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ДК

КУЛЬТУРНИКИ: ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Альманах
Побачив світ новий проект Дружини культурників - альманах «Гойдалка», в якому
зібрано твори членів Спілки Української Молоді в Україні.
Гойдалка – місце, де збираються друзі для спільного проведення часу. У даному
випадку – це спроба зібрати частину творчості сумівців, розкидану по записниках,
шухлядах, папках, сайтах, газетах, читану для вузького кола друзів, забуту з плином
часу... Представлені тут автори – молоді та впевнені, з мріями та амбіціями – належать до
різних осередків Спілки Української Молоді в Україні, але їх єднає ідея, організація,
творчість та віра в майбутнє. У «Гойдалці» зібрана поезія, проза та публіцистика,
написана в різні роки. Тут представлена творчість Юлії Скороди, Миколи Марусика, Лесі
Голик, Олі Гострено, Остапа Печарського, Насті Ткач, Юрія Заруцького, Світлани
Олицької, Дарини Шубіної, Іванни Голуб’юк, Святослава Липовецького, Любомира
Крупницького, Максима Кобєлєва, Людмили Юрченко.
У планах - провести презентацію «Гойдалки» під час проведення Крайового З’їзду
СУМ в Україні.
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МОЯ СПІЛКА
„Життя у СУМі напевно має особливий цукор, тому вода у Дніпрі, як багато
думають брудна, стає чистою і солодкою. Але то тільки для сумівця в неодмінно
українській річці Дніпро…”
Оленка Кучерук, Хмельницький осередок
„Я чомусь, тішився внутрішнім задоволенням і на противагу іншим студентам, що
не мали нічого схожого, радів, що Вона зі мною, а у них того нема...Вона дала мені дуже
багато відчуттів потрібності, чесності, ідейності і потребності не сидіти, а рухатись
далі за нею, вперед і вгору…
Вона – це
Моя
Спілка
Української
Молоді!”
Василь Федюк, Тернопільський осередок
„Я намагаюсь зараз уявити себе не сумівкою, але в мене це не виходить.”
Віка Коляда, Тернопільський осередок
„Ідуть роки, організація змінюється. Єдине, що хотілося залишити назавжди – оту
дружню, веселу атмосферу і любов до України!”
Леся Скорик, Дніпропетровський осередок
„В СУМі я зустрів багато хороших людей, а також свою половинку, з якою ми
створили cумівську сім'ю. На даний час ми вже виховуємо двох маленьких суменят.”
Андрій Пушкар, Тернопільський осередок
„Без СУМу я був би іншою людиною і ніколи би не запізнався з тими друзями з
України і світу, з котрими доводилося таборувати/стрічатися, я втратив би велику
кількість яскравих моментів свого життя.”
Олесь Шуть, Дніпропетровський осередок
„Спілка є саме тією невід’ємною частиною мого серця, моєї душі, яка надихає мене,
надає мені сили і повсякденну підтримку у всіх моїх починаннях.”
Сашко Чернов, Івано-Франківський осередок
„Моя Спілка – це дзеркало, бо кожен, хто на неї дивиться, бачить в ній себе.”
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Володимир Гарієвський, Хмельницький осередок
„...зараз, коли задумуюсь «хто я без СУМу» - в мене немов мурашки по шкірі
пробігають, адже я уявляю себе відірваним від світу і замкненим в чотирьох стінах.”
Володимир Кульчицький, Тернопільський осередок
„Єдине, за чим жалкую - що надто пізно дізналася про СУМ, не пройшла шлях від
суменяти, не дозволяло мені життя бути на Всеукраїнських таборах та семінарах,
проте це зробили та зроблять мої вихованці.”
Леся Приймич, Шумський осередок
А що для Тебе – СУМ? Яка вона – Твоя Спілка?
Напиши невеличке есе про Твою Спілку Української Молоді в Україні та
надішли його за електронною адресою parasolka@cym.org до 31 грудня. І в новому
році шукай себе у новому проекті Дружини Культурників СУМ в Україні „Моя
Спілка”!
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Гартуйсь!

ПОДРУЖЖЯ ПУШКАРІВ:
„Досвід виховної діяльності тепер
допомагає давати своїм дітям тільки
найкраще з того, що колись отримали
самі”
Андрій та Іра Пушкарі є членами
Тернопільського осередку СУМ в
Україні та батьками двох хлопчиків –
Максима та Ярослава. Як воно – бути
сумівцем не лише в громадському
житті, а й в особистому?

Іро та Андрію, ви чи не перше сумівське
подружжя Тернопільського осередку. Розкажіть, як
ви познайомились, хто в організації був швидше та
до яких ви дружин належали?
Іра: Я була в осередку швидше - з 1996 року. А
познайомились ми на Андріївських вечорницях, які
були міжройовими.
Андрій: Мене восени привів знайомий, але
сходини роїв були окремо і в різні дні, то ми вперше
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побачились на вечорницях. Я був спершу в рої «НС-9», а потім – в дружині ратників.
І: Я займалась виховницькою діяльністю.
Протягом
двох

років

останніх
ви

дуже

активно долучаєтесь до
життя осередку, берете
участь

в

заходах,

приходите на сходини.
Як вдається поєднувати
СУМ і сімейне життя?
І: Ну, останнім часом мені не часто вдається приходити на сходини – весь час
забирає догляд за дітьми, але іноді вдається прийти на сходини…
А: Дуже допомагає те, що обидві наші бабусі живуть з нами, тому іноді ми обоє
можемо кудись вийти. Тішить також те, що батьки намагаються зрозуміти певну
важливість організації для нас, і іноді можуть посидіти з дітьми.
Іро, а не буває неприємно через те, що Андрій таки частіше ходить на сходини та має
більше можливостей долучатись до наших заходів?
І: Ну, іноді буває трохи образливо, коли декілька днів підряд Андрій йде з дому
зранку, а приходить о 9-ій вечора, але якось з тим можна миритись.
Як впливає «сумування» на виховання Ваших дітей?
І: Думаю, позитивно.
А: Коли ти виховник і працюєш з дітьми в роях, то багато чому можеш навчитись. І
ми тепер ті всі отримані навички якось намагаємось застосувати до наших синів.
І: Я потрапила в СУМ випадково і в досить ранньому віці, то можу сказати, що СУМ
привив патріотизм. А досвід виховної діяльності тепер допомагає давати своїм дітям
тільки найкраще з того, що колись отримала сама.
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Я мала не дуже патріотичне виховання, але тепер можу виховувати хлопців
справжніми козаками, постійно розказувати їм про Україну.
Недавно мали прикрість, коли назвали старшого Максимка козаком – були і сльози,
і крики: « Я не хочу бути козаком!». Коли пояснили йому, хто такі були козаки, що вони
мали коней, то Максим одразу ж сказав, що тепер він хоче бути козаком.
Тепер ви часто берете Максимка на різні сумівські заходи. Як на нього впливає
спілкування в сумівському колі?
І: Зазвичай добре - він вчиться спілкуватись з старшими людьми, бо ми не маємо
юнацтва його віку, бачить як поводяться люди, коли він з ними. Бачить, що є люди окрім
садочка, двору та дому.
А: Десь трохи поводиться значно доросліше як на свої 4 роки. Що з одного боку є
дуже добре, адже він відчуває себе дорослішим, хоче наслідувати старших.
Чи маєте в планах на найближчі кілька років таборувати разом з дітьми? Як щодо
таборового літа – 2010?
І: Так, збираємось загалом, і в 2010 році теж. Але це залежить від багатьох факторів
та обстави - коли та де буде проводитись табір та чи зможуть батьки на той час побути з
меншим Славчиком, бо з двома хлопцями буде трохи важко.
Протягом тривалого часу ви були поза організацією. Чи змінився на Вашу думку
осередок?
І: Так. І думаю, не в найкращий бік. Справа в кількості членства – його зараз дуже
мало, мало юнацтва. Якщо раніше було по 3-4 рої різного віку, і відчувалась якась велич
організації, особливо коли збирались усі рої разом, то зараз такого немає. Коли робили
газети «а хто краще?» чи по черзі організовувались свята, це було дуже цікаво та
динамічно.
А: Поки ще старі члени організації були студентами – то було якось більше руху, а
коли вже почали йти на роботу, роз’їжджатися – багато хто пішов з організації.
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Можна сказати, що зараз ми

пасивніше працюємо, бо немає юнацтва, раніше

доводилось дуже багато вкладати праці в дітей, а зараз практично нема в кого це все
вкладати.
І: Також була дуже активна діяльність дружин. Функціонували всі дружини, через
кожен тиждень чи два певна дружина проводила сходини. Проблема також була в тому,
що нас постійно кидали з місця на місце, і толком не було де займатись – то замало місця,
то не можна голосно себе поводити вже о 8 вечора. Через це багато людей відсіялось.
Чи підтримуєте відносини з членами свої роїв, товаришуєте з кимсь?
І: На жаль, ні, багато кого тут немає, і якось так виходить. Звісно, якщо бачимось, то
завжди є про що поговорити чи згадати, посміятись з чогось, але навмисне не
телефонуємо одне одному, не зустрічаємось.
Чи можливий на вашу думку розподіл членства на дружини в нашому осередку та в
СУМі загалом?
І: В Тернопільському осередку, на жаль, ні. Нам зараз потрібно працювати над
залученням членства – як школярів так студентів, і для цього треба докласти найбільше
зусиль. На всеукраїнському рівні – так, звичайно, робота дружин є потрібною та
можливою.
Потрібне також нове членство у дружинники, бо навіть якщо набрати кілька роїв, то
потрібні будуть відносно вільні люди, які могли би з цими дітьми займатись, не
переймаючись за роботу чи свої сім’ї.
Можна було б набрати хлопців для якихось туристичних, екстремальних мандрівок,
а дівчат – для легких мандрів містечками, без екстремальних засніжених гір та
спальників під ялинами, або для занять ручними роботами.
Зараз відновила свої діяльність дружина культурників, чи відчули ви вже якісь її
напрацювання та чи є потрібною така дружина зараз?
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А: Так, до нас звертались з приводу написання есе. Здається, що це і є дружина
культурників - про нас і Спілку.
Так, це готувається збірка есе «Моя Спілка».
І: Я не можу сказати, чи відчуваю, бо мало живу зараз сумівським життям, але кілька
разів коли в нас в осередку були культурницькі сходини, то було цікаво. Тому, мабуть,
існування такої дружини є таки потрібним.
Розмову вела
Леся Голик
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Постаті

«ЯРІЙ, ДУШЕ. ЯРІЙ, А НЕ РИДАЙ…»
Алла Горська – видатна художниця, одна з найвідоміших шістдесятників. Це їй
присвячено Стусове «Ярій, душе. Ярій, а не ридай. /У білій стужі сонце України – /а ти
шукай червону тінь калини, /на чорних водах тінь її шукай...»
45 років тому, у вересні 1964-го, лідери українського руху, яких згодом назвуть
«шістдесятниками», святкували подвійний день народження. Алла Горська й Іван
Світличний відзначали «70-ліття на двох».

Вітраж «Шевченко. Мати»
Так виглядав вітраж, розміщений у фойє Червоного корпусу Київського
університету, де гнівний Кобзар пригортав скривджену Україну, а напис проголошував:
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«Возвеличу малих отих рабів німих, я на сторожі коло їх поставлю Слово». Він був
створений 1964 року Аллою Горською спільно з Опанасом Заливахою, Людмилою
Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко. Скликана комісія кваліфікувала його
як «ідейно ворожий», вітраж був знищений адміністрацією університету, Аллу Горську і
Людмилу Семикіну виключили зі Спілки художників.
З сім’ї «номенклатурника»
Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року у Ялті. Її батько, Олександр
Валентинович Горський, був одним з органiзаторiв радянського кіновиробництва: він
деякий час працював у державних установах, а з 1931 року став директором Ялтинської
кiностудiї. Через рiк, 1932 року, Олександр Валентинович з сім’єю переїжджає до
Москви, де обiймає посаду начальника виробництва тресту «Востокфильм». Але
Олександр Горський не любив Москву, тому дуже зрадiв, коли 1933 року видалася
нагода переїхати до Ленiнграда, де спочатку був заступником директора, а потiм директором ленінградської кiностудiї.
Мати Алли - Олена, ніколи, на вiдмiну від чоловіка, кар’єри не робила. В Ялтi вона
працювала вихователькою у дитячих закладах санаторно-шкiльного типу, а в Ленiнградi художником костюмів, i потiм уже весь час цим i займалася. З вересня 1939-го року по
квiтень 1940 року батько Алли, Олександр Валентинович, був на фiнськiй вiйнi, а
незадовго до совєтсько-німецької війни поїхав керівником групи до Монголiї на зйомки
фільму «Його звали Сухе-Батор». То ж війна застала у Ленiнградi 11-рiчну Аллу разом з
матір’ю та старшим на 10 років братом Арсеном (вiн був сином Аллиної матерi вiд
першого чоловiка, який загинув у Першій свiтовiй вiйнi). Арсен навесні 1943 року
загинув. Алла ж iз мамою, переживши двi блокадні Ленiнградськi зими, влiтку 1943-го
евакуювалися до Алма-Ати, де уже працював на об’єднаній кiностудiї Олександр
Валентинович. Наприкінці 1943 року родина переїхала до Києва, де Олександр Горський
обійняв посаду директора кiностудiї. Пiсля того вiн ще очолював Одеську кiностудiю,
студiю кiноактора на кiностудiї iм. О. Довженка у Києві тощо. Але пiсля смертi дружини
1961 року здоров'я Олександра Валентиновича похитнулося, вiн почав часто хворiти, а
1983 року помер.
Для Алли Горської Київ став тiєю вiхою, що визначила її подальше життя.
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Київ
Малювати Алла почала рано. З 1946 року навчалася
у Київський художній школі імені Шевченка, яку
закінчила 1948 року із золотою медаллю. У виборі фаху
вагань не було: Горська вступила на живописний
факультет Київського художнього інституту. Закінчивши
інститут, працювала за фахом у галузі станкового й
монументального живопису. Її твори експонувалися на
виставках, вона пробувала себе у сценографії.
ХХ з’їзд КПРС ознаменував так звану хрущовську
«відлигу». Стало вільніше говорити, вільніше дихати.
Алла

Алла Горська. Автопортрет

Горська

активно

включилася

в

процес

національного відродження, який охопив молодші покоління творчої інтелігенції Києва
на початку 1960-х років. І хоч виросла в зросійщеній сім’ї, вона свідомо перейшла на
українську мову спілкування.
«Шістдесятництво» Алли Горської
До Києва приїхала делегація з Канади. Після усіх формальностей члени делегації
виявили бажання відвідати молодіжний клуб. Його довелося створити – у дусі того часу.
Клуб творчої молоді «Сучасник», як його назвали, дуже скоро перетворився на
неформальне об’єднання, де зустрічалися молоді літератори, актори, художники,
композитори. І хоч роботу Клубу «коригував» міськком ЛКСМУ, проте на це не дуже
зважали. У роботі брали участь такі неординарні особистості, як Іван Драч, Іван
Світличний, Євген Сверстюк, Ірина Жиленко, Михайлина Коцюбинська, Лесь Танюк,
Іван Дзюба та багато інших. По всьому Києву мали розголос літературно-мистецькі
вечори, організовані ними. Розповсюджувалися твори самвидаву, збиралися кошти на
взаємодопомогу. Однією із найактивніших учасниць Клубу була художниця Алла
Горська. Більше того, її квартира, де вона мешкала з чоловіком – художником Віктором

12

Зарецьким – та сином, стала неофіційною філією і майстернею КТМ, де завжди були раді
друзям.
У ті часи, коли було багато заборонених тем і усім керувала партія, Алла Горська
поводилась досить відважно. Разом із Василем Симоненком і Лесем Танюком відкрила
місця поховання розстріляних в НКВС на Лук’янівському і Васильківському
кладовищах, у Биківні (1962-1963), про що вони заявили в Київську міськраду
(«Меморандум №2»). Після цього Василь Симоненко був жорстоко побитий, унаслідок
чого помер від швидкоплинної хвороби нирок у 1963.
У 1964, коли Горську виключили зі Спілки
художників, вона змушена була шукати роботу поза
Києвом, створювала разом з іншими художниками
монументально-декоративні комплекси у Донбасі
(після чого її таки поновили у Спілці художників).
У

тому

ж

1964

закінчилася

хрущовська

«свобода». Було закрито Клуб творчої молоді. Уже
наступного року розпочалися перші арешти. Було
Соняшник. Портрет Є.Сверстюка

арештовано великого друга Алли Горської – Івана

Світличного. Вона не сиділа склавши руки. 16 грудня 1965 подала окрему скаргу
прокуророві УРСР. Також була присутня на процесі В. Чорновола у Львові 1967 року, де
з групою присутніх киян написала протест проти незаконного ведення суду. Пані Алла
вела листування з тими, хто відбував строк покарання в таборах (систематично з
Заливахою, а в 1966 подала клопотання на його захист), підтримувала стосунки з
родинами ув'язнених, надавала їм моральну та матеріальну допомогу.
1968 року Алла Горська підписала «Лист-протест 139» на ім’я Л. Брежнєва, О.
Косигіна та М. Пiдгорного з вимогою припинити практику протизаконних політичних
процесів, після чого знову була виключена зі Спілки художників. Почалися
адміністративні репресії проти тих, що підписувались, кагебістський тиск. За Горською
стежили, іноді демонстративно, їй погрожували невідомі особи. Того ж року вона разом
із Ліною Костенко, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком та Віктором Нєкрасовим
звернулися із відкритим листом до газети «Літературна Україна» у зв’язку з появою там
наклепницької статті О. Полторацького. У 1969-70-х роках пані Алла підтримувала
виступи Валентина Мороза. 1970 року Горську викликали на допит в Івано-Франківськ у
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справі заарештованого В.Мороза, але вона відмовилася давати покази. Після того склала
протест до Верховного суду УРСР про незаконність і жорстокість вироку.
Смерть
28 листопада 1970 року Алла Горська була вбита в будинку свекра у місті
Василькові біля Києва. Свекор же був знайдений наступного дня після вбивства Алли на
залiзничнiй колiї бiля Фастова iз вiдрiзаною головою. З самого початку слiдство
вiдпрацьовувало єдину версiю: убивство Алли свекром. Бiльше того, слiдство вiдразу
набрало звинувачувального духу проти Надії Свiтличної, Євгена Сверстюка та
приголомшеного горем чоловiка Алли - художника Вiктора Зарецького, якого кiлька днiв
навiть тримали пiд слiдством. Офіційний висновок був такий, що Аллу Горську вбив
свекор (майже 70-лiтнiй дiдусь), у якого за рік перед тим померла дружина i в зв'язку з
цим траплялися розлади психiки. За висновком судово-медичної експертизи, смерть
Горської настала вiд численних пошкоджень кiсток черепа молотком, який знаходився у
тiй же квартирi. Прийшовши до пам’яті, свекор буцімто покінчив собою, зрозумівши, що
скоїв. Вiдповiдно, й справу було припинено у зв’язку зi смертю обивнуваченого.
Є можливим припущення про політичний характер вбивства громадсько активної
людини для залякування інших.
Її поховано на новоствореному цвинтарі за містом, на Берківцях. Виклопотаний
внучкою Івана Франка дозвіл на поховання Алли Горської на Байковому цвинтарі було
анульовано. Похорон зібрав, фактично, весь тодішній цвіт української інтелігенції –
попри те, що з «органів» приходили персонально до багатьох «неблагонадійних» з
попередженням: не з’являтися на траурній церемонії. Зі словами прощання тоді
виступили Євген Сверстюк, Олесь Сергієчко, Іван Гель. Василь Стус читав щойно
написаного вірша пам’яті Алли Горської:
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України –
а ти шукай червону тінь калини,
на чорних водах тінь її шукай.
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Пройде трохи часу, і багатьох з присутніх на цьому похороні буде заарештовано й
ув’язнено. Український рух опору продовжить свій хресний шлях. А ім’я Алли Горської
залишиться символом нескореності, творчої й громадянської мужності й чесності.
Вона вийшла з родини, котрій усього вистачало, вона могла зробити кар’єру. Але
Алла Горська вибрала інший шлях, присвятивши себе боротьбі за право вільно думати,
вільно творити. По ній лишилися її картини: «Прип’ять», «Пором», «Абетка», «Хліб»,
портрети Т. Шевченка, А. Петрицького, В. Симоненка, малюнки «Автопортрет», «Мати»,
«Село», ряд мозаїчних композицiй (в тому ж числi й мозаїчне панно у Музеї «Молода
гвардія» в Краснодонi) та інші твори.
Іванна Голуб’юк

Портрет батька. А.Горська
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Пережиття

STP
Study Tours to Poland – програма знайомства з Польщею, на котру все частіше
потрапляють сумівців. Цього разу враженнями ділиться сумівка Калуського осередку,
подр. Оленка Сільчук.
Завжди є так, що хочеться чогось нового, чи, то пак, старого - просто з старими
дірочками, або ж, перефразовуючи, з набутими вже раніше враженнями. Чому людина
прагне кудись їхати, не сидіти на місці? Часто задаю собі таке питання, і в результаті
приходжу до висновку, що, особисто для мене, нові мандрівки, знайомства, міста,
випадкові зустрічі в транспорті, кавуся з автоматів – це як щось таке потрібно бажане,
без чого не можу обійтись.
День-другий відпочинку, стабільності, і починаю йорзати на стільчику, а в голову
лізуть думки про те, що життя іде, а все залишається без коректур. Тоді берусь за голову,
поринаю в мережу Інтернет, і вишукую нові можливості.
Жовтень 2009-го певно не забудеться ніколи: 6 годин в черзі під консульством, мокрі
ноги, змерзлий ніс та засипаний снігом Львів – реалії візового режиму в Україні. Як
результат - продовжений сценарій через тиждень з метою забирання паспорта. Викинуті
намарно два дні життя, нежить, пригнічений настрій та розуміння того, що у Службі
закордонних справ України працюють «еліта та вища, культурна, інтелігенція країни».
Попри це добре, що завжди під боком є друзі - сумівці, які напоять чаєм і повернуть до
позитивного стану; з сумівцями не сумно, навіть більше - тепло та якось рідно. Тим не
менш, отримавши свого пашпорта, ще не усвідомлювала, що саме мене чекає через
декілька днів. А чекало на мене …
м. Білосток (Польща) - зелене та чарівне Підляшшя, там, де білоруси з поляками
рівноцінно заселяють середньовічні містечка, величні зубри прикрашають заповідники, а
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польська мова перетворюється на щось пом’якшене і певним чином відрізнене від
звичного варшаво - подібного лексикону.

Програма «Study Tours to Poland» , якщо хто чув, - програма обміну студентів.
Україна-Росія-Білорусія і Польща в якості організаторів - повний набір слов’янського
етносу.
Суть програми можна описати так зрозуміло і просто: налагодження комунікації,
висвітлення всіх перлинок (інколи, не зовсім) життя в Євросоюзі, і, найголовніше,
навчання, як і з ким можна налагоджувати контакти для реалізації проектів, де знайти те,
чого так часто не вистачає для реалізації цікавих ідей – себто фінансування.
Їдучи на програму, не до кінця усвідомлювала, куди їду, що буду робити і таке інше
- все як завжди робилось в такій гарячці, що спідометр певно би зашкалював, якщо б
виміряти швидкість мого збирання.
Дякувати Богу, із Львова до Варшави їде прямий автобус, до пропускного пункту
їхали 40 хв. а там … пройшло 7 годин нашого дорогоцінного часу. А після того була
Варшава і пересадка в електричку до Білостока. Електричка з вагонами для курців та не
курців. Було трохи дивно, коли панночка в нашому купе витягнула цигарку, підпалила
її, і із впевненим виглядом зробила затяжку. Не розуміючи, що та як, і настільки це
нормально, повністю просмердчені

тютюновим димком, ми вийшли на свіже

Білостоцьке повітря і … почався рок-н-рол.
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Затишний хостел, автобуси, які приходять вчасно. Фонтани, ліхтарі, величні костели
та перлина міста – палац Браніцких (нинішній корпус медичного факультету),
дрібненький дощик, розвинена інфраструктура, театри, філармонія, кіно

та дружні

посиденьки, співи, інтелектуальні ігри, тренінги на мові жестів - все це гармонічно
вливалось в атмосферу програми.

Зустрічі тут і там!!!! Радо прийняли нас на телебаченні, мали шанс втрапити на
радіо, коли був прямий ефір програми.

Дискусії та пізнавальна інформація в залах

юридичного та економічного факультетів Білостоцького університету, редакція
білоруської газети «Ніва», яка, до речі, є забороненою в самій Білорусії, і видається
білорусами в Білостоці цілком легально. Головний редактор, який частенько бував в
Україні, радо поспілкувався з нами і багато розповів нового власне про мас-медіа на
теренах Польщі та Білорусії.
300-тисячне місто, столиця есперанто, де, до речі, щорічно проводиться фестиваль
цієї мови та її носіїв, а 6-ти поверхова бібліотека з новітніми технологіями для людей з
обмеженими можливостями та апаратурою для роботи з архівними документами, слабо?!
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Щоденна насичена програма, волонтери, які допомагали адаптуватись в місті, яке, в
результаті, стало дуже рідним та теплим на завершення тижня, ну і, звісно, власна
програма - різноманітність кінозалів, ляльковий театр, філармонія, затишні кав’ярні. Не
можу стриматись, щоб не згадати цей спокусливий незрівняний шоколад «Wedel» місцева фірмова шоколадниця - це, власне, те місце, куди більш ніж варто заскочити на
склянку шоколаду з перцем чілі або ж з іншими екзотичними пряностями.
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Співи на кухні вечорами, українсько - білоруський чи білорусько – український
унісон, (аж дивно, настільки схожий фольклор - не дарма сусідні народи), протягом
тижня не давав заснути нашій милій господині хостелу.
Розповідати можна багато, проте не варто ще раз перелічувати те, що само собою є
очевидним. Сказати чи додати варто те, що не завжди краще там, де нас немає. Веду до
того, що програми, стажування, проекти - це все дуже добре, пізнавально та весело, але
зажди залишається відчуття з банальною назвою «ностальгія». В такому простому слові я
вбачаю нестачу людей, з якими стикаєшся зазвичай в своєму буденному житті, домівки,
де все обладнано та пристосовано до тебе, та просто чогось того що не можна пояснити,
те що знаходиться на рівні підсвідомості, менталітету, культури. Тому, не зважаючи на
все хороше, гостинність Білостоку

та наповненість програми, все одно з радістю

сприйняла той день, коли треба була повертатися додому.
Остання кава на вокзалі, слізні прощання та нові сподівання. Нові друзі, чи то пак
люди, до яких завжди можна забігти на чай, будучи чи то в Мінську, Петербурзі чи
Харкові, а може й Запоріжжі. Так закінчувались 10 днів безтурботного перебування в
Польщі. А тепер що – ну, певно, до нових подорожей!
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Постаті

ВИДИШ, БРАТЕ МІЙ…
Я знаю Богдана Лепкого ще з дитинства. З невеликої книжечки із м’якою
палітуркою, з якої відкривався чарівний світ казок: про Ксеню і дванадцять місяців,
бабину дочку і дідову дочку, кривеньку качечку. Писані віршами, вони були такі щирі,
що аж хотілося плакати. З ілюстрацій на мене дивились дівчата - з довгими косами, у
кептариках, плахтах і сап’янцях, вусаті чоловіки з топірцями, жінки в очіпках, а тлом
були хати з високими дахами, різьбленими ґанками, такі можна ще побачити у
Шевченківському гаю у Львові. Пізніше, десь у старших класах, я познайомилась з
іншим Богданом Лепким, котрий відкривав нам старовинну Україну, розум і
аристократичність гетьмана Івана Мазепи, геройство і чвари українців тієї доби,
знищення московським військом Батурина. Іншим Лепким, котрий у своєму творі
«Мазепа» розкрив душу українського народу.
Найбільше знають Богдана Лепкого за його поезії «Журавлі» і «У світ за очі».
Переписані від руки, ці тексти перевозилися українськими емігрантами, як молитовник.
Це ті вірші, про авторів яких кажуть, що якби вони написали лише це, то вже б відбулися.
Написано Лепким багато. Літературні дослідження, збірки оповідань, поеми, переклади і
п’єса. До речі, переклад «Слова о полку Ігоревім» польською високо оцінив навіть Іван
Франко.
Поділля
Родом Богдан Лепкий із села Крегулець, розташованого між містечками Гусятином
і Копичинцями на Тернопільщині. Тут народився він 9 листопада 1872 року в родині
сільського священика Сильвестра Лепкого. Батько Богдана був людиною освіченою,
21

закінчив

Львівський

університет

(класична

філологія

і

теологія),

виступав

з

літературними творами під псевдонімом Марко Мурава, брав участь у виданні часопису
«Правда», підготовці підручників для школи. Маючи ґрунтовну філологічну освіту, він
також писав по-польськи і по-німецьки, окремі вірші друкував у тогочасних журналах.
Початкову освіту Богдан здобув у батьківському домі. Швидко – за одну зиму –
навчився читати, писати й рахувати. Уже в дитинстві знав напам’ять багато віршів
Тараса Шевченка.
Коли Богдана Лепкого віддали шестилітнім хлопцем до бережанської так званої
«нормальної» школи з польською мовою навчання (відразу до другого класу), батьки
перебралися з «цивілізованого» Крегульця до глухого Поручина, де, як жартома казали
тоді, був кінець світу: далі дороги не було. Переселилися, щоб бути ближче до батьків по
матері і сина.
«Поручинські ґазди» ходили в чоботях на підковах, котрі їм робив місцевий коваль,
носили «куртини» з домашнього сукна, брилися бритвами, зробленими із старої скошеної
коси, жінки вбиралися в «димки».
Після «нормальної» школи Богдан вступив у гімназію в Бережанах. Гімназія була
польською, з класичним ухилом. Тут були український та польський хори (українським
деригував

відомий

композитор

Денис

Січинський).

Щороку

влаштовувалися

міцкевичівський, а згодом - і шевченківський концерти. Час від часу приїздив сюди
мандрівний театр «Руської бесіди». Богдан часто відвідував вистави по стайнях та будах,
де змушені були грати артисти, ставлячи популярні тоді «Настасю Чагрівну» В.
Ільницького, «Розбійників» Ф. Шіллера, «Наталку Полтавку».
Богдан Лепкий почав писати дуже рано. Ще в другому класі гімназії, під впливом
бабусиних оповідей, написав поему про русалок, але сховав її під стріху, де вона
пропала.
Покликання
Після Бережан Лепкий вступив у Відні до Академії мистецтв, але навчання у ньому
морального задоволення не принесло - він відчув, що розминувся зі своїм справжнім
покликанням. Нудно було змальовувати гіпсові статуї, щоразу натикаючись на
зауваження викладача. Але стався випадок, який визначив майбутню долю Лепкого,
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допоміг йому знайти себе. Якось у поїзді йому довелося їхати в одному купе з Кирилом
Студинським,

який

навчався

тоді

на

філософському

факультеті

Віденського

університету. Це знайомство не тільки зблизило двох у майбутньому видатних діячів
української культури, а й спрямувало його творчі інтереси в новому напрямку. Лепкий
перейшов на філософський факультет Віденського університету, де вивчав мовознавство
та історію літератури. Він став учасником студентського товариства «Січ», брав участь у
дискусіях на літературні та суспільно-політичні теми.
Богдан Лепкий переходить на другий курс Львівського університету, навчається на
філологічному відділі Львівського університету. Українську історію та літературу вивчав
під керівництвом М. Грушевського, О. Огоновського, І. Шараневича. На ті роки припадає
активна літературна творчість Б. Лепкого: він пише поезії, оповідання, перекладає,
виступає з доповідями на засіданнях студентського товариства «Ватра». З 1895 року його
твори починають усе частіше з’являтися на сторінках «Діла», «Буковини» та інших
періодичних видань.
Після закінчення Львівського університету (1895 р.) – знову Бережани, гімназія, де
Богдан Лепкий стає вчителем української та німецької мови і літератури. Він швидко
здобуває авторитет серед колег, повагу серед гімназистів блискучими лекціями,
врівноваженістю, прагненням внести свіжий струмінь у викладання, познайомити
слухачів з новинками літератури. Багато пише.
Кохання
У студентські роки довелося Богданові добровільно-примусово бути присутнім на
офіційному святкуванні чогось там, організованому стриєм – коломийським катехитом
Миколою Лепким. Отож Богдан приїхав, примостився на стільці й почав нудьгувати. Аж
тут зайшли дівчата в народному одязі з пригощенням на тацях. На одну з них Лепкий
задивився так, що аж упав зі стільця, чим розвеселив всіх присутніх в залі. То було
кохання з першого погляду, хай би як пафосно це звучало. І кохання взаємне. Проблема
була лише в одному – дівчина виявилася двоюрідною сестрою Лепкого. Більше двох
років тривала боротьба Богдана й Олександри з ріднею. Закохані сто разів розлучалися і
стільки ж сходилися. Лепкий писав сумну любовну лірику і відсилав її Олександрі.
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Не прошу любові ані ласки,
Бо любові випрохать не мож —
Будь мені як королева з казки,
Що заснула серед срібних рож.
Будь мені як тая біла дама,
Що по замку в тиху північ йде,
Будь мені неначе скарб Сезама —
Ключ пропав… Ніхто не віднайде.
Нарешті рідні не витримали й відіслали прохання в Рим до Папи, щоби той дав
дозвіл на вінчання. Папа не заперечував. Брат і сестра повінчалися. Чи пожалкували вони
бодай раз щодо такого кроку, не знає ніхто. Лепкий обожнював свою Лєнду (так
називали Олександру Лепкі) все життя. Вона його теж. Але троє їхніх дітей росли
хворобливими. Внуків у Богдана і Лєнди немає.
Зате історія власного кохання змусила Лепкого взятися за пенталогію «Мазепа». Сім
книг, в яких політичні погляди Мазепи та історичні події тьмяніють на тлі історії кохання
гетьмана та його хрещениці Мотрі Кочубеївни. Така от данина коханій і Вітчизні.
Мазепа
Пенталогію «Мазепа» Богдана Лепкого сприймають по-різному. Лепкий себе
називав орачем, казав, що українці мусять збудувати «високу гать», щоб захистити свою
країну і культуру, а він, доки зможе, буде ставити «свою пайку на гать». Ці сім книг –
частина

пайки.

Копітка

праця.

Історичне

підґрунтя

роману

складають

праці

Грушевського.
Читати його дуже цікаво. Мимоволі переймаєшся твором, духом того часу, бачиш,
що насправді змінилося мало що. Ні від початку 18-го століття, ні від початку 20-го,
коли писався твір. Людська натура залишилася та сама. Написано ясно, щиро. Варто
прочитати. Навіть дуже варто.
До речі, гетьман Скоропадський уважно слідкував за написанням роману, і був дуже
зацікавлений у виданні «Мазепи» широким тиражем. Роман планувався як каталізатор
національної свідомості й, одночасно, як виховна книга. Мазепа в розмові з
Войнаровським озвучує слова самого Лепкого, які той часто повторював в колі друзів:
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«А я бачиш, Андрію, хочу виховати старшин, котрі б не боялися, а шанували свою владу,
хочу виховати державний елемент. Без нього і держави бути не може».
Праця
На початку 1899 р. у Кракові в Ягеллонському університеті було відкрито лекторат
української мови і літератури. Викладати ці предмети було запрошено Богдана Лепкого.
З Краковом відтепер буде пов’язане майже все творче життя письменника.
У ті часи українська громада Кракова була доволі чисельною. Збиралися вечорами
по суботах у читальні «Просвіта», обговорювали новини літератури, співали, танцювали.
Незабаром оселя Лепких на Зеленій, 28 стала своєрідною «українською амбасадою» у
Кракові. Сюди часто приходили Василь Стефаник, Михайло Бойчук, Кирило
Трильовський, Вячеслав Липинський та інші відомі громадські діячі, художники, письменники. Гостював у Лепких Михайло Коцюбинський, бували у нього письменниця
Ольга Кобилянська, фольклорист Федір Вовк.
Під час Першої світової війни Лепкий був мобілізований до австрійського війська.
Завдяки сприянню друзів не був відправлений у діючу армію, а виїхав у Німеччину для
освітньо-культурної роботи серед українців-військовополоненних царської армії. Тут з
листопада 1915 р. мешкав у м. Раштат біля Бадена. Працював у просвітньому відділі
табору, протягом двох місяців викладав історію української літератури та культури.
Лекції вченого мали великий успіх, тому заняття перенесли з бараків до міського театру.
З лютого 1916 р. вів просвітницьку працю в таборі у Вецлярі, викладаючи в народному
університеті, організував малярську школу. Допомагав організовувати крамниці,
книгарні, художнє ательє, майстерню музичних інструментів та видавництво часопису
«Громадська Думка». Працював в Українській військово-санітарній місії, яка готувала
військовополонених до від’їзду додому.
Після ліквідації таборів Богдан Лепкий переїхав до Берліна. Тут очолював
Український Допомоговий Комітет, Комітет опіки над утікачами, Товариство охорони
могил, організовував українські видавництва. Працював в управі Українського
Червоного Хреста, був головою «Української Громади». З грудня 1922 до 1925 р. мешкав
у Ванзеє біля Берліна, де зустрічався з колишніми гетьманом України П. Скоропадським,
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президентом ЗУНР Є. Петрушевичем, а також полковником Є. Коновальцем,
професорами І. Мірчуком, З. Кузелею.
1925 р. повернувся до Кракова, продовжував викладати в Ягеллонському
університеті, де його призначили доцентом, завідувачем кафедри української літератури.
За кількістю написаного Б. Лепкий поступається в українській літературі тільки
Івану Франкові. Загалом творча спадщина Б. Лепкого складає понад 80 власних книг, у
тому числі - цикл романів «Мазепа», повісті, оповідання, казки, спогади, збірки віршів та
поем, а також переклади, літературознавчі розвідки, статті літературного та мистецького
спрямування, опубліковані у численних газетах, журналах, альманахах, календарях,
збірниках; він - упорядник і видавець 62 томів творів української класики з ґрунтовними
дослідженнями, примітками, коментарями. Бібліографія творів Б. Лепкого становить до
тисячі позицій. На слова Б. Лепкого написали музику до солоспівів, хорових композицій
Л. Лепкий, М. Гайворонський, Д. Січинський, Ф. Колесса, С. Людкевич та ін.
Після закриття німцями Ягеллонського університету, Лепкий залишився без роботи,
йому відмовили у професорській пенсії. Заради прожиття Б. Лепкий дописував до
українських

журналів,

газети

«Краківські

Вісті»,

перекладав

з

української

німецькою. Письменник помер 21 липня 1941 року в Кракові, похований тут на
Раковецькому цвинтарі у гробівці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького. На надгробку є
напис українською мовою «Богдан Лепкий поет».
Іванна Голуб’юк
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Богдан Лепкий і Василь Стефаник.
Фото поч. 1890-х

Олександра Лепка, дружина

Богдан Лепкий. 1980-ті рр.
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Богдан Лепкий. Портрет. Художник – Михайло Бойчук

Могила Богдана Лепкого на Раковецькому цвинтарі в Кракові
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Уривок з роману «Мотря» (частина циклу романів «Мазепа»)

***
Ішов назустріч Мотрі.
Зупинилися на хвилину.
«Зустрічається вечірова зоря із зірницею поранньою», — сказав гетьман.
«На бок грибок, боровик іде!» — відповіла, жартуючи, Мотря.
Помовчавши хвилину гетьман сказав: «Завтра їду від вас».
«Так скоро?»
«Скорше, як гадав. Діла кличуть».
«Сумно зробиться у Ковалівці. Надійде осінь. Шумливі вітри загудуть, імлисті
посмерки постеляться полями».
«Потіштеся. Василь Леонтієвич вибирається у Батурин. Його теж діла кличуть.
Мабуть, і ви переїдете туди».
«Не знаю, як батьки зарядять».
«А ви хотіли б?»
«І дуже».
«Маєте там кого?»
«Батурин — гетьманська столиця».
Гетьман глянув у її очі, що світилися з-під темних бровів, як зорі з-під хмари.
«Мотре Василівно, чи ви це свідомо сказали?»
«Я слів на вітер не сію», — відповіла, спускаючи повіки.
«Значиться, передумали нашу розмову?»
«Передумала словечко кожне».
«І даєте свою згоду?»
«Так. Хоч би й до самої смерті».
Принишкли вітром розгойдані листочки, квітки й корчі непорушно стояли, тіні
причаювалися до землі. Понад Мотрею пролетіла велика світляна куля і повисла прямо
над її головою.
Гетьман ухопив Мотрю за руку і потягнув її на бік. Боявся, щоб ракета, спадаючи
вділ, не обсипала її. Мотря зрозуміла його турботу, й ніби позичений усміх завітав на її
устах.
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«Спасибі вам, Мотре, спасибі, Мотренько!» — сказав урадований гетьман,
здержуючи любовні слова, як непристойні його вікові і не відповідаючі хвилині.
Їх тут легко міг хто-небудь зустріти, бо хоч Кочубеєві сади й городи були дуже
великі, але ж і людей сновигалося ними чимало, любуючися і ночею прегарною, і
мистецькими огнями.
Нараз гетьман помітив шнурок перел на шиї Мотрі і, похитуючи головою, сказав:
«Margaritae significant lacrimarum flumen. Не носи ти їх, Мотре! Прийми від мене отсей
перстень брильянтовий. Кращого і дорожчого на всій Україні немає. Хай він буде
видимим знаком нашої нинішньої розмови».
«Краще, коли б він був із простого заліза».
«Залізо нам потрібне, а вам пристоїть щонайдорожче каміння. Anselm Boece de Boot
каже, що в брильянті добрі сили живуть, він перед чарами, перед отруєю і всякими
ворожими затіями свого власника хоронить. Він, якщо вірити філософії талісману, є
також признакою вірності в любові, приносить славу і побіду».
«То не давайте його мені, Іване Степановичу, не давайте!» — аж скрикнула Мотря.
«Чому ж би то ні?» — спитав здивований гетьман.
«Бо — вам побідити треба».
«Побідимо або поляжемо», — сказав гетьман, вкладаючи перстень на середній
палець Мотриної лівої руки.
***
Дорогоцінний брильянт озарив своїм сяєвом мертві перли на Мотриній шиї.
Гетьман поклонився їй і повернув у бічну алею.
Мотря стояла, як з мармуру кута.
Все, що пережила останніми днями, було таке несподіване для неї, таке мерехтливе,
блискуче, як оцей дорогоцінний камінь. її несвідомі бажання, її пориви, для неї самої
незрозумілі, що лиш тепер знаходили своє вияснення.
Мотря ступила на нову дорогу. Може, та дорога не рожами, тільки терням укрита,
але вона є, і Мотря попрямує нею...
***
По розмові з гетьманом не хотіла нині розмовляти з ніким.
Не стежками, а росистими муравниками пішла навпростець у двір.

30

Бічними сходами, котрими ходила прислуга, вбігла на горище і крізь дівочі кімнати
добралася до своєї спальні. Двері замкнула на засув. Світла не світила. Тільки невгасаюча
лампа перед іконою Матері Божої то погасала, то розгорювалася наново, як човник світла
на хвилях темряви.
Іноді робилося ясніше. Це якийсь новий фейєрверк знімався над Кочубеєвим двором.
Його вітали оплесками й гучними викликами радості та вдоволення.
Тішився Кочубеєвий двір.
«Ніби в житті, — думала собі Мотря. — Явиться гадка, засяє на твому небі, озарить,
осліпить тебе і — гасне. Лишається ніч... І як в історії... Прийде момент, пірве людей за
собою, розпалить перед ними кольористі вогні з тисячами зірок, з широкою луною, з
кривавого загравою і — потухне. Люди вертають до своїх звичайних турбот, орють,
сіють і — забувають минуле. Тіштеся, тіштеся, кольористими вогнями!
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Балачка

Оксана

Пухонська:

«Література - не тільки те,
що на книжкових полицях
у відділі «СУЧАСНА», вона
у провінціях, на хуторах, в
затертих
зшитках

звіршованих
школярів

і

студентів».

Знайомтеся,

Оксана

–

молода

Пухонська
перспективна

поетеса

родом із Тернопільщини, нині студентка Національного університету «Острозька
академія», спеціальність «Літературна творчість» і «Англійська мова та
література».
Оксано, перш ніж перейдемо власне до інтерв’ю, скажіть якому випадку Вашої
долі Ви вдячні за появу і розвиток поета у Вашій душі?
Мені здається, що це досить складний процес саморозвитку і самоусвідомлення.
Можна говорити про якісь конкретні випадки, ситуації, про конкретних людей, але я
глибоко переконанана, що поетами не стають - ними народжуються. Інша річ – наскільки
сприятливі, чи, точніше, несприятливі обставини життя допомогають не загубитися у
процесі формування в собі творчої особистості. Тому вважаю, що найвагомішим
«випадком долі», як Ви висловлюєтесь, було саме народження. Хоча по-справжньому
відчула у собі Поета на одному із семінарів для молодих літераторів у м. Ірпінь у 2007му. Можливо, специфічна аура будинку творчості, можливо, спілкування годинами із
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талановитими людьми пробудило отой глибинний інстинкт творця десь у глибині себе.
Але це було неповторне відчуття, яке поклало на мене безліч внутрішніх обов’язків і
спрямувало на літературний шлях.
Вітаю Вас із появою Вашої другої поетичної збірки. Це гарна нагода для нашої
бесіди. А давайте Ви її так зараз розпіарите, що кожен читач захоче її мати…
Піарити поезію, на мою думку, трохи
недоречно. Якщо вона справжня, то має
сама за себе сказати... Я, на щастя, не
належу до попсових авторів, які сьогодні
намагаються всяко пробитися до штурвалу
літературного процесу. Мій «Вогонь» – це
глибинна рефлексія відчуттів, больовий
імпульс анатомї нашого сьогодення, в якому
мистецтво якщо не знецінюється, то йому
просто немає місця.
На скільки мені відомо, Ви робили невеличкий промо-тур Тернопільщиною
після того, як Ваш перша повноцінна поетична збірка «Крізь вени всесвіту»
побачила світ. Залишились якійсь особливі рефлексії з цього приводу?
Так, я справді мала можливість презентувати свою першу книгу поезій в кількох
місцях своєї малої батьківщини, і спогадів залишилося дуже багато. Зокрема, зустріч із
студентами Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. Дивним
видалось те, що молодь, яка сьогодні, на жаль, дуже мало читає, але все ж читає, вже не
вірить у те, що сучасна література може продукувати справжні, неспопсовані твори. У
багатьох трохи викривлене бачення постмодерної літератури, оскільки за її взірець мають
продукт деяких сучасних авторів, які називають себе так кричуще постмодерністами, але
їхнім творам далеко до суті цього напрямку в європейському і невикривленому
розумінні. Приємно, що таки вдалося перконати багатьох, що справжня література,
зокрема поезія, в нас все-таки є. Але наскільки вона розвиватиметься далі, залежить
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власне від її можливості пробитися крізь терни сьогоденної попси на книжковий ринок і
дійти до читача.
Розкажіть про найбільш експресивний, найбільш екстремальний виступ перед
аудиторією.
Виступів насправді було надзвичайно багато, і про кожен з них можна сказати щось
особливе. Публіка завжди ставилась до мене щиро, а відтак давала надію на потрібність
слова у період комунікативно-технічного прогресу. Найекспресивнішим мабуть був
виступ у переповненій залі Тернопільського Національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. Більш щирої і веселої публіки я ще не бачила. То є справді про що
згадувати, особливо, коли до мене, тоді ще «неокниженої», після виступу масово
підходили студенти, аби купити книжку. І коли дізнавалися, що такої не маю, то
приносили конспекти, блокноти, листочки для автографів. Чесно сказати, мені було
незручно, тому що насправді всі вони такі ж як і я, і мені шалено хотілося б краще
зустрітися з ними не у лекційній залі, а десь над милим тернопільським ставом, де всі
були б на рівних правах, при ватрі під гітару читати навзаєм вірші... А приємно було не
від хвилинної слави, а від розуміння того, що молоді все-таки хочеться свіжого слова, не
кабачного, не постмодерно-затехнізованого, а саме свіжого.
Щодо екстремальних виступів, то їх теж було чимало. Говорити про деякі з них – це
все одно, що зайти за куліси театру під час вистави. Але яскраво запам’ятався випадок,
коли на презентації літературного альманаху «Пектораль» у Національній спілці
письменників у Києві, перед високошанованою письменницькою аудиторією ні сіло ні
впало мені дали слово. Вперше в житті я не знала, що сказати: слова перелякалися більше
за мене – повтікали... Врятували, як завжди, вірші, останній з яких, я все-таки забула десь
після другого рядка. Після того виступу не боюсь виходити ні на яку публіку. Певно,
загартувало. Ще один цікавий випадок був тоді, коли довелось виступати перед
аудиторією, в якій сиділа всього одна людина -через дезінформацію. Але виступати всетаки довелось за повною програмою, тому що треба було відзняти відеоролик. Отако…
Як публіка сприймає Ваші вірші? І як Ви реагуєте на критику (враховуючи, що
вона буває різна: і дружня, й недоброзичлива)?
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Не можу говорити з такою
впевненістю про читача, але
слухач сприймає мої вірші
направду добре, навіть більш
ніж добре. Тут вагому роль
відіграє не просто зміст вірша,
а те, наскільки щиро ти його
подаси.

А

слухач,

він

надзвичайно чутливий, він не
потерпить фальші, тому все
має бути щиро і емоційно.
Щодо критики, то скажу, що я її сприймаю. В кожній критиці є доля правди -навіть у
недоброзичливій. Але окрім цього є ще і внутрішнє відчуття, яке дає право
погоджуватись чи не погоджуватися з критикою, те відчуття, яке в основі
віршостворення. А воно не дає схибити у сприйнятті думок, порад. На основі цього
роблю висновки. Хоча зараз я часто прислухаюсь до критики своїх творів, бо мені, всетаки, є ще у чому вдосконалюватись.
Проза, поезія, драма – що дається легше? Який жанр Вам найближчий?
Звичайно, Поезія, тому що саме з неї я народилася, саме вона привела мене до
усвідомлення свого життєвого шляху і життєвої позиції. Працюю також у жанрі прози і
драматургії. Але, насправді, щоби написати добротну прозу, потрібен багатий досвід
пережитого, а драму – набуття блискучої майстерності. Хоча драматургія мені дещо
ближча, аніж проза, та вона вимагає цілковитого вкладання себе у твір, а це не легко.
Можете виправдатися, якщо я звинувачу Вас у трагізмі Ваших поезій?
Я не буду виправдовуватися... Такі звинувачення доречні, тому що... Насправді мені
важко пояснити чому настрій моїх віршів тяжіє до трагізму. Але я завжди наголошувала
на тому, що лише біль здатний породити щось сравжнє. Дивіться, в яких муках
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народжується людина. Але вона довершена істота – результат насолоди і болю. Так само
і поезія: її треба переболіти. Хоча не відкидаю і варіантів написання нетрагічних віршів,
які є результатом радісної емоції. Але погодьмося: будь-яка радість триває недовго... І це
прекрасно, якщо у поезії вона залишається вічною.
Незабаром Ви будете випускницею Національного університету «Острозька
академія». Які спогади заберете з собою у доросле життя?
За час навчання в цьому університеті я знайшла себе, відкрила для себе широкий світ
літератури, зустріла багато прекрасних людей... Мені наспрвді важко усвідомити те, що
студентські роки скоро закінчаться. Може, далі буде щось не менш важливе (а так і буде),
але все, що сталося зі мною тут, дало мені можливість подивитися на світ іншими очима і
навіть дещо зрозуміти його. Запитуєте, які спогади візьму з собою у майбутнє? Важко
відповісти. Знаю єдине: крізь все життя зі мною буде світлий спомин «Острозької
академії» – школи життя і виживання, а в ньому – все...
Як

Ви

ставитеся

до

публікацій

творів

деякими

письменниками

на

спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет? Читала Вас на сайті Літмайстерень і на
virsh.com.ua.
Насправді до Інтернет-сайтів ставлюся дуже стримано. Розумію, що суспільство нині
стає більш інформаційним. Ми навіть друзів шукаємо в неті, що вже й казати про
публікації. Але є справді декілька хороших літературних сайтів, які дають змогу швидше
розкритися як автор, показати себе і почути інших. До таких відношу і Літмайстерні, про
які згадуєте, та, чесно кажучи, надаю перевагу живому спілкуванню. Останнім часом
взагалі намагаюся «втікати» від Інтернету і мобільника, хочу згадати, отой комфорт, коли
нам жилось без усього цього. Бо тоді було важче, але природніше.
Чого Вам бракує у сучасній українській літературі?
Особисто мені бракує художності сучасної літератури, незабіснесованості її і
непопсовості. Цю тему можна обговорювати годинами, але мені здається, про це краще
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писати - писати твори, дисертації, монографії… Бо проблема сьгодні є, і вона
надзвичайно актуальна. Якщо ти не сексуально-бандитсько-збоченський або не
грошовитий автор, то дорога на книжковий ринок, а відтак до широкої читацької
аудиторії тобі закрита. Але ж література не тільки те, що на книжкових полицях у відділі
«СУЧАСНА», вона у провінціях, на хуторах, в затертих звіршованих зшитках школярів,
студентів... Просто на все свій час, а він, як ми знаємо, відсіває полову, залишаючи лише
добірне зерно.
Якою уявляєте письменницьку плеяду 2050 років? Можна жартома,)
Справжня європейська інтелігенція, яка знає ціну слова, а ще – ціну людяності.
Можливо, це звучить дещо утопічно, але якщо вже наше молоде покоління зневіриться у
собі, то гріш-ціна мові про майбутнє, а тому давайте поставимо три крапки...

Розмову вела
Юлія Скорода
ІНФА* про Оксану Пухонську
Родом з: с.Конюхи, Козівського р-ну, Тернопільської обл.
Перший день життя: 16 липня 1988р.
Брала участь у літературних конкурсах:
- Всеукраїнський конкурс «Витоки». Двічі лауреат в номінаціях «Поезія» і
«Літературна критика» (2007, 2008рр.)
- Всеукраїнський конкурс кращих творів молодих літераторів «Гранослов».
Дипломант 2007, 2008рр.
У Google на запит Пухонська Оксана: 13 300 результатів (0,27 сек:)
Улюблені міста: Львів, Чернівці, Київ, Бережани, Острог.
Улюблене чтиво: російська поезія кінця ХІХ - поч. ХХ ст. (Єсенін, Маяковський,
Цветаєва),

давня

українська

література,

шістдесятники,

європейські

постмодерністи (У. Еко, Брехт), Е. Золя, Фіцжеральд, Лоуренс.
Улюблений день тижня: понеділок
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Принципово не: роблю того, чого не хочу.
У дитинстві мріяла бути: міліціонером
У кишенях носить: чого я тільки там не ношу ☺
Спить (год): 5-11
Пишається: зараз тим, що навчаюсь у НаУ«ОА»
Одним реченням: «І все на світі треба пережити...» (Л. Костенко)

*ІНФА – скорочено від інші факти
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***
Перебуто багато, віджито себе на йоту.
Залишається вітер в німому склепінні веж.
Навіть вірити в долю по-дикому неохота,
Навіть вірити в себе... лиш вірити в себе...
Все ж
Недодихано ще,
Недосерцезболіло досі...
Хай було трошки друзів і відданих ворогів.
Тільки надто прижилась до ран повесняних осінь
І мій всесвіт високий на крихітку надгорів.

***
Бракує слів,
Щоб виказати душу...
Тебе бракує,
Щоб відчути біль.
Тендітні пальці струнами зворушать
Немузику...
На рани сиву сіль
Насиплять ті,
Хто просто був не нами...
Бракує сліз,
Щоб виплакати нас.
Вростає простір крізь віконні рами
У юний,
Нами вилюблений час.
Вогонь мовчить
В камінній пащі тиші.
На темінь ніжно дихає свіча.
А ти мене наївно не залишив,
Хоча прощав,
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Хоч сотні раз прощав.
Бракує зір,
Щоб захотіти ночі,
На спільність все ж
Нам забагато сил.
То, мабуть, так нам світ оцей наврочив
На вічність поетичної краси.

***
Сльотаво надворі,
А в серці... а в серці тепло,
І вечір росте, як трава із глибин землі.
Так самозаглиблено й голосно тиша терпне,
Що аж до душі високосно якось мені.
Півсвіту об’їду, пройду крізь вогонь і воду,
Надивлюсь на все повне грації і краси...
Хай людство хворіє на себе комфортно й модно
А я лікуватиму душу дощем простим.
І річка сумна наче кров у мені тектиме,
Навчусь поважати самотність свою... чиюсь.
Сльотаво...
Вечірньо...
І навіть якось інтимно...
Я не боюсь...

***
Це ж буває така любов...
Чи любов все-таки буває?
Виростає душа з основ,
Аж з основ наших тіл виростає...
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Ні, не треба не треба слів.
Мовчимо невигойні, грішні...
Як вітри гомінких степів
Такі пристрасні, що
Аж втішно...
Ми у когось крадем себе
І даруєм собі ж, як пісню...
Рветься серце у глиб небес,
Бо у грудях .. . у грудях тісно...
Поетичне, як ніч, вино...
Нам до ранку, а далі.. далі...
Це не сон, це таки було...
До розплати – як до печалі.
Завтра люди нові... світи,
Другий космос, і другий... друга...
Я – не я, ми... і ти - не ти
Тільки та ж віковічна туга.
Нам болить полинова кров
Недопитим теплом і чаєм...
А буває-таки любов
Хай на мить, але все ж буває.
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ССС

ССС
(сумівець сумівцю сказав)
ТЕРНОПІЛЬ: В понеділок, 2.11.09, в розквіт епідемії ГРВІ та грипу, несподівано
відбулась незапланована толока з прибирання подвір’я молодого СУМівського подружжя
Андрія Синиці та Мар’яни Марець. Кілька надійних тернопільських СУМівців (друг
Святослав, Любомир та Василь) відкликнулись на прохання подруги Мар’яни щодо
прибирання залишків гілля та листя з-під вікон домівки. На жаль, сам господар подвір’я
долучитись до прибирання не міг, адже під час робіт з обрізання гілля серйозно
травмувався.
Однак, раді повідомити Вам, що на момент написання матеріалу його стан був
стабільним, хоч друг Андрій все ще знаходиться в обласній лікарні м. Тернополя.
Бажаємо др. Андрію швидкого одужання.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК: Голова осередку, друг Олесь Лепетя, повідомив про роботу
над підготовкою зустрічі – семінару з дніпропетровською молоддю (спільно з Центром
Національного визволення), присвяченому Степанові Бандері. Захід відбудеться одразу
по закінченню карантину.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – ОСТРОГ (КАЛУШ): На осінню зустріч по програмі Study
Tours to Poland цього року потрапило аж двоє СУМівців: подруга Христина Юрас (ІваноФранківськ) мала нагоду побувати в Ольшині, а подруга Оленка Сільчук (ОстрогКалуш)спілкувалась з студентською молоддю у місті Білосток.
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СУМівськими колами повільно поширюється інформація про поповнення рядів
майбутніх суменяток. Батьками немовляти має стати активна СУМівська родина
Київського осередку. Так чи це ні – дізнаємось за кілька місяців.
Дуже швидко чутка про одну СУМівку з Івано-Франківська перетворилась на
правду. Тож – подруга Оля Пітулей продовжила свої студії далеченько від дому – з кінця
вересня Оля є студенткою навчального закладу у Лондоні (Великобританія).
Те, що СУМ – це добре середовище для створення сімей – ми знаємо. Але що за
допомогою СУМу можна знайти своїх родичів – не такий вже й очевидний факт. Так от,
подруга Тася Веретко з Франківська може підтвердити, що за допомогою СУМу вона
знайшла свого троюрідного брата. Дехто з СУМівців навіть мав нагоду особисто з ним
познайомитись. Ану ж пригадайте усі, хто був на семінарі культурників в Унежі
прихильника Франківського осередку др. Мирослава. Пригадали? Так отож – він
троюрідний брат подруги Тасі.
Дива та й годі!
З чуток, які донеслися зі східних областей стало відомо, що подруга Людмила
Шашко, СУМівка з Дніпропетровського осередку готує до друку книжку „Легенди
Вікового лісу”. Це буде збірка легенд-казок як для дітей, так і для дорослих. Кілька
оповідань подруги Людмили можна прочитати на веб-сторінці Дніпропетровського
осередку.
Зібрала
Леся Голик

43

Анонси

Анонси
4-5 грудня 2009 р. Б.
BALKANFEST, м. Київ, в Палац спорту. Це міжнародний дводенний фестиваль,
організований командою прихильників балканської музики для тисяч однодумців. Емір
Кустуріца та The No Smoking Orchestra (Сербія), Gogol Bordello (США), Гайдамаки
(Україна), Fanfare Ciocarlia (Румунія), Kocani Orkestar (Македонія), KAL (Сербія) та інші.
Детальніше на http://rozum.info/blog/balkanfest_2009/2009-10-29-60
6 грудня 2009 р. Б.
Концерт Львівської філармонії "Герой України Володими Івасюк з нами", початок о
17.00.
19-20 грудня 2009 р. Б.
VIDEOLOGIA – перший фестиваль музичного відео. М. Львів, Палац мистецтв. У
програмі заходу музичні фільми – концерти, відеокліпи, мюзикли та показ ексклюзивної
підбірки „100 фільмів за один сеанс” (тривалість кожного фільму - 1 хв.)
Детальніше на www.zaxid.ne
Підготувала
Леся Голик
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