на гронах дивних свіжості росу, 
щоб у майбутнє музикою слова 
нести душі народної красу.

Здійснилося! Ось воно - літо, 
судить нас своїм добрим те-
плом. Ось вони - довгоочікувані 
дивовижні деньки, про які ми так 
мріяли взимку. Нескінченне бла-
китне небо, ніжний вітерець, зе-
лені листочки - що ще потрібно? 
По-моєму, саме час прямувати на 
природу, подалі від міської суєти 
і руху транспорту. А яке там пові-
тря!

Тільки уявіть собі, як чудово 
зараз у лісі. Це обов'язково по-
трібно побачити! Так що збирайте 
своїх друзів і вирушайте на шаш-
лики. Але не варто забувати про 
те, як необхідно поводитися в 
місцях, де ми отримуємо радість. 
Багаття палити потрібно в спеці-
ально відведеному місці, подалі 
від гілок дерев, щоб вогонь не міг 

їх дістати. Сміття, природно, не 
розкидати всюди, а краще всього 
зібрати і спалити. І, звичайно ж, 
не мені вам говорити, що вдаю-
чи шкоди природі, ми шкодимо у 
першу чергу самим собі. Не тільки 
позбавляючи себе задоволення 
милуватися цією красою, а й гу-
бимо своє здоров'я, адже кожен 
знає про користь наших зелених 
друзів.

Наостанок обов'язково зробіть 
фото на пам'ять, щоб було чим зі-
грітися з настанням суворої зими. 
Але поки ще рано думати про хо-
лод, а зараз - всі на природу!

Наталія МИХАЙЛОВСЬКА, 
студентка факультету

 будівництва НГУ.
На світлині автора: ось такі чу-

дові місцини є навіть у шахтар-
ських краях, поблизу містечка Ро-
веньки...

•

•

НА  ПРИРОДУ!



МУДРІСТЬ  НАРОДІВ  СВІТУ:  ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ
ЛАТИСЬКІ ТАДЖИЦЬКІ МОЛДАВСЬКІ

•

✓ Народові єдність, як пта-
хові крила.
✓ Соромно вкрасти, а прав-
ду казати не соромно.
✓ Хто боїться спітніти, до-
бра не матиме.
✓ Пустощі - од лінощів.
✓ Довго цілитимешся — 
зайця не вб'єш.
✓ Не біжи з оберемком со-
ломи вогонь гасить.
✓ З одного вовка три шкури 
не здереш.
✓ Як не хочеш, щоб це знав 
твій ворог, не кажи і друго-
ві.
✓ Краще материні різки, 
ніж мачушин хліб з медом.
✓ Порося сидіти за столом 
не навчиш.

✓ Коли горить сусідова хата, 
поливай водою і свою.
✓ В руки божевільного не 
дай шаблі.
✓ Якби всі були багаті, хто 
полов би город.
✓ Безчестя - найтяжча 
кара.
✓ У пустому засіці миша 
кубла не мостить.
✓ Бідний не той, хто без гро-
шей, а той, хто без розуму.
✓ Чим більше слухаєш, тим 
більше знаєш.
✓ Берись не за те, що хочеш, 
а за те, що можеш.
✓ Не все, що дзижчить, при-
носить мед.
✓ Серце без надії - лук без 
стріл.

✓ Твоя честь у твоїх руках.
✓ У домі дві господині стало 
- тісто на коржі пропало.
✓ Окраса людини - знання й 
досвід.
✓ Бідняка і на верблюдові 
собака покусає.
✓ Халву з'їв байський син, а 
побили сироту.
✓ Річ гарна нова, друг - ста-
рий.
✓ Їжак своєму дитинчаті 
каже: «Моє ніжне, моє м’я-
кеньке».
✓ Людська гідність цінніша 
за багатство».
✓ На щастя, Бог ослові ро-
гів не дав.
✓ З-під палиці і ведмідь ви-
вчиться.

•  РЕКЛАМА



У Києві відбулося засідання пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. За 
результатами таємного голосування до участі у конкурсі 2010 року допущено 40 робіт та 5 підручників. Серед 
кандидатів на здобуття Державної премії – висунутий Дніпропетровським національним університетом ім. 
О.Гончара комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно космічної техніки» у 6 книгах 
авторського колективу у складі Полякова М.В., Джура Є.О., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Є., 
Ніколенка Є.Ю., Хуторного В.В., Кулика О.В.

Проблема сучасного ву
зівського підручника є од
нією з найгостріших у ви
щій школі в Україні. Підруч
ники з одного боку повинні 
бути наслідком узагальнен
ня науково методичних на
працювань вчених на педа
гогічній ниві, з іншого боку 
вони повинні містити та
кий матеріал, який відби
ває сучасні досягнення й 
перспективи їх застосуван
ня в тій галузі, спеціаліс
тів для якої готують вузи за 
цими підручниками. Часті
ше за все найліпші резуль
тати досягаються тоді, коли 
існує не один підручник, а 
їх комплекс, який поєдну
ється провідною науково
педагогічною та методич
ною ідеєю і дає можливість 
послідовного використання 
такого комплексу протягом 
навчання студентів за від
повідною спеціальністю.

В такому контек
сті комплекс підручників 
для вищих навчальних за
кладів «Герметичність в 
ракетно космічній техні
ці», «Твердопаливні  ра 
кетні двигуни. Матеріали 
і технології», «Розвиток 
ракетно космічної техніки 
в Україні», «Полімерні ком
позиційні матеріали в 
ракетно космічній техніці», 
«Технологія виробництва 
ракетно космічних літаль
них апаратів», «Ракети носії 
і  космічні ступені ракет як 
об’єкти керування» є по
зитивним прикладом по
єднання вказаних вище 
принципів, таким, що зба
гачує й  удосконалює су
часну науково методичну 
базу підготовки фахівців з 
ракетно космічної техніки в 
Україні. 

Колектив авторів, що 
склався протягом ство
рення вказаного комплек
су підручників, вдало по
єднав представників ака
демічних інститутів, вищої 
школи, конструкторських 
бюро, промислових підпри

ємств, які об’єдналися на
вколо ідеї втілення у прак
тику сучасної аерокосмічної 
освіти молоді України нових 
підходів інноваційного ха
рактеру.

Створений комплекс 
може застосовуватися про
тягом усього періоду на
вчання студента у вищій 
школі. Його використання 
поступово розширює світо
гляд студента від сприйнят
тя історії розвитку ракетно
космічної техніки в Украї
ні і усвідомлення того, що 
вона є авіакосмічною дер
жавою світового рівня, до 
найскладніших проблем, 
пов’язаних з функціонуван
ня ракетних комплексів. Та
кий підхід реалізує основні 
дидактичні принципи педа
гогічного процесу й одно
часно дає можливість до
сягти забезпечення якісної 
підготовки спеціалістів для 
ракетно космічної індустрії 
з широкого кола ракетно
космічних технологій та ди
наміки ракетоносіїв і кос
мічних ступенів ракет.

Ракетно космічна галузь 
України базується на поєд
нанні наукових досягнень в 
сфері матеріалознавства, 
високих технологій, проек
тування ракетно космічних 
об’єктів, теоретичних пи
тань управління як окреми
ми системами управління, 
так і складними ракетними 
комплексами тощо. Послі
довно й методично обґрун
товано в комплексі підруч
ників розкрито найважли
віші питання етапів розви
тку ракетно космічної техні
ки: історичні аспекти її ство
рення і розвитку, теоретич
ні, технологічні і практич
ні засади космічного мате
ріалознавства (теорія, тех
нології і практика виго
товлення елементів і кон
струкцій новітніх зразків 
ракетно космічної техніки  
з полімерних матеріалів), 
працездатність матеріалів і 
конструкцій за екстремаль

них умов, герметичність в 
ракетно космічній техні
ці, основні принципи й осо
бливості технології вироб
ництва ракетно космічної 
техніки, проблеми динамі
ки ракетоносіїв і космічних 
ступенів ракет.

Зміна організації і зміс
ту освіти є нагальною по
требою сучасного суспіль
ства. Проведена в контек
сті сучасних принципів під
готовки фахівців вона пови
нна надати можливість інте
грації освітньої діяльності в 
Україні в європейський сві
товий й інформаційний про
стір, дійти такого рівня, щоб 
за підручниками, створени
ми в Україні, могли навчати
ся й іноземні студенти, як за 
кордоном, так і ті, що навча
ються у ВНЗ України. Саме 
комплекс підручників, про 
який йде мова, відповідає 
вимогам часу, є таким, що 
узгоджується з принципами 
Болонського процесу і гло
балізаційним тенденціями у 
вищій освіті.

Така можливість забез
печується насиченістю під
ручників, що складають за
значений комплекс, інно
ваційним матеріалом, який 
відповідає принципам роз
витку світової ракетно
космічної техніки: прикла
дами сучасних оригіналь
них науково технічних рі
шень, що спираються на 
практику ракетно космічної 
галузі України, нетрадицій
них схем ракетних комплек
сів, фактичними результа
тами, отриманими при за
пусках конкретних зразків 
сучасних ракет, особливос
тями використання матері
алів і конструкцій в практи
ці ракетно космічної техні
ки тощо. Все вищезазначе
не виводить цей комплекс 
підручників на рівень, який 
свідчить про величезний 
досвід України, як ракетно
космічної держави, і її здат
ність до підготовки фахівців 
з ракетно космічної техніки 

відповідно до міжнародних 
вимог до якості освіти. 

Багатогранність та ва
гомість сучасного науково
навчального матеріалу, по
даного у комплексі підруч
ників, поєднана з дотри
манням основних принци
пів дидактики, сприятиме 
зростанню авторитету ви
щої школи України і залу
ченню до навчання в Україні 
молоді  з різних країн світу. 
Його активне використання 
у підготовці фахівців є од
нією з складових багатови
мірного процесу входження 
України в світовий освітній 
простір, процесу інтернаці
оналізації вищої освіти . 

Комплекс підручни
ків «Виробництво, випро
бування та експлуатація 
ракетно космічної техні
ки» є новим етапом в спра
ві створення вузівського 
підручника в Україні; кон
центрує сучасні науково
технічні та навчально
педагогічні досягнення, 
викладення яких спира
ється на багаторічний до
свід  науково педагогічної 
та промислово конструк
торської діяльності його ав
торів  в ракетно космічній 
галузі; відкриває можли
вості  його використання в 
якості базового для інтер
націоналізації процесу під
готовки фахівців в галузі 
ракетно космічної техніки; 
є своєчасним і значним вне
ском в науково педагогічну і 
начальну літературу в Украї
ні, а його автори – М.В. По
ляков, Є.О. Джур, Т.А. Мань
ко, А.Ф. Санін, Ю.Д. Шеп
тун, О.Є. Джур. Є.Ю. Ніко
ленко, В.В. Хуторний, О.В. 
Кулик – заслуговують при
судження Державної премії 
України в галузі науки і тех
ніки 2010 року.

А.І. Шевцов
Директор 

регіонального філіалу 
Національного центру 

стратегічних  досліджень
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