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Середня загальноосвітня школа № 147
розташувалася в одному з так званих спальних
районів Дніпропетровська. Ввели її у дію у 1994
році, коли новозбудований житловий масив
Лівобережний-3 розрісся настільки, що дві
дотепер існуючі школи не могли вмістити усіх
учнів. Школа відразу отримала статус української. Про інше не могло навіть виникнути
думок. Адже очолив її молодий директор,
вчитель української мови та літератури Ігор
Мицик, молодший брат відомого українського
історика та священика, професора КиєвоМогилянської академії Юрія Мицика.
Нещодавно навчальному закладові
присвоєно ім’я В’ячеслава Чорновола.
Саме кімната-музей В’ячеслава Чорновола тепер є однією з візитних карток
СШ–147, але далеко не єдиною. Тут
намагаються не забути жодну
важливу сторінку в історії
нашої держави. Тому створили цілий комплекс
музеїв, у якому – експозиції, присвячені не
тільки славним віхам
України, як от Запорізькій Січі, а й її трагічним
сторінкам – Голодомору
1932-33 років, війнам —
Другій світовій та в
Афганістані, аварії на
Чорнобильській АЕС.
На світлині:
Ігор МИЦИК —
директор СШ № 147
м. Дніпропетровська.
Знімок Людмили КОВТОНЮК.
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Наталка НІКУЛІНА
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Обернулась. Бо тінню на світло чола Зверхньо кинуте кимось: «Чиї ж бо ви діти?!»
Відітхнула, пристояла...тихо пішла
до криниці, яка ще не встигла зміліти.
Зачерпнула. Й гіркотний розвіявся дим,
і відкрилася зорові щемна картина:
до криниці припала всім смутком своїм,
наче горлиця сива, прамати Вкраїна.
О, ми знаєм чиї. Ні вогнем, ні мечем
не відняти в нас гордо-пекучої думи.
Лихоліття мине(час навспак не тече),
гнівно глянемо в вічі невігласам, глуму.
Плоть від плоті калини на рідній землі,
Невіддільні від поля й топольок цибатих,
може, ми поодинці невидні й малі,
Але Слово зуміє серця поєднати.
В нім - задума усіх непочатих криниць,
б'ють джерела у нім. Сонце сходить у Слові.
Тільки б гідно трималось, не падало ниць,
дослухалось до бігу гарячої крові.
Тільки б вперто ішло через тлуми століть,
наче промінь крізь воду,- вогнем весельчаним
і боліло тоді, коли совість болить,
й не мовчало тоді, коли злочин - мовчати...
Дмитро ПАВЛИЧКО

ПІСНЯ ПРО СОТЕННОГО

Там, над Прутом, де жито зелене,
Триста хлопців упало, як скло.
Друг сотенний поглянув на мене,
А мені чотирнадцять було.
"Струнко, хлопче! Віддай ротовому
Автомат і патронів ріжок,
Повертайся невбитий додому,
Від кривавих боїв до книжок!"
Я віддав і набої, і зброю,
Похилився й пішов, як трава.
Я книжками обріс, мов корою,
Заховався за мертві слова.
А сотенний приходить щоночі,
Весь у бронзі, дзвінкий, наче бронь.
Він докірливо дивиться в очі,
Посилає мене на вогонь.
"Струнко, хлопче! Бери карабіна,
Недолугі рядки не мереж;
Ще не вмерла твоя Україна,
І не вмре, як за неї помреш!"
Україно, скажи мені, нене,
Чи не краще було полягти,
Там, над Прутом, де жито зелене,
Де лежать невмирущі брати?
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• ДО 140-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Ганна СВІТЛИЧНА

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ

Боюсь торкнутись імені твойого.
Але зоря, ота, що у вікні,
Твоя зоря, задумлива і строга,
Зорить подовгу уночі й мені.
Молюсь на неї, сповідаюсь їй,
Її тремтіння ніжно зберігаю.
Сім струн твоїх у тиші золотій,
Сім вічних струн в душі моїй співає.
І вже не знаю, на якій із хвиль
Моя ріка в твою впадає круто.
До слова - слово, як до болю біль,
До думи - дума, як до рути - рута.
І вже не знаю, у чиїм житті,
З ким це було, з тобою чи зі мною?
На барикади мужності круті
Встає дзвінка поезія до бою.
А слово і тремтить, і поспіша,
І чути ніби дзвонів десь бриніння,
Й сміється Мавка - страчена душа,
А у вікні зоря, оця, що й нині.
І небо многомудре та хмільне,
Оце, що й нині, вечорове небо.
І хай мене хтось тяжко дорікне
Нескромною причетністю до тебе.
Нехай! Та я, мов хвиля до ріки,
Мов зерня спрагле до свойого поля,
Таки причетна міцно й навіки
До віри, до надій твоїх і болю.
Причетна від найпершого «люблю».
Причетна до останнього «кохаю».
Мою причетність, як судьбу мою,
Твоя зоря ген-ген благословляє.
Благословля, ще й сіє на вуста,
На серце сіє ломикамню сім'я,
А сім'я те, як сонце, пророста
І зацвіта твоїм правдивим ім"ям.
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НАЙСКЛАДНІШИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ СКЛАДЕНО!

Багатогранна діяльність
М.В. Полякова на чолі Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара
– одного з найпрестижніших
вищих навчальних закладів нашої держави – отримала втретє беззаперечну
підтримку колег, студентів,
громадськості, регіональної
влади, керівництва Міністерства освіти й науки, молоді та
спорту України.
Сьогоднішній університет
– це сучасний, монолітний,
консолідований
колектив,
команда однодумців, де сповідується високий професіоналізм,
відповідальність,
відкритість, прозорість, колегіальність у прийнятті й реалізації стратегічних для університетського життя рішень.
Від імені Вченої ради та
всього колективу ДНУ ім.
О.Гончара Миколу Вікторовича привітав перший проректор Олександр Олексійович
Кочубей.
- Сам факт, що трудовий
колектив університету вкотре
висловив Вам свою повну довіру й підтримку та доручив
Вам своє майбутнє, став не
тільки очікуваною, але й закономірною подією, – зазначив Олександр Олексійович.

– Адже протягом попередніх 12 років Ви кожного дня
проходили поточний контроль знань, коли з успіхом
складали непрості заліки на
мудрість, професіоналізм і
компетентність,
принциповість і відповідальність, державницьке мислення й, як
результат, Ви з успіхом – на
«відмінно» склали державний іспит ректора – іспит на
справжність.
Ми впевнені, що своє призначення Ви сприймаєте не
тільки як вияв великої довіри,
а й водночас як велику відповідальність за тих, хто працює
й вчиться поряд з Вами. Тому
нехай Ваша повсякденна діяльність на посаді ректора й
надалі буде щедрою на нові
ідеї та відкриття, мудрі й далекоглядні рішення, що стануть основою для подальшого розвитку університету та
запорукою його нових досягнень. І нехай на довгі роки залишається незмінним кредо
Вашого життя – вірно служити університету і його людям,
– побажав перший проректор
ДНУ від імені колег.
Голова
профспілкового
комітету ДНУ Олег Леонідович Тупиця вручив ректорові
символ мудрості, інтелекту й

• Хто був справжнім громадянином своєї епохи, той
мав найбільше підстав бути
сучасником всіх епох майбутнього.
Йоган ГЕТЕ.
• Бути людиною - це відчувати свою відповідальність.
Почувати сором перед убогістю, що, здавалося б, і не
залежить від тебе. Пишатися кожною перемогою, здобутої товаришами. Усвідомлювати, що, кладучи свою
цеглу, ти допомагаєш будувати світ.
Антуан де СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ.
• Бути людиною по суті означає бути людиною всередині людства.
Моріс МЕРЛО-ПОНТІ.

ЗОЛОТІ
ДУМКИ

Вчена рада
Дніпропетровського
національного
університету
ім. О. Гончара
привітала Миколу
Вікторовича
Полякова
з переобранням
на посаду ректора.

багато добрих справ, видатних досягнень, але були й
прорахунки, була невизначеність. Та з першого дня у нас
панує атмосфера творчого
пошуку, де оcновоположними
принципами взаємин визнаються взаємоповага, принциповість і вимогливість до себе
й колег.
Наш колектив у своїй діяльності спирається на найкращі традиції минулого,
адекватно й виважено реагує
на реалії й вимоги сьогодення
й, найголовніше, працює на
перспективу, на майбутнє. На
нас чекає якісне оновлення

ерудиції – сову, а декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Ірина Степанівна
Попова побажала, щоб рівно
через сім років, коли закінчиться строк цього контракту,
колектив знову вітав Миколу
Вікторовича з переобранням.
Ректор подякував колективу за підтримку й довіру:
- Вдячний долі, що
пов’язала мене з університетом. Починаючи з 1966 року,
коли прийшов сюди студентом, я й досі навчаюся, переймаю мудрість старших колег.
За 12 років нами зроблено

багатогранної університетської діяльності, що відповідатиме вимогам сучасності й
забезпечуватиме нашій університетській спільноті гідне
місце в єдиному науковоосвітньому
європейському
та світовому просторі. Ми й
надалі розвиватимемо міжнародне
співробітництво,
партнерські стосунки з ВНЗ
України, будемо підтримувати традиційні наукові університетські школи, будемо плекати талановиту молодь.
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •

• Бути людиною - значить бути борцем.
Йоган Вольфґанґ ҐЕТЕ.
• Багато без чого може обійтись людина, лише не без
людини.
БЕРНЕ.
• Багато величного є на землі, але немає нічого більш великого, ніж людина.
СОФОКЛ.
• Багато з тих, хто здійснює найганебніші вчинки, говорить чудові речі.
ДЕМОКРІТ.
• Бог створив нас по своєму образу й подобі. Але звідки впевненість, що він працював у реалістичній манері?
Станіслав Єжи ЛЕЦ.
•
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ПЕРША В ДЕРЖАВІ
Вчені НГУ створили і впровадили
першу в Україні промислову
теплонасосну установку
для утилізації тепла шахтної води.

Запаси органічного палива в надрах Землі обмежені. Розуміючи це, людство
все більше звертає уваги на
застосування енергозберігаючих технологій, використання тепла природних
джерел, тепла природних
підприємств.
Вчені і наукові співробітники Національного гірничо-

за 8 місяців.
Тепер для гарячого водопостачання
вугільного
підприємства буде використовуватися тепло шахтної води. Згодом установка повністю замінить
котельню, що використовує
вугілля як паливо. Без шкідливих викидів це дозволить
відчутно знизити експлу-

го університету також працюють над цією проблемою
й мають ряд теоретичних
розробок та цікавих технічних пропозицій щодо енергозберігаючих технологій.
Одна з них – з теплонасосної технології утилізації
викидного тепла шахтної
води, що використовується
в системі гарячого водопостачання шахти – сьогодні
втілено в реальну установку,
споруджену на шахті «Благодатна» ВАТ «Павлоградвугілля» (ДТЕК). Тут 21 січня
відбулося відкриття першої
в Україні і найпотужнішої
на всьому пострадянському просторі теплонасосної
установки. Загальне технічне рішення з визначенням
основних параметрів обладнання було розроблено
фахівцями Національного
гірничого університету під
керуванням завідувача кафедри гірничої механіки
Володимира Самусі. Всі роботи були проведені у злагодженому оперативному
режимі, завдяки чому установка, починаючи від опрацювання технічних рішень
і до введення в експлуатацію, була створена всього

атаційні витрати з підготовки гарячої води. І хоча
обсяг інвестицій у проект
склав близько 3,9 млн. грн.,
за 3-4 роки ці витрати окупляться.
Те п л о п р о д у к т и в н і с т ь
установки дозволяє за 7-годинний робочий цикл нагріти 120 м3 води до температури 450С. Для вироблення
800 кВт теплонасосна установка споживає 220 кВт
електроенергії. Решта 580
кВт - «відбираються» у води,
яка відкачується з шахти.

Таким чином, виробляється
в 3,6 рази більше тепла, ніж
споживається електричної
енергії.
До впровадження теплонасосної установки вода, яка
відкачується з шахт, після попереднього очищення і знезараження просто скидалася
в спеціальні водоймища. А з
нею виходила велика кількість низькопотенційного тепла.
При створенні установки
свідомо був зроблений вибір на користь вітчизняних
виробників подібного обладнання, що дозволило істотно
знизити капітальні витрати.
Генеральний
директор
ВАТ «Павлоградвугілля» Ар-

з вдячністю. Адже вітчизняна наука має чимало цікавих
інноваційних проектів, однак
інвестори не завжди в змозі
реалізувати ці ідеї. «Реалізуючи такі масштабні проекти, як впровадження альтернативних джерел енергії
на шахті «Благодатна», ми
відчуваємо справжню гордість», сказав учений.
Планується, що надалі
фахівці НГУ проаналізують
і дадуть висновок про те,
наскільки можливе впровадження подібної установки
і на інших дев’яти шахтах
ДТЕК.
Ірина СОБОЛЬ,
Інформаційноаналітичний центр НГУ.

тур Мартовицький зазначив:
«У першу чергу, в даному
проекті важливий екологічний аспект. Сьогодні в «Павлоградвугіллі», як і на інших
підприємствах ДТЕК, впроваджується система екологічного менеджменту, яка
відповідає
міжнародному
стандарту».
Під час урочистого відкриття теплонасосної установки, ректор НГУ, академік
НАНУ Геннадій Півняк звернувся до представників ДТЕК

На світлинах: під час
запуску теплонасосної найбільшу відповідальність відчували ректор НГУ, академік
НАНУ Геннадій ПІВНЯК і
генеральний директор ВАТ
«Павлоградвугілля»
Артур
МАРТОВИЦЬКИЙ; завідувач
кафедри гірничої механіки
НГУ, професор Володимир
САМУСЯ (ліворуч) запропонував шахтарям інноваційний
проект власної ідеї; у дружному колі науки й виробництва.
Фото Володимира
КОРІННОГО. •
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• ПОЕТИЧНА ВІТАЛЬНЯ

БОЛЮЧІ ЗАПИТАННЯ

Що кинуло в принизливе убозтво
Щедротну землю
І робітній люд?

Чи вслужливий чиновний лизоблюд?
Чи заздрості взаємної короста?
Чи рабська кров,
Що в жилах протіка,
Що виросла з голодного страхіття,
Що й за порогом трьохтисячоліття
Так повноцінно душу пропіка?
Гадаємо...

Сергій БУРЛАКОВ

НА ЗЕМЛІ КОЗАЦЬКІЙ

Триматись берега
Козацької землі,
Де вільна воля гарно гарцювала,
Де мужністю світилися шаблі Від них ординська падала навала.
Чи можна таку землю запродать?
Вона полита кровію звитяжців,
Вона з козацьких ярих заповзять,
Що вигради бойовища найтяжчі.
Незмеркне, люде, їхній ратний хист,
Його не подолали ятагани.
Не раз укриє землю падолист,
А добра слава звіку не зів’яне
Безвільна ні до чого голосьба
І безпросвітно-жалісна журбота.
Січ добре знала:
Тільки боротьба,
Рятує душу - боротьба й робота.
Минеться все - царі і королі Та відгукнеться ратна міць в онука.
Могутній Дух козацької землі Звитяг майбутніх вічна запорука.

НИВА ЩЕ
НАДІЯМИ ЖИВА

Не шалій, моя сердечна спеко,
Молоденьке листя не в’яли,
Ще далеко, ой, як ще далеко
Літо попрошкує на лани,
Ще росою вмиється суниця,
Ще криниця холодом війне,
Сварами розпечена столиця
Все, що не зів’яло, спом’яне.
То невже глобальні катастрофи
Перетворять землю на парник?
Я пишу ці наболілі строфи,
Спекою пронизані рядки,
Дощику благаючи у Бога
На згорілий від жароти степ.
Хай проллється благісна волога Вийдуть хмари у небесний склеп.
Хай зрадіє кожна колосина,
Хай покотить луками трава.
Ще не край!
Спекота скоро сплине,
Нива ще надіями жива,
Ще жива
У божу силу віра,
Ще її облуда не взяла,
Ще у душу не вселили звіра,
Розум не обсіла хижа мла.
Крутиться підранена планета,
Зміщуючи тихо полюси.
В зрадницькі потрапивши тенета,
Людносте,
Пощади не проси!

А вже потрібно знати,
Щоб не страждала Україна-мати,
Що народила світу Кобзаря,
Що віщу думу світу народила,
Що рідне слово підняла на крила,
Щоб в кожний дім світило, мов зоря.

БАТЬКІВСЬКІ ДЖЕРЕЛА

СТАТЕЧНІ СТАРОЖИЛИ

Дуби самарські.
Сиві побратими.
Кремезні вої.
Стоїки століть.
Над вами небо сто негод нестиме,
Та не журітесь Грає ж міццю віть!
Ось підійду,
Торкнусь морщин вузлатих,
Вклонюсь чолом: - Здорово, козаки!
Ви вміли славно жить і воювати,
Пройшовши крізь хуртечі і віки...
Та що казать?
Ви скільки вже почули
У зримім і незримім на виду.
Ви можете всю плоть пройнять
минулим І кинути у думу молоду.
Ви живете, як непогрішні свідки,
Корінням вп'явшись у глибинну суть.
Тепер, повірте, твердо знаю звідки
Мої літа живлющу міць беруть.

***

Торкнутися цілющої води
Пошерхлими від спек важких устами.
І, відсахнувшись од пустих гординь,
До сповіді прозорої дістатись.

Хто ти мені
В моїй земній блакиті,
У сущім дні, як сонце золотім?
Літа з тобою,недарма прожиті,
Втонули вже в тумані молодім.

Дістатись до насущного,
До див,
Де б’ють з-під глею батьківські джерела,
Які іще з дитинства полюбив Вони в мені,
Їх сила не завмерла.

Хто ти мені? І радощі, і муки,
А їм повік поради не знайти.
Дзвенять у пам’яті юначі перегуки,
Та не втечеш до них від самоти.

Вони дзвінкочуть з-під життєвих скель
І струни - найтаємніші - торкають.
Попиймо, слово, з тих святих джерел Нехай в душі повік не замовкають!

Хто ти мені? Усе, що тільки мав,
Що чистим серцем у світи несу.
І на важких шляхах не забуваю
Твоєї вроди неземну красу.

Буруняться,
Борнонять вічну суть,
Ясним прозрінням омивають очі,
В краплині кожній істину несуть,
Неспокоєм в небесну креш стукочуть.

Вже вжалив жаль мою далеку
радість,
Вже дні осінні туляться до скронь,
Та гонить геть старечу безпорадність
Душі твоєї сонячний вогонь.

ОСКАРЖЕННЯ АБСУРДУ

Коли стає найвищим щастям труд,
Не віє смертю з ядерного мису,
То хто ж повірить, що життя - абсурд,
Що в поступу людськім не знайдеш
смислу,
Що сто доріг, а виходу нема,
Що всі вузли тільки війна розв'яже,
Що шлях до світла прояснить пітьма,
Що служить їй все існування наше.
Бридня!
Дурниці!
Думають отак,
Лиш духу звироднілого потвори,
Щоб породити в душах переляк,
Щоб звикнув люд до страху і покори,
Щоб жив невідворотністю кінця
І кожен день очікував, як плахи,
Щоб замінив комп'ютером серця,
Ганчір’ям модним світанкові стяги,
Упав у бруд зневіри і ниття,
На манівцях історії згубився.
Яке блюзнірство!
Не змовка життя!
Святий вогонь у кров його пролився.

ɋȼȱɌȺɇɄɈȼȺɆȿɅɈȾȱə
Донісся чистий звук рояля
З консерваторії І враз
Веселі промені роями
Влетіли у музичний клас.
І пролилася пісня гарна,
І в ніжний піднебесний глиб
Дихнула
Вулиця Ливарна
Всім хором золотавих лип.
Тим знукам я не тільки вікна,
А серце сонячно відкрив.
В блакить його поніс над віком
Небесний - не земний - мотив.
Він зводився,
Як дружня зграя
Веселокрилих журавлів.
Чия ж душа так чисто грала?
І чий так світло лився спів?
Дізнатись можна.
Та навіщо?
Нехай летить у білий світ
Розкрилено,
Як слово віще,
Як невмирущий заповіт!

•
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ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО
НА ТЛІ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Інтелектуальна
проза Валер’яна
Підмогильного
є знаковою для літератури 20-30-х років, а
його доля показова для цього періоду. Тривале
замовчування змінилося прискіпливим інтересом
науковців як до самої неординарної особи
письменника, так і до його творчості

17-18 лютого 2011 року
в Дніпропетровському національному
університеті
імені Олеся Гончара пройшла Всеукраїнська наукова конференція «Творчість
В. Підмогильного на тлі
розстріляного відродження», присвячена 110-річчю
від дня народження нашого земляка. Ученимифілологами та письменниками активно обговорювалися
питання методологічних засад творчості Валер’яна
Підмогильного,
істориколітературного і культурного
контексту, специфіка сучасної інтерпретації творів,
своєрідність образної і мотивної систем, концептуальність і смислова організація,
поетика психологізму.
Місце проведення конференції не випадкове, бо в
Дніпропетровськ Валер’ян
Підмогильний
потрапив
на зорі своєї юності, протягом десятиліття це місто
було життєвим простором
його особистісного і творчого становлення, відкрило
йому двері до освіти, професійного й мистецького
визнання. У 1918 році він
вступив до щойно створеного Катеринославського
університету на математичний факультет, та через
матеріальну скруту змушений був покинути навчання
і зайнятися викладацькою
діяльністю. У нашому місті друкував перші твори,
отримав схвальну оцінку кращих представників
української культури, в
тому числі і Дмитра Яворницького.
«Незважаючи

на те, що зв'язок Валер’яна
Підмогильного з Дніпропетровським національним університетом був досить нетривалий, університетський
колектив пишається тим, що
його історія тісно переплелася з долею великого сина
українського народу, - наголосила під час наукового
форуму декан факультету
української й іноземної філології та мистецтвознавства
ДНУ ім. О. Гончара Ірина Степанівна Попова. – Це людина, яка на крок випереджала
здобутки європейської філософії. Його романи «Місто»,
«Невеличка драма», «Повість
без назви», що належать до

Валер’яна
Підмогильного,
що не поступається західному письменству, є глибиною осягнення проблем
людського буття, стильовою
майстерністю і художньою
презентацією
становить

найкращих надбань української модерної літератури,
залишаються цікавими для
молоді, яка досліджує його
творчість. А наша конференція є конкретним кроком
в переосмисленні творчого
доробку письменника».
Проректор з науковопедагогічної роботи у сфері
гуманітарної освіти і виховання молоді В. В. Іваненко
зазначив, що в Дніпропетровському національному
університеті постійно приділяється увага дослідженню
сторінок нашого вітчизняного минулого: «Тут сформована атмосфера шанобливого
ставлення до кращих надбань вітчизняної і світової
культури, її неперевершених
представників.
Філософська і психологічна проза

важливу віху вітчизняного літературного процесу. Однак
інтелектуалізм і своєрідна
європейськість письма Підмогильного не виключають,
а увиразнюють його національну складову, реалізовану
в зображенні трагедії українського народу».
«Валер’ян Підмогильний
вибудовував державу українського слова. Для мене це
уособлення ідеального українського письменника, - говорить учасник конференції,
директор Ліги українських
меценатів, публіцист, громадський діяч Михайло Слабошпицький. - Уявіть собі,
молодим вважається літератор до 35 років. Подивіться
через цю дату на вік і життя
Валер’яна
Підмогильного,
що був розстріляний у 36

Валер’ян ПІДМОГИЛЬНИЙ

років. Десять років – це час
для становлення людини,
для того, щоб вона знайшла
себе; і водночас - це тривалість активної літературної
діяльності Валер’яна Підмогильного. Він одразу дебютував як класик, написавши
свої перші оповідання у вік
хлопчиська».
У Палаці студентів ДНУ, де
проходила конференція, гості ознайомилися з виставкою
видань творів письменника
та літературознавчих досліджень про нього «У світі прози
Валер’яна Підмогильного», а
також роботами студії народної вишивки «Оберіг». У залі
засідань відбулася прем’єра
аматорського фільму «Із забуття – в безсмертя. Валер’ян
Підмогильний», створеного
викладачами кафедри української літератури і студента-

ми факультету української й
іноземної філології та мистецтвознавства, де йшлося про
місця Придніпров’я, пов’язані
з іменем митця. По закінченні
першого пленарного засідання учасники конференції
переглянули виставу за мотивами однойменного твору
Валер’яна
Підмогильного
«Невеличка драма» студентського театру «Відлуння»
(художній керівник – доцент
кафедри української літератури ДНУ Олександра Гонюк). Наступного дня науковці відвідали історичний музей
імені Дмитра Яворницького і
Троїцький собор міста Новомосковська.
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О. Гончара. •
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Олег ЧОРНОГУЗ (Київ)

видь, знав ще
напередодні арештів, а я щойно
від тебе дізнався.
Він одразу замовк. Я ж щось
емоційно
йому
викладав по повній
програмі.
Мене почали друзі заспокоювати.
Мовчки підійшов
до мене і Григір,
будинку. Я тоді
поклав руку на
жив на хуторі
плече й нічого не
Відрадному, по
сказав, начебто
суті на протисвоїм жестом підлежному кінці
Григір ТЮТЮННИК
тримав - я тебе
від Печерська і
розумію, старий.
в центрі не так
Того вечора нам усім було не
часто бував, як «столичні».
до іменин.
Так ми називали тих, хто жив
Вдруге ми з Григором
недалеко від Хрещатика.
зустрілися через кілька днів.
Несподівано
піднявся
Цілком випадково. На ХреРостислав Самбук. Був такий
щатику, біля кафе «Червоні
прозаїк, писав пригодницькі
маки», куди частенько забіромани й повісті, в сюжети
гали письменники. Особливо
яких обов'язково вставляв
у гонорарні дні. Григір стояв
негативного персонажа недалеко від «Червоних мабандерівця, котрий активно
ків», на хіднику, і чи то когось
діяв у роки Другої Світової
чекав, чи то просто зупиниввійни не тільки на території
ся і про щось розмірковував.
України, а й за її межами: в
Я підійшов до нього і привіСмоленську чи ледь не в Тамтався. Руки не подавав, знабові. Автор українських(?)
ючи його звичку, що він може
детективів примружив очі і
тобі її не потиснути, якщо ти
якось зло, не дружелюбно
йому не до душі. Але він сам
ледь не закричав на мене, як
мені подав і, взявши за пледо людини ніби випадкової у
чі, тихо мовив:
цьому товаристві:
- А я, між іншим, мор- Саме в цей час у Києві
ський офіцер, - чи то серйозукраїнську інтелігенцію арено чи то жартома.
штовують, а цей анекдоти
- А я сухопутний, - відпорозповідає, - підкреслено і
вів йому в такт, згадавши про
зневажливо наголосив він на
своє навчання у військовому
слові «цей».
училищі.
Тут уже і я не стримався.
- Я добре розбираюся в
Бо, по-перше, я вперше посистемі автомата Калашничув про арешти, а, по-друге,
кова.
мене його слова страшенно
- Я також, - мовив я, зрообразили. У ті непевні роки чи
зумівши, що Григір п'яний. не вся українська творча інтеКраще поїхали додому, - залігенція перебувала на гачку
пропонував я.
КДБ і кожен із нас жив непри- Ні, почекай. Я все тебе
ємним чеканням: «візьмуть
хочу запитати, як тобі вдачи не візьмуть?». Ростислав
ється так добре описувати
Самбук писав антибандерівмісто, звичаї, міщан. Ти що
ські романи і я вважав його в
міський хлопець? Звідки в
нашому товаристві випадкотебе цей урбанізм?
вою людиною, і ( хоча я цього
- Ні, я також народився в
не можу стверджувати) позаселі, але школу закінчував у
штатним агентом «Контори
місті. У Станіславі.
Глибокого Буріння». Так тоді
- Я хочу мати твого
ми називали між собою КГБ.
«Аристократа...». Я його не
Сюжети Самбук брав також
читав. Але сьогодні про ньопереважно у тих, які того вего стільки розмов. Такий тичора арештовували. Там він
раж. Друге видання... Я хотів
час від часу виступав і в «конби його мати,- повторив підторі глибокого буріння» отрикреслено він. - Може, й сам
мав спеціальну літературну
напишу щось про місто.
премію. Здається, імені Фе- Я йому пообіцяв подалікса Дзержинського, якою
рувати. З автографом. Прийдуже пишався. Мабуть, саме
шов додому і навіть жартома
тому і я йому відповів досить
підписав роман: геній генірізко:
єві. Книжка з автографом
- Ти про арешти, воче-

ХАРАКТЕР
І ТАЛАНТ,
або

ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ

Я любив і люблю Григора Тютюнника. Як людину і
як великого письменника.
Не крикливою, не афішною
любов'ю. Не примазаною,
а щирою, якою і має бути
справжня Любов.
З Григором я не був у
близьких стосунках і ніколи
не намагався потрапляти
під тінь його генія, «новітнього Стефаника», як при
житті його називали друзі
та й читачі за неабиякий
талант українського новеліста.
У вузькому колі ми зустрічалися досить рідко.
Найчастіше на старий новий рік, 14 січня і 15 квітня,
на Суворова, 3, у квартирі
Євгена Гуцала. Під час першої дати народився Євген
Гуцало, під час другої його
син - Сергійко. Григір приходив тільки на 14 січня.
На 15 квітня приходили до
родини Гуцала переважно
ті, які в той самий день, як
і Сергійко, відмічали свій
день народження. Це Володимир Дрозд, Юрій Сердюк,
Віталій Дончик і я. Чи бував
у ті дні Григір Тютюнник - не
пригадую, але на дні народження Євгена Гуцала він
приходив обов'язково.
Запам'яталася мені ще
одна наша зустріч на квартирі Жені. Євгена Гуцала я завжди називав тільки Женею.
Зустріч відбулася, здається,
у 1972 році. Я на день народження Гуцала- старшого
трохи запізнився і прийшов
уже тоді, коли гості вийшли
з-за столу і, розташувавшись у кріслах й на дивані,
сиділи чомусь мовчки. Я
традиційно привітав Женю
з днем народження, щиро
побажавши йому здоров’я і
творчих успіхів і попрямував
до товариства. Потиснувши
кожному руки, розпочавши
свою зустріч чи то з анекдоту, чи народної усмішки. Але
у відповідь на мене повіяло
якимсь холодом. Усі мовчали і якось дивно дивилися
на мене, ніби я щойно звалився з неба чи з горішнього
поверху письменницького

зберігається в мене й досі.
На першому виданні «Аристократа...». Прикро, але мені
так і не вдалося тоді йому
передати перше видання
«Аристократа із Вапнярки».
Ми з ним не бачилися. Не міг
я занести і йому її додому. Я
навіть не знав, де Григір жив.
Уже пізніше мені довелося
його відвозити додому на
власній автомашині і я тільки
тоді дізнався, що квартира
Григора була на Андріївському узвозі.
Мав я ще одну передостанню зустріч з Григором.
Біля Спілки письменників, на
Банковій, 2. Григір, очевидно, отримав гонорар і роздавав, як завжди, тим, хто у
нього не викликав підозри,
або належав до його симпатиків, свої скромні гонорарні дарунки - чайні срібні чи
мельхіорові ложечки і щойно
з крамниці - носовички. Але
завжди роздавав через раз.
За принципом - тобі дам,
тобі не дам. Я стояв позаду
нього. Коли святкова учта дійшла кінця, він обернувся до
мене і сказав:
- Все, більше нема, - і поплескав себе по кишенях.
Дехто з письменників
стояв ні в сих і ні в тих. З певною і неприхованою гіркотою
на душі. І не тому, що йому не
дістався від самого Тютюнника подарунок, а тому, що
цей Тютюнівський жест свідчив, що він не обдарованого
або не сприймає як письменника, або підозрює його
в ненадійності. На початку
березня 1980 року, мабуть,
числа 3 або 4 ми в останнє
зустрілися з ним у письменницькому кафе «Еней». Григір сидів за столом зі своїм
другом - художником Миколою Дахном і ще з якимсь
молодим талантом, як я зрозумів з пізніших Григорових
слів. Також художником, але
пейзажистом, який малював не такі, як слід, з погляду
Тютюнника, художні полотна. Принаймні, таку думку
висловлював сам Григір і з
власної уяви малював перед
незнайомцем, якими мають
бути ті вічні картини пейзажиста: як степ, як небо, як
море, а не тимчасові тракторці й телеграфні стовпи
над полями з житом. Перед
творцями безсмертя стояли
фужери з шампанським. Я
підійшов до буфету і замовив собі каву. Григір почув
мій голос і запитав:
- Ти на машині?
- Так. на машині.
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- Відвезеш нас з Микольцею додому?! - показав він
на Дахна.
- Якщо треба, то відвезу.
- Треба. Ти ж бач ми уже
поліруємо, - він підняв фужер із шампанським. - Тобі
налити? -і тут же поправився. - Я й забув - ти ж нас із
Микольцею розвозитимеш
по хатах.
Саме того вечора трапилася в «Енеї» й ще одна
оказія. До Григора підійшов
щасливий і усміхнений один
із наших колег і начебто нікого з нас не помічаючи, кинувся до Григора і повідомив
його, що йому, Тютюннику,
щойно присуджено премію
імені Лесі Українки. Григір

услід, коли той витершись,
пішов до виходу, не сказавши ані слова.
Додому тієї ночі ми поверталися десь о другій чи
о третій годині. Пам'ятаю
трамваї уже не ходили, бо
на коліях працювала нічна
зміна робітників. На якомусь
мосту у напрямку Виноградаря Григір попросив мене
зупинитися перед нічними
ремонтниками. Ніби йому
конче потрібно було погомоніти з робітничим класом.
Признаюся чесно, я трохи
злякався за автомашину.
Та й за нас. Робітники були
озброєнні кирками, ломами.
молотками і в мене виникло
передчуття небезпеки.

на це нічого не відповів. Він
опустив голову і деякий час
дивився у фужер із шампанським. У відповідь не сказав
ані слова, не подякував і цю
новину сприйняв як неприємну звістку. Сидів довгий
час мовчки. Певне, хвилин
три-чотири. Принаймні, мені
так здалося. Тоді несподівано піднявся і рвучко вихлюпнув шампанське в обличчя
колеги, який його привітав з
присудженням досить таки
престижної
літературної
премії.
- А ти собі взяв Шевченківську? - кинув йому Григір

Я кілька разів попросив
Григора не виходити з авто.
Мовляв, уночі робітники злі,
можливо, й голодні, а ми
ситі й п'яні та ще й мітингувати посеред ночі зібралися.
Усі сплять, а тут «буржуа»
роз'їжджає на авто й працювати заважає. Григір мене не
слухав. Він мовчки вийшов з
машини, ступив всього кілька кроків і на певній відстані
від робітників зупинився.
Зняв з голови свою улюблену кепку, схилив низько до
землі голову і щось приємне
сказав «народу». «Народ»
перестав довбатися в колії і,

• ВІСТІ З ДІАСПОРИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Дорогі брати і сетри, як в Україні так
у світі, до Вас звертається голова Ради
Оборни і Допомоги Українцям Українського Конгресового Комітету Америки
Іван Буртик з таким повідомленням. В
селі Долинка Карагандинської обл., зберігся уцілілий великий будинок головної
команди ГУЛАҐу. За довголітні старання
з поміччю президента Назарбаєва та губернатора обл., будинок перебудовано
на "Музей пам'яті жертв політичних ре-
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обпершись об «зброю» - відбійні молотки, ломики і кирки
- мовчки дивився на Григора
й прислухався до його слів.
Після кількох абзаців свого
душевного нічного виступу, робітники взагалі кинули
свої залізяки і підійшли впритул до Григора. Він їх просто
зачарував своєю промовою
і щирістю. Пам'ятаю, що він
про щось говорив дуже душевне. Співчував їм. Мовляв,
ось такі волоцюги і п’яндиги,
по Києву від нічого робити
вештаємося. А ви, бідні і нещасні, які б мали зараз лежати під теплими ковдрами,
оце в таку пору довбаєте асфальт і кладете просмолені
шпали. Щось, пам'ятається,
в такому плані, але не так
примітивно, як це по пам'яті
подаю я. Закінчилася ця нічна вистава тим, що Григір
розцілувався з народом і ми
вже після цього поїхали шукати квартиру Миколи Дахна, яка знаходилася, за його
словами, на проспекті Правди, напроти медвитверезника. Тому ми спочатку шукали
медвитверезник.
- Знайшли? - поцікавився Микола Дахно.
- Знайшли.
- Тепер переходьте на
протилежний бік вулиці.
Отам і мій будинок.
- А яка в тебе квартира? запитав я.
- Там на стіні паспорт, відповів Микола.
- Який ще паспорт?
- Металевий. А ти підійди
і прочитай.
Я так і вчинив. Справді
праворуч від вхідних дверей
тьмяніла металева табличка
і поміж інших прізвищ мешканців під’їзду я прочитав Микола Дахно і номер його
квартири.
7 березня уже з Миколою
Карпенком, нашим гарним
поетом і людиною, ми приїхали в Івано-Франківськ.
Моєму другу і колезі по перу

пресій", який вже є відкритий. Знаючи,
що українців було найбільше в таборах
Гулагу, управа Музею закликає українців,
які були в тих таборах, або їх родин, присилати тих жертв експонати, які хто має.
Найважливіше: ім'я і прізвище, де родився, коли був суджений, защо, на скільки
літ, помер, чи ще живе.
Поштова адреса Музею: Республика Казахстан, Карагандинская обл.
п. Долинка,101604 ул. Школьная 39,
Музей памяти жертв политических
репрессий. Директору Клишнековой
Марине Ивановне.
Вагомість в тому, що це є єдиний у

й жанру, сатирику Павлу
Добрянському 6 березня
виповнювалося 50 років.
Павло і Григір були ровесниками. Ми зайшли з Миколою в Івано-Франківську
Спілку письменників і відчули ту ж саму важку, гнітючу атмосферу, як колись у
Євгена Гуцала на його тому
пам'ятному з розповідями
про арешти дні народження. І тут, у Спілці, також усі
присутні сиділи мовчазні,
насуплені, холодні. Не пригадую вже хто першим із
них звернувся до нас і здивувався, що ми приїхали.
Здається, Степан Пушик:
- Що трапилося з Григором?
Нас ошелешило це запитання, бо ми нічого тоді
ще не знали.
- А що з ним трапилося?
- перепитав я Пушика і додав. - Два дні тому я з ним
бачився. Все було нормально.
- Як нормально? Нам
сьогодні повідомили, що
Григір помер.
Чи треба казати, як тоді
ця страшна звістка нас приголомшила. Ми з Миколою
вирішили відкласти своє
святкування
у
Добрянського і повернутися негайно до Києва. Але яким
був наш розпач, коли виявилося, що єдиний рейс
Івано-Франківськ - Київ
уже відбувся. Літак у цей
час якраз приземлявся на
київському літовищі і, зрозуміло, без нас. Так що київська трамвайна зустріч з
Григором Тютюнником була
моєю останньою зустріччю.
Останньою і незабутньою.
Хто б міг тоді із нас подумати, що людина з таким
характером, таким талантом могла піти із життя добровільно, поставивши свій
останній автограф на власній шиї, яку він за життя ні
перед ким не згинав.
•

світі такого роду Музей репресованих,
а українців було близько двох мільйонів,
то слід подбати, щоб хоч по смерті задокументувати та вшанувати їх пам'ять.
Ми просимо всю нашу пресу та Інтернет
подбати про поширення цієї інформації,
щоб не залишилось ні одної родини, яка
б не могла скористатися з цієї можливості увіковічнити пам'ять даної жертви.
Ми закликаємо всіх туристів, які відвідують Казахстан, зазначити в своїй
програмі Музей у Долинці. Заздалегідь
дякую.
З пошаною і дружнім привітом
Іван БУРТИК ( Ню-Джерзі, США).
•
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• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ
Олександра СКОРА

***

Я колись ще навідаю те королівство,
Де в купавах палацик смарагдово-злотий.
З кришталевими вежами в нього покрівля,
А довкіл чебрецево-полинні розлоги.
В нім під вечір займалися вікна свічками,
Й завмирали в солодких мелодіях плеса,
І кружляли невидимі пари із казки...
Там принцеса жила, мрійноока Олеся.
Виростала вона в дивосвіті любові,
Де пташиний розмай і простори духмяні.
Й розквітала для неї алея шовковиць
В яблуневому саді, Алея Кохання.
Чи й тепер ще стоїть той палацик на плесі
З кришталевими вежами в синіх розлогах...
Де поділась маленька мрійлива принцеса?
Я шукаю в своє королівство дорогу.
Світлана ПОЛИВОДА

***

Тупцююся на схрещенні доріг,
Таємність майбуття мене лякає.
А срібний молодик свій гострий ріг
У небі, що в цей час таке безкрає,
Безпристрасно-безжурно коливає
Й малює щось промінням коло ніг.
Та безтурботність ця - міраж, обман,
Бо не самотній він, він - Одиниця!
Прозрію я, розвіється туман.
Один у полі - хто шляхів боїться.
Піду, і герць з невдачами скінчиться.
І смуток наді мною вже не пан!
Леонід НАСТАЧЕНКО

ОГОЛЕННЯ ДУШІ

Я не ховався з жодною із справ.
Я не боявся виглядати смішно.
Я від життя на подив мало брав.
І все ж я признаюся: грішний, грішний.
Гріхи мої не наслідок інтриг,
Не наслідок злодійства чи обману.
Можливо, так грішити я не міг
Ще від народження. Перечити не стану.
Однак єство ламається життям.
Інстинкт тваринний заганяє в стадо
Безвольні душі, і без каяття
Всяк виправдатись поспішає радо.
Я ж не зрікаюсь, весь я на виду.
Сповідаюсь у всіх негарних вчинках.
До кожного на вимогу прийду,
Відкрию душу і скажу в чім винний.
Покірно, чесно душу оголю.
Нехай летять до біса плоті шмаття.
Ніяких сумнівів, ніякого жалю:
Від себе гріх не можна заховати!

Я НЕ ЛЮБЛЮ...
Я не люблю інтриг і лицемірства,
Неправди і півправди не терплю.
Хоч що скажу у очі, особисто.
Образу, горе з кожним розділю.
Я ненавиджу шепіт за спиною,
Повчання-раду вдавано круту.
Я не люблю, коли на ти зі мною,
Та ще до того не на чистоту.
Я ображаюсь на брутальне слово,
Пихатість ситу, кривду і брехню.
Невільник честі буду знову й знову
Просити в Бога стійкості й вогню.
Я не терплю вагань і дофенізму,
Пересторог, сповитих страхом дій.
Я не сприймаю логіку "залізну",
Що нею користується крутій.
Не важу я на словоблудну щирість,
Непереконливість сумнівних лем.
Лише у справи ладен я повірить,
Хоча б у часточку - усунутих проблем.

ЗЕМЛЕ, ДАЙ НАСНАГИ
Кароока мати, Україно мила,
Земле, серцю люба, мій коханий край!
Ти мене родила, ти мене ростила.
Це прошу останнє - ще надію дай
Розірвати пута хижої держави,
Що тебе, як в пастку, в сором завела.
Побороти підлих, збавитись лукавих,
Що дітьми зозулі з-під твого крила,
Виштовхавши рідних, вибились у "люди"
І не пам'ятають, чий же вони рід.
Подивися, нене, нині вони всюди,
І їдять тобою вирощений хліб.
Я ніщо не прошу від ції держави,
Бо просити - тільки сором оголять.
Я чужий для неї, я не маю права...
Я дивлюсь їй в очі з сумом звіддаля.
В ній немає місця совісті і честі,
Все втонуло в хвилях лжі і хабарів.
Дай же, Земле, Сина, щоб зумів повести
Боротьбу зі Змієм, що в краю осів!

ВІЧНІСТЬ
А життя?.. А життя, як завжди, як завжди
Мчить і мчить, час не знає зупину.
Все мина і ніяке, ніяке "Зажди!"
Не завадить йому в небуть линуть.
Щось значніше, то пам'ять непевно трима...
Але мить - навіть тисяча років.
В межах вічності ж котрих, до речі, нема,
Врешті зникне найсаме високе.
Тож для чого страждать, катувати думки,
Катувати свій розум, свідомість?
Жити в вічнім бою, лити сльози палкі,
Догоджати безжалісній втомі?
Я не знаю, мабуть незбагненне щось є,
Що свідомість людська, як не бийся, не втямить.
Є ж бо радість в житті і питання моє.
Дійсність вповні людськими світами.
Кожен має свій світ, неповторний, живий,
Сподівається, прагне, плекає надії.
Між мільярдів світів, безумовно, є мій,
Пояснити лише я його не зумію.

О, ДУШЕ, НЕ СТРАЖДАЙ!
Літа летять! О, Душе, не страждай!
Життя прекрасне, повне сонця світла!
Хай літо відійшло, нехай весна відквітла,
Хай холодом війнув вічносмиренний край.
Життя - благе, життя - здобуток мрій.
Хай сум, печаль і страх тісняться краєм.
Чи ж нудьгувать тобі, тій, що межі не знає,
Тобі о, Душе, вічно молодій?
Чекай, діждемся, радість забринить.
Вона іде, вона насправді манить.
Вона напевне теж будує плани
І теж чекає всеосяжну мить.
Молись, молись! Нехай побачим знак.
Вона на небі вибудує зорі.
Якщо ж мине, не будем лаять долі.
Життя прожити варто і за так!

ВЕЧІРНЯ МОЛИТВА
Призахідне сонце на ясне проміння,
Як перли нанизує краплі дощу.
Як брама до Раю в небеснім склепінні,
З'явилась веселка, щоб кожен відчув.
Бога - хто вірить у праведність слова
Бога - хто живить свідомість свою
Таїною світу, що завжди готова
Утішити душу на самім краю.
Темнішає хмара і сонце все більше
Насичує райдуги сім кольорів.
І думка про вічне снується вільніше,
І лине в безмежжя Богині-Зорі.
Уява і дійсність сплітаючись з часом,
Карбують свідомість руном золотим.
Сонце за обрій сідаючи, гасне,
І брама небесна зникає за ним.

•
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НАЦІЯ ЖИВЕ, ДОКИ МИСЛИТЬ
мережу. Також придбано
необхідну навчальну літературу. За рахунок коштів Проекту TEMPUS для
Центру придбано сучасне
комп’ютерне обладнання
(16 комп’ютерів, 2 ноутбуки, багатофункціональний пристрій, проектор,
комутатор з точкою доступу Wi-Fi). У Центрі уже
розпочато навчання пілотної групи у складі 16
держслужбовців», - наголосив ректор.
І під час відкриття центру, і в розмові зі студента-

ти сучасні вимоги ринку
праці, прагнення роботодавців отримати висококваліфікованого молодого
фахівця. Відкриття Центру підвищення кваліфікації державних службовців демонструє саме таку
взаємодію
класичного
університету і роботодавця – у даному випадку Головдержслужби України
– у визначенні пріоритетних напрямків підготовки
і перепідготовки фахівців
для органів місцевого самоврядування.
Мій досвід спілкування зі студентами свідчить,
що сьогодні молоді люди
все більше усвідомлюють
власну відповідальність
за якість отриманих у
ВНЗ знань та самі прагнуть стати конкурентоспроможними фахівцями.
Сьогодні у Дніпропетровському
національному
університеті я зустрівся
з розумними і талановитими студентами, які вже
досягли певних успіхів у
всеукраїнських олімпіадах, здобули перемоги

ми, заступник міністра Євген Суліма наголошував,
що сьогодні стратегічним
напрямком розвитку галузі міністерство визначає
підвищення якості освіти.
«У сучасному розумінні
якісна освіта – це не тільки
теоретичні знання, отримані з підручників. Світові
тенденції демонструють,
що велику роль відіграє
практика, як у наукових
лабораторіях, так і на підприємствах, – підкреслив
Євген Миколайович. –
Тільки так можна зрозумі-

світового рівня. Ви знаєте, нація живе доти,
доки вона мислить. Тож
я закликаю молодь продовжувати і відроджувати
наші традиції у науці» звернувся заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту до студентів
механіко-математичного
факультету та прикладної
математики.

Н

а базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
відбулося урочисте відкриття Центру підвищення кваліфікації державних
службовців.
Центр відкрили заступник міністра освіти
і науки, молоді та спорту України Є.М. Суліма,
ректор ДНУ ім. О.Гончара
М.В. Поляков і начальник
управління
державної
служби Головдержслужби України у Дніпропетровській області О.Л.
Молошна.
Центр
підвищення
кваліфікації
державних
службовців створено в
рамках
міжнародного
Проекту TEMPUS «Мережі освітніх центрів сучасних технологій місцевого
самоврядування (ECESIS,
HES_JEP-00232-2008)»
за фінансової підтримки
Євроспівдружності.
Проект
організовує
мережу навчальних центрів на базі провідних регіональних університетів
для перепідготовки державних службовців органів
місцевого самоуправління
за напрямком сучасних інформаційних технологій та
іноземної мови. TEMPUS
ECESIS об’єднує 19 партнерів з Іспанії, Німеччини,
Польщі, Словаччини, Вірменії, Молдови, Росії,
України. Під час виконання
Проекту 7 викладачів ДНУ
пройшли
перепідготовку в університетах країн-

партнерів ЄС та одержали
досвід застосування інноваційних технологій, який
вони почали впроваджувати під час навчання пілотної
групи державних службовців у створеному Центрі.
Ми дуже ретельно готувалися до відкриття
Центру. За рахунок університету
відремонтовано
приміщення; обладнано
аудиторію спеціалізованими меблями та підключено до мережі Internet усю
техніку через університетську телекомунікаційну
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Інформаційноаналітичне
агентство ДНУ
ім. О. Гончара. •
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ЗОРЯНА НАДІЯ ВАСИЛЬКІВЩИНИ
Знаковою прикметою ХХІ століття для педагогів
Дніпропетровщини став той факт, що за ініціативи
голови облдержадміністрації О.Ю.Вілкула
було розроблено регіональний проект „Новій
Дніпропетровщині – новий стандарт освіти”. Це
дозволить освітній галузі Дніпропетровщини вийти на
новий рівень освітніх послуг в Україні, бути лідером, як
того вимагає голова облдержадміністрації О.Ю.Вілкул.
„Одним з пріоритетних напрямків є турбота про обдаровану й талановиту молодь,
її творчий, інтелектуальний,
духовний та фізичний розвиток. Адже саме молоді люди
в майбутньому будуть визначати шляхи розвитку науки,
економіки, медицини, мистецтва, – вважає заступник
голови облдержадміністрації
Марія Іванівна Пустова. – Обласна влада робить все, щоб
такі діти отримували реальну
підтримку, відчували до себе
увагу з боку керівництва Дніпропетровської області.” . І
свої слова Марія Іванівна підтримує реальними справами.
Разом із народним депутатом Верховної Ради
України Самойленком Юрієм
Павловичем та депутатом обласної ради Бондарем Дмитром Васильовичем Марія
Іванівна вже вдруге не тільки
зустрічається із школярамивідмінниками, але й вручає
їм стипендію за успіхи в навчанні за результатами І-го
півріччя 2010/2011 навчального року.
9 лютого до міста Дніпропетровська приїздять 30
учнів 20 шкіл Васильківського
району, які отримали найвищі

шкільні показники у навчанні.
На базі Дніпропетровського
обласного
ліцею-інтернату
фізико-математичного профілю була проведена урочиста церемонія нагородження юних васильківчан
грошовими преміями, які з
найкращими
побажаннями
подальших успіхів та звершень їм вручили депутат Верховної Ради України Ю.П. Са-

мойленко, заступник голови
ОДА М.І.Пустова та депутат
обласної ради Д.В. Бондар.
Потім молодь ознайомиться
з умовами навчання у обласному ліцеї-інтернаті фізикоматематичного профілю.
Потім на школярів чекали
екскурсія до діорами „Битва за Дніпро” і відвідування
Дніпропетровського дитячоюнацького центру міжнародного співробітництва.
Майстер-клас по скалолазенню та льодолазенню
для гостей Центру провели
майстри спорту міжнародного класу.

Наприкінці екскурсійної
програми учасники заходу зібралися біля вогнища,
де юнаки й дівчата ділилися
враженнями, висказували побажання й дякували за цікаво
проведений день.
Дуже гарно, що заходи з
вшанування відмінників навчання стають у Дніпропетровській області традиційними. Це свідчить, що наш
регіон не тільки активно запроваджує додаткову власну
систему заохочень для обдарованої молоді, але й зростає
їх кількість та обсяг.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА. •

• Навчаючи, ми виховуємо і, виховуючи, навчаємо. Громадсько корисна робота має важливе

С ЛОВ А
СТ І
МУДРО

пізнавальне й виховне значення, бо вимагає від людини творчої ініціативи, всебічності інтересів, безкорисливого ставлення до справи, любові до людей, до свого колективу і просто доброго, чуйного серця.
• Байдуже, індиферентне ставлення до навколишнього світу робить людей нудними, бездіяльними, а їхнє життя — сірим та одноманітним. Хороші почуття спонукають до діяльності, ста-

ють рушійною силою в поведінці, роблять людину енергійною, чуйною, життєрадісною, душевною.
Ось чому позитивні чуття — то велике моральне багатство, про яке мудрі батьки починають дбати з перших місяців
життя дитини.

Олександр ПІНТ. •
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ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ
КРИТЕРІЇВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ

Одним з важливих аспектів освітянської діяльності є
питання ліцензування і атестація навчальних закладів
та їх відповідного кадрового забезпечення. Від
кваліфікованого кадрового рішення, його успішного
виконання в значній мірі залежить кінцевий результат –
навчений учень з вагомим багажем знань.
У даному контексті питання ліцензування та здійснення
державного контролю за дотриманням ліцензійних
умов освітньої діяльності, кадрова політика в галузі
освіти Дніпропетровської області відіграє важливу
роль в оновленні змісту загальної середньої освіти,
забезпеченні рівних умов доступу до якісної освіти, у
задоволенні інтересів освітян у професійному зростанні
й забезпеченні потреб регіону кваліфікованими
педагогічними кадрами, мотивацію їх до самоосвіти.
Законами України „Про
освіту” і „Про загальну середню освіту” державна атестація навчального закладу визначається як основна форма
державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і
форм власності.
Метою державної атестації визначено здійснення
державного контролю за їх
діяльністю і проводиться вона
для забезпечення реалізації
єдиної державної політики у
сфері дошкільної, загальної
середньої та позашкільної
освіти.
Основними принципами
атестації визначено: плановість, об’єктивність, науковість, компетентність, гласність та коректність.
Атестація
проводиться
шляхом здійснення атестаційної експертизи не рідше
одного разу на 10 років.
Організаційне
забезпечення та контроль за
проведенням
атестаційної
експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності здійснює
регіональна експертна рада
(РЕР).
Атестація позашкільних
навчальних закладів комунальної форми власності
здійснюється відповідними
органами управління освітою,
підпорядкованими обласним,
районним державним адміні-

страціям, до сфери управління яких належать позашкільні
навчальні заклади. Атестація
загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів комунальної та приватної форм
власності здійснюється головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.
Загальний висновок щодо
рівня освітньої діяльності
закладу робиться на основі аналізу її оцінювання з використанням
орієнтовних
критеріїв, розроблених та
затверджених Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України. Зазвичай, оцінці
експертів підлягають: організація навчально-виховного
процесу та його ефективність; управління навчальним
закладом і здійснення соціального захисту, збереження
та зміцнення здоров’я учнів і
працівників закладу.

Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка, а закладу, що
здійснює підготовку за рівнем
повної або базової загальної
середньої освіти, підтверджується право видачі документа про освіту державного
зразка.
У 2010 році було проведено 10 засідань Дніпропетровської регіональної експертної
ради з питань ліцензування
та атестації навчальних закладів, на яких розглянуто
325 ліцензійних та атестаційних матеріалів, 108 закладів
освіти пройшли ліцензування
(з них 95 у сфері професійнотехнічної освіти та 13 – у сфері дошкільної, позашкільної та
загальної середньої освіти).
З 219 закладів, що атестувалися, визнано атестованими: 9 професійно-технічних,
131 загальноосвітній та 79
дошкільних навчальних закладів, до експертизи яких залучалися фахівці Дніпропетровського обласного інституту

післядипломної педагогічної
освіти та місцевих органів
управління освітою міст Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь і Дніпродзержинськ.
У 2010 році за ініціативи
голови облдержадміністрації
О.Ю.Вілкула прийнято регіональну програму розвитку
освіти області – Дніпропетровський стандарт розвитку
освіти. Відповідно до поставлених керівництвом області
завдань ми повинні вийти на
новий рівень освітніх послуг в
Україні, стати лідером у сфері
освіти.
Зважаючи на це, на 2011
рік головним управлінням
освіти і науки облдержадміністрації заплановано здійснити ряд заходів з державного
контролю за здійсненням
освітньої діяльності, а саме:
здійснення перевірки 14 приватних навчальних закладів з
дотримання Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти
та 7 – з професійної підготовки; вивчення управлінської
діяльності з питань підготовки та проведення державної
атестації і надання методичної допомоги (Новомосковський,
Криничанський,
Павлоградський, Синельниковський, П’ятихатський райони, міста: Кривий Ріг, Синельникове, Новомосковськ,
Орджонікідзе).
У поточному році вже
проведено нараду за участю
керівників обласних комунальних закладів освіти щодо
підготовки та проведення
державної атестації.
Результати щодо проведення державної атестації будуть постійно аналізуватись
фахівцями головного управління освіти і науки облдержадміністрації, а підсумки –
оприлюднюватись у засобах
масової інформації.
Леонід ОЛЕФІР
(на світлині - вгорі)
заступник (перший)
начальника головного
управління освіти і
науки ОДА. •
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ЗМАГАЛИСЯ У ТРЬОХ
НОМІНАЦІЯХ

КОМАНДА ШКОЛЯРІВ
ІЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСІЛА ПЕРШЕ МІСЦЕ
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ВІДКРИТОМУ
КОНКУРСІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Наприкінці січня 2011 року в м. Тернополі на базі
Тернопільського обласного комунального центру науковотехнічної творчості школярів та учнівської молоді відбувся
Всеукраїнський відкритий конкурс учнівської молоді з
інформаційних технологій.
Конкурс стимулює інтерес дітей до поглибленого
вивчення інформаційних технологій, допомагає поширенню
і впровадженню сучасних прийомів і методів навчання
в навчально-виховний процес гуртків інформаційнотехнічного профілю, а також сприяє виявленню обдарованої
молоді та наданню їй допомоги у виборі професії. Змагання
відбуваються на високому рівні із залученням професорськовикладацького складу, наукових працівників, аспірантів,
студентів закладів вищої освіти та науки України до роботи з
учнівською молоддю в галузі інформаційних технологій.
Кожен рік цей дивовижний конкурс збирає талановиту
молодь з усіх куточків нашої країни. Цього року у конкурсі
взяли участь понад 60 школярів у складі 19 команд з 18
областей України і міста Севастополя.
Учасники змагалися у трьох номінаціях: «Програмування», «Офіс-менеджмент», «Web-дизайн». У першому
турі змагань учасники повинні були захистити свої власні
проекти, які вони привезли у Тернопіль. Другий тур, це дуже
важка 4-годинна практична робота.

ЗВІТ

За рішенням суддівської колегії І місце посіла команда
Дніпропетровської області, ІІ місце – команда міста
Севастополя; ІІІ місце – Івано-Франківська команда.
Нагороди і всеукраїнське визнання отримали учні
Криворізького гуманітарно-технічного ліцею Сергій Гулько,
Елізабет Трішина та Віктор Ніколаєнко.
Протягом чотирьох років Дніпропетровська область
завжди здобувала призи у цьому непростому і престижному
конкурсі. У своєї скарбничці ми вже мали два І та ІІ других
командних місць. Ця нова перемога в черговий раз
підтверджує високий рівень знань і вмінь творчо обдарованої
молоді Дніпропетровщини.
Наталія ДЕВ’ЯТКО. •

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОБЛАСНОГО
БЮДЖЕТУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ В 2010 РОЦІ

Загальний обсяг бюджетних призначень обласного бюджету галузі у 2010
році складав 373,6 млн грн., що більше
минулорічного показника на 62,4 млн
грн. (2009 рік – 311,2 млн грн.).
Виконання обласного бюджету
по фінансуванню загального фонду –
98,6% від затверджених призначень, заборгованість по соціально-захищеним
видаткам обласного бюджету відсутня.
Середня заробітна плата працівників закладів освіти обласного підпорядкування станом на 01.01.2011 склала 2364 грн., в тому числі педагогічних
працівників – 2985,6 грн.
У рамках реалізації заходів регіональної програми розвитку освіти, з
метою забезпечення стабільного функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів протягом року:
придбано 20 шкільних автобусів
для забезпечення безкоштовного підвозу учнів та педагогічних працівників в
сільській місцевості області до місця навчання і додому на суму 5476 тис.грн.;
у загальноосвітні навчальні заклади області встановлено 32 навчальні
комп’ютерні комплекси, на що використано 2100 тис.грн.;
придбано для закладів освіти області 2,9 тис. примірників підручників,
посібників, навчально-методичної літератури на суму 698,9 тис. грн.;
оздоровлено понад 1,4 тис. дітей
пільгової категорії (на оздоровлення витрачено 3807,5 тис. грн.);

використано 2111,3 тис.грн. для
проведення реконструкції котельні КЗО
“Криворізький обласний ліцей-інтернат
для сільської молоді”;
завершені роботи по реконструкції
Дніпропетровської загальноосвітньої
спеціальної школи-iнтернату для глухих
дітей на суму 5142,11 тис.грн., надвірної будівлі Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру
дітей та учнівської молоді на суму 718,0
тис.грн.;
на завершення реконструкції корпусу А-2 Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти з надбудовою мансардного поверху використано 4975,05 тис.грн.,
котельні КЗО “Криворізький обласний
ліцей-інтернат для сільської молоді” 2111,3 тис.грн.
Всього на виконання ремонтнобудівних робіт в закладах освіти обласного підпорядкування профінансовано
41220,7 тис.грн., з них на суму 21610,5
тис.грн. проведено капітальні ремонти
в 36 закладах освіти.
За результатами підсумків обласних конкурсів „Кращий молодий вчений
року” та „Краща рада молодих вчених
року” визначено 12 переможців серед
молодих вчених та 3 кращі ради молодих вчених, які були нагороджені ноутбуками та мультимедійними проекторами на суму 141,3 тис.грн.
Виплачено стипендії 178 кращим
учням професійно-технічних та сту-

дентам вищих навчальних закладів
на загальну суму
570,4 тис.грн. (враховуючи стипендіатів обласної іменної стипендії імені О.М.
Макарова).
На виплату 265 обласних іменних
стипендій переможцям другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу з
захисту науково-дослідних робіт учнів –
членів Малої академії наук України профінансовано 712 тис.грн.
На виплату одноразової премії науковим керівникам науководослідницьких робіт переможців ІІ та ІІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді - 86,4 тис.грн.
1000,0 тис.грн. профінансовано на
проведення обласних масових заходів
серед школярів.
Крім того, протягом 2010 року за
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на загальну
суму 1,4 млн.грн. було здійснено капітальні ремонти 4 закладів освіти Дніпропетровської області та придбано
інформаційно-довідникове видання.
За рахунок субвенції з обласного
бюджету державному бюджету було
направлено 1,3 млн.грн. на зміцнення
матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів.
Наталія ЛИТВИНЕНКО,
заступник начальника головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації. •
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ПРО
ВІДЗНАЧЕННЯ
ДНЯ
СОБОРНОСТІ
УКРАЇНИ

Згідно з дорученням Адміністрації Президента України від
11.01.2011 № 41-01/16 щодо відзначення 22 січня Дня Соборності
України, відповідного доручення Кабінету Міністрів України від
19.01.2011 № 2466/1/1-11 до листа Глави Адміністрації Президента
України від 17.01.2011 № 02-01/152
у навчальних закладах області з 17
по 21 січня 2011 року відбулися
інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на патріотичне виховання молоді, а саме:
круглі столи, уроки громадянськості, виховні години, години
спілкування на теми: „Історія української державності”, „День Соборності України: навіки разом”, „Україні, єдиній та незалежній, жити у
віках!”, „Прийди до серця, Україно,
благослови добром мене!”, „Задзвеніли срібні дзвони в Україні”;
тематичні лінійки „Живи моя
держава, Україно”, „У єдності –
наша сила”;
усні журнали „Мій рід, моя
Батьківщина – це все моя Україна”,
„З Україною в серці”;
конкурси ораторського мистецтва „Що кличе нас до життя на
землі?”, „Лети, моє слово крилате”, українознавчі вікторини „У своїй хаті своя правда і сила, і воля”;
засідання літературних віталень „Україна – Батьківщина: я
мала її частина”, „Мій рідний краю,
Україно, найкраще місце на землі”;
виставки дитячих малюнків
„Мальовнича Україна”;
віртуальні подорожі „Сторінками історії: утворення Української
незалежної держави”, „Від козаччини до української держави”;
тематичні виставки літератури
у бібліотеках навчальних закладів
„Історична віха української держави”.
На базі Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для вчителів історії було проведено лекторій
із відповідної тематики за участю
науковців
Дніпропетровського
національного університету ім.
О.Гончара (20.01.2011).
До навчально-тематичних планів курсової перепідготовки всіх
категорій педагогічних працівників Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти включено теми, що
розкривають питання ролі проголошення Акта злуки Української
Народної Республіки і ЗахідноУкраїнської Народної Республіки в
історії України.
Прес-сектор ГУОН ОДА. •

І СПІВАЮТЬ,
І ТАНЦЮЮТЬ,
І В ІНТЕРМЕДІЯХ
ГРАЮТЬ...

На Юр’ївщині (найпівнічніший район Дніпропетровщини) розпочалися традиційні щорічні «Зимові
вечорниці».Серед аматорів сцени - обов'язково беруть участь і школярі місцевих шкіл.
На світлині: учні середньої школи Новогригорівки перед початком веселого і цікавого дійства.
Фото Андрія КОЦЮБИНСЬКОГО.
•

ДБАТИ ПРО РОБІТНИЧІ КАДРИ

На Дніпропетровщині реалізується
проект зі стабілізації ринку робітничих
спеціальностей. Це один з пріоритетних
напрямів роботи в розвитку професійнотехнічної освіти, яке визначив перед
освітянами голова облдержадміністрації
Олександр Вілкул.
У 2011 році до підготовки робітничих
кадрів будуть залучати роботодавців.
Таку роботу планують організувати в області за рахунок створення навчальнопрактичних центрів. В області вже
функціонує 6 регіональних навчальнопрактичних центрів будівельних технологій, 1 центр зварювального будівництва, 1
– з підготовки фахівців торгівельної галузі, 4 – туристично-готельного сервісу, 1 –
зв’язку та інформаційно-консультативних
технологій.
До 2015 року на Дніпропетровщині буде створено ще 18 навчальнопрактичних центрів із впровадження в
навчальний процес інноваційних виробничих технологій.

«Підготовка робітничих кадрів та забезпечення їх першим робочим місцем
– одне з головних завдань обласної влади в галузі освіти. Робота навчальнопрактичних центрів дозволить готувати
робітничі кадри в умовах, максимально наближених до сучасних умов виробництва.
Це також дозволить забезпечити регіональний ринок праці конкурентоспроможними робітничими кадрами», – зазначила
під час розширеного засідання обласної
міжгалузевої ради з професійно-технічної
освіти Марія Пустова.
Відповідно до потреб ринку праці
підготовка робітничих кадрів за державним замовленням здійснюється в області за 163 професіями, з яких понад
75% мають 2 спеціальності. У 2010 році
введені нові професії такі як «Квітникар.
Робітник зеленого будівництва», «Фотограф (фотороботи)», «Фотограф. Оператор комп’ютерного набору», «Робітник з
комплексного обслуговування і ремонту
будинків» тощо.

ДОВІДКА: У Дніпропетровській області функціонують 64 державні
професійно-технічні навчальні заклади, в тому числі: 16 центрів професійнотехнічної освіти; 6 вищих професійних училищ; 25 професійних ліцеїв; 12
професійно-технічних училищ; 5 навчальних центрів при установах виконання
покарань.
В цих закладах навчається понад 30 тис. учнів та слухачів, з них більше 28
тис. учнів отримують професію за державним замовленням.
У 2010 році в професійно-технічних навчальних закладах було підготовлено
майже 24 тис. кваліфікованих робітників.
За інформацією ІПС ГУОН ОДА.

•
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КОЛИ І СОНЦЯ МАЛО
Інтерв’ю з Василем ПЕРЕТЯТЬКОМ, автором книги «Доля-кутя».

Часопис
«Бористен»
вже повідомляв про вихід
книги Василя Перетятька
«Доля-кутя» у видавництві
«Пороги».
Редакція одержує чисельні
відгуки читачів на самобутню
збірку журналіста. Несподівані метафори прози в поезіях
автора беруть витоки з народного фольклору, бо творцем
мови є народ, нація.
Сюжети новел і коротких
повістей мають документальну
основу - долю своїх односельців - жителів Шульгівки, що на
Петриківщині.
Особливо западає в душу
нарис «Коли чую слово Україна», який свого часу публікував
«Бористен».
Автор в документальній повісті «Кадр для генсека. Межі
(?) телевежі» цікаво розповідає, а точніше - оригінально
пише про особливості роботи
телевізійного журналіста, здійснює власні теоретичні відкриття самобутньої діяльності
творчої людини.
А нариси про наших сучасників - фермерів висвітлюють
справжню людську красу, їх духовний світ.
Нарис «Грошове дерево для короля» про голову
науково-виробничого
фермерського
господарства
«Компанія «Маїс» із Синельниківського району Віктора Борисова є зразком художнього
втілення образу нашого сучасника, який торує свій власний
шлях у лабіринтах європейського бізнесу.
Жодна рецензія не замінить живого спілкування з
автором, тому наш кореспондент і зустрівся з Василем Перетятьком.
- У Вашому кабінеті весь
час увімкнено телевізор. Є
улюблені канали чи програми?
- Я можу вимкнути. Це головна перевага телевізора
- можна будь-коли вимкнути.
Якщо взяти до уваги, що понад сорок років сам товкся
на телевізійній кухні, то можу
твердити, що творче начало
відстає від технічних можливостей. Епоха кліпів мине, я так
думаю, і комп’ютерних викрутасів теж. Правда, ще є Інтернет, який подає функціональну
інформацію... Телебачення як
вид мистецтва має одержати
нове дихання, знайти своє місце не лише в інформаційному
просторі, але й утвердитися у
жанрах, стандартах. Більшісь
каналів ідуть по цьому шляху.
Яскраве свідчення тому - демонстрація новорічних програм, хоча по суті автори, ніби

рити власну кутю. А
слово було, є і буде
головним інструментом у пізнанні
світу, в спілкуванні людей. А щодо
села, то, на мій
погляд, необхідно
міняти все застаріле і підходити
по-філософськи,
концептуально до
Василь Васильович ПУСТОВІТ аграрного секто- директор КП "Магдалинівський маслозавод".
ра економіки. У
У сучасних козаків є і шабля і кінь,
а люльку поміняли на мобільний телефон.
нас є можливість
переглянути продбають про кадри - будують
рахунки аграрної реформи, житло для молодих. Фермер
підвищити врожайність у три Володимир Зоренко утримує
і більше разів, отже, 80-90 фактично дитячий садок, рецентнерів зерна з гектара має конструює сільську школу. Оце
бути нормою. А ми розорили і є любов до села! А який в ньоУкраїну по саме нікуди і раді- го відгодівельний комплекс по
ємо будь-якому врожаю. Їсти вирощуванню свиней за прохочуть всі. І в Африці, і в Азії. гресивними технологіями! Він
Україна не повинна пасти за- дає прибутки, хоча ціни на продніх, а стати супердержавою, дукцію то смішні, то веселі...
бо в кого хліб - той і пан, а в нас
У книзі «Доля-кутя» є статто квоти, то вишукані корупцій- тя «За хліб все золото світу», де
ні схеми експорту зерна, аби я намагаюся довести необхідність стати Україні провідною
аграрною державою у Європі.
- У книзі є розділ поезій,
поезій несподіваних...
- В поезії мене цікавлять
образ і форма. Дається взнаки вплив західної європейської поезії минулих століть,
які я студіював ще в університеті, коли був студентом
романо-германського відділення історико-філологічного
факультету. Це відчутно в присвяті присвята Василю Клешні
«Орли не п’ють з калюжі».
- Хто Ваші герої, тобто ті
люди, про яких пишете?
- Ось, наприклад, цей же
Василь Клешня, представник
роду з Іванівки Петриківського
району. Його родина власним
горбом здобула визнання земляків, визнання в Україні. СьоАвтор книги "Доля-кутя" Василь ПЕРЕТЯТЬКО
годні Василь Клешня очолює
з подарунками читачів центральної бібліотеки
обласне управління лісового і
м. Дніпродзержинська.
мисливського господарства,
Жаль, що селяни так далеко здерти з селянина останню де за майже двадцять років
не господарі своєї долі-куті. Їх свитину. Понад тридцятитрьох доклав справді героїчних зудурять , а вони працюють, їм мільйонів гектарів української силь, аби прискорити залісобіцяють - вірять. А любов - це ріллі повинні засипати Європу нення наших земель, земель
продуктами харчування. А ми зони Степу. Схвилювала мене і
конкретні вчинки і дії.
Аграрна реформа стала то м’ясо імпортуємо, то масло, доля Євдокії Буряк з Петриківтрагедією українського села. а це вже й гречку...
ки, котра під час окупації пішки
Директор Василь Пустовіт прийшла з Німеччини в рідне
Це ще одне переконання, що
треба добре думати, а потім міркує: «Ми не боїмося Євро- село. З великою втіхою брав
різати, різати по живому, рі- пи, дайте нам змогу торгувати інтерв'ю у заслуженого художзати по людських душах. На- - наше вершкове масло, інші ника України Андрія Пікуша,
вколо мораторію на продаж молочні продукти можна смі- керівника мистецького центру
землі здійняли галас, начебто ливо подавати не тільки для «Петриківка». Нарис про лепродають Україну, продають буфетів Кабміну, а і королеві гендарного лікаря з Кобеляк
Україну духовно, а це трагедія, Англії. Треба ж, врешті решт, Миколу Касьяна на зустрічах
трагедія нації. Хто винен? Ви- мати і честь, і совість, і гор- з читачами викликає чимало
нного, як свідчить практика, дість...»
запитань. Не байдужі читачі і
А сучасні фермери дба- щодо постаті Михайла Саєнка,
можна знайти швидко, а толку
- ніякого. Така невесела кутя. А ють про завтрашній день. У корифея фермерського руху
людські долі завжди приверта- фермерському господарстві в Україні. Приємним є те, що
ють увагу тих, хто прагне зва- «Зоря» Юр’ївського району рецензія «Чи врятують гуси
обмежені творчими можливостями, демонструють, м’яко
кажучи, сумнівну масову культуру. З життя зникають шедеври. Зло також вчить добру, але
ліпше вчитися на добрі, на добрих ділах і думах сучасників. А
телевізор сьогодні - це інформаційна і розважальна кухня,
де творять страви і меню, не
особливо дбаючи про глядачів.
- А чому така назва книги
— «Доля-кутя»?
- Назва народилась спонтанно із вірша-епіграфа до телепрограми «Перевесло», яку
я вів упродовж багатьох років.
Там є такі слова - «доля - крута
і рогата», у реаліях так і є, як є
сита кутя, голодна кутя, і загалом окраєць хліба ніколи не
був легким, тому і хліб - всьому
голова. І головні герої - селяни, до яких звертаються тільки
тоді, коли грім грякне, а півень
клюне у відоме місце. Як і нині,
будь-які кризи витягує селянин тяжкою працею на землі.
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Україну» на книгу Андрія Коцюбинського «П’ята колона. Краплені гуси» сприяла, сподіваюсь,
тому, що автор одержав премію
імені Остапа Вишні. Багаторічну
працю гумориста заслужено оцінено.
- У книзі є вірш «Мені сонця
мало». Так що, справді сонця
мало чи це поетична гіпербола?
- То треба читати вірш. Крім
сонця, кожного з нас гріє любов,
добро, а якщо цього немає, то людина завжди в стражданнях, хоча
й з лиха народжуються люди, як я
пишу у вірші, присвяченому Анатолію Гайворонському... Про це
також йдеться у новелах «Кручені
паничі», «Скрипка від Кармен»,
«Щаслива рука Анатолія Скорука». Я дуже критично ставлюся
до власних віршів. А чому пишу?
Та я й не пишу. Ті вірші самі складаються, самі пишуться. Я байдужий до рим і форм, основне
- ідея, настрій. Люди - всі поети,
тільки мовчать. І люди зростати
мають з любові і добра. Пише
гарні вірші фермер Віктор Шевченко, ще й малює прекрасно...
Словом, герої є, є дійові особи
для новел і повістей. Важко тільки
писати так, аби кожне слово знайшло своє місце і колір у строкатому витворі - новелі, вірші.
- У ваших публіцистичних виступах, у книзі є конкретні пропозиції
щодо вирішення багатьох
соціально-економічних проблем. Щось змінюється, на
Ваш погляд, у суспільстві, у
житті людей?
- Змінюється. Але як - то
інша річ. Ось, наприклад, Фідель
Сухоніс нещодавно побував у
Бразилії, видав книгу «Ріо-деУкраїна». Чи могло б це статися
в комуністичну добу? Звичайно,
ні. Він і не поїхав би туди, і книгу
не видали б. Причини відомі. Погляньте навколо - у природі все
гармонійне, так і в людській душі
має бути співзвуччя думок, дій,
слова, а цьому сприяти може
тільки віра, віра не показна, яку
демонструють можновладці, а
щира, істинна віра. А що сьогодні? Багаті думають-гадають як
ще побільше вкрасти, як збільшити додаткову вартість, як
ефективно експлуатувати робітників, а до інтересів держави, народу їм байдуже. А влада робить
вигляд, що, наприклад, бореться
з корупцією. Древні говорили:
«Ніхто не витримає спокус владою». Так і є. Подвійна, потрійна
мораль сприяє деградації, бездуховності суспільства.Саме ці
явища і мають бути предметом
художнього осмислення і письменників, і журналістів.
- Дай, Боже, аби вистачило сонця висушити сльози нашим сучасникам, а Вам, пане
Василю, піт з рукописів і порадувати наших читачів новими
творами.
Розмову вів письменник
•
Володимир ЛУЦЕНКО.
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В ОБ’ЄКТИВІ
-«СВІТ КРІЗЬ
ПОСМІШКУ»...

Не порушуючи традиції, у Дніпропетровському національному університеті
імені Олеся Гончара відкрито вже сьому
виставку студентських і викладацьких світлин. Приємно, що з 2004 року за підтримки
ректорату й особисто ректора професора
М.В. Полякова, проректора професора
В.В. Іваненка, голови профкому О.Л. Тупиці, заступників деканів з виховної роботи
студенти, викладачі й співробітники університету своїми неперевершеними світлинами створюють атмосферу творчості й
пошуку, заряджають усіх своєю енергією,
спонукають до захоплення мистецтвом
фотографування. Ми пам'ятаємо ще першу (2004 рік) фотовиставку «Дніпропетровськ очима студентів», яка дала імпульс
до нової студентської ініціативи, що стала
традицією університету. Були виставки за
тематикою «Студентський фотооб'єктив»,
«Студентське літо», «Моя країна -Україна»,
«Моя аlmа mater», «Мій ріднокрай - 2009.
Портрети і пейзажі». У 2011 році відкрито

виставку світлин під новим ракурсом студентського й викладацького об'єктивів
«Світ крізь посмішку».
Характерною особливістю всіх згаданих фотовиставок-конкурсів є креативність
сюжетів, відображених на світлинах,
їх неповторність, бажання авторів
створити ауру доброзичливості, викликати позитивні емоції та створити
яскраві враження.
Фотовиставка-конкурс - 7 «Світ
крізь посмішку», назва якої запропонована постійною учасницею й
неодноразовим переможцем попередніх конкурсів Оленою Бесараб,
покликана дарувати хороший настрій відвідувачам, показати оточуючий світ веселим, різнобарвним,
неймовірно красивим, і звичайно,
викликати посмішку, здивування, захоплення, спонукати відвідувачів до
творчості.
Кожна світлина - це своєрідна
життєва історія, сюжет якої захоплює своєю нетиповістю й оригінальністю. Перегляньте «Гумористичний колаж» старшого
викладача університету Олени Бесараб,
або «І таке буває!» заступника декана з виховної роботи факультету психології Зої
Бондаренко, або «Котяче царство» завідувача відділу аспірантури, або «Щасливі
миті нашого життя» доцента Ольги Дячен-

ко чи «Такий неймовірний світ природи...»,
«Вируюче життя сучасного міста» студентів, який представляють усі факультети.
Постійно
діючий
фотоконкурсвиставка - спільний проект Центру гуманітарних проблем освіти (директор - доц.
Н.П. Олійник), факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства (декан - проф.
І.С. Попова), відділу науковотехнічної інформації (в.о. зав. від.
- Я.А. Тюска) - став надзвичайно
популярним і бажаним серед студентства, викладачів та співробітників університету.
У фотовиставках брали участь
й випускники різних факультетів:
Віталій Цибенко, Максим Трубаченко, Глеб Семенков, Олександр
Поліщук, Олена Маслова та інші.
Сьогодні відібрано світлини 32
аматорів. Серед них - студентипереможці минулого року - Вікторія Третяк, Вероніка Басанець, а
також старший викладач О.М. Бесараб, доценти З.П. Бондаренко, О.В. Дяченко. Приємно, що учасниками фотоконкурсу стали
першокурсники, які нещодавно ввійшли до
складу університетського колективу.

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати
фотовиставку!
Валентина АРХІРЕЄВА, завідувач методичним кабінетом Центру гуманітарних
проблем освіти ДНУ.
На світлинах: під час відкриття виставки; робота Олени БЕСАРАБ «Ралі ПарижДакар», знімок учасниці фотовиставки
•
Ольги ДЯЧЕНКО «Дитяча радість».
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ФУНДАТОР ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ ВОБЛИЙ
Марія ШЕВЧЕНКО

Весною 2011 р. виповнюється 135 років з дня народження видатного вченогоекономіста, академіка АН
УРСР Костянтина Григоровича Воблого. Ця стаття є даниною пам’яті нашого земляка,
ім’я якого добре відоме в історії вітчизняної економічної
науки.
Про діяльність К. Г. Воблого існує певна довідкова, наукова і краєзнавча література. Перший історичний огляд
життя та діяльності вченого
належить економісту І. Романенку, стаття якого присвячена семидесятиріччю академіка [11]. Короткі біографічні
відомості про вченого знаходимо також в енциклопедичних та довідкових виданнях [1,
5, 12]. Варта уваги брошура з
серії «Біобібліографія вчених
Української РСР» (1968), за
загальною редакцією Г. С. Писаренка. Окрім основних дат
життя та діяльності вченого у
роботі наведено список літератури про життя К. Г. Воблого та складена бібліографія
праць академіка [8].
Ряд досліджень, присвячено К. Г. Воблому як
вченому-економісту, зокрема
це статті Л. Вернигори, про
вплив наукових праць вченого на подальший розвиток вітчизняної економічної думки,
вміщені в економічній періодиці [2, 3]. У виданнях з історії
Академії Наук України, також
знаходимо інформацію про
наукову діяльність академіка
К. Г. Воблого [6, 10].
Постать К. Г. Воблого привертала увагу дослідників і
нашого краю. Деяка інформація про життя вчегого міститься у популярній розвідці
В. Мороза [9]. Грунтовністю
дослідження
характеризуються статті професора Г. К.
Швидько, оскільки в них використано архівні матеріали
[13, 14].
При наявності чималої бібліографії про К. Г. Воблого на
сьогодні не має комплексної

наукової праці, яка б грунтовно
висвітлювала життя, суспільну
та наукову діяльність вченого, де б всебічно аналізувався
його творчий доробок.
Представлена стаття ставить на меті розглянути віхи
життєвого шляху і наукової
діяльності К. Г. Воблого, його
внесок у розвиток економічної
географії України. Джерельною базою даного дослідження є автобіографія академіка,
опубліковані праці К. Г. Воблого, довідково-енциклопедичні
видання, статті українських
дослідників присвячені життю
та діяльності вченого.
Костянтин Воблий – уродженець села Царичанка
Дніпропетровської
області. Він народився 15 (27 за
н. ст.) травня 1876 р. в сім’ї
священика. Вже на першому
році життя він залишився без
батька. Мати з п'ятьма дітьми
тяжкою працею заробляла засоби для існування, але все ж
вона прагнула дати дітям освіту. Матеріально допомогали
два дядьки по батькові – земські лікарі. Початкову освіту
майбутній академік отримав
у сільській народній школі. В
автобіографії, уривок з якої
опублікований Г.К. Швидько,
майбутній академік зазначив:
«В детстве полюбил реку –
Орель, проводил дни на ее
берегах, покрытых небольшими перелесками между
Царичанкой и Китайгородом.
На реке, в купанье, катании
на лодке проводил летние
дни с крестьянскими ребятами. Здесь были заложены
любовь к природе, понимание красоты, прелести украинского ландшафта, умение
наблюдать явления природы,
любовь к миру пернатых,
животных. С ранней весны
до поздней осени бегал босиком (обувь была слишком
дорогой)» [14]. У 1884 р. мати
відвезла К. Воблого до Полтави і віддала на навчання до
бурси, де вже навчався його
старший брат.

Після закінчення бурси
він вступив до Полтавської
духовної семінарії, оскільки
діти священиків найчастіше
здобували освіту в духовних
навчальних закладах. Маючи
великі здібності й прекрасну
пам'ять, К. Воблий цікавився
філософією, літературою, а
особливо географією та математикою. У 1896 р. по закінченню семінарії як один з
кращих випускників, він був
відряджений
до Київської
духовної академії. Під час
навчання в академії активно
працював над самоосвітою,
вивчив англійську та італійську мови. Проте Костянтин
Григорович вирішив присвятити своє життя економічним
наукам. Пояснював майбутній
вчений це так: бідність і нужденність в молодості, тяжка
робота за існування – все це
привернуло його увагу до
стану розвитку виробничих
сил і розподілу наслідків виробництва в країні. Глибоке
вивчення вказаних проблем з
метою зміни становища – ось
питання, якими захопився К.
Г. Воблий [11]. Юнак почав
готуватися до вступу в університет і звернувся до міністра
народної освіти М. П. Боголєпова з клопотанням про дозвіл вступити до Київського
університету, але клопотання
було відхилено.
У 1900 р. К. Воблий став
студентом юридичного факультету Дерптського університету (економічні науки
входили на той час до числа юридичних дисциплін).
Це був єдиний університет
Російської імперії, до якого
могли вступати випускники
духовних семінарій. Не маючи змоги знайти підробітку,
він наймав маленьку холодну комірчину на горищі, жив
надголодь. Вихід намічався
один – знайти університет
у великому місті, де можна
було б дістати підробіток.
Тому почав клопотатися про
переведення до Варшавсько-

го університету, на другий
курс юридичного факультету
якого і був прийнятий у 1901
р. У Варшаві К. Г. Воблий заробляв гроші написаням
статей, заміток тощо. Одночасно Костянтин Григорович
почав готуватися до наукової
роботи. Він читав оригінальні твори економістів різних
шкіл і напрямків. Навчаючись
на третьому курсі, К. Воблий
захопився політичною економією та статистикою. У 1903
р. написав конкурсний твір
«Заатлантична еміграція, її
причини і наслідки», який
був удостоєний золотої медалі. Автор детально вивчив
еміграційну політику та законодавство іноземних країн
і намітив ряд заходів по регулюванню цього руху в Росії.
Викладачі відмітили наукові
здібності студента. У 1904 р.
після закінчення навчання К.
Воблому було запропоновано залишитись при кафедрі
політичної економії для підготовки до професорського
звання.
Водночас К. Воблий працював молодшим редактором у Варшавському статистичному комітеті, що відкрило
йому доступ до великих масивів архівного матеріалу, який
в подальшому він використовував у своїх наукових працях. Проте незабаром його
науковий керівник проф. Г. Ф.
Симоненко помер і К. Воблий
був змушений переїхати до
Києва. Це було викликано деякими обставинами: проф. Г.
Ф. Симоненко був в ворожих
стосунках з рядом членів факультету, членами кадетської
партії. Внаслідок цього К. Воблий до магістерських іспитів
готувався самостійно. Коли

Про автора. Марія ШЕВЧЕНКО - доктор філологічних наук, професор Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара.
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звернувся до професорськовикладацького складу факультету з приводу здачі іспитів, вони відмовилися його
іспитувати. Після створеної
ситуації молодий вчений
звернувся до Київського університету, і тут він був прийнятий професорами В. Я.
Желєзновим та М. П. Яснопольським. Після успішного складання магістерських
іспитів на звання приватдоцента у 1906 р. він став читати курс політичної економії
в Київському університеті.
Одночасно
Костянтин
Григорович читав курс лекцій
зі статистики на Київських вищих жіночих курсах. У 1907 р.
К. Г. Воблий виступав серед
ініціаторів створення Київського комерційного інституту (у 1917-1919 рр. був його
директором). У 1908 р. він
став одним із засновників і
дійсним членом Товариства
економістів.
У 1909 р. Костянтин Григорович захистив магістерську
дисертацію на тему:
«Нариси з історії польської
фабричної промисловості» і
отримав звання магістра політичної економії та статистики, а також посаду професора Київського університету.
Дисертація була написана на
основі архівних джерел і опублікована окремою монографією того ж року. Його робота присвячена дослідженню
польської текстильної індустрії. К. Воблий охарактеризував стан польського народного господарства наприкінці
ХVІІІ – ХІХ століття, простежив
напрями економічної політики
в галузі теорії і практики, визначив характер взаємовпливу розвитку економічної думки і господарської діяльності.
У період 1908-1909 рр.
К. Воблий перебував у відрядженнях, працюючи в архівах Берліна, Мюнхена та
Парижа. В цей час він досліджував тему, присвячену німецьким професійнопромисловим
переписам.
Професійно-промислові переписи були важливим методом пізнання соціальних
та економічних відносин в
країнах Західної Європи. Цей
метод, застосований вперше
в Німеччині, дістав загальне
визнання. Костянтин Григорович, визначаючи високий

рівень статистичної техніки
професійно-промислових
переписів Німеччини, вказав
на ряд істотних недоліків в
їх організації. Вивчення статистичних джерел дозволило
вченому зробити деякі висновки про тенденції розвитку
німецької економіки, рівня зайнятості тощо.
19 травня 1911 р. у раді
Київського
університету
К. Г. Воблий захистив докторську дисертацію «Третій
професійно-промисловий
перепис у Німеччині» і став
ординарним професором по
кафедрі статистики. Дисертація була видана окремою монографією. Висновки автора
були використані при проведенні аналогічних переписів у
Радянському Союзі.
Восени 1918 р. виникла
Українська Академія Наук
на чолі з В. І. Вернадським.
У 1919 р. К. Г. Воблий був
обраний дійсним членом
Академії Наук УРСР по кафедрі прикладної економіки соціально-економічного
відділу. У цей час вченийекономіст приділяв особливу увагу вивченню основних
галузей народного господарства – промисловості,
транспорту, сільського господарства, торгівлі тощо.
Кожну з цих галузей він розглядав в історичному аспекті, показував їх виникнення, розміщення, розвиток
і взаємозв’язки в єдиному
народногосподарському
комплексі [8].
У 1919 р. К. Воблий видав
підручник для шкіл та самоосвіти під назвою «Економічна
географія України». Його підручник став першою повною
працею з економічної географії України. У вступній частині
автор дав визначення економічній географії та сформулював її завдання. Окремим
розділом К. Воблий охарактеризував географію галузі
сільського господарства, дослідив розміщення гірничої,
гірничозаводської, обробної
галузей промисловості, а також висвітлив питання розвитку транспорту і торгівлі.
Остання частина присвячена
історії народного господарства на Україні. Читаючи цей
підручник, не можна взяти під
сумнів патріотизм К. Воблого:
«Коли глянемо на історію роз-
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витку народного господарства на Україні, то можна зазначити одну нитку, яка звязує
всю її господарську історію:
наше населення стихійно тягнулося до півдня, до теплого
синього моря. Воно почувало
своїм здоровим інстинктом,
що згодом тут повстануть могутні економічні центри, що
тут колись закипить господарське життя. Степ, де раніш бродили татарські орди з
своїми табунами, тепер весь
перерізано сіткою залізниць.
Там, де раніш курилися ватри
кочовників, тепер підносяться
доменні та коксові печі, чорніють верхи шахт. Мертву тишу
степів пронизують свистки
паровозів, гудки фабрик та
заводів... Все відмінилось,
все набуло нових форм...» [4].
У наступні роки книга перевидавалася п’ять разів. Автор
постійно доробляв і розширював її.
У 1925-1930 рр. Констянтин Воблий був керівником
семінару при Академії Наук
з вивчення продуктивних
сил народного господарства
України. Наприкінці 20-х –
на початку 30-х років К. Г.
Воблий видав монографію
«Нариси з історії російськоукраїнської цукробурякової
промисловості». Дослідження академіка з історії цукрової
промисловості базувалося не
тільки на використанні відповідних виданнь, зокрема усієї спеціальної періодики, а й
документів, що зберігаються
в російських та українських
архівах. Автор висвітлив такі
складні питання, як зародження цукрової промисловості в
Росії та Україні, її розміщення, організація сировинної
бази та ін.
З 1928 по 1930 рр. К. Г.
Воблий був віце-президентом
Академії Наук УРСР. Він очолював так званий «історичний
напрямок» економічної думки
в Україні та виховав чимало
кваліфікованих
дослідників
української економіки.
У 1930 р. відбувся гучний
процес над членами Спілки
Визволення України, до якої
було притягнуто й академіків
Української Академії Наук.
Сьогодні вже всім відомо,
що це був сфальсифікований
політичний судовий процес,
оскільки такої організації не
існувало. К. Воблий мав від-

вагу відверто стати на захист
працівників Академії. Історик
Н. Д . Полонська-Василенко
в своїй праці, присвяченій історії Академії Наук, описує ці
події так: «В дискусії брали
участь співробітники Академії
Наук: вони засуджували «стару» Академію, відзначали її
негативні риси – боротьбу між
академіками та їх прихильниками... Різко виділяється на
цьому тлі могильників старої
Академії з її традиціями спокійний, як завжди, голос віцепрезидента ВУАН ак. К. Г.
Воблого. Він підкреслив, що
СВУ не поклало плями на всю
Академію, бо не більше 3-4
брали в ній участь... Академія Наук робила свою роботу,
дуже цінну роботу, і її оцінить
історія і суспільство. Звичайно, в нашій роботі – тих хто
працює в Академії давно –
дуже багато хиб і вад... але,
хто не має їх» [10]. Сучасникам, напевно, тяжко уявити ті
часи загостреної боротьби,
заляканості населення, щоб
зрозуміти цей мужній вчинок
К. Воблого.
Протягом 30-х років для
Академії Наук однією з науково пріоритетних стала
проблема освоєння «Великого Дніпра». В цей час К.
Воблий очолював Комісію
для вивчення народного
господарства при Академії
Наук. Вчений опублікував
серію статей, в яких намітив
основні етапи робіт і визначив черговість їх проведення
при розв’язанні комплексної
проблеми «Великого Дніпра», встановив перспективи
раціонального використання
природних ресурсів. Наукові
праці цього періоду стосувалися і розвитку в Україні
окремих галузей промисловості, наприклад, каменеобробної [8]. З цієї тематики
з'явилися такі статті вченого
як «Корисні копалини Полісся УРСР», «Українські самоцвіти» та інші.
У 1939 р. академік К. Г. Воблий був призначений завідувачем сектору економічної
географії Інституту економіки
Академії Наук. Разом з групою молодих співробітників
Інституту написав обширну
працю з економічної географії УРСР.
Влітку 1941 р. разом з Академією Наук Костянтин Григо-
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рович евакуювався до м. Уфи
Башкирської РСР, де продовжував свою роботу. У 1943 р.
К. Г. Воблий був обраний директором Інституту економіки
Академії Наук УРСР.
У 1944 р. за багаторічну
наукову та педагогічну діяльність К. Г. Воблому було
присвоєне звання Заслуженого діяча науки УРСР і нагороджено орденом Трудового
Червоного Прапора. У 1946
р. в зв'язку з 70-річчям з дня
народження К. Г. Воблого за
видатні наукові дослідження
в галузі економічної географії та історії народного господарства його нагороджено
орденом Леніна.
К. Г. Воблий – автор численних підручників: «Статистика», «Економічна географія України», «Політична
економія», «Основи економіки страхування», які неоднаразово перевидавалися.
На його працях навчалося не
одне покоління українських
вчених.

12 вересня 1947 р. смерть
обірвала життя академіка АН
УРСР Костянтина Григоровича Воблого. Похований
він у Києві на Лук’янівському
кладовищі.
Костянтин
Григорович
належав до числа тих радянських вчених, які отримавши
освіту ще в дореволюційний
період, займалися наукою у
тяжкі часи революцій та війн
ХХ століття. Як і більшість
науковців того часу, вчений
брав теоретичну й практичну
участь у побудові радянської
економіки.
Костянтин Григорович
Воблий був людиною великої ерудиції, володів багатьма європейськими мовами.
Академіка
справедливо
вважають фундатором економічної та соціальної географії.
Костянтин
Григорович
Воблий усе життя віддав
служінню науці і своєму народові, його діяльність гідна
поваги і наслідування.
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С ЛОВ А
СТ І
МУДРО

Бути людиною - значить не
тільки мати знання, але й робити для майбутніх поколінь те, що
попередні робили для нас.
Георг Крістоф ЛІХТЕНБЕРГ. •

МОЛОДІ
ВЧЕНІ ДНУ
ОТРИМАЛИ
ВІСІМ
НАГОРОД

Нещодавно голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул
провів зустріч з переможцями трьох наукових конкурсів:
„Молоді вчені – Дніпропетровщині”, „Кращий молодий
вчений” та „Краща рада молодих вчених”. Переможцям
обласного конкурсу проектів
„Молоді вчені – Дніпропетровщині” губернатор вручив
матеріальні заохочення, кращі молоді вчені отримали потужні ноутбуки, а кращі Ради
молодих вчених – мультимедійні проектори. Загалом
було нагороджено 10 переможців конкурсу проектів,
серед яких двоє науковців з

конкурсі „Молоді вчені – Дніпропетровщині” перемогли
такі університетські проекти:
„Стійкість рослин в умовах
урбанізованого міста” молодшого наукового співробітника НДІ біології Людмили
Богуславської та „Створення
школи молодого вченого – лідера в науці” к.с.н., старшого
викладача кафедри соціології
Аліни Солнишкіної, яка стала
ще й переможцем програми
Британської ради в Україні
„Активні громадяни” та отримала грант французького посольства на наукове стажування у місті Каєні (Північна
Нормандія).
Суми матеріальних заохочень стали суттєвими (від 51
до 68 тисяч гривень для одного науковця) і наблизилися
до європейських стандартів.
Кількість бажаючих виставити свої роботи на розсуд
журі постійно зростає. Так, в
конкурсі „Кращий молодий
вчений” цього року взяло
учать 174 учасники з 9 ви-

Дніпропетровську
Молоді вчені мають повернути
тру України
славу інтелектуального цен
ДНУ, 12 кращих молодих
вчених (з ДНУ – п’ятеро) та
три кращі Ради молодих вчених, у тому числі й Дніпропетровського національного
університету (голова – к.т.н.,
доцент кафедри радіоелектронної автоматики Наталія
Лисенко). Тобто, серед 25
нагород молоді вчені Дніпропетровського національного
університету ім. Олеся Гончара отримали вісім.
Губернатор наголосив,
що Дніпропетровщина –
єдина область в Україні, яка
проводить конкурси серед
молодих науковців. „В області створюються умови для
ефективної реалізації проектів молодих учених. Завдяки
обласним конкурсам новаторські пропозиції талановитої молоді підтримуються
і в подальшому ефективно
реалізуються на практиці,
– підкреслив губернатор на
зустрічі. – Підтримка владою
молодих вчених є запорукою
подальшого розвитку регіону. Молоді вчені мають повернути
Дніпропетровську
славу інтелектуального центру України”.
Пріоритетними
напрямами для наукових проектів
були дослідження в сфері
технічних наук, економіки,
інновацій, фізики, математики, інформатики, біології,
медицини, хімії, екології. У

щих навчальних закладів та 5 наукових установ,
що в півтора рази більше, ніж
у 2009 році. Кращих учених
визначали за економічним,
технічним, гуманітарним та
медичним напрямами.
В обласних конкурсах
„Молоді вчені – Дніпропетровщині”, „Кращий молодий
вчений” та „Краща рада молодих вчених” можуть взяти
участь молоді вчені з вищих
навчальних закладів та наукових установ області, вік яких
на момент подання заявки не
перевищує 35 років. Отже вже
зараз молодим науковцям
ДНУ потрібно замислитися,
який проект вони будуть подавати на конкурс весною
2011 року. А цього року кращими молодими вченими визнані: к.б.н., доцент кафедри
фізіології людини і тварини
Тетяна Чаус (медичний напрям), к.х.н., ст.н. співробітник кафедри органічної хімії
Віталій Пальчиков (технічний
напрям), д.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів
Наталія Стукало (економічний
напрям), асистент кафедри
мікробіології та вірусології
Ольга Воронова (медичний
напрям) і к.г.н., доцент кафедри фізичної та економічної
географії Олег Афанасьєв (гуманітарний напрям).
Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУ
ім. О.Гончара. •
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• ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА

Провідники рубрики: почесний доктор теології Леонід ЯКОБЧУК та журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

АПОКРИФИ:

Ми ведемо мову про біблійні апокрифи і вже розглянули в попередніх публікаціях второканонічні книги
Товита, Юдити і Макавеїв. На
цьому книги історичної категорії закінчені. Далі йдуть дві
книги з категорії поетичних
писань, а саме Книга мудрости і Книга Сираха.
Книгу мудрости ще називають Дзеркалом князів,
оскільки в ній наведені вказівки та поради, якими повинні керуватися провідники
народу. Автор цієї книги невідомий, але перекази приписують її царю Соломону, бо
він був наймудрішим з юдейських царів. Але історики і
теологи кажуть, що Соломон
не міг написати цю книгу, бо
вона з'явилася після його
царювання і була написана
грецькою мовою.
Настанови
стосуються не тільки володарів, а й
усіх людей. Книга має три
частини. В першій йде мова
про саму мудрість, долю
людей на землі, долю грішників після смерти. В другій
частині автор роздумує про
походження мудрости, її
природу, спосіб надбання. В
третій частині йде мова про
мудрість і місце Бога в історії
Ізраїлю. Це був перший нарис філософії історії.
Мабуть, цю книгу варто і
корисно прочитати й нинішнім провідникам України. Ми
знаємо, що не завжди їхні дії
можна назвати мудрими.
Вже перші рядки книги
закликають: „Полюбіте справедливість, ви, що правите
землею. Роздумуйте про
Господа в правоті, й у просторі серця шукайте Його".
Про що тут йде мова? Декому, хто посідає владу, в
голові починається запаморочення і з'являються хибні
уявлення, що він — мудрий і
величний, а решта - підніжки, плазуни. Така людина забуває Бога, віддаляється від
Нього. Книга стверджує, що
в душу людини, яка задумує
щось лихе, мудрість не ввійде, його досягне караюча
справедливість.
Візьмемо за приклад
події в Україні, коли група
людей на високих посадах
задумала вбити журналіста, який обстоював правду і

КНИГА МУДРОСТИ

справедливість. Не подумаБезпосередньо про царівли про мудрість, не звернули володарів - в шостому розділі
уваги на Божі застереження і книги. Там сказано: „Це Бог
вбили добру людину. І що далі дав вам владу, від Всевишбуло? Одні з призвідців пе- нього зверхність. Він діла
редчасно пішли з життя, інші ваші розгляне й ваші заміри
перебувають за ґратами. Бо розслідить, а що ви, бувши
сказано у книзі: „Безбожного задуми підуть під
розслід, слів його гомін
до Бога долине, щоб покарати його беззаконня".
І далі: „Не шукайте собі
смерти вашим життям
безпутнім і не викликайте
погибелі на себе ділами
рук ваших".
У цій книзі влучно висловлена позиція таких
безбожників, їхнє сприйняття обставин, змісту і
мети життя. Говориться,
що безбожні вважають,
що усі помруть, то треба
насолоджуватися
життям, доки живемо. Вони
закликають: „Упиймось до- слугами Його царства, не сурогим вином та пахощами, дили по справедливості, ані
нехай не втече наш весняний закону не пильнували, ані за
розквіт! Хай наша сила буде Божою волею не чинили, Він
законом справедливости, бо страшно й швидко нападе на
що безсиле, те безкорисне".
вас, бо суд на вельмож сувоТака настанова виявля- рий буде".
ється дуже часто в нашому
В другій частині, де
житті. Леонід Глібов писав: На йдеться про визначення мусвіті вже давно ведеться, дрості, автор розглядає житЩо нижчий перед вищим тя людини на прикладі царя,
гнеться, А більший меншо- котрий теж народився него кусає та ще й б'є — За- мовлям немудрим, плакав у
тим, що сила є...
пелюшках, але з зростанням
А чим це скінчиться? Чита- молився і дано йому розум і
ємо з Книги мудрости: „Вони дух мудрости зійшов на ньоне відають таємних судів Бо- го. Написано про мудрість:
жих і не надіються нагороди „Багатство мав я за ніщо у
за святість, не вірять у запла- порівнянні з нею".
ту для душ непорочних. Бог
З цієї частини книги можже сотворив безсмертною на зробити ряд виїмок, котрі
людину і вчинив її за образом могли б стати афоризмами.
власної природи". І далі: „Без- Ось кілька з них: „Бог лиш
божного надія - мов полова, того любить, хто мудрістю
несена вітром, мов легка піна, живе". „Мудрість над сонщо її буря розкидає, мов дим, це краща і понад увесь зощо його різвіває вітер, вона ряний світ". „Мудрість попроходить, наче спомин про над усякий рух рухливіша".
гостя-одноденця. А праведні „Мудрости зло не подолає".
повіки будуть жити і в Госпо- І далі йде у книзі „Молитва
ді їхня нагорода, піклується про мудрість", у якій зокрема
про них Всевишній. Тому й сказано: „Дай мені мудрість,
приймуть вони царство сла- що возсідає на престолі пови і вінець краси з Господньої руч Тебе і не відкинь мене
руки, бо Він правицею своєю з-поміж дітей Твоїх". Автор
захистить і раменом охоро- книги розглядає усю біблійну
нить".
історію людства, аналізуючи
Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на запитання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухайте християнську радіопрограму
"Відвертість", яка виходить в ефір щоп’ятниці о 21.15,
на першій програмі Українського радіо.

дії Адама, Каїна, Ноя, Авраама, Лота, Якова, Йосифа,
Мойсея. Кожного разу підкреслюється благо Божого
керівництва і мудрість тих,
хто був слухняний до Бога.
Окрема частина книги застерігає від поклоніння ідолам
у різних проявах, розглядає
причини і неморальність такого поклоніння ідолам. „Через
людське
пустодумство ввійшли вони у
світ", - сказано в книзі
мудрості.
І далі - третя частина книги... Насправді чіткого поділу на
частини немає, автор
плинно
переходить
від роздумів про ідолів
до історії ізраїльського народу і описує цю
історію з позицій послуху чи непослуху до
Божої мудрости.
Звідки узялися ідоли? Отож володар з великого
самолюбства хотів, щоб підлеглі народи в далеких краях
бачили його образ, тому замовив скульпторові зробити
свою статую. Той був добрим
майстром і зобразив скульптурного царя кращим, ніж насправді. Юрба побачила таке
майстерне зображення і вирішила, що цей цар не людина,
а божество, бо такий гарний.
Стали вклонятися тому ідолові. У книзі добре описано,
як гончар ліпить з тієї ж самої
глини глечика й пустого бога. І
перше, й друге - глина.
У книзі докладно розглянуті усі випробування ізраїльтян в пустелі, які перейшли і
укуси гадюк, і випробування
їжею з неба. Написано: „На
грішних же впали кари і не
без попередніх знаків - сильних громів, вони страждали
слушно за свої власні лукавства, бо виявили ненависть
запеклу до чужинців".
Який висновок з ознайомлення з книгою мудрости?
Прочитаймо з книги: „Початок мудрості - то бажання
поучення, а дбання про поучення - то любов до неї, а любов- то зберігання її законів, а
послух законам - це запорука
безсмертя, безсмертя ж робить нас близькими до Бога".
Учітеся, живіть за набутою наукою і Господь вас винагородить.
•
Амінь.
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• НА КОНКУРС
МАРУСІ ТА ІВАНА ГНИПІВ
Юлія КУПІЧ

ТОБІ

"Вставай! Вставай!" - тобі кричали.
І йшла збезчесчена,
Умита юшкою крові,
Зігріта сріблом Юдиної любові.
Малоросією наречена.
Наречена болю, донька страху,
Сестра зневіри.
Трикляті бузувіри
Несли твоє серце на плаху.
Не вберегли, випустили.
Голодомори не помогли Не почують більше "Хлип".

ВІРУЮ

Кричи, катована, кричи!
Терпи і плач ще мало робу
І рабства мало, не мовчи.
Давай тебе на хрест для проби.
Давай! Іди під канчуки,
Під три чорти. Ти там бувала,
Коли партійні парубки
За шкуру заливали сала.
Тобі ГУЛАГ і Соловки
За книжне слово і печатне.
Гірке життя, пісні думки,
Зате історія картата.
Молись, розтерзана, молись!
У Бога знайдеться хвилина,
Щоб ти, славетна, як колись,
Назвалась гордо "Україна".

САДИ ДИТИНСТВА

Квітують вишні, виповзає мак
І картопляники тяжким зеленим
Свої лаписька тягнучи до мене,
Всміхаються - весняний знак.

Щавель солодкий і салату крильця,
Лапатий лист - ведмеже вушко
Неначе примостилось коло бильця,
Немов велика гусяча подушка.
А там під хатою метляється бджола,
Бо десь на призьбі решето із сушкою.
Вона цю зиму ледве прожила,
Із довгоносиками будучи недружною.
Скрекочуть жаби, наче навіжені,
І голим пузом по доріжці "льоп",
А крачка кряче - співаки страшенні!
Піду, подамся у холодний льох.
У погребі затишно, як у вусі.
Діжки з капустою червоною стоять.
Я кухлик зачерпну, кваску нап'юся
І з'ім червоний борщовий буряк.
Тут груші, яблука і слив п’янкі меди,
Тут вишні і шовковиці цукрові,
Блищать тіла округлі гарбузові,
Бананів лиш нема, кокосів не знайти.
А в місті спечно, і асфальт палкий тече,
І плавиться бетон у пеклі домни.
Пихате місто, в нім армагедони,
А у селі - скрізь щастя від
простих речей. •

Наталя КОВАЛЬОВА
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ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
В 30–Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ:
СПОГАДИ СУЧАСНИКІВ
ТА ПОГЛЯД ІЗ СЬОГОДЕННЯ

У листопадовому числі часопису те страшне лихоліття, залучила до
„Бористен” за 2010 рік було надру- роботи в Асоціації та збору спогадів
ковано коротке повідомлення про очевидців людомору багатьох невихід у світ видання свідчень жертв байдужих до вивчення цієї трагедії
та очевидців голодомору 30-х ро- людей з усіх регіонів України, а також
ків „Пам’ять народу: геноцид в українців, що мешкають за кордоном.
Україні голодом 1932-1933 років. Саме завдяки зусиллям Олександри
Свідчення. У двох книгах. Книга Веселової та Миколи Міщенка – Голови Фундації украперша і друга / Упорядники О.Веселова, • НЕ ПІДЛЯГАЄ ЗАБУТТЮ їнського геноциду
О.Нікілєв. Відповідальний редак- – книги було опубліковано, і вони
тор В.Смолій. – Київ: ВД „Кали- стали непересічним історіографічта”, 2009. – 936 та 920 с.”. Ви- ним явищем.
Відкриває видання слово до чидання є результатом багаторічної
роботи членів Асоціації дослідни- тачів Почесного голови АДГУ Левка
ків голодоморів в Україні (АДГУ) – Лук’яненка. Книги містять свідчення
громадсько–просвітницької органі- близько 1300 очевидців різного віку,
статі, соціального та матеріального
зації.
Книга викликала значний інтерес становища про пережите ними під
та дискусії серед науковців, студен- час насильницької колективізації,
тів, привернула увагу багатьох гро- розкуркулення, штучного голодомомадян, молоді, людей, які й предки ру 1932-1933 рр. та його наслідки,
яких пережили страшний голодо- а також роздуми наших сучасників
мор й вижили. Завдяки делегатам про ті події. Алфавітне розташуванХ з’їзду АДГУ, що відбувся у День ня прізвищ та імен респондентів дає
пам’яті жертв голодоморів і політич- можливість зручного користуванних репресій 27 листопада 2010 р., ня матеріалами. Місце проживання
книги було поширено по всіх облас- кожного свідка подано як у період
голодомору, так і під час запису свідтях України.
Наукову експертизу книг здійсни- чення. Цінність праці посилює те, що
ли Ганна Капустян і Тамара Демчен- населені пункти вказано як за тогочасним територіально–
ко, які вже багато років
адміністративним подіна громадських засадах
лом, так і за сучасним.
досліджують трагічні гоТериторіально
вони
лодоморні події 1930–х
охоплюють всі регіони
років в Україні та регі(сім областей тогочасонах
Чернігівщини й
ної України).
Полтавщини.
Вже перші рядки
Ініціатором
дановидання відтворюють
го видання виступила
однаково страшну сиОлександра Михайлівна
туацію в республіці в
Веселова, яка є членом
цілому
(незважаючи
АДГУ з її установчого
на те, що стосуються
з’їзду, членом Ради
конкретних населених
організації (1992 р.),
пунктів кожної з обласлітописцем, редактотей). Спогади кожного
ром усіх видань, що пуз тих, хто пережив ту
блікувалися під егідою
трагедію, свідчать про
АДГУ (а їх було більше
однаково брутальні дії
20). О.Веселова напопредставників влади
легливо збирала свіддо населення, у речення всіх, хто пережив
Про автора. Наталя КОВАЛЬОВА - завідувач кафедри історії та
українознавства Українського державного хіміко–технологічного університету,
кандидат історичних наук, член Дніпропетровського обласного осередку Асоціації
дослідників голодоморів в Україні.
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ду в лютому 1933 р., досить влучно
охарактеризував повсякденне життя
українського села 1932-1933 рр., про
що ми знаємо завдяки його рідним
(кн.1, с.512-513):
Не менше вражає і віршована
оповідь В.Г.Товстоп’ят із села Куковичі Менського району Чернігівської
області (кн.2, с.685) про умови життя
їхньої сім’ї під час голодомору, про те,
як і чим доводилося годуватися її сім’ї
та їхнім сусідам.
Свідчення, наведені у книзі, були
зібрані серед очевидців подій 19321933 рр. впродовж більше ніж 20
років у різних регіонах України, однак всі матеріали переконливо засвідчують одне – дії владних органів
відносно села, незалежно від області
України, де це відбувалося, за своєю спрямованістю і брутальністю не
відрізнялися. Це була спланована,
скеровувана і свідома політика, яка
мала репресивний характер, супроводжувалася підривом економічної
бази селянства усієї України, його
масовим фізичним нищенням. Такі
дії цивілізоване суспільство, міжна-

сучасному етапі й осмислення її українським суспільством; і звернення до
читачів Л.Лук’яненка, де він визначає
ракурси, підходи, акценти в розумінні тих фактів, що увійшли до книг,
через їх призму формулює завдання
національно-патріотичного плану перед молодим поколінням, і державні документи (виступи 2007 та 2008
років третього Президента України
В.Ющенка з нагоди 75-ї річниці голодомору, текст Закону України „Про
голодомор 1932-1933 років в Україні”, в яких виявлено ставлення нашої
держави до трагедії, засудження нею
дій радянської влади, комуністичної
партії та її керівників).
Робота з упорядкування та підготовки книг до друку виконана безоплатно. Книги видано безгонорарно.
Двотомник „Пам’ять народу: геноцид в Україні...” є гідним продовженням праці фундаторів АДГУ „33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал” (Київ,
1991) трагічно загиблих Володимира
Маняка та Лідії Коваленко-Маняк.
Запропоноване видання за своєю змістовністю, інформативністю,

родні інституції однозначно кваліфікують як геноцид.
Інформаційна, світоглядна та наукова значимість цього ґрунтовного
видання підсилюється розмірковуваннями, роздумами наших сучасників
„Колективіст” – робітник, „індус” – „шарлатюга”!
над подіями голодомору 30-х років, їх
Одняли в нього коня, і воза, і плуга.
оцінкою цього історичного феномену,
Штани драні, ноги босі, тіло майже голе…
а також значенням та результатами
Та такого ж не бачила Вкраїна ніколи.
Так ленінські „товаріщі” на всі сто надули,
для людей, українського суспільства.
Беззахисних гречкосіїв роздягли й роззули.
А це і переднє слово - глибока анаДопекли і дозволили вже кожній людині,
літична вступна стаття О.Веселової,
Бо у радах – барани, а в органах – свині.
написана на порівнянні даних архівних документів й спогадів - свідчень,
уміщених у книгах, характеризує стан
с.55-59). Сільський поет–самоук Паввивчення проблеми голодомору на
ло Фастовець, який помер від голо-

широтою охоплення проблеми, географічним та соціальним представництвом респондентів, детальністю,
проникливістю їхніх спогадів несе
великий емоційний заряд, змушує
ще глибше замислитися над трагедією, її причинами і наслідками і переконливо свідчить, що це був саме
геноцид українського народу в найбільш жорстокій формі – голодом.
Книги прислужаться учням шкіл,
студентам, науковцям, кожній мислячій людині, широкому читацькому
загалу, небайдужому до історії України як в нашій державі, так і поза
її межами.
•

зультаті яких люди залишалися без
засобів для існування і були приречені на смерть, незважаючи на те,
де мешкали на той час очевидці –
в місті чи селі: на Київщині (напр.,
А.С. Адаменко та П.М. Аксьома,
кн.1, с.47), на Дніпропетровщині
(напр., А.С. Головко, кн.1, с.319),
Донеччині (напр., Р.І. Дорошенко, кн.1, с.409), Вінниччині (напр.,
М.Т. Лобода, кн.1, с.767), Одещині
(напр., С.К. Кича, кн.1, с.553), Чернігівщині (напр., Н.І. Гетьман, кн.1,
с.288) чи Харківщині (напр., М.П.
Уманська, кн.2, с.705). Всі респонденти, незалежно від віку, говорять
про вилучення (читай “повне вимітання”) представниками влади у
них або їхніх батьків та односельців
продуктів харчування (напр. “квашеної капусти, квашених буряків,
жмені соняшникового насіння”, про
зерно й годі казати!), про постійне
відчуття голоду, яке переслідувало
їх. У спогадах більшості респондентів маємо страшні епізоди злочинів
на ґрунті недоїдання, кількість померлих від голоду в їхньому населеному пункті.
Книга містить 12 мартирологів
мешканців сіл низки районів Кіровоградської, Київської, Харківської,
Полтавської областей, загиблих
під час голодомору. Мартирологи
складено нащадками тих, хто пережив те страшне лихоліття. Лише
два з них містять півтора десятка
прізвищ. Решта – декілька десятків. А мартирологи сіл Райківщина
Яготинського району, Пироги Глобинського району Полтавської та
Сорокотяга Жашківського району
Черкаської областей складаються
з 198, 197 та 201 особи відповідно. До того ж, виявлення загиблих
у с.Пироги ще не завершено. Крім
того, багато свідків у своїх спогадах подають прізвища померлих
сусідів, родичів, близьких, як наприклад Михайло Іщенко (кн.1,
с.510-511).
Вражають і ті свідчення очевидців
(а їх немало), що містять оцінки самим
тогочасним селом політики влади до
нього у віршованій формі (напр., кн.2,
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• ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

Богдан ЧЕПУРКО (Львів)

ОСІВЦІ – СИМВОЛ ОСІЛОСТІ

Над
походженням
слова „Осівці” я розважав
із шкільних літ, однак історичні дані та передання
загубились у далекій давнині. Все ж мені вдалось
„відкопати” в народній
пам’яті скалочку з легенди про те, що колись (або
й неодноразово) тут відбувались якісь важливі подіїбитви, пов’язані з мандрами
людей та народів упродовж
століть-тисячоліть.
Сюжет
простий і пов’язаний з долиною Стрипи, яка була колись
дівчиною і щоб не датись ворогу, стала річкою, та горою
Бручевицею, яка названа так
на пам’ять про кров героїв,
що здавен бручіла з її схилів
під час трагічних зіткнень із
кочівниками. Коли з неї вибирали опоку, до підніжжя сипались кістки – може, там було
колись череповище, а між
іншим і викопні рештки доісторичних риб чи динозаврів.
Наголос робився на остяхвостях людських рештків.
Слово „ость” дуже давнє і має
багато значень, але первісне
– „кістка”. Місцеве мовлення
зберегло дуже давню вимову: „вость”- „востє”, „Восівці”, „восовецкий”. Народна
пам’ять чи передання свідчить про якісь великі битви –
доленосні для автохтонного
населення. Воно й не дивно,
бо і в ХХ столітті під час двох
воєн в Осівцях стояв фронт. У
Глибокій (назва улоговини за
горою Поперечною) знизу доверху протилежного пагорба
(Лиса гора), ще донедавна
були окопи (“ксьондзові шанци”), у яких ми бавилися „пеканки” та різних „військових”
ігор. Ще вище, по дорозі на
Гребільки (інша назва – Рудка) збереглися бетоновані
укріплення. Подібні історичні
місцини розкидані по всій Галичині. „Ой там старий батько
окопи копав – він здалека бачив, як стрілець упав...” Мова
про Першу світову війну та
визвольні змагання відомої
формації усусусів. У боях над
Стрипою брали участь і січові
стрільці. По всьому периметру
між лісом та „восовецкими”
горбами стояв австрійськомосковський фронт. Через 30
років 1944 року Стрипа знову ділила фронти вже Другої
Світової, село було між двома

Реконструкція
топоніма

вогнями. Тоді загинули від кулі снайпера мої дідо Андрій
і бабця Катерина по
мамі – подружжя Олійників.
Фронт затримався, село переходило з рук в руки, велися
запеклі бої. Осівці за декілька
років (1942, 1946) двічі горіли
вщент.
В
Остівцях-Востівцях
трагічні зіткнення, катаклізми,
війни були завжди – це стратегічний населений пункт. Досліджуючи два давні історичні
періоди, я вписав місцеві події
у широкий (географічна горизонталь) та глибокий (згідно
з вертикальною історичною
хронологією) контекст.
У 10 тисячолітті до Христової ери Карпати звоював
здобичницько-кочовий конгломерат прахамітів (кочівник Хам, як відомо, зневажив
„Батька”-хлібороба,
який
безкорисливо відкрив душу
перед учнями або ж „дітьми”
Культури, так би мовити,
“роздягнувся”) та прасемітів (сами-семи). В народній
свідомості склалось уявлення
про наїзників як про еґоїстівсамолюбів (семіти) та несусвітніх ненажер, які не їдять,
щоб жити, а живуть, щоб їсти
(хами-гами). В дитячій лексиці дотепер збереглось слово
„гамати”. Разом це виглядало
як самоїди-самогами, тобто
ті й інші „жерли”, умовно кажучи, самих себе (саможерилюдоїди), не кажучи про
опонентів, бо яка може бути
перспектива у кочовому здобичництві!
Кочівники зі своїх карпатських баз регулярно нападали на землі споконвіків осілих оріїв. Тривало це понад
300 років. Терпець урвався.
Троїстий союз оріїв-орачів,
аріїв-пастухів та шумероїдів
Заґроса (українські колоністи Близького Сходу) десь у
Прикарпатті, зокрема й у долині Стрипи ініціював страшну січу. „Ой у світі величезнім
страшна битва була – не одная стара мати синочка позбулась...” Перемогли орії з
аріями. Конгломерат погнали на Балкани, а звідтам самів – на Близький Схід, де з
ними мали в майбутньому не
одну мороку наші колоністи:
як жителі вільних міст-полісів
шумери, так і єгипетські фа-

раони, багато з яких були
українцями за походженням.
Хамів-гамів
орії-господарі
пропустили через перевал
(між іншим, у нашому селі
є на противагу слово „провал” – западина) у заліснену
Центральну і Західну Європу
– починати життя спочатку,
попередньо навчивши сіяти
жито, ячмінь та овес на лісових зрубах. Для пшениці там
ще не був нарощений чорнозем, а малочисельне місцеве
населення складалося із мисливців та збирачів диких зел,
коренів, плодів і ягід. Культурне освоєння материка тривало і в наступні епохи – аж до
еллінсько-римських часів.
У назві Осівці прочитуються, по-перше, „вості-ості”
святих героїв нашої минувшини, а по-друге споконвічна
хліборобська осілість творців,
а не руйначів людської культури. Збереглись словосвідчення про цей період і в новотворах від слова „хам” (гам).
Історичні хами-гами, які були
схамились, полакомившись
на здобич у супрязі із семітами, згодом під впливом оріїв
навернулись (схаменулись),
що й зафіксувало нове слово.
Описана тут історична подія
та її важливість у формуванні
майбутньої Європи, звичайно
ж, довша і цікавіша, але про
це – іншим разом.
Ближчий до нас період ймовірної битви народів
охоплює антські часи, тобто
перші чотири століття вже нашої ери. „Анти” – переклад
на іранські мови нашої самоназви „українці”. Про це я вже
писав 20 років тому. Антський
„союз” божичів продовжує історичну тяглість орійського
родоводу на наших землях.
Йдеться про божий народ, а
не про „вибраний”, бо вибирають таки для поправлення
грішних, а не прославлення
праведних. Цей народ господарював між Західним і Південним Богом на Подільській
та Придніпровській височинах. На початок 5 століття
візіґоти (були ще остґоти),
яких прийняли на утримання
місцеві автохтони, вчинили
нечувану різню-геноцид. За-

просили на бенкет для замирення 40 князів орійської
спільноти. Після пригощання
їх усіх разом із верховним
князем Божем вирізали до
ноги. Про злочин довідався
тодішній провідник чи пак
гетьман Атилла (Гатило).
Військову формацію, яку він
очолював, називали гуннами. Назву приписують легкій
верхній одежі із овечого сукна (гуня). Мною ж прочитується й глибше трактування.
Гуни-гани – небесні (божі)
воїни ( Бог неба Ан), які були
військом набраним із тих самих рільників, а вождь – виборним, та захищали своїх
кревних від кочових орд на
околицях Лукомор’я – в ареалі Азовського, Середземного
та Чорного морів.
Пригадаймо, що козаки
Січ називали Матір’ю, а Луг
– Батьком. Вигнутий луг-лук
– стрілами захисту спрямований назовні, до крайнього Дикого Степу, де й тусувались
кочові лиходії. Бойова кіннота
Гатила розбила, але не вщент
(все-таки свої – арійці!) злощасних візіґотів і поставила
жорстку умову: всім виводком ідіть на Рим: шукайте
собі нові землі! У 405 році під
звуки трембіт візіґоти звоювали столицю колись грізної імперії, взяли величезну
контрибуцію, поставили свого намісника у „вічному” місті
і через центральну Європу,
зокрема й Францію, увійшли
в Іспанію, яка з першого по
п’яте століття була теж під
владою Риму. Тут візі або ще
вестґоти заснували нову державу, яку через три століття
стали тіснити араби. У 711 –
718 рр. майже весь півострів
був під владою арабського
халіфату. Але галісійці (чи не
галицькі візіґоти?), а також
Астурія та Басконія не піддалися. Астурія згодом стала
вогнищем реконкісти – відвоювання земель ув арабів. Де
ж ділися візіґоти? Затиснуті
в передгір’я, вони частково
змішувались із горянамибасками – найдавнішим населенням півострова, творячи своєрідний троїстий союз
і чинячи впертий опір пришельцям – аж до повного визволення від маврів.
Події, пак битви з участю візіґотів, гунів та божичів
(відламів орійсько-арійської
спільноти), а ще скоріше боротьба із семітами-хамітами
підтверджують тезу про ві-
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чний рух людей і народів, але
й не спростовують аксіому
про безконечно повторювану
осілість білої раси, спроби
стабілізації і дальшого розвитку прадавньої хліборобської
культури на подністровськоподніпровських теренах, як і
те, що вакууму нема: або ти,
або тебе! Тому й назва поселення має дві основні лінії потрактування: поле поховань,
поля пам’яті (Остівці) та споконвічна смуга осілості для
хліборобів (Осівці). Не менш
важливі в цьому контексті слова „вісь”-„вість” у формуванні
древнього топоніма. Коли
сталась аварія в Чорнобилі,
у наших криницях, зокрема
й закритих, заміряли високу
радіацію – артерії підземних
вод тримаються осі, яка в усіх
її розгалуженнях пронизує
обидві височини: як Подільську, так Придніпровську.
Кожна річка – теж своєрідна вісь осілості. Всі, що осіли,
селились уздовж водних артерій і називали свої поселення на – ці: Осівці, Білявинці,
Заривинці, Бобулинці, Старі
Петликівці...

Якщо триматись легенд
про битви та їх „сліди” в нашому топонімі, то вказівна
підсилювальна частка „ось”
може вказувати на те, що
після битви вижило небагато
людей. „Ось ці всі” чи „Ось всі
ці”, що не загинули! Кожного разу треба було починати
немов спочатку: сіяти зерно,
множитись і заново пускати
коріння в рідну землю... Якщо
ж брати не від катастрофи
до катастрофи, а від початків
творення, то, звісно ж, найперспективніше
виглядає
таки „Осілі-ці”, ОСІВЦІ.
Можливо також, що перекази про битви минулих часів
принесли нам втікачі від кочових орд – новини ширилися
блискавично. Врешті-решт,
наші земляки могли брати
участь у важливих подіях на
всіх теренах України, а передання вливались у загальнонародну пам’ять. Відома
легенда про монаха, який у
1240-х роках примандрував
у Зарваницю з-під Києва, рятуючись від татаро-монголів,
що їх навели на Русь-Україну
хозари вкупі із в’ятичами. Не

P. S. Не хотів я завчасу оприлюднювати ще одну історичну таємницю, яка
теж стосується Осівців, але в четверговому „Експресі” за 24 червня 2010 року
опублікували інтерв’ю з автором ще не
друкованої праці „Історія українського
народу” Святославом Семенюком, який
відстоює неофіційну концепцію докиївської України.
Відсилаю читача наразі до цієї публікації, а тут принагідно зауважу, що в
назві Осівці закодовано дані про основні й таки основоположні племена
українського,
загальнослов’янського
та індоєвропейського етноґенезу (народотворення). Від Пряшева через
Закарпаття-Прикарпаття, зокрема Галич, Бучач, Теребовлюдо Волині жили
реальні предки сучасних європейців
ОСИ-РОСИ-ОРОСИ-РУСИ – РАСЕНИРУСИНИ (сини сонця Ра, теперішні
українці) – стрижневий архетип білої
раси, яка розселялась звідси на всі чотири сторони білого світу. Звідси й рушали наші предки на обживання нових
земель. Закарпаття дотепер називають
Срібною Землею та Полями Поховань –
тут збереглась своєрідна Книга пам’яті
українського родоводу.
Коротко зміст інтерв’ю. У 10 році до
нашої ери римські джерела вперше згадують про загадкових осів (Osovie – місце осілості), яких на півночі від Середнього Дунаю підкорив римський консул
Марк Візіній. Можливо, що й битви тих
часів відлунюють у назві села – вже згадуване “востє-костє” в назві „Востівці”.
Конкретніші відомості про осів подає
історик Тацит (52 – 120 рр. н.е. ) у своїй
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можна також виключати загадкових ямників, які після
страшних потрясінь будували
землянки, закопуючись у новознайдену землю: у нашому
селі багато Ямнюків. Врештірешт, коли стояв фронт –
мама та її сестра з батьками
та й всі односельці ховались у
погребах, які називали... знову ж таки „ямами”.
Буває, приплітають до
назви Осівців осу (первісно –
„воса”). Звісно ж, дикі бджоли і великі шершні водились
у нас, як зрештою всюди,
але це не підстава для називання. Так само непереконливе припущення про якесь
опришківське
збійницькорозбійницьке „осине гніздо” в
переносному значенні.
Чи є якийсь зв’язок
„Осівців” з осетинськими
„осами”-„асами”, або, скажімо, асамцями в сучасній Індії
– невідомо, хоча саме орії на
чолі з Рамою завезли туди величну відійську систему знань
та звичаїв, створивши згодом
універсальну мову санскрит,
у якому від 70 до 90 відсотків
українських корінчиків.

„Германії”. І хоча він був переконаний,
що оси не германці, ледь не до наших
днів історики вважали їх якщо не германцями, то іллірійцями, аж поки 1920 року
німецький історик Ріттерлінг спростував
цю хибну версію. Він довів, що це могли
бути тільки слов’яни, оскільки римляни
потім уклали спілку із ними у боротьбі з
германськими племенами. Ці оси жили
на сході від германців, які замешкували
тоді на заході сучасної Словаччини і називали осів “остами”, східним народом,
“східняками”. Римляни ж дотримувались першоназви о с и (осілі). Так вони
й попали на сторінки історії. Птолемей
у своїй “Географії” згадує про карпатських “ор-осів” (Karpathes Oros; звідси
й ім’я Орест). Здвоєний корінь “ос-ор”
позначав осілих оріїв (орачів-оросів).
Йдеться, звісно, про хліборобське Прикарпаття і Закарпаття, а не самі гори.
У цей контекст варто вписати ще
один відомий етнонім, який даремно
відчужують від слов’янства та українства. Це – білі хорвати (горвати). Значна
їх частина була згромаджена у Стільську
Миколаївського р-ну Львівської області
(на жаль, через нестачу коштів розкопки Ореста Корчинського надовго заморожені): свого часу це поселення, яке я
вважаю збірним перевалочним пунктом,
свого роду міграційною столицею, було
більшим і за Київ, і за Париж.
Наведу ряд слів, які окреслюють і
підкреслюють третю версію, а заодно й
попередні. Осад, посад, осада, оселя,
осердя – всі вони пішли від „ос-росроз”. Осадитись – осісти, оселитись.
Осідлий – поселянин. Освіданий – до-

Перекручені польськими
чи австрійськими писарями
форми „Осовче”-„Головче” –
взагалі з анекдотичного ряду,
свого роду „королі в капусті”.
Звичайно, є ще „ту(т)-стоголові” в топонімі Тустоголови і відкидати ці ситуаційні
перейменування-адаптації
добросовісний дослідник не
стане. Не виключено, що й
Бусовче (є ж Бусовисько!) як
ситуаційне наймення села,
пов’язане з бузьками та вирієм, могло також побутувати.
А втім є ще пару цікавих
слів на доповнення кореня
„ос”. Українське слово „осить”,
що означає „досить давно” теж
засвідчує давність заселення
Осівців. Чоловіче ім’я „Осія”
означає „спаситель”. „Осіянкою” українці називають матку
у бджіл. Звичайну веселку прозивають ще „оселкою”. Звісно
ж, від „оселитись-веселитись”
– у даному разі на небі: ми ж
кажемо „новоселка”!
Український словотвір конгеніальний із відповідною історією та призначенням України.
В кожному топонімі живе дух
давнини і кров предків.

свідчений. Освідчення – признання у
любові. Оседок – садиба. Освічений
чи освячений говорять самі за себе.
Осип – дань, данина, дання зерном.
Ось, осей, ося, осе, аж ось, осьде, ось
як, осьдечки, ось-ну, ось так, ось що – ці
потверджувальні частки не абищо: вони
від давніх осів-росів!
Таке важливе поняття як ОСОБА
(людська, народу, Божа) – се ж „ос оба”.
Тобто Особою є кожен: оба, обидва, що
спілкуються. Це і єсправжній солідаризм та „люби ближнього” (ти – осілий,
я – осілий, ми оба – осілі: о с и). Особше
– особливо, зокрема; особно (осібно) –
окремо; осоння – все, що під сонцем. Є
ще одне слово, яке, здавалося б не має
відношення до теми: осовище – опух
вимені у тварин (затвердіння). Звісно
ж, це – хвороба! У нашому випадку теж
йдеться про нарощення-нарощування –
„розпухання”-розростання народонаселення, яке мусило для самозбереження
розселятись деінде. Тут уже йдеться не
про неміч, а навпаки – про велич народу,
який, множачись, заселяє землю.
Українці мають велику спадщину
і як спадкоємці мали б відчути велику
відповідальність. Якщо ставити маленьку мету – вона стане ще менша,
але якщо ставити велику, то хоч наполовину здійсниться. З України почалося і дотепер триває заселення Європи
і світу, а ми не можемо дати ради внутрішнім проблемам розбудови і консолідації новітньої нації. Треба мислити і
діяти глобально – тоді все і всюди стане
на своє місце.
Б.Ч.
•
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• З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ

Прикро, що українці не
можуть якось об'єднатись
в одну партію і діяти разом, бо ж в
єдності сила народу, «Боже, нам
силу подай», - як співається в одній
пісні...
Перегляньмо нашу історію, то
побачимо, що за всіх часів панування наших гетьманів чи полководців були незгоди, сварки,
зради і т. п. Бо немає єдності, почуття гордості за свою
державу та патріотизму.
То не диво,що, будучи під гнітом «старшого брата»,
який завжди визволяв нас від турків, татар, поляків та інших народів і «дуже піклувався» Україною, бо не міг жити
без неї.

Найбільше тягнуться за колишнім старі пенсіонери, бувші генерали і «герої», що вчать своїх дітей
та внуків: ось, мовляв, як добре жилося за Сталіна і
коли був Союз. Все було, був порядок, а найголовніше, що були дешевими ковбаса і горілка. Оце дуже
важне!
Ми віримо, що вже молоде покоління буде думати іншими категоріями та усвідомить, що ми - українці є горді люди і патріоти своєї держави, а не якогось «єдиного
отєчества».
Ми є великою нацією, ми маємо свою історію, культуру, мову і нічого спільного зі своїм північним сусідом не
маємо, який накидає нам своє ярмо і дуже «піклується»
про нас...
З повагою - Алла ЧЕРНИЙ (Ню-Джерсі, США). •

ЯБЛУКО
З
РАЙ-ДЕРЕВА

Іван ДАНИЛЮК
чорашнього вечора він
жодного разу не відповів на її причіпки, затято
дотримуючись даного собі
слова. Вона аж здиблювалася від незвичного мовчання:
спочатку впустила з рук вазу,
подаровану колегами на сорокаліття, а потім горщик з
квітами, в якому хотіла перемінити землю, щоб краще І яблуко можна зірвати було,
росли. Ставши навколішки, Лише простягнувши руку...
очима через стіл на свій
неточними рухами незвиклоЮрій ЛЕВІТАНСЬКИЙ бік об-декольтовані груго до нового місця сліпця,
ди, ніби в їх боговірних
намацувала черепки, котрі ми, служницею, яку вибагливо
вони були виліплені не
здавалися їй уламками свого підшукував господар і котра з того самого тіста. Це була
життя, що зовсім недавно ще була б у будь-яку мить готовою мовчазна дуель чи підготовка
дзвеніло, мов кришталь.
не тільки пригостити смачним до рішучіших дій, якщо вже не
А все почалося з того фур- обідом чи вечерею його або ж сьогодні, то ближчим часом
шету, який ось уже два тижні впливових осіб, а втішити са- обов'язково. Застояні очі дене дає до півночі склепити по- мого не лише теплим серцем, котрих жінок, розпашілих од
віки. За одну мить гуркнуло в непоказною учтивістю, а й від- вина, стали зухвало виблисминуле ніби саме з їхніх сто- даністю чи підданістю плоті. кувати з перебігом закличних
сунків описане поетом спле- Хтось невидимий, можливо прищурів, інші натужно натіння рук і ніг, явивши взамін, взятий на випробувальний магалися стримувати себе,
мов на сміх, - вихололість тіл, строк з цією метою, уже все але, кокетливо підвівшись на
що стали лежати крижами, приготував для них у широ- запрошення до танцю, одразу
наче відірвані од берега й від- костінній кімнаті з випаленим послаблювали штучні гальма,
кинуті невмолимим потоком на полірованих дверях словом на ходу перетворюючись з
води врізнобіч ще недавно «Трапезна». Господаря не раз кожним неспішно витвореним
міцно спаяні крижини.
бачили серед відомих світ- порухом обтягнутих сідниць у
...Єву й Адама запросили ських помазаників біля глави відверту приманку, що тільки
на обмивання нової дачі - у єпархії, які випиналися перед простак міг не помітити цього
подібних урочистостях вони телекамерами з своїми по- закличного дійства.
зроду не брали участі. На жертвами на відбудову храмів,
Із задоволенням відзнаподарунок купили картину що більше нагадувало відми- чивши дивну пасивність Адаз біблейного сюжету: їх од- вання неправедними діяння- ма до танців, чого раніше за
нойменці у всій збуджуючій ми зароблених грошей. Але ним не водилось, ніким теж
наготі тяглися до яблука, а погляд на фото в нього був, не запрошена в коло вібруюзгори за ними нетерпляче мов у тільки-но похрещеного чих у такт музиці тіл, Єва виспостерігав хтивоокий Змій. в святій купелі немовляти, ко- йшла на довгу терасу. І вчасно
Для квартири вона б якось не трому нічого більше не треба, це зробила, бо за хвилю до
пасувала, а от для заміського окрім материнського молока.
цього відчула, як замлоїло під
відпочинку після буденного
Єва нутром відчула, що грудьми. «Це, мабуть, від того,
безладдя - саме те, що треба. серед цих жінок-перешер- що змішала шампанське з коТак міркували вони, вважаю- сток, які смішно дріботіли за ньяком», - подумала, і перший
чи, що в напрочуд сучасних охочими до дармового пит- же ковток свіжого повітря з
образах картини все ж біль- ва чоловіками, є та, що може молодого саду затримав хід
ше не еротичної зманливості обов'язково встрелити мет- приторної хвилі до горла, а
спальні, а священнодійства ким оком її Адама, ще не закіп- наступні - присадили. Майже
перед початком залюднен- тявленого ласними поглядами слідом за нею, вихилитався,
ня світу. А призначення дачі охочих до амурних пригод ніби перевтомлений гонитслугує насамперед для очи- новітніх амазонок із пристар- вою, захватаний вдовами хощення на зарезервованих за- куватими фігурами, котрі від- лостяк - завідуючий районним
лишках природи задимленої крутили своє принадними відділом освіти на прізвисько
наговорами й плітками душі, формами ще при старій владі. Безпарний, урочисто несучи
аніж тіла, якому може допо- «І де відкопав Марко Антоно- два наповнені келихи, ніби
могти лише переливання кро- вич цю каліч?» - роздратовано зброєносець оружжя свого
ві в умовах клініки.
подумала Єва, чуючи, як до васала.
Гості обдивлялися будів- серця підкрадається невиди- Єво Карпівно! - Я зголю, боязко ступаючи на лиску- ма на картині подруга очікую- лоднів за вашим образом! Ви
чу луску паркету. Дехто з жінок чого скоєння гріха Змія. А ще що, переховуєтеся від чоловідчув себе в цьому вишукано- більше здивувалася, коли вже вічої цікавості? Принаймні на
му інтер'єрі, порівнявши свої підпилі чоловіки стали, не кри- трьох останніх вечірках у судстатки з тут демонстровани- ючись, перетягувати хтивими ді, головлікаря та в начміліції
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вас не помітив. А саме вашої
посмішки-перлини так не вистачало в тому бляклому разку намерехтілих дам...
- Шановний Максиме Корнійовичу! Змініть курс. Мене
ваші головокрутні монологи
завжди втомлювали.
- Несправедливі ви, несправедливі та ще й... злі. Тактак... А могли б маленькою
увагою хоч за доньку свою
віддячити - це ж я наполіг на
перездачі іспиту, щоб золотом
вас порадувала... Мені б і поцілунка легенького вистачило,
ну хоч материнського... Давайте ось вип'ємо на брудершафт, щоб не втрачати рівноваги...
Хотіла відповісти йому
якимось рішучим словом, та
він заточився і, незугарно вхопившись за поручень, впустив
фужера. І доки відновив контроль над своїми рухами, вона
зникла в розбурханому будинку, мов би її витурив знадвору
раптовий наскок розбудженої
людським потом мошви.
Згадуючи це, Єва нервово
відчувала, як душі не вистачає
чогось знеболюючого, розрадливого шепоту, люблячого погляду чи просто доторку
до давно нецілованих плечей.
Надсадно намагалася забути ту огидну сцену, відкласти
її осмислення десь на потім,
коли втишиться, вгамується
те, що з самого досвіта після нетривкого сну їсть серце
живцем. Все, що так ретельно
будувалося стільки літ, ніби
одразу полетіло шкереберть,
догори дригом. Здавалося,
ніщо вже не могло погамувати
того буревію, що здійнявся в
ній без найменшого попередження - у світі людських пристрастей, успіхів, перемог,
заздрощів, поразок, штилів і
штормів, Всевишній не передбачив синоптичної служби. Та
навіть склянка холодної води
з лимоном не остудила, нагадавши жовтим кружальцем
серед сріберних бульбашок
той принадний вогник Адамової цигарки, яку він майже з
губ у губи передав тій, що так
одверто, не криючись, випромінювала на виду у всіх безоглядну готовність до інтрижки
саме з ним. Однією рукою поволі нагинала до свого стегна його задерев'янілу руку, а
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іншу з келихом, наче тримала
напоготові питво з всипаною
цикутою, якщо він не прийме
цього її безсоромного жестузапрошення,
проігнорувавши, як жінку. При цій сцені, яку
Єва побачила, ступивши крок
з тераси до заведеної танцювальними ритмами зали,
захотілося рвонути на себе
дверці холодильника і занурити обпечене вибухлим жаром обличчя в льодовню, щоб
вона витягла нервові перебіги
збуреної крові. І тут Єва зрозуміла: якщо зараз не набере
цифри непомітно переданого
їй господарем дачі телефонного номера, якого не наважилася викинути під стіл, завданої образи не витримає.
Єва ще жодного разу не піддалася на домагання її тіла в
чужому ліжку, ніби воно після
того стане для неї смертним
ложем, останньою постіллю
перед відходом на той світ.
Сліпучий магній ревнощів пік
нутро, водночас зализуючи
опіки, щоб не так боліло. Та
все ж рештки іскор знаходили
собі живу плоть, поцятковуючи її вже невигойними навіки
мітами...
...Телефон на стіні в прихожій нагадував католицьке
розп'яття. Вона добре знала,
що це спрацьовує короткозорість, але щодалі переконувала себе: якщо так здається,
то ще не засипав її важкий
життєвий пісок і вона здатна
до інтимних фантазій, не зациклюючись на старому фасоні мислення щодо цього.
Ставши раптом навколішки,
Єва перехрестила себе раз,
вдруге, втретє, просячи в Бога
сили для того, щоб набрати
той триклятий номер і не заніміти зі страху, коли хтось на
тому кінці дроту підніме трубку. Вона розуміла, що навмисне відтягує цю мить, шукаючи
причини для перечікування.
Єві несамовито хотілося
помститися чоловікові. Варіанти цієї помсти шугали в
голові, наштовхуючись один
на одного, ніби автомобілі на
гонках. Вона стала гарячково пригадувати ті поцілунки
останнього місяця, надсадно
відшукуючи в них хоч малесенькі ознаки його прихованої
насмішкуватості над її першими зморшками, які можна
було розгледіти лише ось так,
упритул. Хоча добре знала, як
він прів у своєму технічному
відділі над паперами, що нагадували своєю набридлою
білотою молоко блекоти, навіть не чуючи, коли гримав на
нього начальник, часто задля
годиться, повертаючись з нарад. А коли був напідпитку, ще
й глузував з того, як підлеглий
його боїться, хоч той давно
сам міг бути на його місці. Ще
й під'юджував: «Адам Сильвестрович у нас жалісливокультурний - всіх колег поперед себе пропускає, щоб
зростали по службі, всім місце, ніби в трамваї стариганам,

вступає». Вона знала про це,
тож була спокійна, що ніхто на
нього не зазіхне з жіноцтва,
густо посадженого в кабінетах
заводоуправління. Це були,
як правило, благовірні різних
міських столоначальників, котрі, здавалося, щоранку приїжджали на роботу для того,
щоб влаштувати показ своїх
обновок, придбаних за хабарі. В його відділі возсідали
теж кілька таких святкового
вигляду жіночок, яким удома
було дуже скучно. Випещені,
не засмикані побутом, з ретельно викладеними на зухвало несених головах зачісками,
вони уявлялися Єві тимчасово
заплетеними русалками, які
вільготно виляглися на березі, щоб піймати звабливу засмагу, а він між ними виглядів
потопельником. Ось тільки
яким? Таким, що хотів випірнути й дістатися до однієї з них
чи просто від невміння плавати в такому перекупаному
оточенні? І при цьому німому
запитанні до себе помітила
в люстро, як негарно підскочили вищипані брови - ніби
вона зненацька торкнулася
розпеченої лампочки. Думки
вже не пружинилися в голові,
а пльохались, ніби в помутнілу воду. Їй стало соромно від
того, що ось так занапащує
чоловіка надуманими здогадами, мов би він, її Адам, не
вартий чийогось закличного
погляду. Тоді й вона, виходить, неприваблива, дрібна
й непоказна, мов сіренька
миша, що вряди-годи вибігає
на світло, настрахана людським шарудінням за стіною
своєї схованки. «Непоказна?
Чого захотіли, моховиті пеньки! Може вам мою сірість ще
й підписом з печаткою засвідчити? А у вас є ось така серветка з телефонним номером
впливової особи, як у моїй
сумочці? Ага, ви всі з офіційними візитками, так би мовити
- невинним підтвердженням
легалізованої здачі тіла в користування чи злягання?» На
очі їй насунулася від обурення, що не знаходило виходу,
темінь, ніби хто придавив їх
її ж бордовими кліпсами, що
безутішно-незугарно лежали
з того хмільнороз'ятреного
вечора на туалетному столику.
Коли Єві за хвилю розвиднилося, то вже знала, що робити.
Весь цей тягар можна скинути
так, як це вона зараз вчинить.
Вставлений у цифрове вічко
телефонного диска палець
враз обпекло. Але далі вже нічого не чула. Диск пружно повертався, закріплюючи набрану цифру відкотом. І коли вона
визбирала на ньому останню
- серце обірвалося в очікуванні невідворотного. Але на
тому кінці дроту хтось відповів
голосом покинутої жінки, що
наче вимився зі стіни:
- Марко Антонович з комісією на очисних спорудах. Ви
з облуправління? Що йому передати?
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- Скажіть, однокурсниця
дзвонила, - Піньчевська. Я тут
проїздом до столиці і хотіла б
побачитися...
- Он як! Високо ви, мабуть
злетіли, чи не так?
Секретарка певно встигла затягнутися цигаркою, бо
останню фразу вимовила з
помітним просвистом, який
підсилила чутлива мембрана.
Номер його мобільника я даю,
звичайно, не всім, але вам - як
виняток. Може коли сувенірчика якого передасте в нашу
провінцію - я, між іншим, затятий колекціонер імпортних вин
і парфумів. Тож записуйте!
Єва зі страхом схопила
олівця для підведення очей і з
жахом подумала, що вчинила
необачно - зопалу довірилася
душевному пориву і зайшла
надто далеко: «А як повертатися звідти?» І на гребені цієї
напруги поклала трубку, не
подякувавши. З відчуттям безплотності тіла присіла на край
ліжка. Короткий діалог ніби висмоктав з неї кров і порятувати
могло тільки вливання свіжої.
З цього стану паралічної кволості Єву вивів дзвінок. Вона
кинулася було до дверей, але
то сигналив телефон.
- Єво Карпівно, доброго
дня! Я одразу здогадався, що
та столична пані - це ви. За
годину чекатиму вас на розі
гімназії...
Спочатку серце її билося
в унісон гудкам у трубці, потім його удари заквапилися,
мов би вона не встигала на
поїзд, котрий от-от мав відійти. Нараз здалося, що замість халата — на ній розпечена пательня. Лише вилущена
тремтячими пальцями пігулка
з пластини трохи вгамувала
серцебиття, а пал поволі став
спадати і сонце у вікні знову
вигулькнуло з-за випадково
принесеної звідкись хмарки.
В'ялою ходою Єва вийшла
з свого невтомленого роками
будинку, якому аж ніяк не пасувала ця стара ревматична
вуличка. Зустрічні перехожі
поспішали з таким виразом
облич, ніби в їх містечку тількино було оголошено стан облоги і вони хотіли закопати в надійному місці від загребущих
очей потенційного окупанта
щось найдорожче з своїх фамільних цінностей. Єва подумала, що в неї, напевне, такий
вираз обличчя жінки, яка хоче
уберегти не якусь коштовну
річ, а саму себе. Знайоме їй
авто стояло міцно, ніби вкліщилося в асфальт. Єва оглянулася, чи не квапиться за нею
слідом яка-небудь нишкавка,
але позаду крапленими картами з невидимої колоди летіло
навкіс перше осіннє листя і
ще теплі промені розсідалися
у вікнах, за якими жили люди,
щасливіші за неї.
У Марка Антоновича був
вигляд людини, якій тільки-но
сказали, що взяті в неї аналізи
— вищої проби і ніякої загрози
життю немає. Він одразу по-

клав праву руку Єві на стегно
і вона завмерла, не знаючи
як на те відреагувати: продемонструвати розчуленість чи
сказати, що він занадто самовпевнений і не годиться так
поспішати.
— Я знав, що ви одважитеся, бо ж з таким невпевненим
чоловіком, як ваш, можна ніколи й не відчути себе до кінця
розкритою й вдоволеною жінкою. Адже ми підходимо до такого критичного віку, коли треба поспішати й брати з дерева
життя найсолодші його плоди.
- Чоловік, Марку Антоновичу, даний жінці Богом, тож
який вже є...
- А коханець, виходить,
дияволом?
- Ні, збігом обставин, коли
запобіжні заходи не спрацьовують і душа разом з тілом
зривається з гальм. Це важко
пояснити, бо не маю досвіду...
подружньої невірності.
- Отже, ви ще не рішилися? - сказав Марко Антонович,
забираючи не прийняту Євиним тілом руку.
Єва не відповіла і запитала
вже примиреним голосом:
- Цікаво, а де ви повісили
подаровану нами картину?
- Звичайно ж, у спальні - це
ж не натюрморт? Ви часом не
з умислом вибрали саме такий
спокушаючий сюжет? Я чомусь
зробив висновок, що це ваш
натяк мені, закличний знак...
- Всього можна нафантазувати, коли дуже прислухаєшся
до себе. Хоча спокуса, дійсно,
чигає на людину всюди. Та чи
завжди настає полегшення
після того, як їй піддасися?
- Після сповіді в церкві настає. Але тільки в душі. А от
тіло можна вспокоїти лише,
віддавшись тому, хто до вас
дійсно не байдужий. Це звучить, можливо, й дуже прямолінійно, але ж не можна отак
все життя відчувати себе замурованою в чотирьох стінах!
- Мене це якось раніше
не обтяжувало, але останнім
часом червотока самотності в
серці розворушилася. Це, знаєте, як напад бажання скинути
з себе від розпачу чи якоїсь
незрозумілої образи - одразу
всі пута...
- Я це зробив уже давно і
не жалкую. В цьому переконаєтеся й ви - треба жити розкутіше! Недавно я читав щоденника Сальвадора Далі, так от
запам'ятався з нього один запис: «Скажіть на милість, чому
людина повинна тримати себе
в точності так, як інші люди, як
маса, чому в людині так мало
індивідуального? Не ро-зумію?» А ви розумієте себе?
- Напевне ж, бо інакше б
ось тут поряд з вами не сиділа
в той час, коли чоловік, стоячи
за креслярською дошкою на
роботі, сподівається на смачну вечерю...
- З вечерею ще встигнете,
а от з іншим треба поспішати... Мені теж удома вона готується... служницею. Але я ду-
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мав усі ці дні про вас... Знаєте,
в тому кодлищі, яке я згукав,
бо іншого, точніше, ближчого
до мого службового становища, люду не маю, ви були мов
світилка на весіллі. Мені хотілося виломитися з того нетверезого гурту підлабузників
і п'ятолизів, - так, так. Ви що,
вважаєте, що я сліпець і не
знаю, хто й з якою метою крутиться обіч мене? Мені огидне
те прислужництво, але змушений його приймати, бо інакше
б не мав достовірної інформації про все, що діється в нашому містечку. Мер має знати
на порядок більше, ніж базар.
Коли я вперше побачив вас
на виставці «Щедроти осінніх
дарів», то, говорячи в риму - я
ледь не згорів... від заздрості,
що хтось має право обіймати
таку розкішну жінку, а я повинен, згідно з офіційним становищем, жити, ніби зашитим у
мішок... різних умовностей,
напридумуваних людством.
Колись же треба вибратися з
нього хоч на часину, чи не так?
- Я теж інколи відчуваю
себе, ніби переведеною на
карантин. Мене вже давно переслідує бажання витягнути з
поштової скриньки не газету
чи листа, а... записку з пропозицією прийти на побачення.
Я вже не раз уявляла, як присплю чоловіка, мов малу дитину, а сама... Сама б пішла гуляти вулицями, ніби незалежна
кішка дахами будинків...
- Ну що ви так себе низько порівнюєте? Ви - пава? За
вами багато хто б з чоловіків
погнався наввипередки. Але
вони не зможуть вам дати
того, що можу, маю можливість - я! Чи здатні вони оцінити вашу прихильність, ласку?
Хіба що тільки якимись дешевими дармовисками, які б
органічно не могли прийняти
ваші аристократичні вушка? А
я віддячив би за мить блаженства древньоруської форми
колтами з чистого золота! То
що, Єво Карпівно, гайнемо на
дачу й відвідаємо вашу тезку
на картині?
Єва нічого не відповіла,
але й не заперечила, коли він
повернув авто на асфальтівку,
що вела за місто. Крізь затінене скло вона бачила вихудлі від літнього бездощів'я
дерева, стандартні приватні
крамнички з металу, мов сторожові пости, біля яких товпилися проїжджі, ніби там продавали лотерейні квитки, що
братимуть участь у розиграші
людського щастя. Марко Антонович не додавав швидкості, доки Єва сказала:
- Ви завжди так повільно
водите авто?
- Ні, це тільки з вами, просто боюся, що ви раптом надумаєте... вискочити з нього
на ходу...
- Я не з лякливих! Аби боялась, то не сіла б...
Авто плавно вписалося в
заміську трасу, ніби було вже
заздалегідь приміряне до неї.

Але чим далі воно втікало від
будівель останнього мікрорайону, тим Єві ставало в ньому
тісніше, ніби в заставленій непотрібними речами комірці.
Марко Антонович ретельно, з
ледь помітним уповільненням,
перемикав швидкості, наче
ручкався. На його спортивній
потилиці, коли повертався
до дзеркала заднього огляду,
відбивалася нетерпляча напруга плоті, що бажала негайної тілесної утіхи. Він ще мав
запас часу до початку засідання виконкому, тому його душа
канцеляриста не передбачала
збою. Тим більше, що розпорядником над нею була його
необтяжена міськими клопотами голова - підлеглі заступники працювали, мов невільники, яким пообіцяли викуп.
Єву в ці хвилини не цікавили моральні родинні засади
- бажання помсти, здавалося,
стугоніло не тільки в голові, а
й між пальців, якими вп'ялася
в сумочку. Їй подобалося, що
Марко Антонович не сипав
облесливими словами, що
в його голосі не вчувалося
тремтливих ноток і він не вдавався до сповіді невтішного
нелюба, щоб розчулити, викликати співчуття. А головне,
що, опинившись наодинці з
нею на віддалі, з якої вже не
докрикнути до її власного
дому, щоб попросити подумки
поміч хоча б у Діви Марії, не
зробив спроби перейти в наступ. Єві здавалося, що вона
їде до його дачі не для того,
щоб віддатися любощам і стати коханкою, а щоб перетворитися в спільницю, довірену
особу, з якою уже неможливо
буде порвати стосунки, які завше знаходитимуться поверх
суто інтимних.
Марко Антонович навпаки відчував, як уперше, хоча
й мав до цього не одну жінку
поза родинним колом, в ньому щось тьохкає перепадами в чеканні якоїсь несподіванки, з котрою ще ніколи не
доводилося зіштовхуватися.
Йому стало здаватися, що
він вибрав неслушну годину.
Бажання втішитися в обіймах
Єви стало більше нагадувати
принуку, аніж невтерпну необхідність розігнати кров по наструнених жилах. Зовсім недавно одна з відхилених ним
жінок злорікувато попередила,
що він ще дорого заплатить за
свою облуднену самовпевненість приборкувача жіночих
тіл, не завжди взаємних, бо
декого з них цікавила перш
за все чоловікова кар'єра, а
не втолення пристрасті. Спостерігаючи за дорогою, він
навіть краєм ока помітив, що
спокусниця, яка сидить поруч у зовсім несласній позі, за
настроєм далеко не ранкова
троянда, яку хочеться одразу
зірвати. Так, як вона, сидять
біля стійки бару самотні жінки,
котрі не хочуть подати виду,
що згодні кинутися в обійми
першому-ліпшому чоловіко-

ві, аби він мав щось ворушке
нижче пояса. Це вже потім
будуть ревнощі, звинувачення в порушенні даної обітниці,
зухвалі прилюдні наскоки на
інших чоловіків, щоб провчити
свого. І все те зводитиметься
врешті-решт до одного - втечі, хоч тимчасової, від сірості
життя, яке нагадує вигублення всього найдорожчого, що
було на його початку - ще в
дитинстві.
На хвилі цих роздумів
Марко Антонович різко зупинився біля воріт своєї дачі,
що дихнула на нього лісовим
випахком свободи від камінних ідолів міста. В її нутрі він
завжди знаходив схованку від
службового пекла, виминаючи
на безмовних подушках тлусті,
худі чи обважені тіла грішниць,
чиї імена були не останніми в
списку відомих дам.
Сходи на другий поверх
ніби кріпили помешкання до
неба, яке було десь угорі, за
червоним черепичним дахом.
Єві здалося, що на вечірці в
цьому помешканні був зовсім
інший інтер'єр, тут нічого не
нагадувало хоч якимись залишками про минуле свято і
навіть свічки на стінах у мідних
підсвічниках ніби наїжачилися
на її прихід.
У кінці сходів, що привели
на другий поверх, напружена
Єва враз обм'якла: в розчинені двері спальні з широким
дерев'яним ліжком побачила
подаровану нею картину вона висіла в головах, яких ще
не було на надушених чужими
парфумами подушках, котрі,
здалося, досі не випросталися від угнутих в них у екстазі
облич. Змія ніби аж судомило у передчутті стати свідком
першого в світі гріха. Біла пухова ковдра лежала між двох
бордового кольору стінок
ліжка, мов крижаний припай
біля берегів, а з ванної кімнати долинав поспішливий шум
води. Звичний до подолання
цих крутосходів Марко Антонович випередив Єву менше
ніж на хвилину, щоб дотягнути
себе контрастним душем до
потрібної кондиції. Він вийшов
у такому ж білому вовняному
халаті з упевненим обличчям
людини, якій ніхто не сміє ні
в чому відмовити. Але слова
його не відповідали цьому образу.
- Я думаю, що ви... в формі, бо я ж з роботи... - скрадливо звернувся він до Єви з
заскленою посмішкою. - Знаєте, скільки вже каявся, що не
буду жити ось так, уривками,
але нічого не можу вдіяти служба забирає майже весь
вільний час - ніколи й пульс
перевірити...
Єва мовчала і ця несумісність не відповідала інтимній
атмосфері спальні, яка мала
б принести їй за кілька хвилин
полегшення. Марко Антонович
нагадував у цьому халаті самурая, в якого забрали меча. Він
не знав, де подіти руки, доки

підходив до Єви, тому коли
ледь не спіткнувся об неї, одразу став розстібати ґудзики
на її блузці - вони піддалися
йому без душевних зусиль,
бо це був його перевірений
ритуал. З кожним звільненим
ґудзиком він щодалі запалювався. А Єва тим часом гарячково думала, чи поцілує він її,
чи звично кине впоперек ліжка. І коли з-під шовку вирвалися на волю засмаглі яблука
Євиних грудей, які вже відчули
гарячу близькість партнера,
з-під халата Марка Антоновича вислизнула, мов годинниковий маятник, розкрита,
напевне, необережним рухом
під час миття, ладанка - з мініатюрного портрета на Єву
іронічно глянула... її молодша
сестра Ірина. Євине тіло сіпнулось рибиною, що необачно
вхопила гачок зі спокусливою
наживкою. Так покарана на
смерть або довічне ув'язнення
людина реагує на виголошений їй вирок. Вона рвучко відірвала від себе чужі пожадливі
руки, ніби вони були просякнуті масним лепом, і кинулася
до виходу. Так летять стрімголов люди, що спізнюються на
потяг. Вже внизу її наздогнало
істерично-вимогливе:
- Ти що собі дозволяєш,
негіднице!
Але Єва була за межею
свого приниження і воно вже
не могло її наздогнати. Другий автомобіль, що мчав у бік
міста, зреагував на Євин вигук
різким скрипом гальм.
- З вами щось трапилося?
- сторожко запитав водій пенсійного віку, відводячи очі від
засліпу грудей.
- Мене... Мене хотіли
зґвалтувати! Я заплачу!
У місті вона попросила
зупинитися біля базару, який
уже збирав свої пожитки.
- Може, краще біля міськвідділу міліції? - невпевнено
запропонував водій, мабуть,
не дуже бажаючи стати офіційним свідком пригоди.
- Ні, ні! Все гаразд! - з неприхованою радістю відповіла
Єва, висмикнувши з сумочки
гаманця.
Чоловік повернувся з роботи пізніше звичайного - так
завжди було після їх спірок.
Єва лежала, прислухаючись
до його руху по квартирі. Він
вагався: лягти на дивана чи
на подружнє ліжко. Потім все
ж переборов себе і обережно
приліг біля Єви. Якусь хвилину вони прикидалися, що
засинають. Потім чоловік запитав:
- Ну як ти провела свій відгул?
- Сходила на базар і купила яблук...
- Так мати ж минулої неділі
нам привезла з села!
- Тож райські, з райдерева. А я простих захотіла.
І міцно притулилася всім упокореним тілом до чоловіка,
ніби вислизнула з чіпких обіймів Змія.
•
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ДІТИ І ВІЙНА. ПРО ТЕ, ЩО ЗАПАМ’ЯТАЛОСЯ...

Зима 1943. Вона була
такою ж холодною та з заметілями.
Гримало,
гуркотіло,
а потім до світлиці почали заносити поранених.
І коли машини від'їхали,
вони почали благати дідуся, щоб він взяв пістолета
та вбив їх, адже вони покинуті і їх чорна форма говорить
про них красномовніше слів.
Бій під Сергіївкою. Потім
через два роки там ще залишалося скільки танків, машин,
гармат, що коли ми їхали до
рідні, було таке враження, що
це все залізяччя гуркотить,
бабахає, строчить, стріляє.
Ніхто не спав. Чекали.
Навіть ми, дітлахи, з осторогою дослухалися до стогонів,
лайки поранених. Шепотіли
тіточка з матусею, давали попити води. І, нарешті, на нашу
радість на другий день почувся гуркіт. Дідусь вискочив і
відчайдушно замахав руками.
Зупинив. І понесли отих понівечених з кімнати. І вже вночі
дідусь знов топив піч, палив
збиття, що залишилося після
тих постояльців, а матуся з
тіточкою почали вимазувати
світлицю глиною. А ще довго
не вивітрювався особливий
дух. Це був дух дорогого одеколону, крові, поту. Тому на
підлозі палили чебрець, відчиняли двері на мороз.
Страшне нас чекало весною. Жах котився з Добропілля. Там під час бою німці
погнали попереду всіх хлопчиків та чоловіків. Тому тато,
матуся, братик і я готувалися
до втечі.
Куди? Встигли відбігти
до хутора в 3-х кілометрах
від нашої Віровки. На цей час
тато вже два рази втікав.
Перший раз після евакуації з-під Волги, потім німці
забрали, посадили на трактори, погнали. Пощастило.
Знову втік.
Зупинилися в крайній хаті.
Дослухалися до канонади.

З переляком забігла матуся,
хотіла води набрати, а там...
Я комбінезони викинула, щоб
не карали за речі німецькі.
Тато витяг того комбінезона
та закидав снігом, який вже
танув потроху. Було страшно,
і тому батьки взяли нас та почали балкою пробиратися до
домівки. Коли чулися вибухи,
падали на землю. Помирати так вдома. Але я не хотіла
вмирати, тому вголос читала
"Отче наш". Неня вчила, що
Боженька завжди допоможе.
Затихло. Обережно зайшли на околицю. Горіли хати,
стояла миленька танкетка,
наша.
Рідні ще сиділи в льоху,
вийшли. Летіли звістки. Слава Богу, нікого не вбили. Але
багато полеглих, наших. Чоловіки рили могили. Позбирали документи. Розбитий
танк став місцем для розваг.
Братик Толик приніс книги,
там був великий медичний
довідник і збірник Герцена.
А потім вечорами забивалися до нас ночівники. Нікому не відмовляли. Але був
свій ритуал. Прохали скидати одяг, помитися і вже потім
вони, передягнуті в наші речі,
прали свій одяг. Дідусь перевіряв голови. Дітлахів стриг
наголо, дорослим мастив голови керосином. Помиті, перевдягнені, покладені на печі.
На той час ми перебралися в
світлицю. Уквітчана рушниками, вимащена білою глиною,
вона було світлою та затишною. Три великі троянди, олеандр, фікус. Долівка помащена білою глиною, застелена
домотканними доріжками. Ліжечка особливі. Картинка!
Наші ліжка малі: перинки
з пуху, подушки одягнено в
вишиті наволочки, такі ж білосніжні з мереживом покривала. І це все повинно бути
охайно застелено. Ой, як мені
було соромно, коли я, підхопившись, побігла до річки. А
коли повернулася, то почула

єхидний голос сусідки бабці
Дашки: „Ой, подивіться на цю
гульвісу. Постіль не прибрала,
а, вже завіялась на річку." А
постіль матуся викинула у вишняк. Такий виховательський
захід був дійсно виховним.
Потім вже ніколи постіль не
залишалася не застеленою.
Село оживало. Треба
було сіяти, саджати, копати.
Не було зерна. Але була кукурудза і була самостійно виготовлена маленька мельничка,
щось на кшталт м’ясорубки.
Зернята кукурудзи перетиралися і потім варилася мамалиґа. Смак борщу з цією
грудочкою
кукурудзяною,
я пам'ятаю все життя. Були
щасливі. Бо жива була годувальниця Зорька, переможно
гелькотів охоронець, мій улюблений гусак Харитон, сиділи
на гніздечках аж 7 гусок, плодилися кролі і вже сонечко
щедро зігрівало землю.
До остаточного визволення було недалеко. У вересні
прокотилися визвольні колони. Запам’яталося, як наші
зустрічали "Катюші''. "Оце
так техніка", - шепотів дідусь.
Матуся з тіточкою пригощали
воїнів молоком. Запам'ятався
син полку - хлопчина сидів на
возі, грав на гармошці і співав
частушки. Правда, слова цих
частушок були не зовсім...
скажемо так, не зовсім літературними . Але в село прийшло
горе. І воно було пов'язане з
небезпекою. Вона, ця небезпека, лежала тоннами на полях, в лісі, просто на городах.
На
березі
підірвався
16-річний Василь - сусід.
Тільки Бог нас, малечу, яка
купалася, врятував, нікого не
поранено, бо він встиг затиснути гранату. Другий Васько
загинув, коли хлопчаки підпалили вогнище і він підняв голову і тоді маленький осколок
поцілив йому у висок. Після
серпневого бою було покалічено Ніночку, так і залишилася ручка сухенькою.

Але я була щасливою. Після операції з гіпсом на ніжці
мене віддані підлеглі - Толик,
Васько, Микола, Іван, Кирило
возили на невеличкому возику. Я була ніби отаман. І вже
восени ми пішли до школи.
Маєток Роговських. Ні столів,
ні стільців. Чорнило з бузини.
Зошити зі шматків паперу. В
радгоспі потроху розгортали
посівні. Збереглася частина
техніки. Татусь сидів на тракторі цілодобово. В короткі
години, не скидаючи одягу,
лягав на підлозі на старий кожух. І тільки в неділю матуся
відмивала, відстригала і він
чистий йшов на постіль.
Дівчатка
мали
свої
обов'язки. Я вже вміла вимазувати глиною підлогу, збивала масло, мила посуд, полола грядки. І ще я навчалася
в’язати і вишивати. Але головне: у нас оселилися біженці
з Ленінграда. Вони були такі
делікатні, що матуся гримала
на них, аби вони сіли за стіл.
Хто вони були за фахом не
знаю. Але в одної був збірник Тютчева. Мені, україночці, було цікаво. Я вивчила всі
вірші. А потім у селі з’явився
з бабусею Йоська. Вони зі
Сталіно привезли хлопця,
щоб відгодувати. У нього
було аж 10 книг: "Діти капітана Гранта" і ще 9 книжок
Жюль Верна. Бабуся вранці
робила Йосі суміш з яєць та
цукру - «Гоголь-моголь». Одного разу я не витримала і,
затуливши Йоську, сказала:
"Та не годуйте його цією гидотою". І вилила суміш.
- Ходімо,- цупко вхопила
за руку Йоську.
Привела додому. Нарізала сала, поклала жменю молодого агрусу. І потім - на річку. До вересня Йоську було
не впізнати. А бабуся молилася на мене. Доля розвела
нас. І тільки очі Йоськи часто
зустрічалися мені в багатьох
представників його народу.
Живемо!

•
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• СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД

Рубрика
Даринки
СУХОНІС

З

акінчились
новорічні свята і
кожне
подвір'я
багатоповерхівки
невтішно дивиться на світ
старими ялинками, купою барвистого сміття та безпритульними
тваринами, що шукають
щось їстівне у цій мішурі. Хтось нарікає на комунальні служби, хтось
винуватить сусідів, але
проблема не зникає. І ще
безліч подібних неприємностей стали нормою для
кожного великого міста.
Коли нарешті у свідомості українців прокинеться та
сама громадянська відповідальність? Коли ми почнемо
думати як краще буде для
всіх, а не керуватися старою банальною «моя хата
з краю!» У громадянському суспільстві особистість
розглядається як загальновизнана цінність. Вона (особистість) характеризується
набором цінностей, які передаються від покоління до
покоління через суспільну
свідомість і підсвідомість.
Чому ж у народу, з такою багатою історією та набутими
цінностями це питання все
ще залишається відкритим?
В Україні поняття громадянської свідомості та організацій функціонує не так
потужно та дієво як у деяких
країнах, але, звичайно, певний прогрес у цьому питанні
вже відчутний. Наша держава має ряд особливо гострих
питань, вирішення яких є
пріоритетними. До них, безперечно, можна віднести питання екологічної безпеки.
Дати однозначну відповідь
хто винен у сьогоднішній
ситуації - байдуже, недостатньо
проінформоване
суспільство чи провладний
апарат, важко. Але хоч трохи
пролити світло на ці питання
можна, поспілкувавшись з
фахівцями.

Юрій Миколайович
Мелікаєв
хоча і має технічну
освіту, в питаннях
екологічної безпеки
справжній
профі. По-перше,
він працює завкафедрою охорони
безпеки

бутніх фахівців; конференції
провідних українських вчених
з питань екології, охорони
навколишнього середовища,
законодавчої бази. Певна
відмінність
Всеукраїнської
екологічної ліги від подібних
до неї, перш за все її певна
цілеспрямованість та наполегливість у досяганні мети.
Варто зазначити,
що організація зібрала у своєму
складі людей з
технічною, біологічною, медичною,
історичною, філософською,
юридичною, економічною освітою. Тобто
спеціалістів з усього спектру питань.
Діяльність організації також має
і науковий характер - випущено
унікальний трьохтомник «Екологічна енциклопедія», до написання якого
залучено фахівців з усієї країни, регулярно друкуються
періодичні видання наукового, освітнього та інформаційного характеру.
На питання, що відрізняє перш за все лігу від інших екологічних організацій,
Юрій Миколайович впевнено
відповідає:
- Це не політична організація. Фінансування ліги
здійснюється завдяки реалізації екологічних проектів.
Ми, наприклад, укладаємо

ЕКОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
НЕ МАЮТЬ
РЕГІОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРУ ВОНИ
ЗАГАЛЬНОЗЕМНІ
життєдіяльності в Дніпропетровському Національному
університеті ім. О.Гончара, а
також є одним з функціонерів «Всеукраїнської екологічної ліги» і головою наукової
ради Дніпропетровської області. Ліга існує вже близько
11 років і діяльність її досить
змістовна, починаючи з дитячих акцій «Посади дерево»
і закінчуючи контролем над
виконанням
екологічного
законодавства. Також Всеукраїнська ліга проводить
конференції молодих вчених,
залучаючи студентів та май-

договори з державними та
комерційними
підприємствами на проведення екологічної експертизи, проводимо акції освітнього та
інформаційного характеру
з питань наших екологічних
проблем за рахунок відповідних статей місцевого бюджету. Наприклад, є завод,
його труби щоденно викидають в атмосферу шкідливі речовини. Наша мета
зробити так, аби завод не
закрився, але і працював,
не шкодячи довкіллю. Цим
займається безпосередньо
технічний підрозділ ліги.
Теж саме стосується і стічних вод та сміття - проблема будь-якого великого міста України. Є в нашій країні
ще одна нагальна проблема. Згідно норми на урбанізованих територіях повинно
бути близько 10-12 відсотків
рекреаційних зон - парків,
скверів, насадження. У нас,
у місті Дніпропетровську,
лише 1,5 відсотка. І ця кількість лише зменшується. Ми
можемо боротися зі шкідливими викидами, але якщо
через недостатню кількість
зеленої маси зміниться клімат, це буде катастрофа
ширших масштабів.
- А які акції проводить
ліга, аби певним чином
розбудити свідомість суспільства?
- Дуже багато різноманітних акцій. Наприклад, минулого року, 15 січня, тут, у місті
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логічних організацій, поступово формується розуміння
того, аби в усіх державних
планах було враховано всі
три показники.
- Виділіть, будь-ласка,
три
основні
проблеми
екологічного характеру в
Україні, вирішення яких є
пріоритетним.
- Перше - це вирішення
питання з побутовими відходами. В Дніпропетровську,
наприклад, є сміттєспалювальний завод, тому питання хоч на якийсь відсоток
вирішується. В інших містах
ця проблема набагато складніша. Друге - це створення
управління з контролю річки
Дніпро. Воно повинно бути не
лише всеукраїнським, але і
враховувати усі країни, через
які проходить Дніпро. Адже
західний досвід доводить,
що басейновий підхід - це
найбільш ефективний спосіб
боротьби за чистоту водойм.
Третє - це певно автотранспорт (розвантаження доріг у
місті, побудування естакад).
Є й інші питання, наприклад
- концепції розвитку теплової та атомної енергетики, і
та ж забудова рекреаційних
зон і заповітних територій. І
якщо проаналізувати шляхи
вирішення цих питань у світі
в цілому, можна дійти висновку, що з усіх цих питань жодна країна не має остаточного
позитивного результату. В
деяких державах ці питання
не настільки критичні, але
все одно актуальні.

УКРАЇНО МИЛА
Без краю степу килими чудові,
Луги і ниви широко лягли,
Сади вишневі і бори соснові
До мене віти ніжно простягли.
Хати в садочках мов чекають долі,
Зозуля щастя кожному кує,
Ведуть розмову з вітерцем тополі,
І соловейко душу дістає.
У світі чути звідсіля: "Будь ласка!",
А степ під сонце мовби запросив,
І все луна, луна над степом казка,
Як Бульба люльку в ньому загубив.
Від цього краю той сміливий сокіл,
З яким і світ до сонечка зліта, Цвіти, земля моя, під сонцем, доки
Тече Дніпро і небеса віта.

НЕ ЖУРИСЯ, НЕНЕ УКРАЇНО
Не журися, нене Україно,
Волошкові квітнуть небеса,
І далека пісня степом лине,
Наче серцем - радості сльоза.
Віднесе Дніпро твої знегоди,
І на абрикосові сади,
Як полон весняної уроди,
Упаде духмяний білий дим.
Не журися, нене Україно,
Проросте до сонечка лоза,
Пригорнися, матінко, до сина, Чуєш, любить твій тебе козак!..

•

Жоржини. З доробку Олени РИБАЛЬЧЕНКО.

***
Забруднене
довкілля
- це та ціна, яку наше суспільство сплачує за науковотехнічний прогрес та розширення
пропозицій
на
споживчому ринку. І мало
хто здатен відмовитися зараз від автомобіля, викинути
мобільний телефон чи ніколи більше не користуватися
Інтернетом. Людина не здатна віддавати свої надбання.
І повернення на 30-40 років
назад, безперечно, стане
деградацією для суспільства будь-якої країни. Але
жодний технічний прогрес
не вартий хвороб, нищення
флори і фауни та зрештою,
людських життів. Людство
повинно навчитися жити не
сьогоденням, а бачити далеко вперед, аби потім дорого не платити за власні
помилки ціною здоров'я
•
нащадків.

• ДЕБЮТ В "БОРИСТЕНІ"
Лілія ЛЕНСЬКА (Дніпропетровськ)

• НАШ ВЕРНІСАЖ

Дніпропетровську на площі
Петровського було проведено акцію «Мертве дерево». З
усього міста студенти зібрали новорічні ялинки, які вже
були на смітниках, і розклали
їх по всій площі. На деревах
були таблички накшталт « Я
- ялинка. Мені 3 роки. А жити
можу 300...». І якщо подумати, звідки ці ялинки щорічно
на базарах? За три роки не
виросте дерево такого розміру. Більша частина не має
необхідних документів, що
доводять, що ці ялинки вирощено у спеціальних місцях
саме для продажу. В більшості випадків це несанкціонований зруб.
- Як, на Вашу думку,
чи не є однією з проблем
українського суспільства
його необізнаність та байдужість у питаннях екологічної безпеки?
- На жаль, ситуація у нашій країні зараз така, що людей більше хвилюють якісь
нагальні питання. Де взяти
гроші на ліки чи як дати дитині гарну освіту, де дешевше купити картоплі. Така
велика кількість побутових
питань витісняє щось більш
глобальне. Це навіть певний елемент рабства — нас
поставили у такі умови, що
ми повинні думати про нагальне, а не про те, що буде
завтра. І не треба забувати,
що екологічні проблеми не
мають регіонального характеру - вони загальноземні.
Якщо хтось скидає відходи
у Атлантичний океан, наприклад, біля Азорських островів, а поруч тече Гольфстрім.
І, якщо під цим впливом він
змінить свій напрям, Північна Європа замерзне, а
Гренландія розтане. Не треба ніколи забувати, як все
пов'язане в екосистемі. А,
отже, треба шукати компроміси, в тому числі і при вирішенні проблем, пов'язаних
з простою ціллю - виживання людства, як біологічного
виду! На сьогодні в Україні
формується так звана «Концепція сталого розвитку».
Вона включає в себе економічну, соціальну та екологічну складові. В Україні
роками створюються плани
соціально-економічного розвитку, а от екологічна частина таких планів була відсутня. Але зараз на державному
рівні під певним тиском, в
тому числі з боку нашої ліги
та інших громадських еко-
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Володимир
БІЛІНСЬКИЙ
(Закінчення. Початок
у попередніх номерах)

КРАЇНА МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ

• НАШІ ПЕРЕДРУКИ

Цікаве й друге питання
цієї дилеми. Виявляється,
літописні зводи, як правило, знаходили ті люди,
яким вони конче були потрібні. І що цікаво: кожен
знаходив літописний звід
із тими даними, які й були
йому потрібні. Так званий
Іпатіївський
літописний
звід 1809 року знайшов
особисто М.М. Карамзін.
І знайшов не де-небудь
у далекому стародавньому
монастирі, а в Петербурзькій Академії наук, під носом у
всіх.
Послухайте:
"За кілька місяців дістав я
й інший список їх: він належав
колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці С-Петербурзької Академії
наук між Дефектами" [1, том
1. г. 24-25].
А "знайшов" М.М. Карамзін саме Іпатіївський звід неспроста. Почавши писати в
1803 році "Історію держави
Російської", він раптом виявив, що "знайдені" раніше
"літописні зводи" не вказували рік заснування Москви.
Виходила дивна картина:
Москва виявлялася заснованою в період Золотої Орди, за
хана Менгу Тимура, і вперше
потрапила в перелік міст під
час
татаро-монгольського
перепису,
вчиненого
у
ростово-суздальській
землі в 1272 році. А 1277 року в
ній з'явився перший удільний московський князь - молодший син Олександра Невського - Данило, якому на
той час виповнилося 16 років,
що було, за законами Золотої
Орди, ознакою повноліття і
дозволяло одержати "ярлик"
на князювання.
М.М. Карамзін, що писав
оду Московії, ужахнувся: Мо-

сква й Московія, що сколотила
державу, чітко демонстрували своє татаро-монгольське
походження. Він терміново
кинувся "шукати" новий звід
і, звичайно, "знайшов" - він
не міг не знайти, - так званий
Іпатіївський літописний звід,
де вперше зазначений час заснування Москви в період до
Батиєвої навали 1147 рік. Як у
байці або анекдоті!
Такої брехні, Солженіцине, в російській імперській історії скільки завгодно:
- брехня про Олександра
Невського;
- брехня про Димитрія
Донського:
- брехня про слов'янське
походження Московії та інше.
Ось вам приклади сучасної інтерпретації цієї брехні.
Послухайте, як нині пояснюють дітям Росії приналежність Русі Московії: "Так з
ім'ям і справами Володимира
Мономаха і його сина Юрія
Довгорукого пов'язана історія Київської Русі з історією
Росії та нашим сьогоденням"
[17, с. 14].
Це словоблудство написане у Москві 1993 року.
А ось іще приклад нинішнього словоблуддя для
школярів: "У Золотій Орді поважали і боялися (?! — В.Б.)
російського полководця, який
здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь
Олександр Невський прагне
лише одного — відродити колишню силу Русі" [16, с. 14].
Так написано про людину,
яка від порога юрти до трону хана повзла в ярмі, щоб
отримати ярлик на управління удільним улусом Золотої Орди. Так написано про
людину, яка різала і вбивала
новгородців і суздальців за
непокору ханській волі. Так
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написано про людину, яка
зрадила рідного брата.
Воістину, брехня несусвітня, яка не знає межі. Але
головне, Солженіцине, навіть
не в цьому. Головне в тому: цю
сучасну брехню благословив
сам Патріарх Московський
Алексій II [16, с. 16].
Ось про такі "секрети" імперії коротенько хотів вам нагадати, аби ви знали не лише
"парадний бік" вашої історії.
Повідав справді коротенько.
Тут є про що писати цілі томи.
І наостанок, пане Солженіцине, подумаємо ось про
що. Погляньте на нинішній
стан російської землі, де серед бур'яну й мотлоху, бездоріжжя й бруду гинуть сотні
малих міст, селищ і сіл. У них
немає жителів і господарів.
Люди цих селищ кинуті на
підкорення і освоєння "нових
земель". Спорожніла стародавня обитель народу. Хто ж
нею опікуватиметься в майбутньому?
Ніхто про це нині не хоче
думати.
Такі, як ви, - державники, і
тепер закликають "освоювати
цей Казахстан", кричать про
"нашенські землі" в Криму,
абсолютно нічого не роблять,
щоб відродити споконвічну
російську обитель.
Ви, Солженіцине, добре
знаєте: імперії завжди руйнуються безповоротно. Іншого
історія не відає. Час зупинитися біля руїн і задуматися. Є
ж про що подумати.
Дуже своєчасну думку
подав прем'єр-міністр Росії
Примаков губернаторові Приморського краю Наздратенку.
Послухайте:
"Він сказав просто: "Євгенію, подумайте над концепцією, як будемо заселяти Далекий Схід" [55, с. 2].
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Ще більш відверто висловився по телебаченню 14
серпня 1998 року глава Хабаровського краю Віктор Ішаєв.
Він нагадав народові велику
істину: природа та людство
не терплять порожнечі.
Ось зразкові слова, сказані Ішаєвим:
"Китайці кажуть, що разом з нами (росіянами) найближчим часом будуть освоювати Далекий Схід. Мовляв,
ми з вами воювати не будемо, ми прийдемо і будемо
жити й обробляти занедбану
вами землю. Та нагодуємо
вас і себе".
Цікаво, пане Солженіцине, що через 30-50 років
працьовитий китайський народ в цьому "почині" підтримає світове співтовариство.
Бо занедбані російським народом селища починаються за Підмосков'ям. У величезному ж Сибіру проживає
тільки близько 25 мільйонів
людей. Сибірська земля посправжньому ніколи не використовувалася. З неї лише
хапали нафту і золото, ліс і
хутро. Ви не освоювали, не
облаштовували ці землі за
світовими стандартами, коли
людині зручно жити й працювати, коли вона має чудове
житло, вільний зв'язок зі світом, пристойні дороги.
Ось, пане Солженіцине,
над чим нині повинна боліти
голова російської людини.
При цьому необхідно розуміти: ні ракетами, ні водневими
бомбами відгородитися не
вдасться.
Настав, Солженіцине, час
збирати московітів у рідну
обитель з усього світу. І що
швидше, то краще.
Настав час відучитися заглядати за спину сусіда.
Часи не ті.
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ПІСЛЯМОВА
Москва ординська

Мене, як людину, в якої
загострене почуття до несправедливості, завжди непокоїла думка - звідки пішов
і досі живе міф про історичну
колиску, в якій гойдалися одразу три брати різного віку.
Ще будучи учнем сільської
школи, я ставив перед собою
і учителем з історії таке запитання і постійно відчував, що
цим самим я "заганяю" радянського учителя-історика
в глухий кут. А питання, було
досить-таки шкільне, просте
і, як мені здавалося пізніше,
навіть наївне. Бо й справді, як
можуть одночасно гойдатися в одній колисці три рідних
брати різного віку - одному з
яких понад тисячу літ, другому - десь вісімсот, а про третього я вже й мовчу. Учитель
історії завжди відповідав так,
ніби переді мною виправдовувався, а приклади наводив
такі, які не вписувалися в
жодний найелементарніший
закон логіки. Інколи це закінчувалося тим, що викладач
чесно признавався, що не готовий відповісти на те чи інше
питання, щодо Київської Русі
і Москви, і запевняв, що він
відповість наступного разу.
Та я переконливої відповіді за радянських часів так ні
від кого і не дочекався. Жоден
історик тієї доби на питання
"Звідки пішла і є Московська
держава?", не дав відповіді.
А у тому, що я чув від "істориків", не знаходив правди.
Аргументи, факти звучали
фальшиво, непереконливо,
у них постійно порушувалася
елементарна логіка, а отже, й
істина. Тебе не залишало відчуття містифікації. Постійно
відчувалося, що не сходяться кінці з кінцями. Історія ж
України фактично зводилася
до двох гетьманів: одного
хорошого, бо добровільно
приєднав Україну до Москви
(це Богдан Хмельницький),
а другого - поганого, "зрадника" - Івана Мазепи. Решта
в історії - суцільні білі плями,
якщо не сказати точніше чорні плями в нашій історії,

31

44. Комсомольская правда. - Москва, 1997.
№ 162.
45. Лужков Ю. На моих часах всегда Московское время: Интервью // Труд. - Москва,
1997.
46. Там, где русские соблюдают Шабад и
справляют Пейсах // Известия. - Москва, 1988.
- № 73.
47. Колесов Ю. Страсти вокруг Крыма //
Труд. - Москва, 1995. - 8 апр.
48. Известия. - Москва, 1998. - № 76.
49. Аргументы и факты - Москва, 1998. № 15.
50. Известия. - Москва, 1998. - № 73.
51. Комсомольская правда. - Москва,
1996. - 23 апреля.
52. Родина. - Москва, 1989. - № 12.
53. Позняк 3. Об опасности русского империализма // Известия. - Москва, 1994. - № 12.

які ніколи для українців не
висвітлювалися. Ще більше
аналогічних питань у мене
з'явилося в наші дні. У дні народження світового павутиння - Інтернету. Він заряснів у
буквальному розумінні цього
слова, по-перше, ненавистю
до всього українського з боку
імпершовіністичного інтернетівського елементу. По-друге,
поруч з дикими образами на
адресу українців і незалежної України "без своєї історії",
постійно згадується теорія
Миколи Марра про Україну,
як "окраїну" Росії, а, по-третє,
щодня і щогодини мерехтять
і маячать дилетантські фрази
російськомовних міщан, які
вдають з себе дипломованих істориків, що українська
мова - це зіпсована польська
мова, що назву "Україна" придумав у 1922 році комуніст М.
Скрипник, що "українські буржуазні націоналісти" Сталін і
Хрущов, подарували Україні
Західну Україну, Закарпаття,
Крим тощо. Щоправда, при
цьому не згадують, що ще
до Сталіна 22 січня 1919 року
була злука Великої України і
Західноукраїнської республіки в одній державі. Що навіть панславізмська ідея (XII
ст.) московських шовіністів
стверджувала, що під АвстроУгорщиною живе "братній
український народ" і його
треба визволити від окупантів "нашої землі" і об'єднати
в один союз. Цю ж панславізмську ідею так званої російської буржуазії, постійно повторювали комуністи
Леніна-Сталіна, як і нині повторюють у своїх програмах
представники п'ятої колони,
представники Кремля, комуністи типу Петра Симоненка
і "прогресивної" (правильно
сказити б - регресивної партії) "соціалістки" Вітренко.
Але ті й ті мовчать, що після
першого "подарунку" Криму
(1922 р.) в України "добровільно" забрано етнічні українські території і ліквідовано
українські школи, в так званій, чорноземній зоні (райони Вороніжчини, Курщини,
Саратовської області). Червоними комісарами "відтя-

54. Щеголихин И. Вынырнуть из
омута дессидентского утопизма // Казахстанская правда. - Алма-Ата, 1994. № 65.
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пано" одну з перших столиць
УРСР - Таганрог (столиця
комуніста М. Скрипника), де
понад 65 відсотків населення
- етнічні українці. За другим
"подарунком" Криму "добровільно приєднали" (1954
рік) до Російської Федерації
споконвічно українські міста
Білгород і Стародуб (Стародубський козачий полк) і деякі "менші шматочки" етнічної
української землі, що належали козацькій Слобожанщині з
переважно українським етносом. Тепер це Бєлгородська
область. Але ті шматки землі
названих областей, набагато
більші, ніж територія Криму.
Деякі "московські вчені" докотилися до того, що
ними несподівано знайдені
берестяні грамоти і літописні "зводи", котрі свідчать, що
вони є предтечею "Повісті
минулих літ". А в тих зводах
нібито сказано, що Хрещення
Росії відбулося чи то на березі Онежського озера, чи то на
березі Москви-ріки, а звідти
вже православ'я прийшло і до
древнього Києва. Я відчуваю,
що в ці рядки, написані мною,
мало хто повірить і, певен,
вважатиме, що все це не що
інше, як сон рябої кобили. Бо
це твердження рівнозначне
московській теорії, що Київ,
будучи центром Київської
Русі, раптом став "окраїною"
Московії. Так. Згоден. Все це
висмоктане з пальця. Цим
містичним "теоріям" немає
ніякого історичного підтвердження. Тому, щоб переконати читача в правдивості моїх
слів, візьму "зовсім свіжу історію". "Московську історію"
вашого часу, учасники якої ще
топчуть ряст і на нашій українській землі і на московській.
Цс стосується 1988 року.
Ювілейного року хрещення
Київської Русі. Про цей "історичний рік" я розповім кількома абзацами нижче, а зараз
зроблю "ліричний відступ",
щоб показати, звідки ростуть
"історичні ноги" в Москви.
За кілька років до 1988
року я мав честь очолювати
видавництво
"Радянський
письменник". Саме тоді видавничому керівництву від

цензури, точна назва якої
ховалася під вивіскою "Державних таємниць" (Ну, точнісінько, як нині ховається Московський патріархат в Україні
під таємничою назвою Української православної церкви. Це
та сама Кремлівська ідеологія
панславізму) надійшла Постанова політбюро ЦК КПРС. В
Україні її підписав секретар з
ідеології Валентин Маланчук.
Зводилася Постанова до одного - "Віднині Київську Русь
писати тільки як Древня Русь
чи Стародавня Русь". І цензура в радянської автури почала масово вилучати назву
зі словом "Київська", навіть з
літературних творів. Чергова
"крамольна" назва "Київська
Русь", підмінялася "Древньою чи Стародавньою". Того
ж року надійшла й інша цековська директива (уже для букіністичних книгарень) - книжки
стародруку пов'язані з історією України приймати, але не
продавати.
Ці книжки здавалися у
спецфонди, де вибірково спалювалися, а чимала частина
відвозилася у райцентр Козелець Чернігівської області
і в славнозвісному Соборі,
збудованому ще за гетьмана Кирила Розумовського, ті
українські історичні книжки
перероблялися на паперову
січку. Там було кілька дядьків,
які постійно робили з тих, так
званих "антирадянських українських книжок" білу з чорними крапельками локшину.
Мені, як журналісту, випала нагода побувати в цьому Соборі з нині покійним
письменником і моїм другом
Юрієм Кругляком. Звідти, з
Козелецького собору, за кілька пляшок з закускою ми "цілком таємно" виміняли кілька
томиків забороненої літератури. Я, зокрема, там уперше познайомився з "Малоросійським родословником"
(4 томи, п'ятий не закінчено)
Вадима Модзалевського про
українську аристократію. З
цього, до речі сказати, "Родословника", я тоді дізнався, що
"модний" на той час шлягер
про "корнета Смоленського",
і сам рід Смоленських нале-
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жить до малоросійської аристократії. Я цим "Родословником" був вражений. Адже
нам, українцям, постійно
вбивали в голову, що ми - це
суцільні гречкосії, а подекуди
і пролетарський клас. Юрко
ж виміняв на пляшку "Історію
Русів".
Після знайомства з цими
книжками, я усвідомив, що
таке містифікація на державному рівні: обдурювання, висміювання, висівання у душі
нашого народу бацили стида
і сорому за свою мову, культуру, за так звану "шароварщину", за свою історію, в якій суцільні "зрадники". За історію,
котру нам написали в Москві
совєтські комуністи, і як починалася від Богдана Хмельницького і кінчалася черговим
генсеком.
У той час якраз повернувся з еміграції Шульгін,
московський чорносотенець.
Його ледь не в обійми взяла совєтська влада. Почала
ставити фільм, у головній
ролі якого грав сам Шульгін,
білогвардієць і співробітник
генерала Денікіна. Його геніальний вислів залишив у моїй
національно
пробудженій
університетом свідомості усі
крапки над "і". Тоді Шульгін
під час своїх лекцій по "Союзу
нєрушімому" повторив свою
крилату фразу, яку він висловив ще в 1926 році в книжці
"Три столиці": "всьо как било,
только нємножко хужє". Під
цим "хужє" малося на увазі
"собіраніє русскіх земель", а
от викорінення комуністичною
владою усього українського,
чого не могла досягти політика царської Росії, було навіть
на кілька порядків вище. Він
був безмежно щасливий, що
мазепинці тепер у таборах ГУЛагу, до чого не додумалася
царська Росія. Словом, йому
все сподобалося у розрізі імперського панславізму. Він
зрозумів, що Чінгісхан, як і всі
московські царі, мріяв помити свої чоботи в Індійському
океані, так мріють до сьогодні і московські комуністи, що
оголосили на весь світ "дайош
міровую революцію". Кожен
московський
цар-батюшка
мріяв про теж саме. От тільки висловлювався трохи поіншому. Але щодо чобіт, то їхні
думки та ідеї ніколи не розходилися і тепер не розходяться. Я маю на увазі той самий
Індійський океан. Згадаймо
хоча б нинішні вислови нового
Московського ідеолога "демократичної Росії" віце-спікера
Держдуми Володимира Жириновського і карикатури на
нього чи мультфільми, в яких
він миє свої чоботи в названому океані.

Відповідь на мої шкільні та
й університетські питання викладачам історії, я так тоді й не
дочекався. Але після Козельця
ясно зрозумів, що лінія КПРС
така ж, як лінія усіх московських царів. Тягнеться вона від
царя Михайла (батька Олексія
Михайловича) до Суслова, до
Жириновського, до Бабуріна,
до Затуліна і до інших, їм подібних, імпер-шовіністів. Адже
саме цар Михайло (1622 рік)
наказав спалити на території
Московії всі примірники "Учительного Євангелія" К. Староцького, що були видрукувані в
Україні.
Навчаючись в Київському
державному університеті імені Т. Г. Шевченка, я був свідком, як спалили мало не всю
україністику з бібліотеки Вернадського. Пригадую сльози
нашого професора і письменника Арсена Іщука, який
тоді нам сказав: "Це палять
не бібліотеку. Це випалюють
нашу українську історію і нашу
пам'ять".
А вже в жовтні 1988 року
я нарешті отримав остаточну відповідь на питання, яке
мене хвилювало. Ця відповідь надійшла з невеличкого
Баварського містечка Туцінга,
де зустрілися совєтські атеїстичні ідеологи, недостріляні комуністами священники
СРСР і їхні колеги-емігранти
білогвардійці. Саме сюди,
в капіталістичну Баварію,
з'їхався соціалістичний "священий московський синод",
щоб,
по-перше,
ректору
Євангелицької академії вручити церковний орден Сергія
Родонеського, а, по-друге,
двом професорам-німцям (як
тут не скажеш Шевченковими
пророчими словами - німець
історію пише) Мюнхенського університету доручили
прочитати дві лекції на тему
(вслухайтесь в музику слова)
"Тисячолітнє хрещення Росії".
Подібними заголовками (очевидно, за гроші з партійної
Кремлівської каси) зарясніла чи не вся буржуазна преса того часу, не кажучи вже
про комуністичні газети - італійську "Уніта" і французьку
"Юманіте".
З 7 по 11 жовтня 1988
року професор згаданого
Мюнхенського
університету Вольфганг Касак виголошує півторагодинну доповідь, лейтмотивом якої
було "1000-річчя Російської
православної церкви". Другий Мюнхенський професор
Гюнтер Штекль (також, певний, за партійні внески членів
КПРС) читав лекцію на тему
"1000-річчя держави і церкви
Росії". Ну, чи не сон рябої кобили?

Окрім гонорару, професорам-німцям і білогвардійським
священникамеміґрантам,
комуністичний
Кремль тоді ж вручив золоті
і срібні медалі, випущені Москвою на честь "1000-річчя
(!!! - знаки оклику мої. - О.Ч.)
хрещення Росії (!!!). Свідком
цього був і нинішній патріарх
Київського патріархату, його
Святість Філарет. У розмові зі
мною, він сказав, що більшої
брехні і страшнішого святотатства над церквою, над історією і пам'яттю українського народу він не чув за все
своє свідоме життя.
Від себе додам, що тоді
мало хто з "учених славістів"
Німеччини знав, що внуки
білогвардійців, присутніх на
цьому "святі історичної брехні", уже відмічали в минулому
столітті 1000-річчя Російської
держави. А саме в 1862 році.
Відомий чи не кожному українцеві скульптор Михайло Мікешин (1835-1896), графік та
ілюстратор, автор пам'ятника
Богдану Хмельницькому в
Києві, на Софіївській площі,
створив монумент "Тисячоліття Росії", який поставили
в Новгороді ще в 1862 році.
(Див. будь-яку енциклопедію, чи хоча б "Советский
энциклопедический
словарь").
Під час новітнього "історичного симпозіуму" в Баварії, Росія вдруге (!!!), через
126 років, відзначає "своє"
"Тисячоліття", "свою" державність. Разом з тисячоліттям
Хрещення Русі. Коли Москва
втретє відзначатиме своє "Тисячоліття", ще невідомо. Слово Україна в Баварії не згадувалося в жодному контексті.
Начебто не було уже ні Києва,
ні навіть совєтської республіки УРСР. Назва "Русь" звучала, як синонім до Росії. Хоча
її в епоху Хрещення Київської
Русі ще й в зародку не було.
Ніхто з присутніх, звісно, не
сказав, що спадкоємницею
Київської Русі є УРСР, як тоді
називалася Україна, і що її
населяє корінний древній
народ - українці, а назва цієї
стародавньої держави, поруч
з іменем "Русь" згадується
ще в XII столітті (перша згадка про Україну у літописах
- 1187, друга - 1189), тобто
тоді, коли ще не було навіть
Московії, не те, що Росії. Бо
навіть Московський улус народився тільки в 1277 році, за
князя Данила.
Назву "Русь" - тут, у Баварії, також не вживали у сув'язі
з прикметником "Київська", а
тільки Древня, Стародавня,
чи просто безцеремонно "Тисячолітня Росія", або "Тисячоліття Російської право-

славної церкви". Ось чому у
наше видавництво (та й в усі
видавництва СРСР) надійшла
Постанова "віднині писати
тільки Древня, чи Стародавня, а не Київська Русь".
Тоді там, у Німеччині, чи не вперше комуністичні
ідеологи-атеїсти
побраталися з емігрантамибілогвардійцями і стали однодумцями.
Однодумцями
з тими, яких свого часу взаємно знищували. Совєтські
атеїсти підривали церкви,
або перетворювали їх, познімавши хрести, у господарські
склади, а церковних служителів розстрілювали, розпинали
на хрестах, перевіряючи, чи є
Бог на світі, або в кращому випадку, відправляли навічно до
Сибіру. Але тепер, в цю "історичну мить", возз'єднавшись
у своїх думках і помислах, через тисячолітній ювілей Хрещення, брехливо перед усім
цивілізованим світом утверджували "історичну правду"
про "російське хрещення",
а заодно і тисячоліття своєї
нібито "Російської історії".
Тепер я чітко усвідомив, що
там, де йдеться про історичну
брехню, фальсифікацію, добровільне приєднання "диких
народів" до "цивілізованої Росії", московський панславізм,
тобто ідея добровільного
об'єднання слов'янських народів, а точніше кажучи, націоналістична ідея завойовника, яка тягнеться від далеких
золотоординських нащадків
про завоювання усіх народів світу, є завжди спільним
в ідеях і поглядах як у білогвардійського елементу, так і
в московських безбожниківкомуністів. Різниця тільки в
тому, що білі до цього мріяли
дійти під двоглавим орлом,
червоні - під п'ятикутною зіркою.
Ця совєтська, як і царська,
безсоромність подавалася,
як істина в останній інстанції, незважаючи навіть на те,
що емігранти-білогвардійці
пам'ятали, що їхні діти і правнуки уже святкували один
раз тисячоліття Московської
імперії. Про це можна було
прочитати в московських, петербурзьких та емігрантських
виданнях.
Словом, фальсифікація
історії Московією ніколи не
знімалася з порядку денного
Кремля. Москва безцеремонно, не оглядаючись на
цивілізовані світи, могла відсвяткувати "Тисячоліття історії Росії" в 1862 році і поставити пам'ятники в Новгороді,
так і в 1988 році, випустивши
золоті медалі, ордена "Тисячоліття Росії", "Хрещення Росії" і "Заснування Російської
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православної церкви". У цьому питанні вона ні в кого не
позичає безсоромних очей.
Навіть у безсмертного Сірка. Коли йдеться про Московські інтереси, Москва ні
на кого і не звертає уваги. В
тому числі і на свої історичні
джерела, книжки та історичні
дати. Але хочеться деяким історикам нагадати, що містареспубліки Новгород і Псков
не мали ніякого відношення
до Московії, до угро-фінських
племен. На території цих "демократичних республік" жило
корінне словенське плем'я
- в'ятичі. Новгород і Псков
були завойовані і жорстоко
винищенні
московськими
князями. Одних тільки новгородських повстань (демократичній дух слов'янства)
було понад 5. Остаточно підкорення Новгорода відбулося
за великого князя Московського Івана III (1440-1505). А
великий князь уже "всєя Русі"
Іван Грозний (Лютий, як прозвали його новгородці) остаточно знищив "бунтарський
дух" новгородців, зміцнивши ядро єдиної Московської
держави, додавши до неї два
"покорьонних ханства" - Казанське і Астраханське та для
зміцнення самодержавства і
підсилення централізації увів
опричину.
Івану Лютому належить й
історична фраза, пов'язана
з бунтівними Новгородом і
Псковом. Вона князем була
сказана, коли йому доповіли, що потоплені новгородці
спливають на поверхню озера. Особливо жінки і немовлята. Цар наказав, до матерів з
немовлятами поприв'язувати
мотузками каміння... "і кінці
у воду". Чоловіче населення,
яке після битв залишилося
живим, взято в полон і поетапно відправлено до Московії, аби перемішати кров
демократа з рабом, яким завжди був московіт. Згадаймо
листи Вольтера до Катерини
II. "Москалі менш цивілізовані, ніж мексиканці за часів
Кортеса: народжені рабами
своїх панів, таких же варварів,
як і вони, ниділи в темноті, без
усяких мистецтв і не відчували навіть у тому потреби".
Новгород і Псков і почав за
великих московських князів
масово заселятися московітами. Тими московітами, які
"до сповіді ходили тільки у випадках дуже страшних злочинів, а після сповіді без ніяких
докорів сумління йшли знову
красти і убивати" (з листів
Вольтера до Імператриці Катерини II).
Московські князі у новгородців повністю знищили
так званий "новгородський

демократизм", аналогічний
Київській Русі - віче, і увели
централізоване управління. А
дух віче в Україні зберігається, як бачимо по наших парламентських виборах, і досі.
Повертаючись назад, скажу,
що його, мов естафетну паличку, підхопило від Київської
Русі і Запорізьке козацтво, що
дало підстави Карлу Марксу
назвати Запорізьку Січ "першою в світі демократичною
республікою".
Та повернімося до Новгорода і Пскова. Ось що пишуть
санкт-петербурзькі
видання (1896) в "Истории человечества" "однак пройшли
ще століття перед тим, як
вся Русь (?) стала християнською. Коли там (у Новгороді)
було засновано в XII столітті
архієпископство, то також
архієпископа (як і в Києві) ще
обирали на віче". Отже, до
святкування 1000-річчя Московського хрещення - Третього хрещення, росіянам треба
чекати ще 200 років, а тоді
вже відмічати і святкувати. Чи
то в Новгороді, чи то в Пскові,
чи то в Мюнхені. Але тільки в
2200-му році. Не раніше.
Саме це підтверджує і енциклопедія Южакова (також
Санкт-Петербурзьке видання). Там чорним по білому написано, що в XIII столітті чернець Київсько-Печерського
монастиря святий Кукша, як
місіонер вперше вирушив
до поганських угро-фінських
племен (тобто тоді на території нинішньої Московії ніякої Росії не існувало), сіяти
"вічне і добре", але там його
убили, як пізніше багатьох
послідовників Кукші, що також намагалися прищепити
християнство неслов'янським
племенам та навчити їх читати
і розмовляти мовою Київської
Русі, якою (за твердженням
професора Московської духовної академії, історика В.
Ключевського) розмовляли
тоді так, як нині малороси.
Відчуваючи "історичну нестиковку" в своїй Московській
історії (Карамзін, Ключевський, Соловйов), "демократична" Москва після розпаду
Союзу, починає докопуватися
до своїх історичних коренів,
добре розуміючи, що незалежні держави - Україна і Білорусь, не кажучи вже про
інші республіки, писатимуть
негайно свою правдиву історію, а не ту, що їм написав
німець. Зокрема Г. Міллер (за
Катерини II) під орудою графа
Шувалова. Першим відгуком
на цей заклик з'явилася монографія на 735 сторінок під
назвою "Імперія". Московські
історики Гліб Носовський та
Анатолій Фоменко у видав-
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ництві "Факторіал" (Москва)
видають її в 2002 році. У ній
"документально" доводиться,
що нинішня велика Московія це вже не Київська Русь, а Велика Татарія, тобто - Золота
Орда, а московіти - нащадки
Золотої Орди.
Президент
Російської
Федерації Володимир Путін
негайно скликає науковий
московський світ і перед істориками, археологами та антропологами ставить конкретне
питання, яке зводиться приблизно до такого: є Російська
Федерація, є незалежна Україна. І виходить, що не все гаразд
в нашому домі. Москва в Росії,
а її справжня історія начебто в
Києві. Чи не час переглянути
історичні факти і розпочати
власну Московську історію, з
дня її заснування до сьогоднішніх днів. Тепер уже В. Путін
хоче увійти в історію. Можливо,
й об'єктивно. Дай Боже. Але
пам'ятаючи ментальність Московіта, вона дає мені підстави
все ж сумніватися в тому, що
Москва напише колись "чесну
історію" свого краю.
Коли ж мені до рук потрапила
книжка
"Країна
Моксель-Московія" Володимира Білінського, я поклав
собі за мету - за будь-яку ціну
видати її, щоб наші "малороси", нарешті, знайшли ту
історичну правду і відповідь,
яку не могли знайти століттями самі українці. Адже нашу
історію й справді за нас писали німці. Може, саме тому
й досі ми так часто самі себе
запитуємо "Хто ми є і звідки?"
Забравши, чи точніше привласнивши нашу назву Русь,
Москва до цього часу стверджувала себе спадкоємницею Київської Русі. На нас,
українців, колишніх русів, русинів, навішували ярлики - чи
то хохли, чи то малороси, чи
то черкеси, але тільки не ті,
ким ми є насправді. А саме
наша давня-предавня назва
"Скитія-Русь" згадується у
схоліях великого Аристотеля
ще в 384 році до нашої ери.
Історичне
дослідження Володимира Білінського
"Країна Моксель - Московія"
- це, як на мій погляд, правдива історія про Великоросію.
Праця ґрунтується майже
виключно на російських джерелах та історичних фактах.
Ця тритомна монографія є
найпереконливішою історією
Московії. Своєю аргументацією, фактажем, історія Володимира Білінського буквально
перевертає український (та й
московський) історичний світ,
руйнує у нашій свідомості
стереотипи і штампи, які нам
нав'язували, допоки ми були
під крилом двоглавого.

Монографія читається як
захоплюючий роман, як чудова белетристика прекрасного
публіциста. Від її сторінок не
можливо відірватися. Рука постійно тягнеться до підкреслень і до конспектування.
Скажу без перебільшення: книга Володимира Білінського має стати настільною
книжкою кожного українця.
Особливо того, який досі байдужий до свого минулого, а
отже, і до свого майбутнього.
Прочитавши цю величезну,
подвижницьку працю, я впевнено тепер кажу, що наша
правдива історія воістину не
вмре, не загине.
Знайшовши у книжках Володимира Білінського відповідь на історичне питання про
"братню колиску", я тепер
хочу закликати до морального порядку, совісті і честі, ще
й братів-росіян, котрі мають
нарешті позбутися синдрому
"старшого брата", шанувати
свою історію, не претендуючи, як завойовники, на чужу.
На ту, яку їм, як і нам, подарував Господь Бог. Хай почуття національного сорому
і ганьби живе в душі кожного
народу, і це буде найкращим і
найчеснішим застереженням
від історичної брехні, бруду та
фальсифікації й містифікації.
Олег ЧОРНОГУЗ
Проект видання книжки
"Країна Моксель - Московія"
українською мовою належить
письменнику і громадському
діячеві, видавцеві української
літератури Олегові Чорногузу
мовою народу, історія якого
століттями
замовчувалася,
трималася під сімома замками в Московській імперії,
фальшувалась,
випалювалася зі свідомості, з пам'яті
українського і російського народів.
Колектив видавничої компанії вдячний Українцям з
великої літери, котрі матеріально благословили українському світові цю велику (без
перебільшень) працю Володимира Білінського. Адже
книги під загальною назвою
"Країна Моксель - Московія"
- це мартиролог знищення святинь нашого народу,
справжній літопис його звитяг і падінь. Спонсорів цього
унікального видання варто
назвати поіменно: це президент і віце-президент фундації родини Воскобійників Галина та Олексій. Віриться, що
список меценатів поповниться у наступних томах, який
продовжить вияскравлення
справжньої історії України.
Володимир ВОРОБЕЙ,
генеральний директор
видавничої компанії
"КИТ". •
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• ВИДАННЯ АВТОРІВ
"БОРИСТЕНУ"
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Володимир
НІКОЛАЄНКО

Редколегії журналу «Бористен» приємно,
що автори часопису видають свої книги. Так,
ми з глибокою втіхою вітаємо жителя м. Павлограда (Січеславщини) Володимира НІКОЛАЄНКА з виходом збірки з казками діда
Олексія(був час, коли Володимир Григорович на місцевому телебаченні вів однойменну програму), новелами та гумористичними
творами "Двері в хату відчиніть" (Дніпропетровськ, "Пороги", 2010 р.). "До моєї
збірки - пише автор в передмові,- увійшли
казочки, новели та гуморески для дорослих

ПРОЛІСОК ВЕСНИ
ПРОВІСНИК

Ще білою пухнастою
ковдрою
лежав сніг на полі,
а до людей вже
прийшла
Весна.
Привіталась вона
з Сонечком ясним,
посміхнулась Небу
блакитному і враз
розтанув сніг і показалась на світ Божий чорна земля.
- Ой, леле, - сплеснула руками Весна, треба мерщій землю прикрасити.
Побігла вона до печери, в якій всю зиму
спали міцним сном квіти, та й каже:
- Ану, годі спати, пора, квіточки прокидатись. Кого ж з вас першою на світ Божий
випустити?
- Нас, нас, - заговорили пишні троянди,
- хіба ж є де квіти красивіші за нас?
- А ми хіба гірші? - обізвались тюльпани і
гладіолуси. - Поглянь, які ми гарні.
- Ні-ні-ні, - загомоніли ромашки, - ми
перші, ми перші. Бо нас он як багато.
І почала кожна квітка голосно себе розхвалювати. Мовчала лише маленька блакитна квіточка.
- Ану, тихо! - наказала Весна. Хто з вас
мою загадку відгадає, тому першому на
землі з’явитись повелю. Слухайте ж. Скажіть мені, хто в полі вранці Сонце зустрічає,
а ввечері проводжає?
Замовкли квіти. Ніхто не може загадку
відгадати. І раптом подала голос найменшенька блакитна квіточка.
- Я, я знаю!
- Ви бачили, мураха озвалась! - засміялися чорнобривці.
- Сиди тихо і не дзвякоти, - зашелестіли
жоржини, - тут ми нічого не второпаємо, а
вона про щось хоче патякати.
А Весна лагідно посміхнулась та й каже:
- Говори, говори, Квіточко.
- В полі Сонце вранці зустрічає і ввечері проводжає селянин-хлібороб, - тихенько
промовила маленька квіточка. - Я сама минулої весни бачила, як він цілий день землю
орав.
- Вірно. Молодець! Бути тобі першою
моєю провісницею, - сказала Весна.
Взяла вона маленьку блакитну квіточку
в свої теплі долоні і віднесла до лісу. Ідуть
люди мимо того лісу, побачать блакитну маленьку квіточку, посміхнуться та й кажуть:
- Пролісок з’явився! Значить, Весна
прийшла, пора в поле виходити, землю
орати та веснянки співати.
•

та дітей. Маю надію, що моя книжка збиратиме вечорами за сімейним колом і старих
і малих, щоб відпочити на якусь часинку від
телевізора та комп'ютера, почитати всією
родиною про тих людей, які поряд із нами і
велич душ яких ми, на жаль, не помічаємо.
Отож, облиште свої турботи, увімкніть затишний світильник і сідайте до столу на щиру
і відверту розмову».
А ми пропонуємо для маленьких наших
читачів дві казочки Володимира Ніколаєнка.
Бористенівці.

Жив та був собі Їжачок. Та такий був
хазяйновитий, що в усьому лісі кращого господаря не знайти. Все літо хатинку собі будував, а коли осінь настала,
почав на довгу-довгу зиму харчами
запасатися. Там яблучко знайде, там
грушку-гниличку на свої голки наколе
або грибів назбирає. І все оте добро в
комірчину свою носить з ранку до пізнього вечора.
А неподалік від Їжачка жила Лисичка. Побачила вона, як Їжачок на зиму
старається, та й каже йому:
- Бачу, запасливий ти дуже, тільки
ж невже всю зиму на одній пісноті жити будеш, жодного разу м'ясця не скуштуєш?
- Та воно б не завадило, - зітхнув Їжачок, - тільки де ж його
взяти, коли мисливець з мене нікудишній?
- А нумо будемо разом на полювання ходити. Ось завтра в сусіднє село і підемо за курочками.
Другого дня, як тільки смеркатись почало, подались Лисичка з Їжачком до села. Підійшли до однієї хатинки. Лисичка й каже Їжачкові:
- Так, ти починай собак відволікати, а я до курочок навідаюся.
Почав Їжачок туди-сюди двором бігати, ніжками тупотіти та хрюкотіти.
Собаки почули, з двору повибігали та й кинулися до нього, гавкати почали.
Лисичка ж тим часом у курник забігла, схопила дві курки, хотіла в ліс бігти,
та так їй курятинки свіженької захотілось, що вирішила на місці, в курятнику,
поласувати. А Їжачок, коли собаки підбігли до нього, клубочком скрутився. Ті
до нього і сяк, і так, а вкусити не можуть, бо ж як не підступиш, а з усіх боків
голки. Побігли собаки в двір, аж чують - в курнику хтось плямкає. Вони туди,
аж там Лисичка курочку доїдає. Кинулись собаки на неї, вона - тікати. Ледьледь врятувалась, а тільки половина її пухнастого хвоста в зубах одного собаки зосталась. Зустрілись Лисичка і Їжачок в лісі.
- Де ж твоя курочка? - питає Їжачок.
- Та там такі всі худющі були, що жодної путньої не вибрала.
- А півхвоста де загубила?
- Хіба ти не знаєш, що довгі хвости зараз не в моді? Ось в перукарні мені
його й підстригли трохи. Ну, годі теревенити, завтра збирайся, по гусей підемо.
Пішли другого вечора вони в інше село. Та, бачте, не повезло й цього разу. Як не відволікав собак
Їжачок, а вони таки вчули, що Лисичка в господаря
їхнього найжирнішу гуску вкрала. Наздогнали її, здобич Лисиччину відібрали і хвоста
злодюжці зовсім відкусили.
Зустрів Їжачок Лисичку в лісі, побачив,
що вона безхвоста, та й питає:
- А що, сусідонько, мабуть, гусочки
худющі були, а ти, від собак тікаючи,
знову в перукарню забігала?
- Годі тобі з мене сміятися, - плаче Лисичка. - Може, завтра індиками
розживемося?
- Ні, Лисичко, - сміється Їжачок,
- годі вже з мене такого полювання.
Тобі, ондечки, собаки хвоста відгризли, завтра ще й з мене всі голки повискубують. Краще вже буду без клопоту та мороки свої грушки-яблука
збирати.
•

ЯК ЛИСИЧКА
З ЇЖАЧКОМ
ПОЛЮВАЛИ
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КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ
У спортивному комплексі ДНУ ім. О. Гончара відбулися командні змагання студентів під назвою «Козацькі
розваги». Захід організували голова університетського
спортклубу, старший викладач О. М. Палієнко, старший
викладач кафедри спортивного виховання В. В. Шевченко, а також Рада спортивного студентського комітету ДНУ.
У своєму вступному слові до початку гри старший
викладач Ю. Ф. Жеребцов зауважив, що серед студентської молоді досить поширені «Козацькі розваги». Програми цих змагань дуже різноманітні і включають командні та особисті різновиди протиборств, естафети.
Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
В. І. Саричев наголосив, що таке спортивне свято відбулося за ініціативою кафедри в університеті вперше. У
ньому взяли участь хлопці всіх 15-ти факультетів
Дніпропетровського національного університету, вони продемонстрували свою козацьку силу
та вміння краще за всіх
перетягувати канат за
олімпійською системою,
підіймати гирі вагою 16
кг, стріляти, переносити
«пораненого» товариша,
стрибати
приставними
кроками, вести м’яч ногами змійкою, переносити три баскетбольні м’ячі,
бігати у присіді, кидати
м’яч з подвійного кроку.
Крім цього отамани кожної з команд мали пройти
Катерина ОГЛУ-РОМАНОВА
Вкотре завесніло. Прокинулася природа після довгого зимового сну, покрилася земля молодою травою
ніжно-зеленавого кольору.
Буяє, сніжить вулицями вишневий цвіт, кружляє весняна заметіль абрикосового
квіту.

випробування на швидкість віджимання на руках та стрибками через скакалку. Факультети грали на виліт.
«Такі заходи завжди цікаві та корисні, - ділиться враженнями учасник подій. – Адже командна гра є важливою протягом всього нашого життя. Участь у змаганнях сама по собі
захоплює, а особливо, коли присутня така національна тематика: шаровари, вишиванки!»
На цій щирій демонстрації козацької сили сучасних чоловіків привертали увагу не лише українські костюми та пісні,
якими супроводжувалися змагання. Яскравими виступами
вразили гості свята: збірна області з карате під керівництвом
майстра спорту С. Кочака, збірна команда ДНУ з художньої
гімнастики, дівоча група підтримки ДНУ і танцювальний гурт
«En’Ex’Feel», який встигли полюбити за запальні танці у стилі
хіп-хоп.
Перше місце у змаганнях посіла збірна фізико-технічного
факультету, друге місце вибороли студенти факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, а третє – біологічний факультет.
Богдана БАЛАНДА, студентка ДНУ. •

день,
ПРИЇЗДІТЬ, • ВИТОКИ якогоЦе утойкожному
селі колись з неі чекали
ДОПОКИ Є КУДИ... терпінням
гарненькі вибілені
хатки, потопаючи у
ПРИЇЗДІТЬ...
буйноквітті вишне-

Полинули в небесній
блакиті першими гомінливими клинами гуси-лебеді,
чується щасливий клекіт веселиків, що повертаються додому з чужих
країв.
З весною прийшли і
весняні свята.
Свято світлого Воскресіння Господнього,
Великдень, Свята Паска.
Це той день, коли
весь хрещений і не хрещений люд поспішає до
батьківської оселі, збираються всі за єдиним
столом, на якому вже
красуються запашні білоголові посвячені паски, згадують своїх живих
і померлих, а матері та
бабусі частують рідних
вечерею, благословенною Богом.

вих садів, а біля
них у святковому вбранні, у
мережаних білих хустинках
сиділи чепурні бабусі.
Шанобливо уклоняючись,
вітали їх перехожі:
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес! - відповідали ті.
І частували один одного
цукерками, крашанками, пиріжками. А ми, діти, кожен із
своєю совістю, теж прямуємо до них на уклін.
То ж поспішайте, люди,
сини та доньки, летіть додому на самій крилатій ракеті,
летіть, доки вас чекають,
приїздіть, доки є куди, доки
сива чайка - рідна ненька,
вас дожидає, доки батько
сивочолий чекає своїх чаєнят.
Приїздіть до мами, яка
ще моторненько готується
вас зустріти.

А ще частіше прилітайте, коли вже ненька тільки й
може, зіп'явшись на ціпок,
виглядати діток біля воріт
рідної садиби. Вона, хоч і покинута, але так хоче вірити,
що не забута.
Приїздіть, поки весняний
вітерець ще пестить сиве
чоло батька, поки сонечко
гріє тихі материнські вуста і
натруджені руки.
Та навіть і тоді, коли відійшли вже ваші рідні за обрій
- все одно приїздіть: поклонитись дорогим могилам.
Поговоріть з ними, вони
все почують і зрозуміють вас.
Попросіть прощення, вклоніться низько, як не могли вклонитися живим у своїй непокорі,
гордовитості, байдужості.
І який би день не був: чи то
дощ, чи сонечко, чи туман чатує по вибалках - схиліть свої
голови перед їх пам'яттю.
Бо доки ми їх пам'ятаємо,
доки не порветься ниточка
людської пам'яті, доти житиме наш рід у дітях, онуках,
правнуках, доти житиме рідна Україна.
м. Павлоград. •
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• У ІВАНА СМІХОВАНА
Михайло ПРУДНИК (Київ)

в

Грицько, набиваючи люльку
тютюном.
- Шановні! А чи не можете ви ще раз про це розповісти, щоб ми на плівку зняли
і людям покажемо? - попросив репортер. - Правда, уже
темнувато...
- То можна у клубі. Там
хоч і холодно, зате світло є...
Незабаром у клубі зібралося усе село. Баба Марія
з цього приводу пов'язала
квітчасту хустину: "Це мій
покійний Василь на весілля

НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ,
або
ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ...
ко. - Бабо Векло! А йдіть-но
сюди! Тут про вас хочуть серіал зняти!.. Хе-ха!.. "Тропіканку"...
- П'ятдесят годочків, синочки, на фермі пропрацювала, - підійшла баба до гурту.
- Ото поки ферма не завалилася. Немає тепер ферми.
Кумейкин син з неї, кажуть, у
городі палац собі побудував.
- А хліб возять?
- Так воно б, може, й
возили, але магазин закрився. Продавця немає.
Дід Мефодій там працював, поки оті мільйони не
почалися. Не міг він отим
мільйонам ради дати. "Голова, - каже, - від тих нулів
пухне. У мене ж тільки три
класи і півкоридора освіти".
А тепер уже навчилися самі
пекти, - сумно закінчив дід

подарував", - хвалилася бабі
Явдосі. А баба Явдоха дістала найкращу свою кофтину і
чобітки: "Аякже! Уся країна
буде дивитися!" Дід Грицько
одягнув "парадне" галіфе,
ще й шаблю на бік почепив:
"Це мені батько Махно подарував. Ну як я, дівчата, ще
ого-го-го?".
Дід Мефодій теж одягнувся, як на парад: при всіх
орденах і медалях.
Баба Марія принесла ще
й бутель слив’янки. Баба
Явдоха - пироги з яблуками і капустою. Дід Грицько
- шмат сала і кров'янку: "На
Покрову кабанчика закололи..." Дід Мефодій - пляшку
"казьонки": "Щоб усі бачили,
що в Качконосах не тільки
домашню п'ють!"
Накрили стіл.

- Ви ж, дітки, з дороги.
Перекусіть, - запрошують
знімальну групу.
Випили по одній, потім
ще по одній...
- Ну, а тепер за роботу!
- скомандував оператор і навів камеру на бабу Федору.
- Говоріть!
Баба Федора глянула на
односельців, поправила хустину і затягнула:
- Ой, не ходи, Грицю, та й
на вечорниці...
- Та й на вечорниці-і-і!!! підхопили односельці.
Потім
заспівали:
"Несе Галя воду", "Розпрягайте, хлопці, коней"
і так далі, і так далі.
Співали до третіх півнів...
А наступного дня усе
село зібралося біля телевізора у діда Грицька,
щоб подивитися програму
новин.
І ось показують, як натхненно співає баба Явдоха,
яка квітчаста хустина у баби
Марії, як хвацько витанцьовує, розмахуючи шаблею,
дід Грицько...
А тим часом диктор повідомляв: "Жителі села Качконоси з ентузіазмом сприйняли нову політику щодо
перемін у агропромисловому комплексі, державотворчі
процеси, які зусиллями нашого парламенту, Кабінету
Міністрів і Президента..."
Але в цю мить в усьому
районі, з метою економії,
відключили світло.
Екран повільно згас.
Що було далі, так у Качконосах і не дізналися. Гарна, мабуть, передача...
•

• СМІХ ТА Й ГОДІ

ідповідальний за випуск
телепрограми "Вісті по
двісті" повчав кращого
репортера й оператора:
- Глядач крутить носом
від нашої передачі. Що ми
пропонуємо: "Спікер прийняв гостей", "Президент
дав обід". Кому?
- Як кому? Главі сусідньої держави, - здивувався
репортер, який звик топтати
газони біля "палаців влади".
- Для чого цими обідами і гостями дратувати
народ? Усі знають, що в
гостях не тільки обідають, а ще й горілку п'ють.
Ви поїдьте у якесь глухе
село. Знаєте, що наше
село, як казав один письменник, вигибає? А ми
тільки наших можновладців і показуємо... Зрозуміло?
- Зрозуміло...
Наступного дня під вечір
знімальна заїхала у непримітне село Качконоси.
Якщо по правді сказати,
його й селом важко було назвати. Там залишилося жити
кілька дідусів та десятокдругий бабусенцій.
- Ну, як поживаєте? - зазирнув на подвір'я до баби
Марії репортер.
- Ой, синку, біжить наш
вік, як вода по камінню. Минули ті роки, як розпирали
пироги боки.
- А пенсію носять?
- Та носять. Але ж дуже
куценьку.
- А буряки в господарстві
викопали?
- Так бензини немає, підключився до розмови дід

Грицько, котрий з ціпком дріботів повз бабине обійстя.
А тут і баба Федора, без
якої у селі, як кажуть, і вода
не освятиться:
- Що, Маріє, онуки приїхали?
- Та ні, ми з телебачення,
- відповів за неї репортер. Хочемо показати ваше село
по телевізору. А фермери у
вас є?
- Он баба Векла. Вона
все життя на фермі пропрацювала, - кинув дід Гриць-

Без
слів.

•

МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
НІМЕЦЬКІ
✓ Правда на світло проситься.
✓ Який засів, такий і врожай.
✓ Хто хоче все робити, нічого не зробить до пуття.
✓ Добра воля добачить аж
із поля.
✓ Коли владар захоче яблука, його слуги заберуть і
яблуню.
✓ Де великий зиск, там великий обман.
✓ Скрипаль багато струн порве, поки навчиться грати.
✓ Хто удачу хоче мати, мусить сам про те подбати.
✓ З малої криниці можна
так само напитись, як і з великої.
✓ Те дерево, що часто рипить, нелегко ламається.

ВІРМЕНСЬКІ
✓ Навіть сонце так сироту
не зігріє, як руки друзів.
✓ Ціну золоту знає ювелір.
✓ Не буде давній друг ворогом, давній ворог - другом.
✓ Гадюка курчам не стане.
✓ Дівчина - світильник чийогось дому.
✓ Поганий день стане добрим, поганий чоловік - ні.
✓ Невдаху і на верблюді собака вкусить.
✓ Криве дерево від того, що
його обтешуть, не випрямиться.
✓ На віслюкові сидить, віслюка шукає.
✓ Погана звістка швидко
долітає.

ЧЕСЬКІ
✓ Скільки країв, стільки й
кроїв.
✓ Як бідного мають повісити, зразу й мотузку подають.
✓ Краще три роки судитися
та сеймувати, ніж рік воювати.
✓ Від вогню віддалений не
бува обпалений.
✓ Що повніший колос, то
нижче хилиться.
✓ Дівчина без хлопця, як
риба без води.
✓ Материні руки й коли
б’ють, то м’які.
✓ Чим горщик навариться,
тим і черепок тхнутиме.
✓ На тверде поліно твердого треба клина.
✓ Голки шукаючи, свічку
спалили.

•
• РЕКЛАМА

Лютий, 2011 рiк

ПОСТАТІ ДІАСПОРИ
Д

обродій Іван Буртик належить до, так званої, «третьої хвилі» нашої еміграції у західному світі. Це найперше ті українці,
котрі у вирі Другої cвітової війни, рішуче стали на бік тих, хто мріяв
бачити Україну незалежною і демократичною державою. Тоді не судилося. І аби не опинитися у «сталінському раю» сотні тисяч, коли не
мільйони наших свідомих співгромадян, опинилися на Заході.

А

ле де б не жила
людина з патріотичними
почуваннями,
вона ніколи не зраджує
своєму душевному покликанню. Долаючи, як будьякий емігрант, труднощі
облаштування в чужин-

ському оточенні,
пан Іван Буртик
фактично
щоденно
трудився заради свого
народу, заради
святих і піднесених українських
націона льних
ідеалів. Не перелічити все те, що
зробив за роки свого довгого і працелюбного життя цей жертовний патріот.
В останні часи найбільш
за все уваги він приділяє
Раді Оборони і Допомоги
Україні, котру очолює як
структурний
підрозділ

УККА ( Український Конгресовий Комітет Америки). Головним завданням
цієї громадської організації є допомога вкрай потребуючим українцям, незалежно від того, де б вони
не жили.
Найбільше
убогою
українською діяспорою є
казахстанська, особливо
колишні невинно суджені,
які живуть зараз, за межею
бідності. Наші люди після
казахів та росіян - третя
за кількістю етнічна група
16-тимільйонного Казахстану.
Завдяки
активістам

РОДУ зорганізовано 16
українських громад у цій
країні . Збудовано чотири
церкви з недільними школами, пам’ятники жертвам
комуністичного
терору.
Українці з США разом зі
своїми спільниками на
місцях системно допомагають самітнім старим і
хворим нашим людям. Як
любить повторювати добродій Іван Буртик: “Радий той, хто отримує допомогу. А той, що дає допомогу, є душевно щасливий,
що когось порадував”.
Влас. інформ.

ɐəȾɂȼɇȺɊɂȻɂɇȺȻɈɄȱɇȿɌȿ
П

ерший раз спіткав морську рибину бокінете
якихсь десять років тому побіля Острова Жінки
(Мексика). Виходить, що цей різновид океанської фауни
замешкує в цій частині Карібського моря та довкола Південної Каліфорнії. Бокінете ніколи не вловиться на гачок.
У мексиканських водах на неї полюють водолази, вживаючи підводні стріли. Живиться вона виняткого мідіями,
мушлями та різноманітними крабовими. На смак бокініте
надзвичайно екзотична, без жодного запаху риби. М’ясо
біле, а тому кращого делікатесу, тяжко знайти.
Пригадується такий випадок. Якихсь вісім років тому
запросили мене у Мексиці брати Гвальберто і Оскар попливти рибалити на острів Контой, що неподалік вже згаданого Острова Жінки. Цей заповідник найбільш відомий
тим, що там розмножуються пелікани. Дві ночі ми провели в оригінальних хатинках-куренях, збудованих ще в
19 столітті. Ці взірці тутешньої архітектури заборонено
ремонтувати чи щось до них добудовувати. Промисл дозволено лише прямим нащадкам тубільного населення,
котрими й були Гвальберто та Оскар.
В субботу закинули дві сіті, кожна майже кілометр довжиною. Витягли снасті в неділю вранці. Там було якихсь
півтори сотні рибин. Серед них з півтора десятка бокінете.
Та з них залишились лише хребти і голови, а решту пожерли хижаки. Показово, що інший улов залищився неушкодженим. Виходить, що й хижаки полюбляють делікатес.
Цікаво було б колонізувати бокінете довколо Південного
Криму. Хочеться сподіватися, що вода там досить тепла
для її замешкання. Між іншим, бокінете не лише найвищого гатунку делікатес, а вона також ефективно знищує
різноманітні мушлі. Ці мешканці підводного світу нині
через велику присутність поживних речовин у водах роз-

Ⱥɧɚɰɶɨɦɭɮɨɬɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɧɚɲɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ
ɧɚɋɒȺɩɚɧȱɥɚɪɿɨɧɏȿɃɅɂɄɡɧɟɦɟɧɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ
ɬɪɨɮɟɽɦɚɧɿɠɫɦɚɱɧɚɛɨɤɿɧɟɬɟɪɢɛɨɸɩɚɪɝɨɹɤɚ
ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɪɨɞɢɧɢɦɨɪɫɶɤɢɯɨɤɭɧɿɜɋɩɪɚɜɠɧɿɣ
ɪɢɛɚɥɤɚɧɿɤɨɥɢɧɟɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹɛɟɡɡɞɨɛɢɱɿ
множуються до такої міри, що чинять перешкоди індустрії,
наприклад, у Великих Озерах Північної Америки.
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ɋɨɧɰɟɞɚɽɠɢɬɬɹ

ȾɢɜȾɟɪɟɜɨ

Ɂɟɥɟɧɚɞɿɜɱɢɧɚ

ȾɢɜɨɫɜɿɬȺɧɬɨɧɿɧɢɅɢɬɜɢɧ

ȱ

ɦ¶ɹ Ⱥɧɬɨɧɿɧɢ Ʌɢɬɜɢɧ ɝɨɞɿ
ɲɭɤɚɬɢ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɯɭɞɨɠ
ɧɿɯɜɢɫɬɚɜɨɤɱɢɜɬɨɜɫɬɟɡɧɢɯ
ɬɨɦɚɯ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟ
ɰɬɜɚ ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɢɰɿ
ɞɨɦɿɧɭɽ ɧɚɲ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬ ɞɟ ʀɣ
ɹɤ ɿ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɚɫ ɛɨɥɢɬɶ ɩɟɤɭɱɟ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɜɿɞɨɦɿ Ⱥɧɬɨɧɿɧɚ Ʌɢɬɜɢɧ ɧɟ ɦɚɸɱɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɮɚɯɨɦ
ɜɨɧɚɮɿɥɨɥɨɝ ɫɬɜɨɪɸɽɧɚɩɪɨɱɭɞɞɢ
ɜɨɜɢɠɧɿ ɿ ɪɨɡɦɚʀɬɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɜ ɹɤɢɯ
ɡɜɭɱɢɬɶ ɝɨɥɨɫ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɝɨɥɨɫ
ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜɹɡɢɱɧɢɤɿɜ Ⱥɞɠɟ
ɱɢɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɯɭɞɨɠɧɢɰɿ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɫɚɦɟɡɱɚɫɚɦɢɹɡɢɱɧɢɰɬɜɚ

Ɇɚɬɢɜɨɞɢɰɹ


 ³ɋɨɧɹɱɧɚ ɯɨɪɭɝɜɚ´  ³Ƚɪɨɦɨɜɢɤ´ ³ɩɪɨɪɜɚɥɨ´ Ɋɭɤɚ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɩɨɬɹɝɥɚ
³ɉɨɥɭɦ¶ɹ ɞɭɲɿ´ ³Ɉɛɟɪɟɝɢ ɥɸɛɨɜɿ´ ɫɹɞɨɩɟɧɡɥɹɚɛɭɣɧɢɣɩɪɨɹɜɮɚɧɬɚɡɿʀ
³ɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɭɲɿ´ ȼɿɱɧɢɣ ɜɨɝɨɧɶ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɜɪɭɤɭɿɣɨɝɨɜɽɟɧɟɫɢɥɚ
ɫɟɪɞɟɰɶ´ ³ȼɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ  ɞɭɯɭ ɥɸɞ ɡɭɩɢɧɢɬɢ
Ʉɜɿɬɢ Ⱥɧɬɨɧɿɧɢ Ʌɢɬɜɢɧ ɰɟ ʀʀ
ɫɶɤɨɝɨ´ ³Ɋɭɫɚɥɿʀ´ ³Ȼɟɪɟɝɢɧɹ ɫɿɦɟɣ
ɧɨɝɨɜɨɝɧɢɳɚ´ɜɹɤɢɯɚɜɬɨɪɤɚɨɫɩɿ ɫɬɢɯɿɹ ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɜɨɧɚ  ɡɚɤɨɯɚɧɚ ɜ
ɧɢɯ ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɧɢɯ ɛɟɡ
ɜɭɽɧɚɲɿɩɪɚɞɚɜɧɿɫɜɹɬɢɧɿ
Ⱥɧɬɨɧɿɧɚ ȱɜɚɧɨɜɧɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɜ ɥɿɱ ɥɟɝɟɧɞ ɡ ɧɢɦɢ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡ
ɦɚɥɹɪɫɬɜɨ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɦɨɜɥɹɬɢ ɹɤ ɡ ɥɸɞɶɦɢ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ʀɣ
ʀɣɧɚɫɧɢɜɫɹɞɢɜɨɜɢɠɧɢɣɫɨɧɧɿɛɢɬɨ ɞɨ ɞɭɲɿ ɤɜɿɬɢ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɬɚɤɿ ɹɤɿ
ɜɨɧɚ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɞɿɞɭɫɟɦ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɢɦ ɪɿɞɤɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɩɪɨ
ɩɪɢɪɨɞɨɥɸɛɨɦɛɥɭɤɚɸɱɢɜɥɿɫɿɧɚ ɧɢɯ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɝɨɞɢɧɚɦɢ
ɬɪɚɩɢɥɚɧɚɞɢɜɨɜɢɠɧɭɤɜɿɬɤɭɌɪɟɛɚ ³ɐɚɪɢɰɹ ɤɜɿɬɿɜ´ ³ȼɨɞɹɧɚ ɰɚɪɿɜɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ Ⱥɧɬɨɧɿɧɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ɹɤ ɿ ɥɿɥɟɹ´ ³Ʉɜɿɬɤɚɦɚɬɿɧɤɚ´ ³ȼɟɱɿɪɧɿɣ
ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɹ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ȼɿ ɰɜɿɬ´ ³ɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɟɫɧɢ´ ³ɋɪɿɛɧɚ
ɥɨɤɭɪ ɞɭɠɟ ɥɸɛɢɬɶ ɤɜɿɬɢ ȱ ɩɿɫɥɹ ɤɜɿɬɤɚ´ ³Ⱦɨɧɶɤɚ ɋɨɧɰɹ Ɂɨɥɨɬɢɧɤɚ´
ɰɶɨɝɨ ɹɤ ɤɚɠɟ ɫɚɦɚ ɯɭɞɨɠɧɢɰɹ ʀʀ ³Ʉɚɥɢɧɨɧɶɤɚ´  ɨɫɶ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟ

ȼɨɝɨɧɶɜɿɞɜɚɝɢ

ɐɚɪɄɨɥɨɫ

Лютий, 2011 рiк

Ɂɟɦɧɚɞɢɜɚ

Ɍɪɢɽɞɢɧɢɣɫɜɿɬɡɟɦɧɢɣ

ɑɟɤɚɧɧɹ

ȾɨɧɶɤɚɆɚɦɢɁɟɦɥɿ
ɿɌɚɬɚɋɨɧɰɹ

Ɂɨɪɹɧɢɣɩɨɤɥɢɤ

Ɋɨɦɚɲɤɨɜɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹ

Ɂɨɪɹɧɢɣɩɨɫɥɚɧɟɰɶ

ɥɿɤ ɦɚɥɸɧɤɿɜɤɜɿɬɿɜ ɯɭɞɨɠɧɢɰɿ Ⱥ
ɹɤɿɤɪɚɫɢɜɿɧɚɡɜɢɜɫɥɭɯɚɣɬɟɫɹɥɢɲɟ
³Ⱦɨɧɶɤɚ ɋɨɧɰɹ Ɂɨɥɨɬɢɧɤɚ´ ³Ɇɿ
ɫɹɱɧɢɣ ɱɨɜɟɧ´ ³ɇɟɡɚɣɦɚɧɢɣ ɰɜɿɬ´
³Ʉɭɩɚɜɚɡɨɥɨɬɚɜɚ´  ɯɿɛɚ ɰɟ ɧɟ ɩɨ
ɟɬɢɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ" ȱ ɫɩɪɚɜɞɿ Ⱥɧɬɨɧɿɧɚ
Ʌɢɬɜɢɧɩɢɲɟɩɪɟɤɪɚɫɧɿɜɿɪɲɿɩɢɲɟ
ɩɥɿɞɧɨ ɿ ɞɚɜɧɨ ɚ ɦɭɡɢɤɭ ɞɨ ɧɢɯ  ʀʀ
ɱɨɥɨɜɿɤ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɛɡɚɪ ȼɚɫɢɥɶ
Ʌɢɬɜɢɧ ȼɿɪɲɿ ɣ ɥɟɝɟɧɞɢ Ⱥɧɬɨɧɿɧɢ
Ʌɢɬɜɢɧɜɢɞɚɧɿɬɪɶɨɦɚɡɛɿɪɤɚɦɢɿɜɿɞ
ɤɪɢɥɢɳɟɨɞɧɭɝɪɚɧɶʀʀɬɚɥɚɧɬɭ
Ɇɚɥɸɧɤɢɚɜɬɨɪɤɢɜɪɚɠɚɸɬɶɫɜɨ
ɽɸ ɜɢɬɨɧɱɟɧɿɫɬɸ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɸ ɝɚ
ɦɨɸɨɛ¶ɽɦɧɿɫɬɸɬɟɯɧɿɤɨɸɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹ ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɿ ɰɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ
 ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɸ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɸ əɤ
ɿɭɜɢɲɢɜɰɿɜɫɟɬɭɬɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ
ɫɢɦɟɬɪɿʀɧɟɦɚɽɠɨɞɧɨɝɨɩɨɜɬɨɪɭ
ɇɚɞɿɹɄɈɇɑȺɄȱȼɋɖɄȺ

Ʌɸɛɚɜɚɡɜɚɛɥɢɜɚ
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ȼɿɞɡɧɚɱɟɧɨɥɚɭɪɟɚɬɿɜɬɜɨɪɱɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ
У

Центрі української культури
Національного гірничого
університету
відбулось
нагородження лауреатів
традиційного конкурсу
на кращу публікацію імені Олеся Гончара на сторінках журналу «Бористен» за 2010 рік.
Під керунком письменника та журналіста
Фіделя
Сухоноса
літературно-мистецький,
публіцистичний
та
науково-популярний щомісячник «Бористен» виходить двадцять років.
На
нагородженні
Фідель Сухоніс зазначив, що стати лауреатами
журнального
конкурсу
можуть не лише мешканці Дніпропетровщини, а
й ті українці, які живуть
за кордоном. Так, за 2010
рік у номінації «Публіцистика» відзначили дописи Миколи Дупляка
із США. Він висвітлює
історію та культурологічні здобутки західної укра-

Учасники та організатори святкової імпрези з нагоди відзначення
лауреатів творчого конкурсу на сторінках часопису «Бористен»
їнської діаспори. У номінації «Поезія» цьогоріч
кращою стала віршована
добірка «Створення світу» в рубриці «Даринка»
за авторством Олександри Мудрої, яка також
мешкає в США. «У її творчості, - зазначив Фідель
Анатолійович, - серйозні
питання, але Олександра
пише про них простою,
доступною мовою, а це читач любить».

Ще двоє нагороджених
із Дніпропетровська були
представлені студентській
аудиторії вже не заочно. У
номінації «Краща журналістська публікація» перемогла Еліна Заржицька за
дописи, присвячені проблемам та здобуткам освітян регіону. До речі, як випускниця
Національного
гірничого
університету, пані Еліна
дуже вдячна своїй альмаматер за високі знання.

У номінації «Краща патріотично-освітня
публікація» нагородили
Євгена Бадіна за статті,
присвячені українській
національній звичаєвості та моральності. Разом
із дипломами лауреатам
вручили вироби з каменю.
Теплу атмосферу спілкування молоді із авторами
доповнив музичний номер від студентки НГУ
Вікторії Дужак.
Прес-центр НГУ

поетеси Віри Вовк «Ромензілля» та «Обарінки», видані
дніпропетровським
видавництвом «Пороги».
Незважаючи на тривале проживання за межами
України - у бразильському місті Ріо-де-Жанейро,
творчість Віри Вовк сповнена любові до рідної землі, яку довелося покинути
ще у ранньому дитинстві.
За словами доцента кафе-

дри української літератури
ДНУ В. Л. Галацької, яка
спілкувалася з українськобразильською
поетесою
під час одного з її приїздів
на батьківщину, це надзвичайно українолюбна жінка,
яка всіх захоплює гарними
ідеями та власним культурологічним
баченням
України. «Зустрічі з такими людьми свідчать про те,
що нашого цвіту по всьому
світу», - переконана Валентина Леонідівна.
Творча зустріч організована Центром гуманітарних проблем освіти ДНУ
ім. О. Гончара за підтримки ректорату й факультету української й іноземної
філології та мистецтвознавства у рамках загальноуніверситетського
клубу
«Паростки». Керівник клубу В. О. Архіреєва щиро подякувала учасникам заходу
і запропонувала студентам
визначити тематику наступних зустрічей.
Інформаційноаналітичне агентство ДНУ
ім.О.Гончара.

Студентам
ДНУ
презентували
книги бразильської поетеси українського походження Віри Вовк і захоплюючі
нариси про Бразилію нашого земляка
Фіделя Сухоноса
ипускник
фізтеху
В
ДНУ, а нині шефредактор журналу «Бо-

ристен» Фідель Сухоніс з
радістю погодився завітати
до альма-матер і розповісти про українську діаспору в Бразилії. Його книга
«Ріо-де-Україна» є циклом
нарисів, у яких відтворено
стиль життя, побут, традиції, уподобання бразильців, описано українсько-

бразильські
відносини.
Учасники зустрічі переглянули знятий Фіделем
Анатолійовичем фільм про
Бразилію та фото із його
колекції, на яких відтворені бразильські краєвиди, історичні пам’ятки цієї
країни.
Окрім власного прозового доробку, Ф. Сухоніс презентував книги
українсько-бразильської

По завершенню імпрези її організатори та гості
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ÏÀÒÐ²ÀÐÕÎÂ²
Ô²ËÀÐÅÒÓ ÏÎ×ÅÑÍÅ
ÇÂÀÍÍß

Â çàë³ çàñ³äàíü â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Äðàãîìàíîâà â³äáóëîñÿ
ñâÿòêîâå çàñ³äàííÿ ç íàãîäè âðó÷åííÿ äèïëîìó, ìàíò³¿ òà ³íøèõ â³äçíàê
ïî÷åñíîãî ïðîôåñîðà Ñâÿò³éøîìó
Ïàòð³àðõîâ³ Êè¿âñüêîìó ³ âñ³º¿ ÐóñèÓêðà¿íè Ô³ëàðåòó. Ð³øåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ òà íàëåæí³
â³äçíàêè Ïàòð³àðõîâ³ âðó÷èâ ðåêòîð
ÍÏÓ ³ìåí³ Ì. Äðàãîìàíîâà àêàäåì³ê
Â³êòîð Àíäðóùåíêî.
Áóëî â³äçíà÷åíî, ùî Ïðåäñòîÿòåëü Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó âæå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ðåãóëÿðíî
â³äâ³äóº óí³âåðñèòåò, ïðîâîäèòü
çóñòð³÷³ ç ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèì ñêëàäîì òà ñòóäåíòàìè, ñïðèÿº
ñï³âïðàö³ ì³æ Öåðêâîþ òà ïåäàãîã³÷íîþ ãðîìàäîþ.
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ñåðäå÷íî ïîäÿêóâàâ ðåêòîðó Óí³âåðñèòåòó òà â÷åí³é ðàä³: «Äëÿ ìåíå öå
â³äçíàêà òîãî, ùî Öåðêâà ³ íàóêîâö³
ïðàöþþòü ðàçîì, ùîá äîëàòè äóõîâíó êðèçó â óêðà¿íñüêîìó íàðîä³. À äëÿ
ïîäîëàííÿ ö³º¿ êðèçè ïîòð³áíî, ùîá
ä³òè, ìîëîäü, ñòóäåíòè äîáðå çíàëè
ïðî òðàäèö³éí³ äëÿ íàøîãî íàðîäó
äóõîâí³ òà ìîðàëüí³ ö³ííîñò³, ïðî â³ðó
ñâî¿õ ä³ä³â ³ ïðàä³ä³â. Öå - íàøà ñï³ëüíà
ñïðàâà». Ïàòð³àðõ òàêîæ íàãîëîñèâ íà
òîìó, ùî âñ³ ñïðàâè ëþäèíè â öüîìó
æèòò³ º âàæëèâèìè ëèøå òîä³, êîëè
ñïðèÿþòü âõîäæåííþ ó áëàæåííå
â³÷íå æèòòÿ.
Äîâãîë³òíÿ ³ ïë³äíà ñï³âïðàöÿ ç
Óí³âåðñèòåòîì àðõ³ºðå¿â òà äóõîâåíñòâà Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òàêîæ áóëà
â³äçíà÷åíà íàãîðîäàìè ÍÏÓ ³ìåí³ Ì.
Äðàãîìàíîâà, Çîêðåìà, ñð³áíèìè
ìåäàëÿìè - ìèòðîïîëèò Ëüâ³âñüêèé ³
Ñîêàëüñüêèé Äèìèòð³é, ãîëîâà ó÷áîâîãî êîì³òåòó ³ êîëèøí³é ðåêòîð ÊÏÁÀ;
ºïèñêîï Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé ³
Áîðèñï³ëüñüêèé ªï³ôàí³é, ðåêòîð
ÊÏÁÀ; ºïèñêîï Âàñèëüê³âñüêèé
ªâñòðàò³é, ãîëîâà ²íôîðìàö³éíîãî
óïðàâë³ííÿ Êè¿âñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿. Ìåäàëÿìè óí³âåðñèòåòó íàãîðîäæåí³
ïðîðåêòîð ÊÏÁÀ ïðîòî³ºðåé Îëåêñàíäð Òðîôèìëþê, íàñòîÿòåëü Âîëîäèìèðñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó
ïðîòî³ºðåé Áîðèñ Òàáà÷åê, äóõîâåíñòâî ñîáîðó.

ïîä³áíèìè ñâ³òî÷àìè íàö³¿ ìîæíà â³ðèòè, ùî óêðà¿íö³ òàêè íàëåæàòü äî öèâ³ë³çîâàíî¿ ñï³ëüíîòè. Æèòëîâèé áóäèíîê òà îäíî÷àñíî çàì³ñüêà êàíöåëÿð³ÿ âèçíà÷íîãî ä³ÿ÷à ÓÃÊÖ äèâóâàëè íå ëèøå âïîðÿäêîâàí³ñòþ, à é
ïðàâäèâîþ äóõîâíîþ àóðîþ. Îêð³ì
îáãîâîðåííÿ ñïðàâ, êîòð³ ñïîíóêàëè
ìåíå íà ö³ â³äâ³äèíè, ìàâ ïðèºìí³ñòü
ïîîá³äàòè ç òàêîþ êëþ÷îâîþ ëþäèíîþ íàøî¿ ñï³ëüíîòè. Êóõàð³ ãîñòèííîãî äîìó ïîäèâóâàëè ìàéñòåðí³ñòþ

ÄÓÕÎÂÍÈÉ
ÌÀÃÍÅÒÈÇÌ
ÊÍßÆÈ×²Â
Íà ôîòî: Êàðäèíàë Ëþáîìèð
ÃÓÇÀÐ äàâíî çíàéîìèé ç îòöåì
Âàñèëåì ÑÀÏÅËßÊÎÌ. Âîíè ùå
ó ìîëîäèõ ðîêàõ ðàçîì
ïðàöþâàëè íà áëàãî ÓÃÊÖ â Ðèì³.
îíåäàâíà ïðèì³ñüêå ñåëî Êíÿæè÷³, ùî ó ÿêèõ ï³âãîäèíè ¿çäè
àâòî â³ä Êèºâà, áóëî äëÿ ìåíå
çâè÷àéíèì íàñåëåíèì ïóíêòîì íà ìàï³
Óêðà¿íè. Àëå â³äíåäàâíà îñîáèñò³ñí³ ðåôëåêñ³¿ â³äâîäÿòü éîìó ðîëü ïåâíîãî äóõîâíîãî öåíòðó íàøî¿ äåðæàâè. Áî ñàìå
òóò âèïàëî çóñòð³òèñÿ ³, áîäàé, íåäîâãî
ïîñï³ëêóâàòèñÿ òîä³ ùå ç ïðåäñòîÿòåëåì Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè Áëàæåíí³éøèì Ëþáîìèðîì Ãóçàðîì.
Â³äâ³äèíè êàðäèíàëà ó éîãî çàì³ñüê³é
ðåçèäåíö³¿ ïîëèøèëè äóæå ãàðí³ âðàæåííÿ. Ãîñòèíí³ñòü, à ãîëîâíî àðèñòîêðàòèçì Áëàæåíí³éøîãî, ñïðàâä³ ïîëîíÿòü áóäü-ÿêå ñåðöå. Ñï³ëêóþ÷èñü ç

Ä

òà âèøóêàí³ñòþ. À õàðèçìà Áëàæåíí³éøîãî Ëþáîìèðà Ãóçàðà â³ä÷óòíà
ïðîñòî íà äîòèê. Öå òðåòÿ îñîáèñò³ñòü
â ìîºìó æèòò³, êîòðà ñïðàâä³ âðàçèëè
ñâîºþ ìàñøòàáí³ñòþ òà âåëè÷÷þ. Äâ³
ïåðøèõ - íåçàáóòí³é Îëåñü Ãîí÷àð òà
Ïàòð³àðõ Âñ³º¿ Ðóñè - Óêðà¿íè, ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ ÊÏ Ñâÿò³éøèé Ô³ëàðåò.
Ïðèÿçíèé îá³ä ïðîìàéíóâ ó ðîçìîâàõ
ö³êàâèõ, ïîâ÷àëüíèõ, à ãîëîâíî íå
îìèíóëè îáãîâîðåííÿ òîãî, ùî âëàñíå ïðèâåëî ìåíå äî ãîñòèííî¿ îñåë³.
Éøëîñÿ ïðî ñïðàâó, êîòðà íà ïåðåêîíàííÿ øèðîêîãî ñâ³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòè÷íîãî çàãàëó, íèí³ îñîáëèâî íàãàëüíà. À ñàìå ùîäî ïîºäíàííÿ ñèë àðõ³ºðå¿â, êë³ðó òà â³ðíèõ Íàö³îíàëüíèõ Öåðêîâ â Óêðà¿í³ ó çàõèñò³
ñâî¿õ ïðàâ ³ ñâîáîä â ò³é íåïðîñò³é
ïîë³òè÷íî-ðåë³ã³éí³é ñèòóàö³¿, ÿêà íèí³
ñêëàëàñÿ â äåðæàâ³. Íå õî÷ó çàáèðàòè
óâàãó ÷èòà÷³â äëÿ ïåðåë³êó ïðîìîâèñòèõ ôàêò³â ùîäî ³ëþñòðàö³¿ ö³º¿ òåçè.

(Ïðîäîâæåííÿ íà 3 ñòîð.)

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

Âîëåþ
âäèõíóëè!
Ïàìÿò³
ãåðî¿â Êðóò

Íå ñê³í÷èâøè ïîë³ò
Äîãîð³ëè â ñí³ãàõ...
Ðîçïóñêàëèñü, ÿê öâ³ò,
Ñëàâè ñë³ä - ó â³êàõ!

² ìèòòºâî çãîð³âøè Íàâ³êè ñïàëàõíóëè.
Óêðà¿íîþ æèâøè Âîëþ ãîðäî âäèõíóëè!

Íàøå íåáî çåìíå,
¯ì çàëèøèòèñü ç òèìè,
Íåñïîêóòèé òîé ãð³õ...
Íàøå íåáî ç ñîáîþ
Õòî îçíà÷èâ êîðäîí,
Äîðîãîþ ö³íîþ
Þíü ç³ðêàì ïîíåñå... Áî ñåðöÿìè ñâî¿ìè
Ðîçïëàòèëèñü çà âñ³õ.
Äîðîãîþ ö³íîþ
Íå ñïðèéíÿëè ïîëîí.
Þð³é ÑÓÕÎÄÎË,
Ðîçïëàòèëèñü çà âñå.
ì. Ãîðîäíÿ, ×åðí³ã³âùèíà.
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ÑÂ²Ò ÍÅ ÇÀÃÈÍÅ, ÄÎÊÈ ÍÀ ÇÅÌË² ÁÓÄÓÒÜ ÑÂßÒ²
Â ³ìÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³ Ñâÿòîãî
Äóõà!
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Ïðèðîäà ëþäñüêîãî áóòòÿ º òàêîþ, ùî êîæíà ëþäèíà, ïåðåìàãàþ÷è â ñîá³ çëî, ö³ºþ âëàñíîþ ïåðåìîãîþ çàâäàº ïîðàçêè âñåñâ³òíüîìó çëó, òàêî¿ çíà÷èìî¿, ùî
¿¿ íàñë³äêè áëàãîòâîðíî ïîçíà÷àþòüñÿ íà äîë³âñüîãî ñâ³òó.
Âñåñâ³òíº çëî, ïåðåìîæåíå â îêðåì³é îñîá³, áåçêîíå÷íî ïåðåâèùóº çëî îäí³º¿ ëþäèíè.
Íàâ³òü îäèí ñâÿòèé ìàº íåîö³íåííå çíà÷åííÿ äëÿ âñüîãî ñâ³òó.
Ñàìèì ôàêòîì ñâîãî ³ñíóâàííÿ,
õî÷, ìîæëèâî, é íåâ³äîìîãî ëþäÿì, àëå â³äîìîãî Áîãîâ³, ñâÿò³
ïðèíîñÿòü íà çåìëþ òà ëþäñòâó
âåëèêå Áîæå áëàãîñëîâåííÿ. Ñâÿòèé Âàðñîíîô³é ñâ³ä÷èòü, ùî ó
ñâ³é ÷àñ ìîëèòâà òðüîõ ìóæ³â óòðèìóâàëà ñâ³ò â³ä êàòàñòðîôè. Çàðàäè íåâ³äîìèõ ñâ³òó ñâÿòèõ
çì³íþºòüñÿ ïëèí ïîä³é. Êîæåí
ñâÿòèé ìàº âñåñâ³òíº çíà÷åííÿ,
îñê³ëüêè â³í ñâî¿ì æèòòÿì âèõîäèòü çà ìåæ³ çåìíî¿ ³ñòîð³¿ ó ñâ³ò
â³÷íîñò³.
Ñâÿò³ - ñ³ëü çåìë³. Âîíè - ñåíñ
áóòòÿ. Çàðàäè íèõ çáåð³ãàºòüñÿ ³
ñàìà çåìëÿ, Êîëè çåìëÿ ïåðåñòàíå
íàðîäæóâàòè ñâÿòèõ, òîä³ çíèêíå
ñèëà, ùî óòðèìóº ñâ³ò â³ä êàòàñòðîôè.
Ïðîñÿ÷è ³ ìîëÿ÷è Ãîñïîäà, Àâðààì çàïèòàâ, ÷è ïîìèëóº Â³í Ñîäîì ³ Ãîìîððó çàðàäè äåñÿòè ïðàâåäíèê³â. Ãîñïîäü â³äïîâ³â: «Íå âèíèùó çàðàäè äåñÿòè!» (Áóò. 18, 32).
Ñâÿòèé ñòàðåöü àôîíñüêèé Ñèëóàí ãîâîðèòü: «Îñü äóìàþ, ùî Ãîñïîäü çáåð³ãàº ñâ³ò ÷åðåç öèõ ñâÿòèõ
ëþäåé, áî âîíè ïðèºìí³ Áîãîâ³, ³
Áîã çàâæäè ñëóõàº Ñâî¿õ ñìèðåííèõ ðàá³â, ³ âñ³ì íàì çàâæäè áóâàº
äîáðå çà ¿õ ìîëèòâàìè... Ñâ³ò ñòî¿òü
ìîëèòâîþ, à êîëè ìîëèòâà ïîñëàáíå, òîä³ ñâ³ò çàãèíå... Òè ìîæåø
çàóâàæèòè, ùî òåïåð íåìàº òàêèõ
÷åíö³â, ÿê³ ìîëèëèñÿ á çà âåñü ñâ³ò;
à ÿ òîá³ ñêàæó, ùî êîëè íå áóäå íà
çåìë³ ìîë³ëüíèê³â, òî ñâ³ò ñê³í÷èòüñÿ, ï³äóòü âåëèê³ á³äè; ³ âîíè º âæå
òåïåð».
Á³ëüø³ñòü ëþäåé íå ðîçóì³º

ÄÓÌÊÈ
ÏÐÎ
ÄÎÁÐÎ
² ÇËÎ

çâÿçêó ì³æ ðåë³ã³éíèì æèòòÿì, âíóòð³øíüîþ äóõîâíîþ áîðîòüáîþ ç³ çëîì
êîæíî¿ îêðåìî¿ ëþäèíè ³ â³÷íèì Áîæåñòâåííèì áóòòÿì. Ëþäè ñïðèéìàþòü ðåë³ã³éíå äóõîâíå æèòòÿ ÿê îñîáèñòå ïñèõîëîã³÷íå ïåðåæèâàííÿ, ÿêå
çíèêàº, ÿê ò³ëüêè âîíî â³äñòóïàº â
äóø³ ïîäâèæíèêà. Íàñïðàâä³ äóõîâíå æèòòÿ ñâÿòèõ ìàº â³÷íå çíà÷åííÿ,
ùî â³äáèâàºòüñÿ íà ñòàí³ âñüîãî ñâ³òó.
Ñòàðåöü Ñèëóàí ñïðèéìàâ ìîëèòâó çà ñâ³ò ÿê â³÷íå æèòòÿ, ÿê Áîæåñòâåííó ä³þ â äóø³ ëþäèíè, ÿê äàð
áëàãîäàò³ Ñâÿòîãî Äóõà. ² äîòè, äîêè
ñâ³ò ìàòèìå öåé äàð, â³í áóäå ³ñíóâàòè. À ÿê ò³ëüêè íà çåìë³ íå ñòàíå
ñåðåä áàãàòüîõ ëþäåé õî÷à á îêðåìèõ íîñ³¿â ö³º¿ áëàãîäàò³, çåìíà ³ñòîð³ÿ ñê³í÷èòüñÿ, ³ í³ÿêà ëþäñüêà íàóêà
³ êóëüòóðà íå çäàòí³ çóïèíèòè ö³º¿
çàãèáåë³.
Âåäó÷è áîðîòüáó ç³ çëîì, ùî ìàº
ô³çè÷í³ ïðîÿâè (âáèâñòâà, íàñèëüñòâà, â³éíè òîùî), ëþäè âäàþòüñÿ äî
çàñòîñóâàííÿ ñèëè. Ó ïåâíîìó ðîçóì³íí³ öå ïîòð³áíî. Íà öåé øëÿõ
ô³çè÷íî¿ áîðîòüáè ç³ çëîì ñòàþòü
íàâ³òü õðèñòèÿíè: ó Êàòîëèöüê³é
Öåðêâ³ â ÷àñè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ô³çè÷íà

áîðîòüáà ç³ çëîì îòðèìàëà íàâ³òü
äîãìàòè÷íå âèïðàâäàííÿ, ÿêå íå
ïåðåãëÿíóòå é äîòåïåð. Êîëèñü öå
âò³ëþâàëîñÿ ó ôîðì³ «ñâÿùåííî¿
³íêâ³çèö³¿», òåïåð â³äíàéäåí³ é ³íø³
ôîðìè. Àëå çà ñâîºþ äóõîâíîþ
ñóòòþ ô³çè÷íà áîðîòüáà ç³ çëîì
çàëèøàºòüñÿ ò³ºþ æ ñàìîþ,
Ó Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ - ³ ñòàðîäàâí³é, ³ íîâ³é - òàêîæ â³äîìî
áàãàòî âèïàäê³â ô³çè÷íî¿ áîðîòüáè ç³ çëîì, àëå öå ñòîñóâàëîñÿ
îêðåìèõ ³ºðàðõ³â ³ öåðêîâíèõ ãðóï.
Ñàìà æ Öåðêâà íå îñâÿ÷óâàëà òà
íå äîãìàòèçóâàëà öèõ çàñîá³â.
Âîíà çàâæäè íàñë³äóâàëà ïðèêëàä
ðîç³ïÿòîãî Õðèñòà, ßêèé âçÿâ íà
Ñåáå ãð³õè ñâ³òó.
Ó ÷àñè ãîí³íü ó êîëèøíüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ Öåðêâà âåëà áîðîòüáó ç³ çëîì áåç çàñòîñóâàííÿ
ô³çè÷íî¿ ñèëè - ³ ïåðåìîãëà. Çëî
ïåðåìàãàºòüñÿ ò³ëüêè äîáðîì. Áîðîòüáà ñèëîâèìè çàñîáàìè ïðèçâîäèòü ëèøå äî çàì³íè îäíîãî
íàñèëüñòâà ³íøèì.
Â ªâàíãåë³¿ ïåðåêîíëèâî íàâîäèòüñÿ ïðèêëàä: êîëè ñàìàðÿíè íå çàõîò³ëè ïðèéìàòè Õðèñòà, òî àïîñòîëè
ßê³â òà ²îàíí çàïðîïîíóâàëè çâåñòè
âîãîíü ç íåáà, ùîá çíèùèòè ¿õ, àëå
Ãîñïîäü çàáîðîíèâ öå, ñêàçàâøè: «Íå
çíàºòå, ÿêîãî âè äóõó; áî Ñèí Ëþäñüêèé ïðèéøîâ íå ãóáèòè äóø³ ëþäñüê³,
à ñïàñàòè» (ßê. 9, 55 - 56).
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Öåðêâà íàâ÷àº íàñ ìîëèòèñÿ ïðî
ìèð ó âñüîìó ñâ³ò³. Ñàìà ëèøå ìîëèòâà ó ïîºäíàíí³ ç ëþáîâþ ìîæå
ñïàñòè ñâ³ò. Ìè ìîëèìîñÿ ³ çà íàøó
Óêðà¿íó, ³ çà âñþ Ïîâíîòó Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè. ² Ãîñïîäü ïî÷óº íàøó
ìîëèòâó, ÿêùî âîíà âèõîäèòü ç³ ñìèðåííîãî ñåðöÿ. Â³í äàñòü íàì áà÷èòè Óêðà¿íñüêó Öåðêâó ºäèíîþ, àäì³í³ñòðàòèâíî ³ êàíîí³÷íî íåçàëåæíîþ
â³ä Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. Ìè â
öå â³ðèìî ³ âñ³ íàä³¿ ïîêëàäàºìî íà
Áîãà.
À Â³í íå â³äêèíå í³êîãî, õòî çâåðòàºòüñÿ ïî Éîãî äîïîìîãó.
Àì³íü!
Ïàòð³àðõ Ô²ËÀÐÅÒ.

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÅ ÊÎËÅÑÎ
Âåëèêå êîëåñî îáåðòàºòüñÿ ïîâ³ëüíî,
àëå âîíî äîãàíÿº ìåíøå, ÿêå îáåðòàºòüñÿ
øâèäøå. ×èì á³ëüøå êîëåñî, òèì ïîâ³ëüí³øèé õ³ä ³ ìåíøèé ñêðèï; ÷èì êîëåñî
ìåíøå, òèì øâèäøèé õ³ä òà ãîëîñí³øèé
ñêðèï. Òå æ ñàìå ³ ç ëþäüìè. Á³ëüøå «êîëåñî» äóø³ ëþäñüêî¿ º Áîã. Âåëè÷èíó éîãî
ïîáà÷èòè íåìîæëèâî, õ³ä éîãî íå÷óòíèé â

ñêðèï³ áåçë³÷³ ìàëåíüêèõ êîëåñèê³â. Êîëè æ
äð³áí³ êîëåñèêà äóø³ ñïîâ³ëüíÿòü ñâ³é á³ã òà
çàòèõíóòü, äóøà ñïîãëÿäàº ñåáå â íåâèì³ðíîìó Áîæåñòâåííîìó êîëåñ³, ÿêå îõîïëþº íåáî
³ çåìëþ. ² òîä³, â ö³ íåñïîä³âàí³ ³ ð³äê³ñí³
ìîìåíòè ñïîãëÿäàííÿ, äóøà â³ä÷óâàº íåâèìîâíó ðàä³ñòü.
Ñâÿòèòåëü Ìèêîëàé ÑÅÐÁÑÜÊÈÉ.
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À õîò³ëîñÿ á çä³éñíèòè êðîê, ÿêèé,
áîäàé, ó ìàëîìó íàáëèçèòü íàøó ºäèíó
Ñîáîðíó Êè¿âñüêó Õðèñòîâó Öåðêâó äî
òàêî¿ îìð³ÿíî¿ áàãàòüìà ãåíåðàö³ÿìè
óêðà¿íö³â ïðàâäèâî¿ ºäíîñò³.
Âæå ìàéæå â³ñ³ì ðîê³â ó Ñ³÷åñëàâ³
âèõîäèòü ðåë³ã³éíèé äîäàòîê óêðà¿íîìîâíîãî ùîì³ñÿ÷íèêà «Áîðèñòåí» áþëåòåíü «Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò» . Çà öåé ÷àñ «ÍÖ-ÊÏ», ïîïðè
ïåðìàíåíòíî ñêëàäíå, à íèí³ â³äâåðòî
âîðîæå, îòî÷åííÿ äëÿ ìàñ- ìåä³à òàêîãî ïðîô³ëþ â ðåã³îí³ çìîãëî íàáóòè
ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â íå ëèøå â Óêðà¿í³,
à é ñåðåä íàøèõ ëþäåé íà ÷óæèí³.
Îäíàê, íèí³ ç îãëÿäó íà âèùå çàçíà÷åíå, î÷åâèäíî, íà ÷àñ³ òðàíñôîðìàö³ÿ çãàäàíîãî âèäàííÿ ó ðåë³ã³éíèé
áþëåòåíü ç íîâîþ íàçâîþ òà äåùî
íîâèì çì³ñòîì. À ñàìå ó ðåë³ã³éíèé
ùîì³ñÿ÷íèê «Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêà».
Ç íàéìåííÿ çðîçóì³ëî, ùî îíîâëåíå
âèäàííÿ ïîâèííî ñòàòè îäíî÷àñíî ìàñìåä³éíîþ òðèáóíîþ ÿê ÓÏÖ ÊÏ òàê ³
ÓÃÊÖ. Íà ïàðèòåòíèõ çàñàäàõ ðåäàêö³ÿ
çáèðàºòüñÿ ðîçïîâ³äàòè ïðî æèòòÿ òà
ä³ÿëüí³ñòü äâîõ íàéâïëèâîâ³øèõ êîíôåñ³é íàøèõ Íàö³îíàëüíèõ Öåðêîâ.
Âî÷åâèäü, ïðèä³ëÿþ÷è óâàãó ïîøèðåííþ Õðèñòîâî¿ Â³ðè íà íàéá³ëüø ïîñòðàæäàëèõ â³ä âîéîâíè÷îãî àòå¿çìó ñîâºòñüêî¿ äîáè ñõ³äíèõ òåðåíàõ Â³ò÷èçíè. Ìè â³ðèìî, ùî ïîä³áíå âèäàííÿ
áóäå íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³ ñëóãóâàòè
íàáëèæåííþ ùàñëèâî¿ ïîðè äëÿ óñ³º¿
óêðà¿íñüêî¿ ëþäíîñò³ â áîãîëþáí³é
ñïðàâ³ ïîâñòàííÿ Ñîáîðíî¿ Êè¿âñüêî¿
Õðèñòîâî¿ Öåðêâè!
Ïðèºìíî áóëî ïî÷óòè íà çàãàë àáñîëþòíî ñõâàëüíó ðåàêö³þ êàðäèíàëà
Ëþáîìèðà Ãóçàðà íà öþ ïðîïîçèö³þ.
Ìè ìàëè ëèøå âèêîíàòè äåÿê³ ôîðìàëüíîñò³. Àëå, ÿê ò³ëüêè-íî ïîâåðíóâñÿ ç Êèºâà, íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî ïàïà Ðèìñüêèé Áåíåäèêò ø³ñòíàäöÿòèé ïðèéíÿâ â³äñòàâêó Áëàæåíí³éøîãî Ë. Ãóçàðà. Îäíàê, â³ðþ, ùî ïîïðè
òàêó ïîä³þ, ìè çìîæåìî çä³éñíèòè çàäóìàíå âæå ç íîâèì ïðåäñòîÿòåëåì
ÓÃÊÖ, çàðàäè ºäíîñò³ íàøîãî íàðîäó,
çàðàäè Óêðà¿íè!
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ, ðåäàêòîð

Ìåí³ ïðèïàëà ÷åñòü áóòè ñïîñòåð³ãà÷åì ç Êàíàäè äâà ðàçè ï³ä ÷àñ âèáîð³â
ïðåçèäåíòà Þùåíêà 24 ãðóäíÿ 2004
ðîêó, à òàêîæ ó áåðåçí³ - äóìàþ öå áóëî
2005 ðîêó, êîëè âèáèðàëè äî ì³ñüêî¿
óïðàâè, ðàéîííî¿, îáëàñíî¿ òà äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Áþëåòåí³ áóëè äóæå äîâã³,
áàãàòî ïð³çâèù òà áóëî íå ëåãêî ñòàðøèì ëþäÿì, ÷è ìåíøå îñâ³÷åíèì ó íèõ
ðîç³áðàòèñÿ. Ï³ä ÷àñ âèáîð³â ó ãðóäí³ â
Ê³ðîâîãðàä³ ñòîÿëè âåëèê³ ìîðîçè. Ó ò³é
ä³ëüíèö³, äå ÿ áóëà ñïîñòåð³ãà÷åì, ó
ïîïåðåäí³õ âèáîðàõ âñ³ áþëåòåí³ ïî
äîðîç³ äî öåíòðàë³ çãîð³ëè, áî òàì âèãðàâ á³ëÿ 82% Þùåíêî. Îòîæ ìè ñïîñòåð³ãàëè, ùîá âñå â³äáóëîñÿ ÷åñíî òà íîðìàëüíî. Öå â³äáóâàëîñÿ â ñòàð³é ôàáðèö³, ÿêà âæå íå ïðàöþâàëà, òà íå áóëà
îïàëþâàíà. Âñ³ ìè, ñïîñòåð³ãà÷³, à íàñ
áóëî áàãàòî: ç Í³ìå÷÷èíè, Ãîëÿíä³¿, Àíãë³¿
òà ç Êàíàäè, ãèíóëè â³ä õîëîäó. Ìè äî
òàêîãî õîëîäó íå ïðèâèêëè, à â³í ïðîõîäèâ ñêð³çü, ÷åðåç ìóðîâàí³ ñò³íè òà öåìåíòîâó ï³äëîãó. Óðÿäîâö³ ç ð³çíèõ
ïàðò³é áóëè äóæå òåïëî îäÿãíåí³, àëå
áóëè é òàê³, ùî òðèìàëè óðÿäîâèé ôàñîí òà áóëè ëåãêî ò³ëüêè â êîñòþìàõ
âäÿãíåí³. Âñå öå òÿãíóëîñÿ äóæå äîâãî,
êîëè çàê³í÷èëîñÿ ãîëîñóâàííÿ, òî ïðîöåñ ï³äðàõóâàííÿ áóâ äóæå äîâãèé, ìàéæå äî 3-òî¿ ãîäèíè íî÷³. ²íø³ ñïîñòåðåãà÷³ ïî¿õàëè ðàçîì ç áþëåòåíÿìè äî
öåíòðàë³.
Ïîâåðíóâøèñü äî ãîòåëþ, ÿ âæå íå
ìîãëà ãîâîðèòè, áîë³ëî ãîðëî, äóøèâ
êàøåëü. ¯äàëüíÿ áóëà â³ä÷èíåíà. ß çàìîâèëà êèïÿ÷î¿ çóïè, áî âñå ïîäàâàëè
ëåäâå òåïëîþ, 50 ãðàì³â ãîð³ëêè, ÿêî¿ ÿ
í³êîëè íå ïèëà â æèòò³, òà äâà ãîðíÿòêà
êèïÿòêó íà ÷àé. Òàê ÿ ñåáå ãð³ëà. Â
òîðáèíö³ (ñóìö³) ÿ âñå âîæó àíòèá³îòèêè,
òî â³äðàçó ï³ñëÿ ¿æ³ ïðèéíÿëà ïîäâ³éíó
äîçó, ùîá íå äîïóñòèòè çàïàëåííÿ ëåãåíü ÷è ñèëüíîãî áðîíõ³òó, à òàêîæ ³
àí´³íè ãîðëà.
Îòæå, ÿ çàäóìàëàñÿ íàä òèì, ÷îìó
íåìà ñèñòåìè ãîëîñóâàííÿ, ÿêà îáëåãøèòü ïðàöþ, óðÿäîâö³â, à îñíîâíå, ùî
ìóñÿòü âèáèðàòè ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ º îïàëåí³. Áþëåòåí³ ìóñÿòü áóòè êîðîòê³, âèðàçí³ äî ïðî÷èòàííÿ, ùîá âñ³ì îáëåãøèòè ïðàöþ, íå ò³ëüêè óðÿäîâöÿì, à é
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ãîëîñóþòü.
Ï³ä ÷àñ äðóãèõ âèáîð³â, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â áåðåçí³, ñí³ã òîïèâñÿ. Öèì ðàçîì
ÿ áóëà â Ëóãàíñüêó. Ç³ ìíîþ ðàçîì
ïðàöþâàâ ìîëîäèé ³íæåíåð ç Òîðîíòî.
Ìè â³äâ³äàëè 35 ä³ëüíèöü, ùîá ïîáà÷èòè, ÿêå º âëàøòóâàííÿ ïðèì³ùåíü,
â³ää³ëåíèõ êàá³íîê äëÿ ãîëîñóâàííÿ, òà
ñïîñòåð³ãàòè ÷åñíó ïðàöþ óðÿäîâö³â.
Íàì ó Êàíàä³ ïîðàäèëè áðàòè íåïðîìîêàëüíå âçóòòÿ. Öå áóëî ìîº ñïàñ³ííÿ.
Êîëè ÿ ïàêóâàëà ãóìîâ³ ÷îá³òêè, òî ïðèÿòåëüêà - åì³ãðàíòêà ç ÷åòâåðòî¿ õâèë³
ìåí³ òàêå ñêàçàëà: «Íå äóìàéòå áðàòè ö³
ðåçèíîâ³ ÷îá³òêè, ó íàñ ò³ëüêè àëêîãîëè÷êè â òàêèõ õîäÿòü!» ß ïîñì³ÿëàñÿ òà
ñêàçàëà: «Íåõàé äóìàþòü, ùî ÿ àëêîãîëè÷êà!»
Âñ³ øêîëè â ì³ñò³ Ëóãàíñüêó â á³ëüøîñòè º íà á³÷íèõ äîðîãàõ, ïîçà ãîëîâíèìè
âóëèöÿìè. Äî øê³ë íå áóëî òâåðäèõ
äîð³ã, ÷àñòî òðåáà áóëî ïåðåõîäèòè
ìàëåíüê³ ñêâåðèêè, ïàðêè, äå ñòîÿëà

âîäà, áîëîòî. Áàòüêè ïåðåíîñèëè ä³òåé
íà ïëå÷àõ, à ÿ â ñâî¿õ «ðåçèíîâèõ ÷îá³òêàõ» ìàëà ñóõ³ íîãè. Âñ³ âèáîð÷³ ê³ìíàòè áóëè ïðèãîòîâàí³ íà 2-ìó ïîâåðñ³,
äå ÿ, â³äâ³äàâøè 35 ä³ëüíèöü, ëåäü
âèòðèìàëà, à ñòàðø³ ëþäè ñòîÿëè â
÷åðç³ íà òèõ ñõîäàõ òà ï³äïèðàëèñÿ
ïàëèöÿìè, ìèëèöÿìè, ñåðäèëèñÿ, äåõòî ñâàðèâñÿ. ß ò³ëüêè äóìàëà, ùîá í³õòî
íå ïàäàâ, íå çëîìèâ ÿêî¿ñü ÷àñòèíè
ò³ëà, òà ÷îìó âëàøòîâóâàòè âèáîð÷³
ê³ìíàòè íà 2-ìó ïîâåðñ³, êîëè äîëèíè
ñòîÿòü ïîðîæí³? ×îìó âñå ðîáèòè òàê,
ùîá ëþäÿì áóëî âàæêî? Í³õòî íå äóìàº, ùîá óëåãøóâàòè æèòòÿ, à âñå íàâïàêè! Ìîëîäèé ³íæåíåð ç Êàíàäè, ÿêèé
ìàº áóä³âåëüíó ô³ðìó, ñêàçàâ ìåí³ òàêå,
êîëè ïðîõîäèëè ãîëîâíèìè âóëèöÿìè
Ëóãàíñüêà, ùî âñ³ äîðîãè íåïðàâèëüíî
çàïëàíîâàí³. Ùî êîëè á â³í ð³øèâñÿ
ïåðå¿õàòè â Óêðà¿íó, äî ì³ñòà Ëóãàíñüêà, òî áóäå ìàòè ðîáîòó äî ê³íöÿ æèòòÿ.
Â³í ìåí³ ïîÿñíþâàâ, ùî ìóñèòü ñåðåäèíà äîðîãè áóòè ï³ä ïåâíèì ñòåïåíåì
âèùîþ, ùîá ïîñåðåäèí³ íå áóëî îöèõ
êàëþæ, ùîá íà êðàÿõ äîðîãè áóëè ðåø³òêè òà òðóáè äî êàíàë³â, êóäè áóäå
ñò³êàòè âîäà, ùîá ïðî¿æäæàþ÷³ àâòà
âñ³õ íå îáëèâàëè áðóäíîþ âîäîþ. Á³ëÿ
øê³ë ìàº áóòè ñóõî, áåç áîëîòà òà âîäè
ïî ê³ñòêè.
Áþëåòåí³ â Ëóãàíñüêó òàêîæ ðàõóâàëè äî ñë³äóþ÷îãî ðàíêó, à ÿ, ïîâåðíóâøèñü í³÷íèì ïîòÿãîì äî Êèºâà, ìîº¿
ðîäè÷êè äîíüêà, ï³äðàõîâóâàëà ò³ áþëåòåí³ âæå äâ³ äîáè, ïðè ìåí³ ïðè¿õàëà,
ùîá â³äñâ³æèòèñü, ïåðåäÿãíóòè îäåæó,
ç¿ñòè ãàðÿ÷ó ¿æó òà ïîâåðíóòèñÿ, áî
ìàëà ò³ëüêè ãîäèíó íà òàêó ïðîöåäóðó.
Íà çàê³í÷åííÿ äîäàì, ùî ó Ëüâîâ³
öüîãî ðîêó ïåðåáóäîâóâàëè äîðîãó,
çðèâàëè ñòàðèé àñôàëüò òà âêëàäàëè
ùå ñòàð³øó áðóê³âêó. Öå íå ðîáëÿòü
ì³ñöåâ³ ëþäè, à íàéìàþòü òóðê³â, ìîâëÿâ, âîíè ìàþòü áóä³âåëüí³ áðèãàäè,
ìàøèíè. Ùî áóäóòü ðîáèòè óêðà¿íö³, ÿê
äîðîãè áóäóòü áóäóâàòè ðîá³òíèêè ç
Òóðå÷÷èíè?
Öå íå ò³ëüêè â Ëüâîâ³, à òàêîæ ó ì³ñò³
Äóáíî, äå º âåëèêà íèçîâèíà á³ëÿ ð³êè
²êâè. Äîðîãè òàêîæ áóäóþòü òóðêè. Ìÿê³
ï³äñèïóâàí³ äîðîãè òà çàñèïàí³ âèáî¿íè
êàì³íöÿìè òà ï³ñêîì áóëè íà ð³âí³ ç
õàòàìè. Áóäóþ÷è íîâó äîðîãó, òóðêè
äîðîãè íå ïîíèçèëè, à ùå ï³äâèùèëè,
íå çðîáèëè ñïëèâó âîäó, íå ñòàâèëè
ðåø³òîê òà òðóá, ùîá â³äâîäèòè âîäó äî
êàíàë³çàö³¿. Òàê, ùî âñÿ âîäà ç îñ³ííüîãî äîùó çàëèâàëà íèæ÷å ïîëîæåíå
ïîäâ³ðÿ òà âõ³ä äî õàò. ß íå ìàëà
«ðåçèíîâèõ ÷îá³ò», âäÿãíóëà ïëàñòèêîâ³ òîðáè ïîâåðõ ÷åðåâèê òà òàê ìîãëà
âèéòè ç ïîäâ³ðÿ íà äîðîãó, äå ÷åêàëà
ìåíå òàêñ³âêà. Îòîæ, ÿ íå ³íæåíåð áóä³âåëüíèé, îäíå ìîæó ñêàçàòè, ùî òóðêàì íå çàëåæèòü, ÷è ëþäÿì áóäå äîáðå, ÷è ïðàâèëüíî áóäóþòü. Ãîëîâíå
âîíè çàðîáëÿþòü, ìàþòü ðîáîòó, à íàø³
÷îëîâ³êè ìàéáóòü «äóìàþòü, ÿê íà òóðêà
ñòàòè» (öå ïðèïîâ³äêà ñòâîðåíà íàðîäîì, áóëà ÿêàñü ïðè÷èíà íà íþ), à ìîæå
ïëÿíóþòü ¿õàòè íà çàðîá³òêè äî ³íøèõ
äåðæàâ.
Ëþáîâ ÂÀÑÈË²Â-ÁÀÇÞÊ
(Òîðîíòî, Êàíàäà).
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÷îëîâ³êà, ùîá âîíà
Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ËÈÑÒ ÄËß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ òåíåâ³äîìîãî
âñå ïîáà÷èëà òà ïðèãîòîâèâ ¿¿,
ùî ³ ÿê ä³ÿòè â äàëüø³é ïîäîðîæ³.
Îñü ìîÿ ìàìî÷êà ¿äå ç Àíäð³ºì â Ðîñ³þ. Òà ¿äóòü â ãëèá
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ Ðîññ³¿,
òàê ÿê òîé íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê «àíãîë â³ä Ãîñïîäà».
Ìîÿ ìàìà ìàëà óñï³õ - â ãëèá Ðîñ³¿ òàì ùå íå âñï³â ä³ÿâîë
Â²ÊÒÎÐÀ ßÍÓÊÎÂÈ×À
çàòðó¿òè ëþäÿì äóø³, áóëè äîáð³, ñï³â÷óòëèâ³. Ìàìî÷êà ³
Øàíîâíèé ïàíå Ïðåçèäåíòå!
Õî÷ó ïåðøå ïîçíàéîìèòè Âàñ, õòî ÿ º:
Ôèäîðà ²âàíîâíà Â³òðÿ÷åíêî, óðîäæåíà 1920 ð. â ñåë³
Ïÿòèõàòêè Óñòèì³âñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.
ß õî÷ó Âàì ñêàçàòè, ùî ÿ ùå æèâèé ñâ³äîê øòó÷íîãî
ãîëîäó â 1932 ³ 1933 ðð. ×îìó øòó÷íèé? Óðîæàé áóâ
äîá³ðíèé, à îðãàí³çîâàíèé Ñòàë³íà ïðèêàç äî éîãî â³ðíèõ
ñëóã âèêîíóâàòè éîãî ïðèêàç³â: êîíô³ñêàö³ÿ âñ³õ çåðíîâèõ
óðîæà¿â. Íàâ³òü êîì³ñ³ÿ õîäèëà ³ øóêàëà âæå ïî ïóñòèõ
êîìîðàõ òà çàõîäèëà â õàòè, ïèòàëè: «Äå òè çàõîâàâ ïøåíèöþ?» Â³äïîâ³äü ãîñïîäàðà, ÷è ãîñïîäèí³: «Ìè íå ìàºì âæå
í³÷îãî». Îáøóê, â ¿õ ðóêàõ ìåòàëåâ³ ïàëêè - ëþäè ¿õ çâàëè
«ùóïàêè», áî âîíè òèìè ùóïàêàìè áèëè ïî äâîðó ïîäâ³ðÿ.
ßê çåìëÿ ïîðóøåíà - êîïàþòü, çíàéäóòü çåðíî, çàáåðóòü, òà
é ÿê ùå ÷îëîâ³ê ÷è ñèí äîðîñëèé àðåøòîâóâàëè ³ á³ëüø í³
ðîäèíà íå ÷óëà ³ íå áà÷èëà ¿õ. Áóëè âèïàäêè, ùî â õàò³
ëèæàíêó ðîçâàëþâàëè ÷è íå çàõîâàíå òàì ÿêåñü çåðíî.
Êîì³ñ³ÿ ñêëàäàëàñÿ ç: îáîâÿçêîâî ðóñüêèé ³ éîãî ïîì³÷íèêè ç ì³ë³ö³¿ ³ òàê çâàíèõ á³äíèõ ì³ñöåâèõ - à íå ç öèõ
îäíîñ³ëü÷àí, à ç ñóñ³äí³õ ñåëèù.
×îìó ÿ çíàþ, ùî ó Ðîñ³¿ íå áóëî «ãîëîäîìîðó»? Ìîÿ
ìàìî÷êà çàïèòàëà ìåíå: «Ôèäîðà, ÷è òè ïàìÿòàºø êîìó ÿ
â³äíåñëà ñõîâàíêó äîðîãîö³íí³ íàø³ ðå÷³ - ÿê êèëèìè,
ñêàòåðò³, õóñòêè øàëüîâ³?» ßê ìàìà ïðèãàäàëà ìåí³ ö³ ðå÷³,
òîä³ ìåí³ ïðèãàäàëèñü ò³ 3 ðîêè ìàéæå ïîðîçêóðêóëåí³ - «Î,
ìàìî, çäàºòüñÿ ìåí³, ùî äî íàøîãî ñóñ³äà Àíäð³ÿ Ðàä÷åíêà!»
Îò ìàìà éäå äî ¿õ, à ìàì³ íàâïðîòè ¿õ äî÷êà Ìîòðÿ éäå ó
íàø³é õóñòö³ øàëüîâ³é. Ìàì³ ïðèãàäàëîñü, ùî öå ïåâíî â
íèõ ÿê ÿ Ôèäîðà ñêàçàëà. Çàõîäèòü ìàìî÷êà â õàòó äî Àíäð³ÿ
Ðàä÷åíêà, à â ¿õ õàò³ âæå â 1933 ðîö³ ïåðåä Ïàñêîþ ïðèáðàíî â õàò³ ìàìè ðå÷àìè. Ìàìî÷êà áåç ìàëî íå âïàëà
òà éîãî æ³íêà ïåâíî ÷óëàñü í³ÿêî, ùî ñêàçàëà: «×îãî òè
ïðèéøëà?»
Ìàìà: «ß ïðèøëà çà ñâî¿ìè ðå÷àìè». Âîíà, Ïàðàñêà: «ß
òîá³ íå äàì, éäè ãåòü ç ìîº¿ õàòè, Òè º âîðîã íàðîäó!» À òóò
óõîäå ó õàòó Àíäð³é: «Ùî º?» Ïåðø çàñïîêî¿â ñâîþ æ³íêó, à
òîä³ ïèòàº ìàìó: «Ùî õî÷èø?» Ìàìà: «ß õî÷ó, ùîá òè â³ääàâ
ìî¿ ðå÷³ òà ÿ ïî¿äó â Ðîñ³þ çàì³íÿòè õë³áà ìî¿ì ä³òÿì, òè
çíàºø, ùî ²âàíà çàáðàëè, òà ìî¿ ä³òè âæå ïóõë³ ç ãîëîäó».
Àíäð³é: «Ç ïîëîâèíè äàì òîá³ ç òèì, ùî ïî¿äó ç òîáîþ.» Ìàìà
ïîãîäèëàñü!
Îò âîíè âäâîõ, ìàìà ³ Àíäð³é, ¿äóòü äî Ðîññ³¿ ïî ïðîäóêòè.
Â Õàðêîâ³ ïåðåñàäêà â Ðîñ³þ. ßê âîíè âèéøëè ç âàãîíó, à òóò
ùîñü ï³äîçð³ëå: ì³ë³ö³ÿ ³ Ê. Ã. Á³ñòè. Ìàìà ³ Àíäð³é çàéøëè
â áóäèíîê ñòàíö³¿. Ùîñü òàêå ï³äîçð³ëå. Ìàìà ãîâîðå: «Òè
ñèäè ó ñòàíö³¿, à ÿ ï³äó íà ïåðîí, ìîæå ùîñü ðîçâ³äàþ». Îò
ìàìî÷êà íà ïåðîí³ õîäå, âæå â³ä³éøëà äàëüøå òà ïð³äõîäèòü
äî îäíîãî ÷îëîâ³êà, ùî éäå ïîðó÷ ìàìè òà é ãîâîðå: «Äå Âè
¿äåòå? Ìàìà: «Â Ðîñ³þ ïî õë³á». ×îëîâ³ê, íåâ³äîìèé, ãîâîðèòü: «Íå ¿äü, â Ðîñ³þ ïî õë³á, áî íà ïðèêîðäîí³ âæå ðîñ³ÿíè
íåíàâèñí³ ãîíÿòü ³ íåíàâèñòü ïðîñòî ãîíÿòü - Âè âîðîãè, ãåòü
çâ³äñè». Òà îñü ñêîðî ïîòÿã ïðèéäå ç Ðîñ³¿, äèâèñü, ùî áóäå
ðîáèòèñü. Îò òàê ïðèõîäå ç Ðîñ³¿ ç ëþäî÷êàìè, ùî âåçóòü
õàð÷³ ñâî¿ì ðîäèíàì. Ì³ë³ö³ÿ ³ àðì³ÿ íå ïóñêàþòü ¿õ äî
áóäèíêó, à íàïðàâëÿþòü ¿õ äî ïóñòèõ âàãîí³â, äå ïðèãîòîâàí³
ñïåö³ÿëüíî. À âñå, ùî âîíè ïðèâåçëè, çàáèðàþòü â³ä íèõ.
Ïëà÷, êðèê, øòîâõàþòü ¿õ, á³äíèõ. Òà äåõòî ñõîâàâñÿ â³ä òî¿
áàíäèòñüêî¿ çãðà¿ ç ñâî¿ì êëóíî÷êîì íà ïëå÷àõ. Òà ÿê òîé
ïîòÿã, äå ¿õ ùî ç Ðîñ³¿ ïîâåðòàëîñü, âæå ðóøàº ¿õàòè â ãëóá
Óêðà¿íè ç òèìè ëþäî÷êàìè, òî âæå ¿äóòü ç ïóñòèìè ðóêàìè.
Ö³, ùî âõèòðèëèñü ùå ç êëóíî÷êàìè íà ïëå÷àõ - íà õîäó
õàïàþòüñÿ çà ïîðó÷÷ÿ âàãîíó - òà ì³ë³ö³ÿ ÷è â³éñüêîâ³ ðîçð³çàëè ò³ êëóíî÷êè áðèòâàìè ³ òå âèñèïàëîñÿ íà çàë³çíèöþ,
àáî é òîé ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà âïàëè â³ä òîãî âàãîíó.
ß, Ôèäîðà, äèâóþñü, ùî ìàìî÷êà áà÷èëà öþ òðàãåä³þ
çíîâ íå çáîæåâîë³ëà. Â³ðþ, ùî Ãîñïîäü ïîñëàâ ¿¿ òîãî

Àíäð³é ìàëè óñï³õ!
Òà ÿê Õàðê³â îáìèíóòè? Òà ñèëüíèé Ñâÿòèé Äóõ áóäå
äàëüøå êåðóâàòè ÿê ³ ùî ðîáèòè. Ìîÿ ìàìî÷êà ëèøèëà íàñ
ó õîëîäí³é, ïóñò³é õàò³, ãîëîäíèõ, âæå ïóõëèõ. Ïÿòü ä³òåé â³ä
11 ðîê³â àæ äî 6-òè. Îò ìàìî÷êà âæå íà çàë³çíè÷³é ñòàíö³¿ â
Ðîñ³¿. Ëþäè íàâ³òü ïðèâåçëè íà ñòàíö³þ. Ìîÿ ìàìî÷êà éäå íà
ïåðîí âçíàòè, ÿêèé ïàðîâîç áóäå éòè â Óêðà¿íó. Îò ìàìà
ãîâîðå äî ïàðîâîæ÷èêà, ïðîñèòü éîãî, ùîá óçÿâ ìàìèí
áàãàæ íà ïàðîâîç. Âîíè ïåâíî îáÿñíèëèñü ³ òîé ïðàö³âíèê
ïàðîâîçà ìàâ òå ñàìå, ùî íà Âêðà¿í³. Â³í ìàì³ ñêàçàâ, ùî öåé
ïàðîâîç áóäå éòè ÷åðåç Õàðê³â ³ òàì îñòàâå âàãîíè, à äðóã³
çàáåðå ³ ï³äå äî ãëèá Óêðà¿íè. Ìàìà áóëà ðàäà, à òîä³ ìàìà
ãîâîðå: «ß Âàñ ïðîøó, â³çüì³òü ì³é áàãàæ íà ïàðîâîçà.» Â³í:
«ß íå ìîæó öå çðîáèòè, áî ÿ º òàêèé ÿê ³ Âàø ÷îëîâ³ê, à Âè
ãîâîð³òü ç ìî¿ì áðèãàäèðîì, â³í º äîáðà îñîáà», ³ ñêàçàâ
éîãî ³ìÿ, - à ÿê â³í çã³äíèé áóäå, ÿ Âàì òîä³ ïîìîæó». Ìàìà
òàê ³ çðîáèëà. Òîé áðèãàäèð áóâ çã³äíèé çàáðàòè ìàìè ³
Àíäð³ÿ ðå÷³ íà ïàðîâîç. Âîíè âñå ïðèâåçëè äîäîìó. Ìàìà
³ ÿ, Ôèäîðà, áóëè âäÿ÷í³ ïåðø Ãîñïîäó ³ âñ³ì ëþäÿì, ùî
ïîìàãàëè ìàì³ â³ä Õàðêîâà â Ðîñ³¿ ³ àæ äî íàñ, ä³òåé.
Öå ÿ, Ôèäîðà, îïèñàëà Ïðåçèäåíòîâ³ Â. ßíóêîâè÷ó ÿê
äîêóìåíò ùå æèâîãî ñâ³äêà, ùî â Ðîñ³¿ íå áóëî ãîëîäó. ßêáè
áóâ â Ðîñ³¿ ãîëîä, òî íàïåâíî â Äîë³íñüê³é íà åëåâàòîð³ íå
áóëî á òèñÿ÷³ öåíòíåð³â â áóäèíêàõ ³ íà ïîäâ³ð¿ êàãàòè ï³ä
â³äêðèòèì íåáîì. Ñí³ãîì ³ äîùåì ç îõîðîíîþ âåëèêîþ, ç³
çáðîºþ, ïîãíèëî, à ëþäÿì, ùî éîãî ïðèðîáèëè, íå äàëè. ×è
öå íå ãîëîäîâèé ãåíîöèä? Òà â 1934 ðîö³ áóâ óðîæàé. 80%
âðîæàþ çàì³ñòü çåðíà áóëè ÷îðí³, ÿê ñàæà, ò³ çåðíÿòà. Òàêà
ñàæà, òà ùî Âè äóìàºòå, äàëè ëþäÿì? Í²! Í²!
Çâåçëè â ëþäñüê³ ïóñò³ êîìîðè ³ ïîñòàâèëè îõîðîíó ïî
2-îõ ÷îëîâ³ê ç ãâèíò³âêàìè. Êîëî êîæíîãî äâîðó, â êîãî ùå
êîìîðè áóëè. Â çèì³ áóëî õîëîäíî, òî ì³é òàòî âèí³ñ ¿ì
ãàðÿ÷îãî ÷àþ ç ðîìÿíêó. Âîíè äàëè òîãî çåðíà-ñàæ³ äëÿ
ìîãî òàòêà ²âàíà Â³òðÿ÷åíêà, à ìîÿ ìàìà âíî÷³ éøëà äî ð³÷êè
ç ðåøåòîì ç òèì çåðíîì-ñàæîþ. ßê ìàìà ïîñòàâå ðåøåòî ç
òèì çåðíîì, îò òå çåðíî îñòàâàëîñü â ðåøåò³, à ñàæà-çåðíî
ñïëèâàëî â ð³÷êó. Îò óæå áóëè õàð÷³! Òà ì³é òàòêî çæàëóâàâñÿ
íàä íåâ³ñòêîþ Ñîëîì³ºþ Â³òðÿ÷åíêî, ñêàçàâ ¿¿, ùîá ³ âîíà
ä³ñòàëà é ñîá³ õàð÷³â, à âîíà ñâî¿ì ñóñ³äàì. À ìàìà ãîâîðèëà
òàòêîâ³: «Òè ðîáèø ñîá³ ³ ðîäèí³ êëîï³ò.» Òàê ³ áóëî. Çààðåøòóâàëè òàòêà, îõîðîíó çåðíà, ò³òêó Ñîëîì³þ Â³òðÿ÷åíêî ³ ìîþ
ìàìî÷êó.
Ñîëîì³þ çà ïàðó äí³â âèïóñòèëè. ß äóìàþ, ùî ¿¿ âèâ÷èëè,
ùî ãîâîðèòè íà ñóäó. Âîíà ñêàçàëà, ùî òàòêî ì³é ¿ì äàâàâ.
Îò ï³ñëÿ ñóäó àæ ìîþ ìàìó âèïóñòèëè, à òàòêîâ³ äàëè 1,5
ðîêè òþðìè, à îõîðîíöÿì - ïî 2 ðîêè.
Òà ùî Âè äóìàºòå ÷è ï³ñëÿ öüîãî ñóäó äàëè ëþäÿì òîãî
çåðíà ñàæ³? Í³! Í³! À äåñü çàáðàëè ç êîìîð ó íåâ³äîìå.
Ôèäîðà ². Â³òðÿ÷åíêî ñâ³ä÷èòü!
Ñàì Ãîñïîäü çíàº, ùî öå º ïðàâäèâå ç³çíàííÿ, ÿêå ùå é
äîñ³ º çàïèñàíå ó ìî¿ì ñåðö³. Ïðèãàäàëà íåçàáóòíà ïå÷àëü.
×îìó ÿ ïèøó äî Âàñ, Âø. ï. Ïðåçèäåíòå? ß ïðî÷èòàëà â
ãàçåò³ «Ñâîáîäà», ùî Âè ï³äòðèìóºòå Â. Ïóò³íà, ùî êàæå, ùî
íà Óêðà¿í³ íå áóëî â 1932-33 ðîêà ãîëîäó-ãåíîöèäó. Òàê,
áóâ ó òèõ ðîêàõ ãîëîä-ãåíîöèä!
Áóäó íàä³ÿòèñÿ, ùî Âàøå ñåðöå, ÿê ïðî÷èòàºòå, çàùåïèòü òà ñòàíåòå â îáîðîí³ ì³ëüéîí³â ìåðòâèõ ³ æèâèõ ÿê îñü
ùå ÿ, Ôèäîðà ²â. Â³òðÿ÷åíêî-ªôèìåíêî.
Òà íå ò³ëüêè âèùå çãàäàíà òðàãåä³ÿ, à é áóäåòå îáîðîíöåì Âàøîãî, ìîãî Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäó, ìîâè íàøî¿. Â³ðþ
Áîãîì Áëàãîñëîâåííó Äåðæàâó, ÿêî¿ Âè, ï. Ïðåçèäåíòå
ìàëè áóòè: Îáîðîíöåì òà Âèêîíàâöåì Ãîñïîäà âîë³! Íà öå
æ ³ îáèðàºòüñÿ Ïðåçèäåíò!
Ôèäîðà ²â. Â²ÒÐß×ÅÍÊÎ.
(Ñòèëü ³ ïðàâîïèñ àâòîðà çáåðåæåíî)
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Ç Âåëèêèì Ïîñòîì ÿ âàñ ùèðî â³òàþ, äîðîã³ ìî¿ áðàòè
³ ñåñòðè ó Õðèñò³, â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè!

Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó  öå ÷àñ ïîêàÿííÿ, öå äåíü
ñïàñ³ííÿ. ×àñ Âåëèêîãî Ïîñòó äëÿ êîæíîãî õðèñòèÿíèíà 
öå ÷àñ äóõîâíî¿ áîðîòüáè, â ÿê³é áåðóòü ó÷àñòü é äóøà é
ò³ëî. Äóøà áåðå ó÷àñòü ÷åðåç ðåâí³øó ìîëèòâó é ðîçêàÿííÿ, ÷åðåç êîíòðîëü íàä äóìêàìè òà ïîìèñëàìè, ïðàêòèêóþ÷è õðèñòèÿíñüê³ ÷åñíîòè ³ ðîáëÿ÷è äîáð³ ñïðàâè. Öå
âíóòð³øíº íàñòàíîâëåííÿ äóø³ ïðîÿâëÿºòüñÿ íàçîâí³ ÷åðåç ï³ñò ³ ïîêóòí³ ñïðàâè íàøîãî ò³ëà. Áåç ò³ëåñíîãî ïîñòó
íåìà é äóõîâíîãî ïîñòó. «Íàñê³ëüêè â³äìîâèø ò³ëó,  êàæå
ñâ. Âàñèë³é Âåëèêèé,  íàñò³ëüêè é äîäàø ñâî¿é äóø³
áëèñêó äóõîâíîãî çäîðîâÿ».
Ìîëèòâà ïðåïîäîáíîãî ªôðåìà Ñèðèíà:
«Ãîñïîäè ³ Âëàäèêî æèòòÿ ìîãî: äóõ ë³íèâñòâà,
áåçíàä³éíîñò³, âëàäîëþáñòâà é ìàðíîñë³âÿ íå äàé
ìåí³. Äóõ æå äîáðî÷åñíîñò³, ñìèðåííîìóäðîñò³, òåðï³ííÿ ³ ëþáîâ³ äàðóé ìåí³, ðàáó Òâîºìó. Òàê, Ãîñïîäè
Öàðþ, äàðóé ìåí³ áà÷èòè ïðîâèíè ìî¿ ³ íå îñóäæóâàòè áðàòà ìîãî, áî Òè áëàãîñëîâåí ºñè íà â³êè â³ê³â.
Àì³íü»
Âåëèêèé ï³ñò ó íàø³é öåðêâ³ Ñâ. Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüêèé
(ê. 1035-1074) ó ñâîºìó Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèð³,
äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë ñâ. Ôåîäîðà Ñòóäèòà, çàïðîâàäèâ
ñóâîð³øèé ï³ñò íà ïðîòÿç³ âñ³õ 40 äí³â. Íåõàé ïàìÿòàþòü
â³ðí³ õðèñòèÿíè, ùî â ðîäèí³, â ÿê³é çàòèõëà ìîëèòâà é
çàíåïàëà ïðàêòèêà ïîñòó, ìàéæå íå æèâå õðèñòèÿíñüêèé
äóõ. Òîìó ïîëåãøåí³ ïîñòè, íåõàé ñêð³ïëÿòü ðåâí³ñòü ó
ìîëèòâ³ ³ Áîãîñëóæ³ííÿõ, ó òâîð³íí³ ìèëîñòèíè, ó ïðàö³ òà
â ÷àñòèõ ñâÿòèõ ñïîâ³äÿõ ³ Ïðè÷àñòÿõ Ñâÿòèõ Æèâîòâîð÷èõ
Õðèñòîâèõ Òà¿í».
Ñâÿòèé Âåëèêèé Ï³ñò, òàêîæ íàçèâàþòü ×îòèðèäåñÿòíèöåþ  öå îäíà ç íàéäàâí³øèõ ³ íàéá³ëüø äóõîâíèõ
ïðàêòèê Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. ²ñòîð³ÿ Âåëèêîãî Ïîñòó äàâíÿ ³ áàãàòà òðàäèö³ÿìè. Âîíà ñÿãàº äî àïîñòîëüñüêèõ
÷àñ³â. Âåëèêèé Ï³ñò ïåðåä Ñâÿòîþ Ïàñõîþ íàçèâàºòüñÿ
Âåëèêèì íå ò³ëüêè òîìó, ùî â³í íàéòðèâàë³øèé, àëå é
òîìó, ùî â³í ñóâîðèé ³ íàéâàæëèâ³øèé â æèòò³ Öåðêâè ³
êîæíîãî õðèñòèÿíèíà.
Â³ä IV ñòîë³òòÿ ìàºìî ïåðø³ çãàäêè ïðî 40-äåííèé
Âåëèêèé Ï³ñò. Ïåðøå ñâ³äîöòâî íàì äàº Í³êåéñüêèé Ñîáîð.
×èñëî 40, ç äàâí³õ-äàâåí ìàëî ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ.

Òîìó âîíî ââ³éøëî ³ äî
çíà÷åííÿ Âåëèêîãî Ïîñòó ñêîð³øå â ñèìâîë³÷íîìó í³æ â áóêâàëüíîìó
ðîçóì³íí³. Ó Ñòàðîìó Çàïîâ³ò³ ÷èòàºìî ïðî 40 äí³â
ïîòîïó (Áóòòÿ 7, 4), ïðî
40-ð³÷íó
ìàíäð³âêó
³çðà¿ëüòÿí ïî ïóñòåë³ (×èñ.
14, 33), ïðî 40-äåííèé
ï³ñò Ìîéñåÿ ïîêè ä³ñòàâ
â³í â³ä Áîãà òàáëèö³ çàêîíó (Âèõ. 34, 28), ïðî 40äåííó ïîäîðîæ ïðîðîêà
²ëë³ äî ãîðè Õîðèâ (² Öàð.
19, 8). Ó Íîâîìó Çàâ³ò³
ãîâîðèòüñÿ, ùî 40-ãî äíÿ
Éîñèô ³ Ìàð³ÿ ïðèíåñëè
Äèòÿòêî-²ñóñà äî ªðóñàëèìñüêîãî õðàìó, ïðî 40äåííèé ï³ñò ²ñóñà Õðèñòà
â ïóñòåë³ (Ìàò. 4, 2), ïðî
Ïðåï. Ýôðåì Ñèðèí
40-äåííå ïåðåáóâàííÿ
Éîãî íà çåìë³ ï³ñëÿ ñâîãî Âîñêðåñ³ííÿ (Ä³ÿí. 1, 2).
Ñâÿòà Öåðêâà â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ïðèä³ëÿëà âåëèêó óâàãó
÷èñëó 40. Ó ïåðøèõ ñòîë³òòÿõ áóëè â äóõîâí³é ïðàêòèö³ 40äåíí³ ïîêóòè, à â³äòàê ïðèéøîâ é 40-äåíèé Ï³ñò ïåðåä
Ñâÿòîþ Ïàñõîþ. Â íàø³é òðàäèö³¿ 40-âîãî äíÿ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè, ïðèíîñÿòü ¿¿ äî õðàìó, ùîá ¿¿ îöåðêîâèòè, à
òàêîæ íà 40-èé äåíü ïîìèíàºìî é ïîìåðëèõ, â ÿêèõ äóøà
ðîçñòàëàñÿ ç ¿¿ ò³ëîì.
Ìåòà Âåëèêîãî ïîñòó. ×àñ ×îòèðèäåñÿòíèö³ ìàº ñâîº
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ íàøîãî äóõîâíîãî æèòòÿ. Ìîæå ñüîãîäí³ ïî ð³çíèì ïðè÷èíàì ìè íå â ñèë³ òàê ñóâîðî ïîñòèòè, ÿê
ïîñòèëè êîëèñü íàø³ ïðàùóðè, àëå é ñüîãîäí³ ìàºìî îáîâÿçîê äîòðèìóâàòèñÿ äóõîâíîãî ïîñòó, öå º äóõîâíå î÷èùåííÿ
³ áîðîòüáà ç íàøèìè øê³äëèâèìè çâè÷êàìè, îáîâÿçîê ìîëèòâè, ïðàêòèêóâàííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò òà äîáðèõ ñïðàâ.
² ÿêðàç öÿ íàøà äóõîâíà îáíîâà º âëàñòèâîþ ³ íàéâàæëèâ³øîþ
ö³ëëþ Ñâÿòîãî Âåëèêîãî Ïîñòó.
Ïîñí³ ïîêóòè é ïîêëîíè. Ó ïåðøèõ ñòîë³òòÿõ õðèñòèÿíñòâà â Öåðêâ³ ïðàêòèêóâàëàñÿ ïðèëþäíà ïîêóòè çà ð³çí³ ãð³õè
÷è ïðîâèíè. Áàãàòî ç òèõ, õòî êàÿâñÿ, äîòðèìóþ÷èñü òðàäèö³é
Öåðêâè, â³äáóâàëè ñâîþ ïîêóòó ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî Ïîñòó.
Çâ³äñè ³ ãëèáîêî ïîêóòíèé äóõ íàøèõ Âåëèêîïîñíèõ Áîãîñëóæ³íü.
Ç íàøèìè ï³ñíèìè â³äïðàâàìè ò³ñíî ïîâÿçàí³ ïîêëîíè.
Âîíè áóâàþòü àáî äî ïîÿñà, àáî äîçåìí³, ³ ïðàêòèêóþòüñÿ íà
âñ³õ Áîãîñëóæ³ííÿõ Âåëèêîãî ïîñòó. Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ìîëèòâà ñâ. ªôðåìà Ñ³ð³éñüêîãî ( 373) ç ïîêëîíàìè.
Öÿ ìîëèòâà ïîâòîðþºòüñÿ íà êîæíîìó Áîãîñëóæ³íí³. Â í³é
íà÷å çàìèêàºòüñÿ óâåñü çì³ñò ³ ö³ëü Âåëèêîãî Ïîñòó. Êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò Ãåîðã³é (1072-1073) ó ñâîºìó «Á³ëå÷åñüêîìó
Óñòàâ³» ïðèïèñóº äëÿ âñ³õ â³ðíèõ ïî 300 âåëèêèõ ïîêëîí³â ùîäåííî ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó.
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Ç Âåëèêèì Ïîñòîì Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà, äóõîâåíñòâî òà â³ðíèõ Êðèâîð³çüêîÍ³êîïîëüñüêî¿
òà ÌîñêîâñüêîÁîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³é ç ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ïðèâ³òàâ
Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êàíàäè, Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Þð³é

Óëþáëåíèé ó Ãîñïîä³ Ìèòðîïîëèòå Àäð³àíå !

Ïî âîë³ Áîæ³é ìè â³äñâÿòêóâàëè
íåäàâíî Ð³çäâÿí³ ñâÿòà ³ íàáëèæàºìîñÿ çíîâó äî ñâÿòà âñ³õ ñâÿò - Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî, ³ ùîá éîãî
äîñòîéíî çóñòð³òè. Ñâÿòà Öåðêâà íàñ
ïðèãîòîâëÿº äî íüîãî Âåëèêîïîñíèì ïåð³îäîì, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ
îñîáëèâèìè áîãîñëóæ³ííÿìè, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ ò³ëüêè â öåé ïåð³îä
öåðêîâíîãî ðîêó ³ íå çâåðøóþòüñÿ â
³íøèé ÷àñ.
Âåñü äóõ âåëèêîïîñíèõ áîãîñëóæ³íü ìàº çà ìåòó ïðèâåñòè íàñ äî
ùèðîãî ïîêàÿííÿ, çì³íèòè íàø îáðàç æèòòÿ ³ íàáëèçèòè äî Áîãà, â³ä
ÿêîãî ìè â³ääàëèëèñÿ ÷åðåç íàø³
íåìî÷³ òà ãð³õè. Ìîæëèâî âæå íàøå
ñåðöå îêàìåí³ëî, ùî ìè íå ââàæàºìî ñåáå ãð³øíèêàìè, à æèâåìî, ÿê
âñ³ ëþäè? Ïîð³âíþþ÷è ñåáå ç íèìè,
ââàæàºìî, ùî íàøå æèòòÿ âæå íå òàêå é ïîãàíå ³ íåìàº ÷îìó
õâèëþâàòèñü. Çäàºòüñÿ çîâí³øíüî âñå äîáðå âèãëÿäàº, à
âíóòð³øíüî, ìè çàãëóøàºìî íàøó ñîâ³ñòü  ãîëîñ Áîæèé â
íàñ.
×àñ Âåëèêîãî Ïîñòó  öå º ÷àñ çàäóìàòèñÿ, ÿê ìè æèâåìî
³ äëÿ ÷îãî. Ñâÿòà Öåðêâà íàãàäóº íàì, ùî º ÷àñ íå ò³ëüêè
óòðèìàííÿ â³ä ïåâíèõ âèä³â õàð÷óâàííÿ, à ÷àñ âçàºìîïðîùåííÿ, ìîëèòîâ, ä³ë ìèëîñåðäÿ ³ äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Íàø Ãîñïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ ïåðåä âèõîäîì íà ïóáë³÷íó
ïðîïîâ³äü ãîòóâàâ Ñåáå äî íå¿ ïîñòîì ³ ìîëèòâîþ â ïóñòåë³
³ áóâ âèïðîáîâóâàíèé äèÿâîëîì, ïîêàçàâøè íàì ïðèêëàä
äëÿ íàñë³äóâàííÿ.

Éòè çà Õðèñòîì, æèòè ïî-õðèñòèÿíñüêè, öå çíà÷èòü óïîä³áíþâàòèñü Õðèñòó. Ãîñïîäü ãîâîðèòü äî íàñ: «Äå ß, òàì
ñëóãà ì³é áóäå». Ìè ïîâèíí³ ïàìÿòàòè, ùî â ÷àñ Âåëèêîãî
Ïîñòó ìè º ðàçîì ç Õðèñòîì ³ ï³ä ÷àñ Éîãî còðàæäàíü òà ï³ä
÷àñ Éîãî Õðåñíîãî øëÿõó. Ñâÿò³ Îòö³ íàâ÷àþòü íàñ, ùî ï³ñò ³
ìîëèòâà  öå º äâà êðèëà, ÿê³ ï³äíîñÿòü íàñ äî Áîãà.
×àñ Âåëèêîãî Ïîñòó - º ÷àñ ï³äíåñòè íàø³ ñåðöÿ äî Áîãà,
ïîäÿêóâàòè Áîãó çà Éîãî äîáðîä³éñòâà, ïîïðîñèòè ïðîùåííÿ
â Áîãà çà íàø³ ãð³õè ³, ÿê áè ìè íå ïðîæèëè ñâîº æèòòÿ ãð³øíî
³ áåçö³ëüíî, ìè ïîâèíí³ ïàìÿòàòè, ùî Áîã í³êîëè íå â³äâåðíåòüñÿ â³ä íàñ, áî Â³í º òèì ëþáëÿ÷èì áàòüêîì, ÿêèé
âèõîäèòü ³ ÷åêàº íà äîðîç³ Ñâîãî áëóäíîãî ñèíà ÷è äî÷êó,
ùîá ïðèéíÿòè â ñâî¿ áàòüê³âñüê³ îá³éìè, ÿê ð³äíó äèòèíó.
Òî æ â ÷àñ Âåëèêîãî Ïîñòó, çíàéäåìî ÷àñ ³ øëÿõ äî îñåë³
íàøîãî Îòöÿ Íåáåñíîãî, äî Ñâÿòî¿ Öåðêâè Õðèñòîâî¿. Â³í íàñ
÷åêàº â Ñâÿòèõ Òà¿íñòâàõ Ñïîâ³ä³ ³ Ïðè÷àñòÿ, ùîá íàñ ïðîñòèòè
³ ùîá ìè çìîãëè äîñòîéíî íàçâàòè Áîãà íàøèì Îòöåì. Ìè íå
ïîâèíí³ áîÿòèñÿ êàÿòèñÿ â ñâî¿õ ãð³õàõ, áî íàø Áîã º ëþáîâ,
à áóäåìî áîÿòèñÿ á³ëüøå ãð³øèòè, à êîëè ìè ãð³øèìî, íå
ïîâèíí³ âïàäàòè ó â³ä÷àé.
Ìè ïîâèíí³ â³ðèòè, ùî çà íàøîþ æèòòºâîþ Ãîëãîôîþ íàñ
÷åêàº âñåñâ³òíº Âîñêðåñ³ííÿ.
Íåõàé öåé Âåëèêèé Ï³ñò ñòàíå ÷àñîì íàøîãî äóõîâíîãî
óäîñêîíàëåííÿ. Íåõàé Âñåìèëîñòèâèé Ãîñïîäü äàðóº íàì
Ñâî¿ âåëèê³ ëàñêè ³ ùåäðîòè íàøîìó áàãàòîñòðàæäàëüíîìó
óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ â Óêðà¿í³ ³ â ðîçñ³ÿíí³ ³, âñ³õ íàñ îñ³ÿº
ñâ³òëî Éîãî Ñâÿòîãî Âîñêðåñ³ííÿ.
Ç âñåîáí³ìàþ÷îþ ëþáîâþ äî Âàñ,
äîðîãèé Âëàäèêî Àäð³àíå +ÞÐ²É,
Ìèòðîïîëèò Â³íí³ïåãó ³ Öåíòðàëüíî¿ ºïàðõ³¿,
Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ Êàíàäè.

Â öüîìó íîìåð³ íàäðóêîâàí³ äóìêè Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà ïðî â³äïîâ³ä³ ÷èòà÷àì ïî ²íòåðíåòó,
Àðõ³ºïèñêîïà Ïåðåÿñëàâ  Õìåëüíèöüêîãî Îëåêñàíäðà (Äðàáèíêî) (ÓÏÖ) òà çâåðíåííÿ ïàðàô³ÿëüíèõ Ðàä 19-òè õðàì³â Íîã³íñüêîãî áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, à òàêîæ íàäðóêîâàíå ³íòåðâþ Ðåêòîðà Óæãîðîäñüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäåì³¿
àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà (Áåäü) ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèçíàííÿ âñ³õ Òà¿íñòâ îòðèìàíèõ â³ðóþ÷èìè â
õðàìàõ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òà ÓÀÏÖ.
Éîãî Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâó, Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøîìó
Îëåêñàíäðó Àðõ³ºïèñêîïó ÏåðåÿñëàâÕìåëüíèöüêîìó,
Ñåêðåòàðþ Áëàæåíí³éøîãî Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà,
Ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, äîðîãèé Âëàäèêî!

Â ö³ îñòàíí³ äí³ ÿ îçíàéîìèâñÿ ç äåÿêèìè ö³êàâèìè
ìàòåð³àëàìè íà ð³çíèõ âåá-ñàéòàõ, ÿê³ íàäàëè ìåí³ áàãàòî
ö³êàâèõ äóìîê äëÿ ðîçäóì³â.
Öå é Âàø³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ êîðèñòóâà÷³â ïðàâîñëàâíîãî ²íòåðíåòó, öå é çâåðíåííÿ ïàðàô³ÿëüíèõ Ðàä 19-òè
õðàì³â Íîã³íñüêîãî áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³ ÐÏÖ
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó äî Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà, ÿêå áóëî íàäðóêîâàíå íà äâîõ ðîñ³éñüêèõ âåá-ñàéòàõ
«Èíòåðôàêñ  ðåëèãèÿ» www.religioninfo.ru/ ³ íà âåá 
ñàéò³ «Ïîðòàë-êðåäî» http://portal-credo.ru/ Òàêîæ ³íòåð-

âþ ²ãîðÿ Êîâàëü÷óêà ç ðåêòîðîì Óæãîðîäñüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäåì³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà (Áåäü) òà ç áàãàòî ³íøèõ
âåá-ñàéò³â.
Òîìó, ðàí³øå í³æ âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè ïðî Âàø³ ö³êàâ³
â³äïîâ³ä³ íà âåá-ñàéò³ ÓÏÖ
http://orthodox.org.ua/uk/node/
8748 â³ä 24.02.2011-ãî ðîêó ÿ, õîò³â áè ðîçì³ñòèòè â öüîìó
ëèñò³ çâåðíåííÿ ÷ëåí³â ïàðàô³ÿëüíèõ Ðàä Íîã³íñüêîãî
áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

Âàøà Ñâÿò³ñòü! Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êèðèëî!

Ñîáîðíî ³ ìîëèòîâíî ïðîñèìî Âàñ ïðèçíà÷èòè íåçàëåæíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ
îáºêòèâíî¿ êàíîí³÷íî¿ ³ ïðàâîâî¿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåíèêà ÐÏÖ - ïðîòî³ºðåÿ Ìèõàéëà Þð³éîâè÷à ßëîâà,
âèêîíóþ÷îãî îáîâÿçêè áëàãî÷èííîãî öåðêîâ Áîãîðîäñüêîãî îêðóãó Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ³ çà ñóì³ñíèöòâîì ãîëîâè
ªïàðõ³àëüíîãî â³ää³ëó ïî âçàºìîä³¿ ç³ Çáðîéíèìè Ñèëàìè òà ïðàâîîõîðîííèìè óñòàíîâàìè (ïî Ìîñêîâñüê³é îáëàñò³).
Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ìè ñïîñòåð³ãàºìî çà ä³ÿìè öüîãî ñâÿùåíèêà. Ìè áà÷èìî, ÿê â³í, íå íåñó÷è â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïåðåä Çàêîíîì Áîæèì ³ çàêîíàìè äåðæàâè, çëîâæèâàþ÷è âèñîêèì çàñòóïíèöòâîì â ºïàðõ³¿ òà îñîáèñòèìè
çâÿçêàìè â äåðæàâíèõ ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ, âåäå ñåáå ðîçâÿçàíî, æîðñòîêî ³ çóõâàëî.
Â ðåçóëüòàò³, áàãàòî æèòåë³â Íîã³íñüêîãî ðàéîíó Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³, îñîáëèâî ìîëîä³ ëþäè, â³äâåðòàþòüñÿ â³ä
ïðàâîñëàâÿ, íå éäóòü ó ïðàâîñëàâí³ õðàìè, âòðà÷àþòü ³ñòèííó ïðàâîñëàâíó â³ðó.
Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, ÿê³ ïðîæèâàþòü ïîðÿä ç äà÷åþ áëàãî÷èííîãî â ñåëèù³ Îáóõîâå Íîã³íñüêîãî ðàéîíó Ìîñêîâñüêî¿
îáëàñò³ (ì³êðîðàéîí Ñîñíîâèé Áîð), íå ðàç ïîì³÷àëè çà íèì ³ éîãî äðóçÿìè âèïàäêè ïèÿöòâà ³ ðîçãóëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Â³ä ³ìåí³ 19-òè ïðàâîñëàâíèõ ïàðàô³é Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ âèñëîâëþºìî íåäîâ³ðó ïðîòî³ºðåþ Ìèõàéëó Þð³éîâè÷ó
ßëîâó, âèêîíóþ÷îìó îáîâÿçêè áëàãî÷èííîãî, ³ ïðîñèìî ïðèçíà÷èòè êåð³âíèêîì Áîãîðîäñüêîãî áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿
ºïàðõ³¿ ÐÏÖ ã³äíîãî àðõ³ìàíäðèòà àáî ïðîòî³ºðåÿ ç âèñîêèìè ìîðàëüíî-åòè÷íèìè ÿêîñòÿìè ³ âèùîþ áîãîñëîâñüêîþ îñâ³òîþ,
ÿêèé âçÿâ áè íà ñåáå ì³ñ³þ ç â³äíîâëåííÿ äîáðèõ â³äíîñèí, ëþáîâ³ ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ â áëàãî÷èíí³, çðóéíîâàíèõ êîëèøí³ì
éîãî êåð³âíèêîì.
Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ïîïåðåäíèê ïðîòî³ºðåÿ Ìèõàéëà ßëîâà, àðõ³ìàíäðèò Àäð³àí (Ñòàðèíà), ìàâ â íå ïîð³âíÿíí³ âèñîê³
ÿêîñò³ ñïðàâæíüîãî ïàñòèðÿ, í³æ ñïðàâæí³é, ïåðåáóâàþ÷è â êàíîí³÷íîìó óïðàâë³íí³ áëàãî÷èííÿ.
Ç ïîâàãîþ, ãðóïà ïðàâîñëàâíèõ ïàðàô³ÿí 19-òè õðàì³â Áîãîðîäñüêîãî áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿
Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.
18 ëþòîãî 2011
http://portal-credo.ru/
www.religioninfo.ru/
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Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, äîðîãèé Âëàäèêî Îëåêñàíäðå!
Îçíàéîìèâøèñü ç Âàøèìè â³äïîâ³äÿìè, ÷èòà÷àì ïî ²íòåðíåòó ç ð³çíèìè ïèòàííÿìè, ÿ õîò³â áè â³äì³òèòè, ùî öå º äóæå
â³äïîâ³äàëüíà ð³÷, êîëè òðåáà ³íêîëè äîòðèìóâàòèñÿ é ïðèñë³âÿ, ùîá áóëè «â³âö³ ö³ë³ ³ âîâêè íàñè÷åí³».
Ïî-ïåðøå, ö³ «çàáëóäø³» â³âö³ â î÷àõ ïðîìîñêîâñüêèõ
ïîñë³äîâíèê³â ³ ïðî ÿêèõ éäå ìîâà â öèõ â³äïîâ³äÿõ, â
á³ëüøîñò³ áóëè ñâ³äîì³ óêðà¿íö³, ÿê³ çâåðòàëèñÿ äî öüîãî
ïèòàííÿ ïîñò³éíî ç XVII-ãî ñòîë³òòÿ, êîëè Ðóñüêà (òîáòî
Óêðà¿íñüêà) Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íàñèëüíèöüêè áóëà ïðèºäíàíà äî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó. Âîíà íàâìèñíî íå âðàõîâóâàëà â òîé ÷àñ, à ñàìå
â 1686-ìó ðîö³ âîëþ Âñåëåíñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ³
âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Õî÷à ÐÏÖ Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ ç ñåðåäèíè XVãî ñòîë³òòÿ äî ê³íöÿ XV²ãî çà ÷àñ³â
Áîðèñà Ãîäóíîâà é ñàìà âèñ³ëà â ïîâ³òð³, áî íå áóëà âèçíàíà
æîäíîþ ïîì³ñíîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ. Ò³ëüêè Áîðèñ
Ãîäóíîâ ïðîÿâèâ ñâîþ êì³òëèâ³ñòü ³ «ìóäð³ñòü», âèìàãàþ÷è â³ä
ñõ³äíèõ ïàòð³àðõ³â çãîäè, ï³ä ÷àñ ¿õ ïåðåáóâàííÿ â Ðîñ³¿ ç
ïèòàííÿì ïðî ìèëîñòèíþ é ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, ç âèìîãîþ äî íèõ, ùîá âîíè íàäàëè Òîìîñó ïðî íåçàëåæí³ñòü ÐÏÖ
ÌÏ ³ ï³äâèùèëè ñòàòóñ Öåðêâè ç Ìèòðîïîë³¿ äî Ïàòð³àðõ³¿.
Àëå æ áàæàííÿ íàøèõ ëþäåé ó âèõîä³ ç öüîãî íåçàêîííîãî
ïðèºäíàííÿ íàøî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè äî Ðîñ³éñüêî¿ áóëî ïîñò³éíèì, ïðîòÿãîì XVII-ãî - ÕÕ²-ãî ñòîë³òü,
îñîáëèâî íà ïî÷àòêó ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ â 17-òèé  21-èé ðîêè òà
â ê³íö³ 90-õ, êîëè íà ïî÷àòêó
öüîãî ñòîë³òòÿ çàâäÿêè æîâòíåâèì çàâîðóøåííÿì,
á³ëüø³ñòü àðõ³ºðå¿â óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ íàëåæàëè äî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, à íå Ðóñüêî¿, Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, àðõ³ºðåéñüê³ ïîñëóøàííÿ âèêîíóâàëè â Óêðà¿í³.
Ö³ àðõ³ºðå¿, íà ÷îë³ ç
àðõ³ºïèñêîïîì Êàòåðèíîñëàâñüêèì (Äí³ïðîïåòðîâñüêèì) Àãàï³òîì (Âèøíåâñüêèì), ºïèñêîïîì Êðåìåíåöüêèì Ä³îí³ñ³ºì (Âàëåäèíñüêèì) òà ³íøèìè îáÿâèëè é óòâîðèëè Ïîì³ñíèé
Ñîáîð ç àðõ³ºðå¿â â Óêðà¿í³
ç ïèòàííÿì ïðî âèõ³ä ç³ ñêëàäó ÐÏÖ ÌÏ, êóäè íàøà
äðåâíÿ Öåðêâà ïîòðàïèëà
íå ïî ñâî¿é âîë³, à ï³ä òèñÌèòðîïîëèò Àíòîí³é
êîì ðîñ³éñüêîãî öàðèçìó.
(Õðàïîâèöüêèé)
Íà æàëü, ö³ óêðà¿íñüê³
àðõ³ºðå¿ áóëè çààðåøòîâàí³ ³ çíèùåí³. Ì³æ ³íøèì, Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Àíòîí³é (Õðàïîâèöüêèé) áóâ ïðîòè
â³äºäíàííÿ ÓÏÖ â³ä ÐÏÖ ÌÏ, õî÷à ñàì, ïîòðàïèâøè â
íåìèë³ñòü á³ëüøîâèê³â âò³ê çà êîðäîí, óòâîðèâøè òàì çàðóá³æíó Ðîñ³éñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, ñïî÷àòêó â ªâðîï³, à
ïîò³ì ïåðåí³ñ ñâîþ ðåçèäåíö³þ äî Íüþ-Éîðêó (ÑØÀ).
Äîðå÷³, çã³äíî äåÿêèõ äóìîê ç ïåðåäàííÿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, ö³ àðõ³ºðå¿  ìó÷åíèêè, ÿê³ êåðóâàëè ºïàðõ³ÿìè â
Óêðà¿í³, òàéíî ðóêîïîêëàëè ïðîòî³ºðåÿ Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî
â ºïèñêîïà, à âæå Ñîáîð äóõîâåíñòâà ÓÀÏÖ ïîò³ì âèñóíóâ
éîãî â Ïðåäñòîÿòåë³ ñâîº¿ Öåðêâè. Ïðî öþ ñï³âäðóæí³ñòü
äóæå ãàðíî íàïèñàíî â á³îãðàô³¿ Ìèòðîïîëèòà Ä³îí³ñ³ÿ (Âàëåäèíñüêîãî) íà âåá-ñàéò³
http://uk.wikipedia.org/wiki/
Ä³îí³ñ³é_(Âàëåäèíñüêèé).
«1 ñ³÷íÿ 1919 ðîêó Äèðåêòîð³ºþ áóâ ïðèéíÿòèé
«Çàêîí ïðî âåðõîâíå óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ñèíîäàëüíî¿ Öåðêâè». Â³äïîâ³äíî äî öüîãî Çàêîíó Óêðà¿íñüêà Öåðêâà ç³ ñâî¿ì Ñâÿòèì
Ñèíîäîì òà ³ºðàðõ³ºþ ïîçáàâèëàñÿ áóäü-ÿêî¿ çàëåæíîñò³ â³ä Âñåðîñ³éñüêîãî, à íå Ðóñüêîãî íà òîé ÷àñ,
Ïàòð³àðõà.
Äî ó÷àñò³ â Ïåðøîìó Ñâÿòîìó Ñèíîä³ óðÿä ñåðåä
³íøèõ çàïðîñèâ àðõ³ºïèñêîïà Êàòåðèíîñëàâñüêîãî Àãàï³òà (Âèøíåâñüêîãî), ºïèñêîïà Êðåìåíåöüêîãî Ä³îí³ñ³ÿ
(Âàëåäèíñüêîãî) òà ïðîòî³ºðåÿ Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî».
Ì³æ ³íøèì, ïðî ïðîòî³ºðåÿ Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî â³äîì³
óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè ïèñàëè, ÿê ïðî ëþäèíó, ÿêà áóëà ñàìîþ
îñâ³÷åíîþ íà òîé ÷àñ.
Â ê³íö³ æ 90-õ ðîê³â ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ, çàâäÿêè òàê çâàí³é
ïåðåáóäîâ³ Ìèõàéëà Ãîðáà÷îâà âñÿ Óêðà¿íà, ÿê ³ ³íø³ ðåñïóáë³êè, çíàõîäÿ÷èñü â êàáàë³ ÑÐÑÐ, âèéøëè ç éîãî ñêëàäó, à
ïðàâîñëàâíèé íàðîä ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî â³äðîäæåííÿ é
ñâîº¿ íàö³îíàëüíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç öåí-

òðîì ó Êèºâ³, à íå â Ìîñêâ³.
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà îòðèìóâàëà äâ³÷³ ìîæëèâ³ñòü â³äðîäèòè ³ óòâîðèòè ñâîþ Ïîì³ñíó Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó: ó 1918-ìó ðîö³ çàâäÿêè â³äðå÷åííþ â³ä öàðñüêîãî ïðåñòîëó öàðÿ Ìèêîëè ²² ³ ó 1989-1990-ìó ðîêàõ, çàâäÿêè
ïåðåáóäîâ³ Ìèõàéëà Ãîðáà÷îâà.
Àëå â äâîõ ìîìåíòàõ òàê ³ íå
çÿâèëèñÿ ò³ ë³äåðè, ÿê³ çìîãëè á
äî ê³íöÿ ïîâåñòè çà ñîáîþ óêðà¿íñüêèé íàðîä äëÿ îòðèìàííÿ Òîìîñó ïðî àâòîêåôàë³þ â³ä Âñåëåíñüêîãî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõà. Õî÷à óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà â Ïîëüù³ îòðèìàëà Òîìîñ ó
1924-ìó ðîö³ çàì³ñòü ïðàâîñëàâíèõ â³ðóþ÷èõ Âåëèêî¿ Óêðà¿íè.
Àäæå â òèõ á³ëüøîâèöüêèõ óìîâàõ í³õòî íå ì³ã âèòðèìàòè òîé
òèñê ³ ñòðàòè, áî âñÿ ä³ÿëüí³ñòü
öåðêîâíèõ ä³ÿ÷³â çàê³í÷óâàëàñü
çàñëàííÿìè àáî ðîçñòð³ëàìè.
Íàâ³òü ³ â Ïîëüù³ óêðà¿íñüê³
àðõ³ºðå¿ íå çìîãëè çàõèñòèòè Óêðà¿íñüêó Àâòîêåôàëüíó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, áî ïðîñòàë³íñüêèé ðåæèì ïðèìóñèâ ïîëÿê³â ïðèºäíàòè
ÓÀÏÖ â Ïîëüù³ äî ÐÏÖ ÌÏ, à
Ä³îí³ñ³é
Ìèòðîïîëèòà Ä³îí³ñ³ÿ (Âàëåäèíñü(Âàëåäèíñüêèé)
êîãî) áóëî â³äïðàâëåíî íà ñïîê³é.
Ìèòðîïîëèò
ßê Âè ïàìÿòàºòå ç ³ñòîð³¿ íàÂàðøàâñüêèé
øî¿ äåðæàâè, ùî äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü â Óêðà¿í³ ïîñò³éíèì êåð³âíèêîì ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áóâ Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò (íèí³ Ïàòð³àðõ ÓÏÖ
ÊÏ), ÿêèé, áóäó÷è Åêçàðõîì, âèêîíóâàâ âñ³ âêàç³âêè ò³º¿ Öåðêâè, äî
ÿêî¿ â³í íàëåæàâ, òîáòî äî ÐÏÖ
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Â öüîìó æ, 2011-ìó ðîö³ ó
òðàâí³ ì³ñÿö³, âèïîâíþºòüñÿ 45-òü
ðîê³â ç äíÿ éîãî àðõ³ºðåéñüêî¿
õ³ðîòîí³¿.
Àëå æ âèìîãè óêðà¿íñüêîãî
ïðàâîñëàâíîãî íàðîäó, Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Ì. Êðàâ÷óêà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â òà
ñèëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà òîé ÷àñ «Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè» çîáîâÿçàëè Ìèòðîïîëèòà Ô³ëàðåòà ñêëèêàòè Ïîì³ñíèé Ñîáîð ó Êèºâ³,
Àãàï³ò
ÿêèé â³äáóâñÿ ç 1-ãî ïî 3-òº ëèñ(Âèøíåâñüêèé),
òîïàäà 1991-ãî ðîêó ç ïèòàííÿì
Àðõ³ºïèñêîï
ïðî â³äºäíàííÿ ÓÏÖ â³ä ÐÏÖ, òîáòî
Êàòåðèíîñëàâñüêèé
â³ä Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåð- (Äí³ïðîïåòðîâñüêèé)
êâè. Íà íüîìó, îêð³ì äâîõ àðõ³ºðå¿â, âñÿ ðåøòà ºïèñêîïàòó ÓÏÖ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî âèõ³ä ç³
ñêëàäó ÐÏÖ.
Öå ð³øåííÿ òðåáà áóëî çàòâåðäèòè íà Ïîì³ñíîìó Ñîáîð³ ÐÏÖ
ÌÏ ó Ìîñêâ³. Ùî æ òðàïèëîñü â
ñòîëèö³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ âåñíîþ 1992-ãî ðîêó?
Ïîë³òè÷í³,
öåðêîâí³
³
ì³ë³öåéñüê³ ñèëè íàëÿêàëè íàøèõ
àðõ³ºðå¿â íàñò³ëüêè, ùî âîíè çìóøåí³ áóëè â³äðåêòèñü â³ä ñâîãî
âëàñíîãî ð³øåííÿ ó Êèºâ³, à «çãîäèòèñü» íà ð³øåííÿ ìîñêîâñüêå,
áî æèòòÿ ³ ñòðàõ ìàþòü ì³ñöå â
æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè.
ßê êîëèñü ïèñàâ ðîñ³éñüêèé
Ìèòðîïîëèò
ïèñüìåííèê Ô.Ì. Äîñòîºâñüêèé,
Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
ùî êðàùå âòîïèòèñÿ, ÷è ïîâ³ñèòèÓêðà¿íè Âàñèëü
ñÿ, àí³æ òîðãóâàòè ñâî¿ìè ïåðåêî(Ëèïê³âñüêèé)
íàííÿìè.
Òîìó, é íå òîðãóâàâ ñâî¿ìè
äóìêàìè ³ ïîãëÿäàìè Ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò ó Ìîñêâ³, à âèð³øèâ éòè äàë³ äî íàì³÷åíî¿, óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ³ âëàäîþ
ìåòè, ÿê öå ðîáèëîñÿ ³ â ³íøèõ ïðàâîñëàâíèõ êðà¿íàõ, äå
ï³äëåãë³ Öåðêâè çàñòîñóâàâøè ñèëó ³ âîëþ, âèõîäèëè ç³
ñêëàäó Âñåëåíñüêîãî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
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Àëå ìè ïèøàºìîñü é ä³ÿìè Áëàæåíí³éøîãî Ìèòðîïîëèòà
Âîëîäèìèðà ó Ìîñêâ³, â ê³íö³ ñ³÷íÿ íà ïî÷àòêó ëþòîãî 2011ãî ðîêó, äå â³í òåæ â³äñòîþâàâ ñàìîñò³éí³ñòü ÓÏÖ, õî÷ ³ º â
ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ÿêà ç 1943-ãî ðîêó,
çàâäÿêè âîë³ É.Â. Ñòàë³íà áóëà ïåðåéìåíîâàíà â Ðóñüêó.
Òîáòî äðåâíÿ íàçâà íàøî¿ Öåðêâè áóëà âêðàäåíà ðàäÿíñüêîþ Ìîñêâîþ íà êîðèñòü Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿.
Ì³æ ³íøèì, íà ìîþ äóìêó, ÿêáè Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð ïîñòàâèâ ó Ìîñêâ³ ð³çê³ø³ ïèòàííÿ ïåðåä ÐÏÖ
ÌÏ ïðî ïîâíå â³äºäíàííÿ ÓÏÖ â³ä ÐÏÖ, òî ç íèì òàì çðîáèëè
á òå æ ñàìå, ùî é ñêî¿ëè ç Áëàæåíí³éøèì Ìèòðîïîëèòîì
Ô³ëàðåòîì âåñíîþ 1992-ãî ðîêó.
Òîìó, ùîá ãîâîðèòè ïðî ïðàâî ³ ïðàâîíàñòóïíèöòâî
íàøèõ ñó÷àñíèõ òðüîõ ïðàâîñëàâíèõ ã³ëîê â Óêðà¿í³: ÓÏÖ ÌÏ,
ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ òðåáà çâåðíóòèñÿ äî ñòàòò³ ðåêòîðà Óæãîðîäñüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäåì³¿ àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà (Áåäü),
ÿêèé äîâ³â, ùî âñ³ Òà¿íñòâà, çâåðøåí³ â ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ º
ä³éñíèìè. ² òàêèõ ïîãëÿä³â äîòðèìóþòüñÿ äåñÿòêè àðõ³ºðå¿â ³
òèñÿ÷³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ÓÏÖ, ÿê³ áàæàþòü ìèðó ³ õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³ ì³æ âñ³ì óêðà¿íñüêèì íàðîäîì.
Ö³ äóìêè, àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà (Áåäü), áóëè çàô³êñîâàí³
íà âåá  ñàéò³ «Ðåë³ã³ÿ â Óêðà¿í³» â³ä 17.02.2011-ãî ðîêó, íà
ÿê³ êîðåñïîíäåíò ãàçåòè «Êîìåðñàíò  Óêðà¿íà» Àðòåì Ñêîðîïàäñüêèé òåæ äàâ ñâîþ îö³íêó öèì âèñëîâëþâàííÿì ðåêòîðà
Óæãîðîäñüêî¿ Áîãîñëîâñüêî¿ Àêàäåì³¿ (ÓÏÖ).
Àëå, ñêîðî÷åíèé âèòÿã ç ³íòåðâþ ðåêòîðà ÓÁÀ àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà (Áåäü) ÿ ïðèâåäó â ê³íö³ öüîãî ëèñòà.
Çàðàç æå, õîò³ëîñÿ á ïðèâåñòè çàïèòàííÿ ñâÿùåíèêà î.
Ñåðã³ÿ ç ì. Êèºâà, ÿêå áóëî çàäàíå Âàøîìó Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâó ïðî çâåðøóâàííÿ Âàìè áîãîñëóæ³íü óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ.
Öå Âè º ñâ³äîìèé ïàòð³îò Óêðà¿íè ³ âåëèêèé àðõ³ºðåé ÓÏÖ
³, çíàºòå Çàêîíè Öåðêâè òà ¿¿ ð³øåííÿ ïðî âèêîíàííÿ áîãîñëóæ³íü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ùå ç ÷àñ³â Ïîì³ñíîãî Ñîáîðó
Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïðè Ïàòð³àðõîâ³ Òèõîí³ (Áåëàâåí³, â 1918  1925-èé ðîêè).
ß äóæå ðàäèé ³ âäÿ÷íèé Âàì çà òó ìóäðó â³äïîâ³äü, ÿêó Âè
âèñëîâèëè ñâÿùåíèêó î. Ñåðã³þ: «Øàíîâíèé îòåöü Ñåðã³é!
Áëàãîñëîâ³ííÿ çâåðøóâàòè áîãîñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ ³ñíóº ùå ç ÷àñ³â Ïîì³ñíîãî Ñîáîðó Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 1917-18 ðîê³â. Òàêó ïðàêòèêó íå
òðåáà ïîøèðþâàòè, îñê³ëüêè âîíà ³ñíóº íåçàëåæíî â³ä
íàøîãî áàæàííÿ. Ìàº áóòè áàæàííÿ ïàðàô³¿. À ïðàêòèêà
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî õðàìó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî º
â³ðóþ÷³, ÿê³ ñïåö³àëüíî ïðèõîäÿòü íà óêðà¿íîìîâí³ áîãîñëóæ³ííÿ àáî ïðîñÿòü çâåðøèòè Òà¿íñòâî ñàìå óêðà¿íñüêîþ». Îñü ÿêèé íàø íàö³îíàëüíèé óêðà¿íñüêèé íàðîä!
Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî! Ç öüîãî ïðèâîäó ÿ õîò³â áè
íàâåñòè ïðèêëàä ç æèòòÿ ïàðàô³é ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íà Í³êîïîëüùèí³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, äå ùå çà
÷àñ³â ÑÐÑÐ, ó ì³ñò³ Í³êîïîëü äåê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â çâåðøóâàâ áîãîñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ äóæå ïîâàæíèé ñâÿùåííîñëóæèòåëü ïî ³ìåí³ Àâàêóì Çàºöü, ÿêèé ïîìåð ³ áóâ
ïîõîâàíèé íà òåðèòîð³¿ ñâîãî Ð³çäâî-Áîãîðîäè÷íîãî õðàìó
ùå ïðè æèòò³ Ìèòðîïîëèòà Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî Ëåîíò³ÿ ó 1986-ìó ðîö³.
Àëå íà æàëü, ï³ñëÿ ñìåðò³ îòöÿ Àâàêóìà â öåé õðàì áóâ
íàïðàâëåíèé ñâÿùåíèê, íà ³ìÿ Îëåêñàíäð, ÿêèé çíèùèâ íå
ò³ëüêè ñëàâó ïðî öüîãî áàãàòîñòðàæäàëüöÿ ïðîò. Àâàêóìà, àëå
é ñïàëèâ âñ³ öåðêîâíî-áîãîñëóæáîâ³ êíèãè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ïðî öüîãî ïàòð³îòà-ñâÿùåíèêà áóëî íàïèñàíî í³êîïîëüñüêèìè ³ñòîðèêàìè - â÷åíèìè: «î. Àâàêóì Çàºöü: ñâÿùåíèê-ïàòð³îò» Åäóàðäîì Ôàòººâèì (æóðíàë³ñò) òà ³ñòîðèêàìè ²ãîðåì Àíöèøê³íèì òà Ìèðîñëàâîì Æóêîâñüêèì.
h t t p : / / n i k o p o l . d o . a m / p u b l /
5 0 _ v y d a j u s h h i k h s j a _ n i k o p o l c h a n /
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Òîìó, äîðîãèé Âëàäèêî Îëåêñàíäðå, êðàùå äðóæèòè ç
òèìè ïðàâîñëàâíèìè ëþäüìè, äî ÿêèõ íàëåæèòü ïàí Ìèõàéëî, çàäàâøè Âàì ïèòàííÿ: « ÷è â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ìîæëèâå îáºäíàííÿ âñ³õ ã³ëîê ïðàâîñëàâÿ â
ºäèíó Ïîì³ñíó Óêðà¿íñüêó Öåðêâó?» Íà ùî Âè ìóäðî äàëè
â³äïîâ³äü: «Íåìîæëèâå ëþäÿì, à ìîæëèâå Áîãîâ³».
Âàæëèâå ïèòàííÿ áóëî çàäàíå Âàì ñâÿùåíèêîì Ìèêîëàºì ç ÓÏÖ ÊÏ, ÿêèé çàïèòàâ ó Âàñ ïðî ³íôîðìàö³þ, ùî « äî
íàñòóïíîãî ë³òà Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò ìàº çíèêíóòè».
Àëå Âàøà â³äïîâ³äü, íà ìîþ äóìêó éîãî çàñïîêî¿ëà. Âè
â³äïîâ³ëè, ùî « ìè âñ³ áàæàºìî, ùîá â Óêðà¿í³ ä³éñíî
áóëà á ºäèíà Öåðêâà Õðèñòîâà. ¯¿ êàíîí³÷íèé ñòàòóñ
âèçíà÷èòü ìàéáóòíº. Â Öåðêâ³ íåçì³ííèì º ëèøå Õðèñòîñ ³ Éîãî ªâàíãåë³º íàâ³òü ò³, õòî ïåðåáóâàº â ðîçêîë³,
º ÷ëåíàìè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè».
Õîò³ëîñÿ á ùå äîïîâíèòè äóìêè ªïèñêîïà ªâñòðàò³ÿ (ÓÏÖ
ÊÏ), ÿêèé â ñâî¿é ñòàòò³ â³ä 11.02.2011-ãî ðîêó: «Í³ Ìîñêâà,
Óêðà¿íà - ïîáîæíèé
í³ Êîíñòàíòèíîïîëü
íå âèð³øàòüêðàé
ïðîáëåì ºäíîñò³ Óêðà¿íñüêîãî Ïðàâîñëàâÿ. ¯õ ìàþòü ðîçâÿçàòè ó Êèºâ³». Â³í
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â³äì³òèâ, ùî « íàâ³òü ÿêáè çàðàç
ðîçïî÷àëèñÿ ïðÿì³ ³ â³äêðèò³ ãîí³ííÿ íà ÓÏÖ ÊÏ â ñòèë³ òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî, òî ³ â òàêèõ óìîâàõ,
ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, íàøà Öåðêâà íå çíèêíå. Íåìà ï³äñòàâ ãîâîðèòè ïðî ðîçïàä ÷è çíèùåííÿ ÓÏÖ
ÊÏ. Íàâïàêè, Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò ïîñèëþºòüñÿ  ÷åðåç ãóðòóâàííÿ íàâêîëî íüîãî óêðà¿íñüêèõ
ïàòð³îòè÷íèõ ñèë, ÷åðåç àêòèâ³çàö³þ ìèðÿí».
Òðåáà ñêàçàòè ïðàâäó, ùî Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò, çã³äíî â³äïîâ³ä³
ªïèñêîïà ªâñòðàò³ÿ «
ç ïîâàãîþ
â³äãóêóºòüñÿ ïðî êåðìàíè÷à ÓÏÖ ÌÏ  Ìèòðîïîëèòà
Âîëîäèìèðà. Ó íàøèõ êðèòè÷íèõ çàÿâàõ ³ âèñòóïàõ
éäåòüñÿ ñàìå ïðî Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò, à íå ïðî
ÓÏÖ ÌÏ. Äî íåäàâíüîãî ÷àñó Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð ³
êåð³âíèöòâî ÓÏÖ ÌÏ áóëè íàëàøòîâàí³ íà ä³àëîã, íà
äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ ïîðîçóì³ííÿ, ³ ÷åðåç öå 
óíèêíåííÿ êîíôë³êò³â ì³æ â³ðóþ÷èìè ïîäîëàííÿ ïîä³ëó
â Óêðà¿íñüê³é Öåðêâ³».
Äóæå ö³êàâå ³íòåðâþ íàäàâ
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò
17.02.2011-ãî ðîêó, íàçâàâøè
éîãî «Öåðêâó íå çäîëàòè». Íà
çàïèòàííÿ îãëÿäà÷à Íàòàë³¿ Ëåá³äü
â³í ñêàçàâ, ùî: « âëàäà íå ìîæå
çíèùèòè ³ íå çíèùèòü Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí
âëàä³
äîâåäåòüñÿ
â³äêðèòî ïîðóøóâàòè çàêîíè.
Áî Çàêîíè Óêðà¿íè îáåð³ãàþòü ñâîáîäó ñîâ³ñò³, íàäàþòü
ïðàâî â³ëüíî ñïîâ³äóâàòè ñâîþ
â³ðó
áî öå âèêëè÷å íå ò³ëüêè
ìàñîâ³ ïðîòåñòè, ñèëüíå îáóðåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³, àëå ³ ãîñòðó êðèòèêó ç-çà êîðäîíó. Óêðà¿íà ï³äïèñàëà áàãàòî
ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñåðåä ³íøîãî çàêð³ïëÿþòü
³ ïðàâî íà ñâîáîäó â³ðîñïîâ³äàííÿ
Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò º âíóòð³øíüî ì³öíèì. ß â³ðþ â òå, ùî ðàíî ÷è ï³çíî
ïðåäñòàâíèêè âëàäè äîñëóõàþòüñÿ äî äóìêè ñóñï³ëüñòâà, äî íàøèõ çàêëèê³â, çðåøòîþ  äî çäîðîâîãî
ãëóçäó, ³ ðîçïî÷íóòü ä³àëîã òà ñï³âïðàöþ ç óñ³ìà êîíôåñ³ÿìè, à íå ò³ëüêè ç Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàòîì
Ùî
ñòîñóºòüñÿ Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ, òî ñë³ä â³äçíà÷èòè,
ùî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõàò ó Òóðå÷÷èí³ çíàõîäèòüñÿ â îáñòàâèíàõ çíà÷íî ñêëàäí³øèõ, í³æ Öåðêâà
â Óêðà¿í³. Â³í ñèëüíî îáìåæåíèé ì³ñöåâèìè çàêîíàìè.
À òîìó â³í ñàì ïîòðåáóº ï³äòðèìêè ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè. Íàïðèêëàä, âæå 40 ðîê³â òðèâàº éîãî áîðîòüáà çà
â³äêðèòòÿ áîãîñëîâñüêî¿ øêîëè, ÿêó âëàäà çàêðèëà. ²
ëèøå íåùîäàâíî ïîîá³öÿëè, ùî öå ïèòàííÿ áóäå âèð³øåíå
Çà ÷àñ ñâîãî ñëóæ³ííÿ Öåðêâ³ ÿ ïåðåæèâ 6-îõ
ãåíñåê³â ÑÐÑÐ ³ çàðàç æèâó çà ÷åòâåðòîãî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè. Ó òðàâí³ âèïîâíþºòüñÿ 45-òü ðîê³â ìîãî ïåðåáóâàííÿ íà Êè¿âñüê³é êàôåäð³. Äîñâ³ä öèõ ðîê³â íàâ÷èâ
ìåíå áóòè òåðïåëèâèì ».
Òîìó, âñ³ì íàì òðåáà ÷åêàòè íå çíèùåííÿ îäí³º¿ ç Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ êîíôåñ³é, à ïîðîçóì³ííÿ ³ õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³ îäèí äî îäíîãî òðüîõ ã³ëîê Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ.
Îñê³ëüêè â³ä Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ìîæíà ÷åêàòè
ð³çíèõ íåñïîä³âàíîê, â òîìó ÷èñë³ é äî ÓÏÖ, ÿêà º íåâ³äºìíîþ ÷àñòèíîþ ÐÏÖ ÌÏ, çìîæå ¿¿ ðîçôîðìóâàòè çà îäíó
ìèòü.
Â ëþáèé ÷àñ Ìîñêîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ çìîæå â³ä³áðàòè âñ³
ïðèâ³ëå¿ ÓÏÖ ³ ïðèçíà÷èòè ñâîþ ëþäèíó ó ÿêîñò³ ¿¿ Ïðåäñòîÿòåëÿ, ÿê öå áóëî çä³éñíåíî ç Ãðóçèíñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ
Öåðêâîþ â ê³íö³ ÕVIII- ãî íà ïî÷àòêó XIX- ãî ñòîë³òü.
« Ó 1811 ðîö³, ðîñ³éñüêèé ³ìïåðàòîðñüêèé äâ³ð
áåççàêîííî ñêàñóâàâ àâòîêåôàë³þ Ãðóçèíñüêî¿ Öåðêâè. Â³í ñêàñóâàâ ïàòð³àðøå ïðàâë³ííÿ ³ Ãðóçèíñüêó
Öåðêâó íà ïðàâàõ åêçàðõàòó, ï³äïîðÿäêóâàâøè Ñèíîäó
Ðîñ³éñüêî¿ Öåðêâè. Ó 1917 ðîö³, â áåðåçí³, àâòîêåôàë³ÿ
Öåðêâè ïðîòè âîë³ ÐÏÖ ÌÏ áóëà â³äíîâëåíà, ³ ââåäåíî
ïàòð³àðøå ïðàâë³ííÿ. Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ àâòîêåôàë³¿
ïåðøèì êàòîë³êîñîì-ïàòð³àðõîì áóâ îáðàíèé â³äîìèé
ä³ÿ÷ Öåðêâè Ê³ð³îí II». http://georgia.orthodoxy.ru/
Çâåðòàþ÷èñü äî Âàøèõ â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ êîðèñòóâà÷³â ïðàâîñëàâíîãî ²íòåðíåòó, ÿ õîò³â áè íàâåñòè ïðèêëàä ç
çàïèòàííÿ ïðîòî³ºðåÿ î. Âàëåíòèíà Ìîðîçà, ÿêèé
íàãàäàâ äóæå ñóìíó ñòàòèñòèêó ç Âàøî¿ ñòàòò³: «Ðåë³ã³ÿ
³ ðåë³ã³éí³ñòü â Óêðà¿í³», â ÿê³é Âè â³äì³òèëè, ùî çã³äíî
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ,

ëþòèé, 2011

ëþòèé, 2011

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ñòàòèñòèêè, â õðàìè õîäÿòü ò³ëüêè 6 % ïðàâîñëàâíèõ ³ ùî
ñüîãîäí³ êîæåí ñâÿùåíèê ïîâèíåí âåñòè ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó ç êîæíîþ ñó÷àñíîþ ëþäèíîþ.
Ó çâÿçêó ç öèì, íàì ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì òðüîõ
óêðà¿íñüêèõ ïðàâîñëàâíèõ ã³ëîê íå òðåáà ðîçä³ëÿòèñÿ é
âèõâàëÿòèñÿ ñâîºþ «êàíîí³÷í³ñòþ», áî ó Áîãà ¿¿ íåìàº, ÿê
íåìàº ¿¿ ³ â Ñèìâîë³ Â³ðè, îêð³ì « ªäèíî¿, Ñâÿòî¿, Ñîáîðíî¿ ³ Àïîñòîëüñüêî¿ Öåðêâè», à º ëèøå âèêîíàííÿ Çàïîâ³äåé Õðèñòîâèõ òà Ñâÿòîãî Ïèñüìà Íîâîãî Çàâ³òó, äå âñ³ ëþäè,
ÿê³ âèêîíóþòü ³ æèâóòü ïî öèì Çàïîâ³äÿì, º ä³òüìè Áîæèìè ³
íàâ³òü, äðóçÿìè Ãîñïîäí³ìè.
Áî ìè â Óêðà¿í³ ÷îìóñü á³ëüøå õâèëþºìîñü çà ñòàí
÷ëåí³â ðîñ³éñüêî¿ ä³àñïîðè, àí³æ çà óêðà¿íö³â, îñê³ëüêè â
íàø³é äåðæàâ³ âñå â³äáóâàºòüñÿ ïî ðîñ³éñüêèì ñöåíàð³ÿì, íå
ãîâîðÿ÷è ïðî ñòàâëåííÿ íèìè ïèòàííÿ ïðî äðóãó äåðæàâíó
ðîñ³éñüêó ìîâó â íàø³é äåðæàâ³.
À òåïåð äàâàéòå ïðîàíàë³çóºìî, ùî ìàþòü ÷ëåíè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè â Ðîñ³¿, äå ¿õ ìåøêàº á³ëÿ 10-òè ì³ëüéîí³â?
Çîâñ³ì í³÷îãî. Æîäíîãî óêðà¿íñüêîãî õðàìó, æîäíî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè, æîäíîãî òåàòðó ³ êîíöåðòíîãî çàëó, æîäíîãî
ïèñüìîâîãî âèäàííÿ, æîäíî¿ ïðîãðàìè ïî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííþ ³ ò.ä ³ ò.ï.
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Ïðàâäà, Áîãîðîäñüêà ºïàðõ³ÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
â Ìîñêâ³ ³ Ìîñêîâñüê³é îáëàñò³ ìàº ïàðàô³¿, àëå áîãîñëóæ³ííÿ
çâåðøóþòüñÿ íå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à öåðêîâíîñëîâÿíñüêîþ.
Òîìó ³ º â ÷îìó çàìèñëèòèñü íàø³é áðàòñüê³é Óêðà¿íñüê³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³, ùîá ÿê â Óêðà¿í³ ðîñ³ÿíè ìàþòü òèñÿ÷³
õðàì³â, ñîáîð³â, ìîíàñòèð³â, ñåðåäí³ øêîëè, âèäàííÿ ãàçåò ³
æóðíàë³â íà 90% ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ á³ëüøå, í³æ óêðà¿íñüêîþ,
òàê ³ â Ðîñ³¿ ³ â Ìîñêâ³ ïîâèíí³ ôîðìóâàòèñÿ óêðà¿íñüê³ õðàìè,
øêîëè, âèäàííÿ, êóëüòóðí³ öåíòðè äëÿ çä³éñíåííÿ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåë³ã³éíèõ ïîòðåá óêðà¿íöÿìè.
Áî ìè â Óêðà¿í³ ï³êëóºìîñü ëèøå ïðî ðîñ³ÿí òà ïðî âñå
ðîñ³éñüêå, à ïðî óêðà¿íö³â òà ïðî âñå óêðà¿íñüêå ìè íå
äáàºìî, íåçàëåæíî â³ä êîíôåñ³¿: ÓÏÖ ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ òà ÓÀÏÖ.
×îìó æ óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà â Êàíàä³, ÿêà íàðàõîâóºòüñÿ
á³ëÿ äâîõ ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê, ìàº âñ³ óìîâè äëÿ äóõîâíîãî ³
ô³çè÷íîãî æèòòÿ, â òîìó ÷èñë³ é óêðà¿íö³ â ÑØÀ.
Çàâåðøóþ÷è ñâîãî ïîäÿ÷íîãî ëèñòà Âàøîìó Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâó, õî÷ó ïîáàæàòè Âàì é íàäàë³ ìóäðîñò³ Áîæî¿ ³ ó
âñüîìó Éîãî äîïîìîãè.
À òåïåð õî÷ó äîêëàñòè ³íòåðâþ àðõ³ìàíäðèòà Â³êòîðà
(Áåäÿ) ç êîðåñïîíäåíòîì ²ãîðåì Êîâàëü÷óêîì.

Ðåêòîð Óæãîðîäñêîé Áîãîñëîâñêîé Àêàäåìèè Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà (ÓÏÖ ÌÏ) Àðõèìàíäðèò Âèêòîð (Áåäü)

Àðõ³ìàíäðèò Â³êòîð (Áåäü): Ïåðøèì êðîêîì äî çíÿòòÿ
ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïðàâîñëàâíèìè â Óêðà¿í³ ìîæå ñòàòè
âèçíàííÿ òà¿íñòâ ÓÀÏÖ ³ ÓÏÖ ÊÏ
17.02.2011 09:13
Àâòîð: ²íòåðâþ ïðîâ³â ²ãîð Êîâàëü÷óê.
Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð íåùîäàâíî
âèñëîâèâñÿ íà Àðõ³ºðåéñüêîìó ñîáîð³ ÐÏÖ ïðî òå, ùî Öåðêâà
â Óêðà¿í³ ÷åêàº ñüîãîäí³ êîíêðåòíèõ ïðîïîçèö³é ³ ä³é äëÿ
â³äíîâëåííÿ ºäíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâÿ. ßêèìè ìîæóòü áóòè ðåàëüí³ øëÿõè ïîäîëàííÿ öåðêîâíèõ ðîçä³ëåíü ïðî öå ðîçì³ðêîâóº ðåêòîð Óæãîðîäñüêî¿ áîãîñëîâñüêî¿
àêàäåì³¿ ÓÏÖ àðõ³ìàíäðèò Â³êòîð (Áåäü), ÿêèé â³äïîâ³â íà
çàïèòàííÿ «Ðåë³ã³¿ â Óêðà¿í³».
 ßê âè îö³íþºòå ïèòàííÿ ðîçä³ëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ â Óêðà¿í³?
íåîáõ³äíî âèõîäèòè ç òîãî,
ùî íà ðóáåæ³ 80-õ - 90-õ ðîê³â ÕÕ
ñòîë³òòÿ Óêðà¿íà â³äðîäèëà ñâîþ, ðàí³øå âòðà÷åíó íå ïî ñâî¿é âîë³, äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü, à Óêðà¿íñüêà
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â³äíîâèëà ñâ³é
³ñòîðè÷íî ïåðâ³ñíèé êàíîí³÷íî-ïðàâîâèé ñòàòóñ íåçàëåæíîñò³ â óïðàâë³íí³ ç øèðîêèìè ïðàâàìè àâòîíîì³¿.
íåîáõ³äíî âèõîäèòè íå ç òî÷êè
çîðó ìîñêîâñüêîãî áà÷åííÿ ï³ä êóòîì
êîëèøíüîãî ³ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ó ñêëàä³
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÷è â Ðàäÿíñüêîìó
Ñîþç³, à ç òî÷êè çîðó íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³é â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâíîñò³ òà óòâåðäæåííÿ ïðèðîäíîãî ïðàâà óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íà ñâîº äåðæàâíî-òåðèòîð³àëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ
Âèçíà÷åííÿì Àðõ³ºðåéñüêîãî ñîáîðó Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â³ä 2527 æîâòíÿ 1990 ðîêó ³ Ãðàìîòîþ
(Òîìîñîì) Ñâÿò³éøîãî Îëåêñ³ÿ II, Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³
âñ³º¿ Ðóñ³, â³ä 27 æîâòíÿ 1990 ðîêó, Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é
Öåðêâ³ ïîâåðíåíî ³ñòîðè÷íî-êàíîí³÷íèé ñòàòóñ íåçàëåæíî¿ ³
ñàìîñò³éíî¿ â ñâîºìó óïðàâë³íí³, ç ïðàâàìè øèðîêî¿ àâòîíîì³¿. Ö³ ³ñòîðè÷í³ ð³øåííÿ áóëè çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâàìè
Ïîì³ñíîãî ñîáîðó Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â³ä 2729
ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ³ çàêð³ïëåí³ ó íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó ÐÏÖ
Ç â³äðîäæåííÿì óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ òà ïðîãîëîøåííÿì 24 ñåðïíÿ 1991 ðîêó äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
Ñîáîð Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ùî ç³áðàâñÿ â Êèºâ³
13 ëèñòîïàäà 1991 (ï³ä ãîëîâóâàííÿì, â òîé ÷àñ, Áëàæåíí³éøîãî Ô³ëàðåòà (Äåíèñåíêà), Ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè,
ïîñò³éíîãî ÷ëåíà Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ÐÏÖ, ñâîãî ÷àñó ì³ñöåáëþñòèòåëÿ Ïàòð³àðøîãî ïðåñòîëó ÐÏÖ ³ ï³äòðèìàíîãî âñ³ì
ºïèñêîïàòîì ÓÏÖ) ïðèéìàº ïîñòàíîâó ³ çâåðíåííÿ äî Ñâÿò³éøîãî Îëåêñ³ÿ ²², Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî òà âñ³º¿ Ðóñ³, ³
ºïèñêîïàòó Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ïðî íàäàííÿ
Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ ïîâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ (àâòîêåôàë³¿) ÿê ïðàâîíàñòóïíèö³ ³ñòîðè÷íî¿ Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿.
Àðõ³ºðåéñüêèé ñîáîð Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
â³ä 2 êâ³òíÿ 1992 ðîêó óõâàëèâ ñâîº «Âèçíà÷åííÿ ùîäî
çâåðíåííÿ ºïèñêîïàòó Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè »

Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ³ òîé ìîìåíò, ùî ó ÕÕ
ñòîë³òò³ ïèòàííÿ ïðî ñàìîñò³éí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè âæå ï³äí³ìàëîñÿ â 19171918 ðîêàõ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
Âñåðîñ³éñüêîãî Ïîì³ñíîãî ñîáîðó, àëå îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ
ç öüîãî ïèòàííÿ òàê ³ íå áóëî ïðèéíÿòî ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ
âëàäè â Óêðà¿í³ á³ëüøîâèêàìè,
ïðè Ñâÿò³éøîìó Ïàòð³àðõîâ³ Òèõîí³ â 1921 ðîö³ áóëà ñêàñîâàíà ³ çàì³íåíà íà
ñòàòóñ åêçàðõàòó, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî, íå çàäîâîëåíà
êàíîí³÷íèì ñòàòóñîì åêçàðõàòó Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â
Óêðà¿í³ çíà÷íà ÷àñòèíà ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà òà
â³ðóþ÷èõ ìèðÿí 1430 æîâòíÿ 1921 ïðîâåëè ó Êèºâ³
ñâ³é Ñîáîð, íà ÿêîìó ï³äòâåðäèëè àâòîêåôàë³þ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ùî áóëà
ïðîãîëîøåíà Âñåóêðà¿íñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ öåðêîâíîþ ðàäîþ 5 òðàâíÿ 1920 ðîö³.
Òàêèì ÷èíîì, íà ðóáåæ³ 8090-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
óêðà¿íñüêå ïðàâîñëàâÿ ïåðåæèëî äðóãèé ïîä³ë ó ñåðåäîâèù³ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí. ² öåé ïîä³ë ñòàâ íå äîãìàòè÷íèì, à êàíîí³÷íî-ïðàâîâèì ÷åðåç ð³çí³ ïîãëÿäè ùîäî êàíîí³÷íî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ó
Âñåëåíñüêîìó Ïðàâîñëàâ¿.
Òîìó, ÿê çàÿâèâ Áëàæåíí³øèé Âîëîäèìèð, ìèòðîïîëèò
Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, âèñòóïàþ÷è íà Àðõ³ºðåéñüêîìó ñîáîð³ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 4 ëþòîãî 2011 ðîêó â Ìîñêâ³,
«ãîëîâíèì áîëåì íàøîãî ñåðöÿ ³ íåâèë³êîâíîþ ðàíîþ íà
ò³ë³ âñ³º¿ Õðèñòîâî¿ Öåðêâè ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ ðîçêîë â óêðà¿íñüêîìó ïðàâîñëàâ¿ ».
Ñüîãîäí³øí³ êë³ðèêè Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè òà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÿê³ ñïîâ³äóþòü îäí³ é ò³ æ äîãìàòè ïðàâîñëàâÿ, ùî ³ êë³ðèêè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè (áóäó÷è
âñ³ îäíî÷àñíî ãðîìàäÿíàìè ñâîº¿ â³ò÷èçíè  äåðæàâè Óêðà¿íà), áàæàþòü ïîäîëàííÿ ðîçä³ëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ â Óêðà¿í³
(òàê çâàíîãî ðîçêîëó), àëå ïðè öüîìó ñòîÿòü íà ïîçèö³¿
íàäàííÿ Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ ïîâíî¿ êàíîí³÷íî¿
ñàìîñò³éíîñò³ (àâòîêåôàë³¿).
Êàíîí³÷íî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ïîâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ (àâòîêåôàë³¿) Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè º áàæàíèì
³ äëÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ÿê éîãî ìàþòü é ³íø³ Ïîì³ñí³
Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè â ñâ³ò³ (çîêðåìà, â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿).
Â³äïîâ³äíî äèñêóñ³ÿ àáî ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ ïðî ïîâíó
ñàìîñò³éí³ñòü (àâòîêåôàë³þ) Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè íå ïîâèííà âèêëèêàòè ó öåðêîâíîìó ñåðåäîâèù³ îáóðåííÿ, îñê³ëüêè ïèòàííÿ ñàìî ïî ñîá³ íå âåäå äî ðóéíóâàííÿ
äîãìàòè÷íèõ çàñàä ³ â³ðîâ÷åííÿ ñàìîãî ïðàâîñëàâÿ.
Íàâïàêè, óõèëåííÿ â³ä âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ
Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàòîì òà Óêðà¿íñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ, ³ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ðîçðîáèòè ³ ðåàë³çóâàòè ðåàëüí³ ìåõàí³çìè ïîäîëàííÿ ðîçä³ëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ, ÿêå ñòàëîñÿ â Óêðà¿í³ ó ÕÕ ñòîë³òò³.
 Ùî íåîáõ³äíî äëÿ òîãî, àáè ïîäîëàòè ðîçêîë â
Óêðà¿í³? ßê³ êðîêè íåîáõ³äíî çðîáèòè âæå ñüîãîäí³?
 Ïåðø çà âñå, ïàìÿòàòè ïðî òå, ùî âñ³ ìè  ä³òè
Öåðêâè Õðèñòîâî¿. Òîìó ïîâèíí³ ìèñëèòè, áàæàòè ³
ä³ÿòè çã³äíî ³ç çàïîâ³äÿìè íàøîãî Ñïàñèòåëÿ ²ñóñà
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Õðèñòà, ßêèé çàïîâ³äàâ: «Çàïîâ³äü íîâó äàþ âàì: ëþá³òü îäíå
îäíîãî: ÿê ß âàñ ïîëþáèâ, òàê ³ âè ëþá³òü îäíå îäíîãî. Ïî
òîìó ï³çíàþòü óñ³, ùî âè ó÷í³ Ìî¿, ÿê áóäåòå ìàòè ëþáîâ ì³æ
ñîáîþ» (²í.13:3435).
Ïèòàííÿ ïðî ïîäîëàííÿ ðîçä³ëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ â
Óêðà¿í³, ïåðø çà âñå, ìàº âèð³øóâàòèñÿ â ñàì³é Óêðà¿í³
áåç âèäèìîãî ÷è íåâèäèìîãî âòðó÷àííÿ â öåé ïðîöåñ
ïðåäñòàâíèê³â òèõ ÷è ³íøèõ öåðêîâíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ñèë
ççîâí³, à òèì ïà÷å Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿
Êèðèëà. À äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèé ä³àëîã Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç Óêðà¿íñüêîþ Àâòîêåôàëüíîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ òà Óêðà¿íñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. ² ÿêùî õòîñü ñïîä³âàºòüñÿ íà òå, ùî
ç ÷àñîì ÷è ç â³äõîäîì ó ³íøèé ñâ³ò òîãî ÷è ³íøîãî
àðõ³ºðåÿ ïèòàííÿ ïîä³ëó ïðàâîñëàâíèõ â Óêðà¿í³ âèð³øèòüñÿ ñàìî ñîáîþ, äóìàþ, â³í äóæå ³ äóæå ïîìèëÿºòüñÿ.
Ìè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè ïðî òå, ùî áëèçüêî 5 òèñÿ÷
ïðàâîñëàâíèõ ïàðàô³é, êë³ðèêàìè ÿêèõ º ì³ëüéîíè óêðà¿íñüêèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, â³äíîñÿòüñÿ äî Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè òà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òèì ñàìèì ïåðåáóâàþ÷è çà îãîðîæåþ êàíîí³÷íîãî Âñåëåíñüêîãî Ïðàâîñëàâÿ.
ìè ïîâèíí³ ïðèñëóõàòèñÿ ³ äî ñë³â Áëàæåíí³éøîãî
Âîëîäèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè,
Ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, âèãîëîøåí³
íà Àðõ³ºðåéñüêîìó ñîáîð³ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â
Ìîñêâ³ 4 ëþòîãî ö.ð.: «...Öåðêâà ÷åêàº â³ä íàñ íå ïðîñòî
ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè, à êîíêðåòíèõ ïðîïîçèö³é ³ ä³é äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó  â³äíîâëåííÿ
ºäíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâÿ ».
Ïåðøèì êðîêîì ³ åôåêòèâíèì ìåòîäîì äî çíÿòòÿ âîðîæîãî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ðîçä³ëåíèìè ïðàâîñëàâíèìè â
Óêðà¿í³ ìàº áóòè âèçíàííÿ Òà¿íñòâ, ùî çä³éñíþþòüñÿ â
Óêðà¿íñüê³é Àâòîêåôàëüí³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ òà Óêðà¿íñüê³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òàê ÿê Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà ³ Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà âèçíàþòü Òà¿íñòâà Ðîñ³éñüêî¿ Ñòàðîîáðÿäíèöüêî¿ Öåðêâè, Ðèìî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, Ñòàðîêàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà Ëþòåðàíñüêî¿ öåðêâè.
Ïðîÿâîì ëþáîâ³ ó Õðèñò³ òàê ñàìî ì³ã áè ïîñëóæèòè äîçâ³ë

ëþòèé, 2011

ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ åêóìåí³÷íèõ ìîëåáí³â, ùî òåîðåòè÷íî
äîïóñêàþòüñÿ Ðîñ³éñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ ç ³íøèìè
öåðêâàìè, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ  ³ ïðàêòè÷íî.
Íà ï³äñòàâ³ òàêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ïîðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíî ïî÷àòè á³ëüø ä³ºâèé ä³àëîã Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç Óêðà¿íñüêîþ Àâòîêåôàëüíîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ òà Óêðà¿íñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ç ò³º¿ ïîçèö³¿, ùî êàíîí³÷íîþ ó Âñåëåíñüêîìó Ïðàâîñëàâ¿ º ÓÏÖ. Àëå íåçàáàðîì
³ ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ âèçíàþòüñÿ Âñåëåíñüêèì Ïðàâîñëàâÿì. Òàêî¿ äóìêè º ³ ñàì Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò
Âîëîäèìèð, àëå ïðî öå íà êàìåðè ãîâîðèòè áî¿òüñÿ,
îñòåð³ãàþ÷èñü òèñêó ç áîêó Ìîñêâè.
², â³äïîâ³äíî, ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè ðîçä³ëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ â Óêðà¿í³ ìè ïîâèíí³ ïîêëàäàòèñÿ ³ íà Ïðîìèñåë
Áîæèé ³ Éîãî ñâÿòó âîëþ.
 ßê âè ïðîêîìåíòóºòå ä³¿ îêðåìèõ ðîñ³éñüêèõ ÷è
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ðåë³ã³éíèé
÷èííèê äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ö³ëåé?
 Ä³¿ îêðåìèõ ïîë³òèê³â, ÷è òî ðîñ³éñüêèõ ÷è óêðà¿íñüêèõ,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ðåë³ã³éíèé ÷èííèê äëÿ ðîçïàëþâàííÿ
ì³æíàö³îíàëüíî¿, ì³æðåë³ã³éíî¿ àáî ì³æäåðæàâíî¿ (â äàíîìó
âèïàäêó, ì³æ Ðîñ³ºþ ³ Óêðà¿íîþ) âîðîæíå÷³ òà íåíàâèñò³,
ïîâèíí³ ìàòè îñóä ç óñ³õ ñòîð³í.
Òèì íå ìåíø, ïðîâîäÿ÷è ìåæó ì³æ ïðîâîêàòîðàìè ³
ïàòð³îòàìè, ìè ïîâèíí³ ïàìÿòàòè ïðî òå, ùî
ñâÿòèé
àïîñòîë Ïàâëî ç³ ñêîðáîòîþ ãîâîðèâ, ùî â³í áàæàâ áè ñàì
áóòè â³äëó÷åíèì â³ä Õðèñòà ÷åðåç ëþáîâ äî áðàò³¿ ñâîº¿,
ð³äíî¿ éîìó çà ò³ëîì (Ðèì. 9:3).
 Äåõòî íàçèâàº ðîçêîëüíèê³â ñåêòîþ. ×è º âîíè
ðåàëüíî ñåêòîþ?
 Âèõîäÿ÷è ç âèùå âèêëàäåíîãî, ïðèéìàþ÷è äî óâàãè
³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ïîä³ëó ïðàâîñëàâíèõ â Óêðà¿í³ òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî Óêðà¿íñüêà Àâòîêåôàëüíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
³ Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
ñïîâ³äóþòü äîãìàòè÷íå â÷åííÿ Âñåëåíñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, õî÷ ³ ïåðåáóâàþòü çà ¿¿ îãîðîæåþ, ñåêòîþ âîíè
íå º, ³ òàêèìè, ðåàëüíî, äî â³äñòóïó â³ä äîãìàòè÷íîãî â÷åííÿ
Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, íå ìîæóòü áóòè.
http://www.religion.in.ua/main/interview/

Â äóõîâíîìó æèòò³ Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà â³äáóëèñÿ ïîä³¿. 6-ãî ëþòîãî 2011-ãî ðîêó âèïîâíèëîñü 17-òü
ðîê³â ç Äíÿ Àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿. Ç öèì Äíåì éîãî ïðèâ³òàëè Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé Ô³ëàðåò òà
ªïèñêîï ªâñòðàò³é, Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò ÓÏÖ Êàíàäè Þð³é, Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò ÓÀÏÖ Ìåôîä³é,
Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøèé ªâñåâ³é, Ìèòðîïîëèò Ð³âíåíñüêèé ³ Îñòðîçüêèé, Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøèé ²çÿñëàâ,
Àðõ³ºïèñêîï Æèòîìèðñüêèé òà Îâðóöüêèé, Ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Î.Þ. Â³ëêóë, Çàñòóïíèê Ãîëîâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ãàííà Ìèêîëà¿âíà Ãåðìàí òà ³íø³ öåðêîâí³ ³ äåðæàâí³ ä³ÿ÷³.

Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî,
äîñòîéíî Âåëüìèøàíîâàíèé Ìèòðîïîëèòå Àäð³àíå!

Ó öåé Áîãîì äàíèé äåíü ìè ñêëàäàºìî ùèðó ïîäÿêó
ïåðø çà âñå Ãîñïîäó Áîãó çà òå, ùî Â³í Ñâî¿ì ùåäðîäàòåëüíèì Ïðîìèñëîì áëàãîñëîâèâ íàñ áóòè â îäí³é
Ïîì³ñí³é Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³.
Âåñü íàðîä, âñå äóõîâåíñòâî, ÿêå Âè ïðèäáàëè çà 17
ðîê³â ñâîãî àðõ³äóøïàñòèðñòâà ÿ ïåðåêîíàíèé ïîäàþòü ï³äñòàâè òàê ãîâîðèòè.
«Áàãàòî òðóä³â ïðèçíà÷åíî êîæí³é ëþäèí³ ³ âàæêå ÿðìî íà
ñèíàõ Àäàìà», êàæå íàì Ïðåìóäðèé Ñèðàõ. Âàì, Âëàäèêî,
äîâåëîñÿ êåðóâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ ïðàâîñëàâíîþ
ïàñòâîþ íàéá³ëüøå ³ ó íàéòÿæ÷èé ³ äóæå â³äïîâ³äàëüíèé
÷àñ.
«Íå÷åñòèâîìó áàòüêîâ³ áóäóòü äîêîðÿòè ä³òè, òîìó ùî
÷åðåç íüîãî âîíè òåðïëÿòü áåçñëàâÿ», (Ñèðàõ 41,10). Äî
Âàñ, Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, íå ïðîìîâèòü òàê
æîäåí ñâÿùåííîñëóæèòåëü ºïàðõ³¿, áî ÿ âïåâíåíèé,
âîíè ìàþòü äîñòîéíîãî àðõ³ºðåÿ, êåðìàíè÷à äí³ïðîïåòðîâñüêîãî êîðàáëÿ. Ç Âàìè í³õòî í³êîëè íå ïîòåðï³â
áåçñëàâÿ, òîìó ùî Âè º ìóäðà ³ ðîçâàæëèâà ëþäèíà.
«Ñîï³ëêà ³ ãóñë³ ðîáëÿòü ïðèºìíèì ñï³â, àëå êðàùå çà íèõ
ïðèºìíèé ÿçèê» (Ñèðàõ 40;21).
Âàì, Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, ñüîãîäí³ ãîâîðèòèìóòü áàãàòî ïðèºìíèõ ñë³â, â³òàíü ³ â³íøóâàíü.
Âîíè º ñîëîäêèìè íà ñëóõ, àëå íàø³ áóäí³ çíîâó íàñ

çìóøóþòü ïîâåðòàòèñÿ äî îðàëà ³ äàë³ ïðàöþâàòè.
Â³äçíà÷åííÿ öåé 17-ð³÷íèé Äåíü Âàøî¿ àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿ íåõàé äîäàñòü Âàì íàñíàãè íà ïîäàëüøó
ïðàöþ ó Õðèñòîâîìó âèíîãðàäíèêó. Çàâæäè ó àðõ³ºðåéñüêèõ ñòàâëåíèöüêèõ ñëîâàõ ãîâîðèòüñÿ ïðî íåáåçïå÷í³ñòü ³
òÿæê³ñòü àðõ³ºðåéñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â òîìó ³
Âè ïðîìîâëÿëè òàê³ ñëîâà, âñòóïàþ÷è íà âèñîòó àðõ³ºðåéñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ö³º¿ âèñîòè áî¿ìîñÿ âñ³ ìè, îñîáëèâî
ò³, ùî óñâ³äîìëþþòü ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü âîíè íà ñåáå
áåðóòü. Ó öåé äåíü Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, ÿ õîò³â
áè ïîáàæàòè äëÿ Âàñ íåçâè÷àéíîãî  öå ïðèìíîæèòè
áàãàòñòâî, ÿêèì º Âàøà ïàñòâà, áàæàþ Âàì ñèëè, ñèìâîëîì ÿêî¿ º àðõ³ºðåéñüêèé æåçë. Àëå âèùèì çà âñÿêå
áàæàííÿ º ñòÿãàííÿ Ñòðàõó Ãîñïîäíüîãî, òîìó ùî ó öüîìó
íåìàº íåäîë³êó, ³ íåìàº ïîòðåáè ïðè íüîìó øóêàòè äîïîìîãè. Íåõàé öÿ ÷åñíîòà äëÿ Âàñ, àðõ³ºðåÿ ç âåëè÷åçíèì
äîñâ³äîì, ñòàíå áëàãîñëîâåííèì ðàºì ³ íàä³ëèòü Âàñ
óñÿêîþ ñëàâîþ.
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ â³ä ³ìåí³ Ïðåäñòîÿòåëÿ
íàøî¿ Öåðêâè, Ñâÿò³øîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà, â³ä óñüîãî Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó.
Ñåêðåòàð Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó 
ºïèñêîï ªÂÑÒÐÀÒ²É òà âñÿ ïîâíîòà ºïèñêîïàòó
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó

Íà ÷åñòü 10-òè ë³òòÿ ôîðìóâàííÿ âåá-ñàéòó «Ð²ÑÓ», Ìèòðîïîëèò Àäð³àí íàïðàâèâ ñâîãî ïðèâ³òàííÿ
Ãîëîâ³ öüîãî ñàéòó ïàíó Òàðàñó Àíòîøåâñüêîìó.
Âåëüìèøàíîâíèé ³ äîðîãèé íàø âåëåòíþ óêðà¿íñüêîãî ñëîâà ³ ïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïàíå Òàðàñå Àíòîøåâñüêèé !
Íà ÷åñòü 10-òè ë³òòÿ ôîðìóâàííÿ ³ ïë³äíî¿ ïðàö³ Âàøîãî âåá-ñàéòó «Ð²ÑÓ», ïðèéì³òü ìîº ùèðå ïðèâ³òàííÿ.
Áàæàþ Âàì áàãàòî ðîê³â òâîð÷îãî ³ çåìíîãî æèòòÿ, ùîá Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé çàâæäè ³ ñêð³çü Âàñ îáåð³ãàâ é íàäàë³
óìóäðÿâ, óêð³ïëþþ÷è Âàø³ íåîö³íåí³ òàëàíòè ³ ãåí³àëüí³ñòü íà êîðèñòü íàøî¿ óêðà¿íñüêî¿ Â³ò÷èçíè ³ Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç öåíòðîì ó Êèºâ³.
Ìè ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ñë³äêóºìî ³ ÷èòàºìî ñòàòò³ é ìàòåð³àëè íà Âàøîìó âåá  ñàéò³, ÿê³ íàäàþòü âåëèêèõ
àíàë³òè÷íèõ ³íôîðìàö³é ³ äîïîâíåííÿ çíàíü ïðî ñâ³ò Áîæèé ³ ïðî âñå, ùî â íüîìó ä³ºòüñÿ. ß çè÷ó Âàì âëàñíîãî çåìíîãî
ùàñòÿ ³ äîïîìîãè Áîæî¿, ùîá Ãîñïîäü Âñåìîãóòí³é çàâæäè óêð³ïëþâàâ Âàø³ ô³çè÷í³ ³ äóõîâí³ ñèëè.
Ç³ ùèðîþ ïîâàãîþ äî Âàñ - Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñüêèé
òà Ìîñêîâñüêî-Áîãîðîäñüêèé, êåðóþ÷èé ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ÓÏÖ ÊÏ.
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Éîãî Áëàæåíñòâó, Áëàæåíí³éøîìó Þð³þ Ìèòðîïîëèòó Â³íí³ïåãó ³ Öåíòðàëüíî¿ ªïàðõ³¿,
Ïðåäñòîÿòåëþ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êàíàäè

Âàøå Áëàæåíñòâî !

Íåìàº â ñâ³ò³ á³ëüøî¿ ðàäîñò³, êîëè òè ïåðåáóâàºø ³ æèâåø â ìèð³ ³ â çëàãîä³ ç
áðàòàìè ³ ñåñòðàìè ó Õðèñò³.
Àëå æ Âè º Ïðåäñòîÿòåëåì Ñâÿòî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â Êàíàä³ ³,
îòðèìóâàòè â³ä Âàñ òàê³ ö³íí³ äëÿ ìåíå ïðèâ³òàííÿ ç Äíåì ìîº¿ àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿, º
íàéâèùîþ Áîæîþ íàãîðîäîþ, îòðèìàíîþ â³ä Âàøîãî Áëàæåíñòâà.
Öÿ íàãîðîäà â äåê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå ï³äâèùóº ìîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Ãîñïîäîì ³
ïåðåä óêðà¿íñüêèì ïðàâîñëàâíèì íàðîäîì, ùîá áóòè ùå ã³äí³øèì àðõ³ºðåºì, ÿêèì ÿ áóâ äî
ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ.
Âàøå æ ïðèâ³òàííÿ º äëÿ ìåíå ö³ííèì çíàêîì, ÿêèé çîáîâÿçóº ìåíå ó âñüîìó ï³äðàæàòè
òðàäèö³ÿì äðåâíüî¿ Ñâÿòî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ³ â ïåðøó ÷åðãó, íàøî¿ ð³äíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÿêà äî
1686-ãî ðîêó áóëà ºäèíîþ Öåðêâîþ â íàø³é Óêðà¿íñüê³é Äåðæàâ³.
Ñëàâà Áîãó, ùî ìè æèâåìî â ³íø³ ÷àñè, êîëè íàøà êðà¿íà ìàº âñ³ ìîæëèâîñò³, ùîá
â³äðîäèòè òðàäèö³¿ ³ ³ñòîð³þ íåçàëåæíî¿ Öåðêâè, ÿêîþ ñòàº â Óêðà¿í³ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó.
Çâè÷àéíî, ùî íå âñå çàëåæèòü â³ä ÓÏÖ ÊÏ, ùîá âïåâíåíî ñêàçàòè ïðî îáºäíàííÿ òðüîõ
ã³ëîê Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, àëå òå, ùî ìè, àðõ³ºðå¿ öèõ áðàòí³õ Öåðêîâ: ÓÏÖ
ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ òà ÓÀÏÖ ìàºìî ïîñò³éí³ ïèñüìîâ³ áðàòåðñüê³ ñï³ëêóâàííÿ, âæå ãîâîðèòü ïðî
ìàéáóòíþ ºäí³ñòü íàøèõ äóø ³ ñåðäåöü, êîëè áóäåìî ñëàâèòè Ãîñïîäà ðàçîì ³ ïðè÷àùàòèñÿ
ç ºäèíî¿ ×àø³ Õðèñòîâî¿.
Âè, Âàøå Áëàæåíñòâî, îäèí ç ïåðøèõ ïîäàºòå íàì ñâîþ ñâÿòó ðóêó, ùîá ïðèâ³òàòè ³ çàÿâèòè ïðî Âàøó áðàòåðñüêó ëþáîâ
³ Áîæåñòâåííó Ìóäð³ñòü çàðàäè äóõîâíîãî çáàãà÷åííÿ íàøî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ ñòàòè äîñòîéíèì ïàñòèðåì ³ àðõ³ïàñòèðåì
Õðèñòîâèì.
Ìîÿ Ìîñêîâñüêî - Áîãîðîäñüêà ºïàðõ³ÿ òà ¿¿ ïàðàô³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ íå ìàþòü ò³º¿ ñèëè
³ ìîæëèâîñòåé, ùîá â³ëüíî ïðîïîâ³äóâàòè Ñëîâî Áîæå ³ çâåðøóâàòè áîãîñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ äëÿ ÷ëåí³â óêðà¿íñüêî¿
ä³àñïîðè â ö³é êðà¿í³, ùî ìàºòå Âè, Âàøå Áëàæåíñòâî, â âàø³é ÷óäîâ³é Êàíàä³.
Àëå ìè â³ðèìî, ùî Ãîñïîäü Ñâîºþ Ïðåìóäð³ñòþ óìóäðèòü é íàø ëþäñüêèé ðîçóì, ùîá ñëàâèòè Ãîñïîäà ñâîºþ ð³äíîþ
ìîâîþ, ÿê öå º â Óêðà¿í³.
Íàæàëü, â Ðîñ³¿ íå ïðîöâ³òàº íå ò³ëüêè ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, àëå é ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî.
Òîìó ïåðåä íàìè ñòî¿òü çàäà÷à, ùîá ðàçîì ïðîäóìàòè ïèòàííÿ, ÿê ìîæíà çàáåçïå÷óâàòè íàøèõ â³ðíèõ óêðà¿íö³â â ÐÔ
¿õ ðåë³ã³éíèìè ïîòðåáàìè.
ßêîñü, ïåðåáóâàþ÷è â ðåçèäåíö³¿ Ïåðøî³ºðàðõà ÓÏÖ Êàíàäè ²îàííà (Ñò³íêè) â Â³íí³ïåç³, ÿ ïðîïîíóâàâ éîìó, ùîá
çàñ³äàííÿ Ñâÿùåííèõ Ñèíîä³â ÓÏÖ Ê ³íêîëè ïðîâîäèëèñü é ó Êèºâ³ àáî ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ùîá áëèæ÷å áóòè äî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â Óêðà¿í³, ùî íàáàãàòî øâèäøå çáëèçèòè íàøó Öåðêâó ç³ Âñåëåíñüêîþ, äî ÿêî¿ íàëåæèòü é Âàøà
íàö³îíàëüíà Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êàíàäè.
Òîæ íåõàé Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé âèñëóõàº íàñ ³ äîïîìîæå íàì æèòè é ìîëèòèñÿ â ºäèíîìó Óêðà¿íñüêîìó Ïðàâîñëàâ¿,
ùîá áåç ïåðåøêîä ³ ð³çíèõ ïåðåõîâóâàíü ìè ìîãëè ïðîñëàâëÿòè Áîãà ºäèíèìè âóñòàìè ³ ºäèíèì ñåðöåì.
Âàøîãî Áëàæåíñòâà ³ ç ëþáîâþ ó Ãîñïîä³ ÀÄÐ²ÀÍ,
Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêî  Í³êîïîëüñüêèé òà Ìîñêîâñüêî-Áîãîðîäñüêèé,
êåðóþ÷èé ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ.

ÂÀØÅ ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÑÒÂÎ,
ÇÀË²ÇÎ-ÁÅÒÎÍ ÏÎÌ²ÑÍÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ!
ÂÅËÜÌÈØÀÍÎÂÀÍÈÉ ÂËÀÄÈÊÎ ÀÄÐ²ÀÍÅ!

Ñüîãîäí³, â³òàþ÷è Âàñ ç äíåì Âàøî¿ àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿, ðîçóì³ºìî , ùî â æèòò³ ëþäåé óñ³
ïåðåì³íè â³äáóâàþòüñÿ íå áåç ïðîìèñëó Áîæîãî.
ß çàâæäè äèâóþñü Âàø³é íåâòîìí³é ³ â³ääàí³é ïðàö³ ó âèíîãðàäíèêó Õðèñòîâîìó. Ñê³ëüêè ïîòð³áíî
ñèë, ñê³ëüêè âèòðèâàëîñò³ ³ êð³ïîñò³ äóø³ ³ ò³ëà, ùîá âåñòè äî ñïàñ³ííÿ ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé! ² òóò
çãàäóþòüñÿ ñëîâà ñâ. Àïîñòîëà Ïàâëà, ÿê³ Âè, íàïåâíî, íåîäíîðàçîâî ïîâòîðþâàëè ó ñâîºìó ñåðö³:
«Óñå ìîæó â ²ñóñ³ Õðèñò³, ßêèé ìåíå çì³öíþº» (Ôèë.4:13). Âè ïîêàçàëè ñåáå íàðîäó Áîæîìó ñïðàâæí³ì
ïàñòèðåì,ùî Áîæèé ñëóãà ìàëî áàëàêàº, à áàãàòî ïðàöþº ³ ãîòîâèé óñå ñïîê³éíî òåðï³òè.
Ñüîãîäí³ ÿ ìîëþñü, ùîá ñêëàñòè íà Âàø³ ñâÿòèòåëüñüê³ ðóêè óñå, ÷èì íàïîâíåíå ìîº ñåðöå 
â³ðí³ñòþ, ëþáîâüþ, â³ääàí³ñòþ, âäÿ÷í³ñòþ, à íàéãîëîâí³øå  ãàðÿ÷îþ ìîëèòâîþ äî Âñåìèëîñòèâîãî
Áîãà, ùîá äàðóâàâ Âàì ì³öíå çäîðîâÿ äîðîãèé Âëàäèêî, áëàãîñëîâèâ äîâã³ ðîêè â ñèë³ ³ íàñíàç³
íåâòîìíî òðóäèòèñü íà àðõ³ïàñòèðñüê³é íèâ³ äëÿ äîáðà íàøîãî íàðîäó ³ óòâåðäæåííÿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.
ÌÅÔÎÄ²É - Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïðåäñòîÿòåëü ÓÀÏÖ.

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÓ
ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÌÓ
² ÊÐÈÂÎÐ²ÇÜÊÎÌÓ
ÀÄÐ²ÀÍÓ
ÂÅËÜÌÈØÀÍÎÂÍÈÉ
ÂËÀÄÈÊÎ ÀÄÐ²ÀÍÅ!

Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøèé
Âëàäèêî Àäð³àíå!

Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè
ð³÷íèö³ Âàøî¿ àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿ òà
ïàñòèðñüêîãî ñëóæ³ííÿ íà êàôåäð³ Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó!
Âàøà ì³ñ³ÿ áóä³âíè÷îãî ³ ïðîïîâ³äíèêà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
ïîçíà÷åíà ìóäð³ñòþ òà ñàìîâ³ääàíîþ ïðàöåþ, ïë³äíîþ ìèëîñåðäíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, íåâòîìíèìè çóñèëëÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà â³äðîäæåííÿ äóõîâíîñò³ òà óêð³ïëåííÿ ïðàâîñëàâíèõ òðàäèö³é íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³.
Â³ääàþ÷è âåëèêó øàíó Âàø³é áëàãîðîäí³é ³ íàòõíåíí³é
ðîáîò³ íà áëàãî óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, áàæàþ, ùîá óñ³
Âàø³ äîáð³ ñïðàâè òà ïî÷èíàííÿ ³ íàäàë³ ïðèìíîæóâàòè
äóõîâíó ñèëó òà ñëàâó ð³äíî¿ Â³ò÷èçíè.
Ùèðî çè÷ó Âàì, Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, äîáðîãî
çäîðîâÿ òà íîâèõ çâåðøåíü ó Âàøîìó áëàãîäàòíîìó ñëóæ³íí³
â ³ìÿ ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.
Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ - Î. Þ. Â²ËÊÓË.

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß Â²ÒÀÞ ÂÀÑ,
ÑÂßÙÅÍÑÒÂÎ ² ÏÀÐÀÔ²ßÍ Ç ÂÅËÈÊÈÌ
ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÈÌ ÑÂßÒÎÌ  ÑÂßÒÎÌ
ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÎÃÎ ²²ÑÓÑÀ
ÕÐÈÑÒÀ, ÑÂßÒÎÌ, ÙÎ ÑÈÌÂÎË²ÇÓª ÇÓÑÒÐ²× ÑÒÀÐÎÃÎ ²
ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂ²Ò²Â. Ç ÄÀÂÍÈÍÈ ÄÅÍÜ ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍß
ÂÂÀÆÀªÒÜÑß ÄÍÅÌ ÏÅÐØÎ¯ ÇÓÑÒÐ²×² ÇÈÌÈ Ç ÂÅÑÍÎÞ,
ÇÓÑÒÐ²×² ÕÎËÎÄÓ ² ÒÅÏËÀ. ÒÅÏËÎ ËÞÁÎÂ², ßÊÅ ÂÈ ²
ÖÅÐÊÂÀ ÍÅÑÅÒÅ Â ËÞÄÑÜÊ² ÑÅÐÖß, ÑÏÐÈßª Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍÞ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ², ÏÎÐÎÇÓÌ²ÍÍÞ, ÂÑÅËßª Â²ÐÓ Â ÊÐÀÙÅ
ÌÀÉÁÓÒÍª.
ÇÈ×Ó ÂÀÌ ² ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²É ÖÅÐÊÂ² ÏÎÄÀËÜØÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÍÀÒÕÍÅÍÍß Ó ÂÅËÈÊ²É ÑÏÐÀÂ² ÓÒÂÅÐÄÆÅÍÍß Â²×ÍÈÕ
ËÞÄÑÜÊÈÕ Ö²ÍÍÎÑÒÅÉ: ÌÈÐÓ, ËÞÁÎÂ², ÄÎÁÐÀ ² ÌÈËÎÑÅÐÄß.
Ç ãëèáîêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ äî Âàñ 
ãîëîâà ì³ñòà Í³êîïîëü Ðóñëàí ÒÎÊÀÐÜ.
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Ìèòðîïîëèò Àäð³àí çóñòð³âñÿ
Í³êîïîëüñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ

24.02.2011
http://www.cerkva.info/
7 ëþòîãî 2011 ðîêó íà çóñòð³÷ ç Ãîëîâîþ ì. Í³êîïîëÿ Ð.². Òîêàðåì çàâ³òàâ Ïîñò³éíèé
÷ëåí Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ÓÏÖ ÊÏ Ìèòðîïîëèò Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ Êðèâîð³çüêèé Àäð³àí,
äå â³äáóëàñÿ îô³ö³éíà òåïëà çóñòð³÷ ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Íà ö³é çóñòð³÷³ ì³ñüêèé ãîëîâà Ðóñëàí Òîêàð ³ Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò
Àäð³àí îáãîâîðèëè ðîçøèðåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÏÖ ÊÏ íà Í³êîïîëüùèí³.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ áóëî äîñÿãíóòî íèçêè äîìîâëåíîñòåé.
Çîêðåìà, ì³ñüêèé ãîëîâà Í³êîïîëÿ âçÿâ íà ñåáå çîáîâÿçàííÿ ñïðèÿòè íåâ³äêëàäíîìó
âèð³øåííþ ïèòàíü ³ç çåìëåâ³äâåäåííÿ ï³ä õðàì ÓÏÖ ÊÏ.
Ïðèºìí³ âðàæåííÿ â³ä àðõ³ïàñòèðñüêî¿ çóñòð³÷³ çàëèøèëèñü â ñò³íàõ Í³êîïîëüñüêî¿ ì³ñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêå â³äâ³äàâ Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Àäð³àí.
http://www.cerkva.info/

ÂÀØÅ ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÑÒÂÎ!
ÄÎÇÂÎËÜÒÅ ÌÅÍ² ÏÐÈÂ²ÒÀÒÈ ÂÀÑ Ç Ñ²ÌÍÀÄÖßÒÎÞ Ð²×ÍÈÖÅÞ
ÂÀØÎ¯ ÀÐÕ²ªÐÅÉÑÜÊÎ¯ Õ²ÐÎÒÎÍ²¯.
Â ÍÅËÅÃÊÈÉ ÑÊËÀÄÍÈÉ ×ÀÑ, ÂÈ, ÄÎÐÎÃÈÉ ÂËÀÄÈÊÎ, Î×ÎËÈËÈ
ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ªÏÀÐÕ²Þ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒÓ. ÍÀ ÒÎÉ ×ÀÑ Â ÍÀØÎÌÓ ÊÐÀÞ ÁÓËÎ ÍÅ
Á²ËÜØÅ ÄÅÑßÒÊÀ ÐÎÇÐ²ÇÍÅÍÈÕ ÏÀÐÀÔ²É. ² Ò²ËÜÊÈ ÂÈ, ÏÀÌßÒÀÞ×È
ÑËÎÂÀ ÕÐÈÑÒÀ, ÙÎ ÄÎÁÐÈÉ ÏÀÑÒÈÐ ÏÎÊËÀÄÀª ÄÓØÓ ÑÂÎÞ ÇÀ ÎÂÅÖÜ.
ÍÅ ÄÈÂËß×ÈÑÜ ÍÀ ÂÑ² ÑÊËÀÄÍÎÙ² ² ÏÅÐÅÏÎÍÈ, ÑÂÎªÞ ÍÅÓÑÈÏÍÎÞ
ÏÐÀÖÅÞ ÂÈ ÏÐÈÂÅËÈ ÄÎ ÐÎÇÊÂ²ÒÓ ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÓ ªÏÀÐÕ²Þ. ÂÈ,
ßÊ ÑÏÐÀÂÆÍ²É ÄÎÁÐÈÉ ÏÀÑÒÈÐ ÄÁÀËÈ ÇÀ ÊÎÆÅÍ ÕÐÀÌ, ÂÁÎË²ÂÀËÈ
ÄÓØÅÞ ÇÀ ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÂßÙÅÍÈÊÀ.
ÄÎÐÎÃÈÉ ÍÀØ ÂËÀÄÈÊÎ! ÂÑ² ÌÈ ÇÍÀªÌÎ ÑËÎÂÀ ÕÐÈÑÒÀ, ÄÅ Â²Í
ÑÊÀÇÀÂ, ÙÎ ÍÅ ÂÈ ÌÅÍÅ ÎÁÈÐÀªÒÅ, À ß ÂÀÑ ÎÁÐÀÂ. ² Â ÖÜÎÌÓ ÁÎÆÎÌÓ
ÂÈÁÎÐ², ÏÎÑÒÀÂÈËÈ ÂÀÑ ÍÀ ÀÐÕ²ÐÅÉÑÜÊÅ ÑËÓÆ²ÍÍß. ÂÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
ÍÅÑÅÒÅ ÒÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ, ßÊÈÉ ÍÀ ÂÀÑ ÏÎÊËÀÄÅÍÎ.
ÙÅ ÐÀÇ ² ÙÅ ÐÀÇ, ÁÅÇÏÅÐÅÑÒÀÍÊÓ ÌÎËÞÑß ÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀ, ÙÎÁ Â²Í
ßÊÍÀÉÄÎÂØÅ ÏÐÎÄÎÂÆÈÂ ÐÎÊÈ ÂÀØÎÃÎ ÑËÓÆ²ÍÍß Â ÖÅÐÊÂ², ÙÎÁ

ÂÑ², ÕÒÎ ÑËÓÆÈÒÜ Ï²Ä ÂÀØÈÌ ÎÌÎÔÎÐÎÌ, ÎÒÐÈÌÀËÈ ÒÓ ÐÀÄ²ÑÒÜ,
ÒÅ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍß ÑËÓÆ²ÍÍß ÁÎÃÓ, ßÊÅ ÎÒÐÈÌÀÂ ß.
ÊÀÆÓÒÜ, ÙÎ ÍÅÇÀÌ²ÍÈÌÈÕ ËÞÄÅÉ ÍÅÌÀª, ÀËÅ ß ×ÎÌÓÑÜ
ÂÏÅÂÍÅÍÈÉ, ÙÎ ßÊÁÈ ÍÅ ÂÈ Î×ÎËÈËÈ ªÏÀÐÕ²Þ, À ÕÒÎÑÜ ²ÍØÈÉ,
ÒÎ ÌÈ Á ÍÅ ÌÀËÈ ÍÀ ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÙÈÍ² Ò²ª¯ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ, À ÁÓËÈ Á ßÊ Á²ËÜØ²ÑÒÜ ÍÀØÈÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ªÏÀÐÕ²É, ßÊ² ÏÐÀÖÞÞÒÜ ÍÀ ÑÕÎÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ.
ÄÎÐÎÃÈÉ ÂËÀÄÈÊÎ, ÍÅÂÈÌÎÂÍÀ ÒÀ ÐÀÄ²ÑÒÜ ² ÒÅ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÍß, ßÊÅ ß ÎÒÐÈÌÓÞ Â²Ä ÑËÓÆÁ, ßÊ² ÂÈ Î×ÎËÞªÒÅ Â²Ä ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß Ç ÂÀÌÈ. ÀÄÆÅ Ò²ËÜÊÈ Ó ÂÀÑ ÌÎÆÍÀ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÒÓ ÏÎÐÀÄÓ, ÒÓ
ÍÀÓÊÓ, ßÊÀ ª ÄÎÐÎÃÎÂÊÀÇÎÌ ÄËß ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÂßÙÅÍÈÊÀ.
ÍÅÕÀÉ ÂÑÅÌÈËÎÑÅÐÄÍÈÉ ÃÎÑÏÎÄÜ ÏÎÄÀÑÒÜ ÂÀÌ Ó ÂÀØ²É
ÍÅËÅÃÊ²É ÀÐÕ²ªÐÅÉÑÜÊ²É ÏÐÀÖ² ÇÄÎÐÎÂß ÒÀ ÍÀÑÍÎÃÈ ÍÀ ÄÎÂÃ²,
ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ.
²Ñ ÏÎËËÀ ÅÒ² ÄÅÑÏÎÒÀ
Çàâæäè ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ òà ñèí³âñüêîþ ëþáîâþ äî Âàñ ³ãóìåí ÄÀÍÈËÎ.

Êåðóþ÷îìó Êðèâîð³çüêîþ ºïàðõ³ºþ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, Ìèòðîïîëèòó Àäð³àíó

Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî!

Âåëüìèøàíîâíèé Âëàäèêî Àäð³àíå, ó öåé áëàãîäàòíèé äåíü ïðèéì³òü íàéøèðø³ â³òàííÿ ç íàãîäè
17-î¿ ð³÷íèö³ Âàøî¿ àðõ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿. Ç ïîâàãîþ çàñâ³ä÷óþ, ùî Âàøà áàãàòîð³÷íà ïàñòèðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü ïë³äíî ñëóãóº ðîçáóäîâ³ Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè íà òåðåíàõ Äí³ïðîïåòðîâùèíè, ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ äîáðèõ ñòîñóíê³â ì³æ Öåðêâîþ ³ âëàäîþ, óòâåðäæåííþ â
ëþäñüê³é ñâ³äîìîñò³ âèñîêèõ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåàë³â äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³.
Ç ïåðøèõ ñë³â ìîãî ñï³ëêóâàííÿ ç Âàìè ÿ çðîçóì³ëà Âëàäèêî íàéãîëîâí³øå, ùî Âàøà äîáðîòà,
Âàøå áëàãî÷åñòÿ, ùèðîñëîâñòâî ³ Âàøà ìóäð³ñòü çì³öíþº ì³é äóõîâíèé òà ìîðàëüíèé ñâ³ò.
Áàæàþ Âàì ìóäðèé Âëàäèêî ó öåé çíàìåííèé äåíü äîáðîãî çäîðîâÿ, ìèðó, ì³öíîñò³ äóøåâíèõ
³ ò³ëåñíèõ ñèë íà ïîäàëüøå ïë³äíå ñëóæ³ííÿ Öåðêâ³ òà óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, äîáðà Âàì, ìèðó, Áîæîãî Áëàãîñëîâåííÿ,
Ìíîãàÿ ³ Áëàãàÿ Âàì Ë³òà!
Âèñëîâëþþ ùèðó ïîäÿêó çà Âàø îñòàíí³é ëèñò ³ ïðîøó ïîñò³éíèõ ìîëèòîâ çà ìîãî ñèíà Ìèêîëêó òà îíóêà Àíäð³é÷èêà.
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ Âëàäèêî  Ãàííà ÃÅÐÌÀÍ.

Åêñ-ãëàâà ÌÇÑ Óêðà¿íè Áîðèñ Òàðàñþê ç òðèáóíè ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè
çàÿâèâ ïðî ïîðóøåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðàâ ³ ðåë³ã³éíèõ ñâîáîä óêðà¿íö³â â Ðîñ³¿
17 02 2011
Âëàäà Ðîñ³¿ ïîðóøóº ïðàâà óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøèíè, ùî
ïðîæèâàº â êðà¿í³. Ïðî öå â ñåðåäó ç òðèáóíè ïàðëàìåíòó çàÿâèâ
åêñ-ãëàâà ÌÇÑ Óêðà¿íè Áîðèñ Òàðàñþê, ïîâ³äîìëÿº «Íîâèé ðåã³îí».
Â ÿêîñò³ àðãóìåíò³â â³í íàâ³â ïðèêëàä îáøóê³â â óêðà¿íñüê³é
á³áë³îòåö³ â Ìîñêâ³, à òàêîæ çàêðèòòÿ, çà ð³øåííÿì ñóäó â ÐÔ äâîõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè.
«Ôàêòè ïîðóøåííÿ ïðàâ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè â
Ðîñ³¿ ìàþòü ì³ñöå», - ñêàçàâ Á. Òàðàñþê.
Êð³ì öüîãî, â³í ïîñêàðæèâñÿ, ùî â Ðîñ³¿ íå äàþòü â³äêðèâàòè
õðàìè ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òà ãðåêî-êàòîëèê³â.
«ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó àáñîëþòíî ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè áîãîñëóæ³ííÿ â ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ
äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ, ³ á³ëüøå òîãî, òå ùî ìè, óêðà¿íö³, ìàëè, ÿ
êàæó êîíêðåòíî, ïðî âñ³ì â³äîìîìèé Áîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð
ì³ñòà Íîã³íñüêà Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé áóâ â³äíîâëåíèé
ñàìå óêðà¿íñüêèì Ìèòðîïîëèòîì Àäð³àíîì (Ñòàðèíà), îñê-

³ëüêè ñîáîð áóâ áåçáîæíî ³ íàõàáíî çàõîïëåíèé çà
âêàç³âêîþ åêñ - ìåðà Ìîñêâè Ëóæêîâà 29.09.1997-ãî
ðîêó», - ï³äêðåñëèâ Á.². Òàðàñþê.
Â³í ââàæàº, ùî âèð³øåííÿì ïðîáëåìè ìîæå ñòàòè â³äêðèòòÿ
õðàìó â óêðà¿íñüêîìó êóëüòóðíîìó öåíòð³
ì. Ìîñêâè, ÿêèé
áè ïî ñïðàâåäëèâîñò³, áóâ áè ðóêîþ ïðèìèðåííÿ ÐÏÖ ç ÓÏÖ ÊÏ
â Ðîñ³¿ çà ó÷àñòþ íàøîãî óêðà¿íñüêîãî àðõ³ºðåÿ Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà (Ñòàðèíè) â óêðà¿íñüêîìó êóëüòóðíîìó
öåíòð³ íà Ñòàðîìó Àðáàò³, íà çíàê ïðîùåííÿ âñ³õ îáðàç,
ÿê³ áóëè íàíåñåí³ ðàí³øå.
Òàðàñþê çàÿâèâ, ùî ïåðåðàõîâàí³ íèì ö³ äîêàçè º ïîðóøåííÿì «Âåëèêîãî äîãîâîðó» ç áîêó ÐÔ.
«Óêðà¿íà, íà â³äì³íó â³ä ÐÔ, çàâæäè íåóõèëüíî äîòðèìóâàëàñÿ ïîëîæåíü äîãîâîðó», - ñòâåðäæóº åêñ-ãëàâà ÌÇÑ.
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/8398-yeks-glavamid-ukrainy-s-tribuny-parlamenta-zayavil-o-narushenii-nacionalnyx-ireligioznyx-prav-ukraincev-v-rossii.html.

"ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ Ñ²×ÅÑËÀÂÙÈÍÀ",
Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ äðóêîâàíîãî çàñîáó
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÄÏ ¹ 1433 - 168Ð.
Àäðåñà ðåäàêö³¿: ïðîñï. Ñâîáîäè, 89 (Íîâ³ Êàéäàêè),
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49019.
Åëåêòðîíí³ àäðåñè Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà: E-mail:mitropolet@mail.ru,
mytropolyt@mail.ru
Òåë. ñîáîðó òà êàíöåëÿð³¿: (056)770-33-33, (056)770-84-08, òåëåôîí äëÿ
çâÿçêó: (056)720-23-22, ò/ôàêñ (056)720-25-45, (056)720-25-24, ìîá. òåë.
(067)746-77-03, êàíöåëÿð³ÿ (097)345-69-04.

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 28.02.2011. Ôîðìàò 60/84/8,
äðóê îôñåòíèé. Óìîâ. äðóê. àðê. 1. Çàì. ¹ 330.

ÒÎÂ "Ïåðøà ì³ñüêà äðóêàðíÿ".
ÀÄÐÅÑÀ:
âóë. Ñòåïîâîãî ôðîíòó, 11à, ì. Ïàâëîãðàä
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.,
51400, Óêðà¿íà.
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«ßÊÙÎ ÍÅ ÄÎÆÅÍÓ, ÒÎ ÕÎ× ÏÐÎÁ²ÆÓÑß!»
Øàíîâíèé ÷èòà÷ âæå ïåâíî ÷óâ ïðî òå, ùî äóìàº
ï³âåíü, êîëè æåíåòüñÿ çà
êóðêîþ: «ßêùî ¿¿ íå äîæåíó,
òî õî÷ ïðîá³æóñÿ!» Ñàìå öå
ìåí³ ïðèãàäàëîñÿ, êîëè ïî÷óâ ïðî íàì³ðè óïîâíîâàæåíî¿ äåïóòàòà ÂÐ ç ëþäñüêèõ
ïðàâ â Óêðà¿í³ Í. Êàðïà÷îâî¿, ÿêà ìàëà á çàéìàòèñÿ
ï î ðó øóâàííÿì ëþ äñ ü ê èõ
ïðàâ â Óêðà¿í³, à çàì³ñòü öüîãî âîíà âäàºòüñÿ äî ï³äòðèìêè ïîë³òè÷íîãî ðóñèíñòâà,
ÿêå âèêîðèñòîâóþòü âîðîãè
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Ñïðàâà â òîìó, ùî éäåòüñÿ íå ïðî
³ñòîðè÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü, à
ïðî ïîâíå íåçíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà íàçâè ðóñèí,
óêðà¿íåöü.
Êîëèøí³é ïðàö³âíèê Ðàä³î Ñâîáîäà ²âàí Ãâàòü ó ñòàòò³
«Õòî ³ ç ÿêîþ ìåòîþ äåñòàá³ë³çóº óêðà¿íñüêå Çàêàðïàòòÿ» (ñòàòòÿ áóëà íà Ðàä³î Ñâîáîäà, à òàêîæ íàäðóêîâàíà â
ãàçåò³ «Ñâîáîäà», 3.12.2010
ð.) çâåðíóâ óâàãó íà òå, «ùî
ïðè âèíèêíåíí³ ðóñèíñüêîãî ñåïàðàòèñòñüêîãî ðóõó íà
Çàêàðïàòò³ 1990 ðîêó ñòîÿëè
êîìóí³ñòè÷íî-êàãåá³ñòñüê³
ñòðóêòóðè â Ìîñêâ³.» Äîñë³äíèê ö³º¿ òåìàòèêè çâåðíóâ
óâàãó íà òå, ùî 17 ëþòîãî
1990 ð. â Óæãîðîä³ áóëî ñòâîðåíî «Òîâàðèñòâî ïîäêàðïàòñüêèõ ðóñèíîâ», à âæå
÷åðåç ÷îòèðè äí³ âîíî áóëî
þðèäè÷íî çàðåºñòðîâàíå, à
çãîäîì ïåðå³ìåíîâàíå íà
«Îáùåñòâî», ïåâíî, ùîá ó
Ìîñêâ³ êðàùå ðîçóì³ëè.
Ìîñêâà íàä³ÿëàñÿ çàòðèìàòè
Óêðà¿íó â ³ìïåð³¿, ÿêùî ¿é
çàãðîçèòè ïîðóøåííÿì ñîáîðíîñò³. Ìîñêîâñüê³ ñòðàòåãè ïîìèëèëèñü, áî ðîçïàä
³ìïåð³¿ íå çàòðèìàëè, çàòå
âèêëèêàëè íå ò³ëüêè íîñòàëüã³þ äî «³ñêîííî ðóññêîãî íàñåëåí³ÿ» äåÿêèõ ïîï³â
ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòà,
àëå é îæèâèëè ñìàêè äåÿêèõ
ìð³éíèê³â ïðî Âåëèêó Óãîðùèíó. Ç òîãî ÷àñó òàê âîíî é
ï³øëî, ïî¿õàëî: óæãîðîäñüêèé ï³ï Ñèäîð â³äâåðòî ñòàâ
àã³òóâàòè çà «ñàìîñòîÿòåëüíèé» íàðîä, ç «³ñòîðè÷íèìè
êîðåíÿìè» â ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿ (áî æ â³í Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó), óãîðö³
ìàñîâî ñòàëè âèäàâàòè ñâî¿
ïàñïîðòè óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì Çàêàðïàòòÿ (ãðóáî
é íåäèïëîìàòè÷íî ïîðóøóþ÷è óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî), ÿê³ ç âäÿ÷í³ñòþ ¿õ ïðèéìàëè, áî òàê ìîæíà îá³éòèñÿ
áåç â³çè, à òîä³ âæå â³ëüíà
äîðîãà äî Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
Ïðàâäà, óãîðñüêèì øîâ³í³ñòàì ïîòð³áí³ çàêàðïàòö³ â

Çàêàðïàòò³, áî òàê ìîæíà âèñóâàòè ïðåòåíç³¿ íà òåðèòîð³þ, àëå öå «äð³áíèöÿ», áî æ
³äåÿ äàëåêîñÿãëà. Ç ïàñïîðòàìè çàêîðäîííîãî ñëîâàêà
ïî÷àëè àã³òóâàòè ³ ç³ Ñëîâà÷÷èíè ³ ðàïòîì íà Çàêàðïàòò³
ïîÿâèëàñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ñëîâàê³â. Íå çàáàðèëèñü ³ ðóìóíè, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ
íå ïðîòè, ùîá ïîøèðèòè ³
ñâîþ òåðèòîð³þ; ïðî íàäàâàííÿ ðîñ³éñüêèõ ïàñïîðò³â â
Êðèìó âæå íå îäíîãî ðàçó
éøëà ìîâà.
Ñüîãîäí³, êîëè Óêðà¿íà
çíàõîäèòüñÿ ó ö³ëêîâèòîìó
áåççàêîíí³, îñê³ëüêè ò³, ùî
áåðóòü âåëèê³ äåðæàâí³ ãðîø³
³ ìàëè á äîãëÿäàòè çà äîòðèìóâàííÿì çàêîí³â ó êðà¿í³, ñàì³
¿õ ïîðóøóþòü ïîâñÿêäåííî ³
íà íàéâèùèõ äåðæàâíèõ ïîñàäàõ. Äåïóòàò â³ä êîìóí³ñò³â
Óêðà¿íè Ãîëóá íàâ³òü çàïðîïîíóâàâ ðóñèíñüêó ìîâó âíåñòè äî ÷èñëà òèõ ìîâ, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàõèñòó. ×îìó? Áî
«òîâàðèù» Ãîëóá íå çíàº íå
ò³ëüêè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, àëå é
íå â³äð³çíÿº ãîâ³ðêó â³ä ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè! Ùî íà Çàêàðïàòò³ ³ñíóº ðîçìà¿òòÿ ãîâ³ðîê,
ÿê³ ìîãëè á ùîäíÿ äîïîâíþâàòè ñêàðáíèöþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, â³äîìî âæå ç äàâí³õ
äàâåí. Íîðâåæñüêèé ñëàâ³ñò
Îëàô Áðîõ ùå ó 1880 ðîö³ â
ãàçåò³ Slawische Philologie
äîâîäèâ, ùî ö³ ãîâ³ðêè íàëåæàòü äî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³
âèäàâ ñâîþ êíèãó «Óãðîðóññêîå íàðå÷èå ñåëà Óáëè»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1900). Àâñòð³éñüêèé óêðà¿í³ñò Ä-ð Ì³õàåëü Ìîçåð àâòîð êíèãè «Ïðè÷èíêè äî ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè» (Õàðê³â, 2008, 2009), ó
ñâî¿é äîïîâ³ä³ â ÍÒØ ó ÍüþÉîðêó â ëèñòîïàä³ ì.ð. äàâ
ïîÿñíåííÿ, ÷îìó ìîñêâîô³ëüñüêèé ðóõ â Ãàëè÷èí³ ñêîð³øå çàê³í÷èâñÿ ³ ïåðåéøîâ íà
óêðà¿íñüêó íàðîäíó ìîâó, à â
Çàêàðïàòò³ â³í çáåð³ãñÿ. Ñõ³äíà
Ãàëè÷èíà áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà Â³äíåâ³, à Çàêàðïàòòÿ Áóäàïåøòîâ³. Ïàí Ìîçåð çàçíà÷èâ, ùî â³äñòàë³ñòü ñïðèéíÿòòÿ íàðîäíî¿ ìîâè â Çàêàðïàòò³
çàòðèìàëîñÿ íà 60 ðîê³â.Ó
äåÿêèõ ³äåîëîã³â «ðóñèíñüêèõ
ìîâ» öÿ çàòðèìêà ùå é äîñ³
òðèâàº.
Ä-ð Ìîçåð íàâîäèâ ö³êàâ³
ïðè ê ë àäè
òîã î ÷ à ñ í è õ
øê³ëüíèõ öèðêóëÿð³â, ïîð³âíþâàâ òåêñòè ð³çíèõ ðåäàêö³é "Ãðàìàòèêè ðóñüêîãî
ÿçèêà äëÿ øê³ë ñåðåäí³õ ³ ãîðîæàíñüêèõ" Ïàíüêåâè÷à òà
³íø³ âèäàííÿ. Â³í çàçíà÷èâ,
ùî áóëè íàìàãàííÿ ïðèçóïèíèòè ðîçâèòîê ð³äíîìîâíî¿

îñâ³òè â Çàêàðïàòò³ ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ óãîðñüêî¿ âëàäè
(1939-1944).
Òàêèì ÷èíîì, â îáîðîí³
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ìè ìàºìî
äâîõ ÷óæèíö³â, ùî íàì äóæå
íàãàäóº Ðîáåðòà Êîíêâåñòà òà
Äæåéìñà Ìåéñà, ÿê³ ïåðøèìè ÷óæèíöÿìè çàãîâîðèëè
ïðî Ãîëîäîìîð, ÿêèé ³ äîñ³
äåÿê³ ç óêðà¿íñüêèõ «³ñòîðèê³â»
òà ïîë³òèê³â íå ñïðèéìàþòü.
Êîëè á ïàí³ Êàðïà÷îâà õî÷
òðîõè áóëà îá³çíàíà ç ³ñòîð³ºþ Óêðà¿íè, òî âîíà á íå
äîïóñêàëà íàâ³òü äóìêó ïðî
òå, ùî º äâîÿê³ ðóñèíè. Ñïðàâà íå â òîìó, ùî âñ³ ³ñòîðèêè
çíàþòü, ùî ðóñèíè - ïåðøîïî÷àòêîâà íàçâà óêðà¿íö³â, àëå
â òîìó, ùî ïàí³ äåïóòàòêà íå
÷èòàëà íàâ³òü ìàëåíüêó êíèæå÷êó Ëåîí³äà Êó÷ìè «Óêðà¿íà - íå Ðîñ³ÿ», äå â³í òàêîæ
ï³äòâåðäæóº òå, ùî óêðà¿íö³â
ñïîêîíâ³êó çâàëè ðóñèíàìè.
Ñàìå íåçíàííÿ ³ñòîð³¿ êðà¿íè,
ÿêà òîá³ äàº «íåäîòîðêàí³ñòü»,
âèñîêó îïëàòó çà áåçä³ÿëüí³ñòü, ïðèçâîäèòü äî
òîãî, ùî áóäü-ÿêèé âîðîã òî¿
êðà¿íè ³íôîðìóº òåáå ïðî òå,
÷îãî íåìà, àëå òîìó, ùî òè â
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè í³ áå, í³ ìå, í³
êó-êó-ð³-êó, ðîáèø âðàæåííÿ, ùî òè áóäåø çàõèùàòè
ëþäñüê³ ïðàâà íàö³îíàëüíîñò³,
³ íå çíàºø, ùî òàê çâàëè é
òâî¿õ ïðåäê³â. Îòîæ, ïàí³
«Óïîâíîâàæåíà» é íàãàäóº
ï³âíÿ, ùî á³æèòü çà êóðêîþ,
ÿêùî í³÷îãî íå âèéäå, òî õî÷
ãàëàñó íàðîáèòü, à ìîæå ïðè
ò³é íàãîä³ õòîñü çìîæå ïîâ÷èòèñÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿!
Êîëèñü ³ìïåðñüêèì âëàñòÿì ïåðåøêîäæàëà íàçâà ðóñèí ³ âîíè çàáîðîíèëè ¿¿ é
óâåëè ðóññêèé, à çàðàç âæå é
«ïóò³íñüêà íàö³ÿ ðóññêîÿçè÷ïèõ» íå çàäîâîëüíÿº Êðåìëü
- ¿ì äàâàé ðóññêèé ìèð. Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé ïîë³òèê
Ç.Áæåæ³íñüêèé ïåðåäáà÷àâ
ðîçïàä îñòàííüî¿ ó ñâ³ò³ ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ó 2012 p., êàíàäñüêèé ïîë³òîëîã Â.Äåðæêî îïðèëþäí³â 40 ïóíêò³â ïðè÷èí íåìèíó÷îãî ðîçïàäó
ö³º¿ ³ìïåð³¿, Ãåîðã³é Áóðñîâ ó
ñòàòò³ «Êðàõ «ðóññêîãî
ìèðà»:
êðèçà, çàãíèòòÿ,
ðîçïàä» (ÓÍ²ÀÍ) çâåðòàº óâàãó íà âåëè÷åçí³ ïðîáëåìè
³ìïåðñüêèõ âëàñòåé òðèìàòè
âñå ï³ä êîíòðîëåì.
Íà êîãî æ áóäóòü òîä³ «ïîêëàäàòèñÿ» ïîáîðíèêè «íåäºë³ìî¿», êîëè ïðèïèíèòüñÿ
ïðèïëèâ ô³íàíñ³â íà àíòèóêðà¿íñüêó ïðîïàãàíäó? Äóæå
ìîæëèâî, ùî ç òàáà÷íèê³â ñòàíóòü òþòþííèêè, à ç ïðèñëóæíèê³â ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó âèéäóòü ðåâíèâ³ áîðö³ çà

ºäí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ïîì³ñíî¿
öåðêâè ç ³ñòîðè÷íîþ ñòîëèöåþ ó Êèºâ³. À ðóñèíè ïðèãàäàþòü ñâî¿õ ïðåäê³â, ÿê³
òàêîæ çàçíàëè ð³çíîìàí³òíîãî çíóùàííÿ îêóïàíò³â íà
ñâî¿é ñâÿò³é ³ ðîäþ÷³é çåìë³
ïî òîé á³ê Êàðïàò. ²ñòîðèê
²ãîð Ëîñºâ íà ñòîð³íêàõ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè â ñòàòò³
"Óãîðñüêèé Äðàíã íàõ Îñòåí" (7.2.2011) çâåðòàº óâàãó íà íåáåçïåêó äëÿ äåðæàâè òî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ÷èííèê³â, ÿêà ñüîãîäí³
ïàíóº â Óêðà¿í³. Áåçïðåöåíäåíòíå õàìñòâî äåÿêèõ
ñóñ³ä³â íå ðàõóâàòèñÿ ç óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì
ïðèçâîäèòü äî â³äâåðòî¿
ä³ÿëüíîñò³ àíòèäåðæàâíèõ
ñèë. Ïðèêëàäîì íàõàáñòâà é
íåïîâàãè äî êðà¿íè ìîæå
ïîñëóæèòè â³äêðèòòÿ äåïóòàòîì ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó Áåëîþ Êîâà÷åì ñâîãî îô³ñó â çàêàðïàòñüêîìó
ì³ñò³ Áåðåãîâî. Öåé ïðåäñòàâíèê óëüòðàïðàâî¿ ïàðò³¿
Éîáá³ê ìàº íà ìåò³ â³äíîâëåííÿ Âåëèêî¿ Óãîðùèíè,
áî, ìîâëÿâ, ï³ñëÿ 1-î¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Óãîðùèíà âòðàòèëà áàãàòî òåðèòîð³¿. Öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî êîëè
äèâèòèñü íà òå, õòî íà ÷è¿é
òåðèòîð³¿, òî óãîðöÿì ïðèéäåòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ çà Óðàë,
ÿêùî ðóñèíè-óêðà¿íö³ ïî÷íóòü âèìàãàòè çåìë³, ÿê³ îêóïóâàëè ìàäÿðñüê³ ïëåìåíà
ï³ä ïðîâîäîì ¿õíüîãî êíÿçÿ
Àðïàäà ó 9 ñò.. ². Ëîñåâ çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî Óêðà¿íà
íå º ÷ëåíîì ÅÑ, òî é íå
çðîçóì³ëî íà ÿê³é ï³äñòàâ³
ïàí Êîâà÷ â³äêðèâàº ñâàâ³ëüíî ñâ³é îô³ñ â óêðà¿íñüêîìó ì³ñò³. Ìîæëèâî, ùî ÑÁÓ
íàñò³ëüêè çàéíÿòà ðîçøóêàìè òèõ, ùî çíèùèëè áþñò ó
Çàïîð³ææ³ íàéæîðñòîê³øîãî äèêòàòîðà â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, ³ íå ìàº ÷àñ çàéìàòèñÿ
ñïðàâàìè áåçïåêè äåðæàâè, ÿêà ¿õ äîáðå îïëà÷óº.
Ëîñºâ íàâîäèòü ïðèêëàä
Ñëîâà÷÷èíè, ÿêà çàãðîçèëà
òèì, ùî â³çüìóòü ãðîìàäÿíñòâî óãîðñüêå - â³äáåðóòü
ñëîâàöüêå! À ùî Óêðà¿íà?
×è çäàòí³ ñó÷àñí³ âîëîäàð³
âçàãàë³ äóìàòè!? Íàðîäíà
ìóäð³ñòü ðàäèòü: äåñÿòü ðàç³â
ì³ðÿé, à îäèí ðàç ð³æ! Îöå
ìîãëè á ïðèãàäàòè äåÿê³
ïîë³òèêè ïåðåä òèì ÿê âèñëîâëþâàòèñü, çîêðåìà, êîëè
éäåòüñÿ ïðî íàö³îíàëüí³
³íòåðåñè ³ áåçïåêó äåðæàâè. Â ïðîòèâíîìó ðàç³ ìîæíà óïîä³áíèòèñÿ äî ï³âíÿ,
ùî çà êóðêîþ á³æèòü!
Éîñèô Ñ²ÐÊÀ,
Òîðîíòî, 9.2.2011 ð.
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ÊÎËÎÍÊÀ
ÁÎÃÄÀÍÀ
ÑÅÐÅÄÞÊÀ
Ç ÄÅÒÐÎÉÒÀ
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ªÄÍ²ÑÒÜ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ
ÖÅÐÊÎÂ - ÇÀÏÎÐÓÊÀ
ÐÎÇÊÂ²ÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ.

Çà êîíôåñ³éíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ ÿ
êàòîëèê. Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà àáî ÿê ïðèéíÿòî íàçèâàòè â êðàþ
ñêîðî÷åíî ÓÃÊÖ áàãàòî çíà÷èòü ó ìîºìó æèòò³. Ñàìå ¿¿ êàïåëàíè òðèìàëè
ìåíå íà äóõîâ³ òîä³, êîëè çîâñ³ì ìîëîäèì ñòàâ ÿ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ ñóïðîòè
íåëþäñüêî¿ ñòàë³íñüêî¿ ñàòðàïñüêî¿
ìàøèíè, êîòðà íåñëà ñìåðòü ³ íåùàñòÿ
ìî¿é ð³äí³é Óêðà¿í³. Ñîáîðí³é Óêðà¿í³,
ºäèí³é íà â³êè â³÷í³!
ß ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî êîæíà
ïîðÿäíà, à òèì á³ëüø íàö³îíàëüíî
ñâ³äîìà ëþäèíà ïîâèííà ìàòè äóõîâíèé ïðèëèñòîê. Âî÷åâèäü, ùî äëÿ
á³ëüøîñò³, îñîáëèâî óêðà¿íö³â òàêîþ
ìîðàëüíîþ ³íñòèòóö³ºþ º Öåðêâà. Àëå
íèí³ ç áîëåì ñïîñòåð³ãàþ íåïðèðîäí³
òà ïðîñòî â³äðàçëèâ³ ïðîöåñè, êîòð³
â³äáóâàþòüñÿ íà ðåë³ã³éíîìó òë³ â Óêðà¿í³. Íàéïåðøå ìàþ íà óâàç³ âòðó÷àííÿ ó âíóòð³øíþ òà çîâí³øíþ ïîë³òèêó
äåðæàâè êåð³âíèêà Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Êèðèëà. Öåé ãðîìàäÿíèí Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, êîòðèé, î÷åâèäíî,
çà êàíîíîì ïðàâîñëàâíî¿ êîíôåñ³¿ º
÷åíöåì, à çíà÷èòü ïîâèíåí ìàòè áàéäóæ³ñòü äî óñ³õ ñâ³òñüêèõ ïðèíàä, ÿê
â³äîìî ç ìàñ-ìåä³à, íîñèòü ðó÷íèé ãîäèííèê âàðò³ñòþ ó 30 òèñÿ÷ ºâðî. Ùî æ
äóøïàñòèðñüêîãî ìàº ó ñåðö³ òàêèé
÷îëîâ³ê?! Àëå íåõàé áè òàêå ïðàâäèâå
îáëè÷÷ÿ Êèðèëà çàëèøàëîñÿ ïðîáëåìîþ â³ðíèõ ÐÏÖ ÌÏ.
Îäíàê, öåé ïðîâîêàòîð ó ðÿñ³ ïîñò³éíî ïõàºòüñÿ â Óêðà¿íó. Âñ³ëÿêî ïåðåøêîäæàº ¿¿ äåìîêðàòè÷íîìó ðîçâèòêó,
íàö³îíàëüíîìó ñòàíîâëåííþ. Íàïðèêëàä, çðîáèâ çàÿâó ïðî íåìîæëèâ³ñòü
âñòóïó Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ. Õ³áà ö³ ïðîáëåìè ñòîñóþòüñÿ öåðêîâíîãî ä³ÿ÷à?! Îäíàê, Êèðèëà öå ìàëî îáõîäèòü. À ùå
éîãî ãîëîâíå çàâäàííÿ ó âñÿêèé ñïîñ³á
çíèùèòè òà ïðèìåíøèòè ðîëü ñïðàâä³
Íàö³îíàëüíèõ Öåðêîâ â Óêðà¿í³. Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ, ÊÏ Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò, ÿê
â³äîìî, âçàãàë³ çðîáèâ çàÿâó ïðî âèíîøóâàííÿ ïëàí³â Ìîñêâîþ ùîäî çíèùåííÿ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. Íà öå
ðîñ³éñüê³ øîâ³í³ñòè ìàþòü íèí³ íàä³þ
ÿê í³êîëè. àäæå ïðè âëàä³ â Óêðà¿í³ ¿õ
ïðåçèäåíò, ¿õ ïîë³òè÷í³ ñèëè.
ßê ìè ìîæåìî ïðîòèä³ÿòè íèí³ òàê³é
áðóòàëüíîñò³?! ªäí³ñòþ, ºäí³ñòþ ³ ùå
ðàç ºäí³ñòþ. Øàíóþ÷è ñâî¿ êîíôåñ³¿,
â³ðó ñâî¿õ áàòüê³â áóäåìî ïàìÿòàòè,
ùî íàéïåðøå ìè óêðà¿íö³. ² ÿ îáí³ìàþ
òåáå, ì³é ïðàâîñëàâíèé áðàòå, ÿêùî
òîá³ òàê ñàìî äîðîãà Óêðà¿íà, íàøà
ìîâà, íàøà òðàäèö³ÿ, íàø íàð³ä. Áóäåìî ºäèí³ ó â³äñòîþâàíí³ íàøîãî ìàéáóòòÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, äî ÿêî¿ öåðêîâíî¿ þðèñäèêö³¿ íàëåæèìî! Íèí³, ÿê
í³êîëè, ó íàñ îäèí ñï³ëüíèé âîðîã ï³äñòóïíà, íåíàæåðëèâà Ìîñêâà, ç ¿¿
ãåá³ñüêèì ï³äðîçä³ëîì ó ðÿñàõ, ÿêîþ º,
Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
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³ íå ñï³øèëè ïîïðàâëÿòèñÿ. Õðèñòîñ íà
õðåñò³ â³äïîêóòóâàâ ïåðâ³ñíó â ðàþ ñïîêóñó, ç íàä³ºþ çàïëóòàíèõ ïðèâåðíóòè
ÁÎÃÀ-ÒÂÎÐÖß ÆÈÒÒß ÂÑÅËÅÍÍÎ¯! äî íîðìè.
Çàãàëüíî öå òàê â³ðóþòü ³ ðîçóì³þòü
Â ê³íö³ øîñòîãî äíÿ òâîðåííÿ ñâ³òó
òåïåð ëþäè íà çåìë³ ç á³ëüøèìè-ìåíÒÂÎÐÅÖÜ âäèõíóâ æèòòÿ àäàìîâ³ äëÿ
øèìè ïëÿìàìè â ñâî¿é ñâ³äîìîñò³. Õðèï³êëóâàííÿ óñ³ìè ò³ëåñíèìè ³ñòîòàìè
ñòîñ - ÑÂ²ÒËÎ ÏÐÀÂÄÈ äëÿ æèòòÿ,
çåìë³, òà áóòè Éîìó êîíòàêòîì. Çì³éàëå... ïðåð³çí³ ñâî¿ óìîâèíè âêëþ÷ààíãåë ïðèãëÿäàâñÿ äî òîãî ÁÎÆÎÃÎ
ï³êëóâàííÿ ³ ñîá³ òóò ùîñü ïåðåïëóòàâ, þòü â³ðí³ òåïåð ó ñêëàäíó ñâ³äîì³ñòü.
ï³äñóíóâ íîâè÷êó ªâ³-äðóæèí³-Àäàìà, çà- Ðîçãëÿäàþòü óñå ÿê ö³ë³ñòü, ïëóòàþòü òà
áîðîíåíèé ¿ì â ðàþ òâàðèííèé îâî÷. ì³øàþòü ïîõ³äíå, ÷àñîâå ç ñóòòºâèìÒàê ïðîñòî ËÞÄÈÍÀ çðîáèëàñü îñîá- â³÷íèì. Êëÿñè÷íèè ïðèêëàä òóò ñêàçàëèâîþ ì³æ òâàðèíàìè, ³ ÁÎÃ-ÒÂÎÐÅÖÜ íîãî, öå - ðèìñüêèé ïàï³çì.
Òàì óñå ôîðìàëüíå, ïîêàçîâå, çåñâ³òó ñòàâ ó ¿õ óÿâ³ ÿêèìñü ìîãóòí³ì öàìåëüíå,
íå äëÿ äóõîâíîãî êîíòàêòó ç
ðåì-âîëîäàðåì íà çåìë³. Äî òàêî¿ êàðòèíè ³ñíóâàííÿ, â³ëüíî-÷è-íåâ³ëüíî ìó- ÁÎÃÎÌ â íåá³, - ÄÓÕÎÌ ÆÈÒÒß, ÏÐÀÂñ³ëè ïðèâèêàòè ëþäè ïðîäîâæ ö³ëèõ ÄÈ É ËÞÁÎÂ². Òåïåð - íàâ³òü ïîøèòèñÿ÷îë³òü íà çåìë³, â³ä ¿äè òîãî çàáîðî- ðåíå ïîíÿòòÿ ïðî â³ðó, ùî öå ò³ëüêè äîáðîâ³ëüíèé êîíòàêò ëþäèíè ç íåíåíîãî îâî÷à â ðàþ.
Çà òîé ÷àñ ÁÎÃ ïî ð³çíîìó ïðîáóâàâ áåñíèì Òâîðöåì-Áîãîì.
Íå ìîæó ïîºäíàòè-ïðèìèðèòèñÿ ç
âñóº äîâåcòè ëþäÿì äî ñâ³äîìîñòè ïîìèëêó ¿õ ïåðâîðîäíîãî ãð³õà. Çàõîïëåí³ ñó÷àñíèì ëþäñüêèì ëåãêîâàæíèì íàìàÿ÷³ííÿì ÿêî¿ñü óÿâíî¿ â³ç³¿ ïàíóâàííÿ ñòàâëåííÿì äî ÁÎÃÀ-Òâîðöÿ ³ Âñåäåðíà çåìë³, ëþäè çðàçó ïî÷àëè çàâîäèòè æèòåëÿ Âñåëåííî¿. Òà é õî÷ áóëî áè â³ä
ñâî¿ êíÿç³âñòâà, âîëîä³ííÿ, öàðñòâà. Ïî- êîãî? À òî æ ò³ëüêè ëþäè, ñòâîðåí³
÷àëèñÿ íåçãîäè, íåïîðîçóì³ííÿ, ñóïå- Áîãîì íà ê³íåöü - áóòè êîíòàêòîì, ³
ðå÷êè, çóäàðè, á³éêè. Âñå öå íåïðèðîä- ï³êëóâàòèñÿ ô³çè÷íèì òâîð³ííÿì íà
íüî ðîçðîñòàëîñÿ â îáñòàâèíàõ ³ñíóâàí- çåìë³. Âåëèêå çàâäàííÿ ïîêëàâ ÁÎÃíÿ íà çåìë³. Ëþäñüê³ îáºäíàííÿ-îðãàí- ÒÂÎÐÅÖÜ íà ëþäèíó, ³ ö³ëêîì íåã³äíî
³çàö³¿ ñòàâàëè íà çåìë³ ò³ëüêè ôîðìàëü- âîíà éîãî ñïîâíÿº óæå òèñÿ÷îë³òòÿìè.
Ñõîäèâ íà çåìëþ ëþäèíîþ ÑÏÀÑÈíèìè ïðèêìåòàìè ä³éñíîñòè.
Ïðîéøëè ö³ë³ ñòîë³òòÿ òàêîãî ëþäñü- ÒÅËÜ - Ñèí Áîæèé, Õðèñòîñ íàïðàâèêîãî áóðíîãî ïàíóâàííÿ íà çåìë³. ÁÎÃ òè, ò³ëüêè öå ñêîðî ñòàëî ì³ñöåì íîâèõ
çìèëîñåðäèâñÿ íàä çàïëóòàíèìè çì³ºì òðóäíîù³â-íåïîðîçóì³íü.
Õðèñòå-Ñïàñèòåëþ, ïðîñâ³òè, ñïàëþäüìè, ³ â ïîâí³ ÷àñó ïîñëàâ Ñèíà
Ñâîãî ïîëàãîäèòè ïëóòàíèíó. Àëå ëþäè ñè ³ ïîìèëóé!
Àì³íü.
âæå çæèëèñÿ íàâ³òü ç³ ñâî¿ìè íåëàäàìè,
ÁÅÑ²ÄÈ Ç ÄÐÓÇßÌÈ

ÑÂ²ÒËÎ ÏÐÀÂÄÈ

ÕÐÈÑÒÎÑ ÑÈÍ ÁÎÆÈÉ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ
Â ñêëàäíîìó øåñòèäåííîìó òâîð÷îìó ïðîöåñ³ ÂÑÅËÅÍÍÎ¯, ÿêîñü íåçàì³òíî ïðîéøëà îäíà ñóòòºâà âñòàâêà-ïîïðàâêà çì³ÿ â ðàþ. Ïðàðîäè÷àì ÁÎÃ
çàáîðîíèâ ¿ñòè òâàðèííèé îâî÷, ùîá
áóëè â Íüîãî äóõîâíèì êîíòàêòîì ç óñ³ì
æèâèì òâîð³ííÿì ó âîä³, íà çåìë³, òà â
ïîâ³òð³. ¯æà òîãî îâî÷à, ð³âíÿëà á ëþäèíó ç ô³çè÷íèìè òâàðèíàìè çåìë³. Äóõîâíèé êîíòàêò ç ÁÎÃÎÌ òîä³ áë³äíå,
ðîçñ³âàºòüñÿ. Ìîæå öüîãî é áàæàâ àíãåë-çì³é, áà÷ó÷è ÿê ï³êëóâàâñÿ ÁÎÃ Àäàìîì, ñòâîðþþ÷è éîãî â ê³íö³ ïðîöåñó.
ªâ³ â ðàþ ï³äñóíóâ çì³é öåé îâî÷,
ïîä³ÿëî, ÿê â³í ³ ïåðåäáà÷àâ. Ëþäè âòðàòèëè ðàéñüêå æèòòÿ, îïèíèñü íà çåìë³ ç
íîâèì çíàêîì ³ñíóâàííÿ. Ñòàëè ³íøèìè,
òâåðäèìè, æîðñòîêèìè, íåïðèâ³òíèìè.
²ñòîð³ÿ ëþäñüêîãî áóøóâàííÿ íà çåìë³,
- öå äèâí³ êàðòèíêè íåäîðå÷íîñòåé.
Àëå ëþäè âæå òàê äî öüîãî ïðèâèêëè çà
âñ³ òèñÿ÷îë³òòÿ, ùî êîëè ó ïîâí³ ÷àñó
ç³éøîâ íà çåìëþ Ñèí Áîæèé, ÿê ëþäèíà
ÕÐÈÑÒÎÑ, ïîëàãîäèòè ãð³õîâí³ñòü, Éîãî
ðîçíÿëè íà õðåñò³ ì³æ çëî÷èíöÿìè íà
Ãîëãîô³-ñì³òíèêó.
Áîëÿ÷å ìåí³ ïðî öå çãàäóâàòè, áî òóò
- îïîâ³äàííÿ íå ïðî ÿê³ñü ìèíóë³ ëþäñüê³
ïîìèëêè, à ïðî ñó÷àñíó ä³éñí³ñòü íà
çåìë³. Ïðàâäó Õðèñòîâó ñüîãîäí³ âèâåðòàþòü ëþäè ÿê ¿ì òðåáà àáî ñõî÷åòüñÿ,
äàëåêî â³ä ÑÂ²ÒËÀ, ÷àñòî ÿâíî ïðîòè

Ïðàâäè Áîæî¿. óñ³ ö³ ì³æóñîá³ âîðîæíå÷³ ì³æ áðàòàìè, íåçãîäè, ÷âàðè, ñòîÿòü ÿâíî ïðîòè Ïðàâäè Ñâ³òëà Ñèíà
Áîæîãî.
Çáàëàìó÷åí³ çì³ºì ëþäè, òåïåð í³áè
õðèñòèÿíè, ïîâîäÿòüñÿ íà çåìíîìó êðóç³
áåçêîíòðîëüíî, òà ÿâíî íåïðèðîäíüî.
Ï³ñëÿ õðåñíî¿ æåðòâè ÑÏÀÑÈÒÅËß,
íîâ³ õðèñòèÿíè, æèâóòü íà çåìë³
ï³äêðåñëåíî ïðîòè Õðèñòîâîãî Ñâ³òëà.
Ðîçâèòîê ïåðâ³ñíèõ, ùå â ðàþ, ñïîêóñ
çì³ÿ, ïåðåñêî÷èâ Ñâ³òëî Ïðàâäè Ñèíà
Áîæîãî â íîâèõ îáñòàâèíàõ ³ñíóâàííÿ.
Íîâà, íàçåìíî ðåäàãîâàíà Öåðêâà Õðèñòîâà ç ÐÈÌÓ ïî÷àëà âñòàíîâëþâàòè
ÿêåñü çîâí³øíº ô³çè÷íå, íå ìîðàëüíîäóõîâíå â³ðóâàííÿ.
Îñíîâíó ñóòü õðèñòèÿíñòâà òåïåð
ãîðäî ïåðåñòóïàþòü ìîäåðí³ õðèñòèÿíè íà çåìë³. Ñêðîìí³ñòü ³ ïðîñòîòà çàì³òí³ ïðèêìåòè Õðèñòîâî¿ Ïðàâäè íà
çåìë³. Àëå ëþäè, ñïîêóøåí³ çì³ºì íà
ïî÷àòêó, éîãî ïðèêìåòè ñïîêóñè çáåðåãëè ³ òåïåð, ó õðèñòèÿíñòâ³.
Ñâ³òëî Õðèñòîâî¿ ³ñòèíè â³ðóþ÷³ ïåðåêðèâàþòü òåïåð Âñþäè ñâî¿ìè, â³ä
âèìîã ÷àñó, ïîïðàâêàìè íàâ³òü òàê, Ùî
ñàì³ ïîïðàâêè ïåðåêðèâàþòü ñóòü Ñëîâà Áîæîãî.
Àì³íü.
Ñåðã³é Ê²ÍÄÇÅÐßÂÈÉÏÀÑÒÓÕ²Â,
Ñ³ÿ÷.
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Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò
íà õâèëÿõ Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Çàâäÿêè Óêðà¿íñüêîìó ðàä³î âè ìàºòå
ìîæëèâ³ñòü ñëóõàòè äóõîâí³ ïîâ÷àííÿ
òà áîãîñëîâñüê³ ðîçäóìè
Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà.

Ñëóõàéòå ïðîãðàìè ç éîãî ó÷àñòþ:
î 21:15 (óâàãà: íîâèé ÷àñ!)
ó ïðÿìîìó åô³ð³ íà õâèëÿõ Òðåòüîãî êàíàëó
Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î ïðîãðàìà

ùîïîíåä³ëêà

"Õðèñòèÿíñüê³ ä³àëîãè",
âåäó÷èé ÿêî¿ - äîêòîð áîãîñëîâÿ,
ïðîôåñîð Äìèòðî Ñòåïîâèê;

ùîâ³âòîðêà ç 22:40 äî 22:50

ó çàïèñó íà õâèëÿõ
Ïåðøîãî êàíàëó Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î ïðîãðàìà

"Ñâÿòèòåëüñüêå ñëîâî".

Äî çóñòð³÷³ íà õâèëÿõ Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î!
ÐÅÊËÀÌÀ
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