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ПРОБА ПЕРА

Рівненське міське об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

Щиро здоровлю Вас з 
прийдешніми новорічно-

різдвяними святами. Зичу всім до-
бробуту, миру, єдності, віри . Не-
хай кожен з нас буде послідовним 
у відстоюванні національної 
ідентичності, збереженню 
української культурної спадщини. 
Будьмо небайдужими. Нехай доро-
говказами для кожного з нас будуть 
такі наскрізні характеристики, 
як відданість Україні, безумовний 
патріотизм, зневага до інтриг, 
скромність та гідність, почуття 
обов’язку, уміння відстоювати власну позицію.

Зробимо все залежне від нас щоб відстояти територіальну 
цілісність, соборність, незалежність України. Не займаймо 
вичікувальної позиції щодо особистої участі в подальшій долі 
України. Нехай любов та повага до рідної землі, до свого народу 
буде наріжним каменем в нашому житті. 15 грудня 2019 року 
Україна святкувала річницю з Дня створення Православної 
Церкви України. Митрополит Єпіфаній сподівається, що в но-
вому році вдасться отримати визнання ще декількох помісних 
православних церков. Нехай Господь благословить творення 
та розвиток Православної Церкви України. Нехай Господь до-
поможе кожному з нас бути вірним істині, про яку говорив апо-
стол Павло «Пізнайте істину і вона зробить вас вільними». А 
істина в Ісусі Христі, Різдва якого ми святкуватимемо 7 січня 
- Жити в Христі – це означає творити добро на землі для 
розвитку на процвітання України та слави Господньої.

Зі святами Вас!

Катерина СИЧИК,
голова громадської організації «Рівненське міське 

об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка»                                                             

Брати Дмитро та Віталій Капра-
нови — українські письменники, 
публіцисти, видавці, громадські 
діячі. Очолюють видавництво «Зе-
лений пес», видали романи «При-
воротне зілля», «Розмір має значен-
ня», «Щоденник моєї секретарки», 
інші книги ... 
 Історичний роман «Паперові солда-
ти» написаний про долю художника, 
нашого земляка – Ніла Антоновича 
Хасевича, якому 25 листопада випо-
внилося 114 років.  Нещодавно в об-
ласній науковій бібліотеці відбулася 
презентація цієї книги.

«Офіцери схилилися над столом, роз-
дивляючись. Це були листівки, карикату-
ри, побутові сценки, за стилем дуже схо-
жі на ті, що десять хвилин тому Стекляр 
бачив у кімнаті допитів. Малюнків було 
багато. На них – люди з автоматами і пра-
порами, гострі заламані фігурки селян, 
гротесковані постаті жирних радянських 
чиновників та міліціонерів. А головне 
– написи. «Воля народам! Воля людині! 
«Слава Україні! Героям слава! 

– За Українську Самостійну Соборну 
Державу! – вголос процитував полковник. 
– Самостійну! І це на сьомому році Рево-
люції!»

Цей невеличкий уривок із нової книги 
братів Капранових «Паперові солдати» 
про талановитого українського митця зі 
світовим іменем, випускника Варшавської 
академії мистецтв, учасника визвольних 
змагань    40-х і початку 50-х років мину-
лого століття, мужнього патріота – Ніла 
Антоновича Хасевича. 

На зустріч із Дмитром та Віталієм Ка-
прановими в бібліотеку прийшло  багато 
людей і чимало з них взагалі нічого не зна-
ли про Ніла Хасевича. Письменники зі-
зналися, що до знайомства з українським 
музикантом із Рівного, лідером та вокаліс-
том гурту «От Вінта!», художником Юрієм 
Журавлем, вони теж не знали про Ніла 
Хасевича. Юрко їм запропонував написа-
ти про цю непересічну особистість. 

І ось новий роман презентований у 
Рівному. У ньому переплелися долі двох 
молодих художників – волинянина Ніла 
Хасевича та сина українських емігрантів 
зі США Білла (Володимира) Титла. Доля 
готує їм багато випробувань, а читачам 
бодай сторінками книги пройти разом з 
ними  обома дорогами водночас. Білл на-
родився в Нью-Йорку, а батьки його були 
з Тернопільщини. В Америці  він став го-
ловним художником студії Діснея, нама-
лював «Білосніжку», «Піноккіо», «Дамбо». 

Ніл Хасевич народився в мальовничому 
українському селі Дюксин, що на Косто-
пільщині, серед чудової природи Надго-
риння. Напевно тут, серед оточуючої кра-
си, пробудилися творчі прагнення малого 
ще хлопчиська. Початкову освіту здобув 
від батька, згодом навчався в Житомир-
ській семінарії та приватній  Рівненській 
українській гімназії. В юному віці Ніл 
пережив страшну травму. Під час дорож-
ньої пригоди на оржівському залізнично-
му переїзді перед потягом сполохалися 
коні і загинула мати, а Ніл став калікою, 
втративши ліву ногу. Після лікування 
хлопець навчався у Рівному в художника 
Леня. Велике бажання вчитися привело 
його до Варшавської Академії Мистецтв. 
Поступав за кошти, які виплатила за-
лізниця внаслідок аварії. Витесавши сам 
собі дерев’яний протез, хлопець міг само-
стійно пересуватись. Його надзвичайно 
велике бажання навчатись сприяло досяг-
ненню успіхів особливо  у графіці. Його 
роботи отримували найвищі нагороди, 

але дуже бідне існування ледь дозволяло 
йому завершити навчання. 

За сюжетом книги двоє молодих худож-
ників зустрічаються у Варшаві. Білл Титл 
приїхав удосконалити свою майстерність 
в Академії мистецтв, де в той час навчався 
Ніл Хасевич. Вони потоваришували. 

У розмові з Нілом, Біл запропонував 
поїхати з ним в Америку: 

– З таким талантом та освітою ти будеш 
королем нью-йоркських художників. Я 
зроблю тобі протекцію на кіностудії… 

– Мені Бог дав Україну… І я знаю, що 
маю зробити… Україна має бути само-

стійною, розумієш? І я як художник пови-
нен створити її… 

У 30-х роках ім’я митця знала чи не вся 
Європа. Ніл Хасевич показав себе непере-
вершеним майстром екслібрісів. Значним 
досягненням художника став вихід у світ 
у Варшаві альбому «Книжкові знаки Ніла 
Хасевича».

– Ніл Хасевич — унікальний герой, 
який, попри свою інвалідність, проміняв 
перспективу працювати в Америці на міс-
це вчителя на Волині, а потім на бороть-
бу в лавах УПА. На той момент він уже 
мав зв’язки з ОУН, вважав, що повинен 
боротися за незалежну Україну своїм пе-
ром як зброєю, – сказав письменник. Він 
розповів, що у 1943 році Хасевич пішов в 
УПА і воював там до 1952 року, до самої 
своєї смерті, - без ноги, на саморобному 
дерев’яному протезі, у криївках, у підпіллі.

– Коли ми довідались про цю людину, у 
нас виникло розуміння того, що Ніл Ха-
севич є справжнім супергероєм, бо в тих 
умовах він боровся проти наймогутнішої 

на той момент армії світу, таємної поліції, 
якою було МГБ. Ми не могли пройти повз 
такий сюжет. Хотілося зробити цікаву, су-
часну, популярну книжку, – наголосив Ві-
талій Капранов.

Він зазначив про те, що Хасевич був ін-
валідом і це певною мірою захищало його 
від підозр з боку каральних органів. 

В 1951 році в ООН почали розповсю-
джувати виданий у США альбом робіт 
Ніла Хасевича «Волинь у боротьбі» для 
того, щоб переконати, що СРСР - це зло, 
що війна триває і в Україні є сили, які бо-
рються за її незалежність. Тоді в Москві 
було дано команду негайно впіймати неві-
домого художника і знищити. І в кожній із 
західних областей було для цього утворе-
но спецгрупу. Ніл Хасевич та ще два під-
пільники загинули під час штурму МГБіс-
тами криївки в селі Сухівці Рівненського 
району у березні 1952 року.

 Вороги боялися агітаційних листівок. 
У важкі роки підпілля графіка Ніла Ха-
севича була ефективною зброєю проти 
радянського режиму. Листівки, плакати, 
карикатури закликали боротися за свою 
землю, за Україну. «Намальовані солдати 
йшли у бій під розгорнутими прапорами, 
і було їх багато, тисячі, а може,  й десят-
ки тисяч…, бійців, що здобудуть колись 
Україну». 

Письменники показали двох таланови-
тих художників, кожен з них йшов сво-
їм шляхом. Білл Титла став знаменитим 
мультиплікатором в Америці, отримав ві-
сім «Оскарів» за «Білосніжку». Твори Ніла 
Хасевича бачили жителі Праги, Варшави, 
Берліна. Кращі дереворити експонувалися 
на міжнародних виставках Лос-Анжелесу 
й Чикаго. До нього прийшло визнання 
і він міг би обрати краще життя, але він 
обрав Україну…  Художник став солдатом  
війни інформаційної, хоча поряд з різця-
ми та олівцем у нього лежав автомат. 

Інформаційна війна не припинялася 
навіть після ліквідації УПА. І вона вибух-
нула в 90-х роках синьо-жовтими прапо-
рами разом з якими рухнула радянська 
імперія. Вона не припиняється і зараз, бо 
і сьогодні бійці, яких колись намалював 
Ніл Хасевич, разом з українськими воїна-
ми на Донбасі захищають Україну від під-
ступного ворога… 

Підготувала 
Наталія Войтович

Використані джерела: 
Брати Капранови. Паперові солдати. Ро-

ман/ Брати Капранови. – Київ: Нора-Друк, 
2019. – 224 с.

Лицар свободи: нариси, спогади, статті. 
– Костопіль, 2004. – 63 с.

ПАПЕРОВІ СОЛДАТИ

КАМЕНЯР У НЕБЕСНИХ ГОРАХ...

ШАНОВНІ 
ПРОСВІТЯНИ, 

КРАЯНИ!

Каменяр у Небесних горах
Втратив віру у свій заповіт:

Мойсея поглинув ГУЛАГ,
І чекати на нього не слід…

Хто дійшов до межі Палестин,
Самовіддано, з криком: «Лупай!»,

Дерибанять роками бурштин
І «кришують» омріяний пай…

Каменяр на Небеснім даху
Сумував: не минути грози…
Паралітику вбогий, ку-ку!
Як не вмієш іти, то повзи!

Та слова його – впали на брук
І почуті були, як на гріх,

І Єгошуа «виповз» з фейсбук,
Не доповз, на Майдані поліг…

Та востаннє, нестримно: вставай!!! –
Авіроновій кулі услід,

Так гукнув, що прокинувся рай:
На Донбас! За свободу! На Схід!

Тетяна Кирилецька,  
учитель української мови  

та літератури ЗОШ №28         

 ... А Єгошуа зично кричить:
                                          «До походу! До зброї!».

                                                          «Мойсей», І. Франко,  



Василь Тютюнник – 
визначний український 
військовик, командувач 
Дієвої армії УНР. Він жив 
для України, боровся за 
Україну, помер за Україну.    
19 грудня 2019 року Рівне 
відзначило 100-річчя від 
дня смерті генерал-хорун-
жого Василя Тютюнника. 
У цей день на Дубенсько-
му цвинтарі м.Рівного, де 
похований талановитий 
військовий керівник, із 
захопленням і смутком го-
ворили про людину, яка в 
той буремний період виз-
вольних змагань творила 
Українську армію, вша-
новували ім’я Отамана, 
яким могла б пишатися 
армія будь-якої країни у 
будь-які часи. 

Чи знають рівняни, що 
100 років тому наша 

земля прийняла навіки сина 
Полтавщини, легендарно-
го командувача,  який, «за-
палений духом любові до 
Вітчизни, згорів, як свічка, 
на славу історії української» 

(Євген Маланюк, помічник 
генерал-хорунжого, видатний 
письменник, критик, гро-
мадський діяч)? 

Грудень 1919 року… 
Двадцятидев’ятирічний Ва-
силь Тютюнник помирає  
від ускладнень, спричине-
них тифом, у рівненському 
військовому госпіталі. Євген 
Маланюк організував по-
ховання свого командира. 
У спогадах писав, що воно 
було дуже скромним, як і ко-
ротке життя Василя Тютюн-
ника, який ділив труднощі 
військових походів зі своїми 
підлеглими, був невибагли-
вим в усьому, але понад усе не 
сприймав непрофесійності, 
пристосуванства, байдужості, 
відсутності чіткої життєвої 
позиції. Євген Маланюк напи-
сав пізніше у своїх спогадах, 
що «на могилу Отамана хо-
дять учні Рівненської гімназії. 
Гімназистки садять щороку 
квіти. Що ж? Може, це сим-
вол. Може, нове покоління 
серцем чує в нім Свого». 

На жаль, після приходу в 
місто в 1939 році радянської 
влади пам’ять про генерал-хо-
рунжого намагалися стерти: 

знищили барельєф на його 
могилі із зображенням Архи-
стратига Божого Михайла, на 
щиті якого був український 
тризуб. Завдяки зусиллям 
покійного нині Гурія Бухала 
та працівників Рівненського 
краєзнавчого музею могилу 
Василя Тютюнника відновили 
вже за часів незалежності.

Про військовий 
професіоналізм та досвід, 
стратегічне мислення і вміння 
чинити опір непродуманим 
діям вищого керівництва, 
аскетизм, скромність і віру 
в перемогу до останнього 

подиху Отамана можна го-
ворити багато. Тому й за-
служив він своїм коротким 
життям повагу сучасників 
і пам’ять нащадків. Василь 
Тютюнник пройшов Пер-
шу світову війну у складі 
російської армії, приєднався 
до українського визвольного 
руху в березні 1918 року. Учас-
ник військового українського 
товариства «Батьківщина», 
помічник начальника відділу 
генерального штабу УНР, 
учасник походу прибічників 
Директорії на Київ, начальник 
оперативного відділу шта-

бу Дієвої армії УНР, перший 
помічник начальника штабу, 
командувач Дієвої армії УНР 
у віці 29 років. У «трикутни-
ку» ворогів, в умовах зради 
державницьких інтересів 
частиною дрібних отаманів, 
епідемії тифу, він у кінці 1919 
року знову покликаний ряту-
вати Армію і Незалежність. 

Сповняв свій обов’язок 
до останнього подиху… Уже 
будучи важко хворим, ко-
мандувач віддає останні роз-
порядження отаманові Оме-
ляновичу-Павленку щодо 
організації Першого Зимо-
вого походу, переможної 
військової операції Дієвої 
армії УНР, походу, на який 
«запалив військо» генерал-
хорунжий Василь Тютюнник. 
Але це вже інша історія… Не 
менш легендарна. І не менш 
важливо, щоб усе, що робили 
і роблять наші Герої, не було 
марним.

 19 грудня 2019 року 
біля могили Василя Тютюнни-
ка на Дубенському цвинтарі 
зібралися представники 
громадських організацій, 
працівники Рівненського 
краєзнавчого музею, учителі 

історії, учні  рівненських 
шкіл, небайдужі рівняни. Зву-
чали зворушливі слова молит-
ви з вуст священника. Здиву-
вав і дорослих, й учнівську 
молодь історичними факта-
ми про життя легендарно-
го командувача Ігор Мар-
чук, історик, рівненський 
краєзнавець. Виконав пісню 
«За Україну», текст якої ство-
рив у далекому 1917 році один 
із засновників Української 
Центральної Ради Микола 
Вороний, рівненський кобзар 
Назарій Волощук. І рядки цієї 
пісні «Серця кров і любов, все 
тобі віддати в боротьбі» ніби 
написані про Василя Тютюн-
ника, постать якого об’єднала 
в одну духовну силу усіх 
присутніх на заході, як і Гімн, 
виконаний біля могили Героя.

 Слава Україні! 
Героям слава!

Принагідно дякуємо 
Наталії  Марчук та Петру 

Куделі за наданий історичний 
матеріал для написання 

статті.

Мирослава Жовтан, 
член Ради Просвіти

ОСОБИСТОСТІ

Залишався вірним Україні  
до останнього подиху

(до 100-річчя від дня смерті Василя Тютюнника)

10 грудня 2019 року у Києві, в Будинку письменників Національної 
Спідки письменників України відбулась сесія Головної ради 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка, 

щоб обговорити напрямки діяльності організації на наступний  
2020 рік. У роботі сесії взяли участь голови обласних 

і міських об’єднань Товариства,  
представники української інтелігенції.

Розробники законопроєкту і створена група в січні 
2017 року громадська коаліція «Україні  — закон про 
державну мову!» одразу прагнула зробити так, щоб 
співавторами закону були депутати різних фракцій, 
щоб він об’єднував парламент і Україну, а не використо-
вувався для піару якоїсь партії чи окремих політиків.

Закон передбачає створення таких інститутів: Упов-
новажений із захисту державної мови — слідкуватиме 
за дотриманням норм закону та Національна комісія 
зі стандартів державної мови — центральний орган 
виконавчої влади, здійснюватиме опрацювання й ут-
вердження стандартів української мови як державної.

Закон має на меті забезпечити пріоритетності 
української мови у більш як 30 сферах суспільного 
життя: зокрема у державному управлінні, ЗМІ, сфері 
освіти, науки, культури, реклами, послуг. Водночас, він 
є достатньо гнучким щодо застосування інших мов по-
руч з українською і взагалі ніяк не регулює приватного 
спілкування. Разом з тим з боку проросійських сил у 

парламенті і суспільстві під час прийняття закону чи-
нили страшний опір проросійські сили і на останніх 
етапах опрацювання закону було упущено «Обов’язок 
володіти державною мовою», що дозволяє посадовцям 
говорити мовами нацменшин (російською, напри-
клад). У ст. 24, де регламентовано квоти на мовлення 
державною мовою на загальнонаціональних каналах, 
90% зменшено до 75%.

Члени групи зробили все можливе, щоб об’єднати 
три законопроекти в один спільний, і у червні 2017 
з’явився Громадський закон про мову 5670-д, який 
підписали 76 депутатів на чолі з Миколою Княжиць-
ким — з усіх постмайданних фракцій та позафракційні. 
Свої підписи поставили більшість авторів усіх трьох 
законопроектів. Більшість, однак не всі, тому замість од-
ного проєкту отримали 4. Проте саме об&#39;єднаний 
комітетський проєкт отримав однозначну підтримку в 
громадському й експертному середовищі, і став основ-
ним об’єктом атаки сил протидії.

Місія «Просвіти»  
у 2020-му

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — закон, ухвалений 
Верховною Радою України 25 квітня 2019 року і набув чинності 16 липня 2019 — через два місяці з дня 

його опублікування. Щоб замінити визнаний неконституційним «закон Ківалова-Колесніченка» 
до написання проєкту закону було залучено громадських активістів та експертів.

– Місією  «Просвіти», 
яка ось уже 151 рік слу-
жить вірою і правдою 
своєму народу, –  ска-
зав у вступному слові 
заступник голови То-
вариства, академік 
НАПН України Георгій 
Філіпчук, - і надалі за-
лишатиметься вихо-
вання духовної сили 
української нації, 
спроможної захисти-
ти власну свободу і 
суверенітет України, 
творити цінності 
національної культури, 
обстоювати людську, 
національну і державну 
гідність, утверджуючи 
для цього в усіх сфе-
рах життя національну 
ідею як основу поступу 
Української держави.

Промовці наголо-
шували на головних 

проблемах, які нині 
особливо актуальні: 
військова агресія Росії, 
складна соціально-
економічна ситуація, 
дерибан землі, 
активізація внутрішніх 
антиукраїнських сил.

Голови обласних 
об’єднань розповіли  
як просвітяни допо-
магають українській 
армії, вдовам і дітям 
загиблих воїнів, про-
водять просвітницьку 
роботу серед насе-
лення щодо впровад-
ження Закону України 
«Про функціонування 
української мови як 
державної»,а також 
нового законодав-
ства щодо продажу 
української землі.

Присутні зустріли 
оплесками Звернення 

Рівненського облас-
ного об’єднання То-
вариства «Просвіта» 
ім. Т.Шевченка до 
Головної ради та голови 
ВУТ «Просвіта» Пав-
ла Мовчана з приводу 
визнання української 
мови як офіційної в 
Організації Об’єднаних 
Націй, яке зачитала 
відповідальний секре-
тар Товариства Миро-
слава Косарєва. Георгій 
Філіпчук запропонував 
включити пропозицію 
до Ухвали сесії 
Головної ради, яку було 
прийнято наприкінці 
засідання.

Мирослава Косарєва, 
відповідальний  

секретар 
РОО ВУТ «Просвіта» 

ім. Т.Шевченка  

На порозі Новий рік! 
Привітання на такі свята 
– це завжди приємно. 
Але як правильно вітати 
з Новим роком і Різдвом 
українською? 
Думаємо, усім про це 
корисно дізнатись…

Ось, наприклад, таке 
вітання:
«Любий друг!
Вітаю тебе з наступаючим 
Новим Роком і Різдвом Хри-
стовим!
Бажаю радості, миру і всього 
самого найкращого!
Що тут не так?
• “любий друг” краще і більш 
святково вжити у Кличному 
відмінку: “любий друже“;
• “наступаючий” – це по-
ганеньке слово: калька 
з російської + активний 
дієприкметник (більше 

про такі читайте тут). 
Правильно українською – 
“прийдешній“;
• “Новий Рік” маємо писати 
“Новий рік“, оскільки у всіх 
святах пишемо з великої 
лише перше слово:  День на-
родження тощо;
• “Всього самого найкращо-
го” – для ступенів порівняння 
не вживаємо слово “самий”! 
Правильно просто – “всьо-
го найкращого“. Про пра-
вила вживання ступенів 
порівняння читайте тут.
Отож…
Любий друже!
Вітаю тебе з прийдешнім Но-
вим роком і Різдвом Христо-
вим! Бажаю радості, миру і 
всього найкращого! Будь щас-
ливим і здійснюй усі свої мрії!  
З повагою твої шанувальники
 Гарно звучить?! Будьте 
оригінальними: вітайте зі 
святами правильно!

ДО ЧИСТОМОВНИКА


