
№ 3�4 (152�153) 2013 Газета заснована у лютому 2000 р.

Що значить навчатись у нашому
університеті на "відмінно"?
По�перше, отримати гарний, із
відзнакою, диплом про здобуття
вищої освіти. Але це, як кажуть, по
завершенні навчання.

Є, правда, й інші стимули для
того, щоб бути серед найкращих
студентів раніше, за кілька років до
останнього дзвоника у
студентському житті. В нашому
університеті – це отримання
стипендії керівника навчального
закладу. Якщо, звичайно, крім
відмінних оцінок у заліковій книжці,
бути активним у громадському
житті, у науковій роботі.

Нещодавно визначено нову
групу стипендіатів Президента
університету. Ось вони:
другокурсники Анастасія Тяжченко
(Інститут соціальних технологій,
"Здоров'я людини"), Олександра
Литвинова (Інститут економіки та
менеджменту, спеціальність

"Менеджмент організацій"),
третьокурсники Олександр Бурий
(Інститут комп'ютерних технологій,
спеціальність "Комп'ютерна інжене-
рія"), Каріна Катрушенко (факультет
біомедичних технологій, спеціаль-
ність "Екологія та охорона
навколишнього середовища"),
Катерина Рудюк та Марія Ситник
(Коледж "Освіта", спеціальність
"Бухгалтерський облік"), Олександр
Бишовець (Інженерно�техно-
логійчний інститут, спеціальність
"Автомобілі та автомобільне
госпо�дарство") і Вікторія Кутьїна
(Інститут філології та масових
комунікацій, спеціальність
"Журналістика"), п'ятикурсниця
Інституту економіки та менеджменту
(спеціальність "Облік і аудит")
Катерина Іванова, шестикурсниця
Інституту філології та масових
комунікацій (спеціальність
"Переклад") Марина Поклонська.

Власна інформація

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Визначено кращих
Стало доброю традицією по закінченню кожного семестру

визначати кращі підрозділи і студентські групи навчального
закладу. Якщо йдеться про інститути й факультети базової
структури вишу, то за різними номінаціями.

Тож на одному зі студентських свят начальник управління
навчально�виховної роботи О.А. Ведєнєєва вручила відповідні
дипломи тим, хто відзначився за підсумками І семестру 2012/2013
навчального року. Ось вони, переможці. Інститут комп'ютерних
технологій – за активну профорієнтаційну діяльність;

Інженерно�технологічний інститут – за високі показники в
науковій діяльності;

Інститут філології та масових комунікацій � за успіхи в навчальній
діяльності;

Факультет біомедичних технологій – за підготовку кадрів для
студентського самоврядування;

Інститут права та суспільних відносин – за спортивні досягнення;
Інститут економіки та менеджменту – за високий рівень

професійної підготовки фахівців;
Коледж "Освіта" – за творчий потенціал студентства і належну

виховну роботу;
Інститут соціальних технологій – як кращий навчально�науковий

підрозділ університету.
Визначено кращі студентські групи. Це – І курс економістів

Інституту економіки та менеджменту ; ІІ курс
Інженерно�технологічного інституту ("Технологія харчування"); IV
курс Інституту соціальних технологій ("Психологія"); ІІ курс Інституту
філології та масових комунікацій ("Журналістика"); V курс Інституту
комп'ютерних технологій ("Комп'ютерні системи"); І курс
факультету біомедичних технологій ("Мікробіологія"); ІІ курс
Коледжу "Освіта" ("Правознавство").

Кращою серед кращих визнано студентську групу V курсу
Інституту комп'ютерних технологій (спеціальність "Комп'ютерні
системи"), де старостою Юлія Зінов'єва.

Вітаємо! Приємні новини

Марина БЄЛІКОВА,
фахівець управління виховної роботи

базової структури
Університету "України"

Президентські
стипендіати

Серед відзначених
На початку березня в Києві відбулася грандіозна освітянська виставка, що

представила 960 навчальних закладів, наукових установ, методичних
центрів, регіональних та муніципальних органів управління освітою,
видавництв, фондів, підприємств, бізнес�структур із 27 регіонів України, а
також учасників з інших країн світу.

Визначено переможців серед 63 вищих навчальних закладів за
найвищими показниками рейтингового конкурсу. По м. Києву такої честі
удостоєно і наш університет.

Оргкомітет виставки привітав переможців і запросив їх й інших до участі у
П'ятій ювілейній виставці�презентації "Інноватика в сучасній освіті".
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Натхненна і гостра публіцистика

Твої люди, університете!

Те, що в нашому університеті
чимало творчих людей, загаль�
новідомо. Про це свідчить
чимало книг, підручників, по�
сібників, статей у періодичній
пресі, у різних видавництвах,
виступів по телебаченню. Бага�
то робить у плані популяризації

кращих здобут�
ків своїх талантів
і університетське
видавництво.

Н е щ о д а в н о
воно започатку�
вало "Бібліотеку
У н і в е р с и т е т у
"Україна". Серед
перших її випус�
ків книга публі�
цистики "Куди ти
йдеш, Україно?".
ЇЇ автор –
відомий письме�
нник, викладач
навчального зак�
ладу Олександр
К і н д р а т о в и ч
Глушко.

Бібліотека уні�
верситету не мог�
ла не помітити
новинки. Тому й
влаштувала чи�
тацьку конфере�
нцію. Мета її

зрозуміла – привернути увагу
читачів до книги і загалом до
літературної та наукової твор�
чості О.К. Глушка, до цікавого
та перспективного видання
"Бібліотека Університету".

Відкрила конференцію і вела
її директор бібліотеки Н.П.

Колесникова. Загалом бібліо�
тека добре підготувалася до
вже не першого в її роботі
подіного заходу. Зокрема було
розгорнуто виставку художніх
та публіцистичних творів О.К.
Глушка. Були також представ�
лені відзнаки письменника і
викладача: нагороди, грамоти.
Про життєвий і творчий доро�
бок письменника та викладача
розповіла заступник директора
бібліотеки Н.В. Панасюк. Біб�
ліотекар В.Ю. Геращенко при�
вернула увагу присутніх до
публіцистики О.К. Глушка.

Учасники конференції були
досить активними. Розгорнуті
виступи підготували відомі
журналісти (і водночас викла�
дачі університету) В. Карпенко
та О. Горобець. Високо оцінили
до�робок О. Глушка працівник
охо�рони нашого університету
С. Подиман, доцент Інституту
філології та масових кому�
нікацій Н. Головченко, відпові�
дальний редактор універси�
тетської газети А. Урбан.

Гарно відгукнулись про книгу
свого викладача його студенти
Ю. Міхеєв (спеціальність "Ви�
давнича справа та редагува�
ння") і О. Розщепій (виступ
Олександри публікується).

Основна думка всіх без ви�
нятку виступаючих зводилась
до того, що публіцистика О.
Глушка закликає всіх нас об'єк�
тивно і прискіпливо оцінити
сьогодні українські реалії, зму�
шує уважно оглянутись навсібіч
і шукати справжніх відповідей
на життєві питання. Прикро, що
навіть ті негаразди, про які
писав автор понад двадцять
років тому, не зникли з порядку
денного, є й сьогодні досить
актуальними. Йдеться, переду�
сім, про корупцію, україно�
фобство, ігнорування вітчизня�
ної культури, кричущу соціаль�
ну несправедливість, вибір�
кове правосуддя.

І все ж, попри все, в Україні є
ще люди, котрі своєю працею,
всім своїм життям утверд�
жують позитив, доводять, при�
чому переконливо і аргумен�
товано, що переможуть та
утвердяться європейські цін�
ності, справжні моральні
цінності, а Україна обере такий
шлях розвитку, доведе всьому
світові, що "ще не вмерла
України ні слава, ні воля".

Духовність

Вчитися на своєму, на рідному
21 березня (в день весня�

ного рівнодення) планета
втринадцяте святкує Всесвітній
день поезії. Вперше це свято
було відмічено 21 березня
2000 року. Всесвітній день
поезії відзначається і в Україні.
У відривному "Українському
народному календарі" він
уперше з'явився 2004 року
(http://mistgrani.com/uk/hom
epage/item/211�21�березня�
всесвітній день поезії).

От і у нас в Університеті
"Україна" Інститут філології та
масових комунікацій просто не
міг залишити це свято без
уваги. 21 березня із Вінниці до
Києва прибув потяг, звідки
вийшов жвавий молодий чо�

ловік 57 років. Ним виявився
поет Мирослав Петрович
Вересюк.

Творча зустріч, на яку вже
зібралася ціла аудиторія заці�
кавлених студентів і викладачів,
розпочалася о 13.00, чітко за
графіком. Вступне слово три�
мала Наталя Віталіївна Барна,
директор Інституту філології та
масових комунікацій, яка й
розповіла коротко про поета.

Вересюк Мирослав Петрович
народився 15 червня 1955 року в
селі Ратищі Зборівського райо�
ну Тернопільської області. Там в
1970 році закінчив однойменну
восьмирічну школу, а в 1972
році – Залізцівську середню
школу.

Після закінчення середньої
школи працював слюсарем�
інструментальником на Терно�
пільському комбайновому за�
воді.

З 1974 по 1976 рік служив в
армії, після закінчення служби
розпочав навчання в Терно�
пільському фінансово�еко�
номічному інституті, який закін�
чив у 1980 році з відзнакою за
спеціальністю "Бухгалтерський
облік у сільському госпо�
дарстві".

Після закінчення інституту
працював за фахом у сільсь�
кому господарстві, а з 1983 року
у фінансовій системі Вінницької
області, де пройшов шлях від
рядового спеціаліста до пер�

шого заступника начальника
Головного управління Держав�
ного казначейства України у
Вінницькій області. У грудні
2012 року звільнений. Неофі�
ційною причиною звільнення
було видання збірки "Любов у
трьох вимірах", третій розділ
якої містить вірші гострої
громадянської тематики.

Учасник ліквідації аварії на
ЧАЕС І категорії. Адміністратор
групи "Українська авторська
поезія" в соціальній мережі
"Однокласники". Її учасниками
є понад 4 тисячі осіб.

Автор двох ліричних збірок
"Слова, народжені в душі" (1998
p.), виданій за програмою
державних закупівель тиражем
1000 примірників, та "Любов у
трьох вимірах" (2011 p.), яка
перевидавалась двічі, а також

Констянтин ПУШКАРЕНКО

Фото працівниці студії«Таланіс»
Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ

На знімку: автор книги під час
читацької конференції
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Рецензія Виборювати гідне людське життя
У книзі Олександра Глушка "Куди

ти йдеш, Україно?" зачіпаються
болючі теми, а їх вис�тачає, які
стосуються особливо нашої вже
нібито незалежної держави. Чому
нібито незале�жної? Тому що, коли
читаєш книгу від початку до кінця, а
це починаючи з 1989 по 2011 рік, то
розумієш, що мало чого змінилося
за цей чималий проміжок часу.
Нехай, скаже хтось, моло�да
держава, тільки стає на ноги, як тут
заперечити? Але ж це не 10 і не 15
років, а цілих 22 роки, як українці
вибороли ту довгоочікувану сво�
боду і демократію. І судячи за
картиною життя наших людей
сьогодні, ми особливо не зрушили
з місця. І кожний з нас це добре
усвідомлює.

Проблеми, які розкриває і пока�
зує автор у даній книзі, це і
культурні, і духовні, і моральні, і
соціальні, а також політичні.

"Бунт моря" – мене вразило до
глибини душі те, що я прочитала у
цьому журналістському розсліду�
ванні. І не тому, що я ніколи не чула
раніше про забруднення морів і
океанів. А тому, що це стосувалося
саме нашого Чорного моря. Вихо�
дить, що егоїстичне ставлення до
нашого головного цілителя і
оздоровлювача влітку бере початки
вже дуже давно. Болюче було
дізнатися про ту величезну кількість
і різноманітність риб, а особливо
дельфінів, які зникли через події

кінця 60�х років. І як�би ж люди та
наша шановна влада схаменулися
хоча б зараз, так хто там!

"Академія на берегах Смотрича"
та "Смокінг для Мадрида" – це саме
ті нариси, які дійсно піднімають
настрій і змушують вірити, що не
все так погано. Все�таки є ж у нас не
тільки розумні, роботящі і
талановиті люди, а ще і дуже сильні
по духу. Бо виживають і досягають
успіхів, незважаючи на владу, яка
постійно намагається перекривати
кисень. І перекривають там, як це не
парадоксально, де ці ж інтелек�
туали могли б збагатити нашу
державу.

Якими потрібно бути без�відпо�
відальними, егоїстичними, відсто�
роненими, зайнятими тільки
власними справами, щоби так було
начхати на культурні надбання
своєї країни? Особисто я ніколи ще
не була в Національному історико�
археологічному заповіднику "Оль�
вія", і мені було дуже прикро
дізнаватися факти, які я читала у
розслідуванні "Варвари, або Оль�
війська драма". Адже розуміла, що
не тільки мені самій і моєму
поколінню вже не вдасться
побачити всю велич і красу світу
стародавньої Греції, а і наступним
нащадкам, нашим дітям! Пограбо�
вано все те, що належало
народовці, винні в цьому наш уряд і
влада. Стародавнє місто Ольвія
нічим не відрізняється від того ж

самого Колізею в Римі, але влада
Італії ніколи і пальцем не зачепить
цієї унікальної пам'ятки! Тому що це
не тільки величезний потік туристів,
а і грошей для державної скарб�
ниці, а також символ державної
могутності.

"Поки Колізей стоїть – говорили
пілігрими в VIII сторіччі – стоятиме і
Рим, зникне Колізей – зникнуть Рим
і разом з ним весь світ". То чи
стоятиме Україна, якщо зникне
повністю Ольвія? А також історичні
архітектурні пам'ятки по всій країні,
які поступово знищують або
перероблюють у бізнес�центри,
офіси і таке інше? Чи не зникне тоді
наша історія?

"Жовтогарячий вихор свободи" –
есе, яке виявилося для мене надто
знайомим. Адже я і сама ще
пам'ятаю 2004 рік, була учасником
цих листопадових днів. Можливо, і
мало чого розуміла, але надій, з
якими тоді жили громадяни
України і вірили у краще майбутнє, а
таких було тисячі і тисячі, не забуду
ніколи. Бо дійсно, було вже
нестерпно терпіти ту антисвободу
слова, антидемократію, антигума�
нізм, вбивство відомого журналіста
Георгія Гонгадзе і безкарність
замовників. І хоча минуло вже
немало часу, і хоча, зараз ми маємо
те, що маємо, але все одно та
незабутня революція дала зрозу�
міти, що не завжди так: "Моя хата
скраю, нічого не знаю". Наш народ

може, коли схоче, відстояти свої
права, свою гідність.

Мені пощастило нещодавно
побувати в Європі і побачити на
власні очі те, про що раніше тільки
чула з вуст багатьох людей. Цикл
подорожніх нарисів "Політ у
неоплані над Європою" певною
мірою показує те, як ми могли б
жити з "іншою" владою. Адже ми
добре знаємо, як обдаровано
Україну, скільки природних бага�
тств вона має, корисних копалин,
дійсно унікальних чорноземів! І
перебуваючи в зарубіжній країні,
побачене порівнювала з нашим
сьогоднішнім становищем і,
зітхаючи, розуміла, що ще далеко
не пройдена дорога до омріяного
європейського життя.

З прочитаної книги я з точністю
винесла для себе найголовніше, на
мій погляд, звісно ж – нізащо не
опускати руки, не бути масою, яка
покірно схиляє голову, а вибо�
рювати гідне людське життя, тут, на
своїй рідній землі. І вірити, що
колись буде все ж таки краще, ніж
сьогодні!

Олександра РОЗЩЕПІЙ

студентка ІІІ курсу
Інституту філології

і масових комунікацій
(спеціальність "Журналістика")

двох дитячих книг – "Вірші
хвацькі, чудернацькі" (2010 р.)
та "Хто? Коли? Чому? Навіщо?"
(2011 p.).Останні витримали
декілька перевидань. Загаль�
ний тираж кожної дитячої збір�
ки на 2012 рік сягнув 8 тисяч.

Одружений. Виховує дочку та
сина.

Спочатку мені здалося, що
студентам буде не цікаво слу�
хати ще одного "українського
дядька із народу", і аудиторія
почне розмовляти між собою,
як це часто буває. Та яким же
було моє здивування, коли за
кожним новим віршем, при�
сутні чекали наступного. І я,
зачудована разом з усіма, лиш у
середині зустрічі збагнула, що
тишу порушують лише оплески,
що лунають після кожного
прочитаного твору.

Особливо до душі молодих
колег припала лірика, бо ж за
вікном, не зважаючи на сніг,
весна. До того ж, Мирослав
Петрович підкреслив, що цей
вірш доречний для нашого вузу
(вже встиг, мабуть, розди�
витися наших красунь�дівчат):

"Повзе невпинно плаття
вгору,/Неначе хоче показати/
Звабливе тіло в літню пору,/
Що жити хоче і кохати…"

А яка у його поезії любов до
рідного краю! Лишень послу�
хайте: "Розкішна ніч вляглася на
покоси,/Духмяним запахом
прив'ялої трави./В тумані веби
викупали коси,/Завмерли дзе�
ркалом паруючі стави./Черв�
нева ніч, коротка, як обійми,/
Прозорі тіні бродять на узліссі, /
Дрімає вітер, що забрів у
прийми,/Приліг спочити на

солому в стрісі./Лиш соло�
вейко тишу розриває,/Віщує
світу про прийдешню днину./
Несамовито, дзвінко так співає,
/Що вже води не чути біля
млину…"

Тут усе українське, усе таке
знайоме: і трава, і покоси, і
соловейко. У жодній країні світу
немає нічого подібного. І поет
це тонко відчуває, він виро�
щений у цій любові до
української землі. Все у нього
живе, все дихає, бродить,
дрімає. Які лишень епітети
використовує, аби змалювати
усю велич краси своєї Батьків�
щини.

А які рідненькі й миленькі
дитячі вірші у поета. Обидві
його збірки "Хто ? Коли? Чому?
Навіщо?" та "Вірші хвацькі,
чудернацькі" були у цьому році

висунуті у номінації на премію
Лесі Українки. Але, на жаль, у
комісії були українофоби, тому
розраховувати на перемогу міг
би лише наївний дурник. А наш
поет усе розумів, тому і не
образився. 

Головне, що оцінили. Тамара
Вилегжаніна, член комітету з
присудження премії, сказала,
що вірші, вміщені у збірці "Вірші
хвацькі, чудернацькі", змістов�
ні, філософські, написані з
добрим українським гумором,
а до того ще й книжечка гарно
видана.

Вересюк має сильну енерге�
тику, володіє даром дитячого
світовідчуття, мабуть, саме це і
є секретом успіху.

Ольга КАЛЕНСЬКА,

студентський Медіа�центр
Університету "Україна"
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Ось і промайнув перший
семестр. Позаду вже перші
пари, знайомство зі студентсь�
ким життям та навіть перша
сесія. Неймовірно, як швидко
плине час. Наче зовсім недавно
ми сиділи на першій лекції і з
цікавістю, а можливо, трохи й з
острахом дивились у майбутнє.
А зараз впевнено крокуємо, а
точніше біжимо, запізнюючись
на пари, коридорами нашого
університету. Хоч пройшло часу
й небагато, але впевнено можу
сказати, що з вибором я не
помилився і зараз розповім,
чому. 

У більшості людей склалися
стереотипи про приватні вищі
навчальні заклади: що навчання в
них неякісне, викладачі корумпо�
вані, а після закінчення ваш диплом
не буде авторитетним для будь�
якого роботодавця. Навіть мої друзі
переконували мене вступати в
державні виші, але я все ж таки
вирішив подати документи у
Відкритий міжнародний універ�
ситет розвитку людини "Україна". 

Я не можу відповідати за інші
приватні ВНЗи, але в Університеті
"Україна" викладачі, знову ж таки, я
не можу сказати про всіх, але ті, кого
я знаю, дуже освічені, вміють подати

матеріал та не беруть навіть цукерок
на день народження. А щодо
диплома, то я знаю точно, що багато
студентів успішно влаштувалися і
працюють, маючи диплом Універ�
ситету "Україна".

Я назву лише декілька недоліків:
відсутність бюджетного навчання та
те, що університет поки не
добудований, і з цим пов'язано
деякі незручності: відсутність спор�
тивного комплексу, актової зали та
іноді буває таке, що не вистачає
аудиторій. Але ці недоліки ком�
пенсуються іншими позитивними
моментами: якісною освітою, гар�
ною практикою та цікавим дозвіл�

лям. В університеті працюють:
скаутська організація "СОУС",
волонтерська організація, Імідж�
центр, Студентський Медіа�центр,
АВС "Талан�студіо" та театральна
студія "Данко". За півроку я
переконався, що студенти цього
ВНЗ уміють гарно вчитися, плідно
працювати і весело розважатися (як
же без цього!) 

Тому я щасливий, що навчаюся
саме тут, в Університеті "Україна".

Це � саме мій університет!

Я не помилився з вибором, не помились і ти!

Університет «Україна»: погляд першокурсника
Коли я переступила поріг

Університету "Україна", мені
одразу стало зрозуміло, що
сумувати тут не доведеться,
адже колектив дуже дружний і
готовий до пригод. Це
проглядалось в усьому, почи�
наючи від концерту, який було
влаштовано першого вересня на
честь посвяти першокурсників у
студенти, та закінчуючи привіт�
ними усмішками людей, яких я
зустрічаю у стінах університету.

У перші дні навчання до нас
прийшла привітна та активна
дівчина Анастасія Жога, яка
познайомила нас із універ�
ситетом, розповіла про особли�
вості навчання в Університеті
"Україна" та запропонувала нам
стати волонтерами. Волон�
терство у нашому університеті �
це дуже важливий момент, хоча
б тому, що у нас навчаються
люди з обмеженими можли�
востями, але для них створено
всі умови, аби вони відчували
себе повноцінними.

Регулярно відділ виховної
роботи та самоврядування
університету влаштовують для
студентів розважальні заходи.
Першим заходом, який я
відвідала, став "День здоров'я".
Почувши про це свято, я була
дуже зацікавлена: по�перше, це
ще один привід познайомитись
із однокурсниками та пізнати їх
поближче, поспілкуватися з
ними в неформальній обста�
новці, адже до цього я бачила їх
серйозними з купою зошитів та

книжок, по�друге, – це привід
виявити себе. Згодом мені
стало зрозуміло, чому всі так
чекають на "День здоров'я":,
адже це активний відпочинок
на свіжому повітрі з цікавими
конкурсами, змаганнями та
іншими розвагами.

Для мене однією з найціка�
віших частин навчання в
університеті стало знайомство з
колективом, старшокурсни�
ками, волонтерами та скау�
тами.

Напевно, найвеселішими
людьми в університеті є куль�
турно�масовий відділ під керів�
ництвом Катерини Назарової. В
складі культмасу лише найак�
тивніші та найвеселіші студен�
ти, які вміють створити справ�
жнє свято.

Хлопці та дівчата яскраво
виявили себе у флешмобі,
організованому до Дня студен�
та, який ще надовго зали�
шиться в нашій пам'яті.

Отже, безсумнівно, в нашому
університеті кожен може вия�
вити свої таланти і творчі
здібності, адже тут для цього є
всі умови. Мене зацікавило
волонтерство, хоча це дуже
складна робота, яка вимагає
сили та витримки.

Імідж�центр університету
Україна дав мені змогу вже на
першому році навчання відчути
себе справжнім журналістом.
Завдяки конкурсу, який органі�
зував Імідж�центр універ�
ситету, мій твір "Українська

мова – це модно!", було
надруковано у збірці творчих
робіт, що стало для мене
великою перемогою.

Університет піклується і про
здоров'я своїх студентів: тут
регулярно проходять акції, які
дають можливість усім охочим
безкоштовно перевіритись на
ВІЛ СНІД.

Дуже швидко я полюбила
університет, він дав змогу
багато чого зрозуміти й пе�
реосмислити. Університет
"Україна" наповнює звичайні
будні святом, і тому ми навчає�
мося, отримуючи задово�

лення. Мені подобається безліч
заходів, які влаштовуються для
студентів, вони дозволяють
знайомитись із новими та
цікавими людьми, особливо,
коли вони проводяться на
свіжому повітрі при гарній
погоді, тому я та мої одногруп�
ники з нетерпінням чекаємо
весни. 

Попереду ще чотири роки
навчання, і я впевнена, що
сумувати не доведеться.

Богдан ДРОЗДОВСЬКИЙ,
журналіст студентського 

Медіа�центру
Університету "Україна"

Вікторія ХАЛАЄВСЬКА ,

студентський Медіа�центр
Університету "Україна"

На знімку: нові корпуси Університету
Фото Ніни ДАНИК
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За народними традиціями і звичаями

А як вечір настане...

Культура наша, як і будь�
якого іншого народу, має
давню історію. Форми її, цієї
культури, різні – усні і писемні,
звичаєві й узаконені. Але
головне – її особливості і зміст,
які роблять кожен народ теж
особливим та цікавим.

Українці мали проздовж
тисячолітнього свого існування
багатющі традиції і звичаї. В цій
царині ми мали й маємо
стільки цікавого й гарного,
цільного і прекрасного, доро�
гого і золотого, як писав Тарас
Шевченко.

Взяти хоча б українські
вечорниці. Змістовна і повча�
льна їх історія. Вони збага�
чували й урізноманітнювали
життя люду, передусім сільсь�
кого. Тому й не дивно, що,
зважаючи на сучасні реалії, у
багатьох трудових та навча�
льних колективах поверта�
ються до них, пов'язуючи їх із
певними святами чи подіями.

В нашому університеті вечо�
рниці приурочують до першого
весняного свята – Міжнарод�
ного жіночого дня. І роблять це
дійство – причому вже дев'ятий
рік поспіль – яскравим та
пам'ятним.

До речі, зініціювала це свято
профспілкова організація нав�
чального закладу та її голова,
начальник наукової частини
університету Г.Ф. Нікуліна.
Вона й відкрила цьогорічні
вечорниці і вела їх програму.

Було, насамперед, чимало
вітань, адресованих жінкам. Їх

виголосили Президент універ�
ситету П.М. Таланчук, проре�
ктор з наукової роботи В.І.
Олефір. Професор Інституту
комп'ютерних технологій В.М.
Зенцев присвятив жінкам
університету власний вірш.

Були й музичні вітання. Так,
молодий викладач Інституту
економіки та менеджменту
Руслан Іщенко виконав відому
пісню "Росте черешня в мами
на городі".

Масовим і цікавим став уже
традиційний конкурс українсь�
ких народних страв та напоїв.
Усі підрозділи університету –
інститути, факультет біомедич�
них технологій, управління й
служби – представили свою
продукцію авторитетній комісії
та учасникам вечорниць.
Робили це цікаво, розкриваю�
чи особливості приготування і
споживання вареників, деру�
нів, грибних, рибних та інших
страв.

Журі, на наш погляд,
учинило мудро і справедливо,
визначивши переможців за
багатьма номінаціями. Бо
кожна запропонована страва
чи напій заслуговували високої
оцінки. Та й представлення їх
було на висоті. Бо супровод�
жувалось цікавою розповіддю,

віршами, піснями відповідної
тематики.

Загалом свято вдалося. Гарно
підготувалися до нього учасни�
ки Центру художньої творчості
нашого університету.

Привернули увагу присутніх
чимало конкурсів. Зокрема,
студентське самоврядування
визначило переможниць за
окремими номінаціями. Так,
звання "Міс – Елегантність"
цього року було присвоєно
начальнику відділу експлуата�
ції корпусу №3 на Львівській, 23
Валентині Борисівні Негодуйко.
Головний бухгалтер універси�

тету, проректор навчального
закладу з фінансово�економіч�
ної роботи Валентина Мико�
лаївна Журавльова стала
переможницею конкурсу "Міс �
Діловитість". Звання молодої
берегині навчального закладу
студентство присвоїло керів�
нику організаційно�аналіти�
чної служби із забезпечення
роботи керівництва універ�
ситету Ірині Володимирівні
Таланчук.

Анатолій УРБАН

Світ поезії

З весною в серці
Нещодавно відзначила

День народження викладач
спеціальності "Видавнича
справа та редагування" Іва�
но�Франківської філії Уні�
верситету "Україна", тала�
новитий журналіст Ганна Ми�
хайлівна Шекеряк.

Навчалась на факультеті
журналістики Львівського
державного університету ім.
І. Франка. Працювала редак�
тором газети, заступником
начальника управління у
справах преси та інформації
Івано�Франківської ОДА,
керівником Івано�Франків�
ського обласного відділу
пошуково�видавничого аген�
тства "Книга Пам'яті України".

Член Національної спілки

журналістів України.
Крім того, Ганна Михайлів�

на – обдарована поетеса.
Вірші друкувала у періодич�
ній пресі та альманахах.
Автор поетичної збірки "Осін�
ній блюз пахучого дощу"
(2007 р.). Ліричний світ її
героїні багатогранний і гли�
бокий. Це рефлексії жінки,
котра пізнала в житті і
присмак щастя, і смуток
розчарувань, та все ж не
втратила віри в святе.
Незламний вітаїзм наповнює
всю збірку авторки, у серці
якої не гасне весна.

Ось лише два вірші пое�
теси, журналістки й викла�
дача Івано�Франківської фі�
лії.

Я НЕ ПРИДУМАЮ ВЕСНАМ

РОЗЛУКУ

Я не шукаю стежок назад,
Я не придумаю веснам розлуку. 
Осінь прийшла. 
Та ще наш листопад
В долю мою не стукає.

Осінь піде. Замете зима
Мною тобі не написані вірші.
Душу ховаю. І мерзну сама,
Не зігріваючи інших.

День відболів. І відцвів мороз
Дивним�предивним цвітом.
Серце чекає весняних гроз.
Осінь – над нашим цвітом.

ГОРИТЬ ЩЕ СВІЧКА

В моєму світі місце є для всіх,
В моєму серці – лиш тобі одному.
Мені одній – цей холоднючий

сніг,
Мені – мій біль. Я не віддам

нікому.

Ані краплини свого почуття,
Ані своєї змерзлої печалі.
Приходиш ти. Відходиш в

небуття,
А я в собі лишаюся й надалі.

Щоб до кінця вже тут перестраж�
дати,

Щоб і за тебе світ цей полюбить.
Любити всіх. Та лиш тебе кохати.
Горить ще свічка.
Як їй не горіть?
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Наукові читання

Діалог релігій і цівілізацій
Саме про це йшлося на

недавніх наукових читаннях у
нашому університеті. Відбулись
вони з найактивнішою участю
викладачів і студентів ново�
створеної кафедри сходоз�
навства. Та й не тільки їх. У
читальному залі бібліотеки
зібрались загалом ті люди, яких
цікавлять питання, пов'язані з
утвердженням миру, злагоди
та стабільності, міжрелігійного
діалогу.

Перед учасниками зібрання
виступив відомий в Україні
науковець, колишній дипломат
Юрій Миколайович Кочубей. І
в доповідях, і в розлогих
відповідях на запитання йшло�
ся про діалог із мусуль�
манським світом – однією із
найпоширеніших у світі релігій.

Україна – це не тільки
талановиті люди і родюча
земля, а й історично зумовлене
багатоманіття релігій. Сьогодні
в нашій країні живуть і
працюють представники всіх
світових та чималої частини
етнічних релігій. Конфесійний
плюралізм значною мірою
детермінований етнонаціо�
нальним багатоманіттям або
особливими віруваннями на�
ціональних меншин. Але не
тільки цим. Дуже складні
процеси відбуваються і в духо�
вній сфері самого українства.
Через це серед етнічних
українців нині є православні і
старовіри, католики та чимало
мусульман. І це не якась екзо�
тика, а свідомий вибір багатьох
співвітчизників. 

Строката мапа релігій пов'я�
зана не лише з географічним
положенням країни, розташо�
ваністю на порубіжжі Заходу і
Сходу.

Іслам сповідують мільйони
його прибічників у різних
країнах світу. В Україні таких
понад 0,5 мільйона осіб.
Загалом іслам – одна з
наймасовіших релігій, що має
значний потенціал для свого
поширення. Він справляє де�
далі більший вплив на полі�
тичні, економічні та культурні
процеси в усьому світі, на
міжнародні відносини.

Тож не зважати на ці реалії
не можна. Тим більше, що
велику стурбованість світової

громадськості спричиняють усе
частіші і відчутніші прояви
радикалізму та екстремізму
серед окремих мусульман.
Прикро й те, що низці країн
мусульманського світу бракує
толерантності, вміння розуміти
опонентів. А світова мусуль�
манська спільнота у свою чергу
дуже занепокоєна стрімкою
глобалізацією, що часто�густо
розцінюється як безпосередня
загроза підвалинам мусуль�
манській цивілізації. Де ж
вихід? Вихід – у використанні
конфесійного плюралізму на
користь усього українського
суспільства. Ми повинні і мо�
жемо навчитись з усією
серйозністю ставитися до віри в
Бога, до релігії, об'єктивно й
зважено оцінювати її вплив на
світові події. Адже початок ХХІ
століття переконливо підтвер�
див важливість релігійного

Європі, чи в мусульманському
світі – нерідко прикривається
релігією. Проявами цього стали
настрої національної уперед�
женості і релігійної нетерпи�
мості. Таким проявам необ�
хідно давати правильну та
своєчасну оцінку, піддавати
осуду. Тісніша співпраця на
різних рівнях, установлення
дієвого та справжнього діалогу
різних релігій і цивілізацій
зможуть подолати конфрон�
тацію, непорозуміння. А щодо
українського суспільства, то на
часі наполегливе та послідовне
поширення традицій релігійної
терпимості, національної толе�
рантності. 

Загалом виступ Ю.М.
Кочубея викликав у аудиторії
непідробний інтерес. Свідче�
нням тому чимало запитань,
здебільшого викладачів кафе�
дри сходознавства.

А бібліотека нашого універ�
ситету теж добре підготувалась
до наукових читань. Були вла�
штовані книжково�ілюстра�
тивна виставка "Арабістика і
тюркологія в наукових працях
Ю.М. Кочубея" та виставка�
перегляд "Українське сходоз�
навство", підготовлений інфор�
маційний бюлетень "Нові над�
ходження". Учасників зібрання
познайомили з ними директор
бібліотеки Н.П. Колесникова, її
заступниця Н.В. Панасюк,
бібліотекар Т.О. Могилівська. чинника. В світі відбувається

чимало конфліктів, більшість
яких має виразну релігійну
складову. Тероризм – чи то в Анатолій УРБАН

Виступає Ю.М. Кочубей

А це розповідь заступника директора бібліотеки
Н.В. Панасюк про книги Ю.М. Кочубея й інших авторів
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Наші гості

У вінок Кобзареві
Свята

І генерал, і науковець
До цієї лекції, прочитаної в

нашому університеті, багато
хто знав Василя Васильовича
Крутова лише як відомого в
Україні есбеушника, котрий
успішно очолював окремі
підрозділи цієї правоохоронної
організації, був певний час
одним із заступників її
керівника. Тож справжнім
відкриттям для абсолютної
більшості учасників зустрічі
було те, що В.В. Крутов є ще й
успішним та знаним нау�
ковцем. Доктор юридичних
наук, кандидат педагогічних
наук, професор викладає у
кількох навчальних закладах
столиці, пише книги, посіб�
ники.

Нещодавно В.В. Крутов
підготував спецкурс "Основи
управління мисленням і
розвитком свідомості". Тема
філософська, бо науковець

розглядає основоположні пита�
ння свідомості та буття.

Вступну лекцію спецкурсу
прочитав В.В. Крутов для
студентів і викладачів нашого
університету. Науковець відпо�
вів на численні запитання
слухачів. Чимало їх споді�
ваються, що це лише перший
виступ В.В. Крутова в нашому
університеті. Але, очевидно,
вже в наступному навчальному
році.

Хотілось би, щоб так і
сталось. Тим паче, що генерал
та науковець є ще й дуже
поважною людиною. Я,
наприклад, дуже здивувався,
коли почув, що йому вже за
шістдесят. От що значить жити
повнокровно, цікаво, як це і
робить Василь Васильович
Крутов.

Володимир БЕРЕЗАНЬ

З ліричного зошита

Прапор нас гуртує,
прапор нас єднає

Синьо�жовтий прапор в небі майоріє,
Прапор синьо�жовтий – Віра і Надія
В те, що Україна є і повік буде,
Заживуть в ній дружно та заможно люди.

Прапор нас гуртує, прапор нас єднає,
Лиш у цім єднанні в нас могуть безкрая,
Тільки пам'ятаймо тих борців, героїв,
Що за прапор встали й гинули в двобої.

Жаль, що навіть досі ворогів багато,
Що державність, прапор хочуть в нас відняти,
Є, на жаль,байдужих ще людей чимало
І їх не обходить – щоб з нами не сталось.

Ні! Нам, українцям, є що боронити,
Як хочем в державі суверенній жити.
Не вмре Україна, держава не згине,
Як гуртом ми станем під стягом єдиним.

Анатолій УРБАН

Є свята, які мають
об'єднувати (і, попри все,
об'єднують) усю націю, весь на�
род. Серед них і шевченківські.
Ми, українці маємо свого
Пророка, свого Генія, свою
Гордість і Славу. Тож зрозумілі
справді всенародні вшанування
Тараса Григоровича Шевченка,
що відбуваються в усіх трудо�
вих і навчальних закладах.
Вони, як правило, не обме�
жуються лише березневими
днями кожного року.

У нашому університеті відбу�
лось чимало заходів, присвя�
чених 199�ій річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка.
Один із них був літературно�
пісенним.

Цікаво, що, вибираючи вірші
поета, студенти віддавали
перевагу його інтимній ліриці.
Приміром, студентка І курсу
Інституту філології і масових
комунікацій Валерія Черняєва
запропонувала слухачам "Наві�
що мені женитися?". Студентка І
курсу Коледжу "Освіта" Кате�
рина Шматко гарно прочитала
вірш�сповідь "Доля".

Одна з кращих і знакових

поезій Т.Г. Шевченка, написа�
них у засланні, називається
"Мені однаково". Цей вірш
проникливо прочитала студен�
тка коледжу Тетяна Гаврилюк.

Гарно виступили також пер�
шокурсниця Інституту соціаль�
них технологій Олеся Шемена,
першокурсниця Інституту пра�
ва та суспільних відносин Ма�
рія Єфремова, другокурсник
коледжу Дмитро Волошин.

Щедрими оплесками наго�
родили учасники зібрання
співаків – студентку І курсу
Інституту соціальних техноло�
гій Анастасію Шарандір і
молодого викладача Інституту
економіки та менеджменту
Руслана Іщенка.

Гарно вели програму свята
студентка ІІ курсу коледжу
Валерія Некрасова та третьоку�
рсник Інституту комп'ютерних
технологій Анатолій Лузанов.

Наталя СТРОКАНЬ,
студентка І курсу

Інституту філології та масових
комунікацій Університету

«Україна»
(спеціальність "Журналістика")
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Оксана Забужко про Катерину Білокур

Про феномен Народної
художниці України із села
Богданівка Київської області
Катерини Василівни Білокур
бралося писати багато авторів: і
Олесь Гончар, і Володимир
Яворівський, і Ірен Роздобудько, і
Микола Кагарлицький.

Олесь Гончар у вступному слові
"Чарівний світ Катерини Білокур"
до альбому мисткині 1975 року
(видавництво "Мистецтво") виз�
начив її доробок як багатство, яке
"Україна вносить до скарбниці
мистецтва світового"; а її життя
схарактеризував як "роман, спов�
нений драматизму, де було й
нерозділене кохання, і чиєсь
нерозуміння, де були й конфлікти
з близькими людьми, і причиною
всьому була та ж таки
одержимість, нездоланна від�
даність мистецькому покли�
канню". Нині, коли відкрито біль�
ше фактів з життя самодіяльної
сільської художниці радянських
часів, її біографія видається не

просто драматичною, а значно
тяжчою.

Володимир Яворівський у
романі "Автопортрет з уяви"
(1984) створив першу художню
біографію Катерини Василівни
Білокур, але, на переконання
земляків художниці,  ця біографія
не відповідає життє�вій правді: і у
фактах, і у їх інтерпретації, і у
спробі пере�дати богданівську
говірку письменник сфальшував.
Односельці Катерини Василівни
навіть зустрічалися з письмен�
ником, аби сказати йому про це.
Проте, Володимир Олександ�
рович залишився при думці, що
має право на художній вимисел. А
нащадкам доведеться розбира�
тися щодо квазіісторизму тексту В.
Яворівського.

Микола Кагарлицький упо�
рядкував спогади та роздуми про
К. Білокур у двох книгах: "Кате�
рина Білокур. Я буду художни�
ком!" (1995) і "Кате�рина Білокур
очима сучасників. Спогади, есеї,

розвідки, матеріали з архіву
художниці" (2000). Ці праці цінні
добором певних фактів та думок
односельців і відомих митців про
творчість Катерини Василівни
Білокур. На вичерпний аналіз та
усвідомлення феномена ху�
дожниці вони не претендують.

У збірці творів для дітей "Ірен
Роздобудько про Блеза Пас�каля,
Вольфі Моцарта, Ганса Андер�
сена, Катрусю Білокур та Чарлі
Чапліна" (серія "Життя видатних
дітей" видавництва "Грані�Т"
(2007) популярна сучасна пись�
менниця по�своєму інтепретувала
життєву історію Катерини Білокур.
В оповіданні "Що може пензлик?
Дитинство Катрусі Білокур" факти
з життя письменниці (її особлива
увага до природи, квітів; роль у її
розвитку як особистості творчості
Тараса Шевченка та Оксани
Петрусенко) переплітаються із
фантазією письменниці. Це скорі�
ше психологічна замальовка, що
має на меті сколихнути у юного
читача бажання творити, а не
осмислення особистості худож�
ниці.

Потужною спробою проник�
нення в мотиви складної творчої
долі Катерини Білокур є праця
Оксани Забужко "Катерина, або
філософія мовчазного бунту:
конспект до ненаписаної біогра�
фії", що вміщена замість перед�
мови до книги другої видання
"Катерина Білокур": "Катерина
Білокур": мистецтво народне,
наївне, високе?" (Родовід, 2011).

Узагальнюючи враження від
вивчених джерел про життя і
творчість Катерини Білокур (у
статті більше 50 посилань/
коментарів) та широкий культур�
но�мистецький контекст ХХ ст., не
драму, але трагедію відчула
Оксана Забуж�ко в історії життя і
творчості богданівської худож�
ниці, трагедію української сільсь�
кої талановитої жінки радянської
доби.

Вихідною тезою до спроби
біографії Катерини Білокур Окса�
на Стефанівна обрала шевчен�
ківську формулу: "Історія мого
життя є частина історії моєї
батьківщини". Завдання ж своєї
праці письменниця бачить гли�
бше: "Зрозуміти, розгледіти її в
усій її трагічній величі – значить,
значною мірою, зрозуміти, що з
нами в тому столітті сталось – і

якою хворобою був уражений
наш дух, досі неспроможний із неї
вичуняти" (с.11).

Попри "перманентну війну із
зовнішнім світом", "пасіонарність"
(Катерина була "трагічно гордою
натурою: з тих, хто не гнуться – і
ламаються тільки вже разом з
головою" (с.12, 13), ніяких чудес у
долі Катерини Василівни не
трапилося. Усі її поривання до
навчання, до мистецтва було
обрізано обставинами та
традиціями сільського життя; так
само не трапилися їй потужні
особистості, які були здатні
поцінувати її талант і допомогти їй
вирватися із села, як колись це
зробили для Тараса Шевченка
Карл Брюллов і Василь Жу�
ковський. Сільські вчителі не мали
такої змоги. А митці радянської
доби та компартійні бонзи не
мали такого духу в епоху, коли
елеметарна увага та порядність
виявлялися подвигом. Через те, як
зазначає О. Забужко, "золотий вік"
мисткині – 27�42 роки життя –
"загублена молодість" була пос�
тійним приводом для оплаку�
вання самою Катериною та
залишиться невідомою для
поціновувачів творчості Катерини
Білокур.

Але саме завдяки цим обстави�
нам її не спіткала доля репресо�
ваних митців українського
радянського "азіатського ренеса�
нсу", вона вижила, бо "вижити під
більшовиками можна було тільки
"не висовуючись"… (с.13)

Хоча, як зазначає Оксана
Забужко, навряд чи сама Кате�
рина Василівна глибоко усвідо�
млювала специфіку політики ста�
лінських часів, причини злиде�
нності українського селянства 30�
40�х років, бо її епістолярна
спадщина, її картини визнача�
ються гідною подиву "позача�
совістю", "майже цілковитою від�
сутністю у них історичних коор�
динат і реалій радянської доби"
(с.14).

А от художнє обдарування
Білокур письменниця вважає
синкретичним, тобто багато�
гранним: перша репрезентативна
добірка білокурівських листів,
видрукована у журналі "Вітчизна"
1982 року, стала "літературною
сенсацією" (с.15). Художниця
виявила абсолютний слух на живу
мову, хоча й на вербальному

Постаті
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рівні проігнорувала радянські
атрибути села: воно в її
інтерпетації архаїчне, святочне,
старовинне. І тут Катря цілком
логічна: її батьки, так само, як і
вона, жодного дня не були
колгоспниками. Незламність та
вперта затятість батьків перед
усезагальною колективізацією
врятували Катрю, на переконання
Забужко, від колгоспного кріпац�
тва, і тим самим "народили її
вдруге – цим разом для духов�
ного життя" (с.19). (Хоча іноді
Катерину Василівну в анкетах і
змушували писати "колгосп�
ниця").

Взаємини Катерини з бать�
ками, які жили за селянськими
стереотипами, важко характе�
ризувати, і тут Оксана Забужко
просто узагальнює: "Багато
написано про те, як вони, темні
селяни, ні в зуб не розуміли своєї
геніальної дочки і старались
нагнути її до відповідности
життєвим стандартам (ясне діло,
якій матері�селянці сподобається
мати дочку�"виродка", яка,
замість виходити заміж і ростити
дітей, "сидить дома і чортів
малює"?), і це справді тема
невичерпна, а головне, універ�
сальна (якого генія, де й коли
розуміло його оточення?) (с.16)

Проте усвідомлення критиком
типовості ситуації не применшує
трагізму життя Катерини Білокур
як дівчини, жінки, художниці, що
прожила серед рідних ізгоєм.

Не погоджується Оксана
Забужко і з "орадяненням"
малярського стилю письма
Катерини Білокур, який критики
радянської школи намагаються
прилаштувати до канонів
соцреалізму: "…Це, властиво,
естетика релігійного екстазу:
святкування божественного, що
просвічує крізь земне, і тільки в
цьому контексті її творчість і
може бути поправно відчитана"
(с.17).

Викристалізовує Оксана За�
бужко ще один парадокс із життя
Катерини Білокур: побут худож�
ниці був архаїчним, цукор та
масло – недоступними ліками,
хата завжди нетопленою (вода у
відрі замерзала, а ноги в чоботях
промерзали так, що влітку нігті
злазили); а вже як почали
запрошувати на якісь семінари –
то Катря писала: "…На те нема в
що ні вбутись, ні вдягнутись, ані
запнутись" (с. 20). Тобто,
радянське село і 50�х років було
голе й босе. Проте, з картин
Білокур проступало інше село:
барвисте, квітуче, яскраве, багате
на сонце, квіти… І її творчістю

керівники від радянської
культури презентували "квітуче"
колгоспне українське село і в
країнах Радянського Союзу, і в
Парижі.

Але самотньою художницею
ніхто не опікувався, ніхто не
подбав про те, щоб полегшити її
життя для того, щоб глибше й
ширше відбувся її химерний
художній світ: "Хай сидить, де
сидить. Ото поки живе в
Богданівці, то вона і Білокур, а як
заберемо її до Києва, то вже
Білокур і не буде…" (с.23)

Оцю маніпуляцію творчістю та
особистістю Катерини Білокур
відчувала й сама мисткиня,
намагалася щось змінити: у
листах "жалілась", учнів шукала.
Марно… "…Якби мені була
можливість хоч годин дві�три у
день помалювати, то я б лічила за
щастя. А то проходять дні, тижні,
місяці і роки, а я, Боже мій, та яку
б же я за той час виконала красу,
які прекрасні твори! А я тільки
плачу, дивлячись, що стоять
полотна, лежать фарби, а я ось
ношу в хату торф, а з хати виношу
попіл, шукаю і рубаю дрова на
розпал торфу, перу ганчірки,
топлю піч, ходжу біля хворої
матері, пораю їх козу, бодай вона
їм здохла! – от так і проходять мої
дні… І я січас не художник, а
попелюшка" (с. 24). 

Останньою спробою сказати
світові правду про себе, на
переконання Оксани Забужко,
було три графічні автопортрети
Катерини Білокур, "щасливої
колгоспниці" в зеківській кухвай�
ці – 1950, 1955, 1957 років. "…Коли
переглянути їх усі підряд як
слайд�шоу, вийде на очах
старіюча ("чорніюча") жінка, яка
підносить руку до лиця, готую�
чись чи притримати спадаючу
хустку, чи затулити собі рота, як
буває в мить розпачу чи жаху. І
це, либонь, і є найвимовніша
автобіографія Катерини Білокур –
та, в якій (надто в трагічних
"візантійсь�ких" очах, акцентова�
них за тою�таки іконописною
традицією) сказано все, чого вона
не могла про себе розповісти
словами" (с.29).

Культорологічно/біографічне
есе Оксани Забужко про
Катерину Білокур – спроба
глибинного осмислення таланту,
що народився в українському
селі, але відбувся не повною
мірою через те, що творче
поривання не було належним
чином підтримано та поціновано
ні родиною, ні колегами по цеху,
ні радянською державою.
Усвідомлення життя Катерини

Білокур як "філософії мовчазного
бунту" дає змогу дійти висновку
про те, що духовність українців
ХХ століття мала епізодичний,
локальний характер: уражена
хворобою неосвіченості, низь�
кого рівня загальної культури,
бідності, страху та пристосу�
ванства, вона іноді спалахує, але
ніяк не розгориться як потужне
переможне полум'я.

Сільський голова (с. Богданів�
ка) Юрій Борисенко: У музеї�
садибі К.В. Білокур ми збираємо
все, що є у світі про Катерину
Василівну Білокур, нашу видатну
землячку. І її картини, і її речі, і
статті, і книги, і альбоми, і
відеорепортажі, і кінофільми
(зокрема, у нас є фільм "Буйна"
виробництва "Укртелефiльм"
(1990). Режисер Вiктор Василен�
ко). Щодо книги В. Яворівського,
то, дійсно, ми намагалися із цим
автором  дебатувати. Але наш
діалог мав такий приблизно
характер, як ото у вірші М.
Некрасова "Размыш�ления у
парадного подъезда…" Проте, ми
вдячні всім, хто популяризує ім'я
нашої знаменитої землячки. А
особливо тим, хто крізь захоп�
ливі "охи!" та "ахи!" намагається
виявити суть цього феномена та
дати урок наступним поколінням
українців стосовно того, що
талант треба цінувати, підтриму�
вати й розвивати, а не заганяти в
стереотипи. Адже це наше
спільне духовне багатство.

Зі свого боку, ми зберігаємо та
розвиваємо меморіальний ком�
плекс К.В. Білокур, продов�
жуємо справу, якою опікувалася
з 1977 року перший директор
музею Ольга Климівна Білокур.
На вшанування пам'яті К.В.
Білокур 2012 року ми започат�
кували мистецький фестиваль
"Катеринина пісня". У рамках
фестивалю, що проходить в селі
Богданівка Яготинського району
Київської області влітку, на
початку червня, відбуваються
конкурс колективів художньої
творчості, виставка виробів
народних майстрів, вишиванок,
малярських робіт тощо. 2013
року фестиваль триватиме 8�9
червня. Запрошуємо до участі в
ньому всіх, хто цінує, зберігає та
примножує українські мистецькі
традиції. На нашу ініціативу
цього року вже відгукнулися
Центр художньої творчості та
кафедра дизайну Університету
"Україна" (Київ), арт�салон
"Арка" (Київ). 

Завідувач Меморіального
музею�садиби К.В. Білокур у селі
Богданівка Ольга Шаповал: 

Екскурсії в Музеї�садибі
Катерини Білокур проходять
частенько, групи відвідувачів
формуються переважно тури�
стичними агенціями, що опіку�
ються культурними родзин�
ками України. Проте нерідко до
нас заїжджають люди, які просто
побачили вказівні знаки про
музей Катерини Василівни по
трасі Київ – Харків.

Категорії різні: і співвітчиз�
ники, і громадяни Франції,
Німеччини, Канади, США; і
школярі, і студенти; і лікарі, і
вчителі; і мистецтвознавці. Ніхто
з відвідувачів після екскурсії не
залишається байдужим: їдуть
далі в Яготинську картинну
галерею, де виставлено 72
роботи Катерини Білокур (бо у
нас тільки сім); відвідують
Національний музей народного
декоративного мистецтва в
Києві, де представлено більше
30 її полотен. Люди захоплю�
ються, хвилюються, плачуть…
Нікого доля Катерини Василівни
не залишає байдужим. Я
розповідаю про Талант, на який
була обдарована сильна духом
українська жінка. Попри злидні
та нерозуміння, попри неосві�
ченість та відсутність елеме�
нтарних умов для творчості,
вона кохалася на квітах, вона
творила Красу.

А завершую екскурсію поба�
жаннями від Катерини Васи�
лівни, які розсипано у її листах: 

«…І чого ж Вам такого
гарного побажати? Ага,
здумала. Ой, нехай Вам так Бог
пошле, щоб Ви ще довго і
довго жили. І щоб кожної зими
Вам було чим топити хату. І
щоб в хаті завжди було тепло і
привітно. І щоб хоч і глевкий,
але щоб завжди був хліб на
столі. А з усім іншим – то
миритися можна… 

Багато суму і жалості було в
моєму житті. Багато одино�
кості. Але мала я таке велике
незрівняне щастя – творити,
малювати квіточки, усю красу
земну, що, мабуть, то Бог
нагородив мене, прощаючи.

Прийміть же, людочки, і ці не
мудрі, але від щирого серця
слова. Не плачте, а ще дужче
покохайте свою працю. І хоч
словом ласкавим одне до
одного озивайтеся. Що ж діяти,
треба жити, як кому найме�

Ніна ГОЛОВЧЕНКО,

доцент Інституту філології та
масових комунікацій

Університету «Україна»
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Народний месник
Героїчна минувшина

Нещодавно, переглядаючи
програму телепередач на один
із наступних тижнів, я звернула
увагу на кінострічку "Стріли
Робін Гуда". Фільм цей я бачила
раніше, але в дитячі роки
розцінила його як захоплюючу
розповідь про людину, котра
воює за справедливість і завж�
ди перемагає у цій боротьбі.
Запам'ятались також пісні
Володимира Висоцького у
виконанні автора.

Але тепер захотілось попов�
нити знання про народного
героя Великобританії, чия доля
і ставлення до життя дуже
нагадують українських месни�
ків Устима Кармалюка, Олекси
Довбуша та інших.

Хотілось більше дізнатись
про Робін Гуда. Дідусь порадив
мені поритись у книгах, бо й він
знав про британця не більше
того, що розповідав кінофільм.

Знайомі моїх батьків пере�
дали мені (правда, ненадовго)
цікаву книжку "100 найвідо�
міших таємниць". В ній чотири
сторінки присвячені Робін Гуду.

Так був чи ні насправді такий
народний месник? До наших
днів дійшли чотири балади про
Робін Гуда. В першій із них
ватажок лісового загону "весе�
лих розбійників" позичає гроші
і свого вірного зброєносця
Маленького Джона збіднілому
рицарю, щоб помстити жадіб�
ному абату. У другій баладі
хитрістю змушує ненависного
шерифа з Ноттінгема пообідати
з ним олениною, яку розбій�
ники добули у маєтку стражу
порядку – Шервудському лісі. У
третій баладі розповідається, як
Робін Гуд упізнає переодяг�
неного короля Едуарда, котрий
приїжджає в Ноттінгем, щоб
розслідувати порушення закону
місцевими правителями. Вата�
жок лісного загону поступає на
службу до короля. І нарешті, в
четвертій, заключній баладі
Робін Гуд повертається до
однодумців. Але через зрад�
ництво ігумені Кірклейського
абатства, котра "залікувала"
Робін Гуда кровопусканнями,
той передчасно помирає.

Такі перші письмові перекази
про благородного розбійника.
Заключна частина балади опу�
блікована в 1495 році. Ось як

охарактеризував невідомий
автор свого героя: "Робін
гордим розбійником був. Жив
він, не знаючи страху, і веселі
пісні любив".

Письмові перекази протягом
понад п'ять століть доповню�
валися, обростали новими де�
талями. Дуже відомий в Англії і
у всьому світі письменник
Вальтер Скотт багато чого
запозичив з образу Робін Гуда,
зробивши його прототипом
одного із персонажів роману
"Айвенго".

Причини тривалої попу�
лярності Робін Гуда зрозумілі.
Гордий і незалежний, він
протистояв багатіям, усім тим,
хто, користуючись своїм
багатством і владою, обма�
нював та пригноблював прос�
тих людей. Водночас благо�
родний розбійник зберігав
вірність королю, не відкидав
релігію – серед його прихиль�
ників був навіть бродячий
чернець, веселий товстун брат
Так. Загалом особистість Робін
Гуда настільки приваблива, що
історики вже давно шукають
прототип легендарного героя.

Тож чи була реально людина
із таким іменем і, головне, із
такими поглядами і вчинками?
Ще в XIV столітті були конкретні
згадки про таку реальну
особистість. Вільям Ленгленд у
поемі "Орач Пірс", що побачила
світ у 1377 році, посилається на
"вірші про Робін Гуда". Сучасник
Ленгленда Джеффрі Чосер у
своєму творі "Троїлус Кризейда"
писав про "зарості ліщини, де
гуляв веселий Робін". Згадує
Чосер про героя�розбійника і в
"Кентерберійських оповіда�
ннях".

Прототипом Робін Гуда могли
бути конкретні особи. У
реєстрах перепису населення за
1228 і 1230 роки називається ім'я
Роберта Гуда, на прізвисько
Домовий: вказується, що він
ховався від правосуддя.

Прототипом міг бути і Роберт
Твін, котрий приблизно в ті ж
часи, тобто в ХІІ�ХІІІ століттях,
очолював повстанський народ�
ний рух. Месники чинили
набіги на монастирі, а відібране
зерно роздавали бідним.

Окремі вчені пов'язують
Робін Гуда з Робертом Фітцу�

том, який претендував на титул
графа. Дати його народження
(1160р.) і смерті (1247р.) у
деяких довідниках фігурують
як дати життя Робін Гуда.

Є версія, що справжній Робін
Гуд був учасником повстання
1265 року проти короля Генріха
ІІІ. Після поразки повстання
зчимало його учасників не
роззброїлися, а продовжували
жити, як герой балад про Робін
Гуда. Вони не погоджувалися з
тим, що їх позбавили спад�
щини й оголосили поза
законом.

Серед учасників повстання
проти короля був орендар
Роберт Гуд. Інший король �
Едуард ІІ – відвідав Ноттінгем і
взяв до себе на службу саме
людину із таким іменем. Був
цей Роберт камердинером і
впродовж 12 місяців отримував
відповідну платню.

За іншими версіями герой�
розбійник був відважним
воїном іншого короля Річарда І
Левине Серце, який правив в
останньому десятилітті ХІІ
століття.

Легенди про Робін Гуда
постійно поповнювалися нови�
ми подробицями. Так, у ранніх
баладах немає згадувань про
дівчину Маріанну, кохану Ро�
біна. Вперше вона з'являється у
пізніх версіях легенди, що
виникли вже наприкінці XV
століття. Народ не міг змири�
тися з тим, що улюблений

герой ні в кого не закохується, а
хотів, щоб його теж щиро і
вірно кохають.

Щодо активних однодумців
Робін Гуда, то їхня поява у
баладах різна за часом. Якщо
велетень на прізвисько
Маленький Джон присутній у
лісовому загоні вже в
початкових варіантах легенди,
то брат Так з'являється в значно
пізнішій версії.

Є розбіжності і в майновому
та суспільному становищі само�
го Робін Гуда. Попервах він –
просто фермер, але згодом він
перетворюється на благород�
ного вигнанця.

Сьогодні більшість дослід�
ників вважають, що Робін Гуд
просто символізує благород�
ний тип героя�розбійника, який
прославлявся у переказуваних
від покоління до покоління в
легендах. Робін Гуд – ство�
рення, винахід невідомого
автора, котрий намагався прос�
лавити просту людину, котра
виборювала справедливість,
виступала на захист бідних і
скривджених. Підтвердження
тому – своєрідне прощальне
благословення автора своєму
герою: "Боже, помилуй його
душу, бо він був добрим
розбійником і завжди
допомагав бідним".

Вікторія СОЛНЦЕВА

Патріотична композиція
Фото Оксана ВАХОВИЧ



1118.05.2013 № 3–4 (152–153)

Свята

День святого Валентина

Вікторія Халаєвська, 19
років: День святого Валентина – це
свято закоханих для одних, а
для інших нічим не примітний
робочий день, але, незважа�
ючи на прагматичність бага�
тьох людей, закохані та роман�
тики люблять та чекають це
свято. 

День Валентина – це привід
привітати не лише коханого
хлопця, чи дівчину, а й просто
близьких людей. У мене є
традиція, ще з дитинства
кожного року 14�го лютого я
вітаю свою маму Валентину,
вона для мене символ кохання
та доброти. 

Отже кохання варто прояв�
ляти завжди, кожного дня, а не
лише в свята.  

На честь дня всіх закоханих в
стінах нашого університету
Студентське самоврядування
влаштувало тематичне "Студен�
тське весілля" у гавайському
стилі, де кожен бажаючий міг
одружитися. Хтось приходив зі
своєю половинкою, а хтось
шукав собі пару безпосередньо
перед церемонією. Цей день
приніс нам багато тепла та
кохання від пар, які не
злякалися відповідальності
шлюбу. "Студентське весілля" –
це традиційне свято, яке
проводиться в університеті
щорічно. Це чудовий привід
зізнатись у своїх почуттях і
можливо через роки хтось із
тих сміливців які взяли шлюб на
"студентському весіллі", пере�
ступлять поріг РАГСу та на
справжньому весіллі вступлять
у шлюб.

Олександра Рощепій, 20
років: До цього свята я
ставлюсь нейтрально. І це аж
ніяк не залежить від того, є в
мене друга половинка чи ні.
Так, погоджуся з тим, що ні в
який інший день не побачиш
стільки закоханих парочок на
вулицях, не тільки молодих, а й
людей абсолютно різного віку.
Атмосфера у цей день дійсно
скрізь не звичайна: масове
запускання небесних ліхтариків
у формі сердечок, що дуже
гарно, в кінотеатрах лише кіно
про кохання, костюмовані
вечірки, закохані дарують один
одному подарунки, листівки і
багато іншого. Здавалося б, що
в цьому поганого? Але мене
просто вражає, що більшість
людей забуває про свої почуття
до коханих людей вже наступ�
ного деня, і роблять сюрпризи,
подарунки один одному лише
тоді, коли в календарі виділена
дата червоним. І це не
стосується лише сюрпризів та
подарунків. Адже справжні
почуття не можна виміряти
ніякими подарунками! Ми
часто забу�ваємо про головне –
говорити приємні слова
коханим як можна частіше. 

Богдан Дроздовський, 18
років: 14 лютого – це день, коли
всі люди можуть подарувати
частинку тепла своїм рідним і
близьким. Але набагато більше
його значення для закоханих.
Для одних – це ще одне свято,
крім 8 березня, на яке можна
подарувати дівчині квітку, а для
інших – це просто ще один
день, який вони проживуть

один для одного, бо коли ти
справді кохаєш, то для тебе, що
не день, то 14 лютого.

Можливо, ви спитаєте, а що
означає для мене день Св.
Валентина? І я вам відповім. У
мене є чудова дівчина, яку я
неймовірно кохаю, тому для
мене цей день – це справжнє
свято. Я поважаю це свято ще
тому, що є день жінок, є день
чоловіків, а свята для обох не
було, а тепер воно є. У цей день
я хочу зробити для коханої
якомога більше, при чому
зробити своїми руками, бо
мені хочеться бачити на її
обличчі лише усмішку, а сльози
щоб лились з її очей лише від
радості.

Тому я радий, що маю ще
одне свято, яке можу відсвят�
кувати з найріднішою люди�
ною, а також, що в мене є ще
одна нагода, довести їй, що
вона не помилилась із вибо�
ром, обмінятися подарунками,
бо приємно не тільки дарувати
подарунки, а й отримувати їх,
ну як же без цього! Але, якщо
чесно, то я готовий дарувати їй
подарунки (а найголовніший з
них – це моє кохання, турбота
та готовність усе зробити
заради неї) кожен день. Коли я
з нею, то я відчуваю себе
найщасливішою людиною у
Всесвіті! Якщо ви теж кохаєте,
то ви мене зрозумієте, а якщо
ще ні, то нічого страшного,
скоро зрозумієте, залишилось
чекати вже зовсім трошки))))

Тетяна Літвінова, 21 рік:
"День Святого Валентина у
мене пов'язаний із однією
цікавою історією, яка сталася на
передодні цього свята. Я пам'я�

таю: тоді йшов сніг, засипаючи
мої сліди; був мороз, завдяки,
якому мої щічки та ніс були
червоного кольору; маленькі
пташки весело співали. Я
прогулювалася вулицями Киє�
ва, намагаючись ні про що не
думати. І тут до мене підійшов
молодий хлопець, який шукав
свого маленького друга,
песика Чака. 

Хлопець розповів мені, що
вони гуляли з ним по вулиці, а
потім за хвилину Чак зник. Мій
новий знайомий був у відчаї,
тому я вирішила йому допо�
могти. Ми домовилися йти по
тому маршруту, яким хлопець
гуляв із собакою, я та Андрій
запитували у пішоходів, чи не
бачили вони поблизу малень�
кого песика. Але всі наші
старання були марними ми
ніде не могли його знайти. Я
бачила, як хлопець майже
плакав, але все ще тримався, в
надії, що ми знайдемо домаш�
нього улюбленця. Я не знала,
як йому ще допомогти, але
мені треба було йти, і ми
домовимось, що ще зустріне�
мось. 

Через декілька годин мені
зателефонував мій новий
знайомий, який повідомив,
що його песик Чак знайшовся.
Прийшовши додому, хлопець
побачив, як Чак сидить та
чекає на свого господаря. Я
зраділа за обох. З того самого
дня я та Андрій стали друзями.
Кожен рік напередодні дня
Святого Валентина згадуємо
цю історію, яка познайомила
та подружила нас.

А може насправді?

Закохані? 
Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ
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Прекрасне � поряд Розквітнув «Сад любові»
Українське мистецтво – живе

та розвивається. Хоч і не видно
його часто у ефірі "престижних"
радіо та телеканалів, але воно
живе. В цьому вже вкотре могли
переконатися всі, хто відвідав
того дня Національний музей ім.
Тараса Григоровича Шевченка.
Саме там і саме в той день – 5
квітня 2013 року – відбулося
відкриття виставки художника
Валерія Франчука "Сад любові".
Виставка проходила в рамках
спільного проекту телерадіо�
компанії "Культура" та галереї
"Арка" "Культура + Р2 =
мистецтво". Організаторами
заходу виступили галерея "Арка"
та телерадіокомпанія "Культура"
за підтримки Міністерства
культури України та Націо-
нального музею Тараса
Шевченка. Серед інфор�
маційних партнерів виставки такі
видання, як "Голос України",
"Жінка", "Урядовий кур'єр",
"Трибуна України", "День" та ін.
Також партнером виставки та
усього проекту "Культура + Р2 =
мистецтво" виступив Університет
"Україна". Отож, наші студенти
вже мали змогу відвідати
майстер�клас Валерія Франчука.

Невеличким майстер�класом і
розпочався цей захід. Валерій
Олександрович намалював
кілька невеличких полотен і,
малюючи, розповів, як він почав
малювати шпателем. Цей
"прозаїчний", на перший погляд,
інструмент у руках художника
став просто таки чарівним –
настільки світлі та оригінальні
роботи виходять із�під шпателя
митця. А розпочалося все, як
сказав сам Валерій Франчук,– з
ремонту квартири. Працюючи
над оновленням помешкання,
художник зрозумів, що шпатель
нарівні з пензлем може стати
чудовим "знаряддям праці"
художника. І ось уже 20 років
митець працює і шпателем, і
пензлем.

Під час прес�конференції
куратор проекту Руслан Руно та
артдиректор телеканалу

"Культура" Тетяна Бартишпол
розповіли детальніше про проект
та про саму виставку. Зокрема,
назва "Сад любові" походить від
однойменної роботи Валерія
Франчука та нещодавно
виданого теж так названого
альбому творів митця. Та
найголовнішою складовою
назви виставки, за словами
Руслана Руно, є "очіку�вання
весни. Адже весна – це тепло,
сонце, кохання, квіти. Квіти,
представлені на виставці,
кохання Валерій Франчук дарує
своїм глядачам через
мистецтво". Назва виставки
дійсно символічна. Адже і
справді – музей Тараса
Шевченка ніби перетво�рився на
чарівний сад. Квітли на полотнах
і нарциси, і маки, і соняхи,
названі художником "ангель-
ськими свічами"…

В рамках проекту "Культура +
Р2 = мистецтво", за словами Р.
Руно, будуть проходити вистав-
ки відомих українських худож�
ників, а також будуть презенто�
вані видання про мистецтво,
творчі вечори та багато інших
сюрпризів. Раз у рік буде
визначатися кращий медіа�
партнер проекту. Першим за 2012
рік став Університет "Україна" в
особі директора Імідж�центру
Ніни Іванівни Головченко. Вона
подякувала організаторам і,
зокрема, Русланові Руно та
Валерієві Франчуку за те, що
"підтягують до своїх проектів
творчу молодь." До цієї творчої
молоді належать і студенти
нашого Університету, які, за
словами Ніни Іванівни,
"починають своє журналістське
життя з високо-духовних
мистецьких тем і стають
професіоналами."

Арт�директор телеканалу
"Культура" Т. Бартишпол зі свого
боку розповіла детальніше про
телевізійну складову проекту –
Арт�клуб "Культура +", який
покликаний підтримувати та
пропагувати українське мистец�
тво, і анонсувала перший фільм у

рамках проекту, який вийшов в
ефірі телеканалу "Культура" 6
квітня о 19.25.

Далі слово взяв художник
Валерій Франчук. Зустріч з
куратором проекту Русланом
Руно він назвав оновленням
душі. Митець з радістю відмічає,
що такі проекти дають можли�
вість показати творчих особи�
стостей, які можуть по�іншому
представити українське мисте�
цтво. "У нас є що показати світу і
слава Богу, що є такий проект", –
сказав Валерій Олександрович.
Кожен із присутніх журналістів
міг задати запитання художнику,
і він з радістю на них відповідав.
Валерій Олександрович Франчук
– дуже відкрита людина. Він,
спілкуючись із журналістами
протягом прес�конференції та
виставки, неодноразово повто-
рював, що великим гріхом для
митця є замкнутість у собі, коли
художник чи поет відмовляється
показувати свої твори людям.
"Це не наша заслуга – гарно
малювати. Це Боже провидіння і
Боже благословення, яке дається
нам, як і поетам, і композиторам,
і всім творчим людям. Тому я
вважаю, що художник зобов'я-

Світлана ПАТРА,
редактор студентського

Медіа�центру

заний виставлятися," – сказав
художник.

Привітати художника з
відкриттям виставки приходили
багато відомих людей, зокрема �
знаний поет Іван Драч та Микола
Жулинський, директор Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України, академік НАН
України. Гості виставки зали�
шали гарні побажання – і усно, і
на сторінках книги відгуків.

Поряд з художником голов�
ними героями виставок є його
твори. А подивитися на виставці
"Сад любові" було на що. Це і
чарівні полотна, де поле, як
море, дерева, ніби мають очі, а
портрети поєднують у собі
канонічні християнські та питомо
українські риси. Крім живопису,
майстер презентував графічні
роботи та скульптури з дерева,
які були не менш оригінальними,
ніж картини. Виставка "Сад
любові" тривала з 5 по 12 квітня
2013 року в Національному музеї
ім. Тараса Григоровича Шев�
ченка.

«Пісенний настрій»
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