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ПРАВДИВЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕРЦЕ: ОЛЕКСАНДР РИБАЛКО
5 сiчня, у другу сумну рiчницю, згадуємо свiтлої пам’ятi Олександра Рибалка – колегу,
товариша, науковця, редактора, патрiота-українця, бiль утрати за яким не вгасає.

«ЛЮБОВІ ПЛОМІНЬ В ЧАСІ НЕ МАЛІЄ...»
Рецензiя – вiдгук серця на книжку «Правдиве українське серце. Олександр Рибалко».
– К. : ВД «Простiр», 2010. – 832 с.
Усяка людина є священна iсторiя.
Ла Тур де Пен
У всiх людей одна є спiльна мова – братерськая любов.
Леся Українка
В початках сотворiння свiту було Слово. В початках
сотворiння нацiї теж повинне бути Слово.
Лiна Костенко

Ця книжка одразу привертає увагу читачiв: обсяжний том приємного свiтло-бежевого кольору
твердої обкладинки з гарними золотими лiтерами
назви – це зовнiшнiй естетичний iмпульс, який посилюється внутрiшнiм та яскравим сердечним, духовним iмпульсом – це книга пам’ятi серця багатьох людей, якi знали, шанували, любили за життя
Олександра Рибалка – визначного сучасного українiста, талановитого джерелознавця, iсторика
культури, мовознавця, редактора, трударя-подвижника, присвячена рiчницi його вiдходу у Вiчнiсть.
З великою шаною й любов’ю до постатi Олександра Рибалка як представника української культурної
елiти, який жертовно шукав i безкорисливо утверджував Україну в Українi, а справою Життя обрав
Слово-логос, Рiдне Слово, був «людиною Слова» (за
Святим Письмом), зводили цей духовний пам’ятник
йому десятки людей, близьких по кровi й духу, сучасники й однодумцi, родина. Цiєю книгою на могилу
дорогої людини вони поклали нев’янучий вiнок
пам’ятi й вiчної любовi. Про це свiдчить усе – i слова,
i дiла тих, хто прилучився до цiєї благородної справи.
Хай Господь воздасть усiм добром i щедротами!
Чомусь моя душа одразу стрепенулася, коли погляд спинився на поетичному роздiлi: «Пори року –
без Тебе. Переспiви печальної душi». Я з великим
хвилюванням почала знайомство iз книгою пам’ятi
з лiричної, iнтимної поезiї, яка вiдкрила менi безмежний дивосвiт Любовi. «Зима», «Весна», «Лiто»,
«Осiнь» – це поетичнi жмутки й воднораз часовi
вiдрiзки, що змiнюються в природi, лишаючи
незмiнним бiль серця дружини й друга (яка прекрасна тавтологiя!), яке на незмiнно високiй нотi
вселенської печалi оплакує вiдхiд у вiчнiсть коханого («високого серцем i чолом») чоловiка.
Кожен рядок, кожне слово нiби волає до небес,
молиться, ридає-голосить у часопросторi:
Пiшов. Та я лишилася з тобою.
Печалi смак дивує i гiрчить.
І я стаю великою журбою –
На цiлий свiт, на всенький бiлий свiт.

І обiймаю тишу, мов блаженна,
Цiлую пам’ять i останню мить.
Моя любове, нiжно бережена,
Ти не минеш: Всевишнiй сохранить.

Якi високi почуття, яку вiрну душу дружини переливають у свiдомiсть читачiв цi шляхетнi слова!
Ця поезiя – свiдчення особливого Божого дару: кохати й закарбовувати зблиски того святого почуття в
поетичних рядках, в афористичних роздумах:
Немає вiчного. Є вiчнiсть.
Так болiсно до всього
Ідемо.

Далi зажурений погляд мимоволi спиняється на
прикiнцевому роздiлi «Життєвi митi у свiтлинах:
Олександр Рибалко». Їх не так i багато, але вони часом красномовнiшi за будь-якi слова, бо зафiксували зримий образ цiєї благородної людини. Згадався
мудрий вислiв Шопенгауера: «Лише втративши
що-небудь, ми усвiдомлюємо цiннiсть утраченого».
Втрату людини не можна зрiвняти нi з чим!
На превеликий жаль, я не знала за життя Олександра Рибалка особисто (лише по дiлах i деяких
друкованих працях), тому з великою цiкавiстю занурилася в його життєвий простiр, вихоплений гарними свiтлинами – вони менi висвiтлили, опрозорили красу людей, серед яких жив i з якими працював Олександр Леонiдович, i його самого – батькiв,
рiдних, Сашка в дитинствi, а також у юностi, зрiлостi. Такий розумний погляд у Сашка-першокласника, такий романтично-закоханий – у день весiлля
з випускницею фiлологiчного факультету Кам’янець-Подiльського педагогiчного iнституту Катериною Боярчук…
Свiтлини вiдтворили митi щастя дружної родини Олександра Рибалка, задокументували його широку науково-просвiтницьку, патрiотичну, культурницьку дiяльнiсть, а також мiжнароднi зв’язки,
творчi здобутки тощо.
Змiст книжки – багатий, глибокий, добре структурований, логiчно вибудований, засвiдчує велику
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стостi, багатогранної й талановитої, мислителя й
патрiота України, який прислужився рiдному народовi як «людина слова», як «людина культури» i,
додамо, – людина чину.
Вражає кiлькiсть авторiв книжки – до 40 осiб, серед них знанi, високошановнi в Українi Євген Сверстюк, Дмитро Степовик, Роксолана Зорiвчак, Михайлина Коцюбинська, Лариса Масенко, представники iнших країн: Микола Цап (Новий Сад,
Сербiя), Марiя Чiжмарова (Словаччина), Наталка
Бабiна (Бiлорусь) та iншi – люди високих життєвих
принципiв, чиї iмена стали знаковими в сучасному
науково-культурному просторi України.
Автори книжки вдихнули в неї свою духовноморальну, iнтелектуальну енергiю, склавши зi своїх
спогадiв, почувань i вражень розмаїтий Рибалкiв
свiт, де все освячене Україною, де все присвячене
Українi.
Справедливими й мудрими є слова Емерсона:
«Істинний показник цивiлiзацiї – не рiвень багатства й освiти, не розмiри мiст, а образ людини, яку виховує країна». Тому в усi часи всi народи намагалися виплекати «досконалу людину», за Святим
Письмом. Сучасники i нащадки завжди прагнуть
побачити велике в малому, розпiзнати вiчне у скороминущому, не прогледiти людину, аби «народний
дух воскрес», за словом данського мислителя-богослова Грундтвiга.
Упорядники й видавцi книжки сумлiнно виконали величезний обсяг роботи, тому хочемо скласти
сердечну подяку Ігорю Гиричу, Катеринi Рибалко,
працiвникам редакцiї журналу «Дивослово» та Видавничого дому «Простiр».
Вiдчувається, що ця книжка писалася з любов’ю,
про яку я маю особливо пам’ятний i дорогий менi напис на подарованому п. Катериною примiрниковi:
Любовi пломiнь в часi не малiє,
Любовi пломiнь – вiчний, як роса.

Видання «Правдиве українське серце. Олександр Рибалко» – класичний пропам’ятний збiрник, взiрець для наслiдування всiм, хто прагне до
правди i краси, згармонiзованих любов’ю, пам’яттю
серця.
Архiтектонiка книжки асоцiюється з храмом, у
якому оселилися Вiра, Надiя, Любов, а також, безумовно, Софiйнiсть. У нiй захоплює розум i серце,
краса i надiйнiсть пiдмурiвку – це роздiл «Працi
Олександра Рибалка», представлений такими
пiдроздiлами: «Лiтературне та iсторичне джерелознавство», «Мовознавство», «Пам’яткоохоронна
справа», «Проблеми соборностi», «Культурна
полiтика», а також «Листування О.Рибалка у справi
мiжнародних україномовних програм». Велику наукову вагу має Aрунтовний «Покажчик публiкацiй
Олександра Рибалка», в якому на 21 сторiнцi у хронологiчному порядку подаються статтi, публiкацiї,
коментарi, рецензiї, переклади, укладання, упорядкування, пiдготовка до друку, наукове редагування
протягом 1980–2009 рр. Читач знайде тут багатющу

iнформацiю про плiдну творчу дiяльнiсть О.Рибалка. Дiапазон його наукових зацiкавлень не може не
вражати: це iмена П.Тичини, В.Свiдзинського,
Г.Нарбута, О.Бiлецького, Г.Хоткевича, С.Рудницького, М.Янчука у роздiлi «Лiтературне та iсторичне
джерелознавство»; це роздуми про долю «найукраїннiшої» лiтери «A», про доконечну потребу
вдосконалення «Українського правопису» з конкретними пропозицiями щодо цього, вiдродження й
повернення питомої лексики, про двоїну та iншi мовознавчi проблеми – у роздiлi «Мовознавство».
Матерiали роздiлу «Пам’яткоохоронна справа»
дають читачевi уявлення про те, як скрупульозно
працював О.Рибалко з iсторичними документами,
як переймався питаннями збереження й повернення в Україну матерiальних, духовних, культурних
пам’яток. Про все автор пише науково, Aрунтовно,
виважено, прискiпливо добираючи матерiал з метою служiння iстинi, а не на догоду чиїмось кон’юнктурним iнтересам.
Публiцистичної загостреностi, актуальностi й
живого вогню патрiотизму не бракує статтям,
умiщеним у роздiлi «Проблеми соборностi». Це пояснюється вболiванням О.Рибалка за долю українцiв i українства на ближнiх i дальнiх теренах,
глибокою зацiкавленiстю мовно-культурною ситуацiєю етнiчних українцiв за межами України.
Щодо роздiлу «Культурна полiтика», то вiн нiби
логiчно продовжує й доповнює попереднi, бо в ньому вмiщенi матерiали на теми далеко не простi: стан
сучасної україномовної преси, мова радiотрансляцiй в Україну мiжнародних радiостанцiй, проблеми двомовностi, русифiкацiї.
Не можна не пройнятися великою повагою до
наукових, публiцистичних, патрiотичних iдей i
справ О.Рибалка, все життя якого, без перебiльшення, було самопосвятою Українi.
Згадалися прекраснi поетичнi рядки К.Рибалко:
…Торкнуся серцем iменi твого –
І стане небо надi мною вищим.

Дiйсно, небо над Україною вивищується творчою енергiєю, оприявленою в працi її кращих синiв
i дочок.
Солiдний роздiл понад 800-сторiнкового тому
становлять статтi багатьох учених рiзних наукових
галузей, у яких як науковець працював i О.Рибалко,
на вшанування його пам’ятi. З ними вiн iшов непростими дорогами кiнця ХХ – початку ХХІ ст., вибудовуючи високий купол храму культури України. Це про таких людей поетеса-християнка Тетяна
Майданович пише: «Український народ-сiяч втiлює Божий замисел України».
Спогади, роздуми, коментарi – це i багатогранний портрет нашого непересiчного сучасника, i
безцiнний документ епохи, суспiльно-полiтичного,
науково-культурного життя та духовно-морального
стану сьогочасної України, якiй О.Рибалко присвятив усе своє творче життя «як iдейний працiвник на
iнтелектуальнiй нивi». Чи можна описати словами
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океан глибоких думок, море свiтлих, чистих почуттiв, невичерпнi живодайнi джерела iнформацiї
про людину, яка пiшла у вiчнiсть, але безсмертна
своїми справами? Це – не так просто, як здається…
Автори спогадiв називають О.Рибалка найдостойнiшими словами-епiтетами: «людина культури»
(Євген Сверстюк), «взiрець дiяльної любовi» (Елеонора Соловей), «промiнчик людського тепла» (Роксолана Зорiвчак), «вiн повертав iсторичну пам’ять народовi» (Юрiй Лоза), «з Божої ласки редактор»
(Вiталiй Пономарьов), «не простий, не схожий нi на
кого» (Тетяна Тимченко), «болiв Україною» (Раїса
Вiтренко), «мав мужнiсть бути собою» (Зоя Скринник), «людина свiтлої душi» (Нiна Несiна).
У кожнiй публiкацiї нiби трепетно б’ється серце
незабутнього Олександра Леонiдовича, нiби пульсує активний, насичений ритм його творчого життя,
вiдтак зримо вимальовуються яскравi, знаковi постатi епохи, якi, власне, й творили Україну вiчну,
про яку мрiяли Михайло Грушевський, Іван Огiєнко – усi iстиннi патрiоти, зокрема «люди слова».
Читач сам зануриться в цi глибокi, унiкальносповiдальнi тексти, знайде свої особистi вiдкриття в
долi й творчостi цiєї непересiчної особистостi, до якої
якнайкраще допасовуються слова Євгена Сверстюка: «Але суть гри в сьогоднiшньому наповнити
свiтлом живу мить. Знайти її глибокий сенс, неповторний у короткому летi, iдеальний, як сон лiтнього
ранку, i грати мить як останнiй акт» («Театр свiту»).
Справдi, є люди, яким Господь дарував милiсть
«наповнити свiтлом живу мить, знайти її глибокий
сенс». Таким був, є i лишиться в нашiй пам’ятi Олександр Рибалко, «знавець», «робоча бджола»,
«неiмущий подвижник», «вiрний собi», «дiяльна
натура» (Є.Сверстюк).
Знаковi люди з особливою жертовною любов’ю
служать слову, рiднiй мовi, культурi. Їхнє буття стає
Текстом-Життям для тих, хто живе з ними в одночассi, для наступних поколiнь. У Святому Письмi
знаходимо особливе пошанування «людей слова»,
бо їхня мiсiя особлива! «Слово – перше дзеркало духу», – стверджував генiальний Петрарка. Так званi
господарi життя iнодi прагнуть захопити, приватизувати не лише матерiальнi багатства, але навiть духовнi скарби народу, зокрема й слова, звуки рiдної
мови. Тодi на захист душi народу приходять «люди
слова», подвижники, аскети, бо вони володiють
творчою силою божественного слова-логоса, вони
стають iстинною елiтою народу, адже їхнє служiння
– жертва Любовi. Вони торують шлях iншим…
Чи не найтрепетнiший спогад пiд промовистою
назвою «Непроминуще, дороге до болю» написала
про чоловiка Катерина Рибалко, яка сповiдується
Боговi й свiту найсокровеннiшими словами:

«Менi було свiтло бiля його свiтлого розуму.
Менi було затишно бiля його шляхетної доброти.
Менi було надiйно бiля його чистої совiстi.
Вiн був моїм Всесвiтом…»
…Ця книжка – слово любовi й пам’ятi серця.
Згадується Григорiй Сковорода: «Любов – джерело усякого життя».
Воiстину: любов торує шлях у вiчнiсть кожному
й усiм нам.
Маємо берегти свої серця, бо, за словами Тетяни
Майданович, «така буде нам Україна, якi у нас будуть серця».
Знаковi люди – це дар Божий, вони великi серцем
i словом, вiрою i справами. Через їхнi серця Господь
вiдкриває нам нелегкий шлях до України Вiчної.
Мудрий Софокл сказав: «Багато великого є на
свiтi, але немає нiчого величнiшого, нiж людина».
Святий апостол Павло мрiяв про «нову людину»
(Еф.4:24). Цi люди жили й живуть серед нас…
Їхнiй свiт душi – нацiонально вкорiнений i
всесвiтньо звеличений, бо своїм серцем i духом знаковi люди iз хаосу творять вселенську гармонiю i
дарують її нам, своїм духовним нащадкам, творять
логосферу України Вiчної.
* * *
P.S. …Сумно на серцi моєму, адже за життя
скромний i жертовний трудiвник на нивi слова
О.Рибалко, крiм звання заслуженого працiвника
культури України, не мав високих орденiв-медалей.
Дивно? Так.
Це – окрема й болюча тема «пошанування» за
життя iстинної елiти України…
Але ситуацiю можна виправити. До другої
рiчницi вiдходу у Вiчнiсть О.Рибалка пропонуємо
висунути його iм’я, творчi здобутки на премiю iменi
Івана Огiєнка, якому вiн присвятив низку достойних
справ, акцiй, публiкацiй, зокрема, у «Пам’ятках
України», 2007 р. започаткував рубрику «Рiк Івана
Огiєнка» на сторiнках «Дивослова», де вмiщував такi
актуальнi сьогоднi працi митрополита Іларiона, а
також матерiали сучасних авторiв, присвяченi йому.
Вiримо, що нас пiдтримає широка громадськiсть,
зацiкавлена долею української гуманiтаристики та
її кращих представникiв.
Тодi й засяють золотим навершям куполи Храму
Культури України Вiчної!
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…А слова летять
Молитвою до Бога…
Та чи дiйдуть, чи долетять?
Щаслива їм дорога.
Богдан Лепкий

Галина САГАЧ,
доктор педагогiчних наук,
м. Київ
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Подаємо окремi фрагменти зi спогадiв,
умiщених у книжцi «Правдиве українське серце. Олександр Рибалко».
Євген СВЕРСТЮК
...Не багатьох людей, якi працюють на нивi культури, хочеться назвати – «людина культури». Часом
така людина має i небагато публiкацiй, i невеликий
розголос, але має чiткi поняття про явища культури
i знає постатi, не просто згадуванi в iнертному перелiку, а «викопанi», такi, що несуть у собi важливi
прикмети часу i середовища. Таких дослiдникiв ми
називаємо знавцями i робочими бджолами.
З Олександром Рибалком звела мене доля ще до
того, як вiн став редактором «Пам’яток України». Видавництво «Знання» у 1991 р. записало у свiй план
видання нової книжки есеїв «Блуднi сини України».
Моє iм’я було не настiльки значним, щоб могло конкурувати з iменами депутатiв, чиї виступи друкувалися в першу чергу. Коли зi скрипом надiйшла моя черга у 1993 р., я познайомився з Олександром Рибалком, який зголосився бути редактором книги. Очевидно, йому заiмпонувала вже перша сторiнка, де у
зверненнi до читача було попередження: це перша
книга в сучаснiй Українi, що засвiдчує повернення до
давнього «харкiвського» правопису. Якби не Олександр Рибалко, то хто у нас був готовий взятися за
таку велику роботу? На превеликий жаль, верстка з
його правками не збереглася. Але пам’ятаю, як моя
дружина Валерiя Вiкторiвна, працюючи над своїм
психологiчним словником, ретельно вивчала правки
Олександра Рибалка.
З’ясувалося, що мiй редактор пам’ятає, де, коли i що моє публiкувалося, бо закордоннi публiкацiї
його цiкавили найбiльше. Зрештою, той факт, що
на початку 90-х вiн уже користувався словником Голоскевича, говорить багато. То була важка праця,
оскiльки бiльшiсть текстiв було подано за правописом наших друкарок i витримати правописний
стиль усiєї книжки – для того треба було мати стiйкi
навички правописання i неабияку працьовитiсть.
Такi подвижники трапляються рiдко, i то переважно
з того поколiння, що полюбляло старi видання. Вони готовi даром працювати над книжкою, яка їм до

душi, i радiти зi свого внеску. Досить згадати нашу
спiльну працю над виданням другої в Українi моєї
книжки «На святi надiй» (1999). Інiцiативу i труд узяв
на себе Андрiй Лiвень, знаючи, що спонсорiв нема
– все на ентузiазмi. Олександр Рибалко попросив
за свою працю (пiд 800 сторiнок!)... iталiйсько-українського словника... То були неiмущi подвижники, яким найкраща винагорода – добра, гарна праця i спiлкування на позитивнiй хвилi.
...Для Олександра Рибалка естетичне й iнтелектуальне задоволення важило бiльше, нiж матерiальне. Вiн жив у свiтi культури. Сiмдесят чисел
«Пам’яток України» – то витвiр його любовi. Здавалося б, таких людей завжди мало, i їх слiд було б «на
руках носити». На жаль, вони зовсiм беззахиснi перед хижаками на посткомунiстичних угiддях.
...З такими українiстами, з такими характерами,
думалось менi, можна зробити зрушення в будьякiй галузi. Вiн один може протистояти десятьом
обережно-догiдливим вiдгадувачам смаку читача,
що звичайно починається з вихолощення тексту, а
закiнчується переходом на «общепонятний».
Інколи Олександр телефонував менi, щоб одвести душу. З його розповiдей вимальовувалася картина посткомунiстичного безгоспу, де залишилися
«при дiлi» колишнi вислужники кон’юнктури, геть
збайдужiлi до всього живого, окрiм дiла корисливого. Тi лежачi камiння гальмують усякий живий рух,
вiчно вдають iз себе щиро заклопотаних, завжди
щось обiцяють, а потiм скаржаться на брак коштiв.
Важко йому, дiяльному, жилося в свiтi iмiтаторiв, якi
нiкого не люблять i нiчого не хочуть. А вже щодо непролазних хащiв постсовєцького чиновництва, то
тут у кожнiм словi було запитання. І закiнчувалися тi
розмови завжди тим самим: а треба йти, i попри
все, i за всяких умов, допоки вистачить сил...
Добрий слiд залишив по собi Олександр Леонiдович, виразний слiд. Його не переплутаєш з
iншими i не забудеш.

Юрiй ЛОЗА
...Дуже важко змиритися з утратою людини, яку
знав i глибоко поважав. Тiльки зараз, коли минув
майже рiк вiд того трагiчного дня, вiдчуваєш масштаб такої втрати. Втрати не тiльки моєї особистої,
але, гадаю, i для всiєї України в цiлому. Якось уже повелося, що в людськiй свiдомостi iснує стереотип,
згiдно з яким усе, що стосується заслуг перед державою чи народом, пов’язується виключно з персоналiями державних дiячiв, iнших вiдомих людей –
бiзнесменiв, артистiв, спортсменiв тощо. Серед них
справдi є чимало тих, хто працює на майбутнє нашої
держави, але (вибачте за високопарнiсть моїх слiв)
величi й процвiтання Україна досягне тiльки завдяки
безкорисливiй i самовiдданiй, яка часто межує з самопожертвою, працi тисяч, десяткiв тисяч таких людей, яким був Олександр Рибалко.
Познайомилися ми з паном Олександром
1996 року. «Пам’ятки України» набували тодi «рибалкiвського» стилю – iз журналу, що опiкувався
лише проблемами охорони пам’яток (темою важливою, але вузькопрофесiйною), ставали iсторико-

культурним загальноукраїнським часописом, популярнiсть якого, незважаючи на фiнансовi проблеми, швидко зростала.
Серед авторiв тiєї пори ми бачимо глибоких
знавцiв своєї справи, справжнiх професiоналiв – культурологiв, iсторикiв, архiтекторiв, мовознавцiв, археологiв, фахiвцiв iнших галузей. Журнал став улюбленим для справжньої української елiти, для людей, якi
бачать шлях до вiдродження України через вiдродження духовностi. І за цим усiм стояв Олександр Рибалко, спочатку перший заступник головного редактора, а потiм – головний редактор «Пам’яток».
Спокiйної вдачi, не вельми багатий на слова,
але за кожним iз тих слiв вiдчувався високий iнтелект, глибокi знання. Я мав за велику честь спiвпрацювати з ним, долучаючись до його проектiв...
Сподiваюся, що справа, яку робив Олександр
Рибалко, не загине. Не повинна загинути, бо робила її людина високої моралi, учений i видавець,
вклад якого у процес повернення iсторичної пам’ятi своєму народовi неоцiненний.
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Вiктор АКУЛЕНКО
...Пiсля Олександра Леонiдовича закiнчився
цiлий перiод у життi наукового часопису «Пам’ятки
України: iсторiя та культура». Завдяки його невтомнiй
працелюбностi, освiченостi, енциклопедичностi й
вiдданостi нацiонально-культурнiй справi популярний часопис пiднявся на високий науковий рiвень
європейського зразка. І залишався при цьому дохiдливим i цiкавим широкому читацькому загаловi.
Такi, як вiн, обдарованi й моральнi особистостi,
ненастанно працювали на нацiонально-культурний
Ренесанс i в роки крижаного застою, i в нову добу
української незалежностi. Пам’ятi народу однаково
дорогi полеглi сини-воїни в бою i щоденнi орачi за
плугом, бо поле у них одне – майбутнє України. Як
казав Б. Грiнченко, патрiотiв у нас багато, от тiльки
робiтникiв мало. Коли не стало О. Рибалка, ми

втратили великого трудiвника на нивi української
культури.
Олександр Леонiдович належав до тих редакторiв, у яких вiтчизняна й мiжнародна правнича проблематика не була забутою цiлиною, якимось формальним i нецiкавим предметом. Тiльки тепер
усвiдомлюєш, як вiн делiкатно мiг скорегувати тему,
запропонувати потрiбний ракурс її висвiтлення, що
вже говорити про ювелiрне редагування, а коли
потрiбно – й щадне «хiрургiчне» втручання, яке поглиблювало й фiлiGранно вiдточувало авторський
матерiал. А сам головний редактор залишався нiби
осторонь, непричетний до статтi, вже думав про iншi
науковi проекти. Ними вiн жив, реалiзовував i вимагав – учив редакторський колектив завжди йти шляхом удосконалення.

Наталка БАБІНА
...Для багатьох українцiв Берестейщини пан
Олександр Рибалко – насамперед перший український iнтелектуал, який, будучи редактором впливового наукового часопису «Пам’ятки України» й пiдготувавши спецiальне «берестейське» число (№ 3–4,
2002), на повний голос i яскраво заговорив про проблему українськостi Берестейщини, привернув до
неї громадську увагу. Нехай то звучить як штамп, та
значення виходу цього числа важко переоцiнити.
Причiм не тiльки для українцiв, а й для бiлорусiв.
...Вихiд «берестейського» числа «Пам’яток України» – виконаного на високому науковому рiвнi,
Gрунтовного, виваженого, iнформативного – став i
нагадуванням про iсторичну справедливiсть, i
мiцною пiдтримкою для українського руху Берестейщини, i аргументом у суперечках з тими, хто
забув (чи не хотiв пам’ятати) про уроки iсторiї. Вiн
викликав у Бiлорусi величезну зацiкавленiсть, його
обмiрковували, передавали з рук у руки. І цей iнтерес не згас донинi. Пригадую, як у минулому роцi

на зустрiч iз читачами до Береста я прихопила
8 примiрникiв «берестейського» числа, що залишилися в мене. Вони розiйшлися за секунди!..
Упевнена: в тому, що український рух на Берестейщинi розвивається, що до нього долучається
молодь, що молодi берестейцi створюють українськi сайти, що обговорення «На каком языке разговаривают местные в Брестской области» на форумi найбiльшого iнформацiйного порталу Бiлорусi
tut.by триває вже кiлька рокiв i має десятки тисяч
коментарiв – велика заслуга О. Рибалка.
Пан Олександр контактував iз багатьма бiлоруськими науковцями, журналiстами, письменниками, часто досилав їм книжки та часописи, а сам
старався читати все, що входило в коло його
зацiкавлень. А цiкавили його найрiзноманiтнiшi аспекти бiлоруської iсторичної науки, лiтератури,
культури.
...Саме такими людьми, як Олександр Рибалко,
i тчеться полотно нацiональної культури та науки.

Раїса ВІТРЕНКО
...Не було такої сфери життя України, яка не цiкавила б пана Олександра. Якось у розмовi з ним я
сказала, що мiй син працює в МЗС i готує зараз матерiал для поїздки Мiнiстра закордонних справ у
Францiю. Невдовзi по тому Олександр Леонiдович
зателефонував менi додому й запитав, чи можу я через сина передати Мiнiстровi iнформацiю, що стосується наших iз Францiєю вiдносин. Так чотири
сторiнки «Записки у справi можливого започаткування українських програм на РФІ» стали частиною
пiдготовленого до вiзиту матерiалу. А йшлося в «Записцi...» про те, що з-помiж провiдних захiдних
радiомовникiв лише Мiжнародне французьке радiо
(РФІ) нiколи не мало українських програм. Нинi ця
радiостанцiя пiдпорядкована Мiнiстерству закордонних справ Францiї i провадить мовлення двад-

цятьма мовами та кiлькома дiалектами в рiзнi країни
свiту (в кожну – їхньою мовою), а в Україну йдуть
росiйськомовнi програми по 10 станцiях в FM-дiапазонi. О. Рибалко назвав це «своєрiдним зросiйщенням iз Заходу». В українськi газети надходили численнi листи з проханням започаткувати україномовнi передачi. Але цього немає й досi. У «Записцi...» з педантичною точнiстю розкривається
iсторiя розвитку цiєї проблеми, називаються дати
зустрiчей обох сторiн i конкретних представникiв, якi
займалися цими питаннями, i навiть пропонуються 3
варiанти розв’язання його. Вiдчувається вичерпна
обiзнанiсть автора у цiй справi, державницький
пiдхiд i глибока стурбованiсть тим, що Україну свiдомо оминають i неохоче вписують у європейський
простiр, хоч вона знаходиться у центрi Європи.

Сергiй ГРЕЧАНЮК
...У нашому спiлкуваннi не було минулого.
Ми не знали бiографiй один одного, не цiкавилися нi звичками, нi побутовими обставинами, нi суто
людськими схильностями. Я, звичайно, знав, що Катерина Рибалко – його дружина, але й про це почув
не вiд нього, а вiд члена редколегiї Лариси Масенко,

яка, нараджуючи її, тодi ще вчительку, в автори «Уроку Української», нас i познайомила на однiй iз книжкових презентацiй у Музеї лiтератури. Знав i те, що
живуть Рибалки десь поза Києвом i змушенi дiставатися роботи електричкою, але, знову ж таки, знав
лише тому, що й знайомство наше з Олександром
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вiдбулося сльотавого осiннього вечора на
примiському вокзалi, де вiн, зателефонувавши, призначив зустрiч – аби передати щось для журналу.
Оте «щось» виявилося не його власним рукописом (статтю про двоїну запропонував пiзнiше, як i
кiлька дошкульних реплiк), а цiлою добiркою чужих
матерiалiв, роздрукованих документiв i рукописних
цитацiй:
– Ось подивiться, щось, можливо, знадобиться...
Ще й як знадобилося!
...Рибалко вмiв знаходити рiдкiснi джерела й
найкращих авторiв – в Українi й поза нею, у дослiдницьких iнститутах i периферiйних навчальних закладах, серед номенклатурних академiкiв i «тимчасово непрацюючих» нонконформiстiв. Знаходив не
просто фахiвцiв, а справжнiх подвижникiв, для яких
i публiкацiя у ВАКiвському виданнi була не доконечною необхiднiстю перед захистом дисертацiї, а
щасливою (попри злиденнi гонорари) можливiстю
прислужитися бiльшiй справi, власне – українству.
Не безпам’ятнiй електоральнiй масi, не розсваренiй елiтi, серед якої незле почуваються i нашi
держбюджетнi патрiоти, а таки ж українству – радше уявному i майбутньому, анiж тому здрiбнiлому i
збайдужiлому, яке потроху призвичаюється до

пiдлеглого iснування у позiрно Українськiй державi.
Нема середовища, i журналiстське – не виняток:
розбите на атоми. Ревниво й заздрiсно ставимося,
бува, навiть до тих, хто робить спiльну справу: я
сам один, я найкращий... Тому винятками є такi, як
Олександр Рибалко. Була б його воля – всiх би однодумцiв пiдтримав, перезнайомив, залучив до
спiвпрацi. Адже ж телефонував не тiльки менi:
– Я тут дещо знайшов. Ви ще з годину будете в
себе?
Інодi вiдкладене передавав кимось, iнодi на
кiлька хвилин забiгав до редакцiї сам, а частiше
нашi «робочi наради» вiдбувалися в коридорах
(щоб не вiдволiкати колег) «Пам’яток України».
Повторюю: ми не були друзями, i я надто мало
знаю про свiт його житейських радощiв i прикрощiв. Так не випало нагоди, наприклад, бодай
жартома запитати його – носiя такого прiзвища –
про ставлення до вудки. Щось зупиняло. Вiдсувало, бач, на потiм... Забулося й те, до якої станцiї вiн
брав того давнього вечора у касi квиток. Але менi й
досi здається, що я завжди, ще до особистого
знайомства, знав про нього таки ж головне. Воно
сподвигло його примножувати для розпорошеного
i не завжди вдячного українства те, що Фукуяма називає соцiальним капiталом.

Зоя СКРИННИК
...Напевне, в усiх спогадах про Сашка раз у раз
траплятимуться слова «енциклопедична обiзнанiсть». Не знаю, як це виходило, але маю стiйке
враження, що ця обiзнанiсть у ньому вже була присутня у студентську його пору, коли мав заледве
двадцять рокiв: хоч би про що зайшла мова, у нього готова була власна оцiнка, пiдкрiплена цiлою
пiрамiдою фактiв.
Оцiнка та завжди була дуже критична i сповнена
глибокого песимiзму. Говорилося ж переважно про
подiї в iнтелектуальному та культурному життi, або
про iсторичнi подiї, або про книжки, що виходили колись чи вийшли щойно. Вiн до того завжди мав додати, що не вийшло, не сталося, або сталося не так,
як треба, або сталося так, як треба їм, i як це вдарило по нормальних людях i справах, що робили й робилися всупереч цьому всьому. Завжди мене
допiкало й обурювало, що живе оцей чоловiк, носячи такий величезний тягар у душi й не пускаючи туди
анi промiнчика надiї. Хоча й зневiрою цей його
постiйний стан назвати не можна. Це був нiби такий
моральний чин: зiбрати всi жалi України у своєму
серцi (тут Сашко б убивчо iронiзував – не терпiв ба-

нальщини) – i нести їх самому, самотньо, стоїчно. За
виразом О. Шпенглера, «на безнадiйному посту без
надiї, без спасiння – такий обов’язок».
Для нас iз Михайлом вiн був i є дуже близьким
другом. Але слова «втрата», «пiшов», «нема» сьогоднi не вкладаються нi в голову, нi в душу стосовно Сашка. Маю вiдчуття, що для нього самого мало
значила фiзична присутнiсть на землi, серед цих
речей, будинкiв, поїздiв. Без жодного пафосу, дуже
просто вiн жив у таких сферах, куди фiзичне руйнування просто не сягає.
Був щасливий, бо, мабуть, нiколи в життi не зробив того, чого робити не бажав. Мало хто може похвалитися таким здобутком...
Подумки я й тепер блукаю з ним вулицями
Києва, стежками ботанiчного саду (як смiшно, незграбно збiгає вiн з крутого схилу, продовжуючи на
бiгу цитувати Зощенка: «А я ж був такий обережний!»). Сам нiколи не був обережний. Мав мужнiсть
бути собою, читай: бути українцем – тодi, коли це
було принизливо й небезпечно.
Виявилося, що це i тепер небезпечно. Але Сашко не боявся. Нiколи не боявся.

Пам’ять

Катерина РИБАЛКО
* * *
У мене пiслясвято. Вiчне.
А днi, мов павутина, рвуться.
Перецвiли без тебе вишнi
І вже достигли – аж смiються.

* * *
Не вимолила. Не впросила.
Не повернуть. Не обiйнять.
Мiж дальнiх зiр холодно-синiх
Господнi дзвони гомонять.

* * *
Менi сонце зцiловує сльози.
Менi вiтер спiва колисковi.
І малюють на шибках морози
Дивну казку твоєї любовi.

У них ще радiсть. В мене – безум.
У серцi зашпори гарячi.
Ховаюсь в пам’ять…
терпну…
мерзну…
Смiються вишнi!
Боже, плачуть…

Бездонне небо вчу напам’ять –
Навiки там схолов твiй слiд.
Живу: любов, свiча, i пам’ять,
І сiль невиплаканих слiз.

У квiтках твої очi побачу,
У дощах я твiй голос почую.
І нiчого конечнiсть не значить:
Твоя нiжнiсть отут, одесную.
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