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Після розпуску попередньої коаліції,
відставки уряду і внесення змін до Регла�
менту Верховної Ради реґіонали провели
блискавичне переформатування централь�
ної влади. Те, що потребувало тижнів і міся�
ців, відбулося за кілька годин. 

9 березня парламент ухвалив у другому
читанні закон про зміни до Регламенту сто�
совно способу формування коаліції. Введе�
но неконституційну норму. За Конституцією,
правлячу коаліцію формують депутатські
фракції, що сумарно мають більшість ман�
датів парламенту, тобто 226. За новою нор�
мою, коаліцію формують фракції (принаймні
дві), плюс інші охочі з позакоаліційних фрак�
цій. Мотивація очевидна, адже у колишньої
опозиції  — а це Партія реґіонів і компартія,
плюс Блок Литвина, який переметнувся до
реґіоналів, — сумарно лише 219 мандатів.
Тому й потрібно було доповнення коаліції
“тушками” окремих депутатів. 

Уже 10 березня В. Янукович як гарант
Конституції підписав цей антиконституцій�
ний закон. А 11 березня — фінал. Було під�
писано нову коаліційну угоду й оголошено
про створення нової коаліції. Її склад — 235
депутатів. Це три фракції — Партії реґіонів,
Блоку Литвина, компартії (разом 219 ман�
датів), та ще 16 депутатів від БЮТ і НУ�НС. 

Коаліція визначилася з поданням пре�
зидентові кандидатури прем’єр�міністра —
Миколи Азарова, а за поданням В. Янукови�
ча парламент ухвалив постанову про приз�
начення Азарова прем’єр�міністром. “За”
— 242 голоси, тобто, крім коаліції, ще кіль�
ка “тушок” з опозиції та четверо позафрак�
ційних: Тарас Чорновіл, Інна Богословська,
Ігор Рибаков, Василь Кисельов. Майже

стільки ж голосів, тобто коаліція та інші
“тушки”, набрало голосування за призна�
чення міністрів. 

Отже, конфігурація влади визначилася.
Відтепер владна коаліція — це Партія реґіо�
нів, Блок Литвина, комуністи, а опозиція —
БЮТ і НУ�НС. Тобто все навпаки до того, що
було за тиждень�два перед цим, за одним
цікавим винятком: і в тій, і в цій коаліції при�
сутній Блок Литвина. 

Фракція Блоку Юлії Тимошенко 11 бе�
резня офіційно заявила про перехід в опо�
зицію. Це важливо, бо, за новим законом
про Регламент, в парламенті має бути лише
одна опозиція, логічно — з більшої опози�
ційної фракції або об’єднана. І під керівниц�
тво опозиції потрапляють чимало парла�
ментських комітетів, зокрема  бюджетний,
регламентний, свободи слова. 

Того самого дня оголосила про перехід в
опозицію і фракція “Наша Україна—Народна
Самооборона”. Це була одна з політичних
інтриг ситуації. Бо до останнього дня  трива�
ли перемовини реґіоналів з цією фракцією
про входження її в коаліцію. НУ�НС довго
торгувалася, як і всі останні тижні, лунало
чимало голосів про потребу “консолідації“,
були вимоги призначити прем’єра від
НУ�НС — Ющенка чи Яценюка. На це було
отримано від реґіоналів категоричне “Ні!” і
заяву: всі торги — після вступу фракції до
коаліції. І навіть після цього у фракції знай�
шлося 25 депутатів, які проголосували за
входження до коаліції. Цікаво, чи були серед
них депутати від Української народної партії:
за Азарова деякі з них голосували. 

Завершилося нічим, бо для рішення
фракції треба не 25 голосів, а її більшість —
37. Фракція перейшла в опозицію. Її голова
Мартиненко відразу  заявив, що не треба їх

тягти в об’єднану опозицію, підминати під неї
— це натяк на БЮТ і на можливість формуван�
ня НУ�НСівцями якоїсь “паралельної” опози�
ції. А реґіонали робитимуть усе для подріб�
нення опозиції, як і для поповнення коаліції
новими “тушками” — аж до конституційної
більшості. Але що це — повтор  витівки 2007
року, через яку було розпущено парламент? 

То що за всім цим — консолідація чи
узурпація? З одного боку, звичайно ж, узур�
пація влади. Бо важко говорити про різні її
гілки, про взаємний контроль, про те, що
загалом ми перейшли до парламентсько�
президентської республіки з не такими вже
великими повноваженнями Президента і
великими — парламенту й уряду. Що пар�
ламент, тобто представницька влада, яку
обрав весь народ, має бути противагою
узурпації влади президентською гілкою. А
яка тут противага, коли узурпують сам пар�
ламент? Не кажучи вже про рівень консти�
туційності того, що сталося. До речі, фрак�
ція БЮТ уже оскаржила в судах, Конститу�
ційному й Адміністративному, сам спосіб
створення нової коаліції і призначення нею
уряду. І якщо суди (ми забули ще й про цю
гілку влади) визнають це неконституційним,
тоді матимемо нелегітимну владу (коаліцію
й уряд), яку треба буде знову формувати.

Усе це так. Але… для усталених демо�
кратій. У демократичних країнах Європи
цілком звична ситуація — правий парла�
мент і лівий президент чи навпаки. Та це не
про нас. Бо чи можна уявити варіант —  пре�
зидент Янукович і уряд Юлії Тимошенко, ко�
ли ми п’ять років бачили війну двох лідерів
Майдану. Тому стомлене політичними пе�
рипетіями українське суспільство вже май�
же готове прийняти все, що сталося, як
давно бажану “консолідацію влади”. Навіть
якщо це “не дуже” законно. Бо все це, мов�
ляв, задля наведення порядку, виходу з
кризи, порятунку економіки. Тобто давно ві�
дома теза: “Мета виправдовує засоби” з
давно й добре відомими наслідками… 

КОНСОЛІДАЦІЯ ЧИ УЗУРПАЦІЯ?
Що відбулося в Україні — довгоочікувана консолідація влади, як

твердять її представники, чи узурпація, як заявила нова опозиція?
Ось ще один предмет гострих суспільних дискусій і аналізу. 

Фото Олеся Дмитренка 
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“СЛОВО ПРОСВІТИ” ч. 11, 18—24 березня 2010 р. 

Спадщина
“Хай наше слово не вмирає,

і наша правда хай живе!”
Максим Рильський
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Максим Рильський — дивовижний поет,
який почав з оспівування романтичних “білих
островів”, “синьої далечіні” мав широку еру�
дицію, любив простоту, риболовлю, рідну Ро�
манівку Сквирського повіту на Київщині, звід�
ки родом його мати і де пройшли дитячі роки.
1924�го він писав: “Тож не дивуй, що — стом�
лений без праці — // Смиренно утікаю, мов
Горацій, // На вогкий шовк родимих берегів,
// Де я зростав, де слухали мій спів // Лелеки
й чаплі — не панфутуристи, // Де тепле небо,
де повітря чисте, // Де комарі танцюють угорі,
// Де мислі теж легкі, як комарі…” Впродовж
життя він любив утікати “од бур, огнів і завірюх
// У край, де друзі за удками стежать // І до
гуртів письменських не належать”.

Він залишив значну творчу спадщину:
прекрасні поезії, багато перекладів зі
слов’янських і західноєвропейських літера�
тур, наукові праці з мовознавства та літера�
турознавства. Останні тринадцять років
Максим Тадейович жив у Києві, в Голосієві у
двоповерховому будинку з горищем, зведе�
ним за його власним проектом. В будинку
розташовано літературно�меморіальний му�
зей. Працівники музею Максима Рильського
та громадськість готуються відзначити
ювілейну дату. Про це розповіла директор
музею Вікторія Колесник.

— Вікторіє Леонтіївно, які заходи за#
плановано до ювілею?

— До 115�ої річниці ми готувалися не
один рік. Зараз плануємо коштом Держтеле#
радіо за програмою “Соціально значущі ви#
дання” надрукувати книжку “З трудів і днів
Максима Рильського”, до якої увійдуть кри#
тичні статті, вибрана лірика й переклади.
Сигнальний примірник уже готовий. 

Нині маємо ще одну визначну подію —
100�річчя з дня виходу першої збірки Максима

Рильського “На білих островах”, видану 1910�го,
коли поетові було 15. Деякі літературознавці
вважають, що саме з цієї збірки починається
український модерн. Про це свого часу писав
критик Ігор Костецький, один з учасників МУРу
(мистецького українського руху). Зусиллями
Фонду імені Максима Рильського підготували
репринтне видання, яке, сподіваємось, вийде
до ювілею. Презентацію видань плануємо
провести 29 березня в Укрінформі. 

Крім того, цього року спільно з Національ�
ним реставраційним центром провели ревізію
книжкового фонду меморіальної бібліотеки
Максима Рильського, вибрали 45 видань, які
потребують реставрації. Три відреставрували
торік, дев’ять плануємо відновити до 22 трав�
ня. Фінансування цієї програми здійснено зав�
дяки президентському фонду Леоніда Кучми.
Реставруємо також рояль Максима Рильсько�
го у вітальні нашого музею. Це музичний інс�
трумент початку ХХ століття. Саме тоді роялі
“Шредер” почали виготовляти масово. Адже
раніше їх робили на замовлення, тобто кожен
рояль мав індивідуальне звучання. Цей рояль
потрапив до Рильського від Михайля Семенка,
репресованого українського поета, чоловіка
Наталії Ужвій. Максим Рильський підтримував
актрису все життя, допомагав їй долати життє�
ві складнощі, негаразди.

Також готуємо в музеї розширену вис�
тавку унікальних видань з колекції Максима
Рильського, яку робимо щороку за програ�
мою “відкриті фонди”. До 22 травня планує�
мо презентувати відреставровані книжки. А

22 березня буде продемонстровано відрес�
таврований рояль. 

19 березня, в день народження поета, о
12 годині, як завжди, проведемо мітинг біля
пам’ятника Максимові Рильському. 

Свого часу Президент Віктор Ющенко
підписав постанову про урочисте вшануван�
ня 115�річчя з дня народження Максима
Рильського. За планом Міністерства культу�
ри і туризму повинен бути урочистий кон�
церт у Національній філармонії України. Цей
захід перенесено на другий квартал року.

— Чи вплинула криза на відвідування
музею?

— Відвідувачів зменшилося через те, що
неподалік будують метро, а це ускладнює
під’їзд до музею. Найбільше відвідують меш�
канці Голосіївського і Шевченківського райо�
нів. З віддалених районів добиратися важче
через величезні затори. 

Взимку до музею приходять переважно
кияни, а влітку приїжджають з усієї України,
але не дуже багато. Це, як правило, окремі
відвідувачі.

Часом приїжджають росіяни, білоруси,
зокрема колеги з різних літературних музеїв
— Якуба Коласа, Михайла Шолохова тощо. 

На жаль, київські екскурсійні бюро турис�
тів літературними місцями не водять. Ми
розробили проект “Київ літературний”, але
поки що він не здійснений. 

— Чи підтримує Вас влада?
— Не так, як хотілося б, але найнеобхідні�

ші виплати отримуємо. Крім того, за допо�

могою Київської міськдержадміністрації у
нас щосуботи безплатний вхід для учнів і сту�
дентів, а в останню суботу місяця — для всіх. 

Маємо також підтримку Голосіївської
райдержадміністрації (голова Сергій Мико�
лайович Садовий).  Нам пообіцяли зробити
косметичний ремонт музею, пофарбувати
паркан. Маємо план заходів, які проводимо
саме в Голосієві. Представники відділу куль�
тури нерідко на них присутні. Біля музею
росте меморіальний сад, якому більше со�
рока років, він потребує серйозного догляду.
Працівники Голосіївської райдержадмініс�
трації запросили спеціалістів відділу фрукто�
вих дерев Зеленбуду Ботанічного саду Ака�
демії наук, які зробили спеціальну обрізку. 

— А спонсорів маєте?
— Часом допомагають фабрики району.

Нині створена рада директорів Голосіївсько�
го району. Ведемо з ними переговори, щоб
вони виступили як наглядова рада музею. У
цьому дійшли згоди, сподіваємося, що бу�
дуть і практичні кроки.

— Чи сприяєте сучасним поетам?
— Плануємо провести ІІІ Всеукраїнський

поетичний вернісаж, у якому візьмуть участь
усі охочі. Торік найменшому учасникові було
одинадцять років, найстаршому — 73. Девіз
вернісажу “Світ по�новому відкривати, поете,
обов’язок твій”. Підбиваємо підсумки на ху�
дожній раді музею, потім передаємо твори
до Фонду культури, де остаточне рішення
приймають відомі поети: Борис Олійник, Іван
Драч, Микола Луків. Обирають дванадцять
переможців. Кожному даруємо кришталеву
троянду, вручаємо диплом. Два роки наго�
роджували лауреатів у Національній філар�
монії України, це улюблене місце Максима
Рильського. Для переможців — не киян
влаштовуємо екскурсію по Києву. 

ЛЛЛЛЮЮЮЮББББИИИИВВВВ    ВВВВІІІІНННН    ««««ССССЛЛЛЛІІІІВВВВ    ННННЕЕЕЕППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕММММООООЖЖЖЖННННІІІІ     ЗЗЗЗЛЛЛЛИИИИВВВВИИИИ»»»»
19 березня виповнюється 115 років з дня народження Максима

Рильського, видатного поета, перекладача, публіциста, громадського
діяча, академіка АН України.

11 березня виповнилося 17 років Музею
гетьманства, державному культурно�освіт�
ньому та науково�дослідному закладові істо�
ричного профілю, де зосереджені пам’ятки
матеріальної та духовної культури, пов’язані
з історією і традиціями козацько�гетьман�
ської доби. Саме цього дня в гості завітали
харків’яни, привітали колег і презентували
“День Слобідської України в Києві”. Слобо�
жанщина займала територію Харківської,
Сумської та суміжних з ними частин Воро�
незької, Донецької, Луганської та Курської
областей, тому розмаїта за складом насе�
лення, звичаями тощо. Про це йшлося на
презентації, яку відкрила директор Музею
гетьманства Галина Ярова. 

Представник Харківської державної нау�
кової бібліотеки ім. В. Короленка Олексан�
дра Фрутас сказала: “Відстань, яку ми сьо�
годні подолали, — це не відстань для твор�
чих людей. Слобожанці нерідко були ініціато�
рами багатьох ідей, які підхоплювала вся Ук�
раїна. Звідси вийшло багато видатних укра�
їнців: науковців, письменників, артистів. У
Харківському університеті викладав Григорій
Сковорода; тут працювали видатні науковці
Дмитро Багалій, Лев Ландау; зі Слобожан�
щини родом Гнат Хоткевич, не лише відомий
письменник, а й бандурист, який удоскона�
лив слобідську бандуру; видатні артистки
Клавдія Шульженко, Людмила Гурченко. У
нас багато талановитих майстрів. Ось і нині я
суміщаю роль ведучої й водночас демонс�
трую сорочку, яку вишила майстриня кінця
ХІХ—початку ХХ століття. Ця вишиванка з
лляної тканини гріє мені душу”.

Разом з Олександрою Фрутас приїхали
дослідники історії рідних місць, видавці, мо�
лоді артисти. 

Історію слобожанських полків, старовин�
них садиб, храмів, монастирів досліджує ди�
ректор Харківського приватного музею місь�
кої садиби Андрій Парамонов, який водночас
є й видавцем. Він розповів про свою дослід�
ницьку й видавничу роботу: “Мій рід мешкає
на Слобожанщині з 1734 року, мені тут все ці�

каве. Досліджую архіви, ми вже видали близь�
ко 300 книжок. Репринтних видань, які можна
знайти в бібліотеках, Інтернеті, не друкуємо.
Нас цікавлять малодоступні документальні
джерела, нові дослідження. Видаємо пере�
писні книги Харкова, інших міст і сіл. У серії
“Забуті рукописи” друкуємо загублені матері�
али дослідників, які знаходять на горищах, у
школах тощо. Найдивніше те, що нашу літера�
туру замовляють читачі з усіх куточків світу, а в
Харкові цими виданнями цікавляться мало.
Нині готуємо до друку нові атласи планів і карт
міст Слобожанщини XVIII—XIX століть, а також
сучасні путівники, буклети, листівки тощо”. 

Андрій Парамонов привітав колег із річ�
ницею створення музею і подарував бібліо�
течку книжок власного видавництва. 

Дослідник із Чугуєва Артем Левченко
розповів, що в Чугуєві є “Клуб історичної ре�
конструкції”, члени якого займаються від�
творенням старовинного одягу різних періо�
дів. Присутнім продемонстрували військо�
вий стрій козаків Чугуївської конвойної ко�
манди та чугуївських уланів.

Про свою роботу розповів історик, пись�
менник Володимир Маслійчук, автор книжок
“Козацька старшина слобідських полків”,
“Провінція на перехресті культур”, “Подорож
на батьківщину президента” та інших. Він почи�
нав із дослідження козацької старшини слобід�

ських полків, нині пріоритети змінилися: вив�
чає життя дітей та жінок у минулому, оскільки
вважає, що жінки, їхні почуття, прагнення досі
не були об’єктами історичного дослідження.

Володимир Маслійчук розповів, що Сло�
бідська Україна суперечлива, дуже різнома�
нітна, мультикультурна, тут усе переплетене.
Виріс за 30 кілометрів від Харкова, рідна мо�
ва — українська, а Харків йому досі незрозу�
мілий. “Микола Хвильовий писав про Харків,
що це місто, яке забуло власну історію й,
очевидно, мав рацію, — вважає пан Володи�
мир. — Втім, кожне місто забуває власну іс�
торію, а потім відтворює її. Цим активно зай�
мається Харківський приватний музей місь�
кої садиби. Він розташований в одній кімна�
ті, але часто стає генератором ідей. Не знаю
іншої реґіональної установи, яка б так багато
видавала історичних джерел”.

У рамках презентації було представлено
слобожанські жіночі костюми. 

Бандурист Михайло Шокун виконав інс�
трументальну композицію “Гомін степів”, піс�
ні “Бандуристе, орле сизий”, “Підкручу я
чорнії вуса”, а квартет бандуристок з Харків�
ського університету мистецтв імені Івана
Котляревського — віночок пісень. Молоді,
джерельно чисті голоси зачарували слухачів,
дівчат довго не хотіли відпускати.

Після цієї зустрічі Слобожанщина стала
ближчою й ріднішою.

Матеріали підготувала Надія КИР’ЯН
Фото автора

МІСТО, ЯКЕ ВІДТВОРЮЄ ВЛАСНУ ІСТОРІЮ

Вікторія Колесник
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Ім’я“З облич спадають маски. 
Зі всього світить суть усіх речей”.

C�9

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ,
Києво�Могилянська академія, “Всесвіт”

19 березня цього року ми вшановуємо
Ліну Костенко. Чи можна вимірювати життя
Поета роками? Ювілеями?

Мабуть, ні. Тоді якщо приймаєш цю дум�
ку, добре розумієш, чому Ліна Костенко існує
в атмосфері стількох новостворених міфів:
вона просто живе не тут і тепер, маючи влас�
ний загадковий міф, який промовляє до чи�
тача з поезії, що “не згубила камертон”:

Вночі із хаосу безсоння,
коли мій Всесвіт ожива —
як срібні птиці вилітають
ще неприборкані слова.
………………………………..
А день схитне свою орбіту.
Вступає ніч в свої права.
І Хтось диктує з�понад світу
непередбачені слова.

Поет розуміє, що Слово не має терміну
придатності. Ювілей — це лише рубіж для
людини, але не для Поета. 

Насправді Поети не живуть у часі, хоч во�
ни можуть мислити нашим часом. Або ж ви�
ходити в минуле, щоб актуалізувати потрібне
для сьогодення знання. 

У розмовах із Ліною Василівною мені до�
водилось чути, як її мама казала їй у дитинс�
тві, що найважливіше — навчитися самій ро�
бити хліб. Якщо вмієш робити хліб, то не
пропадеш. Попри те, що така настанова має
страшну історичну конотацію (Голодомор
1930�х), все�таки цю думку можна розгорта�
ти і в ширшій площині. Творення хліба — це,
безперечно, архаїчний сакральний процес.
Хліб може бути звичайним, буденним, а мо�
же й Богородичним. 

Водночас, як відомо, для Поета багато
важить частина доби: є поети денного світ�
ла, а є поети ночі. Ліна Василівна — Поет,
який працює вночі й до ранку, а часом ранок
може непомітно переходити в інший день і
ніч. І так допоки не буде довершено твір. Са�
ме тому реальність крізь поетичну матерію
сприймається у двох вимірах — у фізичній
даності та “розгорнутій” уявою (пам’яттю,
почуттям) підсвідомості.

Зрозуміло, Поет — не Всевишній, тому
жоден твір найвизначнішого Поета не може
бути абсолютно досконалим. Але чи може
він бути довершеним у власному “цензурно�
му” сприйнятті? Роботи Мікеланджело чи
Леонардо да Вінчі відрізняються від полотен
сучасних художників. Ідеться не про часові
дистанції, а про ставлення до мистецького
творіння і до різного випросторовлення ча�
сових позначок у мистецькому артефакті.
Хтось працює з прицілом на десять років, а
хтось — на тисячоліття. 

Хто ж є мірилом мистецького часу? По�
ет? Вищі сили?

Стоїш, як стогін, під склепінням казки. 
Душа прозріє всесвітом очей. 
Кричить гілля. З облич спадають маски. 
Зі всього світить суть усіх речей.

І до віків благенька приналежність 
переростає в сяйво голубе.
Прямим проломом пам’яті в безмежність
уже аж звідти згадуєш себе.

Це й досі лишається загадкою; процес
творення мистецької речі — один із найтаєм�
ничіших, бо він починається з руху ремісни�
ка, а завершується в просторі трансценден�
тного одкровення. Звичайно, що і митець, і
реципієнти здатні збагнути це одкровення.
Поет ніколи не може творити лише для себе:
так, він може працювати не для своєї епохи,

якщо епоха виявляється
глухою до Слова. Проте з
часом істина відкривається,
і множаться її інтерпретації.
Існує “естетична безконеч�
ність” твору в часі, вважали
німецькі романтики. І що
більше змістів стратифікує в
собі твір, то багатшою буде
його інтерпретаційна пер�
спектива. 

Щось подібне можна
сказати і про Ліну Костенко, яка породила
навколо себе численні міфи і міфологеми й
передовсім через нібито замкнений спосіб
життя. У наш час брак інформації про людину
обов’язково спричиняється до творення чу�
ток. Натомість інформаційний простір часто
постає смітником. Ліна Костенко — Поет,
який ставить оборонний мур між собою і
простором несвободи. Вона ніколи не прий�
мала нав’язуваних їй форм несвободи в то�
талітарну добу, не приймає і не прийме їх і
тепер, у добу псевдодемократичну.

Писала в роки заборони:

Ми мовчимо — поезія і я.
Ми одна одній дивимось у вічі.
Вона не знає, як моє ім’я, —
мене немає в нашому сторіччі.

Я не зійшла, посіяна в бетон.
Не прийнялась, морозами прибита.
Я недоцільна — наче камертон
у кулаці кошлатого бандита.

Або ще болючіше:

Я пішла, як на дно. Наді мною свинцеві води.
Тихі привиди верб обмивають стежку з колін.
Захлинулась і впала, як розгойданий

сполох свободи,
як з німої дзвіниці обрізаний ворогом дзвін.

А це — жорстко і прямо 1993 року, цикл
“Коротко — як діагноз” (“Літературна Украї�
на”, 14.10.1993), в якому прочитується, мов
побачене крізь магічний кристал, застере�
ження про наші драми в майбутньому:

І знов сидять при владі одесную.
Гряде неоцинізм. Я в ньому не існую.

Світ Ліни Костенко — це світ українських
глибинних міфологічно�етнічних шарів, які ле�
жать під землею національної свідомості, але
які інколи оприявнюються на поверхні через
гранично точні поетичні візії. Це світ націо�
нальної пам’яті як сили, здатної вирвати з ха�
осу частину простору і вберегти його в часі.

За афористичними константами Ліни
Костенко ховається потреба і вимога гідного
спілкування:

Довіра — звір полоханий, втече.
Він любить тиху паморозь дистанцій.

У поезії Л. Костенко є сліди, що спрямо�
вують нас у світ етичної гармонії й естетичної
насолоди. Це не холодна вежа зі скла, не бо�
ротьба світла і темряви. Це споглядання.
Завмирання. Лише так можна побачити, як із
хащ несвідомого дивляться двоє полохливих
очей. Ідеологія дає точні вказівки, Поезія —
лише мільйони натяків для нашої уяви: 

У присмеркові доброї дібровості 
пшеничний присмак скошеного дня. 
На крутосхилах срібної дніпровості 
сідлає вічність чорного коня.

Ліна Костенко живе в часі, коли Україна
дедалі більше втрачає історичне розуміння
— власне і зовнішнього світу. Цю “втрату”
відчуваєш занадто гостро, коли міністром
освіти і науки у країні стає людина, яка вва�
жає, що Україна разом з українською осві�
тою і наукою — це історична помилка. 

Та “Авгієві стайні неможливо перебуду�
вати: зчиниться великий пил і сморід. Под�
виг Геракла полягав у тому, що він їх навіть не
чистив старим селянським способом — не
орудував ні мітлою, ні вилами. Він зробив
греблю на ріці Алфей і пропустив ріку крізь ті
стайні. Де наша ріка Алфей? Де наш Геракл

без генералізованих умовних рефлексів?
Українська література — це література

заборонених і загиблих, розстріляних і заць�
кованих, вигнаних і забутих, через десятиліт�
тя згаданих, через півстоліття надрукованих”
(Ліна Костенко. “Геній в умовах заблокованої
культури”).

Ще в радянські часи Ліні Костенко було
даровано можливість сказати про історію Ук�
раїни великого періоду — коли Україна, існу�
ючи на межі поразок і зрад, усе�таки змага�
лася за незалежність, бо прагнула бути Укра�
їною. Згадую, як п’ять років тому на “кругло�
му столі” в Києво�Могилянській академії,
присвяченому 75�річчю поетеси, Ліна Васи�
лівна сказала, що якось почула по радіо вис�
туп дівчини. Юнка читала власний вірш, де
був такий рядок: “Україно, дозволь мені жи�
ти”. Катастрофічним рефреном і досі відлу�
нюють ці слова, що їх сказала молода люди�
на, позбавлена свободи в незалежній дер�
жаві, яка не може існувати в Україні як у
просторі духовної свободи,
самостійного вибору та
власної волі. “Берестечко”,
“Скіфська одіссея”, “Мару�
ся Чурай” — це спроби пе�
редовсім нового історизму
в прочитанні України. 

Історичний світ Ліни
Костенко — це глибоко ав�
торська версія, альтерна�
тивна історія, що, проте, ви�
конує вкрай важливу фун�
кцію: оживлює мертве тіло
минулого, перетворює “ікси
історії” на магічну формулу
буття людини в часі. Читач
має сприйняти історичне
полотно не як довершений
витвір минувшини, а як го�
лос сьогодення. Ліна Кос�
тенко мала намір творити
власний історичний міф,
створити історичні поеми на тему найвизнач�
ніших епізодів української історії. Поетеса
працювала в архівах, вивчала тоді ще мало�
доступні історичні й мовні джерела. Мізан�
сцени суду в “Марусі Чурай” — майстерно
відтворені психологічні, соціальні й навіть
юридичні реалії Полтави ХVІІ ст. Мова “Берес�
течка”, зокрема — справжня енциклопедія
мовної палітри того століття. Однак історичне
мислення вкрилося постмодерною кригою
нечуттєвості… Архіви, здається, на якийсь час
випали з поля зору і читачів, і письменників,
хоч для справжнього письменника робота з
документами — важливий передпочаток. Іс�
торичне джерело допомагає літературному
тексту стати “неопалимою книгою”. 

У ситуації порожнього хаотичного базі�
кання Поет обирає пустелю, під якою нас�
правді в невидимому підземеллі сховано ма�
терик самобутньої культури… Українську
зруйновану Атлантиду.

Саме такий простір самотності — а про�
те, саме тут Поет може реально допомогти
— постає Чорнобиль. Це екстремальна ме�
таформа втраченої, відібраної Батьківщини.
У цьому світі культури поліщуків схована жи�
вильна здатність повернути втрачену
пам’ять. Ліна Костенко обирає паломництво,
неймовірно трагічне у своїй суті. Це добро�
вільний вихід у безсловесний світ дії. 

“…В Товстому Лісі згоріла церква (я зна�
ла, що вона згорить, бо в мертвому селі сто�
яла, скрізь сухо, іскра — і все, а поки ж по�
жежники під’їдуть). А церкві років триста!
Дивовижна церква була. Подзвонила одному
депутатові (до речі, добрий мій знайомий), і
кажу — у вас там комісія духовності і культу�
ри. Ні, каже: культури і духовності. Це дуже
суттєво! Отака�то церква є, вона згорить,
поїдемо і щось зробимо. Є розчин вогне�
тривкий, яким можна її обробити. Або у Рос�
тислава Андрійовича була така гарна ідея —
все цінне з тих сіл перенести і зробити музей
над дорогою… Щоб на видноті це все було. 

І депутат мені відповідає: “У нас зараз
конституційний процес”. Я кажу: “А свого
заступника?” — “Ні, він також не може”…
Церква згоріла — якраз майже на десятиліт�
тя Чорнобильської катастрофи — 24 квітня
1996 року. Ми приїхали з Сергієм Марчен�
ком, ще димок такий в’ється, два села виго�

ріли — отакий чорний тунель. Нова Красниця
і Товстий Ліс. Частина Річиці згоріла. Теле�
фоную я тому депутату: “Так церква у Товсто�
му Лісі згоріла”. А він каже: “А у нас у Верхов�
ній Раді кажуть, що тільки частина лісу згорі�
ла”. — “Це не ліс, а Товстий Ліс — так село
називається!” Все, ніхто й пальцем не ворух�
нув. Більше я до нього не зверталася. А цер�
кву можна було врятувати. Вона загорілася,
та коли приїхали пожежники, підступитися
вже не можна було. Там такий добрий брус
був” (Махун С. Ліна Костенко: “Поїдьте туди,
де вмерла Україна” // Дзеркало тижня. —
№ 44). Кожна врятована людина для Поета
— це врятована Україна: українська говірка,
звичаї, традиції, мислення… 

Свого часу — з легкої руки вторинних на�
ших “постмодерністів” — народився термін
“народництво”, який був насправді вульгари�
зацією розуміння традиції. Проте життя і твор�
чість Ліни Костенко — аж ніяк не вульгаризо�
ване “народництво”, хоча хтось прагне навіси�

ти такі ярлики. У нас це поняття має переваж�
но негативні конотації, хоч, скажімо, в поль�
ській літературі ніхто не звинувачуватиме
майстра за те, що той звертається до вра�
жень, які виникли від Татр чи Вавеля… Часом
поезія Ліни Костенко і виростає з фольклору,
голосіння, народних інкрустацій на тематич�
ному рівні, проте цим не обмежується. 

Передовсім одним із центральних понять
у поетичній творчості постає поняття “часу”.
Це особистісний і космічний час, пропущений
крізь жорна національної історії, крізь міфи й
легенди, крізь життя. Це час, який не обмежу�
ється фізичною реальністю Ньютона, радше
маємо багатолінійний час, який “розбігаєть�
ся” у просторі трансцендентного. Поезія Л.
Костенко виростає з тканини світової культу�
ри: тут неодмінно виникають французькі алю�
зії, італійські сюжети, прагнення до Піднесе�
ного як найвищої естетичної реальності. 

Образ Кассандри дуже близький Ліні
Костенко. Недаремно до вибраних творів
Лесі Українки саме Ліна Василівна напише
переднє слово про шлях “Сходами Гігантів”.
Гігантом для неї залишається Леся Українка. 

Ліна Костенко, здається, остаточно об�
рала для себе час майбутній. Період мовчан�
ня, заглибленість у власному світі, втрата
близької людини — Василя Цвіркунова, який
був Янголом�Охоронцем, — усе це створило
невидиму межу між сучасною українською
культурою і Поетом. На початку 90�х упала
залізна завіса, і письменники, не готові до
осмислення західної культурницької моделі,
почали переймати все, що має економічний
зиск у Європі та США. 

Ліна Костенко — це і Кассандра, і Міріам.
Вона може бути такою, якою ми її ще не зна�
ємо. Тому будь�яке категоричне твердження
про її творчість хибує на недоведеність. Ду�
маю, що “Записки самашедшого” будуть аб�
солютно іншим явленням Ліни Костенко. 

P.S. Ця стаття — не до ювілею. Це лише
моє бачення життя і поезії Ліни Костенко. Я
не став вдаватися до відомих фактів, до ос�
мислення Ліни Василівни в контексті шістде�
сятництва. Усе це було і буде. Натомість це
скромна спроба сказати кілька слів у контек�
сті ювілею, який не змушує до однотонного
уславлення, але ставить перед нами потре�
бу осмислення.

«МИ МОВЧИМО — ПОЕЗІЯ І Я…»
Кілька слів до ювілею Ліни Костенко

Ліна Василівна з онукою Ярославою�Франческою

Фото Сергія Марченка 
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Події, факти, коментарі “Питання в тому, наскільки консолідовані 
будуть опозиційні сили”.

Перша загальна ознака — це
ветерани владних кабінетів. Багато
хто в уряді вдруге, втретє, а ре�
кордсмен — колишній рухівець і
навіть заступник голови Руху, нині
правовірний реґіонал Олександр
Лавринович — він став міністром
юстиції вчетверте.

Та почнімо з глави уряду,
прем’єра Миколи Азарова, 62�річ�
ного соратника Януковича. Двічі
був першим віце�прем’єром і мі�
ністром фінансів в урядах Янукови�
ча, очолював Державну податкову
адміністрацію України, а також
Партію реґіонів до того, як передав
її Януковичу. Народився в Калузі,
закінчив Московський державний
університет ім. М. Ломоносова.

Першим віце�прем’єром став
реґіонал Андрій Клюєв. Цю посаду
обіймав і три роки тому. 2004�го
Клюєв займався виборчою кампа�
нією Януковича, і саме його та го�
лову ЦВК Ківалова називали ос�
новними організаторами фальшу�
вання другого туру виборів, що
призвело до скасування його ре�
зультатів. 2007�го з його особою
пов’язували “скуповування” депу�
татів у парламенті.

Сергій Тігіпко таки пішов в уряд,
щоб ніхто не сумнівався в його полі�
тичній орієнтації. Став віце�пре�
м’єром з питань економіки. Працював
на цій посаді 1997 року, потім був мі�
ністром економіки в уряді Ющенка,
головою Нацбанку при уряді Янукови�
ча. Очолював виборчий штаб Януко�
вича на виборах 2004 року. 

Щоб не виникало сумнівів у
“чистоті й принциповості” нашої
політики, процитуємо (за видан�
ням “Українська правда”) фраґ�
мент з інтерв’ю Тігіпка телеканалу
ТВі від 5 березня ц.р. На питання
ведучого Віталія Портнікова, як він
ставиться до нової процедури

формування коаліції, майбутній ві�
це�прем’єр відповів: “На мій пог�
ляд, це буде колосальна помилка і
Януковича, якщо він підпише цей
закон, і більшості, й Партії реґіонів,
якщо вони підуть на це. Тому що це
пряме порушення Конституції, в
якій чітко написано, що більшість у
парламенті створюють фракції, й
стоїть крапка. Жодна чесна лю�
дина не підтримає таку владу.
Це означає, що знову жодних ре�
альних змін не вдасться зробити,
оскільки для того, щоб зробити ре�
форми, потрібно пояснювати їх,
потрібна підтримка громадськості.
Якщо вони підуть на це, зразу втра�
тять підтримку Заходу, а я кажу про
західних інвесторів, про Міжнарод�
ний валютний фонд, про світовий
банк. А ця підтримка потрібна.

Це такий самий метод, який ви�
користовують сьогодні рейдери в
Україні: “Спочатку зайдемо, а після
цього звертайтесь до Конституцій�
ного суду”.

Якщо це станеться, я вважаю,
що буде дуже велика консолідація
демократичних сил і проти Януко�
вича, і проти Партії реґіонів, і проти
такої більшості. Жодна порядна лю�
дина з ними не співпрацюватиме.

— Ви в такий уряд, який буде
створений в такій коаліції, не піде�
те? — перепитав Портніков.

— Ніколи! Ніколи! Інакше не по�
важав би тих людей, які за мене го�
лосували, — більше трьох мільйо�
нів двохсот тисяч. Я вважав би, що
просто зрадив їх”.

Віце�прем’єр з гуманітарних
питань Володимир Семиноженко
вже обіймав цю посаду 1999�го.
Того самого року був довіреною
особою Кучми на виборах прези�
дента, потім депутатом фракції
“Реґіони України”.

Борис Колесников, одна з голов�

них фігур реґіоналів, заступник Яну�
ковича на посаді голови партії, який
міг би претендувати й на посаду
прем’єра, отримав посаду віце�
прем’єра з підготовки до Євро�2012.

Віце�прем’єр із силових питань
реґіонал Володимир Сивкович три
роки тому влився в Партію реґіонів
з рештками “Трудової України”, що
лишились після Сергія Тігіпка.

Віце�прем’єром з питань реґіо�
нальної політики став Віктор Тихо�
нов. Саме він головував на з’їзді
сепаратистів у Сєверодонецьку. 

Міністр внутрішніх справ —
Анатолій Могильов, керівник крим�
ської міліції. Цього року він займав�
ся виборчою кампанією Януковича
в Криму. 

Одне зі скандальних призна�
чень — екс�соціаліст і екс�голов�
ний міліціянт Василь Цушко став
міністром економіки за квотою ко�
муністів. Напередодні Генпрокура�
тура закрила кримінальну справу
щодо звинувачення Цушка в пере�
вищенні повноважень, коли міліція
під його орудою 2007 року штурму�
вала… Генпрокуратуру. Після пору�
шення справи Цушко довгенько
переховувався в Росії. Випускник
Одеського сільгоспінституту. Досі
мав справу лише з економікою кол�
госпу, області й міліції.

МНС вдруге очолить Нестор
Шуфрич. Залишається сподівати�
ся, що за його другого “пришестя”
надзвичайних ситуацій буде мен�
ше, ніж за першого.

Головою Мінпаливенерго приз�
начено Юрія Бойка, найближчого
соратника газового магната Дмит�
ра Фірташа.

Найодіозніше призначення —
Дмитро Табачник, міністр освіти і
науки. Тепер займеться мовною
політикою й історією України за
власною, звичайно, версією у від�

веденому йому величезному гума�
нітарному відомстві. Щоб не гово�
рити довго про Табачника і щоб не
звинуватили в суб’єктивності, вар�
то навести висловлювання про
нього однопартійця, одного з ліде�
рів Партії реґіонів Бориса Колесні�
кова (для точності в оригіналі):
“Казнокрад, не создавший в своей
жизни никакого бизнеса. Что он
вообще делать умеет, кроме того,
как книжки и картины из и так не�
богатых украинских музеев ты�
рить?” Тепер вони разом сидіти�
муть за одним урядовим столом. 

Міністром вугільної промисло�
вості призначено Юрія Ященка, ко�
лишнього інструктора, потім заві�
дувача відділу Донецького обкому
компартії. Тривалий час працював
у Мінпаливенерго.

Деякі міністерства дісталися за
квотою Блоку Литвина, зокрема
найбільше міністерство країни —
Мінтранспорту і зв’язку очо�
лив Костянтин Єфименко. Раніше
він був головою “Укртрансгазу”.

Міністром охорони здоров’я за
квотою комуністів став Зиновій
Митник, до 2008 року — головний
лікар урядової лікарні “Феофанія”,
потім заступник міністра. 

Міністерство культури очолив
Михайло Кулиняк. 2001�го працю�
вав інструктором з культурно�ма�
сової роботи в “Укртрансгазі”. У
2004—2005 рр. — заступник мініс�
тра Кабінету Міністрів, потім зас�
тупник міністра у зв’язках з Вер�
ховною Радою. Був конферансьє
(ведучим) мітингів Януковича. 

Анатолій Толстоухов, міністр Ка�
бінету Міністрів, у 80�ті роки працю�
вав викладачем у колонії для непов�
нолітніх. Пізніше — заступником мі�
ністра Кабінету Міністрів і двічі мініс�
тром Кабінету Міністрів.

Міністр закордонних справ
Костянтин Грищенко вже очолював
це відомство в першому уряді Яну�
ковича, потім був Послом у Росії. 

Міністром оборони за квотою
президента призначено адмірала
Михайла Єжеля. 2003 року щодо
нього було порушено кримінальну
справу про перевищення службо�
вих повноважень. В автобіографії
зазначено, що його звільнено 2003
року “за станом здоров’я”. Із червня
до грудня 2007�го був радником то�
дішнього прем’єра Януковича.

Це була знакова прес�конфе�
ренція лідера БЮТ для журналістів
України. Адже проходила в момент
переходу Юлії Тимошенко від ста�
тусу глави уряду — на початку
прес�конференції — до лідера опо�
зиції під час її завершення, тобто
11 березня, коли у Верховній Раді
відбувався “легальний переворот”.
Тому стала і підсумком роботи уря�
ду, і пошуком відповіді на запитан�
ня: “Що далі, як бути?”

Юлія Тимошенко розпочала з
того, що її урядові далеко не все
вдалося зробити з реформування в
державі. Назвала три основні при�
чини. Це світова економічна криза,
конституційна реформа 2004 року,
яка розбалансувала систему вла�
ди, і, на жаль, протистояння полі�
тичних сил Майдану, що призвело
до розпаду демократичної коаліції. 

Що, однак, вдалося зробити?
Тут Юлії Тимошенко довелося
спростовувати численні звинува�
чення на адресу Кабміну, які сфо�
кусувалися в “істериці”, влашто�
ваній реґіоналами в парламенті 3
березня під час відставки уряду.
Ідеться про доповідь Азарова, йо�
го відповіді на запитання. Уже че�
рез день Юлія Тимошенко заяви�
ла, що в “істериці” містилося по�
над 100 неправдивих тверджень.
За всіма пунктами відповісти за
дві години було неможливо, але
на найголовніші запитання Ю. Ти�
мошенко відповіла, спростовуючи
з цифрами в руках нападки на
уряд. Не стомлюватиму читачів
цими цифрами, тим більше, що

Юлія Володимирівна вже опри�
люднювала їх під час виборчої
кампанії. Головне — в умовах сві�
тової кризи вдалося не допустити
дефолту, попри те, що за минулий
рік довелося виплатити 31 мі�
льярд гривень боргів, які накопи�
чили попередні уряди. А рівень
нинішнього державного боргу, де�
фіцит бюджету та інші складові
світової кризи у нас не гірші, ніж у
багатьох розвинених країнах. Уря�
дові вдалося не допустити енерге�
тичної нестабільності, приватиза�
ції стратегічних об’єктів держави.
Серед досягнень — зменшення
споживання природного газу,
вступ до СОТ. А ще — зміцнення
місцевого самоврядування, чому
сприятиме й підготовлений уря�
дом новий Податковий кодекс. Бу�
ло сказано, що БЮТ рішуче проти
спроби перенесення місцевих ви�

борів, які хочуть відтермінувати на
півроку чи й рік. У числі досягнень
було названо також впровадження
незалежного тестування в освіті,
підтримка демократії, свободи
слова. 

Врешті, зазначила на той мо�
мент ще глава уряду, навіть за умо�
ви кризи вдалося утримати рівень
зарплат, пенсій, інших соціальних
виплат, і “ми передаємо новій владі
всю цю сферу без бюджетних бор�
гів людям”. 

Хто прийшов до влади? У Юлії
Тимошенко нема жодних ілюзій,
починаючи з того, якими методами
вони прийшли. “Ні комуністи, ні
олігархи, які знову при владі, не
здатні провести в Україні будь�які
реформи, і їх все одно доведеться
колись робити нам”. А на що здатні
— теж було сказано чітко: грабува�
ти людей і державу. На те й рвали�
ся до влади. В країну повертається
азаровщина, корупція, нищення
економіки урядом, до якого увій�
шли або самі олігархи, або їхні
представники.

Картина невесела. Але Юлія
Володимирівна не демонструвала
зневіри чи відчаю. Настрій був бо�
йовим. Вона залишається в політи�
ці, “на радість” опонентам. На за�
питання журналістів про її короткий
месидж, який вона надіслала б

Януковичу, відповідь була така: “Не
розслаблятися”. Новому прези�
дентові лідер опозиції пообіцяла
нелегке життя за будь�які антиук�
раїнські порухи. 

Час непростий, наголосила
Юлія Тимошенко, але це час вибо�
ру, визначення, час істини. І саме
діяльність в опозиції покаже, хто є
хто. Процитую Юлію Володимирів�
ну, бо йдеться про надважливе, і то�
му, що це була відповідь на запи�
тання “Слова Просвіти”: “Що Ви ро�
битимете, аби не повторити най�
більшої помилки Ющенка, який не
зміг консолідувати національно�де�
мократичні сили, тож вони й далі
роздрібнені, витоптані, куплені й
продані?” 

Відповідь була така: “Можу за�
певнити: мої сили будуть спрямо�
вані на те, щоб знайти компроміси,
порозуміння, щоб об’єднатися.
Водночас ми мусимо спокійно
простежити: куплений буде той,
хто продається. І хай продається.
Адже таких лідерів і сил не потрібно
в опозиційному національно�пат�
ріотичному русі. Стає зрозумілим,
хто сьогодні лежить на підлозі у
приймальні Януковича і, забувши
всі його антиукраїнські дії й гасла,
намагається “протиснутися” хоч в
останні ряди уряду. Хто йде на хліб�
ні посади — нехай іде. А всі інші, я
переконана, будуть в об’єднаній
сильній опозиції. Така чистка, яку
може дати тільки опозиція, прохо�
дить у всіх політичних силах, що
представляють демократичний
напрям”. 

СІМ ОПОЗИЦІЙ 
НА ОДНУ УКРАЇНУ

У парламенті зареєстровано
законопроект про зміни до недав�
но прийнятого Регламенту Верхов�
ної Ради. Автори його — депутати
Микола Мартиненко й Анатолій
Матвієнко з фракції НУ�НС. Пер�
ший — голова фракції, другий го�
лова партії УРП “Собор”, однієї з
дев’яти партій Блоку НУ�НС. По�
правки стосуються парламентської
опозиції. Як відомо, серед ново�
введень Регламенту є й норма про
єдину парламентську опозицію.
Формується вона або на основі
найбільшої опозиційної фракції,
або з об’єднання опозиційних
фракцій. Опозиція має чітко окрес�
лені права: створення опозиційно�
го уряду, керівництво комітетами,
виголошення заяв з трибуни пар�
ламенту. Автори законопроекту
пропонують, щоб інші опозиційні
фракції (в даному разі вона лише
одна) мали такі самі права — на ко�
мітети, заяви, тіньовий уряд. Полі�
тична мотивація цілком зрозуміла:
Мартиненко одразу заявив, що йо�
го фракція, перейшовши в опози�
цію, не буде “піднощиком снарядів
і патронів” для фракції БЮТ, бо
опозиція — це не прагнення замі�
нити одних персон у владі на інші.

Тут два моменти. Один юри�
дичний, і з цим простіше. Важко
зрозуміти, як у парламенті може
бути поки що два, а в принципі й
три, чотири чи більше тіньових уря�
дів, як розподілити на всі ці “опози�
ції” чітко визначену для опозиції
кількість парламентських комітетів. 

Другий момент — політичний:
що може означати саме поняття
“об’єднана опозиція”? Звичайно
ж, має рацію В’ячеслав Кириленко,
який у цій фракції очолює депутат�
ську групу “За Україну!”, заявивши:
опозиціонерів не призначають, ни�
ми стають, і стати може кожен.
Сам Кириленко і його депутатська
група вже чітко заявили про опози�
ційність до нової влади. Усе пра�
вильно: ніхто не має монополії на
опозицію. Проте якщо спиратися
на здоровий глузд, відкинути нашу
давню хворобу — гетьманство і
чвари, то можна обрати нормаль�
ний варіант. Тобто в стінах парла�
менту юридично одна легітимна
опозиція. А поза його стінами це
може бути фронт або блок опози�
ційних сил. Те, що відоме давно у
новітній європейській історії. І та�
ких не “опозицій”, опозиційних те�
чій уже вимальовується, принай�
мні, сім, ураховуючи, звичайно ж,
найбільшу — Блок Юлії Тимошен�
ко. Частина демократичних сил
гуртуватиметься довкола Ющенка,
хоч би скільки радила йому Юлія
Тимошенко “якнайшвидше піти з
політики”. В опозиції проголосив
себе й Яценюк. Правда, якось див�
но, наче з благословення Янукови�
ча. Звичайно ж, піде власним опо�
зиційним шляхом ВО “Свобода”.
Нарешті, аби хоч якось втриматися
у політикумі, буде в опозиції й Ук�
раїнська народна партія. Загалом
— сім! Поки що. Бо будуть і нові,
зокрема й придворні, фарсові. Ті
течії, про які йшлося, — це справді
опозиційні сили, врешті, за ними
мільйони виборців. Питання не в
тому, як буде формалізоване таке
об’єднання, а в іншому: наскільки
ці сили будуть консолідовані в опо�
зиційній роботі? Про взаємопобо�
рювання, чвари годі й говорити, то
вже — поза опозицією. І поза Укра�
їною.

Матеріали підготував
Петро АНТОНЕНКО

ЧАС ВИБОРУ, ЧАС ІСТИНИ
Прес+конференція лідера опозиції Юлії Тимошенко

«НОВА КОМАНДА»: ВЕТЕРАНИ КАБІНЕТІВ, 
КОМУНІСТИ, РЕЙДЕРИ, СЕПАРАТИСТИ

Представимо, бодай коротко, урядовців, призначених новою коаліцією реґіо#
налів та їхніх сателітів — литвинівців і комуністів, які теж отримали дещо за квотою.
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Шевченкіана “Талановиті люди здатні плекати своєю творчістю
культуру народу”.

Олександер ШОКАЛО
Фото Валерія СОЛОВЙОВА

Підтвердженням цьому стало синкретич�
не за формою й духовне за суттю представ�
лення розвитку Шевченкової культурно�мис�
тецької традиції в творчості трьох поколінь
українських митців: від наймолодших, 12�
річних учнів Дитячої зразкової студії декора�
тивного (петриківського) розпису Оболон�
ського району Києва до 95�річного патріарха
українського хорового мистецтва Павла Іва�
новича Муравського — Героя України, про�
фесора Національної музичної академії Ук�
раїни ім. П. І. Чайковського.

Ошатна зала старовинного будинку Ко�
валевських на вулиці Пилипа Орлика, 1/15,
відреставрованого стараннями благодійної
організації Президентський фонд Леоніда
Кучми “Україна”, наповнилась 12 березня
світлом творів юних художників, які виявили
своє неповторне осягнення поетичного світу
Тараса Шевченка через традицію славноз�
вісного петриківського розпису. Кожна ро�
бота милує око гармонією барв і сповнена
глибинного символічного смислу Шевченко�
вої поезії. Кожна робота випромінює любов
до України. Саме це сердечне почуття любо�
ві до рідного — до природи й людей свого
краю — єднає наймолодше покоління укра�
їнців із творчим духом українського генія. І
від споглядання й осмислення цих таланови�
тих картин, де владовано живуть традиція
українського народного мистецтва й дух
Шевченкової поезії, з’являється відчуття й
усвідомлення, що життя українського духу —
безвічне. “…І буде син, і буде мати, і будуть
люде на землі” — так назвала свій на диво
гармонійний, символічний твір 10�річна ху�
дожниця Маринка Подгорна (тепер їй уже
17). Тільки ті перебувають духом у безвічнос�
ті, хто народився духовно через власну куль�
туру. Культура, за Григорієм Сковородою, це
“друге, духовне, народження людини”. Юні
таланти засвідчили своє духовне народжен�
ня — свою культуру — в розкритті, в розвит�
ку природного обдаровання. І раділи успіхо�
ві дітей їхні батьки й педагоги, раділи при�
сутні. Здатність дивуватися й радіти — озна�
ка живої людської душі й зрілого розуму. Ма�
естро Павло Муравський з молодечим зах�
ватом сказав: “Я захоплений цими молоди�
ми талантами й їхніми творами. Надзвичай�
но люблю талановитих людей, незалежно від
того, чи вони ще діти, чи дорослі. Бо талано�
виті люди здатні плекати своєю творчістю
культуру народу”. Засновник і голова Фонду
“Україна” Леонід Кучма, зворушений дивом
дитячої творчості, запевнив учнів, що навес�
ні забезпечить їм поїздку в Петриківку. 

Дитяча студія декоративного розпису діє
вже 19 років, і 15 з них має статус зразкової.
Засновник і керівник студії — майстриня�ху�
дожниця Анна Венглінська, учениця Пелагеї
Іванівни Глущенко, заслуженого майстра на�
родної творчості України. У студії освоюють
таїну творчості понад 70 учнів різного віку з
Києва та передмістя, а багато випускників
навчаються далі — у вищих навчальних зак�
ладах художнього й дизайнерського напря�
мів. Головна мета студії — розкрити таланти
й сформувати духовний світогляд дітей і мо�
лоді на традиції української народної культу�
ри. Цей засадничий принцип української ет�
нопедагогіки дає переконливі результати в
моральній зрілості людини. Свого часу Шев�

ченків побратим Пантелеймон Куліш дово�
див громаді, що для вшанування Шевченка
не треба ставити пам’ятників, а слід створю�
вати фахові школи його імені для навчання
дітей різних ремесел і мистецтв, і це дасть
великий суспільний результат: “Аби відроди�
ти Україну, необхідно виховати нове поколін�
ня матерів і батьків, які народять нове поко�
ління українців”. Анна Венглінська розкрила
секрет успіху студійної Шевченкіани: “Я сид�
жу й читаю “Кобзаря”, а учні слухають, пов�
торюють про себе за мною й малюють — і
з’являються ось такі проникливі твори”.

Про силу духу Шевченкової поезії й про її
благодатний вплив на культурний розвиток
юних поколінь українців говорив Ярема Гоян
— письменник, директор Національного ви�
давництва дитячої літератури “Веселка”. 

Своєрідним сюрпризом цього шевчен�
ківського свята стала прихована за завісою
картина. Коли завісу зняли, перед присутні�
ми постав незвичний образ тридцятирічного
Тараса Шевченка на тлі розбурханої весня�
ною повінню Неви. Ми звикли до змученого
солдатчиною сумного, насупленого напівли�
сого “діда”. А тут — молодий, одягнений за
столичною модою, сповнений життєвої й
творчої сили художник і вже широковідомий
автор славнозвісного “Кобзаря”. Саме з та�
ким натхненним, сповненим життєвої сили
образом невпокореного Тараса асоціюється
пройнята любов’ю, волею й правдою його
поезія. За спогадами сучасників, коли Шев�
ченко читав свою правдиву поезію, було таке
відчуття, що засвітили свічку в пороховому
погребі… І ця нещадна правдивість Шевчен�
кова — від великої любові до людини. Він лю�
бов’ю й правдою оберігає людські душі від
нещирості, омани, марновірства. І якої сили
й чистоти почуття любові треба було мати від
народження, аби пронести його нерозтраче�
ним крізь поневіряння дитинства, юності,
зрілого віку й зберегти в собі людську сут�
ність! Ось як Шевченко осягнув у собі сут�
ність людини й означив силу людяності в по�
емі “Тризна”:

Без малодушной укоризны
Пройти мытарства трудной жизни,
Измерять пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все беззаконные дела…
И сохранить полет орла, 
И сердце чистой голубицы!
Се человек!..
Людина, коли вже народилась удруге,

лишається духовно незмінною, являючи в
собі духовний тип. Цю духовну суть Шевчен�
кового образу проникливо передав Олек�
сандр Чередниченко — заслужений худож�

ник України, випускник Харківської держав�
ної академії живопису та дизайну, яскравий
виразник Харківської живописної школи,
який живе й працює в Сумах. Представили
Шевченків портрет разом з ранніми авто�
портретами митця та інтерпретаціями його
образу друзями мистецтвознавець Тетяна
Литвиненко й керівник галереї “Мистецький
Курінь” Олександр Заїка.

Цікаву колекцію “вишитого Шевченка”
(килим, рушник, серветки) привіз із батьків�
щини Павла Муравського, з Поділля, голова
Піщанської районної ради Віктор Кирнасів�
ський: “Наші господині й на землі працюють,
і ще й вишивають. У кожній хаті є вишитий
Шевченків образ, зазвичай — у смушевій
шапці й кожусі. Таким уже звикли люди уяв�
ляти його. А він же був і лишається духом
своїм отаким молодим і дужим, як на цьому
портреті”. Віктор Михайлович почастував
юних художників і гостей улюбленими яблу�
ками Павла Муравського з Дмитрашківсько�
го садового господарства “Сад України”. Дя�
куючи Фонду “Україна” за книжки, передані
беплатно для шкільних і сільських бібліотек
Піщанського району, Віктор Кирнасівський
наголосив, що за всі роки незалежності біб�
ліотеки району не отримували стільки кни�
жок, як щойно.

Павло Муравський подякував Леонідові
Кучмі та його Фонду за увагу до своїх земля�
ків і натхненно розповів про заповітний за�
дум записати до 200�річчя національного ге�
нія хорові твори на слова Шевченка: “Я маю
у своєму розпорядженні 157 таких творів і

назвав цей проект “Пісенний Кобзар”. Але
запис необхідно здійснити на найвищому
мистецькому рівні — на рівні геніальної шев�
ченкової поезії. І виконані з взірцевим хором
записи стануть доступні людям: вони розій�
дуться по школах, закладах культури, по
церквах, і у відповідні дні й години вони там
звучатимуть, і люди приходитимуть слухати.
І так ми згадуватимемо Шевченка не тільки в
день народження та в день пам’яті, а щодня,
й глибше пізнаватимемо його, й оживатиме�
мо душами. 

“Обіцяю Вам, Павле Івановичу, що зроб�
лю все, аби здійснити цей Ваш висококуль�
турний державницький задум — явити на�
шим людям співаного “Кобзаря”, — запев�
нив у відповідь Леонід Кучма, який як прези�
дент багато зробив для вшанування Тараса
Шевченка. Згідно з його указами, надано
кошти на видання 12�томного академічного
зібрання творів Т. Шевченка та видання тво�
рів іноземними мовами, на щорічні стипендії
учням за особливі успіхи у вивченні україн�
ської мови й літератури, на ремонт музеїв Т.
Шевченка та на завершення капітального
ремонту Шевченківського національного за�
повідника в Каневі (досі не завершено). То де
ж розгубили культуру ті, хто, згідно зі своїми
чинами, мали б дбати про культуру народу? 

Не можна згубити того, чого нема. Якщо
людина не визріла морально й не народи�
лась духовно, вона лишається безкультур�
ною, хоч би які обіймала посади в політиці.
Своєчасним є застереження нашого видат�
ного економіста й державного діяча Михай�
ла Тугана�Барановського: “Політика ніколи
не може бути вищою від рівня культури”. Са�
ме браком культури пояснюються політичні
спекуляції іменем національного генія. Шев�
ченка розглядають то “через облудні приз�
ми всяких партій”, то через конфесійні дог�
ми, нехтують його віщим словом через не�
вігластво. А суть Шевченкова — в його сер�
дечній любові до України й до рідного наро�
ду, в його нещадній правді заради честі люд�
ської, в його совісливості, що є його внут�
рішнім суддею.

І ЗБЕРЕГТИ ПОЛІТ ОРЛА…
Івана Буніна, який назвав Тараса Шевченка “совершенно гениальный

поэт”, найдужче захоплювала “вневременность” його поезії й україн#
ської народної пісні. Сам Шевченко означив позачасову, непроминущу
духовну сутність народного життя як “безвічність”. Безвічність є скрізь і
в усьому, що сповнене життєтворчим духом. Безвічне завжди своєчас#
не. Такими своєчасними є геніальні Шевченкові осягнення безвічної су#
ті людського життя. Шевченків творчий дух присутній у Білому світі й яв#
ляється в істинних думках і праведних діях поколінь українського наро#
ду. Це незаперечний факт безвічності творчого людського духу.

Марина Подгорна. “…І буде син, і буде мати, і
будуть люде на землі”

Олександр Чередниченко. Т. Г. Шевченко

З педагогами й учнями зразкової студії декоративного розпису

В СВОЇЙ ХАТІ 
СВОЯ ПРАВДА
Михайлина БОДНАР,
завідувач відділу культурно�масової 
та редакційної роботи Івано�Франківського
обласного об’єднання  ВУТ “Просвіта” 
ім. Т. Шевченка

В Івано�Франківському обласному
об’єднанні “Просвіти” Шевченкіана тривала
майже місяць. У ній взяли участь колективи
й окремі виконавці Івано�Франківського
державного музичного училища імені Дени�
са Січинського, учні природничо�матема�
тичного ліцею, вихованці Центру дитячої та
юнацької творчості. Поетично�музичну вис�
таву “Любітеся, брати мої…” представив те�
атр фольклору та видовищ разом з облас�
ною організацією “Жіноча громада”, про
вічну Шевченкову славу співала народна

чоловіча хорова капела “Сурма” медичної
академії. 

Відбувся тематичний концерт художніх
колективів обласного Народного дому
“Просвіта”, Центрального та міського на�
родних домів Івано�Франківська. Тут зі
святковим словом виступив голова облас�
ної “Просвіти” Степан Волковецький. Він
зауважив, що всі процеси національного
відродження проходили з ідеями та іменем
Шевченка. І тепер, на 19�му році незалеж�
ності, коли до влади прийшли Янукович і Та�
бачник, ми запитуємо себе, як так могло
статися. А відповідь одна: ми недостатньо
усвідомили великі ідеї Шевченка. Бо якби
було інакше, “то й мудрость би була своя”.
Ми мали б іншу Верховну Раду, іншого пре�
зидента, інший уряд. Це означає, що в цій
політичній ситуації слід розгорнути широку
просвітницьку діяльність, бути готовим до
громадянського спротиву антиукраїнським
діям, що визрівають на нашому політичному
олімпі, зуміти довести, що “В своїй хаті своя
правда, і сила, і воля”. 
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Шевченкіана“Не зрадьмо державотворчих прагнень 
попередніх поколінь”.

Надія КИР’ЯН
Фото Олеся ДМИТРЕНКА

9 березня ВУТ “Просвіта” ім. Та�
раса Шевченка провело літератур�
но�мистецький вечір “Вінок шани
від дітей та молоді Кобзареві”.
Вступне слово виголосив заступник
голови “Просвіти” Микола Нестер�
чук: “Щороку відзначаємо одне з

найбільших загальнонаціональних
свят — день народження Тараса
Шевченка, традиційно вшановуємо
нашого генія. Щоразу звертаємося
до Тараса як до духовного джерела,
щоб набратися сили для життя, бо�
ротьби. Нині Шевченко як ніколи ак�
туальний. Сьогодні в цьому заході
беруть участь багато дітей та моло�
ді, що особливо приємно”.

Розпочав концерт голова “Моло�
дої Просвіти” Віталій Мороз, випуск�
ник Стрітівської кобзарської школи,
який виконав пісні на слова Тараса
Шевченка “Думи мої” та “За байра�
ком байрак”. Із села Великий Хутір на
Черкащині приїхав кобзар Михайло
Коваль із подарунком від поетових
земляків — піснею “Мені однаково”. 

Солістки вокально�оперної сту�
дії Київського міського будинку
вчителя Інна Лещук та Наталія Де�
каненко (акомпаніатор Євдокія Сє�
рая) виконали пісні Кобзаря ро�
динно�побутової тематики. Бурх�
ливими оплесками нагородили
глядачі сімейний дует у складі сту�

дентки Черкаського технологічного
технікуму Надії Лук’яненко та її мо�
лодшої сестри Інни. 

Приємно подивували діти, які
декламували вірші Шевченка з глибо�
ким почуттям і розумінням. Марічка
Васянович�Кобальчинська з 315�ої
Київської гімназії прочитала уривок з
поеми “Княжна”, лауреат районного
конкурсу читців Микита Яковчук зі
112�ої спеціалізованої школи — “Роз�
риту могилу”. Учениці Київської гімна�
зії № 48 Людмила Осадча, Маргарита
Солдатова та Ганна Захарченко тала�
новито зіграли трьох ворон у виставі�
містерії “Великий льох”.

Дитячі танцювальні колективи
“Ластівка” та “Златоцвіт” із села Го�
реничі Києво�Святошинського ра�
йону за народними звичаями за�
кликали весну, яка трохи забарила�
ся. Ці талановиті танцівниці віком
від чотирьох років у традиційних
українських строях і віночках зі
стрічками були дуже зворушливі.
Школярка Настя Мунтян, лауреат
Всеукраїнського конкурсу “Слава

козацька” заспівала власну “Пісню
про Петрушки” — її рідне село.

Насамкінець народний хор “Ка�
линовий цвіт” з Гореничів (керівник
— заслужений працівник культури
України Наталія Мороз) виконав
народні пісні та “Реве та стогне
Дніпр широкий” на слова Шевчен�
ка, яку стоячи співав увесь зал.
Акомпанувала на баяні голова Го�
реницького осередку “Просвіти”
Валентина Ноздріна.

Організатори концерту —
просвітяни: президент Асоціації
працівників культури та мистецтва
України Дмитро Ломачук та заслу�
жена артистка України Тетяна Нег�
рій, яка була ведучою та співала
пісні на слова Шевченка.

Живе слово, пісня, спілкування
зворушили глядачів і артистів, зок�
рема хтось із них сказав: “Сьогодні
не вмикатиму телевізора, щоб не
псувати собі настрою”. 

Євген БУКЕТ
Фото автора

9 березня батьківщина Тара#
са Григоровича Шевченка на#
повнилася помаранчевими пра#
порами. Моринці й колишня Ке#
релівка (нині — Шевченкове)
Звенигородського району на
Черкащині зустрічали Віктора
Ющенка. Найчисленнішим було
партійне представництво на чо#
лі з головою ради “Нашої Украї#
ни” Вірою Ульянченко. Були й ві#
це#прем’єр уряду Юлії Тимо#
шенко Іван Васюник, міністр
культури і туризму Василь Вов#
кун, міністр у справах сім’ї, мо#
лоді та спорту Юрій Павленко,
народні депутати Володимир
Карпук, Андрій Парубій, Микола
Кульчинський, Зіновій Шкутяк,
Станіслав Аржевітін, Микола
Мартиненко, Петро Ющенко,
Іван Заєць, Оксана Білозір, Єв#
ген Гірник, а також Юрій Єхану#
ров, Володимир Огризко, Іван
Плющ, Ірина Ваннікова та інші.

Ющенко прилетів до Моринців
на ґвинтокрилі, як завжди, спізнив�
шись на годину. Очікуючи на нього,
люди пританцьовували під спів Чер�
каського народного хору і записи по�
пулярних виконавців. Святково�нос�
тальгійна атмосфера Майдану тіши�
ла і водночас засмучувала, адже
дійство було своєрідним прощанням
із “помаранчевою п’ятирічкою”.

Якось сумно було слухати і вис�
туп третього Президента України
Віктора Ющенка. Він, як завжди, го�
ворив правильні речі — про Шев�
ченка, демократію і європейські цін�
ності. Але в його голосі не було під�
несення, здавалося, що йому навіть
соромно за нереалізовані обіцянки.
Віктор Андрійович учергове висло�
вив упевненість у своїх поглядах: “Я
переконаний, що ці погляди виве�
дуть націю на новий щабель розвит�
ку”. Але відкритим так і залишилося
питання: чи розуміють його погляди
люди з найближчого оточення, чле�
ни партії “Наша Україна”, консоліда�
ції якої Віктор Ющенко вирішив
присвятити свій час у найближчі ро�
ки? Недавні вибори засвідчили, що
його розуміли протягом п’яти років
лише 6 % українців. Це глибоке роз�
чарування…

З одного боку, розчарування
народу, який остаточно втратив
здатність довіряти владі, з іншого
— Ющенка, який, мабуть, нарешті
усвідомив, що вся та помпезність,
яка супроводжувала його під час
передвиборної кампанії, — штучна.
Що й половина з тих людей, які
стоячи вітали Президента під час
агітаційних виступів, уже давно не

сприймали його як кандидата на
цю посаду.

9 березня в Моринцях зібрали�
ся ті, для кого Віктор Андрійович
Ющенко не лише залишається, а й
надалі буде видатним державним
діячем, символом сподівань і ета�
лоном “лідера європейської краї�
ни”. До цього рівня Україні та її на�
селенню потрібно рости ще при�
наймні років з 20. Але ж так хотіло�
ся, щоб це трапилося одразу після
перемоги Майдану! Чи можливим
був такий варіант і чи є провина
третього Президента України в то�
му, що цього не сталося?

Мені завжди здавалося, що
Віктор Андрійович під час свого пе�
ребування на найвищій державній
посаді погано орієнтувався в тому,
що відбувається. Він діяв на пер�
спективу, закладав фундамент ду�
ховних цінностей, відроджував іс�
торичні пам’ятки. Але чомусь най�
важливіші для сьогодення укази
підписав лише за кілька днів до пе�
редання булави. У засобах масової
інформації це мало вигляд, з одно�
го боку, як спосіб бути чесним зі
своїм сумлінням, з іншого — як “ху�
ліганська” витівка, створення зай�
вого клопоту для наступника. Хоч
це, найвірогідніше, було послан�
ням Ющенка до майбутніх поколінь
— черговим вектором розвитку ук�
раїнської державності.

Я познайомився з тоді ще май�
бутнім Президентом у квітні 2004�го,
незадовго до старту передвиборної
кампанії. Тоді Віктор Андрійович вра�
зив мене тим, що знав історію кож�
ного населеного пункту на шляху з
Києва до Батурина, куди прямував
автобус із народними депутатами,
представниками Чернігівського зем�
ляцтва і кількома просвітянами. Тоді
я зрозумів, про яку Україну мріє ця
людина. У те, що Віктор Ющенко
зможе стати Президентом, тоді ма�
ло вірилось, але тим щирішими були
прагнення захистити вибір�2004 на

Майдані Незалежності. Я вірив йому
тоді, вірю й зараз.

Для мене, як і для мільйонів
співгромадян, перемога помаран�
чевої революції назавжди зали�
шиться перемогою кожного з нас.
Це подія, що стоїть на рівні з війною
під проводом Богдана Хмельниць�
кого, повстанням Семена Палія,
Коліївщиною, визвольними змаган�
нями початку й середини ХХ століт�
тя, проголошенням Української Не�
залежності. Помаранчева револю�
ція змінила країну. Україна�2010  —
це вже не Україна�2004. Уже немає
тих загроз, що були п’ять років то�
му. І не буде, хоч би хто мріяв про
“реванш”…

Але побачити це можна тільки те�
пер. Багато хто усвідомить, якою
насправді стала Україна за ці п’ять
років, тільки згодом. Адже цінувати
людину починаємо лише тоді, коли
втрачаємо її. Досі не віриться, що
Віктор Ющенко — вже частина історії
державотворення. Але його місія ви�
конана. Сподіваюся, що Віктор Анд�
рійович теж не тішить себе ілюзіями.
Його подальші кроки мусять бути
зваженими й утверджувати позитив�
ну суспільну думку про нього як пер�
шого справді народного Президен�
та. Певен, що незабаром про його
ідеї знову говоритимуть і наповню�
ватимуть їх реальним змістом.

А поки що маємо Україну без
Ющенка. Якою вона буде? Усі пе�
ребувають у стані очікування. Нез�
розуміле і політичне майбутнє “На�
шої України”, яка  свою місію вико�
нала.

В Україні народжується нова
національна сила. Якою вона буде
— залежить від кожного з нас. Чи
не зрадимо ми державотворчих
прагнень попередніх поколінь і
надбань “помаранчевої п’ятиріч�
ки”? Вірю і знаю: все буде добре,
як заповідав Тарас Шевченко, як ві�
рить Віктор Ющенко. Тому — впе�
ред до майбутнього!

ННННЕЕЕЕВВВВИИИИЧЧЧЧЕЕЕЕРРРРППППННННЕЕЕЕ     ДДДДУУУУХХХХООООВВВВННННЕЕЕЕ     ДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕЛЛЛЛОООО

ММММООООРРРРИИИИННННЦЦЦЦІІІІ     ————    ШШШШЛЛЛЛЯЯЯЯХХХХ    ДДДДОООО    ММММААААЙЙЙЙББББУУУУТТТТННННЬЬЬЬООООГГГГОООО ЗАХИСТИМО
НАЙСВЯТІШЕ

На мітингу біля пам’ятника
Т. Шевченкові голова Запорізького
облоб’єднання Олег Ткаченко при�
вітав присутніх з Днем народження
Великого Кобзаря. Ішлося про те,
що ми повинні всіма засобами від�
бити новоявлені зазіхання на най�
святіше, що є в кожного українця. 

“Немає мови — немає держави”
— це гасло актуальне як ніколи. Нам
треба згуртуватися навколо блоку

національно�демократичних сил
“Ми запорожці”, до якого увійшли
Запорізьке обласне об’єднання ВУТ
“Просвіта” ім. Т. Шевченка, Союз Ук�
раїнок “Роксолана”, “Молода Січ”,
Конґрес Українських Націоналістів,
Братство вояків УПА, молодіжна ор�
ганізація “Небо”, Українська Народ�
на Рада, Гуляйпільський козачий ок�
руг та Союз офіцерів України.

Зібрання ухвалило звернення
до Віктора Януковича щодо захис�
ту української мови.

ПресGслужба Запорізького
облоб’єднання ВУТ “Просвіта”

ім. Тараса Шевченка

Валентина КУРГАН,
завідувач міської бібліотеки, м. Но�
водністровськ, Чернівецька обл.

Цікаве і змістовне свято “Шев�
ченкові дні і Шевченкова вічність”
відбулося у Буковинському ліцеї�
інтернаті з посиленою військово�
фізичною підготовкою. Про істо�
ричне, загальнолюдське значення,
невмирущість духовного скарбу,
який залишив Шевченко, йшлося у
виступі начальника відділу культу�
ри і туризму М. Грохольського. Біб�
ліотекар Г. Щаслива повідомила,
що цього року виповнюється 170 із
дня виходу першого “Кобзаря” та

165 — з часу написання “Заповіту”.
Учні почули про дивовижну долю
цієї книжки, вслухалися в поетичні
рядки, що складалися на тернис�
тих дорогах поетового життя, огля�
нули книжкову виставку “Була в
Шевченка надзвичайна доля, та
доля українською була”.

Літературну сторінку “Світло і
барвистість поетичного слова Коб�
заря” підготували ліцеїсти 9�А кла�
су з учителем української мови та
літератури А.  Стояном. 

Мабуть, для кожного українця Та�
рас Шевченко став частинкою духов�
ного родового дерева. Тож пам’ятай�
мо, шануймо і читаймо Шевченка. 

ЧАСТИНКА ДУХОВНОГО РОДОВОГО ДЕРЕВА

На щорічному Шевченківському святі у Київській гімназії № 315:
вчителька української мови та літератури Людмила Черненко з учени�
цями 6 класу Оксаною Горбань і Марічкою Васянович�Кобальчинською. 

Школярі старанно готуються до конкурсу читців Шевченкової пое�
зії, із задоволенням беруть участь у мовних турнірах, малюють стіннів�
ки й оформляють стенди, інсценують уривки із творів Великого Кобза�
ря, співають пісні на його слова. Це свято — данина шани поетові,
який став символом України.


