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ЗІ СЛОВАМИ ДО СВІТУ

Шановний читачу! Ви тримаєте в руках  рідкісне видан-
ня. Під його обкладинкою зібрані твори різних авторів — це
есе, нариси, поезія, переклади, історичні розвідки про україн-
ські міста, щемливі, трепетні відгуки про свою альма-матер та
викладачів, що несуть студентам світ науки. Але, про що б не
писали молоді дарування на сторінках альманаху, скрізь від-
чувається їхня велика причетність до суспільного життя.
Серед есеїстів яскраву майстерність проявляє у творі «Моя
улюблена книга» студентка Новокаховського гуманітарного
інституту  Марія Магар, де авторка доносить до читача вічну
тему стосунків у родині на прикладах творів великої україн-
ської письменниці Ольги Кобилянської. Цікаво проводить
історичну розвідку  в есе «Без минулого немає майбутнього»
Світлана Савченко, виписуючи образ рідного Василькова.
Дуже щиро і доволі  розмаїто про прадавній Ковель пише в
оглядовій статті, віддзеркалюючи основні історичні віхи
міста, студентка  третього курсу Луцького інституту Інна
Кошуба. 

Історичну тематику продовжує студент заочного відді-
лення Запорізького коледжу Костянтин Гречківський у нарисі
«Хортиця — скарбниця Запорозької землі», ілю струючи цінні
історичні пам’ятки козацького краю.

Тепла хвиля огорне кожного, хто читатиме новелу-усві-
домлення «Університет «Україна» в моєму житті» студентки
Дніпровської філії Університету «Україна» Анни Ціпури, дів-
чини з інвалідністю, але з глибокою чистотою душі.

Про Білоцерківську альма-матер та її бурхливі будні
пише «У нашій маленькій країні знань — БІЕУ» третьокурс -
ниця Анастасія Сбітнєва. Про вир  студентського життя-буття
змальовує у невеликій за обсягом, але цікавій за змістом мініа-
тюрі з філософсько-поетичною назвою «Не летять зірки без
причини..» Василь Бойчук — студент Дубенського коледжу.
Своїми щирими одкровеннями щодо ставлення до найріднішої
людини на землі — мами ділиться з читачем студентка
Дубенської філії Університету «Україна» Яна Кравченя. Але,
якщо подивитися на  творчі роботи з погляду літературної
творчості, то безумовно варто робити акцент на надзвичайно
обдарованій у цьому сенсі молодій і перспективній студентці,



яка потребує особливої уваги щодо її творів — це Єлизавета
Радванська. Молода літераторка просто горить у своєму пись-
мі! Щоб ви не взяли до рук, аби доторкнутися її багатого філо-
софсько-поетичного потенціалу, то ви одразу відчуєте вагу
і силу слова юної літературної порослі. Чи це будуть вірші, чи
переклади, чи то мала проза — скрізь вона буде на гребені твор-
чої хвилі, така пряма, цілеспрямована і влучна.  Серед літера-
турних творів також находить свою нішу пісенний текст
«Глінтвейн», скоріше всього  для сучасного за настроєм репів-
ського виконання, майбутнього юриста з Вінницького соціаль-
но-економічного інституту В’ячеслава Майстренка.

Усіх співавторів альманаху об’єднав, огорнувши батьків-
ським крилом, єдиний в державі навчальний заклад інклюзив-
ної освіти Університет «Україна». Плоди душі, представлені
на сторінках цього художньо-публіцистичного видання, хай і
не всі є вершинами літературної творчості, та кожен з них має
право на життя і найголовніше: кожна робота несе людям
тепло серця, світле проміння, думки, а також Віру, Надію,
Любов. 

Лілія Золотоноша,
журналіст Університету «Україна»,

упорядник альманаху «Сузір’я муз»
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Петро ТАЛАНЧУК 

НОВІЙ ДОБІ — НОВІ РІШЕННЯ!

Політична та соціально-економічна ситуація в Україні є
настільки критичною, що національна совість українства не
може більше відмовчуватися.

Ось як її, цю ситуацію оцінює Іван Марчук — один із най -
відоміших художників України. У 2007 році він був включе-
ний в рейтинг « 100 геніїв сучасності».

«Йде до гіршого і до гіршого. Ми навіть не уявляємо,
в якому болоті сидимо…

Мене пригнічує те, що влада робить із нашим народом.
З найкращої країни в Європі зробили смітник. Тут панують
зло, глупота, чорна заздрість, здирництво… Люди дуже роз-
христані, не люблять один одного. Нема того, що об’єднує».

Був Кобзар. Він сказав: «Поховайте та вставайте, кайдани
порвіте». Поховали, але не встали. За вільну, незалежну й успіш-
ну Україну, за її волю — немає кому. Поки що не створено сили,
здатної об’єднати весь український народ й привести його до
перемоги. А партій і громадських організацій декілька сотень. 

Сказати, що в політичної еліти немає розуміння вирішаль-
ності фактору єдності українців для остаточної перемоги не
можна, бо це буде неправдою.

Можна навести багато прикладів спроб і закликів об’єднатися.
Це маніфест ОУН 1940 р., заява зборів Української Всесвітньої
Координаційної ради 2009 року, створення громадської організа-
ції «Народних зборів України» та багато, багато інших.

Створення Всеукраїнського об’єднавчо-координаційного цен-
тру в минулому році дещо активізувало процес консолідації і тут
заслуга Бугайця М.Й., але радикально ситуації це теж не змінило.
До об’єднання закликають усі, а воно у все ук раїн сь кому масштабі
щось не йде. Вірніше йдуть вічні розмови про об’єднання.

Історія твориться раз і назавжди, прив’язуючись до подій і
фактів, їхньої хронології.

А пишеться ж історія і переписується багато разів. Нам, укра-
їнцям, це слід твердо усвідомити і один раз, перший і останній,
самим написати свою історію максимально об’єктивною, наскіль-
ки здатна це зробити чесна неупереджена наукова спільнота. 



В результаті ми будемо знати, що український народ незни-
щенний, хоч з болем у серці слід визнати, що не один раз
Україна рубалася люто, героїчно, сама в собі, розділившись на
армії і загони під різними знаменами. А єдиного свого прапора
так і не надбала. Тіло її було дужим, душа широкою, вільною.
А от голова? Одвічна, вже аж набивша оскомину українська
історія: очільник однієї частини України або групи громадян
супроти очільника іншої частини України або групи, а за ними
союзники — турки, татари, москвини, поляки; союзники зрад-
жують, проганяють її очільників і стають хазяями України.
Частенько не пізнавали у нас один одного українці, в тому
числі й лідери. І зараз спізнаватися не бажають! А істина
в тому, що найпопулярніший союз у світі — національний. 

Тяга до волі, дух свободи також в українців незнищенні. Бо
скільки живуть українці після падіння Київської Русі, стільки
й хотіли змінити свою долю. 

«Українська нація — це реальність, яка має під собою врешті-
решт тисячу років автентичної історії. Жоден народ не боровся
так відчайдушно як українці, щоб здобути свою незалежність;
українська земля наскрізь просякнута кров’ю». Це сказав у трав-
ні 1935 року в Палаті громад Великої Британії добре відомий гро-
мадський діяч, вчений і журналіст Ланселот Лоутон. У цій
боротьбі полягали мільйони патріотів, а успіху так і не було досяг-
нуто аж до 1991 року. Формально маємо незалежність, а по суті —
злиденне, безправне існування. Це спонукає пошукати в історії
хоч би головні причини наших невдач та усвідомити їх наслідки. 

Серед цих причин варто назвати:
1. Лінь або небажання українців вчитися на помилках

минулого і, як стверджує Стефан Томашівський: «в неуках
головна причина сучасного становища нашого народу»; 

2. Вибори громадянами очільників влади неуків, дилетан-
тів, корупціонерів, авантюристів, пройдисвітів, злодюг, бреху-
нів, злочинців, бариг, зрадників, одним словом. «Парадокс
України в тому, що її еліта завжди представляла її гіршу час-
тину, хоча має бути навпаки…» (Лесь Подерв’янський), або ж
«Біда України в тому, що нею керують люди, яким вона непот-
рібна» (Михайло Грушевський). 

Розум нинішніх корумпованих очільників зайнятий
одним: як відняти, а це легше, ніж кожного дня думати, як
виростити, як виробити. Їм не до майбутнього України. 
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Перші дві причини, переплітаючись і підсилюючи одна
одну, породили третю, найважливішу — невміння й небажан-
ня об’єднуватися на основі національних інтересів всього наро-
ду для досягнення головної мети — побудови власної незалеж-
ної й успішної Української держави.

В результаті ми дійшли межі, за якою або рабство, або небуття.
Ми повинні це зупинити. За нас цього ніхто не зробить. Без

заміни влади олігархії у нашого народу немає майбутнього.
Як справедливо пише пастор С. Стеценко: 
«…Чи будемо, живі і ненароджені на нашій землі далі чи ні, за -

ле жить від нашої спроможності діяти разом, а певний час як один.
… Нам потрібний потужний цілеспрямований рух». 
Ми повинні бути свідомі того, що на шляху до досягнення

нашої благородної мети нам не уникнути жертв. І кожен само-
стійно повинен знайти ту межу власної пожертви, на яку він
зараз спроможний заради спільного порятунку.

А тому настав час і сьогодні ми повинні сказати: «Досить
сліз Ярославни, нарікань на «злих воріженьків». Ми повинні
віднайти відповіді на питання:

– Що нас, українців, не влаштовує сьогодні у нашій же
власній державі?

– Чого ми врешті-решт хочемо?
– Як цього досягти?
Але для того, щоб відповісти на ці запитання, а задумане

було втілено у життя, необхідний фундаментальний проект. 
Складовими цього проекту, на мій погляд, можуть бути

наступні компоненти:
1. Стратегічна модель омріяної України, придатна до вті-

лення у реальне життя українців, яка охоплює період життя
трьох-чотирьох поколінь, або 75–100 років.

2. Узагальнена модель громадянина України, здатного вті-
лити модель омріяної України у відповідне державотворення.

3. Конституційний супровід розбудови майбутньої успішної
України, тобто розроблення і прийняття нової Конституції
України, створення резерву майбутнього Конституційного суду. 

4. Оперативний законодавчий супровід будівництва нової
держави (або створення законодавчого резерву, прообразу май-
бутньої Верховної Ради).

5. Підготовка політичних лідерів і практичних менеджерів
всіх рівнів, здатних очолити практичну роботу.



6. Організація Всеобучу Українського народу, починаючи з
дошкільнят і закінчуючи навчанням всього дорослого населення.

7. У рамках цього Всеобучу створення авторських колекти-
вів для написання справжньої історії України як мінімум
у семи редакціях — для дошкільнят; для учнів початкової
школи; для учнів середньої школи; для учнів старшої школи;
для студентів ЗВО; для громадян, які мають вищу освіту, і для
зарубіжного читача.

8. Важливим доповненням змісту Всеобучу повинно стати
створення авторського колективу і написання ним багатотом-
ної праці про внесок українців у скарбницю світової цивіліза-
ції. А цей внесок — величезний, але значною мірою він у нас
украдений або присвоєний іншими народами.

Дуже важливими, якщо не вирішальними складовими
доленосного проекту трансформації України є розроблення
локальних проектів, або ж конкретних заходів втілення моде-
лі в життя (Урядовий резерв). Ці компоненти моделі лежать
у площинах функціональних напрямів державної діяльності,
яких сьогодні можна назвати біля трьох десятків, починаючи з
духовного розвитку українського суспільства і закінчуючи
охороною від зовнішніх загроз.

Розповіді про ці проекти теж повинні увійти до програми
Всеобучу.

При цьому слід мати на увазі, що як у зведеній програмі
дій, так і в її складових по всіх галузях необхідно дати чіткі
відповіді на радикальні питання: 

1. Що ми маємо сьогодні і що нас не влаштовує?
2. Хто може зробити необхідні зміни та які основні рушійні

сили?
3. Що буде ядром цих сил і хто це ядро створить?
4. Що зроблять конкретно ці сили, впродовж якого часу і за

рахунок яких ресурсів?
5. Хто є лідерами-менеджерами на старті змін та який їхній

державницько-інтелектуальний потенціал?
6. Чи готові ці лідери послужити народу?
7. Який механізм контролю за втіленням обіцяного і які

заходи убезпечать від невдачі?
Виконання локальних проектів, як і задоволення вимог до

них, потребує команди чисельністю до 1,5 мільйона фахівців.
Це й повинно стати основою для, поки що, ситуативного об’єд-
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нання проукраїнських політичних і громадських організацій.
Принцип «Якщо об’єднуватися, то навколо мене», або прин -
цип «Ми не проти колгоспу, але не в нашому селі» слід відки-
нути назавжди! Слід усвідомити вождям — гетьманчикам —
зачинщикам міжусобиць через дріб’язкові розбіжності, що це
рівнозначно зраді. Ганьба таким патріотам. Хай не забувають
відмовники, що ординські Гулаги ще не ліквідовані, а моско-
вити мають достатньо території, лісу і досвіду, щоб побудувати
руками жертв нові.

Об’єднати країну може домовленість про її майбутнє. Та
неможливо добитися змін у державі, не змінивши кожному щось
у самому собі. А щоб це зробити, нам необхідно всім вчитися.

Тому надзвичайно актуальним для України є уже зараз роз-
почати Всеукраїнський Всеобуч, який має охопити всі чесні,
патріотичні сили — від простих громадян до еліти. Це навчан-
ня повинно бути всюдисущим і всепроникаючим: на роботі, за
обідом, під час всіляких зустрічей тощо. І вчителями, і учня-
ми — є сам народ.

Сертифікатом про закінчення цього своєрідного, безанало-
гового громадянського навчання в цьому випадку буде не папі-
рець чи пластикова картка, а активна участь кожного у розбу-
дові сучасної України. Цей постулат, як табличку множення,
повинні засвоїти всі дієздатні громадяни України.

Отже, сьогодні, як ніколи, нам необхідні нові лідери —
чесні, чисті перед сумлінням і перед людьми. Вони повинні
бути безкорисливими і самовідданими і найвище за все пова-
жати одну заповідь — справедливість. Вище за яку немає нічо-
го в світі. Справедливість вище за життя, і коли боротьба
поставить його перед вибором: в ім’я справедливості чи в ім’я
самопорятунку — він віддасть своє життя за перше! 

Особисто я не претендую ні на які посади. Але в процесі
консолідації проукраїнських сил готовий в міру своїх можли-
востей виконувати будь-яку доручену мені роботу, пов’язану
хоч з плугом, хоч з мечем. 

Я звертаюся до тих українців, в жилах яких тече кров руси-
чів і козаків: вас не принижує сьогоднішнє заглядання наших
очільників і значної частини громадян України у роти з встав-
ними щелепами зарубіжних президентів і прем’єрів з раб-
ською надією, що вони нам допоможуть здолати Росію і побу-
дувати самостійну незалежну Україну? 



Дідька лисого! Перестаньте принижуватися. Згадайте про
«щедроти», які посипалися на українців у результаті остан-
ньої зустрічі Трампа і Путіна, яка відбулася влітку 2018 року
у Хельсінкі. 

Що ще необхідно зробити і які слова сказати, щоб ми, укра-
їнські патріоти, почали об’єднуватися і діяти разом з народом
як одна монолітна нація?

Можливо, пошук відповіді на трагічне питання, яке я по -
став лю, послужить каталізатором у нашому єднанні. А питан-
ня це таке: як сталося так, що за 50 років радянського «раю»
(йдеться про порівняння результатів двох переписів населення
у колишньому Союзі) українців зменшилося з 81 мільйона
195 тисяч (1929 р.) до 42 млн. осіб (1979 р.), тобто майже на
40 млн. осіб. У той же час за згаданих півстоліття «москови-
тів», «росіян» (корінної нації імперії) збільшилося майже вдві-
чі ( в 1,76 рази). Було близько 78 млн. чоловік, а стало
137 млн. Хіба московити розмножуються, як кролі?! 

В цілому усе ХХ століття було трагічним для українців.
Загальні втрати, якщо підходити до питання з наукових демо -
графічних позицій, можуть сягати 80 млн. чоловік. Тобто, нас,
українців, сьогодні могло бути понад 120 млн.

Чи може пошук причин того, чому найбільш продуктивна
частина українців численністю декілька мільйонів осіб працює
сьогодні в інших країнах, збагачуючи їх, а не свою українську
державу, в решті-решт примусить нас об’єднатися.

А завершити свій виступ я хочу прекрасними словами уже
згадуваного пастора С. Стеценка: «Звертаюся до всіх політич-
них і громадянських організацій, які мають за собою людей
і прагнуть отримати владу і змінити країну: жодна з вас не
спроможна наразі зробити це самотужки, натомість після від-
вернення безпосередньої загрози всі отримаєте чесні і рівні
умови для політичних змагань».

Тож давайте об’єднаємося і разом побудуємо таку Україну,
щоб американці разом з європейцями потяглися до нас. Нам
же, українцям, жити у рідній країні серед родичів, друзів і
заможних гідних земляків набагато цікавіше, ніж мати здо-
бутки серед руїни або на чужій землі.

Слава Україні!
Дякую за увагу!
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Володимир ДЕНИСЕНКО 

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНЕЦЬ ПЕТРО ТАЛАНЧУК

Великий українець. Знаний педагог. Особистість. Першому
міністру освіти Незалежному, академіку Петру Таланчуку — 80.

Петро Михайлович Таланчук народився 1 липня 1938 року
на Київщині в селянській сім’ї. Біографія П. М. Таланчука
типова для багатьох вихідців із села, які з притаманними їм
наполегливістю і старанням вчилися, щоб потім учити інших
рухати науку, а отже, й науково-технічний прогрес. Після
закінчення сільської школи він працював у колгоспі, служив в
армії, навчався у військово-морському училищі. Одержав фах
інженера в Київському політехнічному інституті, пройшов
шлях від студента до ректора цього відомого вишу. Будучи
ректором, дав дозвіл провести перший всеукраїнський з’їзд
«Руху» у приміщенні Політеху. Знаменно, що першим міні-
стром освіти незалежної України був також Петро Таланчук.
Він же — Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний
член Академії педагогічних наук України, президент гро-
мадської Академії інженерних наук України, член чотирьох
міжнародних академій, автор 50 запатентованих винаходів,
понад 350 опублікованих праць, серед яких підручники й
навчальні посібники, відомий в Україні політичний і гро-
мадський діяч. Петро Михайлович Таланчук нині є президен-
том Університету «Україна», почесним ректором Націо наль -
ного технічного університету України «КПІ».

Впродовж десятиліть доля поєднала життєвий шлях Петра
Таланчука з педагогічною нивою, яка слугує засобом розвитку
людини. І нині, гідно продовжуючи традиції великих укра-
їнських педагогів Костянтина Ушинського та Василя Сухо -
млинського, слідуючи Божим заповітам, він активно слугує
рідній Україні. Про що й засвідчує його публікація щойно
виданої книги «Терниста дорога до незалежної України».

Переконані, що роздуми великого українця, будуть акту-
альні і нинішньому суспільству.



Петро ТАЛАНЧУК

СВІТ ДЛЯ УКРАЇНИ
(фрагменти з книг)

Брешуть наші вороги, коли говорять: Україна була. Вона є
і вічно буде!

І щоб це відбулося, давайте напружимо свій інтелект
і попрацюємо з історією, але не з тією, яку написали нам
чужинці, а з правдивим аналізом того, що було насправді.
Давайте проникнемось і перестанемо бути байдужими. Щоб
надійно долати недуги, треба дізнатися, де й коли ми їх підхо-
пили. Іншими словами, нам необхідно запустити загальносу -
спільний освітній процес із практичним утіленням результатів
навчання. Не зробивши цього, ми навіть з місця не зрушимо.

Нас до цього кличе пам’ять про жертви, понесені українцями
впродовж сотень років відчайдушної боротьби за вільну Україну.

Нищення українців ординськими, московськими племена-
ми розпочалося з нападу «первороса» А. Боголюбського на
Київ і тривало в подальшому під час локальних конфліктів із
ними. Зокрема, зруйнування Запорозької Січі царицею
Катериною [4]. Цар Петро І стер з лиця землі столицю гетьма-
на Мазепи місто Батурин, де російськими опричниками вимор-
довано всіх мешканців від немовляти до старого. На каторж-
них роботах виморено десятки і сотні тисяч козаків, а вже 1933
року запланованим Москвою голодомором вбито від 10 до
15 млн. українських хліборобів.

За переписом населення 1926 року в СРСР проживало
79 млн. росіян і 81 млн. 195 тис. українців. Таке загрозливе для
імперії співвідношення двох великих націй в одній спільноті,
зважаючи на національно-визвольну боротьбу українців за
самостійну державу, змусило центральний московський уряд
шукати розв’язку. Налякані революцією 1917–1922 ро ків,
імперські діячі, які часто заявляли, що Україна без Московії не
може вижити, вибрали з їхньої «точки зрения» дуже просту так-
тику: зменшити чисельність українців. Вони посилили колоні-
альну політику царизму і планово вдалися до практикування
голодоморів, депортацій, війн, арештів, розстрілів, насильниць-
кого зросійщення та інших жорстоких, злочинних дій.
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У результаті успішного виконання перелічених варварсь-
ких акцій вже за переписом 1979 року в СРСР українців зали-
шилося 42 млн. 397 тис. Імперська політика досягла гігант-
ських безпрецедентних успіхів. Знищено 40 млн. українців (за
50 років), не дано народитися мільйонам нових українців, на
наших землях створено потужну колонію російських поселен-
ців, із нас (українців) викувано мільйони з’яничарених покру-
чів і перевертнів, отруєно нашу мову і витіснено її майже з усіх
сфер (навіть з побуту!), перебрехано і привласнено нашу істо-
рію, принижено нашу культуру, нас усіх роз’єднано для ново-
го поневолення, коли знову «її окрадену збудять».

Люто ненавиділи українців московські царі і всякі есесе-
рівські вожді, вся комуно-фашистська банда, яка принесла
українцям ріки крові, море сліз, гори трупів.

А сьогодні до єднання, прозріння і боротьби нас кличе
пам’ять про нові жертви. До цього зараз закликають пекучі
сльози дітей-сиріт, дружин, батьки і чоловіки яких віддали
найдорожче, що в них було, — своє життя, щоб Україна була
вільною. А ми, живі свідки щирої жертовності, з болем спосте-
рігаємо, як діти загиблих ловлять з небес погляди своїх татусів
і вірять в те, що вони не втратили зв’язок із ними і що вони
колись таки повернуться на землю. Хіба можна пробачити ці
жертви російським зайдам? Ми повинні об’єднатися і втілити
в життя те, за що було віддано життя мільйонів кращих синів і
дочок України. Невже твоя душа, патріоте України, не здриг-
неться, дізнавшись про багатомільйонні жертви твоєї нації?

Деякі уроки історії. Українці живуть на своїй землі від най-
давніших часів людської історії. У сиву давнину, ще в докня-
жих часах, сформувалися основні риси прадревнього українсь-
кого політичного світогляду. Фундаментом його була
цілковита рівність усіх громадян, виборне правління.

Основою і джерелом усілякої влади було Віче — загальний
збір усього народу, громадянства, яке збиралося завжди у разі
потреби, визначало, що треба робити, і вибирало людей, які
могли б самі виконати або організувати виконання цих рішень.
Такий устрій у нас був розвинений найкраще в Європі і про-
тримався найдовше. Безумовно, що цей досвід є цінним внес-
ком праукраїнців у формування європейської цивілізації.

Із нашої історії, аж до тепер, виділяємо ряд важливих вис-
новків:



1. Українська еліта не змогла віднайти баланс інтересів між
джерелом влади — народом і найманими цим же народом,
висловлюючись сучасною мовою, чиновниками — князями,
боярами, воєводами раніше, а тепер депутатами, міністрами,
головами адміністрацій тощо, — і розробити відповідні меха-
нізми та важелі, які б дозволяли весь час цей баланс підтриму-
вати. В результаті система народовладдя у формі віче, маючи
універсальний демократичний характер, з іншого боку, при-
звела до того, що окремі удільні князьки обманули своїх підда-
них, замінили загальні інтереси руського народу вузькопле-
мінними і розтягли величезну потужну країну на удільні
князівства.

Небезпека цього розтягнення смертельно зростала у зв’язку
з тим, що наші землі споконвіків привертали до себе увагу різ-
них загарбників. Прекрасні чорноземи, колосальні природні
ресурси, вихід до теплих морів, торгові шляхи, що проходили
через українські землі, трудолюбність місцевого населення
магнітом притягували до себе ненаситну пожадливість імпера-
торів, царів, королів, ханів і вождів. І якщо ми не воювали, то
постійно були в напрузі, бо очікували, що ось-ось хтось на нас
нападе іззовні. Не менше страждав наш народ і від внутрішніх
конфліктів. Кровопролитні громадянські війни регулярно
точилися на нашій багатостраждальній землі: безперервні
сутички між слов’янськими племенами.

Історики поділяють час існування Київської держави на
три періоди.

І період — кінець VІІІ-Х ст. Період становлення та еволюції
Ки ївської Русі, коли відбувався процес формування державності.
Це були часи князювання Кия, Щека, Хорива, Аскольда, Діра.
При цьому, Аскольд і Дір стали останніми князями слов’ян-
ської династії києвичів, а 882 р. знаменував появу на київ-
ському престолі нової династії Рюриковичів. Час князювання
Олега (882–912) характеризувався «збиранням» руських
земель і ним же завершився процес утворення Київської Русі.

ІІ період — кінець Х–ХІ ст. — період найбільшого підне-
сення і розвитку Київської Русі. Найважливішою подією цього
періоду було запровадження у 988 р. християнства. У цей же
період, у роки княжіння Ярослава Мудрого, Київська Русь
досягла свого найбільшого розвитку та могутності. Ярослав,
намагаючись запобігти міжусобицям у боротьбі за владу, перед
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смертю поділив Київську державу між синами. Тож він запо-
чаткував старшинство в межах родини: землю після смерті
великого князя мали успадковувати не брати, а сини.

Старший, Ізяслав, одержав Київ, Туров, Новгород і Псков
(княжив у 1054–1073, 1077–1078), Святослав — Чернігів,
Муром та Тмутаракань (1073–1076), Всеволод — Переяслав і
Ростов (1078–1093) тощо. Спочатку Ярославичі підтримували
мир і єдність держави, але в подальшому їхній союз розпався.
Почалася тривала міжусобна боротьба, яка врешті–решт при-
звела до роздробленості Київської Русі.

ІІІ період — початок ХІІ–ХІІІ ст., Чорна Руїна. Роздрібнена
Русь не змогла дати належну відсіч ордам. Це корінна причина
поразки. І з неї ми повинні сьогодні зробити фундаментальні
висновки. Роздрібненість, роз’єднаність народу ще ніколи
і нікому не додавала сили.

Аналізуючи багатовікову жорстоку боротьбу українців за
право створити свою власну державу, стикаєшся з різним став-
ленням країн світу (з байдужим включно) до підтримки укра-
їнського національно–визвольного руху. Однією з основних при-
чин такої позиції демократичних держав було неусвідомлення
необхідності боротьби за волю України самими українцями.
Тобто, розбудова самостійної Української держави повинна була
здійснюватися, передусім, її народом, без надії на зовнішні сили.
Орієнтація Б. Хмельницького на Москву, а І. Мазепи на Швецію
призвела до повної загибелі національної державності. Особливо
смертельним виявилося московське «старшобратство».

На превеликий жаль, і сьогодні таке неусвідомлення ролі
України частиною самих українців витворює відповідне став-
лення до неї світового співтовариства. Далеко ходити не
потрібно: подивіться, як іде процес євроінтеграції України.

Незважаючи на те, що мільйони кращих синів і дочок
україн ського народу впродовж понад трьох століть вели на
смерть боротьбу за своє визволення і заплатили за це своєю
кров’ю і своїм життям, незалежність ми отримали… несподіва-
но легко, а тому патріотичні сили виявилися не готовими до
практичного управління державою зараз і негайно. Якби
Україна стала незалежною в результаті своєї перемоги у націо-
нально–визвольній війні, ситуація була б іншою. По мірі
завершення цієї війни були б підготовлені необхідні управ-
лінські кадри та державницькі інституції. Україна ж отримала



незалежність у результаті розвалу радянської імперії і прак-
тично значною мірою ті ж кадри, що обслуговували колоніаль-
ний більшовицький режим в Україні, перелицювавшись, зали-
шились правити в уже незалежній Україні.

І тут необхідно зауважити: Україна, на перший погляд,
несподівано для її населення стала незалежною державою.
Насправді ж була кількастолітня боротьба кращих її синів
і дочок за самостійність. Нерозуміння чи невизнання цього
факту буде причиною постійного спотикання українського су -
спільства як при вивченні та усвідомленні своєї історії, так і
при виробленні стратегії розвитку на майбутнє. Саме нерозу-
міння цього є однією із причин, яка призводить сьогодні укра-
їнців до регіонального протистояння всередині країни.

Русин-українець — символ незнищенності і свободи, сим-
вол духу незламного. Його потужна тяглова сила вибухнула
в другій половині першого тисячоліття потужною державою
Руссю, з якою рахувалася Європа, а найпотужніші монарші
держави залюбки родичалися з нашими князями. Наступні ж
удільні чвари удільних правителів призвели до загибелі Русі:
спочатку ординська навала, затим хижаки-сусіди розшматува-
ли її землі і розтоптали її державність. Але той вогник першо-
го досвіду державотворення не згас — він протягом багатьох
століть освітлював дорогу і зігрівав душі нащадкам русичів
у боротьбі за незалежність своєї держави.

Ми живемо на землі, яка освячена минулим. У надрах
України, в її глибині, в ії суті — не нажива, не гордота, а духов-
ність. Саме ці підвалини Руської цивілізації нині набувають
свого первісного значення. Люди з молодою кров’ю прагнуть
іншої України і тому мислять інакше: світ для України, а не
Україна для світу.

Нам не потрібно мавпувати ні Європу, ні Америку.
І Європу, і Америку, і те, що є ще цінного в інших народів
світу, нам треба брати і відтворювати тут, в Україні.

«Був час, коли ми не думали, чи йти нам у Європу, — ми цю
Європу правили» (Андрій Ганус). Син Анни Ярославни —
король Франції Філіп І був королем 48 років, вона ж, давши
бездітному королю-вдівцю спадкоємця, забезпечила правління
династії Капетінгів на 268 років. 

А в цілому двадцять два королі Франції, які правили май -
же вісім століть, є потомками дочки князя Ярослава Мудрого.
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Цікаво, а чи знають про це сучасні французи?!..
Згадаймо, що Середньовікова Європа, в тому числі й Париж,

зовсім забули про досягнення санітарії часів Римської імперії.
Вузенькі вулички були покриті товстим шаром викинутих на
них відходів їжі, тельбухів тварин... Люди «справляли нужду»
прямо на вулицю, в захисні рови, а дворяни — нерідко і за поро-
гом кімнати, не виходячи із будинку. Так що докори Анни бать-
кові — в яку країну ти мене послав, тут житла похмурі, церкви
потворні і звичаї жахливі — мали під собою реальну основу.
Адже вона залишила в затишному Києві світлі тереми, розкіш-
ні палаци і церкви та широкий Дніпро. Але пройшов час, змі-
нилися люди і сьогодні ми маємо сучасну Європу, у якої чима-
ло такого, чому можна дійсно повчитися. Так чому ж Україні
ми відмовляємо в такій діалектиці її розвитку!

Нам не слід забувати, що все величне, пов’язане з Княжою
Руссю, було давно, багато дечого забуто, і сьогодні має місце
спрощене трактування України. І до народження цього скеп-
сису ми самі доклали рук, створивши олігархат, породивши
корупцію і представивши до влади дискредитованих одіозних
поміщиків. Хоч як би там не було, факт залишається фактом:
у Західній Європі досі немає якісної бази, на якій формувалося
б об’єктивне розуміння України з усіма її особливостями.

Київська держава займала територію від Балтійського
моря на півночі до Чорного моря на півдні, від р. Сян на Заході
до Волги та Оки на Сході.

Дивлячись на сьогоднішню ситуацію в Україні, ми бачимо,
що експансію Москви не можна зупинити постійними здачами
інтересів українців. Безідейній московській орді можна проти-
ставити тільки ідею. Для цього необхідно зруйнувати облуд-
ний московський міф про спільне походження українців, мос-
ковитів і білорусів.

Ареал розвитку трипілля, за винятком його пізнього етапу,
охоплював переважно лісостепову зону Дніпровського
Правобережжя. Попри всі колізії, пов’язані з міграціями пле-
мен доби енеоліту, бронзи, раннього заліза, «Великим пересе-
ленням народів» середини І тисячоліття, татаро–монголь-
ським нашестям і т.п., жодних підстав говорити про повну
зміну населення в якийсь із історичних періодів у цьому регіо-
ні України немає. Опосередковано це підтверджують висновки
українського мовознавця Юрія Мосенкіса.



Згідно з цими висновками, мова, якою розмовляла трипіль-
ська людність, не зникла остаточно, дійшовши до наших днів
у вигляді доіндоєвропейського компонента сучасних слов’ян-
ських мов, завдяки якому вони відрізняються від інших індо-
європейських мов. В одній зі своїх статей, присвячених цій
проблематиці мовознавець писав: «...сучасна українська мова
зберігає мовну спадщину Трипілля в трьох своїх сферах —
у словниковому складі (десятки слів), у звуковій будові
(милозвучність і деякі близькі до неї явища, як приставні при-
голосні), у масиві власних назв (передусім назв річок).
Слов’янські мови, і передусім українська як поширена на
території трипільської культури, не набули б таких своєрідних
рис, якби в мовній передісторії не було такої яскравої і винят-
ково важливої сторінки, як мова трипільської культури».
Тому неможливо не погодитися із С. Сегедою, який свого часу
зазначав: «Антропологічну історію українців, як і інших євро-
пейських народів, можна порівняти з генним потоком через
століття, до якого час від часу вливалися струмки, струмочки,
а то й ріки».

Хтозна, можливо, саме у ці часи були започатковані проце-
си, які дозволили в майбутньому зародити й розвинути такий
мовотворчий потенціал української мови, який визначив її як
одну із найстаріших, а тому найдосконаліших. Підкреслюючи
словами М. Красуцького: «Займаючись довгий час порівнян-
ням арійських мов, я прийшов до висновку, що українська
мова не тільки старша всіх слов’янських, не виключаючи так
званої старослов’янської, але й санскриту, грецької, латини та
інших арійських». І якщо хтось із хитрим козацьким прищу-
ром очей посміхається у вуса і думає про можливу співпрацю
українців з єврейством «ну–ну, спробуйте», то я не є таким
категоричним нігілістом. Пригадайте деякі факти із історії
цього багатостраждального народу.

Розпорошений по світу, єврейський народ не загубився,
а попри все зберіг національну ідентичність, давши поневоле-
ним народам наочний приклад, як треба боротися з асиміляці-
єю. Євреї після двох тисячоліть повернулися на прадавню бать-
ківщину, створили квітучу державу Ізраїль та здійснили повне
відродження майже забутої і затоптаної рідної мови івриту
і впровадили її у найширший вжиток у всі сфери Ізраїльської
держави і суспільства.
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А хіба мовна проблема не є сьогодні актуальною для україн -
ців? Або візьміть стан війни з Росією, Мінські угоди, позицію
Заходу по них.

Хіба це все не нагадує війну Ізраїлю з арабами у 1948 році,
коли ізраїльтяни ігнорували думку США припинити війну
з арабами й отримали значні національні вигоди.

Особливо ж переконливим і цікавим для нас, українців,
є досвід ізраїльтян будувати національну державу у надзви-
чайно важких умовах. Сьогодні бездарне українське політичне
керівництво багато своїх провалів і невдач списує на війну.
А тепер згадайте, що Ізраїль майже 70 років успішно захищає
свої кордони (один фронт) і не менш успішно розвиває свою
економіку (другий фронт), і забезпечує дуже пристойний
рівень життя своїм громадянам. Так у чому ж собака заритий у
нас? З єврейським корінням у вищого керівництва нашої дер-
жави проблем немає. А коли ж будуть такі результати, як в
Ізраїлі? Давайте вже ставити до справи людей, які здатні втру-
титися в неправедні справи Печерських пагорбів та навести
лад в українському домі. Українсько-єврейські ж відносини не
завмерли в середовищі догм минулого. Вони зараз динамічно
розвиваються, і, як би ті відносини не оцінювати, не підлягає
сумніву їх важлива роль у перспективі як для Українців, так і
для євреїв.

У росіян є риса, яка народилася, мабуть, раніше, ніж сфор-
мувався цей народ: підгледіти щось корисне, приємне, смач-
неньке, врешті-решт, у своїх сусідів чи у завойованих народів,
захапати його собі, «обрусити», а потім зробити все, щоб зни-
щити не тільки джерело, з якого це «щось» взято, а й пам’ять
про нього. Щоб у подальшому цим добром користуватися вже
як своїм «ісконно рускім», нарощуючи таким чином неісную-
чу «рускую славу» і поглиблюючи вкрадений у інших родовід
у товщу віків. Ця процедура «запозичення» супроводжується
створенням міфів, літописів або ще якихось фальшивок, які
неодмінно підтверджують, що саме так воно і було.

Таке твердження можна проілюструвати вигадками росій-
ських істориків XVIII–XIX століть про вплив «монголів» на
російську історію. Вони розглядають татар як невірних, їхнє
правління називають «татарським ігом» і заперечують будь-
який монгольський вплив на Росію. Якщо ж уважно проана-
лізувати політичні, адміністративні та військові інституції



постмонгольської Московії, то можна переконливо побачити,
що ранньомодерна московська держава набагато більшою
мірою була продуктом нещодавнього монгольського досвіду,
аніж хронологічно й географічно віддаленого київського
минулого.

Внаслідок тривалого життя під монгольською владою май-
бутня Московська Русь перейняла багато важливих елементів
монгольської політичної культури і мислення, так само як
соціальної й економічної практики. Серед таких запозичень —
концепція, за якою вся земля належить правителю; структура
боярської думи; система подвійної адміністрації, коли військо-
ву і цивільну владу в регіоні зосереджено в руках представни-
ка центру; інститут «містництва», який статус особи на кня-
зівській службі узалежнював від статусу його сім’ї; надання
землі на умовах військової служби (помєстьє).

Монголи також справили глибокий уплив на структуру
і тактику московського війська, зокрема практику загороджу-
вальних загонів. Bci ці інститути i практики, притаманні
багатьом іншим східним землям аж до Китаю, сформували
засадничі характеристики Московії як політичного, соціаль-
ного й економічного організму. Вони також розділили східних
слов’ян за їхнім розумінням значення візантійських i київ-
ських традицій. Московія вийшла з періоду монгольського
правління державою сильною та об’єднаною, але водночас
дуже відрізнялася від тих частин Pyci, які не зазнали тривалої
влади ханів.

Іронія полягає в тому, що мало яка інституція отримала від
«татарського iгa» стільки користі, як православна церква.
Степові правителі ставилися до неї цілком толерантно i навіть
надавали податкові привілеї. Впродовж майже всього періоду
монгольської влади над Московією можна говорити навіть про
квазі-альянс між Золотою Ордою та московською митрополі-
єю. Опорою таких тісних стосунків виступав скріплений чис-
ленними шлюбами союз візантійських імператорів iз кипчаць-
кими ханами, який тривав від другої половини XIII століття до
захоплення Константинополя турками в 1453 році. 

Руські митрополити–греки послідовно трималися кон-
стантинопольської лінії i підтримували дружні стосунки з
ханами. Митрополит Максим, переїхавши з Києва у
Московщину на початку XIV століття, не просто перебрався у
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спокійніше i за можніше місце, а й опинився в центрі мос-
ковських володінь візантійського союзника — монгольського
хана. Тісні зв’язки Золотої Орди i Візантії слід уважати при-
наймні однією з причин того, що більшість константинополь-
ських патріархів відмовлялися ділити Руську митрополію на
дві частини або переносити престол у Велике князівство
Литовське. Лише кілька прозахідних патріархів дослухалися
до вимог литовців i поляків стосовно заснування окремих мит-
рополій у їxнix землях.

Не дивно, що церква, підпорядкована Константинополю,
підтримувала тих руських князів, які виступали за співпрацю
з монголами. Якщо галицько-волинські літописці другої поло-
вини XIII століття не приховували негативного ставлення до
Орди, то в місцевому літописанні північно-східної Pyci ми не
знайдемо слідів опозиції до монголів чи якихось негативних
характеристик їхньої влади. Такі ознаки з’являються лише в
середині XV століття, коли Московське князівство i руська
церква почали виходити з тіні своїх сюзеренів — Золотої Орди
i константинопольського патріархату. Певної незалежності
спочатку домоглася церква — вона не пристала на умови
Флорентійської унії. Московська митрополія, звільнившись
від опіки Константинополя, почала вести антитатарську про-
паганду, керуючись власними інтересами. Приміром, коли
1448 року за підтримки великого князя московського Васілія
II без благословення Константинополя було обрано нового
автокефального митрополита, — церква у відповідь підтрима-
ла Васілія в боротьбі з Дмітрієм Шемякою, звинувативши того
у протатарських настроях. Традиційній підтримці церквою
татарської влади було покладено край.

Новий антитатарський настрій церкви невдовзі проявився
у літописах та інших текстах, писаних при митрополичому
дворі та в середовищі духівництва загалом.

Новий міф про начебто традиційний oпiр Pyci монгольській
владі народився наприкінці XV — на початку XVI століття.
Його головним персонажем став московський князь останніх
десятиліть попереднього, XV століття Дмітрій Донський. Цей
міф розвивали i поширювали не лише в літописах, а й у літера-
турних та агіографічних творах Куликовського циклу. До міфу
про опір руських князів i церковних iєpapxiв монгольському
правлінню пізніше додався міф про «татарське iгo», який



у чорному світлі зображував Золоту Орду та її практики. Сам
цей термін увійшов у вжиток досить пізно. Глибше, ніж остан-
ня чверть XVI століття, він не простежується i вперше фігурує
в одному iз західних описів Московії. Biн здобув популярність
лише в XVII столітті i очевидно увійшов у московську літера-
туру у другій половинi того століття за посередництва київсь-
ких книжників.

Комбінація цих двох мотивів i послужила основою міфу про
початки Московії та великоруської нації. Великороси, згідно
з цим міфом, сформувалися в результаті століть героїчної
боротьби за збереження київської спадщини від зазіхань жор-
стокої монгольської влади. В XIX столітті Алєксандр Пушкін
заявить, що Росія прикрила i врятувала Захід від кошмару
монгольської навали. За цією логікою, Захід був у великому
боргу перед Pociєю.

Ще один міф про початки московської держави — комплекс
уявлень про її київське походження. В середині XV століття
ніщо не свідчило про можливе відродження iнтepecy московсь-
ких еліт до києворуської спадщини — московські митрополи-
ти не мали Києва у титулі, а московські книжники замінили
Київ у ролі центру Руської землі Москвою. Але в другій поло-
вині XV століття під впливом певних релігійних i політичних
чинників ситуація змінилася. Першим із таких чинників став
iнтepec до джерел християнства на Pyci, що було викликано
полемікою довкола Флорентійської yнії, розколу Руської мит-
рополії i фактичної автокефалії її московської частини.

Другий чинник — виникнення Московії як незалежної дер-
жави, яка скинула «татарське iгo» i шукала історичної легіти-
мізації свого нового статусу. В обох випадках пошуки придат-
ного для політичних маніпулювань минулого вели до Києва
або, точніше, через Київ до Візантії, що робило історію
Київської Pyci як ніколи важливою для московських еліт.
Зрештою, претензії Москви на колишні києво-руські землі,
Твер, Новгород, Псков, а також Смоленськ та інші руські тери-
торії Великого князівства Литовського теж пiдiгpiвaли iнтepec
до Києва i робили актуальною тему династичних зв’язків мос-
ковських князів зі святим Володимиром.

Підвалини відродження iнтepecy до київського минулого
заклали митрополит Кипріян, найбільш «загальноруський» із
ycix митрополитів у плані пастирського досвіду, i його наступ-
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ник митрополит Фотій. У першій половині XV століття в мос-
ковський церковний календар було вписано кілька свят,
прямо пов’язаних із Києвом i київським корінням руського
православ’я: дні св. Ольги, св. Антонія Печерського i варязь-
ких мучеників. Московський церковний календар XV століття
містив також празник св. Володимира, посвячення церкви св.
Георгія в Києві, а також два дні святих великомучеників
Бориса та Гліба.

Але все перевершує православне завзяття, з яким мос-
ковське духівництво та світські слуги нападали на мусуль-
манську віру. Колишні християнські підданці ханів Золотої
Орди, забувши про релігійну толерантність своїх колишніх
правителів, заходилися брутально навертати їхніх нащадків
у православ’я. В цьому Монгольська імперія, напевно, не була
взірцем державного будівництва для московських царів:
довгий час їх явно спокушала модель одноконфесійної держа-
ви, а не багатоетнічної імперії.

Другою ілюстрацією зародження і становлення «московсь-
кої величі» є процес фальшування історії великоросів. Зок ре -
ма, ставлення московитів XVI століття до стародавнього Києва
багато в чому нагадувало ставлення ранньомодерних християн
до юдеїв. Шукаючи в образі біблійних євреїв розради і порів-
нюючи себе з євреями в єгипетському полоні, вони, однак, не
могли провести позитивну лінію між історичними євреями
Ізраїлю, яких ушановували в молитвах, і євреями своєї краї-
ни, яких гонили і переслідували. У випадку євреїв існував при-
наймні риторичний поворотний момент (розп’яття Ісуса
Христа), коли християни вже не могли вважати їх добрими і
асоціювали тільки зі злом. Але московити не мали такого пово-
ротного моменту щодо киян. Звісно, можна припустити, що
полі тична лояльність ранньомодерних киян до неруських і не -
право славних королів, а також небажання підтримати москов сь -
ку схизму супроти Константинополя після Флорен тій сь кої унії
надавали їм «некошерного» вигляду в очах московитів XVI
сто ліття. Та все-таки вражає колосальна різниця у ставленні
офіційного московського дискурсу до середньовічних київ сь -
ких князів і ранньо-модерної литовської Русі. Якщо перші були
своїми, то другі — «чужими». Для московитів найважливіші
кордони тієї епохи уособлювали династія і патримоніальна дер-
жава, а не етнічна належність чи навіть спільна релігія [5].



Із цього випливає важливий висновок: сьогодні головним
пріоритетом є забезпечення життєздатності України за всіма
напрямками; а тому головна мета наших стосунків із Мос ко -
вією полягає не в тому, щоб завдати їй максимальної шкоди,
а в тому, щоб максимально ефективно захищати наші націо-
нальні інтереси.

Відділитись то ми відділились, але загроза московської
агресії від цього не щезла, а, навіть навпаки, ще більше зро-
стає. Неймовірними зусиллями розкручується глобальна стра-
тегія «Руського міра». Її живить свербляче світове месіанство,
пекуча мрія «колєном прідавіть екватор». Хочемо ми цього чи
ні, але світу доведеться колективними зусиллями примусити
агресора жити за цивілізованими правилами, які є обов’язко-
вими для всіх країн і народів, і на цій основі виправити ситуа-
цію, яку У. Черчіль відразу після закінчення Другої світової
війни влучно охарактеризував — «ми зарізали не те порося».

Настав час тверезо оцінити жахливу московську політичну
реа ль ність і еліту, яка її створила й постійно підживлює. Ус пі ху
розбудови незалежної України можна досягти «шляхом націо -
нальної революції і розривом будь-яких зв’язків із Росією».

Троянський кінь російського імпершовінізму. Російською
мовою українську державу не збудуєш…

Розмірковуючи про сутність, роль та долю мови, великий
педагог і наш земляк К. Ушинський писав: «Коли зникає
народна мова, — народу немає більше… Доки жива мова народ-
на в устах народу, доти живий і народ. І нема насильства більш
нестерпного, як те, що хоче відняти в народу спадщину, ство-
рену багатьма поколіннями його віджилих предків».

Страдницька доля судилася нашій мові, та вона вижила.
Після занепаду Київської княжої держави вона все-таки зали-
шалася державною за часів Великого князівства Литовського.
Нею написано «Судебник» великого князя Казимира Ягай л о -
вича та «Литовський статут», документ про привілеї польської
шляхти «Вислицький статут». Польські королі — всі
Ягайловичі до Сігізмунда Августа — за свідченням польських
істориків говорили по-руськи, тобто українською, часом ліп -
ше, ніж по-польськи. У бібліотеках багатьох королів україн -
сько-руських книжок було більше, ніж польських.

Це не дивно. Як переконливо доводить Іван Огієнко у своїх
класичних працях «Нариси з історії української мови: систе-
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ми українського правопису» та «Постання азбуки і літератур-
ної мови слов’ян», українська мова має глибоке коріння.
Перебуваючи в IX ст. у Херсонесі, християнські просвітителі
Кирило та Мефодій мали нагоду познайомитися з «руським»
письмом і написаними ним церковними книгами. Тобто наша
мова бере свої витоки не із занесеної ними македонської говір-
ки, якою були написані тодішні болгарські церковні книги,
а зі своєї народної мови і свого алфавіту (глаголиці). Однак
піс ля Флорентійської унії починається наступ католицизму
і у сфе рі вживання мови: спочатку її відтісняють польською
мо вою на периферію, а далі й зовсім забороняють. Так поль сь -
ко-литовська держава «віддячила» нам за той духовний
вплив, який, безперечно, справляла наша культура на захід-
них сусідів.

Не ліпше складалася доля українського народу та його
мови на східних теренах після горезвісної так званої Переяс -
лав ської угоди (1654 р.). Ще за життя Б. Хмельницького за
його спиною Польща та Московія домовилися про поділ
України. Відтоді доля української мови вже залежала від двох
«старших братів». Вона потрапила в цупкі лещата великодер-
жавницьких обіймів, у яких задихається ще й до цього часу.

На державному рівні в усіх сферах життя почалося тоталь-
не нищення української мови і безсоромне висмоктування
живильних соків нашого народу. Все пішло у прірву бездер-
жавного існування.

Хоч як дивно, але навіть у страшних умовах утиску і гонінь
український народ робив великий внесок у розвиток російської
та польської культури. Парадокс, але це факт. Як переконливо
довів уже згаданий І. Огієнко, не було жодного аспекту куль-
турного життя Росії, де представники України не справили
б помітного впливу.

Тому не дивно, що російська літературна та ділова мови
запозичили дуже багато українських термінів.

Таким чином, оскільки наша мова нищилася на державно-
му рівні, то і про її відродження має подбати, насамперед, дер-
жава. Такий підхід історично виправданий. Пригадаймо, як
виникнення Запорозької Січі відразу призвело до створення
системи захисту нашої віри, культури, освіти та мови (ство-
рення братств і шкіл, вивчення в них слов’яно-руської мови,
написання наукових праць та підручників слов’яно-руською



мовою, складання словників, створення нових друкарень,
закладання основ багатьох наук тощо).

Могутній поштовх для свого подальшого розвитку отримала
народна мова за часів Гетьманщини. З перемогою національно-
визвольної війни під проводом Б. Хмельницького відновлюєть-
ся державна освітня політика. Вся Україна по кри вається мере-
жею шкіл.

Києво-Могилянська академія стає освітньо-науковим
закладом, у якому формують кадри просвітителів для багатьох
слов’янських земель (Московії, Сербії, Хорватії, Словаччини).
В українських регіонах-полках виникають школи та академії.
Україна стає чи не найосвіченішою країною Європи.

На жаль, подальша доля нашої культури на своїй землі
складалася трагічно: «Велика Руїна» держави зумовила вели-
ку руїну й української мови. Практика імперського правління,
як і пізніший досвід колишнього Радянського Союзу, перекон-
ливо довели: коли мова будь-якого народу витісняється зі
сфери державного функціонування, то вона відразу ж починає
витіснятись зі сфери виробництва, освіти, науки, мистецтва та
міжнародного спілкування, а відтак — і з сім’ї. А в кінцевому
підсумку — і з людської свідомості. Ми маємо сьогодні укра-
їнську національну державу без викарбуваних чітко націо-
нальних рис, без джерельно чистої, неупослідженої, незґвалто-
ваної, загальновизнаної й повсюдно утвердженої державної
мови. Україна нагадує нині підранка, якому до повного оду-
жання ще неодноразово доведеться перетерпіти великий біль.
І це треба добре зрозуміти. Бо якщо вже нас ударили ножем, то
хіба можливо витягнути його з тіла безболісно? Чи хіба ми не
знаємо, що будь-яке оперативне лікування є болісним, але
це — лікування. Іншого виходу немає, бо тільки такий шлях
веде до одужання.

Так і в мовній справі треба здійснити рішучу «операцію»,
як це зробили свого часу ізраїльтяни, французи, німці. Треба
віддати Богові Боже, а кесареві кесареве. Це аж ніяк не озна-
чає ущемлення російської, польської чи інших мов меншин.
Просто вони зберігають свою самобутність, оригінальність,
привабливість у межах своїх громад, шкіл, родин, а в держав-
ній сфері виявляють таку саму законослухняність, як титуль-
не населення України. До речі, саме так поводяться некорінні
меншини в усіх країнах світу. Не будемо далеко шукати.
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Українська меншина в Росії не менша за російську в Україні.
Але українці там справді забуті Богом та людьми, не мають
своїх шкіл, газет, радіо, телебачення. Та жоден із них навіть в
умовах суцільних поселень не порушував питання про держав-
ність української мови в Російській Федерації, не зневажає
державної російської мови.

Треба, нарешті, перестати безсоромно фарисействувати
щодо двомовності в Україні. В окремих країнах двомовність
сформувалася на ґрунті входження певного кантону, провін-
ції, регіону разом зі своєю землею, своєю мовою до складу
спільної держави. А Україна створена лише за рахунок своїх
земель, ні від кого нічого не взяла.

Навпаки, у нас відібрали (без нашої згоди) частину земель
Московія, Білорусія, Польща та інші сусіди. Тому єдиною дер-
жавною мовою є мова корінної нації, яка створила нашу дер-
жаву і дала їй назву — Україна. Природно, що в межах своєї
спільноти люди можуть спілкуватися найбільш прийнятною
мовою, можуть створювати свої школи, клуби, товариства. Але
при цьому не принижуючи права громадян інших національ-
ностей і свято поважаючи загальнодержавну українську мову,
яка об’єднує всіх громадян України, є зрозумілою для всіх
і має бути офіційною мовою всіх державних установ. Держава
повинна подбати, аби нею вільно володіли всі громадяни. Це
і є вищий прояв демократії, решта — базікання та просторіку-
вання, що ведуть до втрати мови корінного етносу, а відтак —
до асиміляції цього народу і ліквідації його держави.

З етичної точки зору порушувати питання про двомовність
в Україні аморально. Північний сусід і його п’ята колона
в Україні роблять усе для того, щоб державною мовою в Ук раї -
ні стала російська, але, не маючи сил здійснити цей задум
негайно, вони паралельно з українською намагаються всіма
способами запровадити ще й як державну мову російську,
а з часом повністю перейти на «единый, общепонятный рус-
ский язык».

І тому я звертаюся до росіян, які щиро пов’язали свою долю
з Україною і готові працювати на розбудову її як незалежної та
своєї держави, проникнутися розумінням того, чому так гостро
ставиться питання про українську мову як про єдину держав-
ну. Адже є стандарт ООН, відповідно до якого, якщо якась
нація становить 70% і більше від усього люду держави, то така



країна є моноетнічною. За даними перепису 2001 року, в Ук -
раї ні мешкає майже 80% українців. Тому твердження щодо
ніби то поліетнічної України є надуманим.

Самостійна Україна можлива, якщо її стрижнем буде
титульна нація, якою в цьому разі, виходячи з чисельності та її
внеску у загальнодержавну справу, є українська. Цілком при-
родним станом речей є те, що цементуючим матеріалом цієї
всеукраїнської спільноти, яка складається, як уже говорило-
ся, з 80% українців і 20% представників інших етнічних груп,
є українська мова. І тому нею повинні володіти всі громадяни
України, безвідносно до того, кому вона рідна, а кому — 
державна.

Московська риторика про захист інтересів «русскіх» — це
не більше, ніж демагогія на експорт. Насправді «русскіє» для
Москви — це всього лише «гарматне м’ясо». Показовий факт:
війну проти Чечні вела Москва, проте москвичі не служили
в Чечні ні як призовники, ні як контрактники. А чи багато
москвичів задіяно в гарячих бойових діях на війні в Україні?

Звільнення України започаткує звільнення всієї Росії від
Москви — «тюрми народів». Тож, підтримуючи Україну в її
справедливій війні за волю, росіяни підтримують себе і свобо-
ду для своїх дітей.

Мистецтво війни передбачає вміння перетворювати слабкості
на переваги. Для цього українцям треба впорядкувати нашу
двомовність і ухвалити нові правила гри [1].

Правило 1. Вся правдива інформація в Україні, вся журна-
лістика подається лише українською мовою. Так, як працю-
ють в Україні іноземні медіа — БіБіСі, «Свобода», «Німецька
хвиля» тощо. Реально переходимо на європейські стандарти.
Всі російськомовні українці чудово розуміють українську
мову, а за потреби непогано нею говорять.

Правило 2. Вся інформація російською мовою в Україні
розглядається як московська пропаганда. Це одразу відсікає
московські інформаційні війська, які на 99% працюють росій-
ською мовою.

Правило 3. Українці застосовують російську мову лише для
впливу на Росію або дезінформацію ворога.

Переможну інформаційну війну з Москвою кожен украї-
нець може почати вже сьогодні. Переходь на українську мову,
використовуй україномовні джерела, заохочуй друзів та знайо-
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мих, допомагай їм робити переклади українською, сприяй
їхній розмовній практиці. Мова — наша зброя [2, 3].

Об’єднати країну може домовленість про її майбутнє. Та не
можливо добитися змін у державі, не змінивши, згідно з
домовленістю, кожному щось у самому собі. А щоб це зробити,
необхідно всім вчитися. Як цього досягти? Як свідчить істо-
ричний досвід, демократія у державі несумісна із соціальним
(економічним, правовим, морально-етичним) невіглаством.

Отже, маючи древній народ — українців, ми маємо молоду
державу, яка сьогодні стоїть на політичному роздоріжжі. Вона
не має єдиної державницької ідеології. Це означає, що не має
стрижня, який би утримував суспільство разом, надавав йому
мету, спрямовував його, робив стійким до зовнішніх подразни-
ків і гасив внутрішні суперечності.

Україна для народу — понад усе!
Протягом кількох десятків років важкої державотворчої

роботи утверджене омріяне громадянське суспільство.
Невпізнанно зросли можливості регіонів. Належність до укра-
їнської нації стала престижною. Реальністю стала поряд із
формулою «Я — українець» формула «Я — українець білору сь -
ко го, російського, єврейського тощо походження». Розпоча -
лося повернення українців із чужих земель на рідну землю, а
разом із ними з’явився новий суспільний досвід і додат ковий
капітал, що пришвидшує рух України вперед.

Україна стане знаною тоді і тільки тоді, коли ми, українці, буде-
мо приносити світові вагомі матеріальні і духовні здобутки.
Давайте розбудуємо таку Україну, щоб до нас прагнула вся Європа.

Джерела:
1. Гуменюк Борис. Моїм російськомовним побратимам і друзям.

http://www.facebook.com/permalink.php?story.
2. Каганець Ігор. Бойова двомовність. http://www.day.kiev.ua/

uk/article/poshta–dnya/boyova–dvomovnist.
3. Каганець Ігор. Україна: дві мови, два народи, дві мети.

http://ar25.org/article/ukrayina–dvi–movy–dva–narody–dvi–mety.html.
4. Невидайло Микола. Нариси з історії України — від прадавніх літ

до сучасності. Буквар патріота України. Публі цис ти ка. —
Ужгород: Графіка. 2013. — 151 с.

5.  Плохій Сергій. Походження слов’янських націй. Кри ти ка. —
Київ, 2015.



Лілія ЗОЛОТОНОША 

НЕЗГАСЛИЙ МЕТЕОРИТ ПЕТРА ТАЛАНЧУКА

Основою людського життя є рух уперед. Жити, щоб самого
себе стверджувати, (а стверджувати себе, відстоювати своє
право на життя, щоб досягати високості. Є, звичайно, і інші
варіанти, які для слабких духом. Власне, саме життя — недо-
казана історія про те: «…а якщо б я міг!..» Свідками цього —
сама епоха, сам час, сам дух часу. Від того, яку царину обере
людина, такою і буде її доля. Щоб вона була високою і велич-
ною, насамперед, людина має бути Людиною, а це є талант.
(Навіть для росинки виникає потреба відчувати себе частин-
кою Всесвіту!). 

…Хто хоч раз у житті зустрічався з Петром Михайловичем
Таланчуком, Президентом Університету «Україна», запам’я -
тає цю зустріч на все життя: як вловив на собі його вдумли-
вий погляд, як впала в око його природна скромність, глибо-
кий аналітичний розум, всебічна ерудованість. Та понад
усе — людяність, шляхетність, толерантність до співрозмов-
ника. Про таких кажуть у народі: «Талановита людина —
талановита в усьому!». Таланчук — талант — талан — це як
одне ціле.

Мимоволі згадуються слова канадського мільйонера, вихід-
ця з України, Петра Яцика: «Все, чого я досягнув у житті, все
це завдяки тому, що я ніколи не збрехав,бо бути чесним завж -
ди вигідно».

Постать Петра Яцика була завжди знаковою для Петра
Таланчука. Сила, впевненість, рішучість, — на його думку, —
дають особистості незалежність. Внутрішня динаміка, само-
ствердження — новий образ українця. А в усі віки є розмежо-
ваність між духовним і матеріальним. (Високе духовне і низь-
ке матеріальне?). Сьогодні формула успіху майже витісняє
духовну культуру. А біда (людська,державна) корегує духовну
стезю. 

– Як зберегти на Україні високий рівень людської культу-
ри? — міркує вголос Петро Михайлович, — тільки, розви-
ваючи її! — Людина ніколи не стане багатою, якщо у неї низь-
ка духовна платформа. Духовність -наша національна риса.
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«А ще суттєве те, що саме для непересічної особистості має
бути своя відповідальність за те, що ти робиш. Петро
Михайло вич з тих людей, які завжди відповідають за своє
слово і свої дії. 

У жовтні 1987 року Петро Таланчук був обраний на поса-
ду ректора Київського політехнічного інституту. В лютому
1992 р. призначений першим Міністром освіти незалежної
України. За ініціативи міністра і під його керівництвом роз-
почалося реформування освітньої сфери. Була розроблена і
затверджена Державна національна програма «Освіта.
Україна ХХІ століття.» Ця шановна людина — ініціатор ство-
рення і президент Академії інженерних наук України
(1991 р).

Окрім того, П.М. Таланчук — член чотирьох міжнародних
академій, дійсний член Національної академії інженерних
наук. У 1989–1991 р. — депутат Верховної ради СРСР.

У 1998р. Університет «Україна» був створений з ініціативи
П.М.Таланчука на основах рівного доступу до вищої освіти,
особливо, для молоді з обмеженими фізичними можливостя-
ми, сиріт і талановитих дітей із найменших соціально захи-
щенних сімей. 

Усі перемоги Таланчука базувалися і базуються на високих
засадах моральності. Ще раз повертаюсь до постаті Петра Яци -
ка, який стверджував, що треба вчитися робити добро, і тоді
визнання знайде вас. 

Петро Михайлович, будучи постійно зайнятим, ніколи не
відмовить у спілкуванні студентові, вирішенні його нагальних
питань, бо питання студента — це і його питання. …Хто хоч раз
побував в Університеті «Україна», той з першого разу поринув
в атмосферу доброзичливості, чуйності, людяності. Тут створе-
ні всі умови для того, щоб студенти почували себе в стінах
«альма-матері» комфортно. 

– Я — інженер за фахом. Можна блискуче розбиратися в
приладобудуванні, та зовсім не розбиратися у будові людських
душ. Бо для цього насамперед потрібно найголовніше — бути
Людиною, — стверджує ректор.

…Людина виходить з природи. Людина придивляється до
природи, щось своє застосовує у розвитку. Життя — це
невпинний марафон, у якому ми переймаємо аналоги з
природи: з лету птахів, бабок, метеликів людина винайшла



моделі літака, вертольота. Проте, людина з людиною не стика-
ється,не розбивається, як літаки… Ми не маємо права
забувати, що ми є часткою живої природи, як і кожна жива
істота цього світу. Ми — діти природи, і маємо жити за закона-
ми нашого високого призначення на землі. Задуматися не
складно над такою дрібницею: кожна жива істота має право на
життя… Це все — роздуми Петра Таланчука, і як мені чується,
Всесвіту, мудрі глибокі роздуми про життя, час і порядність,
про призначення людини на Землі.

– Мені всі бажають довгих років, а ніхто так і не побажав
відпочинку, — мудро посміхаючись, як пасічник із золотої
мрії чи казки, — продовжує далі Петро Михайлович. — Бо
воно як буває: через три дні відпочинок обридне. Захочеться до
людей, до колективу, захочеться знову працювати. А у нашій
праці найголовніше — наша правда, правда наших поколінь.
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ЦИКЛ «ІЗ-ПІД СТУДЕНТСЬКОГО ПЕРА»
(переклади, поезія)

ВІРШІ РОСІЙСЬКИХ ПОЕТІВ У ПЕРЕКЛАДАХ 
ЄЛИЗАВЕТИ РАДВАНСЬКОЇ

Йосип Бродський
ЛИСТИ ДО СТІНИ

Збережи мою тінь. Пояснити не можу. Пробач.
Це потрібно тепер. Збережи. Не запитуй. Не плач.
За тобою надворі замовкли останні слова.
Мені час. Ти залишишся після і будеш жива.
Прощавай, я піду. Хай насниться і галас, і двір,
І лікарня, де місяць у вікна волає: «Не вір!».
Я цей вечір — навік збережу. В ньому є я і ти.
Не засуджуй. Бо кожному треба хоч щось зберегти.

Збережи мою тінь. І мій напис, молю, не зітри.
Все одно я ніколи не прийду вмирати сюди.
Все одно ти ніколи не скажеш мені: «Повернись!».
Якщо хтось доторкнеться до тебе, стіна моя, — ти усміхнись!
Бо людина це шар, а душа — Аріаднина нить.
Як дитина, дивлюся на тебе, ти — вічність чи мить?
Відпустити — ти кажеш — це бути як Бог: глядачем.
Споглядаєш, як падаю вниз — щоб розбитися вщент.

І безглуздість печалі, і сльози мої на очах,
І годинник в палаті гойдає хвилинами час,
І буксир проплива, й порожнеча керує кермом.
Над в’язницею місяць блищить позолоченим злом.
Я присвячую волі самотність і скоро помру.
Я стіні заповів ніжний шепіт і тишу німу.
Я благаю, стіна, у пітьмі приголуб — й полюби
Ту дитину, яка не пізнала батьківських обійм.

Я не хочу вмирати. Смерть розуму гірша за все.
Не лякай! Хай вода у колисці мене понесе…
Я не хочу іти, я боюсь, я, напевно, дурний,
Я безслізно благаю: врятуй! До життя поверни!..



Тільки жити!.. Обпертись плечем на твій холод, стіна,
І забути любов, і жінок, і чужі імена…
Тільки жити б… Начхати на все, не іти до небес…
Я не хочу вмирати, не хочу вбивати себе.

То ж поклич! Ти так добре кричиш, коли треба тобі.
То ж поклич! Наче я запізнився і стигне обід.
То ж поклич, а інакше щосили я сам закричу:
Ей, малече! — і знов у порожність безглузду злечу.
Ти права: кожен має хоч щось зберегти.
І, на щастя, зі мною лишилася зараз лиш ти,
А не чорні агенти у довгих безшумних плащах,
І не плоть, не кохання, не туга, не біль, не душа.

Ізолятор нудьги — чи безсмертний хранитель чеснот.
Наглядач за коханням — чи просто мій рідний народ.
І так добре, що смерть не за нами — стіною — а між.
І так добре, що вам все одно, кого вбити за вірш.
За тобою в’язниця. За мною — лиш тінь на тобі.
Та яскраве світання мовчазно повзе по журбі.
І так добре, що ніч проминула.
Єдина зі стін,
Збережи мою тінь!

Марина Цвєтаєва
БІЛЕ СОНЦЕ

Сонце біліє, та хмари низькі, над землею,
Вздовж коло поля — лиш цвинтар та біла стіна.
Низку опудал солом’яних видно за нею, 
Під перехрестями душ, які склала війна.

Я, зазираючи крізь діловання і зливу, 
Бачу: шляхи і дерева, і воїни — скрізь...
Баба стара, хліб зі сіллю жує хворобливо,
Чорну скоринку тримає й кричить: «Помолись!»...

38



39

Чим Тебе хати старі прогнівили, о Боже,
Господи, чого заради стрілять у людей?
Потяг пройшов. І солдати завили: «Не можу!»...
Відступу шлях — у диму - без колишніх ідей...

Краще померти! (Ніколи б і не народитись!) -
Ніж чути спів їх, стискаючи жаль у руці...
Про наречених, з якими їм більш не зустрітись,
Нині, о Боже, так гарно співають мерці.

Борис Пастернак
ГАМЛЕТ

Гомін стих. Я на підмостки вийшов.
Притулився звільна до стовпа
Та ловлю у відгуках із тиші,
Що здійсняться натовпу слова.

Цілиться у мене морок ночі —
Міріос біноклів... Я ж Твій син! -
Якщо тільки можна, Авва Отче,
Чашу цю повз мене пронеси.

Я люблю Твій творчий задум впертий,
Згоден грати роль, як Ти навчив.
Але зараз інша драма, — вмерти
Не проси заради глядачів.
Тільки цей кінець — вже не змінити.
Ти продумав дії наперед.
Я вигнанець з фарисейства світу -
Смерть за всіх з мене оброк бере.

Ієромонах Роман Матюшин
В ЦЮ МИТЬ, КОЛИ КАТУЄ БІЛЬ

В цю мить, коли катує біль,
Пробач мені, Господь,
Що я відспівую в журбі
Сьогодні власну плоть.



Це божевілля Ти мені
В провину не постав.
В місцях, де ляжу я в труні,
Ніхто б не відспівав.

До величі церковних брам
З цих місць не повезуть.
Хреста сузір’я світить нам,
Цей хрест я і несу.

А поки — ряскою небес
Вмиваюся й мовчу...
Я пособорую себе,
І запалю свічу.

Уклін Пречистій покладу,
Зречуся метушні,
Відкрию я канон Христу
На перехід душі.

В обіймах смерті кличу я,
Це мій останній спів: 
Хай віра визволить моя
Від всіх минулих днів...

Обітниці брехнею вбив…
Відчувши каяття,
Єдину правду я відкрив:
Дарма прожив життя...

Та навіть істину одну - 
Не понесу, Творець,
Пробач за сповідь цю сумну,
За все пробач, Взірець...

Ніч, ніби чорне небуття,
Відспівуючи гріх,
Останню втілила в життя
З журливих мрій моїх.
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Господь лікує весь наш рід - 
Він задля нас воскрес.
Хреста сузір’я всіх сиріт
Відспівує з небес.

Йосип Бродський
САМОТНІСТЬ

В той час, як рівновага втрачена
Свідомістю, що надто втомлена,
Спливли з-під ніг ці сходи, начебто
Старенька палуба розломлена,
Коли на людство чхати хочеться
Твоїй нічній самотній ніжності,
Ти можеш з Вічністю морочитись
І сумніватися в безгрішності
Усіх гіпотез, усвідомлення
Ідеї витвору мистецтва,
Й зачаття Дівою-Мадонною
Малечі, що Ісусом зветься.
Та краще — все ж вклонитись данності
З глибокими її могилами,
Які за звичкою, за давністю
Тобі колись здадуться милими.

Так, 
Краще все ж вклонитись данності,
З короткими її дорогами,
Які тобі — до незвичайності - 
Здадуться в мить якусь — широкими,
Величними здадуться й тихими,
Що компромісами засіяні,
Здадуться крилами великими,
Птахами в небі та надіями.

Так. Краще все ж вклонитись данності,
З її убогими законами,
Що потім у сліпій безкарності
Для тебе лишаться опорами



(Хоча, на жаль, не дуже чистими),
І допоможуть врівноважити
Твої старі і хворі істини
На сходах цих, життям уражених.

Булат Окуджава
ДО ЧОГО БУТИ НАМ НА «ТИ»...

До чого бути нам на «ти»?
Ми нашу відстань спокушаєм.
Жадають ніжних душ світи
Слів «пані, пане, не лишайте»...

Якими ми були колись...
Приємно все ж таки, погодьтесь,
Почути: «Стійте, пане!», крізь
Вечірній сум й лиху погоду.

Пекельні муки я терплю,
Але благаю не про силу -
Лиш шепіт: «Як я Вас люблю,
Мені без Вас самотньо, милий»...

Навіщо ми тепер на «ти»?
Покарані за це... я каюсь.
Стаємо начебто простіш...
Та важливіше щось — зникає.

Євген Євтушенко
Я РОЗЛЮБИВ ТЕБЕ

Я розлюбив тебе... Кінцівка ця — банальна.
Банальна, як життя, банальна, наче смерть.
Я обірву струну жорстокого роману,
Гітару — у вогонь, нехай згорить ущерть!

Не розуміє нас щеня, страшне і миле,
Для чого ти мудриш, для чого я мудрю...
Його впущу — як просить, щоб ти його впустила,
А впустиш його ти — в квартиру йде мою...

42



43

Напевно, сумнів цей зведе нас з глузду скоро...
Сентиментальний пес, ти просто ще дитя.
Але я не впаду в сентиментальний морок.
Відстрочка, наче кат, мордує нам життя.

Сентиментальність — злочин, не слабкість. Звична справа:
Коли згадаєш знов — наобіцяєш знов,
І спробуєш крізь біль поставити виставу
Із назвою тупою «Врятована любов».

З початку, не з кінця рятується кохання,
Від пристрасних «навік», дитячих «назавжди».
«Не обіцяйте, ні!» — кричав нам потяг зрання.
«Не обіцяйте, ні!» — благали нас дроти.

Надламані гілки й небесних хмар похмурість,
Коли злітали в снах до раю — навесні, 
Попереджали нас, що оптимізм — це дурість,
Що без п’янких надій — надійніше для снів.

Гуманність — це коли тверезо зважив ланки,
І тільки після цього ланцюг одягнеш ти.
Не обіцяй небес, збери землі уламки.
Не обіцяй навік, а хоч на мить злети.

Гуманність — це коли не кажеш про кохання.
Як важко потім чути з тих самих вуст твоїх
Порожній звук, сарказм, та грубість розставання,
Щоб наче повний світ примарно спорожнів.

Не обіцяй... Любов — завжди невиконання.
Не вести до брехні, немов до вівтаря,
Гуманніше, бо краще — мовчання, ніж волання,
Бо тільки уві сні палає так зоря...

Щеня скавчить, шкода, — колись було хорошим...
І лапами у двері — мої, твої — шкребе...
За те, що розлюбив, пробачити не прошу.
Пробач мені за те, що я кохав тебе.



Белла Ахмадуліна
В ТОЙ МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ…

В той місяць травень, місяць мій,
В мені кипіла некоректність, 
Хотілось в небо - від землі,
Так вабила погоди легкість...

Я щедрою тоді була,
Смакуючи чекання співу,
Повітрям пір’я оплела,
Неначе щиглик полохливий.

Та, слава Богу, став твердим
Мій погляд, пильним і суворим,
І кожен зліт, і кожен вдих
Дорожче коштують, ніж вчора.

Пізнала таємниці дня.
Відкрила всі секретні двері.
Навколо озираюсь я
З єхидством сивого єврея.

Я бачу, як граки кричать,
Над чорним снігом замерзають, 
Й жінки із тугою в очах
Сидять сутуло над в’язанням.

І десь — насвистуючи вірш,
Повз перехрестя клумб та грядок
Біжить чуже дитя крізь двір —
Порушує його порядок.

Овсей Дриз
ШИБЕНИЦЯ

Вросли у землю спалені будинки,
Лиш остов школи чорний височить.
Та шибениця, гірша за застінки,
Як сторож, на околиці стоїть.
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Нема нікого. Все змертвіло тут.
Це зле мовчання — крик душі німої.
Здається, хтось чекає за тобою,
Подивишся — страшний порожній кут...

Виходь! — кричу, — Агов! Є хто живий?
Відлуння вмерло, ставши чорним болем.
І тут я помічаю, сам не свій:
В лозі зеленій шибениця гола…

Леонід Борозенцев
НЕ ДУМАТИ ПРО СМЕРТЬ, КОХАННЯ ТА ВІЙНУ…

Не думати про смерть, кохання та війну -
Немов на дні ріки, відчувши глибину,
Із хмарами пливти у хвилі на ребрі
Під пінним парником в долину сонця фрі.

Забути всі слова, і голосом душі
Співати про туман, що на воді лежить, 
Про сонячний пухир, який розбився вмить,
І у пітьмі тепер росинками бринить.

Крізь мене світ тече — відображаюсь в нім,
І бачу, як летять і тануть вдалині
На небі наші сни, що вільні від спокут,
Як вірші надлегкі у рим на повідку.

Єлена Дараган-Сущова
СЬОГОДНІ МЕНІ ТАК ПОТРІБНА ГРОЗА!

Сьогодні мені так потрібна гроза! —
Щоб хмари зчорнілі, як ворона крила,
Від вітру сплелися, мов неба лоза,
Крізь ревіт дракона, пускаючи стріли,
І блискавки струмом торкались землі
Та розум і серце збудили від втоми,
Вируючу зливу сповили в імлі
Небесних вогнів в коромислі блідому.



Вдихнувши цю велич, забути б усе,
Скидаючи одяг на зламі стихії,
Зухвалою мавкою вийти у степ,
Себе не ховаючи від буревію!
Нехай всі бояться! Чекання моє
Здійснилося — миттю сансари в оркані,
І знехтує Бог суєтою суєт,
У Хаосі створить нове коливання.
Моїх почуттів вже забуту орду
Відродить містерія цього аркану.
Стихія — спасіння, як постріл впритул…
Впаду на коліна, та іншою — встану.

Сергій Єсенін
ЧОРНИЙ ЧОЛОВІК

Друг мій, друже,
Я дуже і дуже хворий.
Сам не знаю, від чого цей взявся біль.
Чи то вітер свистить
Над порожнім безлюдним полем,
Чи, мов гай, листопад,
Сипле мозок пияцтво у тлінь.

Голова моя вухами змахує -
Наче то крила...
Їй на шиї нозі
Хитатися важко від дум.
Чорний чоловік,
Чорний, чорний,
Чорний чоловік
Сів на ліжко моє... Щосили
Чорний чоловік
До світанку катує дух.

Чорний чоловік 
Водить пальцем по гидкій книзі 
Гугнявить наді мною,
Як над спочилим — монах,
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І читає мені
Життя якогось розпусника і п’яниці,
Жене в серце моє відчай болю і страх.
Чорний чоловік,
Чорний, чорний...

«Слухай, слухай», -
Бурмоче мені, —
В книзі стільки омріяних
Помислів й планів,
Цей чоловік
Проживав у землі
Найбезсумлінніших
Громил і шарлатанів.

В тій країні у грудні
Хуртовина щорік
Веселиться, і сніг там є чистим до чорта,
Був авантюристом той чоловік,
Але найціннішого, кращого сорту.

Був він естет, до того ж поет,
Хоч і малою, та впертою силою
Оволодів... Й ту, що старша на чверть,
Кликав дівчиськом нахабним і милою...
Щастя — як кричить він —

Це спритність думок і рук.
Бо ледачі душі
Як відомо всім, нещасливі, 
І нічого, що стільки мук
Приносять жести сценічно брехливі.
Якщо дощ, бурі, чи штиль в житті,
Втрати, сум, коли жах тобі в двері б’ється —
Посміхатись, здаватися всім простим —
Це найвище у цілому світі мистецтво».

«Чорний чоловік!
Ти не смієш, змовкни,
Ти ж не на службі живеш водолазній!
Що мені до цього поета-вовка?
Іншим читай це й про нього розказуй!».



Чорний чоловік
В душу мені зазира,
І очі наповнює 
Синя гидка блювота.
Наче хоче сказати, що я когось обікрав,
Що я злодій, шахрай, і ще та сволота.
..........
Друг мій, друже,

Я дуже і дуже хворий.
Сам не знаю, від чого цей взявся біль.
Чи то вітер свистить
Над порожнім безлюдним полем,
Чи, мов гай, листопад,
Сипле мозок пияцтво у тлінь.

Ніч холодна... І спокій на перехресті.
Я один сиджу біля вікна, не чекаю гостей.
Вся рівнина лежить 
Під м’якою різдвяною шерстю,
І дерева в саду — наче вершники в тиші пустель.

Десь зловісно й печально
Якась птаха нічна волає.
Чую стукіт копит —
Дерев’яних наїзників звук.
Ось і знову цей чорний
У крісло моє сідає,
Підіймає циліндр,
Відкидає недбало сюртук.

«Слухай, слухай! —
Хрипить він в мої вуста,
Сам все ближче і ближче хилиться, -
Я не бачив, щоб хтось із негідників так
Страждав безсонням, неначе схимниця!

Може, я помилився,
Бо ніч п’янка?
Що ж так треба іще 
Оп’янілому ніччю лірику?
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Може, прийде таємно «вона», стара, не струнка,
І ти будеш читати дурну свою, дохлу лірику?
Ах, люблю я поетів! Забавний народ.
У них завжди знаходжу знайому для серця історію,
Як прищавій курсистці довговолосий урод,
Через потяг статевий шепоче про дивні теорії.
Не знаю, забув,
В якому селі,
Може, в Калузі,
В Рязані може...
Жив хлопчисько білявий в простій сім’ї,
З очима, чий колір на небо схожий.
Тепер він дорослий, та ще й поет,
Хоч і малою, та впертою силою
Оволодів... Й ту, що старша на чверть,
Кличе дівчиськом нахабним і милою...»
«Чорний чоловік!
Ти жахливий гість!
Ця слава давно
Про тебе розноситься!»
Я розлючений,
І не вгамовую злість.
Б’ю в обличчя його, як і водиться...
.............
Місяць згас. Вже світанок іде крадькома.
Що ж ти, ніч, наробила, непрошена?
У циліндрі стою. І нікого нема.
Лише дзеркало, мною розтрощене...

Сергій Главацький
КОРАБЕЛЬНА КОЛИСКОВА

Такий місяць тут є! Завірюха така,
Що стає камертоном любові — навіки!
В наші дзвони хай б’є, божевільна, п’янка,
Загостривши себе лезом ніжної втіхи.
Тут велична орда снігопаду вночі,
Набряк білого та невгамовного снігу,



І в цей час слухай гру німоти — і мовчи,
Поки атоми космосу створюють кригу.

Завірюха така, що забув небуттям
Видихати дзеркальну мелодію долі,
Та заслухався, як промовчало життя,
Не почув невід’ємної Божої волі!
Тут така колискова, і тиша така,
Лиш твоя… І не зможемо потім згадати,
Що тримає нас в трюмі Господня рука…
Поки Світ, що помер, знову йде помирати.

ВАВИЛОНСЬКА БЕЗОДНЯ

Ті, хто роблять хоч крок над безоднею чорною,
Ті, хто вежі стрімкі робить всі ілюзорними,
Між собою так схожі, що мариться, мов би

Вони всі близнюки - із обличчям не зміненим,
Та працюють, — разом з молодими та  сивими -
Тут і там, — стануть прахом такі вежороби.

Мов би кожному цеглу роздали, бо з цеглою
Легше мовчки робити цей світ наполегливо,
Та зсередини стіни печерні будують,

Зодчі в них і себе, божевільні, вмуровують,
Це їх зміст, їх родина — вони не приховують.
І живуть в них, страшні свої біди нотують.

Хто будує безодні та вежі — так схожі, що
Може, це є одні і ті самі — а хто ж іще?..
Це однакові люди, одні і ті самі...

Самовбивці та мрійники, злі наші пращури,
Які дітище власне, на жаль, не побачили, 
Та лишилися у незруйнованій брамі...
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Ці безодні, на жаль, — ті ж самі вежі пафосні,
І фундамент — байстрюк від небесного ляпасу,
Що свою приховав інвалідність — від людства,

І стоять вежі ці, бо раби їх підтримують.
Відчувають, що хворі — занадто!  — гординею,
І загубленням нами здорового глузду.

Корінь веж — у Аїді, що поміж безоднями,
Мов би корінь дерев, що просякнутий водами -
Корінь цей Порожнечею сповнився вдосталь,

Тою, що у колодязях — в ґрунті - рікою...
І вода в них — змертвіла, і тільки такою
Вежа зможе напитись під час Голокосту.

Височіючи, Вежа корінням вгризається
У безвольну пустелю тих дурнів, що маються
У водоймі безсмертній, порожній, холодній...

То ж яка вона — Манія — Его — Величності
Порожнечі? Якими приходить обличчями?..
То ж яка вона, ця Вавилонська Безодня?..

ОПОРИ НЕ ТРЕБА СЛОНАМ Й ЧЕРЕПАХАМ…

Опори не треба слонам й черепахам,
І риби живих не шукають. Це жах,
Що Світобудова сховалась під дахом,
І зовсім не згодна з тобою, Душа.

І кожен з Гомункулів рве собі клаптик -
Крадуть Кінець Світу. Розбіглись слони...
Душа Світова, що навиворіт — крапка,
Що хочеш іще від Небес дивини?

А Світобудова знаходить у пазлах
Останнього Дня — свою суть, і людей
Збирає у натовп й задкує у ясла,
І потім — до тебе з війною іде.



Змололи в салат шестерні всіх галактик
Слонів, черепах, риб і навіть волів...
І в кожній галактиці — як в катаракті
Небесній — Світи помирають твої.

А в яслах бездонних — що названі Домом -
Атлантів скелети та мертве дитя.
Твій трюк — утекти у Ніщо — був відомий
Усім, хто до тебе утік в небуття.

Навіщо нам щастя «безсмертя без втоми»
І «Світле Майбутнє» — в труні із свинцю?
Душа Світова, що навиворіт — кома! —
Що треба від тих, хто пізнав план Творця?

НОЇВ КОВЧЕГ

Ноїв ковчег потонув, і загинули всі.
На берегах Лукомор’я знайшли його остов.
Струм нас пронизує, море збива нас із ніг,
І під ногами пульсує, хитаючись, острів.

Палять сигари русалки, приємно мені
З ними знайти Аріаднову нитку розмови.
Море голубить їм піною груди, бринить
У кровообізі луска — глибин кругозором.

Кола-істоти по темній воді, хто ви є?
І, задзеркалля за моря лаштунками, хто ти?
Дружба з тобою коштовна — вона мене вб’є
В цих на клітинки розбитих від холоду водах.

Гімн величезних країн — це тепер лиш чутки,
Він — о «Прекрасном Далёке», що стало жорстоким.
Знову дивуюсь, що сни — лиш брехливі шматки,
Що віроломні, крихкі всі стежини й дороги.
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Знову дивуюсь, як ноти і навіть слова
Гімнів моїх від віддалення рук спотворились,
Як синоптично доречно на вічний вівтар
Всесвіту — листя з озонових дір вже злетілось.

Люди у пеклі богів поправляють своїх,
Біженці світу, волхвів називають: «каліки»…
В світі моєму — без грат — не зробиш ти вдих,
І теплокровний провулок замружився снігом.

Ноїв ковчег потонув. Все, що після — міраж.
Море збиває нам по своєму розумінню
Температуру та пульс, та ввійшовши у раж,
Топить не тільки ковчег, а й міраж та прозріння.

УВАЖНО ПІДСЛУХОВУЙ…

Уважно підслуховуй часу тихі течії
Крізь мушлі шепоти морські.
Бо скине океан мене, що злом знівечений,
На хижі берега піски.

Знайди сліди моїх долонь на давніх крейсерах,
І кров мою відчуй в воді
Усіх цих — повені, морів, заток і гейзерів…
Мої прикмети скрізь — бліді…

І буде пауза. Співочі мушлі стихнуть всі,
І насторожить це тебе.
Душа бездомна навіть з усмішками звикнеться,
Що є однакові — тепер.

У інших вимірах, чи в іншій нескінченності
Тебе шукати?.. Бог мовчить…
Це слідопит назве комедією смертності.
Знайди мене! З’явись в цю мить!..
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Я бачу: небо, вже ножем кривавим користуючись,
Тканину часу потрошить.
Але ти встигнеш. Візьмеш ти зорю в спідручники.
Ти будеш вчасно. Покажись!

ОРІГАМІ

Мою тишу поруш. Я кохаю без тями.
Звуком флейти поклич, я почую крізь межі.
Звик, що кожного вечора ставить питання
Мені дика самотність: «Кому ти належиш?»

Відповім. Уві сні навіть відповідь знаю.
Я завжди був із тих, кому слів не бракує.
Це — дорослі й старі у дитинство пірнають,
Це — дорослими думами діти міркують.

Вперті рукостискання комети, кохана,
Знов спливуть крізь твої білосніжні долоні.
Я не знаю, коли, як раніше, над нами
І світанки, і сутінки стануть — бездонні.

Тільки Хаос віднині на кожній іконі.
На весь зріст… Розумій цю шаленість, як знаєш! —
Що мій іній вже визрів у моря бутоні,
І подвійну планету твій космос приймає.

І ходити по водах змогло б моє тіло,
Якщо це не моря, а затоки й мілини.
Та душа Заповіт захищати схотіла,
І одразу підсудний назвався: «Людина»…

Ми ангіною визнати можемо дивне,
І, розплавлені, із горизонтом зростатись,
Та, змінивши себе, ми б з’єднались в єдине…
Тільки іншими нам — вже ніколи не стати…
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Ми не змінимось — все нас в собі влаштувало…
Увертюри іроній — на жаль, не прочани.
Зрозуміти не можу, чому я так вдало
Мілину розставання назвав океаном?

Мою темряву вбий, посміхнувшись миттєво! —
Бо я інших не хочу від тебе дарунків!
Тож поклич — приголомшливим, дивним цілунком.
Чи — нечутно поклич… несміливо, чуттєво…

Як завгодно! Сигнал твій із простору й часу
Я впізнаю, і зміст зрозумію одразу!..

ЗАКЛÁД

Дане затемнення врочить амністію
Всім, хто кохає невтомно…
Час розповсюджує кільця на листях,
Пальм штормових аритмії…
Всі злітні смуги тут зайняті зорями,
Серфінг на хвилі циклону…
В небо холодне, що спить поміж долями,
Я тільки падати вмію…

Душі повз нас пронеслися, та світяться,
Душі чужі і покірні…
Нам дадуть змогу на мить хоч зустрітися,
Перед падінням у Небо…
Все найщиріше — тим, ХТО дочекається —
Як нагорода за вірність.
Дозволу Всесвіт не дав зустрічатися…
Та хіба слухатись треба?..
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ПОХІД

Під вечір ворожать у вікнах глибоких примари,
І дурять нас віск, старі карти та гуща з-під кави…
Тремтить весь наш світ, у обіймах безмежної хмари,
Безодні цілуються в губи, та грають в забави.

Крізь райські пташині туманності, їх гоголь-моголь,
На виліт проходиш — стихає сова полохлива.
Ти — демон маленький, лісний, і осіння підлога
З червоного листя — вмирає у полум’ї зливи.

А люди земні, що незграбні чомусь від природи,
Не чують твій пульс, не пульсують разом із тобою.
Їх капсули тіл не витримують в жовтні погоду,
Вони герметичні, не знайдуть вони водопою…

Вони не помітять тебе, поки ти знов не станеш
Їх часткою — юною, чесною, світлом незвичним…
Але твоє місце — у Всесвіті тільки, кохана.
І пульсом твоїм — нескінченність пульсує — навічно.

…А гуща з-під кави сумує, як Небо застигле.
І привиди-зорі шумлять під моїми ногами.
Раптово — безсмертні, що мають загострені ікла,
Захоплюють тебе своїми прадавніми снами.

І ти так прекрасна, так дивна ти — серед уламків
Тих душ, які вбив напіврозпад урану і тиші.
Вони тебе кинуть, коли їм розкажуть світанки,
Наскільки ти краща за них, і наскільки святіша.
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Лілія Золотоноша
БІЛІ ПЛЯМИ

1
Вітром — збивали
Дзвони — у тишу…
Знаю, кохали
Ви — тільки іншу.

Клеєм кленовим —
Без дублікату! —
Тільки б не знову —
Так закохатись.

У прірві бездонній —
Шепіт мінорний.
Люблять — червоним.
Зраджують — чорним.

Наче анонси,
Плями біліють.
Плями на сонці —
Зла не жаліють!

Пекла пророки!
Плями — це сором!
Плями — пороки!
Геть їх — із дому!

Кров’ю б затерли
Плями на сонці…
Чорні шпалери —
Замість віконця!

Плями нещастя —
Білі печатки!
Завтра. Все ясно?
(Плями — як латки).
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Уранці — гості.
Але — вимога:
Прямо — з помостів!
Геть — вже з порога!

Раз, два — нарешті!
Чекати — довго…
Немов — арешту
Від свого боргу…

Любов — чаклунка:
На завтра, вічно…
Нові цілунки —
Твоє обличчя…

Нове щось лине
В забуте «довго»!
Нові билини
Старого боргу…

2
Знову збулося.
Знов полюбили.
Знов не вдалося.
Знову розбили.

Сни кольорові
(Сонячна гамма) —
Не без любові.
Як телеграми.

Сни як анонси.
Як сінокоси.
Вперті, як сонце.
Вранці — у роси.

Серце багате:
Кадри забуті…
Стиглість помади,
Ніжки узуті…
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Кликали дзвони.
(Проте втомились…).
Дзвін телефона…
Ви помилились…

Чергою — страти
Весен та літа.
Що було святом,
Стане — убитим.

Як злам світанку,
Як спів у храмі…
І наостанок —
Стануть між нами

Інші. Щось згине.
Сонце ж — назавжди!
Осінь зустріне,
Рани зав’яже.

На пряжу темну
Ціни здіймають!
Це — кров із вени,
Все, що я маю!

Пам’ять кульгала.
Гени? Лиш спадок.
Та обіцяла
Серце я радо,

Як переможно
Зламаний корінь!
Та хіба можна —
Так, щоб без болю?

І, край могили —
Як та каліка:
«Чекаю, милий,
Хоча б — листівку…».
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3
Без плям лише сльози —
Засохнуть без спеки.
Проллються, мов грози,
Весняні, далекі,

Берези проллють їх —
Підставимо банку.
Всі ночі забуті —
Зіллються — до ранку.

Минулого тризна?
Хай з миром, та з Богом…
Безжально, безслізно
Хай ллються дороги!..

Нам взимку б — на санях,
А влітку — лиш пішки.
Пом’янемо пам’ять!
Бог з нею… хоч трішки.

А, може, ось краще?
Без чорної рани?
Вода хай не плаче —
Закрию всі крани.

В недільному храмі
Трьохперстно хрещуся.
Пробачила пам’ять!
За тебе молюся.

Живи. Кров невпинно
Заб’є — наостанок.
Чекаю, мій милий,
Листівку різдвяну.
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ЗАГРАВА
Триптих

1
Так, як чайки, так, як роси,
Як вагони — під укоси!
Слів, які воланням вбиті,
Світ із вічності став миттю —
Світ  у ранах, що від зради....
Вечір цей — кінець цитати?
А в очницях — тінь порожня.
Ми вже кинули безбожно
Сіль на рану — втрату слави…
Ось і все. Кінець заграви...

2
Гратися вигадав хтось із загравою.
Ким намальована? Фарбами? Кавою?
Янгольське зарево кимось продумане,
Криком вмира, сміттєвозами й урнами,
Мовби кохання, іржею прикрашене,
Шматом металу це зарево зважене…

3
Щастя відлунням, до неба підвішеним,
Знову сміялась заграва над грішними!
Над несумлінними, над соромливими,
Падала зливами,
Карами Божими…
Заграва — доля. Але не для кожного.

НАКЛЕПНИКАМ

Як шмагав мене вітер по білих щоках,
Як сховав помилки мої давні!
Боронив відповісти гнівливо на жах
Твоїх наклепів злих, самоправних.

Ох, як бив мене вітер! Зібрати? Зберу.
Шкіру драв та ударами — нищив!
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Щоб у Божих молитвах — спів янгольських мук,
І брехня розривала цю тишу.

Ось і потяг зійшов, і розквітла зоря,
То чому ж неспокійно на серці?
А я вижив — у штормах, у чорних морях,
Бо було в унісон наше скерцо.

Якщо страх безсоромний, то темрява скрізь!
А у ній — ані слів, ані друзів…
Там і ворог — не ворог, — і друг — просто гість…
Там і щастя — лиш страх землетрусів!

Відійди, чорний наклепе, злість хай мовчить,
Бо одвіку мені злість — ворожа!
Наче орден, цей наклеп на грудях блищить…
І зірвати його — я не можу!..

ПРИСВЯТА ВОВКУ

1
Я тямлю у словах,
І вивчила любов.
Але — чому, мов страх,
За мною стежить вовк?
Де хижий — там і ліс.
Де жертва — там і ніж.
Він в душу мені вліз,
Сказав: «Моя ти лиш!».
З тобою — безліч втрат
Які мені приніс…
Вночі — наш зорепад…
А зранку — геть у ліс!
Тобі — усе одно…
Мені ж — хоч помирай…
Не допила вино,
Отрутою — мораль…
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2
Біль оцей — свято наше чи горе?
Його серце моє не поборе.
Та душа — попливла в океани,
Замість себе лишаючи рани.
Мене вщент розбивав обережний,
Акуратний, терплячий безмежно,
Але він уночі — стає іншим,
І з вовками говорить у тиші.
Вовчі ікла щодня, щосвітанку!
Він цілує мене — лиш до ранку…
Потім — напад. Безжальний. Звіриний…
Серце лине до нього — та гине…

3
У лісі краще хижакам, ніж тут.
У лісі дичина, шум вітру, річка…
Їм світ людей — неначе злий хомут,
А міста галас — передсмертне віче.
Не треба Вам пошани від людей,
Кохання зайве — головне, щоб вижив!..
Не треба і тепла моїх очей…
Ви — просто вовк. Красивий, але хижий…

4
Звички всі — вовчі: співати — лиш соло.
Вовк — санітар. Санітарки навколо.
Хтось уже виправ твій білий халат…
Бог винуватий, що любиш, як брат?
Демон штирхнув — а Господь приголубив.
Демон мовчав, коли Бог тебе — в губи…
Я цілувала тебе після Бога.
Вовча стежина. Собача дорога.

5
Брататись не можна з вовком!
Завмре без кресала подих!
Бо ліпше вже — одиноко,
Ніж зграєю — по городах!
Та ліпше — кущі, ніж хащі.
Бо завжди знайдеться вихід.
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…Із вовком кусатись краще…
Та вовк залишає — тихо…

6
Та обережність у вовка безмірна.
Коли підкрадеться, здасться, що мирний.
Вовк заведе, ти зі шляху зіб’єшся.
Потім завиє — зі скелі зірвешся…
…Ох, звички хижі, вовчі, всіма кляті —
В пітьмі іти від хати і до хати…
У випадкову здобич — ікла — наскрізь!
І солодко тобі. І крик: «Будь ласка…».

7
Ти сьогодні — мій. Й мене — відчуєш.
Видно, хижаком, як ти, я стала.
Всі услід мовчать, та Бог все чує.
Лиш земля під нами заридала…

8
З вовками або смерть,
Або кохання.

9
Я збрехала, що ти набрид.
Я збрехала. І плач — навзрид!
Ти неправду на дотик знаєш!
Як мисливець, жінок шукаєш.
Проридаю. Пробачу. Мовчки.
Я — людина, ти ж — з лісу. З вовчих…

10
Медові сліди на руці:
Бо мед я збирала для тебе.
На серці ж — медові синці…
Мене лікувати не треба.
Мій милий — волає й мовчить…
Він є сином вовчої зграї…
Мій милий? Скоріше — нічий…
Не хоче ні меду, ні раю…
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НОСТАЛЬГІЯ

1
Ти дихаєш повільно й тихо,
Жаги нема.
А я вже поборола лихо,
Вже — не сумна.
Безжально вимовляєш фразу —
Ту, для душі…
А може, краще вже одразу —
Твої ножі?
Самотність шила та безсоння,
Ти — голку — в бік,
Щоб крові почерк струмом чорним
По венах тік!
Напишеш, що мороз по шкірі,
Дощі та грім.
І кожному — любов по вірі —
Як сірий дим.
Закоханий, мабуть, хоч трохи.
Не без біди.
«Як справи?» «Йдуть неспішним кроком.
Де зникла ти?
Невже настільки небезпечний,
Що ти не спиш?
Пробач… це дуже недоречно…
Люби свій вірш…
Із друзями ми вчора вийшли
У море… Там
Була одна, яка не пише
Життєвих драм.
Мене кляли і друзі, й небо,
Що зовсім зжовк…
Що став звичайним, а для тебе —
Був — дикий вовк…».

2
Сокирою кохання — вщент! —
За грати вітер гнати —
Хто вчив тебе? Сліпим дощем
Птахів нагодувати?
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Всю ніч вбивати в груди цвях,
Коли душа — все ширше?!
Спитаєш: нащо люблю так?
Ти чоловік — вирішуй!
Якого вітру пішохід?
Куди жадаєш бігти?
І знову ти — у свій політ…
Мені ж лишаєш крихти…
Любов, це, врешті-решт, війна,
Та град — свинцем по вікнах…
Питала я: то хто ж вона?
– З театру. Непримітна.
– А як ім’я?
– Не все одно?
Шматтям підлогу мила.
– Я чула — з нею у кіно
Вночі усі ходили...
Вона й тебе сприйма, як річ.
Знайшов собі проворну!
Тобі аби провести ніч
Із кимось під час шторму.
Морську вином запили сіль?
Та човен вже пробито!
…А… як цілується?.. Як всі?..»…
Сміх (знаю!) — нарочитий.
По склу я нігтем проведу.
Вона не перша! — Друга!
Ти хочеш, шепіт я сплету,
Вузлом, як наші руки?
Яка є сіть — такий улов!
Що ж нині я зловила?
Я визнаю: слова — мов кров,
В якій — кохання сила!
Ви вірите в усі дива,
Але їх не буває.
Я вірю — що росте трава,
Що вітер бродить гаєм…
А вам би — гобелен старий,
Диван під синім пледом…
Від зрад не вберегтись, коли
Дають ведмедю меду.
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… Немов ножем: «Пиши. Про рай».
Це вихід мій єдиний?
Сказав би краще: помирай,
У пащі вовчій — згинеш!
А там — лиш ікла. Сатана
Тобі їх дав — як владу?
Всі кажуть: це моя вина
У тому, що ти зрадив…
Не бачить світла лиш сліпий,
Бог любить навіть мертвих!
Та темрява, як жрець старий,
Мене приносить в жертву.
Любов — війна, війна — як гріх,
А на війні — солдати.
Невже на амбразуру всіх?
Бо страшно вам — кохати?!
Не чутно солов’я вночі,
В підвалі вам, байдужим?
Кричу та плачу — не мовчи!
Ти ж чоловік — врятуй же!

3
Волання. Та ешафот.
Крокую до нього. Знову.
Прощаюся! Замість од —
На пам’ять — останнє слово.
Навіщо ж Ви — у вуста?..
(Звучить старомодно)… Грудень…
Не прийде тепер весна —
Бо березня вже не буде.
Забудемо дивні сни,
Та зустрічі (кожна — куля!)…
Без них проживемо ми.
Бо ж кажуть, що час лікує.
Уявимо, що в екран
Німого кіно проникли,
Сніг вкриє сліди від ран,
І пам’ять немовби зникне.
Рука моя з болем знов
На плямах рядках чорнильних
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Допише: жила любов —
Безсонне моє сумління.
…Допише вона і про те,
Як муки були причастям,
В кварталі старенькому, де
Обірвано нитку щастя,
Що дивом земним було
У вимірі неземному.
Скажіть, чи існує тепло
Для серця — в снігах полону?
Скажіть: Ви любитель розпуст,
Шляхетний та гордовитий.
Солодка мелодія вуст?
І шепіт Ваш пановитий?
Чи лестощі просто? Чи Вас
Тепер називати лордом?
О лорде, це помсти мій час.
Ця помста є першосортна!
Просплюся — і пам’ять втече.
Порфірове сонце сходить.
Торкнутися страшно: пече…
Війна — це моя Свобода.

4
Вдивляюсь в порожність хвиль
З чеканням (агонії гірше)...
Опівдні — так — спекою біль!
Опівночі — сум ворожіння!
Куди не поглянеш ти — бруд.
М’ясник, б’є безжально по струнах.
І це — має бути весь труд
Нам, вічно замріяним шхунам?
Пітьма! І немає свічі!
Ворожка долоні помила.
Іду. Криком айстри вночі.
Так діти кричать — що є сили.
Є голос, що мозок вбивав,
Коли спорожніли валізи.
Хтось душі на ринку продав,
Щоб пам’ять у них не залізла…
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Ви ситі? А я  — зареклась.
Тепер захотілося іншу?
Так — пристрасть, яка без прикрас!
Так шепіт мерця нас колише!
Так сутність — мов кров — я ковтну!
Відспівують смерть повії…
І кидає хтось у труну
На цвинтарі — но-ста-льгі-ю!
…У Ваших очах — сіра ртуть —
Отрутою зла — для надії…
З хрестами до бою ідуть,
Безжально — на штик — ностальгію —
Хай виживе! Ви і вогню
Вклонялися… як літургіям…
Любов на десерт воронню?
По трупах піде ностальгія!
І я обіцяю — в боях
І вбити, і вмерти — посмію!..
…Та навіть, вмираючи, я
Вам тихо скажу: «Ностальгія»…

ТАТОВІ

1
Дорога вся в подряпинах —
Та стелеться калікою.
Тримала руку татову,
У Братське разом їхали.
І снами незабутніми —
Відчула — гордим натяком —
Батьківський запах — людяний,
Звичайний (вже нема таких).
А поруч мама ввічлива.
Ставало ще спекотніше.
Я, п’ятирічна дівчинка,
Не розуміла тонкощів.
Не знала, як звернутися
(Хотілося — відверто так:
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«Татусю!»)… З вікон дулося,
Давили капці. Терплю я.
– Дорослі — чи завжди праві?
Скажіть, я не нав’язлива?
Я краще з татом — все ж на «Ви»…
Щоб раптом не образити…

2
БАТЬКОВА КАРТИНА

Зимній вечір. Де ти, тату?
Ми повісили картину.
Олениха там з дитятком
Воду п’є й шука стежину.
Це дитинства смак зелений…
(Не спіймає думку — ситий).
Та картина — без оленя,
Що також так хоче пити…

3
Буває дуже сильний вітер,
Коли міняють схили кручі…
Татусю, дім — іще відкритий!
На тебе так чекають внучки!
Чому ж не хочеш — хоч на тиждень?
Сказав: «Ні, гроші зараз — рідкість.
До матері я досі — ніжний,
Хоч розказала все сусідка…
Але від тебе — ні копійки!».
– Тобі привезти ліки, рідний?
А в слухавці — лиш сльози тихі…
Чи це дроти ламає вітер?
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ТИ ЩЕ НЕ КОХАНЕЦЬ, НЕ СТОЛЯР…

Ти ще не коханець. Не столяр.
Але вже пече рану сіль!
Ти ще не для щастя чи болю,
Всього лиш — рука у руці.

Іще нам під ноги не впали
Свинцеві кайдани, як лід.
Себе до сих пір не пізнали
В спіралі знетямлених літ.

До світла зорі — як до шторму.
Бузковий ще спить аромат.
…Він поки ночує вдома,
Ще друг, але вже і не брат.

ЦВІТІННЯ ВИШНІ

Буває: в житті все не так.
Але ми не віримо в горе.
Якщо все життя як вітряк —
То краще — вже жити у горах!
Або на даху… Стрімголов
Закохуюсь кожного квітня,
Щоб серце моє вже могло
Прийняти весь біль Ваших злиднів…
…Чи довго мовчати ще нам?
Дивіться, як вишні розквітли!
Хотіла сказать: дивина?..
Почути хотіла — скоріше…
Я хочу кохати без меж,
Нестямно, жорстоко, відважно!
Мов ластівка, шпилів і веж
Торкатися! В небі — не страшно.
Я буду такою, для Вас,
Щоб — присмак вишневий у роті!
Ваш погляд летить в небеса,
Туди, де Ви знову в польоті…
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Рентген, де — не дихай, і стій…
Квіт вишні — як постріл нагану!
Бо хочеться крикнути: «Мій!».
Але — я кричати не стану…
Цей квіт — мов туман! Це ніщо…
Це гостре мовчання — у груди…
Скажіть, на рибацький гачок
Щоквітня клюють навіть люди?
Збрехати не зможете, ні!
Весна — це як допит. Як мука!
У небо летіти б мені —
Це мрія дитяча. Лиш руку
Подайте — і виживу я
В підземному навіть тумані.
Де Ваша пила? Де моя
Завчасно загоєна рана?
Любов, Ви сказали, біда?
Ні, це просто смерть щомиттєва.
Це замість мартіні — вода.
Це жінка — із вірністю лева.
Коли Ви літали, ось там,
Чи бачили Ви океани?
Любов — це прихований шрам
Від необережної рани.
А рани — в букет — і на стіл!
Пожежею — їх — на килим!
Любов — це останнє «вір!»,
Коли всі моря — зміліли.
Я дихати — не змогла,
Втомилася! Надто різні…
Любов — це коли вела
Гостей — я на Вашу тризну…
Пілоте, коли — крізь сніг —
Летіли в негоді темній,
Ви згадували мій сміх?
Хотілося Вам — на землю?
Скажіть, як крізь це пройти?
Квіт вишні — едемська хмара?
Хоч раз би мені туди…
Я б іншою, може, стала…
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Хотілося впасти там,
Коліна зігнути? Звикла:
Любов — це пекельний храм,
Це пастка, це вовчі ікла!
Кохання — це зала й дим,
Де немічні — між рядами.
Пілот — він лише один —
У світі, що ліг між нами.
Набридло чекати образ!
З польоту — одразу на землю…
Любов — це не знати про час,
Навіяний вироком чемним!
І гріх в небесах — не гріх,
Бо Небо — правитель вищий.
Та Ви там, згадавши всіх,
Забули розквітлу вишню…

У ЧУЖІЙ КВАРТИРІ

Я даремно світло вимикала
У чужій квартирі, бо печаль
Впевнила мене: я не кохала,
Просто крик німий — і чорний жаль.
Ось чужі дивани, крісла, стіни…
Вогко — тут не топлять стільки днів!
Із любов’ю ти чекав на сина,
Я сказала: «Радісно мені…».
Та в чужому домі надто сухо,
Не для нас ти свічі бережи!
Зараз — миттю — разом наші руки…
Лиш про це нікому не кажи.
Тут чужі тарілки, склянки, чаші…
Все — наосліп, так, як і печаль.
В темряві грабіжниками — нащо?!
Випадково — вкрали чорний жаль…
Ліхтарі світили, що є сили,
Втримуючи нас на цій землі.
Вікна — від чужих — не зачинили…
Ось — дзвінок — останній в цій зимі…
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То — твій син. У темряві крізь гомін
Шепоту: «Ти, мамо?». «Ні, це — я…».
Сон наснився у чужому домі,
Що немов дружина я твоя...

СЕЗОН ДОЩІВ

Шалений місяць вже прийшов і дні рахують миті,
Ти будеш листям гріти біль, бо все вже знає листя,
І карусель в останню мить закрутить низько-низько,
Сезон кохання відійшов, сезон дощів так близько.
І винен не ти — ми обидва не звикли,
Не ти — ми разом зрозуміти не встигли,
Як дощ нас втопив, про це осінь все знала:
Що ти не спішив, що обіймів так мало…
Ти не впізнав мене тепер у гіркоті туману,
Закляттям дощ зупиниш вмить — а, може,  іще рано…
Ти не згадаєш звичний нам забутий шум трамвая,
Але у серці до сих пір плекаєш стиглий травень…
Сліпим дощем лише для нас ця осінь розплескалась…
Кохання все одно нема — бо ми його злякались.
…Пливти за течією нам, надалі просто жити…
Але їдкий сезон дощів — не може пам’ять вбити…

ПОСЛУХАЙТЕ…

Послухайте, а Ви бували першим,
Там, на краю?
Скажіть: Ви не боялись зради звершень?
В рядах стою.
Послухайте іще: Вам незнайомі
Сніги розлук?
Прошепотіть мені: я зараз вдома,
І прийде друг.
Послухайте, коханий безумовно
І без прикрас,
Вогонь, який палає — охолоне! —
Й не видно нас.
Коли весняна свіжість — так приємно…
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(І без розмов!)…
Але коли весну — у дьоготь темний…
Таку любов —
Не знаєте?.. А я — кричу від болю,
Іще жива!
Від нелюбові я не стала злою —
Коханнь вдова…

СІМЕЙНА МОЗАЇКА

1
Наш місяць медовий —
Пуд солі та грати.
І ми щодобово —
Вбивали всі клятви.
Ми нас розділили
У сварці найпершій.
Заміжня — як вирок?
Бо воля — бентежить…
Так треба, як інші:
Прання та обіди…
Бо краще — заміжня…
Як лозунг надбитий.
З дитинства — законом:
Інакше — ніхто ти.
Заміжня — як дзвоном! —
«Заміжня» — це мода?
Кому — як робоче,
Кому для порядку,
Це жереб жіночий:
Заміжня — і крапка!
Забава корисна?
Без йоду гіркого?
Безславно — й безслізно
Не вийти за когось!
І подруг розділиш —
Знайдеш їм по парі…
Заміжні — в довірі.
Самотні — в опалі.
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Сімейні вершини
Занадто високі…
Сварись — як дружина!
Забудь — чорнооких!
За сіль на тарілці,
За погляди довгі…
Була б молодиця —
Розмов не було би.
Немов етикетка
Цей шлюб, мов корсетом…
Без пари шкарпетка?
Заміжня — і все тут.

2
Порізи — в півнеба! —
Як паром гарячим.
Пробачити треба?..
Пробачила… Наче…
Вода відстоялась.
Проточна — чистіша!
Сімейне «кохали» —
Болото колише.
Збрехала ворожка.
Шлюб — завжди дірявий.
Тримай, жінко, ложку,
Бо ти ж не роззява?
Тримайся, ми їдем!
Хай візник керує!
Ступай же по сліду,
Хоч шлях — не чарує.
На визрілі сливи
Знайдеться охочий!
Була б не красива,
Не бачила б в очі
Ні щастя, ні сонця,
Сиділа б і ткала,
Десь біля віконця,
Та не шкодувала.
Але, як актриса —
То силою візьму,
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Щоб інший дивився
Вже без фаталізму!
Дивись, жінко, прямо,
Дивись же, будь вірна,
Одні на двох сані,
Одна у нас піна!
Але у холодній,
Безслізній хатинці —
Світанок — самотній,
Та дні — поодинці.
– Ти сам все охоче
Зламав — навіжено!
Як нарізно ночі,
То й душі — окремо.

НАКАЗАВ, ЩОБ ЛІТАЛА…

Наказав, щоб літала — і я полетіла.
Наказав пити лід — я із болем пила…
І крізь лід проростаючи, знов ворожила,
Тільки от розлюбити тебе не змогла…
Ти встромив ніж у мене, сказав: пиши далі,
Як дурепа, і хочеш, щоб біль холодів!
І пила зачепила пісні — як скрижалі —
І сама я могла б помирати тоді.
Я сказала: «Облиш! Це пісні для нещасних,
Які вірять в добро, та не мріють про дім;
Які долі не мають, але своєчасно
Убивають все зло, що трапляється їм».
Ти заплакав, й пішов із домівки, де злидні,
Де бринять мої рими, і стогне земля…
Та лишилась зі мною та пісня для бідних,
Ти тоді повернувся — й промовив: «Моя»…
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БОКС

Іду на ринг — немов на ешафот.
Там вистраждані — й сором, і удача.
Я у бою — борець своїх чеснот,
Із долею вальсую — тільки — нащо?

Бо краще — смерть, аніж душевний біль!
Я лиш боєць — чекаю свого часу.
Суддя підпише бланк — що виграв бій
Не ти й не я, а гроші та прикраси!

Я злився, брав удар, і страшно бив!
І власні нерви я втрачав нещадно.
Лиши свій гнів на рингу, де убив.
Залиш думки та сповіді — нащадкам.

Наш бій в газетах — перша полоса.
Але втомився я від фарсу інших.
Париж не спить. І збій на полюсах.
Цей дикий бій в історію запишуть!

Удар смілів. Як на кориді бик,
Волала злість, і вмить не стало правил:
Ми — тут — на смерть, а всі гравці — убік,
Сміються, наче ми спектакль зіграли!

Мій друже, ти поставив все, що є,
Задля наживи, ми ж — не пси, а люди!
Суддя мовчить. Глядач кричить: «Іще!».
Така вже доля — переможцем бути…

Приспів:
Народу все одно, як звуть тебе, — борись!
Аби видовищ, хліба та пороку!
Волає натовп: «Бий! І помирай — на біс!».
На рингу тільки смерть — це перемога…
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КАПІТАН

Я затисну курок — і свій хрестик зніму,
Бо сам Бог, нам не дивлячись в очі,
Проповідує смерть та жорстоку війну,
Що у прірві воланням клекоче.

Ми не знаємо, скільки загиблих братів
Журавлями над полем кружляють:
Телевізор — не те, не про тих! В забутті
Нас безжальний ефір оминає...

…Як нас вів капітан, нашу чесність беріг,
То був справжній борець за свободу.
Та пораненим звіром у полі він ліг…
Був, як ми, із тієї ж породи…

Він прикрив нас собою, та пристрасть в кулак!
Бо ще треба дожити до ранку!
Капітан не побачить, як рідний наш стяг
Розіллється кривавим світанком.

Бо уламки летіли у спину — крізь ніч!
Капітан перед смертю промовив:
«Помовчи. Почекай. І загублена Січ,
Мов світання, повернеться знову».

Як я вдячний тобі, капітане, що ти
Уберіг нас від смерті та лиха.
Я кричу, я благаю: «Веди нас, веди!»…
І йому закриваю повіки…

Говорив капітан: «На курок натискай,
І не бійся здаватись нещадним!».
Капітане, я в лісі війни заблукав…
Важко бути останнім солдатом!



ВІРШІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Єлизавета РАДВАНСЬКА

ВЛАСНИЙ ВІРШ
Пам’ять — відрізок часу від молитов до болю.
Небо — маленький простір — вакуум для надій.
Вірність — остання зброя проти чужої волі.
Радість — остання сила будь-яких протидій.

Потім усе руйнує надто чутливе серце.
Небо, відчувши гордість, швидко спадає вниз.
Пам’ять співає тихо, грає нестерпне скерцо,
Але любов ніколи вже не піде «на біс».

Навіть слова безтямні, навіть гарячі сльози -
Тільки безсилі спроби та безпорадні сни.
Казки не буде. Будуть — старість, прокльони, грози...
Спи, не чекай на диво. Двічі не буть весні.

80
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Мирослава ВОВКОТРУБ

ЧУЖЕ НЕБО 
Забуте залишає тільки шрами.
Не боляче. Не нудить. Не пече.
Воно, бува, навідує ночами,
І кров’ю з ран пекучою тече.

Та небо, що упало — не піднімеш.
Лише пилюка сиплеться із хмар.
Що сталося — те сталося. Не зміниш.
Можливо, це не кара і не дар.

Ти не всесильний. Я не всемогутня.
Все йде на краще. Не скорись, не смій.
Хай кров на ранах шкіриться на кутні.
Ти мій? Не мій. Даремно, що нічий!

Сам по собі. Та іншого й не треба.
Коли усе ітиме шкереберть,
Не піднімай плечем чужого неба.
Це крок назад. Поразка. Вірна смерть.

НАНІВЕЦЬ 
Я торкнувся її волосся
Краєм пальця, теплом руки.
Воно падало, мов колосся,
Прямо в очі, що глибші ріки.

Наші спогади гралися в літо,
Мов ляльками старий вітерець.
Я хотів разом з нею злетіти.
Витер вітер усе нанівець. 

Наше небо забуло про крила,
Що на них я літав, стільки жив.
Мов любов мені очі закрила.
Чи від неї я розум згубив.



Я торкнувся її волосся.
Краєм пальця, теплом руки. 
Але мить: мені це здалося.
З неба падав на дно ріки.

НАШ РОМАН
Біль важкий залишився на стінах.
По коліна в брехні з власних слів. 
Зникли ми й нікому вже не винні.
Бо в очах і відчай вже зотлів. 

Де по лікоть руки у чорнилах,
Непорушні криком маяки. 
Кров скляна ще  догорає в жилах. 
Музиканту сиплять мідяки. 

Наші сцени — здешевіла правда. 
Наші муки кислі, мов брехня.
Наш роман  — кохання чи балада? 
Балачки і скошена терня!

КАЗКАР 
Малі хитрощі літа — квіти. 
Барви неба і тихі дощі.
І це ж треба так ніжно уміти — 
Вітерцем повзти по щоці.

Малі хитрощі літа — місяць.
Він, носатий, біжить поміж хмар.
Нам з тобою під ним мало місця.
Місяць влітку — безмежний казкар. 

КРАЙНОЩІ 
Краплею лишись в моїх очах,
Спогадом, до болю, онімілим.
Силою в натомлених руках.
Блиском  сонця на обличчі милім.
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Залишися світлом в снах моїх,
Що про тебе можуть нагадати. 
В них — твій голос і чарівний сміх, 
За які не раз сварила мати. 

Більш нічого. Спи. Спокійно спи.
Всі тривоги, болі догоріли.
Недарма пророчі були сни.
Ми себе…пробач…не зрозуміли. 

КРИЛА ВЕСНИ 
Весна явилась снами зі спокути,
Пелюстки заховавши у траві. 
Разом із вітром птаху не збагнути,
Чому всі квіти навесні нові?

Хапаючись за сиві волосинки,
Приваблюючи бджілок і мурах,
Пелюстки щедро стелять павутинки
У різнотрав’я на старих стежках.

На землю вранці впало біле небо
Хмаринками із квітів запашних,
І власних крил тепер уже не треба.
Світло-рожеві — легші золотих.

Ми не ховали їх під рукавами,
І не ламали, склавши у рюкзак,
Та сотні душ, блукаючи між нами,
Не помічали мрії на вустах. 

НОВОРІЧНИЙ НАДВЕЧІРОК
Диптих

Сплять вулиці у сніжних переметах.
Де  крутиться навколо світлий дим.
І світ старий у чарівних тенетах,
Танцює свято новорічне з ним. 
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І засинають на деревах мрії.
І щастя дзвінко грюкає в шибки.
Ми всі сьогодні трохи чародії,
Бо диво-птиць годуємо з руки.

Зірки звисають над стежками долі.
Ліхтарі будинків будять морозець. 
Десь далеко песик гавкає поволі.
Закуняв на гілці сірий горобець.

ОСІНЬ
Диптих

1
Запахла осінь  виноградом,
Синіють трави від сливок,
Сховався вересень за садом, 
У школах йде перший урок.

Хтось вперше стане на порозі 
Своєї школи край села.
А я крокую по дорозі,
Яка до школи привела.

2
Примхлива пані стелить постіль
З листків багряних і сухих 
Вже скоро будуть перші гості: 
Легкі сніжинки з білих крихт. 

Вже осінь стіл їм накриває:
Із хризантем сухе вино.
Останнє листя обриває,
І… розстеля зима рядно. 
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Анастасія БЕЗРУКИХ 

ВІРШ ПРО МАМУ
Люба моя матусю,
Я пишу тобі цього листа,
Щоб ти рідненька не забувала,
Що я ще жива!
І прийду додому, 
До рідної хати,
Сяду на ґанку горобців рахувати!
Пишу тобі, мамо,
Щоб ти, моя мила, сльози не вронила
За доньку пропащу,
Що й листа не напише, не згадає неньки…
Пишу тобі, зоре моя ясненька,
Щоб очі твої горіли,
Згадуючи дитину
Так само, як я…у ті миті, 
Коли згадую твої руки ніжні,
Теплі обійми
І ноти ласкаві…

ЛИСТ СОЛДАТУ
Привіт, солдате! Хоч ми і незнайомі, але я все одно вирішила

написати тобі цього листа, щоб подякувати за твою сміливість,
мужність та силу. Хочу підтримати тебе. Я знаю, що не зможу зро-
зуміти твого стану, допомогти в ці важкі часи. Ти зараз далеко від
дому, від своїх рідних, друзів та знайомих. Але я впевнена, ці люди
завжди поруч з тобою, у твоїй душі та серці і пишаються тобою!

Саме завдяки таким вірним та мужнім хлопцям, як ти і твої
товариші, наша країна вільна, а народ спокійний!

А знаєш, саме завдяки тобі жити стає спокійніше, розуміючи,
що є хтось, хто в цю мить, що як янгол-охоронець береже тебе і твоїх
рідних. Для мене ти герой! Адже всьому, що є в моєму житті зараз, я
зобов’язана тобі. Крізь сніг, дощ і завірюху ти захищаєш нашу
землю від загарбників, жертвуючи життям заради миру і спокою.

Я вдячна за блакитне сонячне небо над головою, за можли-
вість навчатися, любити і горювати, без цього в житті ніяк. Бажаю
тобі легкої служби, вірних товаришів по службі, які завжди допо-
можуть та підставлять міцне плече.

І пам’ятай, вдома на тебе чекають рідні та друзі!!!
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Євген БУЛАТНИКОВ

* * * 
Пригорнувшись душею до рідного слова, 
Я тобою, як раніше,
Все частіше палаю.
Не знаю, чому мені так бридко при думці про рай...

Ти послухай мене, моя ріднесенька, 
Біловида моя і гарнесенька! 
Я тебе кохаю сильно, чорнобриву й білосніжну, ніжно…

Не впевнений я, що хоч ще раз тебе я побачу ,
Обійму і заплачу,
Хоча, можливо, нічого для тебе й не значу, 
Проте, ти послухай мене, 
Моя мила, добра, гарна, мрійна!

Серед ланів золотих і вологих,
Пустель сухих і порожніх
Я усміхнуся, відчую удачу, 
Тебе я побачу,
І серце завдячить ТОБІ.  
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Марта ФЕДОРІВ

КАМ’ЯНИЙ АНГЕЛ
У полі пам’ятник стоїть. На ньому напис:
«Борцям за волю України».
І головна фігура у безмовному світанні —
Кам’яний ангел, що підводиться з руїни.
Той ангел дуже хоче полетіти,
Але немає вже на це у нього сили.
Ніколи він не зможе це зробити,
Бо ж кам’яні у нього, бачте, крила.
Та плаче він не через свою неміч, 
Що не злетить увись у цю ж хвилину,
Сумує він за воїнами тими, 
Що полягли в боях за волю України.
Скорботний погляд поле обнімає, 
Біль непоправних втрат, все — на обличчі,
Він мучиться за тих, хто за Батьківщину
У бій ішов сміливо і велично.
Кам’яний ангел той на обеліску 

Став на коліна і тихенько плаче.
Повз нього проходить багато людей,
Та сліз ніхто не бачить.
О люди! Обійміться, як брати!
Не треба війн, які несуть біду й печалі!
Як друзі, йдіть всі разом до мети,
Щоб діти й ангели не плакали надалі.

ПРИКАРПАТТЯ — КРАСА УКРАЇНИ!
Прикарпаття! Красо України! 
Ти найкраща на світі місцина, 
Де я спокій душевний знайшла, 
І де мрія мене окриля. 
Чи доводилось вам побувати 
У Франківську  або Бурштині? 
Там все гарно так — не описати, 
Там лунають хороші пісні. 
В краї нашому люди гостинні 
І усе зрозуміють завжди,
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Хоч би які в тебе були проблеми.
Тільки руку подать попроси!
Навесні розквітають тут квіти,
Взимку падає сніг за вікном,
Влітку сонце всіх ладне зігріти,
Осінь — Карпати блищать золотом.
Це — маленька моя Батьківщина,
Прикарпаття моє молоде, 
Райський Куточок тієї країни, 
Що сьогодні під сонцем цвіте. 
Це — найкраща у світі місцина, 
Що для нас, прикарпатців, єдина, 
Дорога й незамінна Вітчизна…
Прикарпаття! Краса України! 
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ЦИКЛ «У СЛОВІ І ПІСНІ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ»

В’ячеслав МАЙСТРЕНКО

ГЛИНТВЕЙН
Припев:

Крепкий глинтвейн сожжет горло мне, 
Наяву и во сне, я с ней, я в ней, мы верные в темень!
И если здесь погаснет свет солнца, лампы —
Чувства — ледники, что тают в этом океане (2) ...

I куплет:
Закат — восход, выдох — вдох одно дыхание, 
Вкус терпкий, вечного пламя 
Под пальму, выдыхаем быстрее отраву 
Я улетаю, то ли умираю 
Эти порывы, как буря пустыни,
Вроде холодный, но пыл не остыл 
мой тяжёлый груз в виде золотого слитка...
Подводные камни, дайвинг, смотри внутренний мир...
Растворимся в своих желаниях....
Ты — моя маленькая тайна, 
Держу в себе, не отпускаю... 
Мир замер, мы взлетаем! (2) 

Припев:
Крепкий глинтвейн сожжет горло мне, 
Наяву и во сне, я с ней, я в ней, мы верные в темень! 
И если здесь погаснет свет солнца, лампы —
Чувства — ледники, что тают в этом океане (2) ...

II куплет:
Наша мечта вдалеке от нас. 
Теплый коктейль, тот который сейчас не согреет, 
Моя луна тонет в океане ...
Ледники растают, да мы знаем, снег там же тает, 
Убираем мысли, где душа летает. 
Мы не знаем, позабыв, то, что не вспоминаем.
Позабыв, дневники сжигаем: 
Пламя растопит! любовь оживет!
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Каждый из нас каждый шаг выбирает, 
Провода, либо то безумие ...
С каждым дыханьем мы отпускаем дым 
Туда, куда не летали сами,
Бокалы разбили, пьяными не стали, но заплатили, 
Поменяли роли все местами, но не знали мы, 
Надо ли променять выходные. 
С твоими глазами на сук, что на ночь успокоят и — точка. 
Произвольно выбираем те места, где хотим провести 
Свое время за приятным разговором с человеком, 
Что согреет без алкоголя, 
что согреет без алкоголя. 

Припев:
Крепкий глинтвейн сожжет горло мне, 
Наяву и во сне, я с ней, я в ней, мы верные в темень! 
И если здесь погаснет свет солнца, лампы,
Чувства — ледники, что тают в этом океане (2)...
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ЦИКЛ 
«УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ»

(новели, есе, роздуми)

Єлизавета РАДВАНСЬКА 

ВІЙНА
Присвячено завідувачу кафедри філології 

Коломієць О. В.
I

Дуже просто звикнути до свисту ворожих куль. Достатньо
просто уявити, що це — якісь чужі звуки з чужого телевізора.
Приблизно на шостому місяці служби ти вчишся досконало
звикати до можливої смерті. І тобі стає спокійно.

Так думав Павло, сидячи у окопі. Він ішов на війну з метою
похизуватися сміливістю, у свої вісімнадцять; але, досягши
двадцять одного року, Павло мріяв лише про одне — змінити
сміливість на спокій. 

— Ти став занадто старим! — глузували побратими. —
Краще думай про зарплатню!

Павло був сповнений підліткового негативізму. Він мріяв
про розбудову незалежної по-справжньому України. До війни
він вчився на журналіста, слухав накази викладачів так само,
як і зараз — накази комбрига. Лише одне відрізнялось від його
минулого життя: наявність дивного, приреченого на недолю
звуку — звуку ворожих куль.

Дуже страшно для кожного воїна — почути після бою: «За
що ти бився?». Бо більшість не знає відповіді. Чи не хоче каза-
ти вголос. За Батьківщину? За рідних? За національність? Ні,
усі ці слова не вміщують у собі самої сутності війни. Кого захи-
щав? Навіщо? Чому? Питання лишаються без відповідей. Вони
разом з полеглими бійцями помирають в окопах десь у степах
Східної України. І на могилах слід писати не «невідомому сол-
дату», а «невідомим запитанням». Павло знав це. За три роки
війни він був тричі поранений, давав кілька інтерв’ю, але при-
миритися з собою так і не зміг. Він воював, щоб воювати, стрі-
ляв, щоб вижити, усміхався, щоб вижили інші. Але він не знав
відповідей.



1-го червня 2018-го року комбриг наказав підлеглим йти
у розвідку. Спецназівців не було, тому не було й виходу. Павло
виконав наказ, але на власному фронті на нього чекав сюрприз.

— Ти був у розвідці занадто довго. Ми звільняємо тебе. —
Прогримів у тиші голос керівника. 

— Пане командир, я виконував Ваш наказ!
— Як пафосно! Повторю для особливо відсталих. Тебе звіль-

нено. Повідомлю про твою поведінку військовій прокуратурі.
Павло, затискаючи лівою рукою рану від ворожої кулі у

правому підребер’ї, мовчки вийшов з бліндажу. Віднині він був
«зрадником».

Терористи підійшли надто близько, нахабно кричали, стрі-
ляли у повітря. Павло стояв при вході у бліндаж, коли відчув
біль в області серця. На щастя, він не встиг здати комбригу
зброю. Постріли та вибух пролунали у сутінках над степом. 

Через годину після обстрілу комбриг та новобранці знайш-
ли на землі чотири трупи — трьох терористів та Павла. Він
помер, не приходячи до тями, при вході у бліндаж. Чотири
кулі, що призначалися комбригу і боягузливим бранцям,
забрав Павло із собою на той світ, помираючи щасливим, захи-
щаючи власних зрадників. У нього на безіменному пальці віч-
ною обручкою блищало під раннім сонцем кільце від гранати.

— Шкода його, — прошепотів комбриг. — Повідомте рід-
ним. 

II

Дуже просто звикнути до брехні. Достатньо уявити, що
вона не стосується твого життя. І незабаром ти сам починаєш
підлаштовуватись під брехливу атмосферу, якою сповнені
колективи журналістів.

Олена працювала кореспондентом у інтернет-виданні вже
третій рік поспіль, коли її давній друг, що воював на Сході,
попросив написати статтю-некролог про героїчного бійця
Павла. Вона погодилася.

Колеги казали Олені, що таке рішення є небезпечним.
«Тебе звільнять! Подумай про зарплатню!», — вмовляли її інші
журналісти. Але Олена пам’ятала слова свого університетсько-
го лектора Анатолія Паламаренка: «Якщо не віриш у силу
Слова, то ніколи не повіриш у силу кохання. Вчіться бути чес-
ними, працюючи зі Словом!». І тому вона без вагань наважила-
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ся написати достовірну статтю про смерть зрадженого власним
командиром українського солдата, зазначивши усі прізвища
та факти.

Та на своєму, журналістському фронті на неї чекав сюр-
приз.

— Тебе звільнено! — кричав у слухавку головний редактор.
— Ми не можемо видавати подібну статтю.

— Але ж я написала лише правду!..
— Повторю ще раз. Тебе звільнено. І стаття не буде опублі-

кована. Так треба.
Олена знала, за що вона боролася. Знала, навіщо. Тільки у

неї не було шансів продовжувати цю боротьбу. Її звільнили, не
брали працювати у інші видання, у той час, поки комбриг
Павла отримував нове звання. 

Але вона повторювала про себе слова, що почула колись від
завідувача кафедри філології: «Чесність — основа будь-якої
професії, бо чесність — це основа самого життя. І той біль, що
наносять кулі — тілу, наносить несправедливість — душі». Не
витримавши, Олена все ж таки вирішила піти з журналістики.

Через три місяці, у вересні 2018-го, у найбільшому україн-
ському виданні була опублікована стаття «Зрада своїх», у якій
розповідалася історія життя і смерті героя на ім’я Павло.
Після цієї статті у армії пройшли тотальні перевірки.

Олена була щаслива, коли випадково побачила дане видан-
ня. Кулі слів влучили прямісінько у серця зрадників. І її не
бентежило навіть те, що ця стаття вийшла, як твір невідомого
автора… 

05.06.18. 



Анна ЦІПУРА

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ
Новела–усвідомлення

Людина пізнає сама себе лише в тій мірі, 
в якій вона пізнає навколишній світ

Й. Гете

Моя поява в цьому світі, 1996 року, була передчасною і тра-
гічною. Колесо мого життя зробило свій перший початковий
оберт холодної сльотавої лютневої ночі. Рятували молоду
маму, мою маму, а на моє існування ніхто не надіявся. Я вия-
вилася життєздатною і вижила, наперекір усім медицинським
показникам і думкам лікарів. Життя кинуло мені виклик і я
прийняла його.

Інколи проскакує сумнів: а можливо даремно вижила? Та
тут же я відкидаю ці сумніви. навіщо ж я з’явилася в цьому
світі. Яка ж то місія у мене є. 

І ця місія буде гіпотезою моєї творчої роботи: з’явившись у
цьому світі, людина повинна себе знайти і це буде не лише їй,
але й іншим людям, суспільству.

Боротьба за моє існування була довгою і упертою. Моя
сім’я — мої рідні, бабусі, дідусі докладали максимум зусиль,
коштів, щоб виходить, витішити крихітку. Вдалося, але діаг-
ноз ДЦП був, був як вирок.

Найтяжче було моїй мамі. Моє народження поділило її
життя на «до» і «після». Позаду лишилися мрії і плани про
творчу кар’єру, а попереду — невідомість і безвихідь.
Улюблені захоплення, навчання в Київському інституті легкої
промисловості. Мрія стати модельєром рухнула, і на головно-
му місці опинилася Я.

Колесо мого життя набирало обертів — боротьба, виживан-
ня, надії були єдиною метою для всіх. Мої маленькі успіхи, які
були непомітними для сторонніх, для близьких були подвигом
і перемогою. 

Зараз я, ЦІПУРА АННА, студентка третього курсу Відкри -
того міжнародного університету розвитку людини «Україна» і
моя спеціальність — «Психолог». Я буду спеціалістом. Який
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розбирається в структурі
людськи душ, який допо-
магає людям знайти вихід
із лабіринтів своїх сприй-
мань і розумінь, який буде
показувати, що навко-
лишній світ потрібно
любити таким, яким він є,
не варто його переробля-
ти. Тепер я можу багато
чого зрозуміти, прийняти,
пояснити.

Моя мама не втрачала
оптимізму і вперто шука-
ла нові методи, нові

місця, нових спеціалістів. Як їй було тяжко, можна тільки
уявити. Скільки сил, коштів, сміливості і наполегливості необ-
хідно було докласти, щоб усе це організувати і перемогти заан-
гажовану систему в нашій реальності. Скільки було пройдено
реабілітаційних центрів, санаторіїв, лікарень, цілителів і ліка-
рів. Скільки паперової бюрократичної тяганини, комісій для
непотрібної звітності, скільки вислухано негативу і непорозу-
мінь. Надії на звичайне життя не справдились — фізичних
покращень не наступало, я пересуваюсь лише на візочку, моє
пересування в просторі обмежене всякими перепонами у нашій
недосконалій дійсності. Але мій інтелектуальний рух  уперед
обмежити не може ніхто — ні чиновники, ні закони, ні шепіт
за спиною «доброзичливості», ні відсутність безбар’єрності. А
значить Я можу! А значить Я  повинна вчитися, пізнавати себе,
ділитися знаннями з іншими, показувати необмежені можли-
вості людей з обмеженими можливостями!

І знову колесо мого життя зробило новий оберт. 2002 рік.
Прийшов час іти в школу. Про інклюзії в ті далекі часи ніхто
не знав, пропонувався лише інтернат для навчання боротьба за
виживання з паперовою бюрократією, довідки медичнопедаго-
гічна комісія були пройдені. І ось щоб навчатись ми подолали
стільки перепон і непорозумінь.

Боялися всі — батьки, та більше всіх боялася я. Ніхто не
знав як учити? Де вчити? Коли вчити? Честь і хвала директору
школи Ользі Леонідівні Полехіній, вона стала на бік моєї
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мами, віднеслася з розумін-
ням і підтримкою. Моя при-
сутність у школі дала
поштовх до адекватного
сприйняття і відношенню
дітей  вчителів до людей з
обмеженими можливостями
школі поступово звикли до
моєї присутності. Старшо -
клас ники вручну мене на
візочку піднімали на другий
поверх. Менші помагали

відчиняти двері і прибігали на перерві погомоніти, а хлопці
роздивитись технічні деталі візочка.

Настирливість моєї мами дивувала всіх — навіщо це їй, тим
більше дитині, якій і так складно жити. Я хотіла вчитися і вчи-
лася. Спочатку на домашньому навчанні, приходила на окремі
уроки в клас, індивідуально в класі з педагогом, у класі з
однокласниками. Були пройдені всі форми навчання. У всіх
шкільних заходах я брала участь, одержувала на лінійках гра-
моти, подяки. У моїй школі був побудований перший пандус,
який відкривали урочисто, всією школою.

Було несприйняття мене деякими вчителями, які не могли
працювати зі мною. Тепер я розумію, що рівень емпатії  у кож-
ної людини неоднаковий і являється вродженою здатністю від-
чувати і сприймати іншого. Стереотипи суспільства все таки
були зміщені в бік добросусідства і толерантного сприйняття.
У школі я навчалася сприймати шум і суєту людей, які мене
оточували. Навчилася слухати і засвоювати інформацію від
викладачів. Освоїла комп’ютер, який відкрив мені можливість
писати і шукати, пізнавати нові знання. Шкільний етап мого
життя був протяжністю у 12 років.

Був випускний бал, були сльози радості полегкості. Я, всу-
переч всій системі освіти, одержала атестат про повну середню
освіту. Я одержала знання. Досвід, який пригодиться в май-
бутньому, для подальшої освіченості і самореалізації.

Найбільша перемога була над  собою в час випускного балу.
Я змогла побороти свій страх, забобони присутніх, дозволила
собі бути такою, як усі щасливі випускники. Я танцювала
випускний вальс, сидячи у візочку і моє плаття розвівалося по
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всій залі. Кружляв мій
візочок в надійних руках
партнера-професіонала, і
я думала, що лечу в
цьому вальсі назустріч
майбутньому на легких
крилах надії і віри у свої
сили.

У момент танцю зал
піднявся і була дзвінка
тиша серед глядачів, яка потім переросла у овації і сльози.
Я надіюся, це для багатьох був момент переосмислення — при
бажанні можливе все, обмежень немає! Дійте! 

2015 року колесо мого життя зробило новий виток, і я по -
ступила у Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» на спеціальність «Психологія». Універ -
ситет співробітничає з Фондом інвалідів, дякуючи якому я
одержала безплатну освіту і надіюся у майбутньому працювати
за спеціальністю. Скільки нових чудових людей з’явилося
навколо. Я не гадала, що так відразу все зміниться. 

Студентське життя закипіло. У 2015 році, я уже студентка
І курсу, брала участь і була нагороджена грамотою за активну
участь у ХІІ конкурсі наукових робіт студентів з інвалідністю,
проведених у рамках ХV Міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми навчання і виховання
людей в інтегрованому освітньому середовищі в питанні реалі-
зації Конвенції ООН про права інвалідів».

Щорічно Університет проводить конкурс серед студентів
«Студентський олімп».

У 2015 році я стала переможцем у номінації «За високу
мотивацію до професіональної діяльності». При врученні дип-
лома я була зворушена до сліз і мої емоції не дозволяли сказа-
ти жодного слова.

У 2016 році я стала переможцем у номінації «За цілеспря-
мованість у досягненні мети». У цьому ж році я вже змогла
подякувати педагогам і розказати про свої враження. 

Авторитарне шкільне навчання перетворилося у Болонську
систему, де ціниться індивідуальний підхід до навчання, само-
стійність пізнання і власна точка зору. Знання, одержані в
школі, пригодилися. Моя посидючість, як і моя прикованість
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до візочка, грає вирішальну роль — увесь свій час я віддаю
навчанню. Читаю, готую матеріали, жалкую, що руки погано
слухаються і не завжди встигають за думками і ідеями в моїй
голові. На жаль, писати я не можу через порушення нейросен-
сорної провідності мого організму, я друкую на клавіатурі
комп’ютера і телефона. Конспекти на лекціях мені допомагає
писати мама, яка є студенткою Університету «Україна» заоч-
ної форми навчання. У формуванні мене, як учня і студента,
зіграла велику роль моя сім’я, яка підтримує мене в будь-яких
починаннях. Упертості і наполегливості моїх батьків можна
лише позаздрити. Вони вірять, що коли іти уперед і не зупиня-
тись — то можна добитися успіху і результатів. Я перенесла
шість ортопедичних операцій і завжди, вийшовши з наркозу,
бачила впевнені усміхнені обличчя тата і мами. Де вони беруть
сили? Лише справжня любов і їхня відданість тримають мене і
учать жити. Тато — глава сім’ї, спокійний, розсудливий, я
дуже люблю з ним поговорити про смисл життя і обсудити
останні політичні новини і стратегії розвитку. Мама — це
позитивна енергія і неординарні рішення, і неочікувані сюр-
призи. Вона — творча людина, її хобі — моделювати і створю-
вати одяг, вишивати бісером. Цей процес її захоплює і, на мій
розсуд, саме в ньому вона черпає сили для подальшої боротьби
з моїм недугом. Я також одержую заряд позитивної енергії від
її робіт і від її самореалізації в творчості. 

А ще у мене є молодша сестра, Софія. Коли вона була ще
маленькою, її передавали, як бандеролі від однієї бабусі до
іншої, поки тато був на роботі, а я з мамою в черговому санато-
рії або в лікарні. Тоді мене дивувало, навіщо вона весь час бігає
туди-сюди в не зупиняється, тепер я розумію — так дитина піз-
нає світ. І всі зайві і нелегкі рухи (з моєї точки зору) для інших
людей норма розвитку. Ці закони розвитку вивчає вікова пси-
хологія.

Науковий підхід відкрив для мене секрети всіх вікових
криз у житті кожної людини. Зараз моїй сестрі 16 літ, я багато
чому у неї навчилася. Я — старша сестра, але є ситуації, коли
їй доводиться брати відповідальність на себе і вона допомагає
мені. Можливості і потребності у нас різні і не варто доказува-
ти іншу точку зору. Якось у неї був конфлікт із викладачем,
зовсім різні особистості не змогли знайти точок співрозуміння.
А я знаю, що всі проблеми родом із дитинства: Софії було три
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роки і вона дуже хотіла посидіти на моєму уроці, її ж не пусти-
ли. І ця ситуація проявилася в підростковому віці як 
конф лікт.

Мої знання вікової психології і пізнавальні лекції старшого
викладача Галаган Тетяни Василівни допомогли вирішити цю
проблему. В санаторії я спілкувалася із сорокалітнім чолові-
ком із обмеженими можливостями і він просив дати пораду, як
наладити відносин з мамою, щоб вона йому дозволила одружи-
тися. Його позиція дитяти (кричати, тупотіти, доказувати
мамі) не дозволяла матері відпустити його в доросле життя, де
б він почав проявляти дорослі чоловічі поступки. Спів -
залежність у таких сім’ях не дозволяє ставати дорослим згідно
віку. Я думаю, моя місія в таких випадках — довести причини
непорозуміння. Довіри більше у клієнта, коли ти також люди-
на з обмеженими можливостями — значить, ти її розумієш.

Великим відкриттям для мене стали змістовні лекції
Пріснякової Людмили Макарівни з основ загальної психології.
Схеми і таблиці перетворюються в закони психології, а прой-
шовши методики, ти розумієш — структуру особистісної
акцентуації, типи характеру. І вже при проходженні виробни-
чої практики на базі школи в першому класі ти бачиш хлопчи-
ка, який залежить від комп’ютерних ігор. Батьки підтвердили
мої припущення і вжили заходів. При проведені профорієнта-
ції в 9 класі цікаво спостерігати залежність вибору професії від
темпераменту і гендерної приналежності підлітків. Ця наука
мене захоплює своєю лаконістю.

Я розумію, вивчаючи психологію — я вивчаю себе, учуся
володіти собою, своїми емоціями. Досить часто у людей з обме-
женими можливостями виникають проблеми у спілкуванні
через неконтрольовані емоціональні сплески. Уміння спілку-
ватися успішно, коли емоціональний інтелект відповідає соці-
альному інтелекту. І в цьому питання допомагає канестерапія.

Моя сім’я має спільне хобі — це наші собаки. Коли я була
маленькою, то панічно боялася будь-яких тварин: хом’ячків,
котів, собак. Тоді я ще не уміла контролювати себе фізично і
емоціонально. Коли людина спілкується з тваринами, вона
задає манеру взаємодії. Мій страх провокував мене на неадек-
ватну поведінку. І ось 2010 року я сказала, що перестала боя-
тися тварин і хочу собаку. Усі були шоковані! І ми купили не
традиційних добрих лабрадорів, а грубошерстого фокстер’єра.
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Потихеньку я звикла до нашої Джени. А всім говорила, що
цуценят не люблю і в руки ніколи не брала. Я їх боялася — не
уміла ними керувати, приборкувати. І лише 2018 року, п’ятий
приріст цуценят «дався мені в руки». Я дозволила собі бути
головнішою цуценят, не боятися їх потроху дресирувати. І ста-
лося диво, маленькі пухнасті створіння почали мене слухати-
ся, не кусають і не дряпають. Вони лягають поряд і слухають,
як я читаю курсову роботу і готуюся до іспитів. Процес канес-
терапії у моєму випадку дав результат через 7 років — я пере-
стала боятися собак. Зрозуміла, що можу контролювати ситуа-
цію і свої емоції. Наступний етап моєї канестерапії — вийти на
ринг на виставці собак КСУ-FCI, щоб на ринговці у мене був
фокс із нашого розплідника «DE-ASTIK DNEPR». Адже у мене
не просто два фокстер’єри, мама Джена і її дочка Боніта, а не
одноразові Чемпіони України, їхні діти також Юні Чемпіони
України та Юні Чемпіони Європи, Кращі представники поро-
ди. Я дуже горджуся своїми собаками, їх допомагають дреси-
рувати сестра, мама, тато. Моя любов і спілкування з собака-
ми – це моя перемога над собою і труд моєї усієї сім’ї.

Як не крутиться колесо мого життя, але справжніх друзів у
мене немає. Багато людей беруть участь у моїй долі, але це мої
рідні, друзі моїх рідних, викладачі, одногрупники. Живе спіл-
кування дуже обмежене через неможливість пересування по
дорогах, у транспорті. Інфраструктура, відсутність правиль-
них пандусів зовсім не відповідають бажанню бути рівноправ-
ним членом суспільства. Не бачачи людей з обмеженими мож-
ливостями на вулиці, багато хто думає, що в нас немає потреби
в самореалізації, в навчанні, в спілкуванні. Буває прикро, під-
ступає гіркий клубок до горла. Але з точки зору психології,
образа — це зупинка у своєму русі вперед і замикання на своє-
му дитячому сприйнятті навколишньої дійсності. Доросла і
усвідомлена людина діє, долаючи момент невпевненості, спи-
раючись на свій досвід у навчанні, в житті. Я, мабуть, розумію
незичливі погляди людей у мій бік — у них немає досвіду спіл-
кування з людьми з інвалідністю і страх непорозуміння.

Дякуючи сучасним технологіям та Інтернету, я спілкуюся в
соціальних мережах. Фейсбук, вайбер допомагають мені спіл-
куватися з великою кількістю людей, бути в курсі останніх
подій, ділитися своїми думками. Мій шлях впровадження в
соціальні  мережі був надто важким і довгим. Кілька літ я була
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зареєстрована під псевдонімом і просто читала: про що пишуть
люди, чим цікавляться, які фото виставляють. Виявилося, що
люди жартують і радіють, просять допомоги і підтримують
одне одного смішними картинками, пишуть з помилками і
цитують класиків, сваряться і вітають зі святами. Я зрозуміла,
кожна людина — це індивідуальна планета, порівнювати і
давати їм оцінку бездумно

І ось в цьому році, 2018, я написала своє справжнє ім’я і
опублікувала своє фото. Я дозволила собі стати публічною
людиною, якій є чим поділитися. Мені приємно бачити і віта-
ти людей, читати серйозні наукові статті і піднімати питання
на обговорення.

З кожним витком колеса мого життя я стаю впевненішою, а
інколи навіть горджуся собою. Багато людей, які зустрічають-
ся на моєму шляху, проживши більшу частину свого життя,
нічого не досягли і живуть, вірніше, пливуть за течією. Вони
не докладають зусиль, не противляться. Я дивуюся їхній безді-
яльності і наївності. Життя минає надто швидко. Вивчаючи
психологію, я обдумую і оцінюю кожну ситуацію — шукаю
способи вирішення.

Я стала більш впевненою людиною і в цьому мені допомог-
ло навчання в Університеті «Україна» і мій натхненник —
мама. Ми з мамою студенти і наше життя кардинально змінив
університет розвитку особистості. 

Бажаю нашому університету процвітання, успіхів, розши-
рення. Нехай міняється світ навколо і наша держава, дякуючи
висококваліфікованим спеціалістам, яких готує Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»!

Переклад з російської 
Петра Засенка
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Віолетта СОРОКА

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ

Кожен із нас знає, що як тільки закінчується навчання в
школі закінчуються і безтурботні дні дитинства. Перед нами
постає важливий та нелегкий вибір — обрати свою майбутню
життєву дорогу, свою долю. Кожен етап у нашому житті минає
у певному осередку: у дитинстві це був дитячий садок, потім
школа, і нарешті університет. Саме такі етапи створюють
певну атмосферу, дарують настрій та є певним поштовхом для
саморозвитку впродовж усього життєвого шляху. Для кожної
людини студентське життя відіграє важливу роль, але воно є
важким і цікавим водночас, оскільки студенти вперше зану-
рюються в невідомий для них світ. Лише в студентські роки ми
починаємо проживати цілком доросле життя, ще не заванта-
жене звичайними повсякденними проблемами. Лише впро-
довж студентських років у тебе відкриваються неабиякі пер-
спективи, можливість мріяти про чудове майбутнє, віра у
виконання усіх бажань і велика надія у «відчиняємість» усіх
дверей.

Майже понад рік тому я й не могла уявити, що у мене буде
можливість навчатися у Вінницькому коледжі Університету
«Україна». Найважчим питанням для мене було — це пра-
вильний вибір навчального закладу та майбутньої професії.
Коли закінчувала училище, зосередилася на пошуках, напра-
цювавши певні критерії й вимоги, які диктувала сучасність і
ринок праці в нашій країні. З цією метою відвідувала безліч
навчальних закладів, щоб знайти саме той, який би мені при-
пав до душі, адже він стане другою домівкою, де більшість часу
я проводитиму разом зі своїми одногрупниками.

Завітавши на «День відчинених дверей» до Вінницького
Університету «Україна» відразу зрозуміла, що це саме той
заклад, у якому хочу провести незабутні студентські роки
свого веселого життя. Мене вразило те, що панувала дружня
атмосфера на святі, усе було від щирого серця, ми одразу стали
своїми, одною дружною веселою родиною. До абітурієнтів ста-
вилися як до своїх рідних студентів, і це був єдиний заклад, у
якому справді були відчинені двері для всіх бажаючих.



103

Привернуло увагу те, що в Університеті є інклюзивне навчан-
ня: студенти, які мають особливі освітні потреби, не відокрем-
люються від інших, вони є повноцінною і невід’ємною частин-
кою великої сім’ї. Саме ці фактори стали вирішальними для
мене, і я зрозуміла, що зробила правильний вибір.

Зараз я навчаюся на другому курсі коледжу за спеціальністю
«Право». Будні проходять весело: часто проводяться святкові
заходи, безліч конференцій, у яких ми беремо активну участь,
дізнаємося багато цікавого та корисного для нас. Уважне став-
лення викладачів до студентів, ми знаємо, що завжди можемо
звернутися за допомогою і нам допоможуть, підтримають або
навіть просто вислухають, коли це потрібно. Ми для викладачів
та адміністрації усі однакові, у нас немає, що хтось кращий, а
хтось гірший — це все і складає відчуття великої, дружної сту-
дентської сім’ї. Наше студентське життя — це не лише відвіду-
вання лекцій, практичних занять, модульних контрольних
робіт, а й безліч екскурсій, організація студрадою пізнавальних
заходів, участь у різних флешмобах та багато іншого.

Університет став для мене місцем, куди я залюбки повер-
таюся знову і знову. Він надає можливості для саморозвитку,
здобування знань, нового досвіду. Під час навчання у цьому
навчальному закладі, я жодного разу не шкодувала, що обрала
навчання саме тут. Він дає підготовку у доросле нелегке
життя, і я впевнена в тому, що після випуску, я стану не лише
професійним фахівцем своєї справи, а перш за все Людиною з
великої літери, що також є важливим у моїй майбутній долі… 

Я люблю тебе, Університет «Україна»! Дякую за все!
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Вікторія ПРИТУЛЯК

ЛИСТ ДО ВИКЛАДАЧА

Вчити — значить вселяти надію. 
Луї Арагон

Мій перший рік у званні студентки Васильківського колед-
жу Університету «Україна», ось-ось завершиться… Наразі
мене часто запитують близькі та друзі: «Що ти здобула за цей
рік? Чого навчилася? Чи задоволена? Які враження в цілому?»
Моя перша відповідь на ці й подібні запитання — усмішка.
Задоволена і впевнена. Задоволена — бо ж саме цю емоцію
викликає у мене думка про дні, проведені у коледжі.
Упевнена — бо саме такою рисою наділили мене мої нові
наставники, мої викладачі.

Ласуючи морозивом у сквері коледжу (обов’язкова частина
підготовки до кожного іспиту), разом з одногрупниками роз-
мірковуємо над тим, які стосунки склалися у нас з кожним з
викладачів і як це вплинуло на процес навчання. Цікаво, що
наші враження й оцінки були дуже подібними. Зовсім забувши
про наближення екзамену, ми взялися за пригадування того
найкращого, що відбувалося не тільки на лекціях і практич-
них, а й поза ними завдяки нашим викладачам. Стало прикро,
що з багатьма ми не працюватимемо наступного року. Тож
наступним етапом було створення словесного портрета ідеаль-
ного викладача, якого так хотілося б бачити на парах, почи-
наючи з вересня. 

Наші розмірковування переросли у дружній лист-звернен-
ня. Ось він.

«Добрий день! Ласкаво просимо до нашої групи!
Ми підлітки зі ще несформованим сприйняттям світу,

у яких дуже багато філософських питань. Ми дорослі діти, які
не завжди є сумлінними й слухняними. Попри це ми дуже
охочі до пізнання світу, до здобуття професії, яка нестиме
користь суспільству і задоволені якою будемо ми самі.
Допоможіть нам у цьому! 

Будьте компетентними у своєму предметі, не втрачайте
жагу до пізнання, залишайтеся постійним студентом, щоб бути
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«в темі». Світ швидко змінюється, дисципліна, яку Ви нам
читатимете, щодня збагачується. Знати все — неможливо, ми
це розуміємо, але, будь ласка, не навчіть нас хибного. Ми Вам
довіряємо. Якщо ж Ви у чомусь не впевнені, будьте ласкаві,
зізнайтеся, не соромтеся спершу перевірити цю інформацію. 

Нам завжди цікаво «чому?». XXI століття дарує нам доступ
до будь-якого факту за допомогою смартфона, тому для нас не
стільки цінними є Ваші знання, як Ваше уміння аналізувати,
думати, бачити зв’язки між фактами, «відчувати» свій пред-
мет і навчати цього нас.

Не порівнюйте нас із сусідом за партою, порівнюйте нас із
нами вчорашніми. Усі ми прийшли з різним досвідом, різним
рівнем теоретичної та емпіричної підготовки й багажем знань.
Звісно, сильніші з нас є додатковим стимулом і допомогою для
слабших. Але важливим є наш індивідуальний прогрес і наші
старання. Світові потрібні не лише новатори й творці ідей та
сенсів, а й сумлінні й надійні виконавці. 

Навчання — це завжди вихід з зони комфорту, тому дуже
важливо, щоб ми відчували, що поруч є людина, яка розуміє
нас, яка у важкий момент буде поруч і допоможе впоратися не
лише з теоретичними, а й з емоційними труднощами процесу
здобування освіти.

Ми будемо помилятися. Вчіть нас із кожної помилки роби-
ти висновки та досягати більшого.

Будьте справедливими й об’єктивними. Нам не завжди
приємно слухати критику, але ми розуміємо, що вона є необ-
хідним етапом у зростанні над собою.

Не запізнюйтеся до нас на пару і не дозволяйте цього роби-
ти нам, адже це позбавляє нас змоги повнокровно використати
час нашої зустрічі. Пунктуальність — одна зі звичок здорового
способу життя, яка допомагає цінувати час один одного.

Ставтеся відповідально до уроків і вимагайте цього від нас.
Ми віримо у правило обміну: скільки викладач вкладає в
заняття, стільки учні потім повертають навзаєм.

Допоможіть нам сформувати мету та мотивацію наших зу -
стрічей: працювати на результат завжди цікавіше й азартніше.
Ми хочемо розуміти, для чого слугує кожна наша пара з Вами
й до якого глобального результату веде нас сукупність лекцій
та практичних.
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Кожний студент — це окремий світ зі своїми бажаннями та
емоціями, зі своїми труднощами та негараздами. Знайдіть під-
хід до кожного з нас. Для одного бути суворим та вимогливим,
для іншого — таким, що усе розуміє. Запаліть допитливість до
знань у того з нас, хто не зумів зробити цього самостійно.
Зробіть так, щоб ми хотіли вчитися, навіть коли Вас не буде
поруч.

Не ображайтеся, якщо ми зреагуємо сміхом на Вашу обмов-
ку: нам, веселунам, просто не до снаги стриматися.  Посмій -
теся разом з нами, зрештою, подовжимо собі тривалість життя!

Віримо, що Ви є саме таким або ж навіть кращим. Обіцяємо
чути Вас і бути тими студентами, якими Ви пишатиметеся і з
якими Ви залюбки зустрічатиметеся задовго після закінчення
нами коледжу.

З нетерпінням чекаємо на зустріч!

Червень 2018 р.
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Артур БАЛЮК

МІЙ УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»

Навчання — це дуже цікавий процес, який відбирає більшу
частину часу та уваги.

Крім того, навчання формує подальший життєвий шлях,
професійну діяльність та впливає на зміст самого життя в
перспективі. Тому дуже важливо вчитися саме там, де це
комфортно, і де можна здобути потрібну професійну
підготовку.

Мій Університет «Україна» відповідає всім критеріям щодо
доброзичливих та толерантних викладачів. Сам процес
навчання та студентське життя залишає позитивне враження
про Університет «Україна».

У першу чергу,  у моєму Університеті дуже розгалужена
система напрямків навчання. Я вважаю, що це добре, бо є
можливість підходити до вибору майбутньої  професії дуже
серйозно. Крім того, є можливість вобрати собі інший профе-
сійний напрямок, паралельно навчаючись за основною
спеціальністю. Це дуже добре, тому що в наш час іноді одного
диплома не вистачає для престижної роботи.

Загалом, я вважаю, що мій вибір Університету був
правильним і на разі маю змогу не тільки здобути якісну
освіту, а ще й розвиватися творчо! Дякую тобі, мій любий
університете!
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Євген БУЛАТНІКОВ

МІЙ УНІВЕРСИТЕТ — ЦЕ РАЙ ДЛЯ СТУДЕНТА

Навчання — це істотна частина життя людини, яка займає
багато часу. Але для того, щоб провести час з користю і попов-
нити свій багаж знань, треба вчитися у відповідних умовах. 

Сьогодні я хочу розповісти про свій університет. Я навчаю-
ся у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» і пишаюся своїм вибором, адже це рай для студента! 

Мій університет відповідає усім критеріям вибору студента
та його батьків. По-перше, він надає можливість отримати
подвійний диплом, що  дає змогу навчатися нам, студентам,
одразу за двома напрямами і здобувати подвійну можливість
добре працевлаштуватися в майбутньому.

По-друге, вагомим аргументом на користь мого університе-
ту є насичене студентське життя, різноманітні творчі заходи,
брифінги та конференції, що проводять  експерти  своєї справи. 

По-третє, університет «Україна» єдиний в країні, який при-
ймає на навчання людей з обмеженими можливостями. Будівля
навчального закладу оснащена різноманітними пандусами для
інвалідного візка, достатня кількість ліфтів, а головне — зниж-
ка на навчання залежно від життєвих обставин. Особливо хочу
зауважити, що маємо достатню кількість відремонтованих та
комфортних гуртожитків для студентів з інших міст. 

Отож, навчання в «Україні» стає більш комфортним і
більш доступним  для людей. Я пишаюся своїм університетом і
задоволений своїм вибором!
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Олександра ВОВЧЕНКО

ЛИСТ ПЕРШОКУРСНИКУ

Мої вітання тобі, мій друже!

Якщо ти читаєш цей лист, це означає те, що ти перебу-
ваєш у стінах Університету «Україна». Я тебе вітаю, ти зро-
бив правильний вибір!

Трішки розповім про своє студентське життя…Здавалось,
це було зовсім недавно, але насправді проминуло чимало часу
та сталося чимало змін. З упевненістю можу сказати, що
студентські роки — це найкращий час твоєї молодості. Ти
можеш розвивати свої таланти або ж відкрити нові грані
самого себе. Викладачі тобі допоможуть! Будь певний у цьому!
Наприклад, я, крім навчання в стінах університету, брала
активну участь у вокальному ансамблі «Веремія» та ходила
до «Імідж-центру», де мене навчали правильно писати стат-
ті, знімати інтерв’ю та як правильно поводити себе у кадрі.
Це дуже творча та креативна робота і я впевнена, що ти
саме такий. Якщо тобі здається, що навчання — це лише кон-
спекти та книжки, ти точно помиляєшся! Принаймні на спе-
ціальності «Журналістика» тобі не дадуть сумувати, це я
гарантую! Ви будете відвідувати різні телеканали, радіо і,
якщо в тебе є талант та зірки на небі допоможуть, то тебе
навіть можуть взяти  на роботу. Ви будете відвідувати захо-
ди та писати про них. Звісно, студентське життя  може
бути сіре і похмуре, тут вже вибір за тобою. Коли ти не відві-
дуєш заняття, викладачі не знають твого обличчя, або ж
нічого не вчиш, то на сесії тобі точно буде непереливки. 

Запам’ятай одну пораду: завжди кажи «ТАК» новим мож-
ливостям! Я дуже сподіваюся, що з тебе вийде гідний журна-
ліст, про якого ми ще почуємо! Усе у твоїх руках!

З повагою — випускниця УУ. 
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МОЯ КАФЕДРО!

Дорогі викладачі, хочу подякувати Вам за те, що ви надали
мені ґрунтовні знання, які дали мені можливість далі рухати-
ся у професійній діяльності. 

Кафедра — це таке місце, де вирішуються важливі питан-
ня, але це ще й таке місце, куди може прийти студент і отри-
мати будь-які поради, нехай навіть із написання курсової
роботи. 

Кафедра — це місце, де ти можеш попити чай з тортиком із
викладачами, коли твоя група визнана найкращою «Групою
року»!

Кафедра — це місце, де зібралися розумні та чуйні люди!
Рідна кафедро, дякую тобі!
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Анастасія СБІТНЄВА

НАША МАЛЕНЬКА КРАЇНА ЗНАНЬ — БІЕУ

Свої роздуми я хотіла присвятити сьогодні моєму навчанню
в Білоцерківському інституті економіки та управління, в
якому навчаюся вже три роки і можу зробити деякі висновки
про свій інститут. 

Звичайно, найголовнішим плюсом у виборі саме цього ви -
щого навчального закладу буде його розташування та напрями
підготовки. Щодня швидко можна дістатись до інституту, не
витрачаючи багато часу на дорогу, а широкий спектр спеціаль-
ностей може сподобатись багатьом. На сьогоднішній день
навчальний заклад має четвертий рівень акредитації і прово-
дить навчання за чотирма спеціальностями («Право знав ст во»,
«Фінанси та кредит», «Документознавство та інформаційна
діяльність» та «Психологія») за освітньо-кваліфікаційними
рівнями: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр». На
мою думку, така можливість є чудовим шансом для реалізації
свого потенціалу.

Також варто зазначити те, що більшість викладачів — про-
фесіонали своєї справи, які все життя присвятили улюбленій
роботі й намагаються передати студентам свої знання та цін-
ний досвід. Це вагомий аргумент на користь інституту, адже до
таких викладачів, які повністю віддаються своїй справі,
хочеться ходити на заняття і висловлювати свою вдячність.
Вони допомагають стати нам фахівцями в обраній професії і
роблять це добросовісно. Деякі предмети є більш цікавими,
деякі менш, але кожен із них потрібен і, можна сказати, що
виклад матеріалу є на високому рівні. Кожен викладач нама-
гається по-своєму зацікавити студентів різними інноваційни-
ми видами завдань, адже просто читати підручник іноді набри-
дає. Це неабияк допомагає якісно навчатись. 

У кожного є всі можливості для успішного навчання.
Багато залежить від бажання самого студента, адже примуси-
ти до навчання неможливо. Проте, вступивши до вищого
навчального закладу, кожен робить свій вибір самостійно. 

Білоцерківський інститут економіки та управління прово-
дить багато виховних заходів, які не тільки можна відвідува-
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ти, але й брати в них участь. Кожен студент може скористати-
ся шансом, який дає навчальний заклад та реалізувати себе не
тільки в навчанні, але і в інших видах діяльності.

Ще одним важливим аргументом на користь інституту є
проведення науково-практичних конференцій, які допомага-
ють не тільки отримати нові знання, але й виявити і з’ясувати
актуальні проблеми професійної сфери, опублікувати свої
перші наукові розвідки.

Без сумніву можна сказати, що на сьогоднішній день
Білоцерківський інститут економіки та управління є успіш-
ним у м. Біла Церква, та завжди є куди рости і розвиватися.
Введення в освітній процес практичного навчання допомагає
узагальнити набуті знання та реалізувати їх на практиці. На
початку навчання, звичайно, потрібно багато вчитись, щоб
отримати уявлення про професію та основні поняття, але на
старших курсах вже є бажання побачити та відчути це в реаль-
ності. 

Хотілося б відзначити те, що інститут з кожним роком роз-
вивається, з’являються нові підходи в освітньому процесі,
сучасні методики викладання і т.д. Все це дає змогу не тільки
здобути якісну освіту, але і стати ерудованим. 

Найголовніше моє враження від перебування в стінах
БІЕУ — відчуття свободи, незалежності, усвідомлення зроблено-
го вибору. Я сама обрала цей навчальний заклад та вибрала ту
професію, яка мені цікава. Саме мені потрібні ці знання для
подальшої самореалізації та розвитку. Я керую своїм життям, а
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ
«Університет «Україна» спрямовує мене в потрібне та вірне
русло. Сподіваюся, що так буде продовжуватись і в майбутньому.
Загалом, я вважаю, що мій вибір інституту був вдалим. Це допо-
могло мені обрати професію моєї мрії, до якої я впевнено крокую. 
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Анастасія ФЕДОСОВА

МОЇ РОЗДУМИ ПРО НАВЧАННЯ В БІЕУ

Майбутнє починається сьогодні. Саме сьогодні є днем, коли
можливо все, коли від того, що ми робимо, куди йдемо в цей
момент, залежить, ким ми станемо завтра, через день, тиж-
день, рік. Тому, якщо ми хочемо чогось досягти, то потрібно
наполегливо працювати вже зараз. Фундамент того, що відбу-
ватиметься з нами через певний час, закладається у теперіш-
ньому. Тож я вбачаю у цьому можливість вплинути на те, яким
буде моє життя в майбутньому.

Я завжди мріяла стати юристом, тому відразу після школи,
не роздумуючи, вступила до Білоцерківського інституту еконо-
міки та управління ВНЗ «Університет «Україна» на спеціаль-
ність «Правознавство». Чому я обрала саме цей інститут?
Тому, що багато моїх друзів радили саме його, розповідали про
нього тільки хороше. Я переконалася в цьому, коли вступила
до навчального закладу. 

Наш інститут — це одна велика родина. Викладачі завжди
готові прийти на допомогу студентам, можуть знайти підхід до
кожного та дати корисні поради на майбутнє. Зрозуміло, що
кожна людина хоче собі хороше майбутнє, бути успішною та
мати високооплачувану роботу, але для цього завжди потрібно
працювати над собою, щоб ставати кращим, читати, розвива-
тися, навчатися. Обираючи вищий навчальний заклад, ви оби-
раєте майбутнє, роботу, про яку мрієте. Звичайно, що після
навчання потрібно набиратися вже практичного досвіду, але
той теоретичний багаж, який ми отримуємо в інституті,
надважливий. 

Можу впевнено сказати, що за три роки навчання у цьому
навчальному закладі жодного разу не пошкодувала про свій
вибір. Тут я отримала великий багаж знань зі своєї спеціаль-
ності. За ці роки Білоцерківський інститут економіки та
управління постійно розвивався та удосконалювався. Інститут
органічно поєднує навчально-виховний і науковий процеси,
які спрямовані на поліпшення професійної підготовки майбут-
ніх фахівців, залучення їх до творчого та наукового пошуку.
Позитивні зміни відбуваються завдяки цілеспрямованим
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зусиллям деканатів, кафедр, відділів, викладачів, а також сту-
дентів. Наш інститут підтримує партнерські стосунки з
Польщею і студенти мають можливість відвідати визначні
місця та ознайомитись із європейськими традиціями.

Щорічно у нашому інституті студенти денної та заочної
форм навчання мають змогу презентувати свої наукові здобут-
ки на науково-практичних конференціях, участь у яких допо-
магає виявляти та з’ясовувати актуальні проблеми своєї про-
фесійної сфери.

Переконана, що для успішного майбутнього потрібно
постійно працювати над собою, адже воно залежить тільки від
мене. Ми самі є творцями свого майбутнього. Не достатньо
тільки мріяти про хорошу роботу, гарне життя та подорожі,
потрібно плідно працювати і втілювати свої мрії в життя. Тож
обираючи цей інститут, я обрала собі майбутнє, в якому хочу
бути успішним юристом. А щоб моя мрія здійснилася, я від-
мінно навчаюся, займаюся самоосвітою, творчим пошуком та
освоюю нові сходинки юриспруденції.
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Ярослава СЛОБОДЯНЮК

СТУДЕНТСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ

Любов...Вона оспівана у віршах і піснях, романах і леген-
дах. Вона надихає митців створювати шедеври, дає віру і надію
та творить чудеса.

Ніжна і тепла, яскрава і палка, зовсім юна, як Ромео і
Джульєта та вічна, як Тристан й Ізольда, з могил яких проріс
квітучий терен та проріс у квітучу зелену арку, з’єднаним
коханням і на небі і на землі. Віднесена вітром чи долею, нерів-
на по віку, заборонена статусом «Співаючі у терені» чи класо-
вою нерівністю, як Роза і Джек із кінофільму «Титанік», вона,
сповнена повагою, підтримкою, відданістю, здатна на подвиги.
В ім’я любові загинув молодий священик Валентин, який
попри імператорську заборону, таємно вінчав усіх закоханих.

За різними традиціями, День закоханих відзначається вже
близько 16 століть у багатьох країнах світу. Японці для своїх
коханих створили вишуканий білий шоколад, американці —
солодкі марципани, французи дарують коштовності, англій-
ці — плюшевих ведмедиків, українці — квіти, ласощі та
незмінні валентинки. 

Яскравою, самобутньою та креативною стала традиція, від-
значати день закоханих в Університеті «Україна», що продов-
жує одвічну тему кохання, святкування у стінах вишу, де
вирує молодість і завзяття, радість і закоханість — «Студент -
ське весілля»!

Відтворюючи різні епохи та стилі ретро, хіппі, Hollywood,
молодь має можливість поринути в атмосферу справжнього
веселого та гучного весілля.

Святкові стилізовані сукні та костюми, весільні кулі, обіт-
ниці та обручки, вітання та подарунки піднімають настрій
молодя там та розважають присутніх.

А, можливо, це перший натяк на велике кохання!?

ПРИВІТ ОДНОДУМЦЯМ!

Креативній, творчій, молоді, яка, як і ми, прагне здобути
ґрунтовні знання та опанувати професію журналіста. 
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Наш інститут, де не лише набувають практичних навичок,
потрібних у щоденній журналістиці, а й місце для імпровізації
та експерименту, творчості й креативу.

Серед твоїх викладачів знані кандидати наук, професори,
заслужені журналісти України, усі вони - викладачі-практики
із креативністю й енергійним запалом, із творчим, неформаль-
ним та інноваційним підходом до викладання.

Наше динамічне навчання насичене лекціями і семінара-
ми, майстер-класами, а також зустрічами, дискусіями, презен-
таціями та дебатами. Ми маємо можливість переймати прак-
тичний досвід у провідних редакціях, видавництвах, теле- та
радіостудіях, де спілкуємось із найкращими практиками різ-
них медійних галузей, експертами, аналітиками, відомими
дослідниками, журналістами та ведучими.

Вітаємо тебе на спеціальності «Журналістика», у команді
однодумців, які не бояться творити і експериментувати!

ДОРОГА МОЯ КАФЕДРО!

Із дня твого заснування, з початку 1999 року, ти об’єднуєш
філологів, журналістів, мистецтвознавців. 

Ти знаєш  кандидатів наук, професорів, заслужених жур-
налістів України, викладачів-фахівців, відданих своїй справі
та студентів-початківців, які лише опановують обрану спеці-
альність та прагнуть здобути ґрунтовні знання. 

Ти впроваджуєш найкращі українські та європейські освіт-
ні стандарти і практики. У твоїй команді гармонійно поєдну-
ються багаторічний стаж фахівців-практиків та науковців із
креативністю й енергійним запалом, із творчим і неформаль-
ним підходом до викладання.

Із року в рік ти готуєш журналістів-практиків, які доско-
нало володіють професійними навичками та  можуть працюва-
ти в редакціях різних медій, друкованих та в Інтернет-видан-
нях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та видавництвах.

Важливо, що під час навчального процесу кожен студент,
не втрачає натхнення та прагнення до вдосконалення, може
вільно навчатися і творити, оскільки відчуває мотивацію та
твою професійну підтримку! 
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Анжела ЛУЩИК

ПРО ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ

Щоб в Васильківському коледжі викладати,
Треба нерви міцні мати.
І талантом володіти, 
І натхнення, щоб навчити.
На «хвилі» із студентом бути,
Про ЗНО не забути,
Володіти матеріалом
Більш сучасним, а не старим.
В голові усе тримати, 
Семінари готувати,
Виставки, проект-роботи — 
Цілий день одні турботи.
Грамоти, подяки, «госи»,
Реферати і диплом — не порушити закон.
Залучити школярів.
Тисяча справ, мільйон задач,
Все це може — викладач.
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Марія МАКСИМІВ

МИ ВЖЕ СТУДЕНТИ

Весна цвіте у всій красі
І юність мчить в травневі роси,
І в школі дзвоник сповістив — 
Відкрита путь в життя доросле.
Іще сльоза в очах блищить,
Скуча за лавою шкільною.
Та вища школа більшість з нас
До себе кличе в неспокою.
Ми вже студенти — мить надій,
Час закладать життя основи
Й системні файли запустить,
Натхненну суть своєї мови.
А ще студентськеє життя — 
Це час надії, час любові,
Щоб научитись стать людьми,
Не розгубить дарунки долі…
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Василь ТАФІЙ

ТАКИМИ СТУДЕНТАМИ ПИШАЄТЬСЯ 
КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»

Проекти, досягнення, заходи, в яких брала участь та ініціа-
тором яких виступала студентка 4 курсу денної форми навчання
спеціальності «Соціальна робота» Шемота Мирослава. 

Коротка біографія студентки
Студентка Карпатського інституту підприємництва універ-

ситету «Україна» Мирослава Шемота народилася 29 жовтня
1996 року, в с. Лазещина, Рахівського району.

У 2016 році переведена з навчання за міжнародною програ-
мою «Твій Шанс» до Карпатського інституту підприємництва
на спеціальність «Соціальна робота». Успішно освоює навчаль-
ний матеріал з дисциплін.

Активна студентська діяльність
У 2016 році Мирослава Шемота була обрана заступником

голови студентського самоврядування Карпатського інституту
підприємництва шляхом таємного голосування з числа студен-
тів інституту. 

У 2017 році з числа студентів вищих навчальних закладів
міста Хуст Мирослава Шемота була обрана головою студент-
ського самоврядування міста Хуст. (http://mediakhust.net/
2017/02/23/hustski-studenty-obhovoryly-nabolili-pytannya)

Сумлінно виконує покладені на неї обов’язки голови сту-
дентського самоврядування і сприяє розвитку молодіжних іні-
ціатив на місцевому рівні.

Бере участь в культурно-масових заходах: День пам’яті
жертв Голодомору, День відчинених дверей, День благоустрою
та інші. Студентка є учасником ансамблю, який неодноразово
брав участь у фестивалі «Університетське літо» в м. Київ.
Мирослава є капітаном команди «STARS» ігор «ЩО? ДЕ?
КОЛИ?». Бере активну участь у наукових конференціях.

У квітні 2017 року Мирослава провела дослідження та під-
готувала доповіді на XVII Всеукраїнську студентську науково-
практичну конференцію — «Внесок молоді у формування
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духовного потенціалу особистості третього тисячоліття» на
тему: «Соціальна робота в Канаді», «Голос-візитна картка
соціолога». Нагороджена дипломом за друге місце. 

Взяла участь у конкурсі студентських наукових робіт, при-
свяченого Дню науки в Україні та за рішенням Організа цій -
ного комітету студентка Мирослава Шемота була нагороджена
подякою за участь.

У 2017 році взяла участь у благодійній акції Все україн -
ського благодійного фонду «Серце до серця» та сприяє розвит-
ку волонтерського руху.

25 жовтня 2017 року на Майдані Незалежності міста відбу-
лася, зініційована Хустською студентською радою при управ-
лінні культури, молоді і спорту Хустської міської ради, благо-
дійна акція під назвою «Осінь — час дарувати тепло», метою
якої був збір коштів для допомоги хворим дітям із сімей, що
опинилися у складних життєвих ситуаціях.

У результаті Студентська рада міста під головуванням
Мирослави Шемоти закупила та передала до двох дитячих від-
ділень Хустської районної лікарні необхідні для хворих дітей
речі, адже напередодні студенти радилися з медиками про те,
що саме потрібно маленьким пацієнтам лікарні.

Мирослава виступила ініціатором та залучила студентів
міста в проведенні благодійного балу, щоб допомогти зібрати
кошти хворій 5-ти річній дитині з села Монастирця.

Мирослава Шемота — гордість Карпатського інституту під-
приємництва Університету «Україна».
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ЦИКЛ «ЕСЕЇСТИКА»

Кароліна ГОЛУБНИЧА

ГРОМАДСЬКІ МОТИВИ: 
МАЙДАН І ВІЙНА З РОСІЄЮ.

ЩО ЄДНАЄ УКРАЇНЦІВ?

Сьогодні сонце сховалося за кулісами, на сцені неба лише
сірість хмар. От чому така погода навіює теми, що межують з
вічністю?..

Можливо, саме такі роздуми тепло, по-осінньому, одягнули
мене й повели блукати містом.

Йду вулицями, що вже дихали понад тисячоліття тому, а
назустріч мені — міркування про минуле й історію. Думки
снують одна за одною… Як хотілось би хоч на мить повернутись
у сиву давнину, помережану павутинням часу… Поринути в ті
віки, де пращури знали ціну таким словам, як гідність, шля-
хетність, звитяга. А чи знаємо ми?

Озираюся навколо: всі ми мешканці однієї держави, цег-
линки фортеці, що називають українським народом. Цікаво, з
чого складається той цемент, що скріплює нас?

Проходжу повз багатоповерхівки. Її вікна — неначе теат-
ральні декорації, що уособлюють арену людського життя.

За одним із вікон лунає пісня Марусі Чурай та галас муж-
нього війська. Богдан Хмельницький веде побратимів борони-
ти гідність нації в запеклому бою із ворогом.

Двома поверхами нижче — одна з квартир будинку
«Слово». За столом зібралася компанія митців пекельної епохи
«Розстріляного відродження», обговорюючи останні трагічні
події та цитуючи рядки, що відроджують націю і дух, незва-
жаючи на тиск тоталітарної державної машини. Знайомі
виснажені (пізніше — розстріляні!) постаті: М. Зеров,
Є. Плужник, М. Куліш, Лесь Курбас…

У сусідній багатоповерхівці за шибками сидить солдат на
березі Дніпра, змиваючи з форми й автомата засохлу кров.
У битві з фашистами стояв він із товаришами за українське
село. Тепер один…



122

А ось, праворуч за вікном, гучний вибух. Барикади з авто-
мобільних шин, коктейлі Молотова й дерев’яні щити. Очі й
серця палають одержимістю — палає все навкруги. «Рево лю -
ція гідності» — ось як пізніше назвуть цей вогонь.

«Що єднає українців?» — запитую в них.
«Жага до волі, процвітання на власній землі!» — промовляє

легендарний гетьман.
«Мрія мати право голосу на теренах рідної Батьківщини, не

боятися за життя кожного, відродити країну, неначе фенікса з
попелу», — вторить йому один із геніїв «Доби Розстріляного
відродження».

«Прагнення захистити домівку, сім’ї та одну на всіх нень-
ку — Україну! Ось що тримає нас разом», — чую з вуст змуче-
ного фізичним та душевним болем солдата.

«Нас об’єднало бажання жити по-людськи, щасливо, буду-
вати державу по-новому, не бути іграшками в руках влади!» —
каже дівчина-студентка, тендітна, наче пташеня, проте в касці
й завеликому для неї теплому одязі.

На грішну землю повертає мене гучний клаксон автомобі-
ля. Приходжу до тями. Ось вона — дійсність. Що ж значать
слова, надумані героями?

Все сказане ними, на перший погляд, різне, але має одне
підґрунтя. Це ніби артерії, що всі несуть кров із спільного
серця. І назва йому — любов до рідного краю. Хоча, можливо,
не любов, а небайдужість… 

Не обов’язково бути шаленим патріотом, проте турбувати-
ся про долю нації — ось перший крок до побудови тієї форте-
ці — держави, народу. Протягом усієї історії українці палко
бажали щасливого життя у власній вільній країні. Йшли до
цього, неначе до міражу… І от вона — незалежність, зіткана з
несвободи. Іноді здається, що єдність душ народу знову розси-
пається…

Кажуть, що спільні біди об’єднують. Невже без горя й тра-
гедій нам не склеїтись?

Та все ж вірю: народу — бути, нації — жити, добробуту —
зростати! Доля країни — в наших молодих і дужих руках.
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Світлана САЧЕНКО

БЕЗ МИНУЛОГО НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО

«Без минулого немає майбутнього» — вислів, який знає
кожен, але не всі і не до кінця усвідомлюють його глибину. 

Минуле, майбутнє і сьогодення невід’ємно пов’язані між
собою. Якби не було минулого, не було б нас, сьогоднішніх, а
ми творимо майбутнє. Минуле — це самоідентифікація люди-
ни. Його коренева система. Можливість відчувати себе здат-
ним мати цілі, які за своєю тривалістю перевищують трива-
лість людського життя. 

Ми є частиною багатовікової історії і повинні з повагою ста-
витися до історичних подій, бо вони є фундаментом майбутньо-
го. На жаль, ми звиклися зі знищенням пам’яток історії.
Жорстоке ХХ століття принесло нашому народу безліч випробу-
вань, корінних переломів. Аж надто часто переставали бути цін-
ностями не лише минуле, духовність, культура, а й саме людсь-
ке життя. Об’єктивно складно, але потрібно прагнути зберігати
і вчитися відчувати власну історію, вчитися знаходити в ній для
себе досвід, знання і розраду. Той, хто заперечує цінність мину-
лого, свідомо чи ні — не важливо, сам буде відданий забуттю.

Моє коріння походить з міста Василькова. Я цим пишаюся,
це — моя маленька Батьківщина. І тому мене вкрай засмучує
сучасна ситуація: місто Васильків — це єдине місто районного
значення в Київській області, яке взагалі не має достойного
музею місцевого та районного рівнів (краєзнавчий музей в
місті Василькові через відсутність нормального фінансування
та власного спеціалізованого приміщення називають «народ-
ним»). І водночас це таке місто, яке варте не просто звичайно-
го музею, а варте створення історико-культурологічного запо-
відника державного рівня. Варте тому, що така надзвичайна,
багата та давня його історія.

Моєму місту виповнилося 1030 років. Прекрасне, містичне,
старинне місто веселе Василів (саме так називався Васильків у
давнину) з пташиного польоту нагадує великий княжий келих
Володимира Великого. Та й заснування його тісно пов’язане з
життям і діяльністю Князя Київського Володимира Свято -
славовича.
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У 980 році Володимир Великий розробляє план укріплення
Києва від степових загарбників. Щоб відгородитися від нападу
печенігів та половців, було побудовано Стугнянську оборонну
лінію, яка починалася поблизу Дніпра та тягнулася на сотні
кілометрів. Василів стояв на крутому пагорбі. До фортечних
стін примикали Змієві вали. Вершина пагорба була укріплена
дубовими стінами висотою до 9 метрів, на гребнях побудовані
огорожі з частоколу. Проникнути в місто вдавалося лише через
спеціальні ворота, які охоронялися вдень і вночі. Ці ворота
виходили на всі чотири сторони. За допомогою їх можна було
вийти з фортеці, коли на неї напали, і залишитися непоміче-
ними. Над воротами містилися рублені двоярусні бійниці.
Фортецю оточував глибокий рів. За фортечними стінами розта-
шовувалися невеличкі житла. Тут був військовий табір, сторо-
жова варта, де несли службу кращі мужі, набрані Київським
князем з усієї Русі.

Місто складалось з Посаду і Дитинця. Дитинець від Посаду
відокремлювався валами. Посад, у свою чергу, теж мав оборон-
ну лінію укріплень. Третя оборонна лінія валів оточувала все
місто. 

Вам буде цікавим і дещо несподіваним дізнатися, що тери-
торія Васильківського Граду, з його Дитинцем і Посадом та
з його поселеннями за Валами, мала площу 130–160 гектарів,
а територія Київського Граду, включно з Києво-Печерською
лаврою, того часу мала площу всього 12 гектарів. Сприй маєть -
ся якось малоймовірно, але археологічні знахідки це доводять.

Велику роль в архітектурі стародавнього міста відігравав
підземний хід, який вів, за легендою, до Києво-Печерської
лаври. Саме через цей хід до фортеці могло прийти військо з
першої лінії оборони, або з Києва, щоб допомогти оборонятися
від нападу печенігів та половців. Унікальним є те, що залишки
фортифікаційних споруд Дитинця та Посаду древнього граду
збереглися до наших днів, необхідна їхня реконструкція.

Зв’язок з давньою історією часів Володимира Великого має
ще одна велична споруда в нашому місті. В серпні 996 року
у місті Василєві сталася битва з печенігами, про яку йдеться
у «Повісті минулих літ». Князь Володимир зі своєю дружиною
прийняв бій. Але бій був нерівний. Багато русичів полягло.
Володимир з частиною війська сховався під мостом. Тут він дав
обітницю, що якщо залишиться живим, то спорудить церкву.
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Доля дарувала йому життя. Оскільки ця битва була в День
Преображення Господнього, то у Василеві через рік була побу-
дована та освячена Преображенська церква. 

На жаль, ця церква, як і все місто, були повністю знищені
монголо-татарами в 1240 році. Але сьогодні на місці, де стояла
церква Преображення Господнього, стоїть кам’яний Собор
Антонія і Феодосія Печерських, збудований в 1758 році майс-
тром Києво-Печерської лаври Стефаном Ковніром в стилі піз-
нього бароко. Він є унікальною історичною пам’яткою і візит-
ною карткою нашого міста.

Васильків також цікавий тим, що в ньому народився
Феодосій Печерський, один із засновників Києво-Печерської
лав ри, фундатор всього Східно-Слав’янського чернецтва.
Києво-Печерська лавра мала права на Васильків через
Феодосія Печерського, де була його печера для паломників.
Його ім’я зараз шанується далеко за межами сучасної Ук раї -
ни, — власне, у всьому православному світі. 

В козацьку добу були збудовані козацькі редути, які добре
збереглися до сьогодення, і було б чудово, щоб вони були від-
роджені, як туристично-оглядові майданчики.

Але, на жаль, поки що мрії всієї Васильківської громади
щодо створення в місті Василькові історико–культурологічно-
го заповідника державного рівня лишаються тільки мріями.
Ні до культури, ні до історії. На Сході йде війна.

Відомий вислів — «Без минулого немає майбутнього».
Насправді, майбутнє таки є. Питання в іншому — яке воно? 

Ставлення до історії — окрема частина людської культури.
Коли ж ми нарешті зрозуміємо, що минуле — це не наше обтя-
ження, а наше багатство. Потрібно пам’ятати, звідки ми взя-
лися, як ми жили, чому раділи, які помилки робили... І не
лише заради того, щоб їх не повторювати, а й заради того, щоб
просто залишатися людьми.
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Яна КРАВЧЕНЯ

РІДНА МАТИ МОЯ!

Тій, що подарувала життя, присвячується…

Вечір тихо спускався на землю, стихали голоси, позаду
денні турботи. В повітрі пахло липовим цвітом та чимось
невловимим, тим, чим пахне лише рідна домівка. Під вікнами,
від легенького подуву вітерця, різнобарв’ям хитали голівками
квіти. Мама щороку клопочеться у квітнику, що так милує
око. Я поверталася додому, до мами, всі життєві шляхи мене
завжди вели сюди. 

…Мамо, матінко, матусю, рідна ненько — скільки душі,
ніжності й любові вкладено у це слово. Мама, найрідніша
людина на землі, якій ми завдячуємо всім, і в першу чергу,
своїм життям. І так складається, що життя не вистачає, щоб
віддячити мамі…

На серці чомусь було тяжко, думки обганяли одна одну, тіс-
нилися в голові, штовхалися в безперервному танці. Дзвінок у
двері… на порозі ненька, така рідна… Стільки слів, які переби-
рала дорогою в голові, застигли на вустах… чому ж це так
важко? Просто подякувати за те, що завжди поруч, за те що
проводжала до школи раненько, що вчила добру, що плекала
хвору, не відходячи від ліжка і ніколи не жалілася, несучи
свою ношу. Чомусь так важко сказати ці слова любові та подя-
ки, одразу на очі навертаються сльози, стискається горло і я не
можу вимовити ані слова. Це через те, що я безмежно люблю
свою маму, вона найрідніша людина для мене на цьому світі,
без неї я не уявляю свого життя.

Міцні обійми та гаряча вечеря… Як не дивно це звучить, але
скільки страв не куштувала, найсмачніші — саме мамині, і
ліжко найтепліше те, де мама колихала…Спокій, такий глибо-
кий, що буває лише тут, де тебе завжди чекають, де фото у
рамці на стіні... Ось, з великим букетом до першого класу, а ось
і випускний вечір, а ось всі ми поруч, такі щасливі… Мамо, я
так люблю до тебе повертатись, вдихати твою ласку і тепло, як
колись у дитинстві, чути рідний стукіт серця, заспокоюватись
від твоїх теплих, ніжних рук. Так хочеться, щоб ти пробачила,
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мамо, за все… за ті сльози, що пролила за мене, за біль, триво-
гу та образи.

Здавалося б, на папері легше висловити свої думки, подяку
мамі, але це не так. Мамо, так важко дібрати потрібні слова,
щоб лише описати, як тебе люблю та як тобою дорожу…
Завжди так багато хочеться сказати, та чомусь так рідко це
роблю…

Мамо, так хочу щоб ти знала, що ти для мене — ангел у
цьому світі. Я впевнена, я знаю, що яке б горе чи біда мене не
спіткали, ти завжди будеш поруч.

Мамо, дякую, що молишся за мене Богу, знаю, молишся
щомиті і в думках. Твоя молитва дає мені силу, проливає світ-
ло на мій життєвий шлях.

На стіні монотонно веде відлік годинник, відлік дитинства,
юності…відлік життя. Крізь призму часу все бачиться по-іншо-
му — слова і вчинки, усвідомлення та переосмислення. 

Скільки б не було мені років, скільки б досвіду не дало мені
життя, я вічно пам’ятатиму, хто подарував мені цей світ, хто
вчив мене робити перші кроки, хто над колискою вночі не
досипав, хто вкладав у мене душу, хвилювався, тривожився,
молився, оберігав, захищав, жив заради мене і для мене.

Так, я колись почну жити без мами, у мене з’явиться своя
сім’я, та я завжди робитиму все, щоб радувати маму, щоб хоч
трішки віддячити їй. Напевно, найкращий дарунок для мате-
рі — це здоров’я і щастя її дитини. Мамо, я хочу щоб ти знала:
слова любові та подяки безсилі, щоб описати мою любов і вдяч-
ність тобі, їх не підібрати. Всі мої досягнення і здобутки, всі
радості і перемоги — все присвячується тобі. Я молю Бога, як
ти колись молила за мене, щоб дарував тобі здоров’я та довгі
роки життя, бо без тебе моє життя — не життя…

Боже, прошу… молю… благаю… — даруй здоров’я моїй
мамі, оберігай її від лиха та всього злого, дай можливість побу-
ти ще якнайдовше для неї дитиною, порадувати її, змогти від-
дячити їй за все.
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РЕЦЕНЗІЇ

Марія МАГАР

МОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГА

…Осінь, втома, емоції на межі зриву і вимагають свого
«intermezzo». Вмикаю класичну музику, злегка заплющую
очі і слухаю, насолоджуючись звучанням… Уява малює карти-
ни, які весь час безперервно змінюють одна одну: ось біжать
люди, поспішаючи невідомо куди і невідомо для чого; ось діти
безтурботно граються на дитячому майданчику, сміються та
бешкетують; а ось… ні-ні, це обов’язково треба зафіксувати.
Рука майже несвідомо торкається пензлика і малює улюблену
картину: склянку, у якій стоять пишні рожі. Я малювала все
це безліч разів, захоплено виписуючи різноманітні деталі.
Пізніше на заняттях з української літератури якось випадково
дізналася, що була письменниця, яка бачила ці дивовижні
квіти майже так само, як і я. Збіг? Можливо, але у житті так
багато буває збігів, що іноді, здається, будь-яке з них — не
випадковість, а якась дивовижна, нікому не зрозуміла законо-
мірність… 

«…У склянці, тонко різаній, прозорій, наповненій аж по
сам край свіжою водою, стояли вони...», — читаю і знов пере-
читую дорогі серцю рядки. Є літературні твори, які залиша-
ються в пам’яті назавжди. Минають тижні, місяці, роки, а твір
постійно неначе знаходиться поруч, супроводжуючи тебе,
допомагаючи долати життєві негаразди. До таких творінь
належать і збірка шедеврів «пишної троянди в саду україн-
ської літератури» Ольги Кобилянської.

Від самого дитинства і дотепер у мене виникало питання:
«Чому цей світ так ставиться до жінки?» Дуже довго у бага-
тьох країнах світу жінки були практично наближені до рабів,
мали статус речей. У часи розквіту Римської імперії жінка
була майном, не мала жодних привілеїв, і чоловік міг її обмі-
няти, продати і навіть …вбити… Жіночі права були заборонені,
хоча у часи палеоліту жінка виступала як хранителька домаш-
нього вогнища. На жаль, чоловіки не усвідомлювали справ-
жнього значення своїх помічниць, ба, більше: вони не мали



129

навіть справжнього уявлення про те, хто є жінка і яке місце
повинна посідати в суспільстві та сім’ї.

Століття минали, прийшли часи, коли жінка почала впро-
ваджувати в життя можливість мати не тільки обов’язки, але й
права. Почала виникати пропаганда жіночих рухів за рівно -
правність. А певною підставою для цього стали роздуми фран-
цузьких мислителів, які обстоювали права жінок. Пізніше
саме у Франції виникає термін «фемінізм». Захистити свої
права прагнули і українки, які об’єднувались у товариства і
брали активну участь у жіночих рухах. Українською письмен-
ницею, яка зуміла порушити тему емансипації жінки, була
Ольга Кобилянська. 

Письменниця з самого дитинства мала неабиякий хист до
музичного мистецтва: «Я шаліла внутрішньо від музики», —
зізнавалася вона. Фортепіано було вірним товаришем письмен-
ниці, займало частину її серця. Але у світі є такий закон долі:
світла смуга життя теж має свій кінець — друг «покинув»
Ольгу, лишив саму… Це було сильним ударом, і саме через тугу
вона почала хворіти…

Проте музика продовжувала звучати у рядках творів
Ольги Кобилянської. Неначе крізь музичну призму письмен-
ниця описувала навколишній світ, красу природи, емоційний
стан героїв, їхні почуття, вчинки, мрії та думки. Це і допома-
гало читачу начебто «почути цей музичний простір», втілити
в життя психологічну глибину її творів. Музика її повістей
надавала певного забарвлення, підсилювала емоційний кон-
траст. 

Саме з творів письменниці дізнаємось: музика була її по -
кли канням і мрією, а її улюбленим композитором — Фредерик
Шопен (прізвище польського класика зустрічається в доробку
Кобилянської набагато частіше за інші). Шопен згадується
уже в одному з перших значних творів письменниці — повісті
«Людина» і в одному з останніх — романі «Апостол черні», а
назви її музичних новел звучать музично-співвіднесено з
назвами творів польського композитора: «Valsemйlancolique»,
«Impromtuphantasie» тощо. 

По-особливому письменниця розкриває своє розуміння
родинної трагедії Федорчуків у творі «Земля» — повісті про
взаємозв’язок щастя і суму, злочину і покарання.
Братовбивство — удар, який завдав горя родині працюючих
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селян. Автор по-справжньому неначе зачіпає за живе, показує,
що не треба йти на злочин заради матеріального. На мою
думку, своїм твором Ольга Кобилянська впливає на підсвідо-
мість як на певний інстинктивний процес, яскраво демон-
струючи, що родина — це найважливіше у житті, адже найщи-
рішу любов нам дарують з дитинства батько й мати. Які б
незгоди не були, бережи їх, цінуй!

Чим є кохання і яку роль воно відіграє в житті людини? Це
щире почуття, про яке ми часто говоримо, але не можемо поба-
чити на власні очі. 

Майстер експресіонізму, батько «Камінного хреста» —
Василь Стефаник у свої молоді роки казав, що кохання не має
ніякого сенсу, що воно лише робить людину слабкішою або ж
іноді зводить у могилу. Але будь-яке холодне серце можна роз-
топити. І це зробила саме Ольга, якій Стефаник присвячував
пристрасні листи. Що ж поєднало цих, здавалося б, різних
людей? Зробити це зуміли музика та література. 

Коли наступали важкі часи, Василь часто думав про само-
губство, а ця дивовижна жінка врятувала його від смерті! Саме
вона стала для нього тим, заради чого треба жити. Їхня дружба
проіснувала досить довго. Ольга Кобилянська зуміла не тільки
лишити відбиток на серці Стефаника, а й перефарбувати
у більш яскраві, світлі кольори. Ця сердечна спорідненість
дала Ользі можливість відчути на собі примус долі підкоряти-
ся чоловікові…

У кожної людини виникають свої погляди на ті чи інші
питання. І це правильно, тому що кожен сам формує на них
відповіді. Оцінювати речі з точки власного зору було завжди
одним з найважливіших завдань теоретиків, мислителів, філо-
софів. Ольга Кобилянська потрапила під вплив цих мудреців, а
особливо її вразив Фрідріх Ніцше. Німецький філософ зумів
зачарувати українку своїми власними концепціями.

«Треба навчитись не помічати себе для того, щоб більше
побачить», — у подібних цитатах великого німця Ольга вбача-
ла певні правила життя, які мали на неї сильний вплив. Тому
вона і використовувала його «крилаті» вислови у своїх творах
для того, щоб її читач зумів відшукати власні погляди на долю,
знайти ліки від внутрішнього переживання. 

Ніцше стверджував, що людину не врятує певна ізольова-
ність від суспільства та його критики. Можливо, саме це спри-
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чинило вплив на українську письменницю і вона взяла при-
йомну дитину — позашлюбну доньку одного із братів. Ольга
Кобилянська всіляко опікувалася нею і намагалась дати їй все
можливе, навчити тому, що вміла сама. І це не пройшло задар-
ма — донька Олена засвоїла уроки матері. Зокрема, читання
книг було її улюбленою справою до останнього подиху…

Ольга Кобилянська — один з найяскравіших представників
української літератури. Вона писала свої твори наперекір долі,
владі, критиці з боку суспільства. Ця сильна жінка була одні-
єю з найосвіченіших, хоча закінчила лише чотири класи. У неї
можна багато чого навчитися, адже вона — справжня окраса
словесності, золота корона українського письменства!

«…Майже чутно впали листки темно-червоної рожі на білу
плиту мармурову. Спершу один листок, потім три, чотири,
далі ще більше, нарешті майже всі.... З їх упадку тиша, що
довкола панувала і все у себе приймала, зложила казку про
долю рож...»

…Дивилася я на збірник творів Ольги Кобилянської і розу-
міла, що осіння депресія розтанула як грізна хмара на соняч-
ному небосхилі… Моя улюблена казка про долю рож вже вкот-
ре допомогла побачити світ по-новому і відчути його
неповторну казковість…
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Юрій НАЗАРЕНКО

НЕВИДИМЕЦЬ

Прочитав книгу Герберта Веллса «Невидимець».
Книга розповідає історію молодого вченого Гріффіна

(Ім’я не вказується), який створює формулу невидимості та
стає Невидимцем.

Чесно кажучи, перед читанням я очікував від книги
іншого сюжету, але результат виявився не менш цікавим.

Хоч у книзі й не описується характер самого Гріффіна до
прийняття формули, за його ж словами можна зробити висно-
вок, що її використання змінює людину: чи то вона діє як
наркотик, змінюючи поведінку, чи то просто почуття вседоз-
воленості розбещує його. І він зробився дуже грубим і жорсто-
ким до інших людей, ображає їх, штовхає, а коли його зрад-
жує Кемп, взагалі приходить у сказ, що обертається проти
нього.

Єдине в книзі, що мені не сподобалося, це погане роз-
криття персонажа «Гріффіна», хоч він і розповідав про себе до
створення формули, не ясно чи був він таким завжди чи фор-
мула змінила його, зате дуже докладно викладені мінуси
життя невидимим, як він не може купити собі їжі й одягу, як
йому доводиться голяка спати під деревами або жити в магази-
нах, щоб ніхто його не виявив.

Не зважаючи на великий мінус, а саме: погане розкриття
самого персонажа «Гріффіна», на відміну від досить докладного
тлумачення його «Альтер-его», — книга читача дуже інтригує.

ФРАНКЕНШТЕЙН, АБО «СУЧАСНИЙ ПРОМЕТЕЙ»

Вчора (15.05.18) дочитав книгу Мері Шеллі про
Франкенштейна, і це перша книга, яка мене дійсно зацікави-
ла! Роман розповідає історію молодого вченого із Женеви —
Віктора Франкенштейна, який будучи одержимим ідеєю ожив-
лення мертвої матерії, що йому вдається, відкидає плід своєї
праці, і це призводить до серії трагічних подій у житті
Франкенштейна.
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Після прочитання книги, я більше схильний бачити в
Чу до ви сь ку Франкенштейна НЕ монстра, як прийнято вважа-
ти, а жертву Франкенштейна, жертву його імпульсивної одер-
жимості!

Побачивши потворність свого «Сина» він відштовхує
його та жене. Проте життя «Створіння Франкенштейна» — це
класична історія про хорошу книгу з поганою обкладинкою,
адже авторка демонструє читачеві еволюцію характеру: спо-
чатку був добрим і миролюбним, але саме огида його «Батька»
і ненависть усіх людей, з якими він зустрічався, перетворили
його в того монстра, яким його всі вважали, не дізнавшись
який він насправді.

Найгірше те, що Створіння просто хотіло кохати і бути
коханим, і усвідомивши, що від людей любові не дочекається,
він просить свого творця зробити для нього жінку, подібно
тому, як Бог створив Єву для Адама, на що Франкенштейн від-
повідає йому відмовою.

Саме ця несправедливість, з боку його «Батька» штовхає
Створіння на шлях вбивства.

Так само й у нашому суспільстві. Багато з нас ображають
людей неприємною для нас зовнішність, ми відкидаємо їх,
навіть не намагаючись пізнати їхню душу, таким чином ство-
рюючи своїх «Монстрів Франкенштейна».

***
Після прочитання книги про Франкенштейна, я вирішив

переглянути класичний фільм жахів «Франкенштейн»
1931 року з Борісом Карлоффом в ролі Чудовиська Фран кен -
штейна.

Фільм привернув мою увагу тільки через інтерес до акто-
ра в цьому амплуа. Проте незважаючи на це, фільм викликав у
мене змішані почуття, адже в книзі, яка мені сподобалася біль-
ше фільму, лише сам Франкенштейн і концепція оживлення
мерця за допомогою науки, а акторська гра Боріса зводилася
до простого мукання, і ходіння «не згинаючи колін». Прикро,
що настільки відому роль «Майстра жаху» 20-го століття так
погано інсценували.

Хоча є у фільмі і позитивні моменти: дуже сподобалося
те, що як і в книзі, після втечі Франкенштейна, хоча б п’ять
хвилин хронометражу, він вів себе як дитина, яка ще мало
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розуміє світ, намагаючись дотягтися до місяця, або коли дів-
чинка грає з ним, кидаючи квіти у воду, а він кидає її саму, не
знаючи, що вона не вміє плавати. Але далі відбувається різка і
не обґрунтована зміна в його поведінці.

Хоча якщо абстрагуватися від першоджерела, то цей
фільм вийшов не таким вже й поганим, а образ самого чудови-
ська не менш цікавим, оскільки спостерігається, хоч і погано
розкрита, еволюція персонажа.

Саме це викликає бажання подивитися продовження
«Наречена Франкенштейна» і «Син Франкенштейна» в надії,
що там роль Карлоффа буде значнішою.
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ТВОРЧІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Олена КОЛОМІЄЦЬ

БУДЕМ НАШУ МОВУ СЛОВОМ БОРОНИТЬ!

Це велике щастя, що вкраїнська мова 
Не дається тим, хто мову зневажа, 
Бо слова нещирі і думки остисті
Не лягають в мову — їм вона чужа…

Знову в час негоди затягнули хмари
Над пшеничним полем кольору блакить.
І в душі неспокій поселився знову — 
Будем нашу мову Словом боронить!

Загули у дзвонах душі славних предків,
Піднялись корогви з Словом на чолі, 
Щоб у рідній хаті мова знов воскресла,
Знов запанувала на своїй землі!

травень 2013 р.

СИЛА ПІСНІ

Присвячується усім, хто втрачав
рідних, близьких, коханих...

Душа тужила, рвалась, била важко в груди,
Вогнем жалю пекучим серце обпалила.
Не вірила вона, що більш Тебе не буде,
Вслід за тобою полетіть хотіла.

Хотіла! Не змогла — ще на землі потрібна...
Притихла, зверху попелом взялась…
Той біль, яким вона так боляче горіла,
Рубцем на руку долі нанесла.
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Нести в очах печалі вщерть по вінця
Душа згорьована вже більше не могла,
Впізнала біль свій в пісні, що почула,
І словом на папір лягла.

Та мудрість пісні відродила силу,
Цілющим зіллям до душі припала,
І сліз очищення така могутня хвиля,
Мов повінь, дамбу горя руйнувала.

Що варте слово, в музику повите?
Душа і серце зіткані словами.
Коли якесь одне із них страждає,
То біль німий лікується піснями!

ЧОРНІ ПЕРЛИ
Із секретів психології творчості
Коли душа не вміщує страждання,
І болем обгортаються надії,
Беру папір і ручку — й виливаю
Думок пульсуючих важкі венозні мрії.

Знайшла я дивні ліки від метання
(Можливо, вже колись давно це вміла):
Рядків болючих рятівне кровопускання
Ілюзію дає, що серце відболіло.

Той біль в душі рубцюється словами,
Мов чорні перли, на папір спадає.
Зберу в долоню — й нанижу у сповідь,
Можливо, хтось для себе шлях цей розпізнає...

ШЛЯХ ДО ТЕБЕ
Пролягає від мене до тебе 

Шлях Чумацький в високому небі,
любов’ю за руку, 

несміливо,
земного страждання

По щаблинках
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І зорею там стану — 
Не годиться людині у небі 
Мандрувати з зірками — 

Можливо, 
колись оживу…

Поведуть мене очі твої, 
Що вдивляються в зоряне небо,
За теплом їх безмежним 

Дорогу до тебе 
знайду.

Зорепадом 
осіннім 

тоді я 
прилину 

на землю,

В мить летючу 
побачу тебе наяву,

На плече опущуся… 
О диво — 

і знов оживу!
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Лілія ЗОЛОТОНОША 

ДЕ КІОСКЕРКА РОЗКЛАДУЄ ЛІТО…

А що Вам сказати? Акації квітнуть.
Промовчати щось, а про щось і забути.
Духмяно і ніжно гойдаються віти,
Ламає їх вітер нестримний, розкутий.
Це треба відчути… Акації квітнуть!
Це місто у червні, мигтять перехрестя.
…Комусь кіоскерка розкладує літо…
Вирує все місто. Образи всі стерто…

* * *
Вітер м’яв нерозкрилені верби.
Дощ чіпав розкуйовджені віти.
Як ніхто не вимірював нерви,
Так не віда ніхто, де край світу!

Хоч стелилося сонце під ноги,
Щоб прорвати це коло мовчання,
Ти і я, ми — одна засторога,
Звідки йде і зникає кохання?!

Не заходь у минуле. Рви! Годі…
Мов нитки,із-під шкіри ці нерви…
Покупались у голій безодні…
Далі — двері. І — служба у церкві.

…Чим мене напоїв наостаннє?
Обминувши і розпач, і верби.
Це така божевільня — кохання…
Що візьму й повернуся до тебе!

ОБЕРІГ
А ти мені сьогодні не переч.
Я, мов метал. Твоя у цім заслуга.
(Степи оберігають лісосмуги).
А ранків оберіг — вечір’я втеч.



139

Тремтливе відкриття: що далі, як?
Де ми, де все — одні світи захланні.
А паспорт зберігає наші дані...
І пальцем — в душу: червоніє лак...

Чи я твоя? Звичайно, так і так.
Щодня, щовечора, з самісінького ранку.
Та не дають жінкам гучних відзнак.
Не кожну жінку мають за коханку.

Пробач мені у тім, що я, — така.
А, втім, і я, і ти — мов краплі схожі.
Коли в твоїй руці моя рука,
Мені здається: все на світі зможеш.

Пробач мені політ в несамохіть,
Бо ти зі мною в радощах і в болі.
...Скрегочуть двері: відчинить!..
Мороз і вітер. Візерунки долі.

МІЙ ГРАФЕ…
Тобі пекуче, як мене нема?
Зелене листя — чи гаряча крига?
Я — жінка, буря, розпач, зокрема,
А ти між нами крутишся, мов дзиґа.

Хіба не бій? Ти — воїн? Скорше, ні.
Життя — це бійка: холод, лід, відлига.
Твій, графе, профіль досі у вікні.
А ти від цього чи програв, чи виграв?!

Проте, мій графе, чи… прости, не мій…
Чи схочу, ні, а кров моя — туманом,
Забудь себе, забудь мене (убий!?),
А сам велів — за сонцем спозарану.

І слухаюсь тебе, себе кляну,
А навкруги — оголені мережі.
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Дивись, загину. А тебе — спиню.
Відкинь байдужість. Кров не обережна.

Мій графе, графе! За вікном — зима.
Німі фіранки літа не згадають.
Тебе турбує, що мене нема?
Тобі не шкода, що ти серце краєш?

ТЕЛЕГРАМА

Хоч знищ мене, зітри хоч до дірок:
І світ — продажний, і зірки — реклама!
Який ти добрий, все ж даруєш крок
І шлеш мені ліричні телеграми.

В них все, як треба: є і слоган, час,
Хоча й не по-сучасному. Зомлієш!
В долоні плещеш: месідж-майстер клас!
А потім руки милом в такт помиєш.

(…Вбий есемеску. Я пробачу все.
Кохання, зраду, люту мить зухвалу.
І кинусь за кермо. Вросту в шосе).
…Не треба есемески. Це замало. 

ВІДТВОРЕННЯ
Міні-поема

Ти так себе поводиш, як належить.
А десь… мільйонні спалахи зірок.
Зірки — і до розлуки, й щастя-крок.
А кожна сварка, знаю, то — пожежа.

Чи випрям поле, залатай дірки,
В житті нічого зайвого немає.
Спитай мене хоч раз, чи я кохаю?
Кохання не за гріш дають віки!
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Я від кохання відбивала дзвін,
А шкіра, що оголена, злізала…
І серце, що вже битись перестало,
Вмить оживало, ніби пух з перин!

Не помилка ти зоряних небес.
Німі узбіччя. Погляд твій тривожний
До тебе йду, коли бува й не можна.
Чому з усіх я вибрала тебе ?
Я не люблю нещасних: кров не та.
Яких люблю? Щоб нуртувала лава!
Я ненаситна в доброті — все мало!
Та кров чому моя в мені рида?

В житті — простіш. Нема ріки й парому.
В нім все не так, як у людей, клин в клин.
(…І звідки ця молитва: тільки він?!)
Я поспішаю. Без запізнень. Вдома.

Чи я люблю обмеження хоч в чім?
Люблю я простір й думи стиглі, добрі!
…Де млію від твоїх жагучих оргій!
Де вдячно розтуляє двері дім.

* * *
Та не кажи дарма: весь світ — пітьма.
І вдруге на граблі стаю я знову.
Цей світ — життя, а це така тюрма,
Уб’є, розтрощить. І віддасть любові…

* * *
Ішла до тебе оберемком тиші.
Я кралася босоніж до отав.
З села мені ти смс-ки пишеш.
Щось таки знаєш... та не все вгадав.

Як я люблю тебе — стелились ружі.
Як я люблю — у світ кричали дні!
Люблю. Люблю тебе… Любила… дуже.
(…Любов і вірність нині не в ціні…)
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Приснилось: бігло! Марилося щастя.
І здивування стрілося навіч.
…А ти, можливо, завтра станеш кращим.
…Хоч, Боже милий, вже не в цьому річ!

ДОНЬЦІ
Із циклу «Доньці»

Не пройду я босоніж рікою.
Добро й мудрість, і зрада навічно.
Я із серцем нічого не скою:
пересічне воно, пересічне...

Що ж то вийшло, що серце — як злочин,
І тече по всіх венах — розплата.
Шмат душі. І не мій, радше — доньчин.
І ця — правда... чогось-таки варта.

* * *
Літати я вчила тебе від землі.
На те я і мати, і кров твоя рідна.
Хоч я й народилась в далекім селі,
Яке зі столиці і близько не видно!

Мовчання між нами, як стовп, от і все.
А кров моя — димом, розбавлена болем.
Немов динаміт — розірве, рознесе!
Ох, донечко, доню, чи — доленько, доле...

* * *
Горів Нью-Йорк вогнями щедрих злив.
Від нього так далеко Україна!
Дніпро із тебе ще й води не спив,
І прикро, й жаль, та ти і не єдина.

Люблю тебе, молитимусь щодня...
...Шибки у вікон пріють від напруги.
Та відстань час, як завжди, не спиня.
А в серце стука схована наруга.
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Мільйони кілометрів... прокляну.
...Ненавиджу Нью-Йорк чужий захмарний,
Де відстань — помста, час... лама вину.
Та Україна манить у тумані!

Тебе я народила саме тут,
Де можуть солов’ї співати ночі!
Це — Україна, це найвищий суд.
Чи... зватись українкою не хочеш?!

ЛЯЛЬКА

Втомились руки місити глину.
Підкрався сумнів, — мовчати: тихо!
Бог вклався спати, а я не винна,
Десь обізналась, збудила лихо.

Та що ліплю я з німої глини?
Вона не рихла, тверда чортяка!
Так я ж із неї ліплю мужчину,
Свого мужчину, не просто ляльку.

* * *
Ніч не світиться. Ніч не крається.
Ніч на ніч, день на день накладається.
А межа на межі там, де ми, там, де ми.
Дай нам місяця, перебіситься!
До зими.
До зими.
До зими.

* * *
Це — пустощі. Це щось таке смішне,
Що світ за вікнами на прив’язі тримає,
Не хоче когось слухати, та знає,
Що мимоволі в серце зазирне.
Це — пустощі. Це щось таке хмільне.
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* * *
Зорепад ще не плакав на вулиці.
Місяць кликав розтринькані дні.
Свічка вогником близько тулиться,
Хоч і байдуже це мені.
Душ холодний згори на потилицю,
Хоче злити жахіття нічні.
Мило впало, нове ще намилиться.
Піна в очі і… душ по мені.

КІНЕЦЬ ЛІТА

Який хижак змастив отой перон?
З’єднав канати. Може, не даремно?
І вістрям просто так пробили вени,
Прийшла доба застіль і заборон.

Чимсь нехтую, чимсь ні. Згортаю плед.
І часом заговорюю сумління.
Лежать у серпні яблука і дині.
Птахи летять. І п’ється мед. 

Все так, чи як. І вічна річ — розмова!
І літо тане. Наче йде крізь сито!
І щастя лащиться, що ми теплом зігріті!
...Летять птахи, мов літа тиха сповідь...

АЛЬБОМ
Міні-поема

1
А що із того: не люблю тебе!
Новий мій настрій, мов нова обнова.
(Коли кричу я криком до небес:
Якщо нема тебе, навіщо слово?)

Не чуєш серця, хочеш, розгреби.
Бо лиш з тобою я була щаслива.
Ти брав мене, мов свято з погребів
І кидав у липневу хлющу зливи!



145

Упав, злети! А вибору нема?
Я на сьогодні не твоя сторінка.
(В жінок таке бува, а я є жінка.
Та навіть жінку знищує зима).

Бо не люблю. Не плачу. І не йду.
А жінці дія долею потрібна.
Для щастя саме, а не на біду.
Хоч дощ розстукався по вікнах дрібно.

Альбом розгорнуто. І доля, і удав!
Там — наші дні із глини, правди, клею,
Де ти мене в півсвіту, знаєш, вкрав!
Щоб я чекала з моря Одіссея.

...Пливла по хвилях, це смішне хіба?
(Із хвиль не варто будувати стіни).
А ти мій простір взяв і прорубав.
Наобіцявши щастя так невинно.

В альбомі — ти, і це — лишень моє.
Моя сторінка і моєї слави,
Там кожен крок багаттям виграє,
В нім кожен день водою ти розбавив.

Холодний душ і нас переживе.
До сповіді не йшла я не даремно.
І в цю хвилину ти згадав уже — 
Відьмацький ліс, де жолудів — сирени.

Вустами доторкнися стиглих слив...
Та не цілуй їх — не мої долоні!
А зменш себе, а ущільни, до див!
Там наше щастя ніжне і безсонне.

А дні, мов ковзанка. Чи осінь, чи зима,
Невже бува у всіх, і в нас, у світі?
Така зима удруге: нас нема.
Зима заплуталась із інеєм на вітті.
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Зимовий сад. Перлини холодів.
І пальці стиснеш змерзлі та холодні.
Зима, як відлік тих щасливих днів,
Як відблиск днів, що полум’ям сьогодні!

2
А ти наснивсь мені, як став нічий.
У цьому сні була я не собою.
Чи я полола віковий пирій,
Чи тішилась простою чистотою.

3
Дощ. Мрячить тут і там.
Дощ розбуджує сонні шибки.
Поклонилась сімом я вітрам
Жестом серця і жестом руки.

Поруч крига і сніг. Може, ми
накликали негоду не марно.
Обізвавсь тихо ранок німий,
Переходячи в днину безкарну.

4
Альбом не наш, бо в ньому все моє.
Час біг й спіткнувся, ніби ненавмисне.
Із двох один хтось бійку виграє.
У часі — тісно...

Там ти і ми. Та фото із подій.
Там щастя є, що відкотилось колом,
Коли ішов од мене в крик чужий,
Ти був — недоля.

5
Водохреще світилося не раз.
Свята колиска все переспіває.
Це світ, який у душах не зникає,
Де і на дні думки лежать про нас...

Водохреще — не крига, це — уклін,
Як не прийду до тебе, стогне вічність!
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Молитвою Ярилу: всюди дзвін!
...Священні й добрі перехрестя січня!

Свячена пристрасть, муки давніх стін,
А сніг мете, аж завірюха свище,
Замкни і відчини з усіх сторін,
Це є погорда — перехрестя січня!
Не сумнівайсь у всьому, це — мине!
Не йди —а йди! В снігах щось забобонне,
Мо’, вловиш в них те слово золоте,
Що в мить любові — істина бездонна!
..Як ти наснивсь мені, як став нічий!
Хоч сон — легкий, кохання давить гиря!
...Життя — не сни, життя, це — буревій!
В житті є істина, в мить істини я вірю...

6
О криго, непідкорена, скресай!
Ламай усе, що на землі опора!
І замани мене в гарячий рай,
Де квітне щастя, де зів’яне горе.

Я не пішла, не вірила тобі.
Усіх зізнань мені було замало.
Кохання спопелилось в боротьбі.
...Не обізвусь. — Сама собі сказала.

Це — мій вердикт. Йде чергова зима.
Цю зиму, знаю, треба пережити.
Ми — не актори. Сцена нам — німа:
Розквітнути не можуть наші квіти.

От через це до тебе я не йду.
Та і не треба висновків й узгоджень!
Що я згубила, я вже не знайду.
Що ти згубив, те повернуть не можеш.

Дві половинки помаранчі — час,
Де вчителів нема, вертатись пізно.
Хіба що сніг один згада про нас
Та протяги холодні і наскрізні.
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Не обіймай ти правду, що змерза.
Її нічим повік не розтопити.
Бо сам святої правди не сказав,
І на морозі не тепліти квітам.

Не доведи до сповіді мене...
Дрібниця щастя — найдорожче в світі!
В альбомі — наші дні, це — головне.
А щастю не згоріть і не зітліти.
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Тетяна ДОМАШЕНКО 

БЛАГОСЛОВІТЬ МЕНЕ, МАМО...
Діалог на порозі батьківської хати

– Благословіть мене, мамо,
В дорогу за правду і волю.
– Я знала, синочку, настане 
Хвилина журби за тобою.
– Не треба, матусю, печалі,
Господь мене кличе до бою.
– Молюся, хай буде й надалі 
Твій ангел-хранитель з тобою.
– Моя найрідніша людино,
Простіть за страждання і муки.
– Мій сину, ти — Божа дитина.
Даю тебе Господу в руки.
– Чекай мене, рідна, з дороги 
У Вірі, в Надії, в Любові.
– Бажаю тобі перемоги
Без жодної крапельки крові.
– Ой мамо, якби ж то Ви знали,
Як тяжко цей хрест підіймати!
– Хіба ж я тобі не казала,
Що будеш за правду страждати!
– Не тільки казали, а й вчили 
У світі по совісті жити.
– Підказує батько з могили:
«Свободу нічим не спинити!»
– Простіть мені, мамо і тату,
За чашу терпіння і болю.
– Синочку, вас нині багато,
Ми з батьком ідем за тобою.
– Тримайтесь, рідненька матусю, 
У мене терниста дорога.
Тоді лиш додому вернуся,
Як зайде в наш дім перемога.
– Благословляю, дитино,
І в Бога прошу благодаті.
Візьми у дорогу хлібину, 
Вертайся до рідної хати.
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В очі сина дивилась мати,
В них палали зіниць мільйони: 
«Нас нікому не подолати,
Наша правда в Божім Законі».
Син в пошані схиливсь низенько, 
Цілував материнські руки:
«Я піду боронити Неньку 
Від катів, що взяли на муки».
Бог зрадів та й послав народу 
Благодаттю осяяну зливу.
Пийте, спраглі серця, свободу, 
Сотворіть свою долю щасливу!

05.12.2005 

НЕБЕСНА СОТНЯ ЙДЕ В ВІКИ
Про мить народження крилатого образу

Я вкотре згадую той день,
Як на Майдані я стояла,
Під найсумнішу із пісень 
Героїв-ангелів стрічала.
Ці труни качами пливли 
На дужих плечах побратимів,
У Небо вічне душі йшли 
Непереможні, незборимі.
А з мікрофона долина:
«Це воїн сотні... воїн сотні...», 
Дивлюся в небо — дивина:
Там недосяжно-благородні 
Кружляють сотні голубів,
Мов тих качат обняти хочуть,
Підняти душі в голубінь,
Бо в тіл уже закриті очі...
«Небесна Сотня! Людоньки! — 
Із серця вирвалось вулканом,
Небесна Сотня йде в віки!»
Так несподіванно-неждано 
Цей образ крила розпростер,
Злетів над водами Тисини...
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І знає цілий світ тепер:
Небесна Сотня — в Україні.
Та краще б світ того не знав,
Та краще б світ повік не бачив,
Як воїн ангелом ставав,
Як по Тисині плинуть качі...
Архангел воїнів прийма — 
Уже святим у небі тісно!
Не проливаймо ж кров дарма,
Дай, Боже, миру, нині й прісно.

12.03.2016

ПАМ’ЯТНИК НЕБЕСНІЙ СОТНІ
На пам’ятник Небесній Сотні 
Сльозою творчою плачу,
Хай слово, мовлене сьогодні, 
Запалить і мою свічу.
Таку болючу і гарячу,
Таку безвимірно сумну — 
Вся Україна-Мати плаче... 
Сльозою ж не спинить війну!

***
Гаряче серце — наче домна, 
Душа нестримна, як вулкан, 
Сльоза розплавилась і повна 
Свинцю. Нехай тремтить тиран!
На пам’ятник Небесній Сотні 
Вогнем сльозу гартую нині, 
Щоб словом-зброєю сьогодні 
Служити Богу й Україні.

НЕБЕСНА СОТНЯ ВОЇНІВ МАЙДАНУ

Небесна Сотня воїнів Христа 
З мечем Архистратига Михаїла,
З молитвою за Волю на устах 
У Вічність із Майдану відлетіла.
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Небесна Сотня воїнів святих 
І душу, й тіло склали за Свободу,
За розбрат нації взяли на себе гріх, 
Освячені любов’ю до народу 
Їх імена у Небі голубім 
Золотосяйним променем палають,
І над Майданом сотня голубів — 
Безмовними устами Гімн співають.
Вся Україна — Мати під Хрестом, 
Їй серце меч прошив нестерпним болем, 
У душу увірвався напролом,
Сльоза пече й тече кривавим морем.
Цвіт нації узято на приціл,
Знов кілерів злочинець-кат шукає,
Щоб ми не чули крику породіль,
У зав’язі невинний цвіт вбиває.
О мій народе, мученик святий,
У Вічності хвилиною мовчання
І Час, і Простір вмить перехрестив 
У серці матері молитвою прощання. 
Покров Небесний в зорях золотих,
І «Ще не вмерла...» над Майданом лине — 
Молитвою сердець усіх святих 
Творець Всевишній славить Україну!

21–22.02.2014
З 15 год дня до 03 год ночі
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Євгеній САМОЙЛЕНКО 

НАГАДАЛА МЕНІ ЮНІСТЬ СКОШЕНА ТРАВА

За міською метушнею навіть не помітив:
Я забув, які на дотик і на запах квіти.
Як до сонечка тяжіє все живе на світі,
Як спливли десятки років — також не помітив.

Як так трапилось не знаю, що це за дива? 
Нагадала мені юність скошена трава.
Враз згадалось, як в дитинстві, ледь спаде роса,
Кладе трави у покоси дідова коса.

Через тиждень аромати зовсім не такі,
Пахнуть трави літом й сонцем, пахнуть як вві сні.
Сіно ми духмяне й свіже зберемо на віз,
Гнідим коником додому веземо крізь ліс.

Біля хати жде бабуся своїх трударів,
Подоїла вже корівку, спекла пирогів.
Пам’ятаю, ніби зараз той дитинства смак,
Про одне лише шкодую — більш не буде так.

***
Озеро, діброва...
Сонце, два рибалки
Сіли під вербою,
Почуття спокою...

Сиплються з них жарти,
І в очах щасливих
Віра в майбуття,
Думки знайшли спокій,
А душа — життя.
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ОСІНЬ

Коли під ногами яскраво
Розкинула осінь багатства,
Так хочеться йти і мрійливо,
Коханій у очі вдивляться.

А очі закохані в тебе,
І осінь грайливо-чарівна,
Так, саме ти сьогодні
Цієї краси царівна.

НІ ВІЙНІ

Війна — це найстрашніше, 
Біда це одна з усіх бід.
Хвилина всього і лише...
А зникне людини і слід.

І юнь, і дорослі й діти, 
Поклали голову свою, 
Війні байдуже кого бити,
Нема в ній місця для жалю.

Скажімо «ні» війні сьогодні,
Скажімо «ні» війні в цю мить,
І усміхнеться тиша зірці,
І в небі з’явиться блакить.

ПОЛІССЯ

Уявимо, картина: країна-Україна,
Полісся, вечір, вогник у лісі десь горить,
Маленький стовпчик диму
У небеса летить.

У вогні тому жаринка, немов морська перлинка.
Жаринка тліє, тліє, а потім знов горить
Рум’яним, теплим вогником...
Ото чарівна мить!
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Для вуха наймиліша оця чарівна тиша,
І око радує зоря, над лісом щойно що зійшла,
Десь соловейко заспіва…і знову тиша.
Та лиш вогонь у лісі догора. 

БАТЬКОВІ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Хліба дозріли, пахне медом,
Гудуть комбайни за селом,
Свята ж та праця хлібороба,
Зігріта сонячним теплом!

Лице засмагле і три зморшки
Проходять крізь його чоло,
Це він працює без упину,
Це він відроджує село.
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ЦИКЛ «ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ»

Костянтин ГРЕЧКОВСЬКИЙ

ХОРТИЦЯ — СКАРБНИЦЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗЕМЛІ

Ні, ти не знаєш добре України,
Якщо на Запоріжжі не бував,
Де небо — то від хвиль Дніпрових синє,
То золоте — від степових заграв;
Де на весь світ поралить колосками
У січах кров’ю зрошена земля,
Де царство дум, де навіть кожен камінь
Народу невмирущість прославля;
Де сяйво з вод висотують турбіни
А Хортиця сурмить, як пароплав...
Ні, ти не знаєш добре України,
Якщо на Запоріжжі не бував.

Петро Ребро

З давніх часів Запоріжжя було колискою козацтва і вважа-
лося символом справжньої мужності. Регіон завжди уособлю-
вав прагнення українського народу до свободи і незалежності,
а його давня історія — криниця таємниць і загадок різних
епох. Перлиною Запорізької землі є найбільший острів на
р. Дніпро — Хортиця.

Для кожного справжньо-
го українця острів Хор тиця є
святинею нашого народу.
Саме Хортиці су ди ло ся стати
колискою ук раїн ського ко -
зацт ва. Тут ви никла Запо ро -
зь ка Січ. Саме тут козацтво
почало гур ту ватись у війсь -
кову силу. І зовсім не дивно,
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що чергове засідання Ради студентського самоврядування
Запорізького коледжу Університету «Україна» було вирішено
проводити на Хортиці — на Січі.

Зважаючи на унікальність
острова та з метою здійснення
державної охорони і збере-
ження його цілісності, в 1965
році о. Хортиця було оголоше-
но історико-культурним запо-
відником. Постановою
Кабінету Міністрів України у
1993 році йому надано статус
Національного.

НЗ «Хортиця» занесений до Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток національного значення. Археологічні дослід-
ження дають можливість стверджувати, що територія Хортиці
була зоною перебування людини ще за доби мезоліту, про що
свідчать знахідки в північній та східній частині острова.

Численні знахідки різних історичних періодів були підняті
зі дна Старого Дніпра. Багато пам’яток археології пов’язано з
історією Запорозького козацтва.

Починаючи з кінця ХV ст. він став одним з опорних пунк-
тів, де проходило формування запорозького козацтва. Козаки
будували на ньому свої укріплення-засіки. З цього часу
Хортиця стала колискою низового козацтва, основним форпос-
том по охороні південних кордонів держави від татар.
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Значна кількість пам’яток пов’язана з подіями російсько-
турецької війни 1735-1739 рр., в якій безпосередню участь
брали запорозькі козаки. В 1736 році на о. Хортиця була засно-
вана Запорозька верф, а для її захисту побудовані фортеця та
ретраншемент. Декілька десятків суден верфі затонуло біля
острова. Про перебування запорозьких козаків на Хортиці
свідчать численні назви скель та урочищ: Козача могила,
Січові ворота, Совутина скеля, урочище Сагайдачного та ін.

Студенти коледжу провели дослідження щодо різних
варіан тів походження назви острова і дійшли наступних
висновків.

Краєзнавець Юрій Вілінов у книзі «Острів у філіграні епох
та шляхів. Хортицький колаж» вважає, що хортами в давнину
називали вовків. Покровителем вовків у східних слов’ян був
Святий Георгій, «вовчий пастир». В античній Греції сонячний
Бог Аполлон в деяких міфологічних епізодах перетворюється
на вовка. Автор підсумовує, Хортиця — острів вовка, присвя-
чений сонячним богам Хорсу і Дажбогу, або святому Георгію.

За свідченнями українського історика Д. І. Яворницького в
книзі «Історія Запорозьких козаків», острів Хортиця у творах
грецького імператора Костянтина Багрянородного мав назву
острова Св. Григорія; в руських літописах він називається
Хортичем, Кортицьким, Городецьким, Ортинським, Інтрсь -
ким островом; у Еріха Лясоти та в Біплана — Хортицею, в
«Книге большого чертежа» — Хіртицею; в польського хроніс-
та Мартина Бєльського — Хорчикою; у Василя Зуєва й князя
Мишецького — Хортиц; на атласі Дніпра 1786 р. адмірала
Пущина — Хитрицьким; у Рігельмана — Хордецьким остро-
вом, а за поясненням професора Бруна, отримав свою назву від
слова «хорт», тобто борза собака.

Відомий запорізький краєзнавець В. Г. Фоменко вважав,
що назва острова «Хортиця» походить з половецької мови, яка
відноситься до тюркської мовної групи, де корінь «орт»,
«орта» означає «середній», «розташований посередині».
Тобто, таку назву отримав острів, що знаходиться посередині
між двома майже однаковими протоками Дніпра. Появу пер-
шої літери «х» Фоменко пояснив особливостями української
вимови. За іншою версією Фоменка, острів отримав назву від
грецького слова «хортос» — «огороджене місце для випасу ско-
тини». Інше значення «природна фортеця» — могли надати,
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дивлячись на крутий хортицький берег. Це слово в дещо зміне-
ній формі вживається зараз як «форт», «фортеця», «фортифі-
кація». 

Видатний дослідник Запорізького краю Яков Новицький у
книзі «Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старо-
житності» із застереженням припустив, що «назву острова
дано за ім’ям давньослов’янського Бога Хорса, про якого зга-
дується в Нестора та в «Слові про похід Ігоря», котрому
слов’яни догоджували жертвоприношеннями при походах.
Звідси — Хорсиця, тобто місце присвячене Хорсові, або при
переході літер «с» в «т», переході досить звичному і в наші
дні — Хортиця.»

Хортицька земля була
святою з прадавніх часів,
про що нагадують безліч
культових споруд. Тут під
час археологічних дослі -
джень знайдено чимало
кам’яних закладень, кром -
лехів і святилищ, зведених
згідно з віруваннями на -

ших предків. Тоді на Хортиці не було лісів, і ці святилища
робилися на видноті. А тепер, коли йдеш лісом, час від часу
знаходиш кам’яні кола, овали, кільця — ніби якась невідома
сила виводить тебе на ці містичні місця. 

Ми прогулювалися Хортицею самотужки, але також
отримали цікаву інформацію — біля відновлених кромлехів
знаходяться пояснювальні стенди. 

Науковий співробітник Національного заповідника
«Хортиця» Олена Палійчук пояснила:

— Ці кам’яні кола — древні храми під відкритим небом.
Зараз ми вже знаємо, що вони не
мали практичного значення, це
виключно духовні місця. Сьогод -
ні важко відновити, які саме дії
відбувалися на цих святилищах,
але вочевидь, були хороводи та
жертвопринесення. І зараз чудово
видно, що конструкція та форма
пов’язані з культами зародження
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життя (яйцевидна кам’яна кладка), з календарним циклом
(святилище-обсерваторія). Звичайно, все це було пов’язане з
культом Сонця, найдавнішим, притаманним всім народам.

На острові в наш час звели прототип Запорізької Січі - істо-
рико-культурний комплекс «Запорізька Січ». Унікальний істо-
рико-культурний комплекс, що відтворює образ козацької сто-
лиці і атмосферу часів козацтва. Ідея створення на острові
Хортиця історико-культурного комплексу, що є узагальненим
образом козацьких столиць-січей XVI–XVIII століть виникла
ще в 1965 році, але до самого отримання Україною статусу неза-
лежної держави ця ідея була знехтувана з ідеологічних мірку-
вань тих часів. Урочиста закладка комплексу відбулася
14 жовт ня 2004 року. 

Комплекс відтворює образ козацької столиці, атмосферу
часів козацтва і вражає своєю реалістичністю. Січ на Хортиці
побудована за образом справжньої Січі в дещо зменшеному мас-
штабі. Тут розташований внутрішній Кош і примикає до нього
передмістя, Майдан, січовий храм Покрови Богородиці, вежі,
фортифікаційні укріплення, скарбниця, козацькі курені.
Також тут відтворено всі елементи архітектури, культури, побу-
ту і життя запорізьких козаків.

На Січі ми відвідали різні місця, щоб ознайомитися з
інтер’єрами і предметами побуту тих часів. З високою точністю
відтворений інтер’єр військової канцелярії, будинок кошового
отамана. У виставковій залі «Традиційні промисли запорожців»
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представлені такі промисли як рибальство, землеробство та
предмети побуту чумаків.

Ми побували в атмосфері ко заць ких часів і відчули
присутність істо рич ного духу. Незабутнє враження справляє
інтер’єр і атмосфера коза ць кої церкви.

На Хортиці, ніби оживають легенди, здається, що ось зараз
повз промчать козаки на своїх конях.

Виступ козаків супроводжується пострілами з гармат, боєм
барабанів, національною музикою. Яскраві національні костю-
ми, український колорит, середньовічна зброя перенесли нас на
століття назад. 

Ми отримали незабутні вражен-
ня та море позитиву при відвідуван-
ні запорізької родзинки і культово-
го місця — острова Хортиці.
Існують історичні місця, які протя-
гом тисячоліть викликають у люди-
ни подив, трепет і захват. Їх при-
родна краса і неповторність
залишаються в пам’яті назавжди.
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Ярослава СЛОБОДЯНЮК

СТУДЕНТСЬКА ЄДНІСТЬ. ВІННИЦЯ КРІЗЬ ЧАС

Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», маючи філії у різних містах, єднає нашу студент-
ську спілку. Прийнявши запрошення нашої подруги — студен-
тки  Вінницького університету «Україна», помилуватися диво-
вижними краєвидами та долучитися до святкування Дня міста
вирушаємо у подорож «Вінниця крізь час».

На мальовничих берегах Південного Бугу, на відстані
258 км від столиці України розкинулося місто дивовижної
краси та давньої історії, що сягає часів Київської Русі. 

9 вересня свою 654-ту річницю заснування відзначило
м. Вінниця.

Ще з 1798 року, коли місто стало центром Вінницького
повіту, задля подальшого економічного розвитку розпочалося
будівництво Києво-Балканської залізниці та було налагоджене
залізничне сполучення Козятин- Здолбунів, завдяки чому від-
крились можливості безпосередніх зв’язків з Києвом, Одесою,
Москвою, Петербургом, а також з Польщею. У цей час Вінниця
зростає майже у три з половиною рази та посідає перше місце в
Подільській губернії за розміром товарообігу. 

Сучасна Вінниця має розвинену транспортну інфраструкту-
ру: досить якісне автомобільне та залізничне сполучення з
усіма регіонами країни і портами Азовського та Чорного морів.
На відстані 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця
розташований аеропорт «Вінниця» (Гавришівка). Середня три-
валість подорожі по маршруту Київ-Вінниця близько 4 год,
потягом — 3 год. 

Долаючи кілометри шляху, мимоволі поринаємо думками
в історію міста, пригадуючи факти прочитані напередодні. 

Щедра земля і сприятливий клімат зумовили заселення
людьми території нинішнього міста з прадавніх часів.
Упродовж багатьох століть український народ виборював
право володіти своєю землею. Наші предки пережили сторічне
панування Золотої орди, зазнавши близько 30 спустошливих
нападів татар, міжусобні війни у Литовському князівстві,
з якими надалі будуть пов’язувати заснування міста Вінниця.
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Як наслідок, після розгрому татаро-монголів, прагнучи утвер-
дити своє володарювання на Поділлі, Велике Литовське кня-
зівство будує місто-фортецю та започатковує літопис про
м. Вінниця  з 1363 року.

За 654 роки Вінниця стала одним із найбільших міст
Правобережної України, найбільшим містом Центральної
України та культурною столицею Поділля. 

Приємно зазначити, що оглядову екскурсію рідним містом
нам провела студентка ІV курсу Вінницької філії Університету
«Україна», що додало гордості за нашу дружню студентську
спілку! 

Як стало відомо, найдавнішою архітектурною пам’яткою
міста вважаються Вінницькі мури. Колись міцні та неприступ-
ні, підсилені бойовими баштами, вони захищали місто від
татарських набігів. Деякі стіни збереглися і до сьогодні.

Зі слів Владислави, вінничани люблять гуляти парком
садиби графа Гроховського. Турецькі та татарські полонені
звели величавий замок, посадили прекрасний сад та розбили
парк із дивовижними алеями, якими пройшлися і ми. 

Головною визначною пам’яткою та символом міста є Водо -
на пірна вежа, зроблена із оригінальної червоної цегли. У пе -
ріод Великої Вітчизняної війни вежу використовували як
пункт спостереження за бойовими діями, оскільки звідси все
місто видно, як на долоні. І сьогодні баштові куранти вежі від-
міряють час, а кожну годину відмічають мелодійним звуком.

Цікавим видалися Музей-садиба всесвітньо відомого хірур-
га та видатного вченого М. І. Пирогова, Будинок-музей україн-
ського письменника М. М. Коцюбинського, релігійні споруди
XVII–XVIII століть та руїни секретної резиденції Гітлера
«Вервольф». Відомими людьми Вінниччини є також
М.Д. Леонтович (український композитор),  Зельман Ваксман
(мікробіолог, лауреат Нобелівської премії), П. І. Чайковський
(російський композитор) та інші. 

Та справжнім витвором сучасності став світломузичний
фонтан «Рошен» — найбільший плавальний фонтан у Європі.
З настанням вечора все поринає в дивовижну атмосферу
казки. Лунає чаруюча музика, а в такт їй бризки і водяний пил
починають свій танок. А завдяки підводним ліхтарикам та
лазерам на фоні мільйонів крапель води оживає справжнє дійс-
тво — шоу світла, води та музики.
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654 річницю славетне місто Вінниця відзначило 9 вересня
2017 року. Головне міське свято розпочалося з урочистостей на
майдані Незалежності та завершилося великим святковим
концертом за участю українського рок-гурту «Друга Ріка»,
«The Hardkiss» та Олега Винника. 

Феєричним фіналом стало піротехнічне шоу. Коли всі гля-
дачі проговорили код обласного центру 0432, червоні літери
напису «Вінниця» засяяли вогнями. У небо злетів «холодний»
салют — яскравий, але без залпів.

Сповнені гордістю за своє місто вінничани шанують його
історію та традиції. Проект «Вінниця крізь час» привідкрив
645-річну завісу з часів заснування м. Вінниці до сьогодення
для нас і для гостей міста.
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Дарина СТОРОЖУК

РОДЗИНКИ МОГО МІСТА 
ПАМ’ЯТНИК ЖЕРТВАМ 

ПРОСКУРІВСЬКОГО ПОГРОМУ 1919 р.
«Проскурівська кривава баня» (м. Хмельницький)

Історична довідка
З архівних матеріалів

На початку XX століття Проскурів (сьогодні Хмель ни ць -
кий) був відносно великим і перспективним містом. У ньому
налічувалося близько 50 тисяч жителів, з яких приблизно
половину становили євреї. Положення єврейського населення
було відносно пристойним. Але в лютому 1919 року в місто
прибув петлюрівський отаман Семесенко на чолі Запорізької
бригади. Разом з козаками в Проскурів вступив 3-й гайдамаць-
кий полк, вже відомий своєю погромною практикою.

У місті був порядок, і солдати навіть «платили за взяте
ними в магазинах». Влада їх командира була незаперечна, і
ексцесів начебто очікувати не доводилося.

Як пише дослідник Гусєв-Орєнбургський: «Тижнів за три
до подій сталося те, що виявилося для Проскурова фатальним,
а саме — у Вінниці відбувся з’їзд більшовиків. Він виніс резо-
люцію про необхідність більшовицького повстання у Поділь сь -
кій губернії, день повстання було призначено на 15 лютого».

Початок перебування у Проскурові командир бригади нака-
зав відзначити парадом. Дивним було те, що провів він його не
в центрі міста, а на околицях, де жила єврейська біднота, але
незабаром все з’ясувалося. З’явився наступний наказ, зверне-
ний насамперед до єврейського населення: 

«Наказ № 6
по Запорізькій козачій бригаді 
українського республіканського війська
імені Головного Отамана Петлюри 
6 лютого 1919, Проскурів

«Пропоную населенню припинити свої анархічні виступи, так як
для боротьби з ними у мене сили достатньо. Найбільше ставлю це на
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вид жидам. Знаєте, що ви народ всіма націями нелюбимий, а творите
такий безлад між хрещеним людом. Невже вам не хочеться жити,
невже вам не шкода своєї нації? Якщо вас не чіпають, то сидіть смир-
но, а то ось така нещасна нація обурює бідний люд».

За фатальним збігом обставин, місцеві революційні елемен-
ти, і в тому числі євреї (що не складали більшості і не грали ке -
рів ну роль), що спиралися на більшовицько налаштовані части-
ни місцевого гарнізону  15-й Білгородський і 8-й Поділь ський
полки, задумали підняти повстання проти влади Директорії.
Це і слугувало зручним приводом до різанини, яка нишком під-
готовлялася ще раніше.

Був оголошений новий наказ, в тексті якого, серед інших
грізних висловів, містилися й такі: «Мною прийняті були най-
рішучіші заходи , щоб придушити підняте повстання. Дуже
може бути, що серед жертв, полеглих під ударами моїх коза-
ків, є багато невинних, але так як нічого не може обійтися без
помилок, то вони і тут могли мати місце».

Цей наказ був опублікований вже після початку звірячого
погрому, який своєю лютістю, масовістю й організованістю
перевершив майже все, що можна згадати в багатій погромами
історії України. За спеціально розробленим планом , під керів-
ництвом своїх командирів, військо вирушило винищувати
єврейське населення, яке не мало ніякого відношення до
купки змовників, що намагалися забрати владу у петлюрівців.
Козаки йшли під музику , включивши в свій похід навіть сані-
тарний загін. Вони йшли «воювати» з мирним єврейським
населенням.

Молодий отаман «дав хлопцям погуляти». Але одночасно
він поклав на них «місію». Він заявив їм, що «євреїв необхідно
вирізати для порятунку України». Коли один офіцер запропо-
нував замість погрому накласти на євреїв контрибуцію,
Семесенко пригрозив йому розстрілом.

Протягом декількох днів, з перервою на обід, орудували в
єврейських будинках козаки — жоден будинок не був пропу-
щений і мало кого з жителів «забули». Розсипавшись по єврей-
ських вулицях групками від 5 до 15 осіб, з абсолютно спокій-
ними обличчями входили козаки в будинки. Цілі квартали
вирізалися поголовно. Перед тим як жертву вбивали, її підда-
вали найжорстокішим, болісним знущанням. Вбивці застосо-
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вували переважно холодну зброю. Адже отаман наказав «різа-
ти, але не стріляти».

Погромники відрізнялися садистською жорстокістю. Ві до -
мі випадки, коли деяким жертвам були нанесені кілька десят-
ків різаних і колотих ран. Винищення сім’ї починали з вбив-
ства дітей, яких катували на очах у батьків, а потім вбивали
і дорослих. Багато трупів були знайдені знівеченими, з відру-
баними головами. Безліч жінок було зґвалтовано. Людей стя-
гували з горищ. У льохи, набиті людьми, кидали гранати.

За наказом Семесенка, з санітарних пунктів були зірвані роз-
пізнавальні знаки, зносити поранених було нікуди. Убитих не
дозволяли ховати. Коли ж євреї, що залишилися в живих після
першого погромного дня, спробували все ж поховати близьких,
на них знову накинулися, і ще п’ять сотень були знищені.

Випадки захисту жінок і дітей з боку неєврейського насе-
лення невідомі, розповідає «Чорна книга про погроми». Але
виключення все ж були, наприклад , відчайдушне і героїчне
втручання диякона Кочаровського, який просив гайдамаків
припинити різанину. Коли це не допомогло, він закричав:
«Ріжте і мене!» Його закололи і продовжували вбивства.

Український громадський діяч Верхола на засіданні місь -
кої Думи в Проскурові сказав, звертаючись до Семесенка:
«Отаман, ти думав побудувати Україну на єврейській крові.
Так знай, що цим ти погубив Україну. Тому що немає такого
хімічного засобу, який міг би вивести єврейську кров. Ти
погрожуєш мені ?! Але що ти можеш зробити? Вбити? На, стрі-
ляй! Якщо зарізали три тисячі євреїв , то не буде великої біди,
якщо загине один Верхола. І не тільки за три тисячі євреїв, а
якщо і за десять євреїв я міг би поставити свою голову, то я б це
зробив». Але ці безстрашні виступи не могли зупинити вини-
щування невинних.

У більшості ж своєму населення міста мовчало, а селяни
скористалися становищем, що склалося, для пограбування. На
жаль, і серед городян інтелігентних професій знайшлися ті,
хто визнав можливим приєднатися до вбивць і грабіжників.

У неділю дозволили зібрати трупи, щоб звезти тіла до місця
поховань. Займалися цим родичі загиблих і добровольці. Тіла
наказано було завантажити на підводи і поховати в загальних
ямах, виритих у полі, деякі з цих братських могил вмістили до
800–900 загиблих. А коли тіла були спущені в землю, настала
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черга тих, хто зібрався біля могил, щоб хоч так пом’янути уби-
тих — погромники закидали їх гранатами і звалили тіла в ті ж
ями.

Вбивці намагалися не залишати слідів злочинів — землю
утрамбували і вирівняли. Після цього було вбито ще півсотні
євреїв: гайдамаки виявили їх на вокзалі, вже у вагонах —
люди сподівалися вислизнути з міста смерті. їх погнали в поле,
змусили вирити собі могилу, роздягнули догола і холоднокров-
но розстріляли. З великою помпою, у супроводі санітарів і сес-
тер милосердя, Семесенко, нарешті покинув Проскурів. Вбито
1200 осіб, поранено — 600. З них померло понад триста».

А ось що розповідав про події у Проскурові сам Іван
Семесенко:

«Проскурів я вважав поважним стратегічним пунктом на
випадок відступу штабу Армії і Директорії з Винниці і Жме -
рин ки. На моє здивування, місцева влада складалася з людей,
які не відповідали своєму призначенню і серіозності менту. їх
легковажність дала місцевим большевикам широкі можливос-
ті агітувати навіть у військових частинах... Місцева влада
свого дочекалася: 14 лютого большевики збройно виступили
проти Директорії... Не довіряючи місцевій команді, всю іні-
ціативу придушення цього повстання я взяв на себе... Війна на
сльози не вдаряє, методи її назавше виключають і серце, і
жалі, і сльози. Большевики стали на правдивий шлях, коли
оголосили свій терор, якого ще не зазнавали люди на білому
світі. Або, або... Большевицькі методи у нашій боротьбі єдині і
для нас, для нашої перемоги. Просякнутий такою вірою, я,
признаюсь, наказав вирізати місцевих Жидів до щенту. Я мав
цим терором попередити все жидівське населення України, що
їх теж чекає ця недоля, наколи вони не кинуть своєї праці в
рядах наших ворогів. Цим актом я мав вплинути і на Петлюру,
який намагався і ворога подолати, і не пошкодити його здо-
ров’ю. Мене обвинувачують в антисемітизмі. Дурниця! Додаю,
погроми — мій тактичний маневр на полі бою. Преса чорнить
мене, як бандита. Населення Проскурова ствердить: ні один
жид не поскаржиться, що його ограбували мої люди. Преса
навіть не уявляє собі, що наколи б я був дійсно бандитом, то
награбувавши грошей, певно, давно кудись зник би, і жив би,
як у Бога за пазухою. Така моя правда: в Проскурові я визво-
лив Директорію і Армію від трагічної несподіванки. І що було
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мені в подяку? На другий день представники Міської Думи
закинули мені, як я посмів пролляти на вулицях кров. І сміш-
но мені, і гірко!

Жалкую тепер, що тоді я обмежився лише слідством, а не
розстріляв їх на місці. А була така думка. Хіба розуміли ці
шпаки, що то є війна і де кінчаються її межі.

З Проскурова я мав виїхати в запілля ворога, аби глушити
його ззаду. У Кам’янці, де я мав підготовитись до цієї подоро-
жі, я несподівано був заарештований з наказу Петлюри».

При штабі Дієвої Армії було два вагони, в яких перебували
вояки Армії УНР, і серед них чимало отаманів, які чимось про-
штрафилися. Для Семесенка місця вже не вистачило. Його від-
вели в товарний вагон — о, глузлива посмішка долі! — до євре-
їв-комуністів Мойсея Шустера та Ісаака Вайсберга та
росіянина-більшовика Володимира Булгакова. Михайло
Середа мав дозвіл заходити до цього вагону. Він був свідком
розмов в’язнів. Коли Шустер висловився нешанобливо про
українську одежу, як про «маскарад» та й взагалі про наш
народ, отаман спокійно відповів:

«Прошу з’ясувати мені, чому незалежна Україна застряну-
ла Жидам поперек горла? Чому більшість чекістів з Жидів?
Всі комуністичні організації в жидівських руках. Політко -
мами в совєтських військах — в більшості Жиди. Я маю дока-
зи, що жорстока лють, знущання, глузування, які учинено над
моїми полоненими, були жидівського походження».

Михайло Середа так описував отамана: «Своїм зовнішнім
виглядом Семесенко складав вражіння спокійного, урівнова-
женого і поміркованого чоловіка. Середнього зросту, бльон-
дин, з холодними сіро-блакитними очима, з чесними рисами
обличчя, стрункий, чемний в розмові — він, певно, користу-
вався серед жіноцтва широким кредитом».

«Були на ньому вишивана шовкова сорочка, підперезана
осетинським ремінцем, синє галіфе з генеральськими лампаса-
ми, лакерові чоботи, на голові — чорна смушева шапка... Він
мав незвичайну енергію і рішучість, не визнавав ніяких авто-
ритетів, включаючи сюди і авторитет С. Петлюри.

Петлюра же наказав провести слідство якомога швидше і
суворо покарати винних. Семесенка перевезли до Кам’янської
в’язниці. «На наше безголов’я, — говорив він, — провід над
військом забрала людина, яка намагається догодити і соціаліс-
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там, і правиці, селянам і поміщикам, жидам і Європі. Коли
людина позбавлена своєї волі і спирається на волю юрби, 
карта його на таку величну ставку, як визволення нації, напев-
но буде бита. Коли Бог допоможе мені позбутися оцих кайданів
і вийти на волю, я знайду сили перебрати на себе верховну
владу і щасливо закінчити боротьбу. Я навіть у своїй думці не
можу припустити, що Петлюра мене розстріляє. Уявіть собі,
померти так безславно, чорт знає де...».

Слідство добігало кінця. Раптом Кам’янець захопили дені-
кінці. Слідча комісія розбіглася і Семесенко опинився на волі.
З вірними йому козаками прибув до Галичини, одружився,
перебув у родинному колі зиму 1919–1920 років. Навесні
1920 р., зачувши, що полковник Олександр Удовиченко фор-
мує 3-ю Залізну дивізію, зголосився до неї. Взнавши про це,
штаб армії наказав арештувати отамана. Семесенко змушений
був розпустити свій загін. Він мав якийсь фантастичний план
роздобути за кордоном гроші, спорядити армію, на чолі якої
вернутися в Україну...

На чеському кордоні Семесенка заарештовують. Привозять
до Чортківської в’язниці. Польовий суд постановив розстріля-
ти його. Охорона штабу Дієвої армії вивезла його у поле за
Чортковом. Коли Семесенка поставили до скелі, він кинувся
на сторожу, стискаючи то одного, то другого у залізних обій-
мах. До світанку сторожа не могла з ним упоратися. Нарешті
повалили на землю і вже лежачого забили.

Свідок проскурівської трагедії — підполковник Михайло
Шадрин писав з цього приводу: «Жиди, підготовляючи перево-
рот, приєднали до повстання Проскурівську залогу, котра
складалася з покликаних по мобілізації після повалення геть-
мана бувших солдат розваленої російської армії, ще перейня-
тих духом революції грабіжництва, сваволі та мітингування.
Натурально, що цей елемент, до остатку розложений жидами
від того часу, як приєднався до повстання і позбувся своїх стар-
шин, а з тим і решток дисципліни, почав уявляти із себе банду,
здібну лише до погромів та різні безоружного населення. А
тому і цілком ясно, що ця банда, котру вабила до повстання,
головним чином, надія пограбувати буржуїв, побачивши, що
повстання не вдалося, що повороту до полків немає і все одно
прийдеться тікати додому, почала різати та грабувати жидів,
аби винагородити себе й помститися за обмануті надії».
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В кінці XX століття монумент присвяченій пам’яті жертв
проскурівського погрому виявився під загрозою руйнування.
Але завдяки зусиллям громади та Хмельницького благодійно-
го фонду «Хесед Бешт» він був реконструйований і збережений
для майбутніх поколінь.

Історія і культура України — це історія і культура всіх
народів, які її населяють, отож трагічна загибель українських
євреїв - це не лише сторінка історії єврейського народу, а й час-
тина України XX століття.

Зрозуміти божевілля катастрофи неможливо, але і не
осмислювати події того часу не маємо права — це наш
обов’язок перед нащадками, в ім’я того, щоб це ніколи не
повторилося. І якщо осмислення хоч в якийсь спосіб здатне
впливати на майбутнє, застерігаючи від наступних трагедій, то
цей пам’ятник, на мою думку, здатен відіграти таку роль.
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Юлія ІЛЬЧУК

ІСТОРІЯ ТА АРХІТЕКТУРА 
ЗАМКУ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ

Замок князів Острозьких — резиденція князів Острозьких,
збудована на мисоподібній ділянці при злитті рі -
чок Случі та Ікопоті, як органічна частина міської інфраструк-
тури Старокостянтинова в останній чверті XVI століття.

Площа замку є чи не найбільшою серед волинських замків,
проте вона ніколи так і не була забудована. Головні замкові
споруди — палац, домова церква й оборонна вежа,притулені
одна до одної так, ніби під час їхнього зведення забракло про-
стору.

Власне сам палац, як і оборонна вежа, сьогодні перебувають
в досить занедбаному стані. Палац поступово пристосовується
під музей «Старий Костянтинів».

Унікальність замку в Старокостянтинові полягає передусім
у тому, що закладено і побудовано його було разом з усім міс-
том в доволі стислі терміни.

Формальною причиною побудови міста Костянтинова і зам ку
стала прогалина, що існувала в оборонній системі волин-
ських земель на шляху татарських вторгнень. Поряд з будів-
ництвом укріплених міст Базалії та Острополя, вклю ча ю -
чи Красилів та Любар, в долині південної Случі створювалася
лінія укріплень, розташованих одне від одного на відстані
у кілька десятків кілометрів.

XVI століття
4 січня 1561 року князь Василь Костянтин Острозький при-

дбав у Василя Лабунського третю частину села Колищенці
(Коліщинці), отримавши королівські привілеї на заснування
міста і Маґдебурзьке право для нього. Назване на честь бать-
ка Костянтина Івановича Острозького Костянтиновом, місто і
замок активно розбудовувалися до початку 1570-их років.
Після повернення у власність Василя Костянтина Острозького
столичного Острога, увага до розбудови Костянтинова зменши-
лася, проте будівельні роботи тривали до початку 1580-их
років.



173

Костянтинівська резиденція князів Острозьких вперше зга-
дується у джерелах в середині 1570-их років у зв’язку з відві-
динами замку замовником будівельних робіт. У наступні двад-
цять років Київський воєвода відвідував резиденцію ще
щонайменше п’ятнадцять разів.

Надалі замок набув статусу адміністративного центру
Костянтинівської волості.

В 1591 році сотником надвірної козацької сотні Костян ти -
нівського замку служив Северин Наливайко.

XVII–XVIII століття
Станом на 1610 рік замок складався з дванадцяти будівель.
Як свідчить інвентар, з 1621 року замок було суттєво

озброєно. Татари жодного разу не змогли його взяти.
За інвентарем 1635 року, складеним А. Вільгою:
Замок від міста окопано валом земляним; до замка камінна

стіна з обох боків камінної брами двоповерхової; перед зам-
ком — міст, а на кінці його від міста — два ґанки на камінних
стовпах. Брама камінна, при ній кімната з грубкою кахельною
та лавками. Серед замка — дім великий дерев’яний. За цим
будинком, у кутку камінної стіни, був міст на вал: міст попсо-
вано. Там же земляний вал від річки Ікопоті. Будинок камін-
ний (палац); під ним цойґгавз для зброї під сходами, що ведуть
на другий поверх; до цойґгавзу ворота подвійні пофарбовані,
чотири вікна з залізними ґратами над цойґгавзом.

Будинок цей двоповерховий — наверх ведуть двоє камін-
них сходів; під ними дві лавочки. На другому поверсі зала,
вікна в ній від Случі з залізними ґратами в цині; в залі лавки,
грубка кахельна; далі кімната, за нею світлиця кругла, в бас-
тіоні знов світлиця, вікна в цині. За палацом церква хатня,
камінна, крита дахівкою. За церквою частина камінної стіни
тягнеться до середини замка; під стіною вихід для води. До
замка веде дерев’яний міст на камінних балках. Замок побудо-
вано з дерева дубового в зруб, — у три стіни, обмазані глиною.
У брамі до замка ворота подвійні. В середині замка порожні
кухні. В замку сторожок 63, під ними комор порожніх, що міс-
цями обвалились, 72. На одному з бастіонів від камінного пала-
цу є годинник пошкоджений. За замком — стайня-маштарня і
біля них — світлиця й комора. Біля замка — від валу місько-
го — шматок камінної стіни з виходом для води; друга вихідна
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камінна міститься в валі від річки Ікопоті; в ній ґрати
дерев’яні.

Інший інвентар з 1636 року засвідчує, що досить розвинена
замкова інфраструктура вже потребувала ремонту. На той час
на замковому терені розташовувалися: потужна в’їзна брама,
великий дерев’яний будинок із залою на партері на п’ятнад-
цять вікон і мурований арсенал.

1648 року замок взяли приступом повстанці Хмель ниць -
кого. Від міста після штурму лишилося заледве два доми. Тут
же формується Старокостянтинівська сотня Волинського
полку. 26 червня 1649 в замку перебував сам повстанський
провідник Богдан Хмельницький. У 1673 році в замку розмі-
щалася козацька залога Петра Дорошенка. Під час похо-
ду 1675 року Ібрагима Сатани на Львів турецьке військо безус-
пішно намагалося здобути твердиню.

Наприкінці XVII століття замок реконструйовано. Після
смерті онуки Костянтина Острозького Анни Ходкевич (†1654)
замок як спадщина по жіночій лінії перейшов до кня -
зів Санґушків. З того часу ніхто з власників на стало у ньому не
мешкав. Серед вдосконалень, здійснених під ту пору, слід зга-
дати добудування нартексу до домової церкви. Замок оренду-
вали різні люди й використовували переважно для господар-
ських потреб.

XIX–XX століття
Після загарбання південно-східної Волині Російською

імперією замок в Старокостянтинові використовувався вже під
урядові установи. Зокрема, з 1905 року у замку розмі ще -
но поліційну залогу. 15 січня 1929 року РНК УСРР ухвалила
створити на основі «замку колишніх князів Острозьких»
Державний історико-культурний заповідник республікансько-
го значення.

У 1930 році замок обстежила наукова експедиція ВУАН під
керівництвом Олексія Новицького, яка розробила реставра-
ційні плани, що набули втілення протягом кількох наступних
років. В замковому палаці закладено музей. Власне експози-
ція, у складі історичного і природничого відділів, займала дру-
гий поверх центральної замкової споруди.

В 1944 році під час наступу Червоної Армії замок було суттє-
во пошкоджено. Зокрема повністю знищено дах домової церкви.
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1954 року історико-культурний заповідник ліквідовано.
Понад чотири тисячі музеїв фонду передано до музеїв Могилів-
Подільського, Острога, Чернівців та ін. Замок віддано під гос-
подарські структури.

1974 року на території замку комуністичною владою, на
чолі з першим секретарем Старокостянтинівського районного
комітету КПРС Володимиром Фурманом, знищено могилу
загиблих в часи німецько-радянської війни радянських воя-
ків, біля муру викопано рів під стрільбище, розкрадені кон-
структивні елементи покрівлі пам’ятки.

В’їзна брама. 1920-ті
У 1990-х роках на замку фахівцями інституту

«Укрпроектреставрація» проводилися наукові вишукування.
Згодом розпочалися реставраційні роботи, внаслідок яких
замок лише постраждав. Палац перекрито бетонними плита-
ми, що спричинило навантаження, не розраховане на старі
стіни. Покрівля була відтворена лише частково. Будівельне
сміття і закам’янілий цемент перетворилися на завали. Неза -
кон сервовані фрески домової церкви почали обсипатися.
Зекономлені кошти були розкрадені, порушено кримінальні
справи. Подібні реставраційні роботи, коли фактично відсутнє
бачення подальшого використання будівлі з економічної точки
зору є цілковитою безглуздістю, призводять до повторного
занепаду і потреби поновної реставрації пам’ятки.

XXI століття
З 2010 року Старокостянтинів уключено до списку «Міст

пріоритетного втручання» в рамках пілотного проекту Ради
Європи «Реабілітація культурної спадщини історичних міст».
Передбачається створення Державного історико-культурного
заповідника «Старий Костянтинів», реставрація пам’яток.

Того ж року двоє депутатів Старокостянтинівської міської
ради Георгій Висоцький і В’ячеслав Кучер, з дозволу міського
голови Миколи Мельничука, вибрали частину ґрунту з прибе-
режної смуги біля домової церкви, завезли піску й облаштува-
ли пляж.

У вересні 2011 року громада міста зініціювала благодійну
акцію «Подаруй замку майбутнє». Станом на 14 березня 2011
року вдалося зібрати 14062 гривень пожертв, частина з яких
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була витрачена на виготовлення облікової документації, виго-
товлення нових охоронних дощок на замок, закупівлю необ-
хідних для реставрації будівельних матеріалів.

АРХІТЕКТУРА
Замок збудовано на мисоподібній ділянці при злитті

річок Случі й Ікопоті, що за формою подібна до видовженого
трикутника, дві сторони якого омивалися водою, а третя межу-
вала з містом. Від міста замок мав посилений оборонний кор-
дон, що складався з рову з водою, земляного валу з кам’я -
ним муром товщиною 1,5 м і висотою 5,8 м. Нині, мур, що
оточував замок по всьому периметру, частково зберігся лише із
західної сторони. За описами, замок мав п’ять веж. До наших
днів частково вціліли лише дві. На відміну від інших замків
надслучанської лінії, відрізнявся кращими оборонними влас-
тивостями.

На думку окремих дослідників, дещо курйозним виглядає
Старокостянтинівський замок з погляду розпланувальної ком-
позиції. Площа замку є чи не найбільшою серед волинських
замків, проте вона ніколи так і не була забудована. Головні
замкові споруди — князівська резиденція (палац), домова цер-
ква й оборонна вежа, притулені одна до одної так, ніби під час
їхнього зведення забракло простору.

Поєднання головних споруд є нічим іншим, як загубленою
у часі Старокостянтинівською реплікою популярних у Європі в
романські часи палаців (лат. palatium), в яких поєднувалися
репрезентаційна зала, житлові кімнати і каплиця.

Власне сам палац, як і оборонна вежа, сьогодні перебувають
в досить занедбаному стані. Палац поступово пристосовується
під музей «Старий Костянтинів».

В’їзна брама
Влаштована для в’їзду й оборони зі сторони міста та вклю-

чена в оборонне кільце замку. Брама була обладнана підйом-
ним мостом. Вимурувана з каменю, другий ярус — цегляний, у
проекції квадрата. Залишився лише перший ярус, в якому
влаштовано наскрізний арковий проїзд. Частково зберігся
декор західного фасаду. Накрита шатровим дахом.
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Князівський палац
Палац, що являє собою видовжену в проекції двоповерхову

будівлю, розташовану майже впритул до південної берегової
лінії, значно постраждав також і внаслідок нефахово проведе-
них реставраційних робіт 1990-х років. Стіни, викладені з піз-
ньосередньовічної цегли, виявилися неготовими до наванта-
ження залізобетонного перекриття.

Домова церква Пресвятої Трійці
В більш-менш пристойному стані знаходиться тільки зам-

кова церква Пресвятої Трійці, відновлена завдяки отцю-на -
стоя телеві Степанові Капустинському і парафіянам УПЦ (КП).
Це невелика за розмірами храмова споруда з апсидою і сиґна-
туркою. Споруду перекрито циліндричним і хрещатим скле-
піннями. Простір нави поділено простінками, що спираються
на чотири стовпи, з характерними стрілчастими арковими про-
різами. Храм оздоблено розписами, виконаними в різні часи.
Зосібна в 1987 році на південній стіні церкви виявлено, як
гадають, парні портрети князів Василя Костянтина і його
сина Олександра.

Мистецтвознавці вважають, що на розписах відтворено
реальну подію, яка мала місце 1603 року — передчасну смерть
Олександра Острозького, що само собою вже унікально для
історії українського мистецтва XVII століття. На фресці зобра-
жено чоловічу постать у синьому жупані, ймовірно Василя
Костянтина, зліва від якого, головою на великій подушці,
лежить чоловік в білому вбранні, ймовірно Олександр.
Над хорами, розташованими над західним нартексом храму,
міститься зображення чотирьохдільного герба князів Острозь -
ких в кольорі. У давнину хори сполучалися безпосередньо з
князівською резиденцією на рівні другого поверху. Масивна
оборонна прибудова з південного боку храму, що нині викорис-
товується як ризниця, у минулому, мабуть, була однією з п’яти
відомих замкових веж.

Оборонна вежа
Архітектурним акцентом південно-західного рогу замку є

двоярусна оборонна вежа зі стрільницями для фронтального та
флангового обстрілу. Прикрашена двоярусним аттиком, поши-
реним на ту частину резиденції, що прилягає безпосередньо до
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вежі. Перекриття першого ярусу склепінчасте — півсферичне,
другого ярусу — по балках.
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Юрій ДРЕВЛЯ

ЛУЦЬК З ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ

Луцьк — одне із найдревніших міст України. Першу згадку
про Луцьк знаходимо під 1085 роком в Іпатіївському літописі. 

Сьогодні Луцьк зберігає провідні позиції в політичному,
економічному, культурному та релігійному житті Волині.
Місто — одне з найбільших на західній Україні. Прикордонне
розташування Волині робить Луцьк центром міжнародної тор-
гівлі. Нові економічні умови розвитку змінюють і зовнішній
вигляд міста.

Центральною пішохідною вулицею в Луцьку є вулиця Лесі
Українки. Вона тягнеться від майдану Братський міст, пере-
тинає вулиці Сенаторки Левчанівської, Кривий Вал, Пушкіна,
Крилова, Градний Узвіз та виходить до Театрального майдану
в центрі міста. Довжина вулиці Лесі Українки — 730 м.
Зародившись ще в епоху середньовіччя, вулиця відігравала
роль одного із головних напрямів на заглушецькому передміс-
ті Луцька. Вела від міста на північ та схід. Із ХІХ століття
вулиця була головною у місті. В радянський час стала пішохід-
ною. Сьогодні вулиця відіграє роль важливої торговельної
артерії міста.
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ФОТОЕРМІТАЖ 

Анастасія КАЛАЧОВА

МИКОЛАЇВЩИНА В РОЖЕВОМУ

Безкрайні степи
Миколаївщини

І тиша, і спокій
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Небо втопилося
в водах

Корабелів... 

Сонячна доріжа
заходу
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Надія САГАН 

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 

День вишиванки 

Наша Україна 
в наших руках
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Неля СУХОРУКОВА 

НАШ ТЕРНОПІЛЬ 

На посвяті 
у студенти

На Дні здоров’я

На пленері 
Палітра нашого міста
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На акції 
«За чисте місто»

На міському квесті
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Оксана КАРПОВА

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
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Ольга ЗУБАНЬ

ФЛЕШ-МОБ  «ЗА МОВНУ БЕЗБАР`ЄРНІСТЬ»

В центрі м. Полтава за участю студентів Полтавського
інституту економіки і права був організований та проведений
флеш-моб до Міжнародного дня перекладача жестової мови.
Учасники  заспівали пісню про Полтаву мовою жестів.
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Жанна МОГІЛЬОВА

ДУША РІДНОГО МІСТА

Кожен регіон славиться своєю надзвичайністю та красою.
Кожен куточок України, без перебільшення, огорнутий диво-
вижною неповторністю нашої природи. Але, нажаль, за життє-
вим клопотом більшість, просто не помічаємо, те диво, що зна-
ходиться зовсім поруч.
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Ольга ІНОЗЕМЦЕВА 

ПОДОРОЖУЮЧИ ЗА МЕЖАМИ БАТЬКІВЩИНИ
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