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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Посвята у студенти З місця події
Це свято – одне з найулюб-

леніших у студентства. І до то-
го ж, пам’ятне. Бо як не за-
пам’ятати той день, коли
юнак, дівчина стає повноправ-
ним членом великої студент-
ської сім’ї, коли з цією подією
їх щиро вітають рідні, друзі,
викладачі?

Це свято передує новому
навчальному року. До того ж,
першому в житті вчорашніх
абітурієнтів.

У нашому університеті ось
уже кілька років це урочисте і
красиве дійство відбувається
на Площі знань. Дощова пого-
да не зіпсувала його учасни-
кам настрою. Звичайно, всі
зітхнули з полегшенням, що
до 10-ї години ранку – початку
свята – дощ припинився і дав
змогу провести свято на сві-
жому повітрі, а не в примі-
щенні. Бо не все передбачене
сценарієм удалось би викона-
ти навіть у найбільшій аудито-
рії навчального корпусу.

Урочисте дійство розпоча-
лось підняттям прапорів –
Державного, міського й уні-
верситетського, запаленням
Вогню знань, врученням сту-
дентської символіки. Прорек-
тор університету з навчально-
виховної роботи А.В. Коротє-
єва зачитала наказ про зара-
хування першокурсників до
навчального закладу.

Програму свята впевнено
вели випускники університету
Тетяна Бєлун і Максим Шапо-
вал.

Усіх присутніх щиро і тепло
поздоровив президент уні-
верситету П.М. Таланчук (вик-
лад його виступу подано на 2-
3 сторінках газети).

А на закінчення свята від-
бувся концерт. Дві композиції
подарувала присутнім балет-
на група Ансамблю прикор-
донної служби України. Гарно
виступили також співаки –
старший викладач університе-
ту, заслужена артистка Украї-
ни Світлана Мирвода, лауреа-
ти багатьох міжнародних і
всеукраїнських конкурсів Те-
тяна Кисляк, Руслан Іщенко та
Ольга Розколотько, баяніст
Іван Гайдичук, вокальні ан-
самблі «Дніпрові зорі» і
«Мальви».

Відбулась конференція ко-
лективу університету. Її відкрив
керівник навчального закладу
П.М. Таланчук. З доповіддю
«Про підсумки 2012/2013 на-
вчального року і завдання на
2013/2014 рік» виступила про-
ректор з навчально-виховної
роботи А.В. Коротєєва.

В обговоренні доповіді взя-

ли участь керівники інститутів
М.Є. Чайковський (Хмель-
ницький); Н.С. М’якушко
(Полтава), В.В. Галунько і В.В.
Малишев (Київ), П.І. Юхи-
менко (Біла Церква), завідую-
чий кафедри фізичної реабілі-
тації С.І. Мазуренко (Київ),
проректори університету В.І.
Оліфер і В.М. Журавльова,

Конференція трудового 
колективу університету

Президент університету П.М.
Таланчук, голова профспілко-
вої організації вишу Г.Ф. Ніку-
ліна та президент студентсько-
го самоврядування Ірина До-
роніна.

Власна інформація

Власна інформація
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Знань і Добра початок
Виступ президента Університету «Україна»

П.М.Таланчука 30 серпня 2013 р. на Посвяті у
студенти

Шановні учасники висо-
кого зібрання!

Ми зустрілися на площі
Знань Університету «Україна»
на урочисте дійство – посвяту у
студенти всіх тих, хто прийшов
до нас за знаннями. Цей захід є
урочистим, бо пошанування
молоді, котра приступає до на-
буття грамоти, знань, профе-
сійних умінь і навичок, було і є
подією високого суспільного і
державного звучання. З цього
моменту починається форму-
вання  нових майбутніх поко-
лінь, їхніх якостей та можливо-
стей, а відтак і майбутнього на-
шої держави.

Тож у цей передостанній
день літа щиро вітаю всіх нас із
цим прекрасним святом, а мо-
лодим людям, які вливаються у
нашу університетську сім’ю,
бажаю на важкій, але прекрас-
ній дорозі професійного і гро-
мадянського зростання міцно-
го здоров’я, успіхів і всіляких
гараздів. 

Який же набір до універси-
тету маємо в цьому році, з яко-
го у найближчому майбутнь-
ому ми розраховуємо отрима-
ти поповнення еліти українсь-
кого суспільства?

Набір на всі освітньо-квалі-
фікаційні рівні денної форми
навчання у 2013 році становить
у цілому по університету 3400
осіб, у тому числі на 1-й курс
1030 вступників.  Набір на за-
очну форму навчання без ура-
хування результатів вступної
кампанії першого курсу стано-
вить загалом по університету
2000 осіб, на 1-й курс заочної
форми навчання прогнозується
здійснити набір 1500 студентів.

Таким чином на 1.10.2013
року контингент студентів Уні-
верситету «Україна» станови-
тиме близько 20 000. 

Вступна кампанія до Універ-
ситету «Україна» в цьому році
мала свою специфіку. По –
перше, у цьому році за заявами
у нас був конкурс на 9 спеці-
альностей. Такої кількості кон-
курсних спеціальностей за за-
явами раніше не було. Це свід-
чить про те, що наш заклад стає
більш відомим і викликає інте-
рес.

Друге. Змінилося співвідно-
шення між кількістю поданих за-
яв і чисельністю людей, які стали
студентами нашого університе-
ту. Це, як на мене, свідчить про
незадовільну роботу співробіт-
ників, які займалися набором.
Раніше третина поданих заяв
трансформувалася у студентські
квитки, у цьому році це співвід-
ношення 1 до 4. Отже, мало зіб-
рати заяви, необхідно було пра-
цювати на їх трансформацію у
студентські квитки.

Третє. Значно зменшився
набір на старші курси. Якщо у
2012 році за денною та заочною
формами навчання було зара-
ховано вступників із диплома-
ми молодших спеціалістів та
кваліфікованих робітників
2200 осіб, то в 2013 році лише
1500 осіб.

І останнє. У цьому році ми
взяли курс на підготовку фахів-
ців із двох спеціальностей од-
ночасно: одна – за денною
формою, друга – за заочною.
Такий підхід дає багато переваг
випускникам, і наше завдання
довести їх, ці переваги, до кож-
ного студента.

На фоні цієї ситуації мені хо-
четься щиро подякувати сту-
дентам, їхнім батькам, роди-
чам, спонсорам, усім симпати-
кам Університету «Україна», які
прийшли саме до нашого на-
вчального закладу, подолавши
важку дорогу пошуку, сумнівів і
прийняття рішення. 

З повною відповідальністю
хочу запевнити вас, шановні
колеги, – ви не помилилися!
Ми зробимо все, щоб ваш ви-
бір не приніс вам розчарувань.
Таке запевнення базується, в
першу чергу, на вже досягнуто-
му сьогодні рівні розвитку на-
шого закладу.

До ваших послуг усі можли-
вості Відкритого міжнародного
університету розвитку людини
«Україна», який динамічно роз-
вивається. Це недержавний ви-
щий заклад освіти, але він –
безприбутковий, у ньому немає
дивідендів, його співробітники
– не заробітчани, а в основно-
му орачі на освітянській ниві.
Університет «Україна» сьогодні
— це вищий навчальний за-
клад, в якому проводиться якіс-
на підготовка фахівців. Свід-
ченням цього є підтвердження
ІV рівня акредитації  Універси-
тету «Україна», яке ми отрима-
ли у червні цього року.

Щоб ви не блукали в океані
знань, вам допомагатимуть ор-
ганізувати пізнавальний процес
близько 2 тисяч науково-педа-
гогічних працівників, серед
яких більше 20%  – доктори
наук, професори, решта – кан-
дидати наук, доценти, викла-
дачі. Це ваші наставники і коле-
ги, які допомагатимуть вам під-
німатися на вершину знань за
46 спеціальностями. Ці педаго-
ги забезпечують викладання
понад півтори тисячі навчаль-
них дисциплін. Навчатися ви
будете за інноваційними техно-
логіями. 

Впровадження сучасних ін-
формаційних технологій здій-
снюються завдяки створеному
Українсько-корейському цент-
ру інформаційного доступу,
впровадженню в університеті
технології бездротового досту-

пу до мережі Інтернет, облад-
нанню комп’ютерних аудиторій
спеціалізованою технікою для
навчання студентів з особливи-
ми потребами. Зокрема, про-
довжується вдосконалення ві-
деотехнологій та розробка ві-
деолекцій з фахових дисцип-
лін, що дозволило проводити
навчання студентів та захист
дипломних робіт як у базовій
структурі, так і в ТВСП дистан-
ційно.

До ваших послуг бібліотека
університету як інформаційна
установа з розвиненим асорти-
ментом інформаційно-бібліо-
течних послуг та сервісу, а та-
кож культурно-просвітницької
роботи. Фонд бібліотечних ре-
сурсів базової структури на 1
серпня 2013 року налічує близь-
ко 250 тисяч примірників під-
ручників, книг, журналів, доку-
ментів тощо, що забезпечує по-
треби студентів і співробітників
у необхідній літературі.

Можливості книжкової біб-
ліотеки суттєво доповнюються
послугами інформаційних баз
даних та електронними ресур-
сами, в яких на сьогодні налічу-
ється 2797 примірників.

Шановні першокурсники!
Вам буде не тільки надана мож-
ливість, а й буде організований
адміністративний пресинг що-
до вашої участі в науково-до-
слідній роботі студентів. Цей
примус виправданий тим, що
активна участь їх у проведенні
досліджень є вирішальним
чинником у формуванні сучас-
ного висококваліфікованого
фахівця. В університеті створені
належні умови для творчого
наукового пошуку студентів,
розкриття наукових здібностей і
залучення їх до різноманітних
форм науково-дослідницької
роботи.

Мережа студентських нау-
кових формувань включає 76
наукових гуртків, 30 СННВП, 14
проектних груп. Крім цього, в
університеті є аспірантура, док-
торантура і спеціалізовані вчені
ради для захисту докторських і
кандидатських дисертацій.

Як бачите, у вас є можли-
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вість заявити про себе і на нау-
ковій ниві.

Відомо, що Університет
«Україна» є провідним у на-
вчанні студентів, які мають
особливі  потреби.

У 2013-2014 н. р. в Універси-
теті «Україна»  буде навчатись
652 студенти з інвалідністю, з
них 463 у регіональних інститу-
тах, філіях, коледжах та пред-
ставництвах університету, 189 –
у м. Києві. 

Продовжується планомірна
розбудова інклюзивного освіт-
нього середовища в універси-
теті. Студенти всіх нозологій за-
безпечуються психологічним та
медико-реабілітаційним супро-
водом за семи напрямками. В
університеті створено практич-
но безбар’єрне середовище.

У підрозділах університету
працюють соціальні служби,
створені спеціальні  відділи  та
центри  реабілітації. Результа-
том цієї роботи є дружний сту-
дентський колектив, в якому
відсутні будь-які ущемлення чи
дискримінація.  

Одним із пріоритетних на-
прямів державної політики
України та невід’ємною части-
ною діяльності Університету
«Україна» є міжнародне співро-
бітництво.

Ми підтримуємо сталі ділові
стосунки зі 123-ма ВНЗ та орга-
нізаціями у 21-й країні.

Усі заходи міжнародної
спрямованості, що відбувають-
ся в університеті, націлені на
подальшу розбудову націо-
нальної системи вищої освіти,
адаптацію її до соціально орі-
єнтованої економіки, інтегра-
цію в європейське і світове спів-
товариство. 

Бажаючим буде надаватися
можливість як навчатись за
кордоном, так і отримати дру-
гий міжнародний диплом, зро-
зуміло, за умови виконання
певних вимог.

Вінцем роботи кожного ВНЗ
є працевлаштування своїх ви-
пускників. 

Показник працевлаштуван-
ня випускників університету за
фахом коливається від 70 до
80%, це нині непоганий показ-
ник, що свідчить про наявні
плідні зв’язки з роботодавця-
ми. Але ми повинні домогтися
стовідсоткового працевлашту-
вання наших випускників. 

Моя інформація для озна-
йомлення Вас, шановні першо-
курсники, з університетом буде
неповною, якщо не сказати, хоч

би коротко, про виховання
майбутніх фахівців та організа-
цію їхнього дозвілля під час на-
вчання.

Серед пріоритетних напря-
мів такої роботи зі студент-
ською молоддю є: національне
та патріотичне виховання; ро-
бота зі студентами з особливи-
ми потребами; благодійна та
волонтерська діяльність; вихо-
вання здорового способу жит-
тя; профілактика негативних
явищ; культурні програми; ту-
ристсько-екскурсійна діяль-
ність тощо.

Для здійснення виховної ро-
боти та організації дозвілля сту-
дентської молоді використову-
ється дуже широкий спектр за-
ходів: зустрічі студентського ак-
тиву з усім загалом студентів-
першокурсників; тижні націо-
нальної творчості; дні українсь-
кого козацтва; свято Калити та
Андрія Первозванного; спарта-
кіади університету, дні здо-
ров’я; фестивалі творчості
«Сяйво надій»; волонтерська та
благодійна діяльність; акції
«Серце до серця»; туризм,
гірсько-лижний відпочинок;
фестиваль «Університетське лі-
то» тощо. Одним словом, суму-
вати ми вам не дамо.

Ми всі повинні пам’ятати,
що лише гармонійне поєднання
духовності та знань високого
рівня зробить із дитини не емо-
ційно «бракованого» вузько-
профільного в почуттях та від-
чуттях фахівця, а розвине в ній
повноцінну та гармонійну осо-
бистість, яка не зможе не бути
професіоналом.

На закінчення розповіді про
наш заклад дозвольте повідо-
мити вам, що за 15 років Уні-
верситет «Україна» випустив 111
875 фахівців. Серед них є уже
члени Спілки письменників
України, члени Спілки журналі-
стів України, засновники низки
фірм, працівники державних і
банківських установ, що обій-
мають високі посади. Особливо
нас радує те, що наші вихованці
очолюють уже три інститути
Університету «Україна». Всі во-
ни демонструють високий про-
фесіоналізм і відповідальність,
презентують себе на ринку пра-
ці як самодостатні фахівці.

Шановні учасники урочисто-
го зібрання! Можна було б ще
довго розповідати про наші
здобутки, недоліки, упущення,
проблеми тощо. Але такого за-
вдання не ставилося, бо свято є
свято. Тим не менше, певну уя-

ву про те, з ким маєш справу,
дають рейтинги, яких існує ду-
же багато. Для прикладу, за
рейтингом Національної ака-
демії педагогічних наук Украї-
ни «Лідер Національної систе-
ми рейтингового оцінювання
вищих навчальних закладів
України» наш університет посі-
дає п’яте місце серед навчаль-
них та наукових закладів міста
Києва.

За рейтингом Міністерства
освіти і науки, який був видру-
куваний у червні 2013 року,
Університет «Україна» займає
46 місце серед усіх ВНЗ України
і друге місце по науці. Є ще інші
рейтинги, в яких ми не пасемо
задніх. І тому ми зробили такий
мудро-філософський про себе
висновок: нам, можливо, не
вистачає справедливо оціненої
позиції, але місце зверху нале-
жить нам!

Шановні колеги! Ми без-
межно вдячні вчителям шкіл і
викладачам ВНЗ І-II рівнів
акредитації, які доклали багато
зусиль, щоб забезпечити вас
необхідними знаннями і підго-
тували вас для засвоєння уні-
верситетської програми.

Ми щиро дякуємо симпати-
кам нашого університету, які
провели величезну роботу що-
до формування контингенту
студентів Університету «Украї-
на».

Я невтомно та з удячністю
буду повторювати, що основ-
ним нашим інвестором є бать-
ки, родичі і близькі студентів, і
тому наша сердечна подяка
всім вам за довіру й допомогу у
створенні необхідних умов для
отримання вибраної вашими
підопічними професії.

Ми постійно відчуваємо
увагу і допомогу Міністерства
освіти і науки України у підт-
римці Університету «Україна»
та формуванні спектра його
спеціальностей. У цьому році
МОН підтвердив ІV рівень
акредитації університету. Щи-
ро дякуємо МОНу! Щира подя-
ка керівництву Міністерства
праці та соціальної політики,
Фонду України соціального за-
хисту інвалідів, його регіональ-
ному відділенню в м. Києві за їх
постійну участь у розв'язанні
наших проблем. Низький уклін
народним депутатам України
за їхню співучасть, поради і до-
помогу в розвитку Університету
«Україна».

Ми щиро раді нашому го-
стеві – академіку НАНУ БІЛО-

РУСУ ОЛЕГУ ГРИГОРОВИЧУ –
голові Піклувальної Ради на-
шого університету.

Вітаємо його!
Хочу з приємністю повідо-

мити, що до нас на свято сьо-
годні завітали: 

Намісник патріаршого пре-
столу Київського патріархату
Владика Єпіфаній; керівник
апарату Святошинської РДА
Пашинський Микола Василь-
ович.

Вітаємо їх!
І насамкінець, я хочу щиро

подякувати  дипломатам, дер-
жавним посадовцям, представ-
никам культури, мистецтва і
бізнесу, які зацікавилися на-
шим вузом і були його гостями.
Перш за все це: екс – перший
Президент незалежної України
Леонід Кравчук; Голова Київсь-
кої міської державної адмініст-
рації Олександр Попов; заступ-
ник міського голови – секретар
Київради Галина Герега; на-
родний депутат України, екс –
заступник глави ВР – Микола
Томенко; народні депутати
України – Володимир Бонда-
ренко та Валерій  Сушкевич; го-
лова Святошинської районної
в м. Києві державної адмініст-
рації Юрій Бондар і поряд із ни-
ми ще більше двох десятків ви-
сокоповажних гостей як з
України, так і з-за кордону.

Всі ці відвідини свідчать про
неослабний інтерес до Універ-
ситету «Україна», а з іншого бо-
ку, вони дали позитивні по-
штовхи для подальшого роз-
витку нашого навчального за-
кладу.

Ми радо вітаємо також пер-
сонально тих, чиї імена викар-
бувані на Стелі пошани універ-
ситету.

Шановні батьки наших сту-
дентів, родичі та близькі! Ви –
наше основне джерело фінан-
сування поточної діяльності,
нових задумів і проектів. За
умови об’єднання ваших зу-
силь і зусиль колективу Універ-
ситету «Україна» на нас чекає
спільний успіх — ваші діти ста-
нуть чудовими людьми, висо-
кокласними фахівцями, патріо-
тами України.

Хай живе Велика Україна —
наша Батьківщина!

Хай живе "мала Україна" —
наш Університет!

Слава Україні!
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Але ж були і є у нас справжні герої
Часто можна почути чи про-

читати гіркі розмірковування
про те, що Україні вкрай потріб-
ні сміливі, мужні і водночас ро-
зумні та авторитетні лідери, на
яких широкому загалу слід рів-
нятись, вибудовуючи свою
країну, утверджуючи держав-
ність і суверенність. Але ж такі
люди, яких нерідко називають
совістю нації, були і є в нашій
країні. Серед них – і Левко
Лук’яненко. Все життя його –
справжній подвиг в ім’я Украї-
ни, приклад для наслідування.

За плечима цієї вже дуже по-
важної людини роки боротьби
з комуністичним режимом, з
антинародною владою. В ра-
дянські часи таких людей – смі-
ливих і відчайдушних – назива-
ли дисидентами. Тогочасний
режим жорстоко розправлявся
з неугодними. Тюрми, психуш-
ки – ось що було на озброєнні
влади, яка на весь світ кричала,
що СРСР – найдемократичніша
країна на земній кулі. Більше
щастило тим борцям, яких ви-
силали за кордон (О. Солжені-
цин, український генерал П.
Григоренко та чимало інших).
Левку Лук’яненку судилося ін-
ше. Правоохоронна система
СРСР вирішила фізично знищи-
ти свого ворога. Був так званий
суд, був вирок – смертна кара.
Але через кілька тижнів заміни-
ли її тривалим ув’язненням.
Влада сподівалась зламати ди-
сидента. Але поліцейська ма-
шина прорахувалась: в’язень
вижив, переміг її.

Левко Григорович Лук’янен-
ко чимало зробив для здобуття
й утвердження незалежності
України. Він активно включився

у боротьбу, теж непросту, бо
ворогів незалежності, так званої
п’ятої колони вистачало і двад-

цять два роки тому і, на жаль, і
сьогодні.

Методи цієї боротьби різні:
Левко Григорович Лук’яненко
займав різні посади в новій
Україні. Чимало років він був
послом у Канаді, тривалий час
очолював Республіканську пар-

тію, змагався з іншими претен-
дентами на перших виборах
очільника держави.

Значне місце в політичній ді-
яльності Л.Г. Лук’яненка займає
літературна творчість. Він писав
і пише багато. Бо як справжній
український патріот не може
бути байдужим до проблем
сьогодення. Книги Л. Лук’янен-
ка не можуть не зацікавити чи-

тачів, передусім тих, хто бажає
молодій державі Добра і світ-
лого майбутнього.

Нещодавно Л.Г. Лук’яненко
передав бібліотеці нашого уні-
верситету чимало власних книг
зі свого багатющого доробку.
Назвемо їх: «Незнищенність»
(2004 р.), «Народження нової
ери» (2008 р.), «Вірую в Бога і
Україну» (2007 р.), «За укра-
їнську Україну. Цивілізаційний
вибір» (2009 р.), «З часів нево-
лі. Країна Моксель» (2010 р.),
«Сповідь у камері смертника»
(2011 р.) та інші. Лише нинішнь-
ого року видруковано збірник
статей «Тут мій дух», «Маршал
Жуков і українці у Другій світо-
вій війні».

Цікаві всі книги. Не залишає
байдужим жодна із них. Але
найбільше «взяла» і не відпу-
стила «Де ти, доле України?».

«Сторінки цієї книжки, – пи-
ше Левко Лук’яненко, – пове-
дуть тебе не від однієї наукової
істини до іншої, а по довгій до-
розі лихої долі України з го-
стрим камінням та колючим
терням. Я спотикався об нього
й ранив тіло колючками. Проте
ніколи не збивався з шляху, бо
дивився не під ноги, а вперед,
за обрій, на зорю, яка все була
попереду й минула до себе».

Дуже сподіваємось, що зга-
дані й інші книги справжнього
українця, чудового публіциста
привернуть увагу викладачів і
студентів нашого університету.

Наталя ПАНАСЮК,
заступник директора

бібліотеки університету

На посвяті у студенти – 2013
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Твої люди, університете

Письменник, викладач, науковець

Олександр Кіндратович
Глушко – заслужений журна-
ліст України, лауреат літера-
турних премій, член Спілки
письменників, шанований пе-
дагог двох ВНЗ. А ще природ-
жений актор, гарно співає, на-
ділений талантом писати вір-
ші. Замолоду займався штан-
гою, у Караганді посів 2 місце
(в обласних) змаганнях у лег-
кій вазі (до 70 кг). Які ще таєм-
ниці затаїлися в житті цього
сивочолого чоловіка із
юнацьким завзяттям?..

…14 серпня року 1938 (на Ме-
довий спас) в одній із найзагад-
ковіших місцевостей України, на
Кінбурнському півострові, наро-
дився хлопчик, якого назвали
Олександром.

У своєму рідному селі По-
кровка закінчив він семирічну
школу, а потім подався до Дні-
пропетровська, де жив його
брат, аби закінчити 10 класів.

Доросле життя почалося тоді,
коли Олександр вступив до…
Київського театрального інститу-
ту ім. Карпенка-Карого на ак-
торський факультет.

Хлопчик, змалечку видний,
завжди брав участь у шкільних
виставах, був активним учасни-
ком художньої самодіяльності.
Усі навколо пророкували Олек-
сандрові майбутнє великого ак-
тора. Сашко повірив у це, та й са-
мого ж тягло до цієї загадкової
професії.

Конкурс був серйозний – 11
осіб на 1 місце. Вступити у такий
ВНЗ мріяло багато молоді, особ-
ливою популярністю користував-
ся цей виш у киян: «Я був серед
них «білою вороною». Ці хлопці і
дівчата з легкістю оперували

складними театральними понят-
тями, а я нічого того не знав».

Чотири творчі конкурси й іс-
пити подолав не кожен абітурі-
єнт, та простому сільському хлоп-
цю вони далися з легкістю, лише з
німецької мови отримав «четвір-
ку».

«А вивчись краще на такси-
ста…»

І тут на героя чекала перша не-
сподіванка – не було гуртожитка.
Батьки вже пенсіонери (тато от-
римував усього 12 карбованців
пенсії, бо ж усе життя працював у
колгоспі), не могли допомогти.
Стипендії вистачало на два тижні
щонайбільше, а вчитися хотілося,
і хотілося мати вже свої гроші. 

Десь із місяць юний Сашко
спав у хлопців у гуртожитку на
підлозі. Але хіба так п’ять років
протягнеш?

«Уже тоді ми почали спілкува-
лися з великою кількістю акторів.
Один із них, що закінчив цей фа-
культет і працював у якомусь міс-
цевому театрі, під час вечірки
розповів, що йому 25 років, та-
кий молодий, але не може зу-
стрічатися з дівчиною, бо ж увесь
час займають репетиції. Зарплат-
ні отримує 70 карбованців, навіть
штани нормальні собі купити не
може. І порадив мені вивчитися
на таксиста.

Я подумав: ай справді, навіщо
воно мені? Ну, ходив розванта-
жувати вагони з вугіллям, але ж
це – не вихід». 

Якось, прогулюючись вулиця-
ми Києва, Олександр побачив
оголошення: тривав набір молоді
на комсомольське будівництво в
Казахстані. Зводився найбільший
в Азії металургійний комбінат –
Теміртау: «Я навіть не роздуму-

вав, відразу пішов забирати свої
документи. Мене довго відмов-
ляли від такого рішення. А я плю-
вати хотів на те, що пройшов їх-
ній конкурс, що вже вчуся на ста-
ціонарі. Мені жити немає за що, і
крапка».

Дорога довжиною 5 тисяч кі-
лометрів… Цілий вагон київської
молоді. Якою ж веселою вияви-
лася подорож. Скільки пісень бу-
ло переспівано за ті чотири дні.
Яка безтурботна і щаслива пора
– юність!

«А мы монтажники, высот-
ники…»

Судилося Олександрові по-
трапити до бригади теслярів.
«Лише двоє із нас  були з Украї-
ни, інші ж, чую, спілкуються лише
російською і німецькою. Ви-
являється, я потрапив до брига-
ди німців-колоністів. Бо ж до вій-
ни була в Росії Автономна Ра-
дянська Соціалістична Республі-
ка німців Поволжя. Це ті німці,
яких російська імператриця Ка-
терина заселила туди ще у XVIII
ст. А коли почалася війна, Сталін
видав наказ, аби всіх потенцій-
них “помічників фашистів” від-
правили до Сибіру чи Казахста-
ну.

Це були дуже гарні хлопці, які
навчили мене теслярській справі.
Сьогодні, завдяки їм, я на своїй
дачі із дерева роблю все сам.

Для порівняння: стипендія в
театральному інституті була 220
карбованців, а тут я вже одержу-
вав 1500. Та, незважаючи на це,
мене тягло до більш романтич-
них професій. Теслярство – це, я
вважав, для більш літніх людей, а
я ж молодий! Відтак перейшов у
монтажники-висотники. 40-50
метрів висоти. Страшні морози.
Вітри, що збивають з ніг. Коли
термометр показував 40 граду-
сів, то можна було не працювати,
платили 8 крб за день (один раз
поїсти), а коли 35 градусів – пра-
цюй! Усе нормально. Я не один
раз одморожував собі ніс. Але
минулося».

Потім Олександра обирають
секретарем комітету комсомолу.
Але отримати робітничу профе-
сію монтажника-висотника (а
має вже найвищий – 5 розряд) –
не Сашкова мрія. 

Саме тут хлопець починає пи-
сати свої перші статті про робіт-
ників, із якими він кожного дня
працює пліч-о-пліч. Отримує

перші гонорари. Радіє тому, що
ця справа у нього виходить. Тут
народжуються і його перші ро-
сійськомовні вірші.

Згодом юнак повертається
додому. Якраз пора і в армії слу-
жити. Уже й чуба поголили, аж
раптом виходить наказ Микити
Хрущова про скорочення армії
на 1 мільйон осіб. У цей час роби-
лися ставки на ракети (вважало-
ся, що ними СРСР завоює весь
світ). Через певні вади зору Саш-
ка звільняють від служби в ра-
дянській армії. 

«Приїжджаю додому і ді-
знаюся, що всі готуються до фе-
стивалю художньої самодіяль-
ності творчості робітників рес-
публіки. Кожна область має при-
везти свій колектив до Києва,
який би представив у своєму ви-
ступі рідний край. 

І ось у 19 років я пишу «Марш
черноморских рыбаков»: «Пару-
са надуваются ветром, /Забеле-
ли в дали голубой. /Рыбаки это
вышли с рассветом, /Начинают
свой день трудовой! /Рыбаки,
рыбаки, с Черноморских родных
берегов. /Рыбаки, рыбаки, до-
бывайте богатый улов…»

Якийсь місцевий композитор
кладе мої слова на музику, і хор
представляє цю пісню на фести-
валі. Ми займаємо перше місце в
області! Вірш друкують у всіх га-
зетах із нотами!.. І нащо мені те
акторство?..»

Після цієї події Олександр ви-
рішив вступати до Київського
університету ім. Тараса Шевчен-
ка на факультет журналістики.
Їде до столичного вишу не з по-
рожніми руками, а з цілою текою
своїх публікацій. І, незважаючи
на величезний конкурс, 1958 ро-
ку успішно складає іспити, почи-
нає навчання у найзнанішому
ВНЗ України.

Як відомо, за радянських ча-
сів після закінчення вишу відбу-
вався розподіл. В основному, юні
журналісти потрапляли у якісь
районні глухі газети і доводилося
сидіти їм там довгих 3 роки – від-
працьовувати. 

За рік до закінчення навчання
Олександр приїхав додому на
канікули, аби відпочити. Зайшов
до миколаївської обласної пар-
тійної газети і раптом почув:
«Слухай, ми беремо тебе завіду-

(Продовження на 6 стор.)
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вачем відділом комсомольської
газети. А те, що вчишся, – не бі-
да. Переходь на заочне відділен-
ня».

Так він і вчинив, тим самим
уникнувши «небажаного» розпо-
ділу «у глухомань». Пропрацю-
вав рік, і тут неприємність – Ми-
кита Хрущов закриває обласні
газети. На їх місці виникають
міжрегіональні (на 5 областей
одна газета). 

Олександрові пропонують
посаду заступника головного ре-
дактора у міжрайонній сільсько-
господарській газеті «Ленінський
промінь» поряд із Миколаєвом.
Там, у Новій Одесі, він і знайде
своє кохання.

«Була Глушкова, стала
Глушко»

Звичайно, у тій місцевості
Олександр був людиною новою.
Працюючи у зазначеній газеті, він
встигав багато друкуватися в
обласних газетах. І звідти по-
штою йому надсилали гонорари. 

І от туди, в Нову Одесу, впер-
ше надійшла оплата. На пошті
читають прізвище адресата:
Глушко. І віддають його Люді –
працівниці бібліотеки райкому
партії. Бо ж Люду там добре
знають і, незважаючи на те, що
прізвище її було Глушкова, нази-
вали всі завжди скорочено –
Глушко.

Дівчина здивувалася, але що
тут удієш, підпис поставила і го-
норар забрала.

А Олександр тим часом чекає
свою винагороду, бо зарплатня
невелика, основний дохід якраз і
є ті гонорари. Телефонує туди, а
там відповідають, що вже давно
вислали. Приходить на пошту, де
йому показують підпис і гово-
рять, що то Людин. Вибачаються. 

Олександр іде знайомитися з
дівчиною, що ненароком при-
своїла собі 30 карбованців.
«Приходжу до бібліотеки. Бачу
симпатичну дівчину. Записуюся у
відвідувачі і запрошую цю милу
співбесідницю у кіно. Звичайно,
30 рублів я забирати не став».
Прізвище, до якого і так давно
звикла Люда, скоро стало для неї
офіційним…

Одружилися. Одержали од-
нокімнатну квартиру. Але стіни
районного центру вже давно ста-
ли замалими для Олександра.
Хотілося чогось більшого. І тут
пролунав дзвінок.

Телефонував редактор облас-

ної партійної газети, де друку-
вався Олександр: «Сашо, що ти
там робиш досі? Давай уже до
нас». Талановитий журналіст і не
проти, але ж квартира. Хоча їз-
дити не так і далеко – усього 40
км від Миколаєва. І Олександр
вирішує подати заяву на звіль-
нення. Не відпускають. Заледве
вдається-таки вирватися.

Отож тепер Олександрові до-
водиться кожного дня долати 40
км туди й назад. Автобуси ходи-
ли рідко, тому виходив на трасу,
«ловив» вантажівку і, заплатив-
ши 50 копійок, опинявся в Мико-
лаєві. Так із місяць. Дружині, яка
у той час вчилася на заочному
відділенні у Харківському інсти-
туті культури і саме поїхала на се-
сію, нічого не розказував. Адже
вона вже була вагітна, а сумніви
роїлися у душі: раптом нічого не
вигорить з того.

«І тут запрошує мене до себе
редактор: «Ось тобі ордер. Пря-
мо зараз біжи дивитися двокім-
натну квартиру. Сподобається –
вона твоя». Звичайно ж, вона ме-
ні сподобалася! Квартира була
абсолютно порожня. Але то – не
біда! Із часом усього нажили».

«Тут перший хлопець на
селі, а там будеш хвости літа-
кам заносить»

Микити Хрущова вже немає
при владі, і знову відкривають
комсомольські обласні газети.
Олександра запрошують на міс-
це завідувача відділом газети
«Ленінське плем’я». Через рік він
стає її головним редактором.
Упродовж чотирьох років тала-
новитий журналіст очолював це
видання.

А 1972 року приходить запро-
шення в Академію суспільних
наук у Москву на навчання в аспі-
рантурі. Кафедра літератури і лі-
тературної критики – це саме те,
що давно вже припало до душі
Олександрові. 

Тоді з усієї України відібрали
27 осіб, та конкурс пройшло ли-
ше 9, у тому числі й Олександр.
Воно й не дивно: майбутній аспі-
рант із таким гострим розумом та
здібностями «теорію та історію
радянської літератури», «марк-
систсько-ленінську філософію» і
навіть «німецьку мову» (якій
приділяв багато часу) склав на
«відмінно». 

«Стипендія тут була на рівні
моєї зарплати – 180 карбованців
(у той час, коли в інженера, вчи-
теля – 120 крб). Було надано гур-
тожиток, де кожен мав жити з

іноземцем. Тут навчалися пред-
ставники усіх соціалістичних кра-
їн світу. 

Три роки лекцій, потім  за-
хист дисертації. Моїм сусідом, за
іронією долі, став німець – Петер.
По суті, у нас було дві кімнати.
«Кишеньковий» німець (ми так
дружньо називали колегу через
маленький зріст) зайняв кімнату,
яка була менша. Німецьку мову,
завдяки цьому доленосному збі-
гові, я вдосконалив.

На другий рік нам надали
окремі апартаменти. Сюди вже
забрав дружину і синочка-пер-
шокласника, який тут і провів
свої перші два роки шкільного
навчання. Дружина влаштувала-
ся у бібліотеку. Я винаймав їм
окрему квартиру, бо ж офіційно
вони жити зі мною не могли. Але,
насправді, вони весь час були
поряд. Велика площа дозволя-
ла». 

У 1975 році Олександр захи-
стив дисертацію на тему «Кон-
цепция личности в современной
новеллистике». Не забував і дру-
куватися, навіть видав декілька
збірок художніх творів.

Після закінчення аспірантури
Олександра запрошували зали-
шитися в Москві, аби працював у
ЦК КПРС, та він відмовився. Не
до вподоби була йому ця «шале-
на» Москва. 

Лишень повертається у рідне
село, аби відпочити, як раптом
отримує телеграму. Викликають
у Миколаїв, в обком партії. Тре-
ба їхати в Київ. 

Там його зустрічає завідувач
відділу культури: «Ось ви нещо-
давно закінчили аспірантуру. Ми
беремо вас на посаду інструкто-
ра ЦК КП(б)У у відділ культури.
Будете опікуватися клубами та
парками культури». 

Олександр Кіндратович кате-
горично відмовляється.

Завідувач обурюється: «Та як
це? Вас запрошують у ЦК партії!
Ви відмовляєтеся? Тут відразу
квартиру дають у Києві! Сюди так
просто не запрошують! Ніхто не
відмовляється від цього!»

«Я відмовляюся. Я – журна-
ліст! А це – не моє», – пролунала
тверда відповідь.

Але відмову треба «донести»
до секретаря ЦК. Благо, він вия-
вився розумнішим за свого попе-
редника, і пропонує Олександро-
ві вакансію заступника головного
редактора республіканського
журналу «Політика і час» (тоді –
«Під прапором ленінізму»). 

Пропрацював на цій посаді 4
роки, став членом Спілки пись-
менників України. За цей час
вийшло три його книжки, серед
яких відомі «Вогні Маяків» та
«Маслиновий гай». Одержав
квартиру на Софійській площі, де
живе і нині. 

Але й тут уже набридло. Жур-
нал політичний та ще й стосунки
із головним редактором не скла-
лися. Очільник був затятим сталі-
ністом, не дай Бог, хтось про Ста-
ліна щось погане скаже – той йо-
му відразу очі видряпає! На цьо-
му ґрунті вони весь час сварили-
ся.

Допекло.
Ще раз викликають у ЦК.

Цього разу пропонують стати за-
відувачем сектору художньої лі-
тератури (курувати Спілкою
письменників, видавництвами).
І хоч зарплата тут була меншою,
Олександр із радістю погоджу-
ється. 

Шість років невтомно тру-
диться на цій ниві представник
ЦК, уже «обріс» знайомствами,
заприятелював із видатними
письменниками – О. Гончаром,
М. Стельмахом, П. Загребель-
ним, Б. Олійником, Д. Павлич-
ком та ін. У 1986 році помер го-
ловний редактор журналу «Віт-
чизна». На цю посаду з легкої ру-
ки О. Гончара і П. Загребельного
запрошують Олександра Глушка.

«Чиновницька робота якраз
дуже мені набридла. Я так рвався
звідтіля. І ось випала нагода.

26 років я очолював цей жур-
нал. За радянських часів було
нормально, адже партія підтри-
мувала цей журнал. Хоча ми самі
себе фінансували. Після розпаду
Радянського Союзу все пішло
шкереберть. Прийшла до влади
мафія, якій плювати на українсь-
ку культуру. Це жах! Це бороть-
ба! Журнал почав занепадати.
Піднялися ціни на папір, на орен-
ду приміщення, на друк. Зросли
податки, як у нафтовій компанії.
Ми мусили піднімати ціну, через
те втрачали читачів…

Останні роки – це було живо-
тіння. Саме в цей жахливий час
директор Інституту журналістики
КНУ ім. Шевченка А. Москален-
ко, покійний уже, запрошує мене
на посаду викладача. Мені не хо-
тілося кидати улюблений жур-
нал, тому пішов на чверть ставки,
потім на півставки, а затим пе-
рейшов і на повну. Журнал, на
жаль, не вижив».

Після створення Університету

Письменник, викладач, науковець
(Початок на 5 стор.)



710.10.2013 № 7–8 (156–157)

«Україна» його ректор Петро
Михайлович Таланчук запрошує
знаного журналіста викладати і
там. 

«Незважаючи на те, що віко-
вий ценз викладання в універси-
теті ім. Тараса Шевченка давно
минув (до 70 років), зі мною ду-
же не хочуть прощатися. Хоча
мені вже й важко. Надто велике
навантаження. Я подумую, аби
залишитися тільки в Університеті
«Україна».

Про творчість 
– Працюю над третьою кни-

гою роману – заключною части-
ною історичної трилогії (по-
пулярними серед читачів стали
попередні романи О. Глушка
«Кінбурн», «Стрибок тарпана»).
Через те, що писав книгу про П.
Таланчука, на деякий час відклав
цю працю. Зараз знову взявся до
роботи.

Нещодавно президенту Уні-
верситету «Україна» П.М. Талан-
чуку виповнилося 75 років. Саме
до цієї події Олександр Глушко
написав біографічну книгу «Ле-
бедина пісня в ритмі козацького
маршу» (художньо-докумен-
тальна повість – есе про людину,
що не дає собі зістарітися).

У творі розкриваються найяс-
кравіші епізоди біографії непе-
ресічної особистості. Автор зосе-
реджує увагу на тих життєвих об-
ставинах, які огранювали риси
характеру героя повісті, форму-
вали його моральні й духовні
якості, громадянську позицію.

Це розповідь про людину,
якій вдалося створити масштаб-
ний навчальний заклад, аналогів
якому немає у світовій системі
вищої освіти. Зокрема, Петро
Михайлович Таланчук зазначає в
цій книзі: «…З дитинства нена-
виджу злидні, убогість, вони ме-
ні й досі сидять у печінках. І те-
пер, якщо вже розпочинаю якусь
справу, то намагаюся робити її
фундаментально, з максималь-
ним запасом надійності, щоб по-
тім не соромитися перед самим
собою і перед людьми…»

Окрім літературної майстер-
ності, естетичної насолоди, яку
винесе кожен, хто засяде за цей
твір, ми маємо змогу дізнатися
про нелегкий та, безсумнівно,
великий шлях ще однієї величної
постаті України  П.М. Таланчу-
ка. Переконатися, що лише тим,
хто плідно працює, ревно охоро-
няючи справедливість і шаноб-
ливе ставлення до свого народу,
вдається підкорити найвищі вер-
шини життя.

Про українське суспільство
– Хіба нормальне явище у де-

мократичному суспільстві, коли у
президента, який тільки-но при-
йшов до влади, одразу два сини
стають мільярдерами, у той час,
як у нас в Україні не вистачає гро-
шей на дороги! У багатющої краї-
ни не вистачає дитячих садків! 

За радянських часів це все бу-
ло (хоча радянську владу я дуже
критикую). Немає грошей на
квартири бідним громадянам,
яким повинна давати ті квартири
держава, а на 11 резиденцій є! Є
на шикарні машини під Верхов-
ною Радою!

А гляньмо на наше правосуд-
дя! Це жахлива, просто кричуща
ситуація.

Я звертаюся до всіх українців:
не можна бути такими інертними!
Треба відстоювати свої права!

(Тим, хто хоче детальніше ді-
знатися про те, звідки беруться
біди українського народу, реко-
мендую прочитати есе О. Глушка
«Парадокси незалежності» та «Чи
завжди мовчання – золото?» зі
збірки публіцистичних творів
Олександра Кіндратовича «Куди
ти йдеш, Україно?»  – О.К.)

«Письменники – інженери
людських душ…»

– За радянського часу, за всіх
його недоліків, люди прагнули до
високих моральних засад, до
прекрасного. Було щось світле.
Зараз моральні засади зводяться
до грошей, до матеріального на-
копичення. Культивуються біоло-
гічні інстинкти. 

Я завжди виступав проти не-
нормативної лексики. Проти
пропаганди низинних потреб.

Раніше класики показували
кохання через переживання, че-
рез душу. Зрозуміло, що кохання
включає у себе і фізіологічні речі.
Але навіщо це смакувати? Це речі
самі собою зрозумілі. Ми ж не по-
винні описувати все те, що люди-
на робить. 

Пам’ятаю, коли був ще у шко-
лі, нам забороняли читати Гі де
Мопассана, бо це, мовляв, еро-
тичний письменник. Ми під пар-
тами читали його роман «Милий
друг». Я зараз перечитую його і не
знаходжу там нічого такого, про
що тоді говорили. Там почуття,
там душа.

Адже письменник – це люди-
на, яка вивчає душу, характер, а
не фізіологічні функції. Це треба
залишити медицині.

Приклад: іде максимально
декольтована з усіх боків жінка.
От кому це цікаво? Для мене, осо-
бисто, у цьому немає нічого при-
вабливого! А коли вона гарно
вбрана, є момент для домислю-
вання. Є політ уяви. Ось це цікаво.

Коли ти сам можеш уявити ту
картину, відчути її. 

У молодих письменників за-
раз тема кохання, в основному,
зводиться до сексу. І хоча б той
опис був гарний. Не натуралі-
стичність головне! Це може зоб-
разити будь-хто! Чомусь цієї
простої істини ніяк не може зро-
зуміти сучасний молодий «тво-
рець». Треба писати так, аби доз-
волити читачеві самому пережи-
ти той момент. Ось де ховається
великий талант. Над цим, зазви-
чай, довго сидять, мучаться
справжні письменники.

(Яскравим прикладом того,
як треба писати про спокусли-
вість жінки, є, до речі, новела О.
Глушка «Ольвійська спокусниця»
зі збірки «Італійське каприччо»
–  О.К.)

Слово студентам
Вікторія Клюшина, студе-

нтка 2 курсу: 
Олександр Кіндратович, без

перебільшень, є взірцевим жур-
налістом, письменником і педа-
гогом. У своїй викладацькій ді-
яльності Він не боїться відходити
від стереотипів. Його приклади
завжди яскраві і надовго ли-
шаються у пам’яті, бо викладає
не завченими доктринами, а ро-
зумом і серцем! 

Вітаємо Вас з Днем народ-
ження, зичимо невичерпного на-
тхнення і успіху в усіх справах. Та,
найголовніше, здоров’я, аби ра-
дувати близьких, колег та сту-
дентів. 

Олександра Рощепій, сту-
дентка 3 курсу: 

Я щиро дякую Університето-
ві «Україна» за те, що мала змогу
познайомитися і слухати лекції
журналіста з великої літери, про-
фесіонала своєї справи, і, найго-
ловніше, просто хорошої люди-
ни. Олександр Глушко став для
мене своєрідним провідником у
глибини сутності професії жур-
наліста, особливо запам’яталися
його лекції про один із найнебез-
печніших і найважчих жанрів –
журналістське розслідування. 

На заняття таких викладачів,
без перебільшень, тягне магні-
том. Цікавий оповідач, співроз-
мовник, уміє й пожартувати, й
покартати. 

Я завжди буду вдячна Олек-
сандрові Кіндратовичу за отри-
мані знання, за намагання доне-
сти до нас, ще не зовсім розум-
них студентів, важливі процеси в
суспільстві та журналістиці. 

Вікторія Кутьїна, студентка
4 курсу: 

Свою професійність та енер-
гію Олександр Кіндратович кож-

ного року дарує новим поколін-
ням. Із ним можна легко поспіл-
куватися на різні теми, він – дуже
відкрита  людина.

На кожному заході можна по-
бачити Олександра Кіндратови-
ча у перших рядах із посмішкою
на вустах.

Якщо у студента виникають
проблеми з навчанням, він за-
вжди запропонує допомогу та
порадить, як краще вирішити пи-
тання.

Вікторія Скрипник, бака-
лавр, випускниця Університе-
ту «Україна»:

Олександр Кіндратович – лю-
дина енергійна, цікава. На його
лекціях студентам немає часу
нудьгувати: цей викладач уміло
чергує сухі теоретичні постулати з
цікавими історіями із власного
досвіду. Таким чином, розповідь
стає живою, атмосфера – неви-
мушеною, а знання здобувають-
ся ніби самі собою… Не можна не
відмітити і його надзвичайний
письменницький талант, адже
взірцева літературна мова у тво-
рах пана Глушка і його власний
стиль вдало передають глибокі,
ґрунтовні думки мудрого та еру-
дованого автора. Він для студен-
тів є водночас і еталонним класи-
ком сучасної української журна-
лістики, і добрим провідником,
який ніби бере нас за руку й веде
до знань.

Маріанна Пещанська, спе-
ціаліст, випускниця Універси-
тету «Україна»: 

Борець за справедливість,
перший, хто допоміг досконало
розібратися в жанровій палітрі
журналістики та виставити пріо-
ритети, людина, яка встигає всю-
ди!

Добрий та чуйний, відкритий
та готовий прийняти кожного як
індивідуальність, він завжди мо-
же дати слушну пораду та випра-
вити помилки. Але зробити це
так, начебто ти сам їх помітив.
Олександр Кіндратович – це
журналіст-учитель! Таке по-
єднання трапляється рідко, адже
доступно поділитися творчим до-
свідом – не проблема, а викла-
сти це в доступній та легкій формі

 майстерність!
Його найкращі творчі дороб-

ки у мене в книжковій шафі, його
уроки допомагають упевнено
йти по журналістській стежині!
Здоров’я Вам, Олександре Кінд-
ратовичу, та творчої наснаги!

Ольга КАЛЕНСЬКА,
журналіст Медіа-центру 
Університету «Україна»
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Галя Мазуренко – лицар духуСтудентська наука
В яскравому сузір’ї поетів

«Празької школи» світлом не-
згасної зірки палає і її ім’я – поета,
художника, скульптора. Йдеться
про Галю Мазуренко. Вона наро-
дилася 1901 року в Петербурзі, в
родині професора Боголюбова.
Як і її посестра – Олена Теліга, а
через десятиліття – Алла Горська,
вийшовши із середовища росій-
ської культури, Галя Мазуренко
сформувалася як українка – за
словом та духом.

Їй, нащадкові козацького роду
Мазуренків і декабриста Татище-
ва, рух проти течії, волелюбство,
невпокореність передалися в ге-
нах і стали цінностями її непро-
стого життя. На довгому й терни-
стому життєвому шляху (доля по-
дарувала їй 99 років) вона пере-
жила історичні буревії, що проно-
силися над Україною у ХХ століт-
ті, де чорними віхами були пораз-
ка національно-визвольних зма-
гань і вимушена еміграція їхніх
учасників. Цю вродливу жінку з
лагідною усмішкою життя випро-
бовувало на незламність духу й
особистими драмами і трагедія-
ми: смерть первістка, репресії ма-
тері і розстріл дядьків Мазуренків,
котрі були визначними діячами
УНР, кочування повоєнною Євро-
пою... А розставання з донечкою
Маринкою, яку бабуся забрала
лікуватися в Україну і яка лише
наприкінці життя дізналася, що в
Лондоні живе її рідна мати? Ста-
ренькі і хворі, вони так і не змогли
зустрітися, спілкувалися лише те-
лефоном та листами...

Галя Мазуренко, яка з раннь-
ого дитинства виховувалася в ро-
сійському дусі, вже в юності сві-
домо обирає для самостверд-
ження в житті і творчості укра-
їнську мову і культуру та разом із
цим – драматичну долю україн-
ства у ХХ столітті: «Я скінчила
школу під прізвищем батька як
його законна дочка – Боголюбо-
ва, але для віршів і подальшого
життя взяла дівоче прізвище моєї
мами».

У 1919 році першокурсниця іс-
торико-філологічного факультету
Катеринославського університету
Галя Мазуренко стає бійцем
Третьої Залізної стрілецької диві-
зії армії УНР, бере участь у жор-
стоких боях, хворіє на тиф. У бор-
ні за честь і волю нації ця тендітна
дівчина, харизматична й пасіо-
нарна, запалює своєю сміливістю
бувалих воїнів-чоловіків. За муж-
ність і відвагу її нагородили «Хре-

стом залізного стрільця». Пізніше,
у книзі спогадів, виданій у Лондо-
ні, – «Не той козак, що поборов, а
той козак, що вивернувся», Галя
Мазуренко описала події тих ча-
сів, зустрічі з професором Дмит-
ром Яворницьким, який, воліючи
вберегти дівчину від тогочасних
небезпек, пропонував їй працю-
вати в Музеї українського козацт-
ва. Та доля склалася так, що вона
змушена була відходити в емігра-
цію разом із уцілілими вояками
війська УНР. Сам головний от-
аман Симон Петлюра, зустрівши
дівчину у Варшаві, виділяє їй
кошти на навчання за кордоном.
Галя Мазуренко студіює філосо-
фію в Берлінському університеті,
а в 1923 р. емігрує до Чехословач-
чини, де, переповнена жагою пі-
знання, жадібна до знань, водно-
час навчається в Українському
вільному університеті, Українсь-
кому високому педагогічному ін-
ституті ім. М. Драгоманова і в
Українській студії пластичного
мистецтва. «Писала дисертацію,
возячи з собою друкарську ма-
шинку, в лісі під Прагою, коли ді-
ти купалися у Влтаві. Спали ми в
похідній палатці, їли гриби, ожи-
ну, що попало! А коли прийшли
большевики і знову почалися
арешти і доноси, то я поїхала з
дітьми до Словакії, в гори, де що-
тижня мусила продовжувати свій
дозвіл на перебування», – згаду-
вала пізніше Г. Мазуренко.

У Празі часів Т. Масарика
українські емігранти почувалися
набагато вільніше, ніж будь-де за
кордоном. Тут Галя Мазуренко
жила до 1945 року, відтак із на-
ближенням до кордонів Чехосло-
ваччини Червоної армії перебра-
лася до Лондона. На чужині, з
двома малими дітьми (синок,
маючи нервові розлади, потребу-
вав постійної опіки), без коштів,
без знайомих, без роботи... Доля
знову випробувала її на міцність
духу. І, як це часто буває, вольові,
дужі чоловіки ламаються під тяга-
рем випробувань, а м’які серцем,
із тонкою душевною організацією
жінки вистоюють. Галя Мазурен-
ко спочатку влаштовується на під-
собні роботи в друкарню, з рока-
ми утверджує себе як маляр і
скульптор. Людина, яка лікувала-
ся від усіх життєвих негод і депре-
сій поезією і малярством, – від-
криває у своєму домі приватну
художню студію. Тут вона збирає
не якихось особливо обдарова-
них людей, а тих, хто бажає на-

вчитися малювати, віком від двох
до семидесяти років. Одна з її
студійок, сусідка по квартирі, зга-
дує, як вона, вбита горем, ледь не
наклала на себе руки. Галя Мазу-
ренко їй запропонувала: «При-
ходьте малювати, може, Вам по-
легшає». Так вона врятувала жін-
ку від депресії, а та згодом, став-
ши вправною мисткинею, високо
оцінила уроки Галі Мазуренко:
«Це була художня терапія, бо на-
ша вчителька мала серце, щире й
добре до людей». Цікаво, що са-
ма наставниця у малярстві ніколи
нікого зі своїх учнів не критикува-
ла, а завжди знаходила підстави
їх похвалити, морально підтри-
мати, наснажити, і тому всі вони
досягли своїх успіхів у царині ма-
лярства. Власне, у Великій Брита-
нії Галя Мазуренко була знана
радше як художник і скульптор. Її
мистецький і педагогічний талант
приніс їй визнання і на чужині,
яке вона здобула, багато років
викладаючи у мистецькому ко-
леджі при Лондонському універ-
ситеті. Натомість її поетичні твори
були там майже невідомі.

Ми спинимося на празькому
періоді творчості Галі Мазуренко,
адже, за твердженням Миколи
Невeлого, «найвищого художнь-
ого й ідейного рівня досягла
українська поезія в діаспорі між
Першою і Другою світовою вій-
ною у творчості празької поетич-
ної школи». У Празі Галя Мазу-
ренко видала на благодійні кош-
ти поетичні збірки «Акварелі»
(1927), «Стежка», «Вогні» (1939),
«Снігоцвіти» (1941).

Широкий тематичний спектр
поезії Галі Мазуренко розгорта-
ється, як і палітра її малярських
творів. Тут і античні мотиви («І до-
вго вміє ждати невбитий Міно-
тавр», «Гралися в лісі вакханки
Діоніса»), й алюзії та ремінісцен-
ції з європейської літератури («І
Лореляя гнівно кида речі опухло-
му рибалоньці услід», і мотиви
східної поезії («Гафізе, вчителю
премудрий, лікуй, лікуй наш
дух», «Вино у чарці Лі-Тай-По...
вино п’янке у чарівних поезіях
столітніх»).

У ранніх віршах Галі Мазурен-
ко празького періоду перева-
жають ностальгійні настрої, ме-
ланхолійні емоції, рефлексії, на-
снажені пейзажем чи твором ми-
стецтва. Тут ще відчутне сильне
пісенно-фольклорне начало:

«Закрила вічі й чую рідний
край,

співучий відгук мови Украї-
ни»,

«Світе любий таємний, 
далекий,
Так, як зоряні ночі Вкраїни,
Як лелека, в ту світлу країну,
Я полечу туди, як лелека».
«Креп вигнання» (трагічна ме-

тафора авторки) тяжіє над поезі-
єю Галі Мазуренко історичної те-
матики: чи то мотиви докняжої і
княжої Русі, чи то доба Козаччи-
ни. Звертаючись до сюжету про
Ганну Ярославну в однойменній
поезії, вона зосереджується на
розкритті внутрішньої драми
французької королеви як жінки,
історії її кохання до лицаря Де-
Перрона: «Сама. Знеславлена,
мовчазна й горда / Зажуриться
на тихому узгір’ї / Не за Парижем
і не за дофином, / А за зозулею
над стінами Крепі»). У носталь-
гійному вірші, знесилена розпу-
кою і думами про Україну, її май-
буття, вона сумовито констатує:
«Одна земля, зруйнована й неду-
жа, нас породила у недобрий
час». Філософ і теософ, наділена
інтуїцією містика, Галя Мазурен-
ко у своїх духовних візіях прони-
кає в часи козацтва та робить ці-
каве узагальнення щодо долі
українського народу: 

«Серед Дніпрових вод 
не згине характерник,
Бо характерник – наш народ».
Уже наприкінці життя, в Лон-

доні, осмислюючи тернистий
шлях України до волі і незалеж-
ності, поетка пише про мужів, які

«виростають з землі боронити
свою Україну, бо знали Три Роки
Волі, і їм немає спину».

Сьогодні, за крутим віражем
історії, знову настав час боронити
Україну – її мову і культуру, її
честь і гідність. І як нам тепер не
вистачає таких жінок, лицарів ду-
ху і чину, як Галя Мазуренко! Її
жертовне служіння Україні на різ-
них етапах драматичної історії
нашої Батьківщини – гвинтівкою
вояка УНР, пером і пензлем тала-
новитої українки на чужині – на-
дихатиме нинішню молодь у
протидії знавіснілій орді україно-
фобів, за волю і справжню нашу
незалежність.

Вадим РЕГО,
студент 5 курсу денної 

форми навчання, спеціально-
сті «Українська мова та літерату-

ра» Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету

«Україна»
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Коли на початку цього літера-
турно-пісенного вечора після ду-
же стислого викладу біографіч-
них даних молодої поетеси пе-
рейшли до переліку її звань, від-
знак, нагород, я (і мабуть, біль-
шість присутніх) були приємно
здивовані (ні, вражені) їх кількі-
стю. Та, безперечно, і вагомістю.
Я не збираюсь називати всі здо-
бутки Оксани Ратушинської. Але
як обійти хоча б найголовніші, на
мою думку, їх? Молода пись-
менниця – почесний громадя-
нин свого рідного міста Старо-
констянтинова, що на Хмель-
ниччині. Є вже вагомі суто літе-
ратурні відзнаки – перемоги в
конкурсах «Коронації слова»,
імені Олеся Гончара, Богдана
Хмельницького. А остання від-
знака – «Осіннє золото» імені ві-
домого поета – пісняра Дмитра
Луценка. Її на цьому вечорі
вручила поетесі, автору багатьох
пісень вдова поета Тамара Лу-
ценко, яка прийшла на вечір ра-
зом зі своїм сином Сергієм.

Загалом літературна твор-
чість Оксани Ратушинської до-
повнюється її дуже активною
громадською діяльністю. Тож не
дивно, що вона лауреат багатьох
престижних конкурсів, як «Ма-
донна десятиліття», «Жінка ро-
ку». Є у Оксани Ратушинської і
урядова нагорода-орден княгині
Ольги ІІІ ступеня.

Та все ж літературна творчість
у Оксани, студентки нашого уні-
верситету, на чільному місці. Во-
на – автор 17 книг поезії і прози.
Пише для дорослих і дітей.

Ще майже десять років тому
один із віршів тоді ще зовсім
юної поетеси виконав старокон-
стянтинівський гурт «Берегиня».

Музику написав учасник гурту
композитор Олег Круторогий. З
того часу композитор постійно
звертається до творчості Оксани
Ратушевської. І на вечорі було
виконано кілька пісень О. Круто-
рогого.

До речі, подільські компози-
тори активно співпрацюють з
поетесою. Це, зокрема, Віктор
Николишин, Іван Пустовий, за-
служений працівник культури
Борис Лободюк.

Поки що пісні на вірші Оксани
Ратушевської здебільшого вико-

нують теж подоляни. Але вже
багато пісень зацікавили співаків
з Києва, Львова. Вони, до речі,
виступали на вечорі з такою чу-
довою назвою «М’ятний сон осе-
ні». Загалом на сцену концертно-
го залу Центрального будинку
офіцерів Збройних Сил України
піднімались як відомі і вже знані
співаки, так і зовсім молоді. На-
зву спочатку молодих,але, на
мою думку, перспективних. На-
таля Каськова, Ірина Блискун,
Наталя Кирилишина, Богдана
Ясінська, Сергій Грищук, Алла

Ласкар, брати Олександр і Павло
Дасюки, Віктор Шайда, який вів
програму вечора – кожен із них
заслужив чимало схвальних
оплесків аудиторії. Так само як і
їхні іменитиші колеги – народна
артистка України Марія Ясі-
новська, заслужений артист
України Степан Тимчишак.

Старший викладач нашого
університету, заслужена артист-
ка України Світлана Мирвода
запропонувала слухачам пісні
«Народна майстриня» і «Скраєч-
ку долі» композитора Івана Пу-
стового на вірші Оксани. До речі,
це були прем’єри двох дуже лі-
ричних віршів Оксани.

Поетесу щиро привітав на-
родний депутат України Віктор
Бондар. Як зазначила у слові-
відповіді поетеса, її вечір, як і чи-
мало інших її заходів, відбувся
за підтримки народного обран-
ця і багатьох інших небайдужих
людей, а також організацій та
установ. Зокрема «М’ятний сон
осені» підтримали приватний
підприємець Андрій Поліщук,
управління внутрішніх справ
України в Хмельницькій області,
Центральний будинок офіцерів
Збройних Сил України.

Чудовий двохгодинний кон-
церт пройшов на одному поди-
ху. Він засвідчив, на мою думку,
дуже відому істину – в Україні
дуже багато талантів у різних
сферах життя. У творчості теж.
Оксана Ратушинська, приміром,
не тільки письменниця, а й гарна
журналістка, телеведуча. До ре-
чі, вона разом із Віктором Шай-
дою дуже професійно вела про-
граму вечора.

Анатолій УРБАН

Таланти твої, Україно

Спасибі тобі, Любове!
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Торік у Києві відбулися дні
японської культури. Кияни мог-
ли переглянути виставку
японського малюнка, фотогра-
фій. Відбулися навчання у май-
стер-класах з кендо – японсько-
го бойового мистецтва. Цікави-
ми були заходи під назвою «По-
єднані вічністю» – це був парад
«небесних ліхтариків». У такий
спосіб українці вшанували
пам'ять загиблих японців від
березневого землетрусу та цу-
намі. Посол Японії в Україні Та-
даші Ідзава висловив подяку
нашій країні за підтримку та до-
помогу під час катастрофи.

Заходи , що відбулися
близько року тому, засвідчили,
що культура Країни Сонця бага-
та на славні події й імена.

Не виняток і творчість відо-
мого поета Ісікава Такубоку. Він
помер дуже рано, у двадцять
шість з половиною років, зали-
шившись у пам'яті свого народу
«вічним юнаком». У багатьох
місцях Японії можна побачити
великі кам'яні брили з вирізь-
бленими рядками його віршів,
їх знає кожен японець. Вони
стали народними піснями. Тво-
ри жодного японського пись-
менника XX століття не мають
такої кількості перевидань, як
вірші Ісікава Такубоку. В
японській літературознавчій на-
уці існує окрема галузь – «таку-
бокузнавство». Дотепер вийш-
ло кілька тисяч книжок і статей
про його життя і творчість. Ці
праці є не менш популярними,
ніж власні твори письменника.

Найкраща частина літера-
турної спадщини Ісікава Таку-
боку саме та, яка принесла йо-
му світову славу – це танки (ко-
роткі пісні). Він писав їх протя-
гом усього творчого життя, пуб-
лікуючи в журналах і газетах.
Загалом у доробку поета налі-
чується кільканадцять сотень
«коротких пісень»; сімсот сорок
п'ять вибраних танка склали дві
окремі збірки. Ці тоненькі кни-
жечки є своєрідними ліричними
щоденниками його важкого
життя.

Ісікава Такубоку народився
28 жовтня 1885-го року у селі
Таяма на північному сході ост-
рова Хонсю. Справжнє ім'я пое-
та – Хадзіме, тобто «перший».
Так назвали його тому, що він
був першим і єдиним хлопчи-

ком у родині священика Ісікава
Іттея.

Навесні 1887-го року, коли
майбутньому поету було лише
два роки, родина переїхала у
сусіднє село Сібутамі, де батько
став настоятелем буддійського
храму. Дитячі роки – найща-
сливіша пора в житті Ісікава Та-
кубоку. Єдиний хлопець був
пестунчиком у родині, всі його
бажання виконувались. У п'ять
років Хадзіме став школярем.
Він часто хворів, проте вчився
чудово, вирізнявся навіть серед
старших за віком однокласни-
ків незвичайною кмітливістю.
Недарма односельці називали
його «дитиною з божим да-
ром». Сільську «чотирирічку»
він закінчив із відзнакою.

Далі для навчання хлопця
відрядили до міста Моріока.
Там він жив у материного бра-
та. По закінченні місцевої шко-
ли у 1898-му році Хадзіме ус-
пішно склав іспити до гімназії.
Стати гімназистом – це для
сільського хлопця у той час бу-
ло значним досягненням. Бать-
ки обожнювали сина і поклада-
ли на нього великі надії. У гім-
назії Хадзіме вражав виклада-
чів не по літах розвиненим ро-
зумом. Він дружив зі старшо-
класниками. Якось один із них,
Кіндаїті Кьоске, у майбутньому
визначний японський філолог,
дав йому почитати журнал
«Ранкова зірка», який видавало
у Токіо «Товариство нової по-
езії». Відтоді хлопець, який і до
того серйозно цікавився літера-
турою, став прямо-таки марити
нею.

На початку двадцятого сто-
ліття японська поезія пережи-
вала свій злет. Почали перекла-
дати твори європейських пись-
менників. У системі японського
віршування виникла нова фор-
ма сінтайсі (вірші нової фор-
ми), бо перекладати довгі вірші
західних поетів традиційними
короткими формами хоку (три-
вірш) і танка (п'ятивірш) було
неможливо. Багато хто з
японських поетів почав писати
власні твори переважно у фор-
мі сінтайсі. Разом з новою фор-
мою прийшов і новий зміст – у
японській поезії почався період
романтизму, який досяг своєї
вершини у творчості Сімадзакі
Тосона.

Псевдонім Такубоку –
«клюйдерево» – і з'явився у ті
часи. Молодий учень почав пи-
сати п'ятивірші та сінтайсі у дусі
поетів «Ранкової зірки», вмі-
щуючи їх, разом зі своїми стат-
тями, у рукописних журналах
гімназії. Також до п'ятнадцяти-
річного юнака прийшло кохан-
ня. Ісікава Такубоку закохався у
Хоріаї Сецуко, дівчину, яка жи-
ла по сусідству. Згодом він
одружиться з нею.

Минуло два роки. Віддав-
шись поезії, «найобдаровані-
ший з учнів» став потроху про-
пускати уроки й отримувати не
найкращі оцінки, та ще став од-
ним з організаторів страйку уч-
нів. Після невдачі на чергових
іспитах і догани він вирішив по-
кинути гімназію, хоча до її за-
кінчення лишалося півроку.
Сімнадцятирічний хлопець вва-
жав, що має важливі причини
піти з гімназії – він стане літера-
тором.

У 1901-му році Ісікава Таку-
боку поїхав у Токіо, де знайшов
Йосано Теккана – організатора
«Товариства нової поезії» та ви-
давця журналу «Ранкова зірка».
Йосано Теккан уже був голов-
ним трибуном романтичної по-
езії. Ісікава Такубоку став чле-
ном «Товариства нової поезії»,
тим самим отримавши можли-
вість регулярно публікувати
свої вірші в «Ранковій зірці».
Проте цілоденне сидіння в біб-
ліотеці, певна річ, не давало йо-
му ніяких доходів. Його вигнали
з квартири, яку він винаймав.
Голод і холод зробили так, що
поет важко захворів. Дізнав-
шись про це, зляканий батько
приїхав у Токіо і забрав сина
додому.

У селі Сібутамі, лікуючись
після повернення, Ісікава Таку-
боку наполегливо займався са-
моосвітою, багато писав танк та
сінтайсі. У грудні 1903-го року
на сторінках «Ранкової зірки»
з'явилися його вірші – сінтайсі.
У 1904-му році його поезії були
майже в кожному номері «Ран-
кової зірки» та в інших видан-
нях. Він стає відомим у широких
літературних колах, повертаєть-
ся до Токіо, де через рік вихо-
дить друком його збірка «Жа-
дання», написана в стилі «вір-
шів нової форми».

У 1905-му році Ісікава Таку-

боку змушений був покинути
Токіо, бо батько, аби матеріаль-
но підтримати сина, розпродав
криптомерії, що належали хра-
му, і за це позбувся посади. По-
ет поїхав у Моріока, де осели-
лися батьки з молодшою донь-
кою. Незабаром він одружився.
Але для родини Ісікава Такубо-
ку розпочалися тяжкі часи. До
самої смерті, незважаючи на всі
зусилля, поету так і не вдасться
вирватися з напівжебрацького
існування.

На початку 1906-го року Ісі-
кава Такубоку – єдиний году-
вальник своєї родини – повер-
нувся у село Сібутамі, де влаш-
тувався вчителем у рідній школі.
Мізерного заробітку – вісім ієн
на місяць – не вистачало на
п'ятьох осіб, і тому, сподіваю-
чись на гонорар, він пізніми
вечорами писав роман із життя
сільських учителів. Та опубліку-
вати «Хмарину-генія» – свій
перший прозовий твір – йому
не вдалося. Матеріальне стано-
вище сім'ї гіршало. До того ж,
невдові у молодого подружжя
народилася дитина. Батько Ісі-
кава Такубоку, аби позбавити
сім'ю зайвого рота, пішов з до-
му, щоб загинути з голоду десь
під тином. Незабаром його
знайшли та повернули додому,
але для поета ця подія стала
страшним потрясінням. Він зро-
зумів, що далі так жити не мож-
на, що треба шукати заробітків.

У 1907-му році поет організу-
вав страйк учнів і, «наче камін-
ням гнаний», змушений був пі-
ти з батьківщини. Узявши з со-
бою тільки молодшу сестру, він
вирушив на Хокайдо, де зупи-
нився у місті Хакодате. Члени
тутешнього товариства поетів
допомогли йому влаштуватися
вчителем у початковій школі.
З'явилися й інші джерела заро-
бітку: його запросили завідува-
ти редакцією місцевого поетич-
ного журналу, а згодом він ще
домовився про роботу в газет-
ному видавництві. Життя потро-
ху стабілізувалось. Він викликав
до себе дружину з донькою, а
через місяць і матір. Але й цьо-
го разу ласка долі не була три-
валою. Сталася величезна по-
жежа, яка спалила дві третини
Хакодате. Згоріло все: і школа, і
редакція журналу, і видавницт-
во.

«Залишивши пісні, що кров'ю розфарбовані...»
Постаті
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Почалися сумні мандри пое-
та. Посада коректора в газетно-
му видавництві не давала ос-
новного – більш-менш при-
стойного заробітку. Про якесь
творче задоволення від роботи
Ісікава Такубоку вже і не мріяв.
Він переїхав у місто Отару і
влаштувався в редакцію щойно
відкритої газети, але і тут не за-
тримався надовго. Втомившись
від постійних сварок, він вреш-
ті-решт змушений був звільни-
тись. Один, без родини, на по-
чатку 1908-го року Ісікава Таку-
боку подався у містечко Кусіро,
де отримав посаду головного
редактора місцевої газети. «У
пошуках хліба насущного я за-
бирався усе далі на північ,— пи-
сав Ісікава Такубоку, – але й
там до моїх вух долинув голос
молодого руху, який захопив і
громадську думку, і літературу.
Пересит поезією порожніх мрій
і деякий життєвий досвід, що
його я здобув, допомогли мені
сприйняти дух цього нового ру-
ху».

Залишивши пісні,
Що кров'ю розфарбовані,
На пам'ять світу,
Іду по полю мертвому.
Як осінь стогне голосно!

Цим новим рухом був нату-
ралізм – явище в японській лі-
тературі досить складне та не-
однорідне. Ця літературна течія
включала в себе і власне нату-
ралізм, і критичний реалізм.
Журнал «Ранкова зірка» й увесь
напрям романтизму на той час
утратили свої провідні позиції.
З'явилась тенденція переходу
від поезії до прози.

Ісікава Такубоку радо приві-
тав появу нової течії. У статті
«Гілка на столі» він писав: «На-
туралізм народився, щоб змі-
нити літературу, величезною
вадою якої є виняткова увага
тільки до формальної майстер-
ності». У 1908-му році, перевіз-
ши родину з Отару до Хакодате
і залишивши її під опікою свого
приятеля, поет подався до сто-
лиці. Тут йому дав притулок
Кіндаїті Кьоске, студент Токій-
ського університету. Майже не
виходячи з кімнати, за півтора
місяці Ісікава Такубоку написав
п'ять повістей, але видавці бра-
ли їх неохоче, давали за них ко-
пійки. Не було чим допомагати
родині, росли борги, зникала
віра у власний талант, а відтак
почали з'являтися думки про
самогубство.

Під вечір я без вогнища си-
дів

І раптом бачу:
Зі стіни ідуть батько та мати,
На палиці спираючись.
Ісікава Такубоку став запи-

сувати у зошиті п'ятивірші. Це
були прості, невигадливі роз-
думи про своє жебрацьке жит-
тя, спогади про щасливе дитин-
ство. Ці вірші зовсім не були по-
дібні до тих, які він писав досі,
їх народжував відчай і бажання
хоч де-небудь сховатися від
нього.

Блідно – зелене – 
Вип’єш
І будеш прозорим,
Наче вода...
Якщо б такі ліки знайти!
У його душі, у його поглядах

на літературу стався значний
злам. У 1909-му році він напи-
сав статтю під назвою «Вірші,
котрі можна їсти». Він вважав,
що треба повністю розкрити
свій великий талант. Треба пи-
сати вірші, маючи відчуття не-
розривного зв'язку зі справж-
нім життям. Треба писати вірші,
від яких ішов би не аромат ви-
шуканих страв, а запах повсяк-
денної їжі. Треба писати вірші,
в яких можна відчути потребу.
Можливо, це означає спустити
поезію з усталених позицій на
якісь нижчі, але Ісікава Такубо-
ку гадав, що поезію треба пере-
творити на предмет першої не-
обхідності. Це єдина змога
утвердити право поезії на існу-
вання. Через рік у 1910-му році
вийшла друком його збірка
«Жменя піску».

О, мертвого піску печаль!
Тебе лиш
Стиснеш у руці,
Ти вже зашурхотів
Між пальцями додолу.

************

На піщаному білому березі,
Острівці
У Східному океані
Я, не отираючи вологих

очей,
З маленьким граю крабом.

************

До піщаних пагорбів
Прибито хвилей стовбур

зламаний,
А я, озирнувшись навколо,
Про найтаємничіше
Намагаюсь хоча б йому роз-

повісти.

************

Сто разів
На прибережному піску
Знак "Велике" я написав
І, думку про смерть 
відкинувши,
Знову пішов додому.

У 1911-му році Ісікава Таку-
боку написав декілька «довгих
віршів» відверто політичного
змісту. Згодом вони склали
збірку «Свист та свисток».

Останні, токійські, роки жит-
тя письменника – це не тільки
період стрімкого поступу ху-
дожньої майстерності, а й пе-
ріод найінтенсивнішої праці: за
цей час написано кільканадцять
повістей, десятки літературно-
критичних і публіцистичних ста-
тей, сотні віршів. Дещо з цієї ве-
личезної кількості творів Ісікава
Такубоку вдавалося опубліку-
вати. Крім того, він працював
коректором в одній зі столич-
них газет, був співробітником
редакції літературного журналу
«Плеяди». Отож через рік після
приїзду в Токіо у нього з'явила-
ся можливість викликати до се-
бе матір і дружину. Трохи зго-
дом приїхав і батько. Матері-
альне становище родини посту-
пово кращало – точніше набли-
жалося до прожиткового міні-
муму. Але напівголодне життя
попередніх років принесло свої
страшні наслідки. В родині
з'явився туберкульоз. Спочатку
помер маленький син, який на-
родився в жовтні 1910-го року.
Ця тяжка втрата прискорила й
смерть самого Ісікава Такубоку.
Він помер 13-го квітня 1912-го
року у віці двадцять шість з по-
ловиною років. За місяць до
цього, вже приречений, він по-
ховав матір. Друга донька Ісіка-
ва Такубоку народилася через
два місяці після його смерті. А
через рік вона стала круглою
сиротою – у травні 1913 року по-
мерла Сецуко, дружина Ісікава
Такубоку.

У червні 1912-го року по-
смертно вийшла збірка поета
«Сумні іграшки». Його книжки
«Жменя піску» та «Сумні іграш-
ки» зробили Ісікава Такубоку
найулюбленішим поетом
японського народу.

На узбережжі острова Хок-
кайдо, недалеко від рідних
місць поета, йому поставлений
пам'ятник. На постаменті ви-
січені рядки:

На північному березі,
Де вітер, дихаючи прибоєм,
Летить над грядою днів,

Чи цвітеш ти, як бувало,
Шипшина, і цього року?

Сорок років дружби між
Україною та Японієй (містами
Києвом та Кіото) урочисто від-
значили висадкою Алеї Сакур.
Мер японського міста Кіото
Дайсаку Кадокава та Голова
КМДА Олександр Попов ви-
словили готовність відродити
давні хороші відносини, які
останнім часом були дещо
втрачені. Учні столичних шкіл,
де вивчають східні мови, вия-
вились вправними перекла-
дачами для членів японської
делегації. Разом вони створили
півторакілометрову алею з 15-
ти видів японської вишні. Саку-
ра, до речі, витримує до 25-ти
градусів морозу. Крім східних
дерев, у парку з'явились і східні
скульптури. 

– «Я тут почуваюсь як удома
– вважає мер японського міста
Кіото Дайсаку Кадокава. – Ми
дуже раді такому теплому при-
йому. За роки, коли наші міста є
побратимами, у нас з'явилося
багато спільного. А тепер є ще й
цей парк із сакурами». 

З інтерв'ю голови КМДА
Олександра Попова: «Тут сьо-
годні багато дітей і молодих
киян, і це, я переконаний , є за-
порукою того, що наші відноси-
ни будуть продовжуватись і
матимуть вікові традиції».

Квітень японці називають
«місяцем Такубоку». Щорік 13-
го квітня в Японії відзначається
день його пам'яті. Ісікава Таку-
боку став основоположником
реалістичного напряму у формі
танка. І не тільки основополож-
ником. Досі жоден японський
поет не досяг у танка тих вер-
шин реалістичної майстерності,
що були доступні генієві Ісікава
Такубоку.

Андрій ГОРБЕНКО,
випускник Університету

«Україна», тележурналіст

Від редакції:

Ця стаття випускника нашо-
го університету написана не на
замовлення редакції, а за іні-
ціативою самого Андрія Гор-
бенка. І робить він це не впер-
ше. Ми щиро вдячні молодому
журналісту за увагу до нашої
газети.
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Про тих, хто поряд

Як складно інколи 
починати

Знаєте, я ніколи не хотіла
опинитись саме в цьому уні-
верситеті. Спочатку вступала до
іншого вишу. Але випадково
опинилась тут.

Мені дуже не хотілося зали-
шати наше шкільне маленьке,
але затишне приміщення, де всі
знають один одного, і перебра-
тись у велику і незнайому бу-
дівлю. Хоча моє небажання
здавалось абсолютно безпід-
ставним. Великі корпуси уні-
верситету, який став моїм, про-
сто вражають своєю красою:
все дуже сучасно і приємно.
Здалеку університет можна
сплутати з офісом якоїсь дуже
престижної компанії. Але і пре-
стижу вишу не треба у когось
позичати.

Як відомо, наш університет
навчає чимало неповносправ-
них юнаків і дівчат. Окремі сту-
денти недавно стали інваліда-
ми, а інші живуть із цим багато
років, нерідко від народження.
Неймовірно складно змиритися
із каліцтвом і реалізувати себе.
На жаль, не всім це вдається.

До цього психолога прихо-
дять саме такі студенти: інколи
з батьками, а найчастіше без.

Але, незалежно від обставин,
отримують допомогу.

Очевидно, ви запитаєте:
«Чим же відрізняється цей пси-
холог від інших? І що в ньому
такого особливого, що я виді-
ляю його серед загалу?» Річ у
тому, що ніхто і ніколи не може
так допомогти іншому, як лю-
дина, у якої схожа життєва си-
туація. А цей психолог саме та-
кий. Він – сліпий.

Мені б дуже хотілось сказа-
ти, що його мрії руйнувались
прямо на його очах… Але пра-
вильніше буде: разом із його
очима. Як неймовірно важко за
лічені дні втратити зір, позбави-
тися того звичного і природно-
го? Але він вистояв, справився
із бідою. Так, він оптиміст, хоча,
буває, в його словах помітна
гіркота. Але ніколи не безнадія.
І свої оптимізм, віру в життя
Павло Карелін щедро передає
трохи молодшим за себе лю-
дям. А нерідко і ровесникам чи
навіть помітно старшим за себе
людям.

Єлизавета ТАРАСОВА,
студентка ІІ курсу

Інституту філології
та масових комунікацій

Ці світлини – з Універси-
тетського літа – 2013. Фестива-
лю, який щорічно проводиться
в нашому навчальному закладі.
В ньому беруть участь студен-
ти, викладачі, загалом усі пра-
цівники університету. При-
їздять також з територіально ві-
докремлених підрозділів. Тож
на знімках Ольги ОЛЬ-
ШТИНСЬКОЇ – окремі моменти

красивого і пам'ятного для
учасників і всіх присутніх дій-
ства. Вгорі – виступає старший
викладач базової структури
університету, заслужена ар-
тистка України Світлана МИР-
ВОДА, внизу – присутні на свя-
ті оглядають творчі роботи та-
лановитих студентів навчаль-
ного закладу.




