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Микола ЯЦКІВ

У ВИРІ БОРОТЬБИ

Через роки, через століття,
Через численні лихоліття,
Через Батурин і Базар,
Через Биківню й Холодний Яр,
І через Маківку, і Крути,
Через терори й екзекути,
Через суворі заборони
Та циркуляри і закони,
Через катівні й табори,
Через Дем’янові Лази,
Через страшні голодомори,
Через криваві непокори,
Через запроданство і зраду,
Через прокомустичну Верховну Раду
В ворожім вирі боротьби
Ти йшла до заповітної мети.
Не раз в ході ти зупинялась,
То падала, то піднімалась.
Свій шлях ти кров’ю поливала…
І день свободи наближала.
Ціною жертв свого народу
Ти здобула собі свободу.
І ось народ у дружнім колі
Вже двадцять літ живе на волі.
Тебе відразу світ признав,
В сім’ю Європи прописав
Міцну відроджену країну
Державу сильну Україну.
Тож бережім тепер її
У вольній і новій сім’ ї,
Щоб відродилась наша слава
І наш народ, наша держава,
Щоби всі наші вороги
Запам’ятали назавжди,
Що не дозволимо ми їм
Втручатися в наш власний дім.

Марія БУКАВИН

МОЯ УКРАЇНО

Моя Україно, в радості й горі
Ти поруч зі мною щодня.
В колисці твоєї любові
Доля колисалась моя.
Піснями твоїми напоєна,
Задивлена в росяний цвіт
З глибинного твого кореня
Я проросла у світ.
Від твоєї зорі засвічені
Думка моя і чоло.
Рятує мене од відчаю
Твоє материнське тепло.
В симфонії болю і волі
Звучить і моя струна.
Ми ж нероздільні з тобою,
Земле моя дорога.
Немов до гнізда пташеня,
До лона твого пригортаюсь.
Ти моя найсвятіша сльоза,
Що ввібрала дзвінкі водограї.
Окреслюють долю мою
Твої ниви й гаї калинові.
За розквіт твій Бога молю,
Світлий Храме моєї любові!

ККРРААЩЩІІ ССТТРРААВВИИ УУККРРААЇЇНН ССЬЬККООЇЇ ККУУХХНН ІІ

ГРИБНИЙ СУП З ГАРБУЗОМ САЛАТ З БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ З

СЕЛЕРОЮ

Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христова (Пасхи). Він починається за сім
тижнів до Пасхи і складається з чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою.
Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку останніх
днів земного життя, страждань, смерті і погребіння Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною
седмицею - 48 днів. Піст, або говіння, - це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і
веселощів. Це – час каяття, роздумів і молитви. На протязі всього Великого посту християнська церква закликає
віруючих утримуватися від вживання м’яса, молока, яєць і риби, в тому числі в складі різних страв. Риба
дозволяється лише на свята Благовіщення і Входу Господнього в Єрусалим. В 201 2 році початок Великого посту
припадає на 27 лютого.

Гриби та цибулю нарізати невеликими кубиками, корінь
петрушки подрібнити, перемішати та спасерувати на олії.
Гарбуз та картоплю нарізати брусочками, залити горячою
водою та варити 1 0 хвилин.
Добавити овочі, гриби, нарізані шматочками помідори, по-
солити, поперчити та варити до готовності.
При подачі посипати рубленою зеленню.

200 г грибів
200 г гарбуза
1 цибулина
корінь петрушки
2 картоплини

1 помідор
5 ст. води
2 ст. л. олії
зелень
сіль, перець

1 00 г капусти
1 00 г селери
1 00 г яблук
некалорійний замінник

цукру
1 ст. л. рослинної олії
1 ст. л. оцту
1 ст. л. вина, сіль

Нашаткувати капусту соломкою, додати терту свіжу або
припущену селеру, яблуко, оцет, замінник цукру, сіль і масло.
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Подібний формат спілкування
вчених та представників бізнесу
був використаний вперше в країні
і дозволив учасникам ознайоми-
тися з низкою розробок українсь-
ких науково-дослідних інститутів в
області видобутку і збагачення ко-
рисних копалин, які не мають ана-
логів у світі . ДПЕК представив

своє бачення 1 0 найбільш серйоз-
них проблем, з якими, на думку
компанії, стикаються українські
вугледобувні підприємства, і для
вирішення яких необхідна допо-
мога наукового співтовариства.

Для координації розробки Про-
грами рішенням Президента НАН
України, академіка Бориса Патона
було створено робочу групу на
чолі з ректором Національного
гірничого університету академіком
Геннадієм Півняком та директо-
ром з видобутку і збагачення ву-
гілля ДПЕК Андрієм Смирновим.
Також в засіданні взяли участь
перший проректор НГУ П. І . Пілов,
проректор з науки О.С. Бешта,
проректор з міжнародних зв’язків
О.М. Шашенко.

Метою Програми стане фор-
мування вітчизняних наукових
рішень і технологій в сферах
прогнозування стану гірських
порід, розробки способів зали-
шення породи в шахті , підвищен-

ня ефективності дегазації шахт,
проектування теплових насосів,
що використовують енергію шахт-
них джерел.

Особливу увагу в Програмі бу-
де приділено питанням екології,
ефективності виробництва та
промислової безпеки: прогнозу-
вання гірського масиву, викори-

станню відвалів, очищення
шахтних вод, зниження вмісту сір-
ки в гірничій масі , розробці нової
технології безпечного зварювання
металу в шахтах, аналогів якої
немає в світі . Передбачено окре-
ме дослідження на тему «Здо-
ров’я та трудове довголіття
гірників» з метою зниження рівня
професійних захворювань на ву-
гільних підприємствах.

Приклади успішного спів-
робітництва ДПЕК з науковими
інститутами представив ректор
Національного гірничого універ-
ситету академік НАН України
Геннадій Півняк. Він повідомив,
що наукова робота на тему «Су-
часні технології комплексної роз-
робки вугільних родовищ в
гірничо-геологічних умовах від-
працювання тонких і надтонких
пластів», авторами якої є пред-
ставники ДПЕК і Національного
гірничого університету, в 2011
році номінована на отримання

НА СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

УКРАЇНИ ТА КЕРІВНИЦТВА ДПЕК БУЛО
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ

«ПРОГРАМИ ВИКОНАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ

КОМПАНІЇ ДПЕК»
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державної премії України в галузі
науки і техніки.

«Вугільні підприємства ДПЕК
вже володіють значним досвідом
впровадження у виробництво су-
часних наукових розробок у сфері
утилізації та раціонального вико-
ристання шахтного газу метану,
реалізації екологічних програм,
спрямованих на скорочення ви-
кидів в атмосферу. Ця діяльність,
що має яскраво виражену
соціальну спрямованість, базуєть-
ся на технологічних розробках ін-
ститутів Національної академії
наук України. Співпраця великих
національних інвесторів з україн-
ськими вченими вже зараз дозво-

ляє створювати
унікальні запатен-
товані розробки,
розвивати проми-
словий потенціал
країни і підвищува-
ти її конкуренто-
спроможність на
світовому ринку.
При цьому створю-
ються умови для
розвитку молодих
наукових кадрів в
Україні», — зазна-
чив Президент

НАН України, академік Борис Па-
тон.

«Видобуток вугілля в складних
геологічних умовах України може
бути ефективним тільки в тому
випадку, якщо вона спирається на
сучасні технології. Тісна взає-
модія науки і бізнесу допоможе
забезпечити високу продуктив-
ність на підприємствах ДПЕК і
дозволить реалізувати нашу го-
ловну мету — зробити видобуток
вугілля в Україні безпечною, —
прокоментував підсумки зустрічі
генеральний директор ДПЕК Мак-
сим Тимченко. — Щорічний обсяг
співробітництва ДПЕК з українсь-

кими науковими
установами стано-
вить 65 млн грн.
Технічні рішення
українських вчених
цінні тим, що спи-
раються на знання
специфіки вугле-
видобутку в Укра-
їну, тому ми маємо
намір нарощувати
свої інвестиції у
вітчизняну науку.
Ми вдячні Націо-

нальній академії наук за надану
можливість взяти участь у
засіданні Президії і вважаємо да-
ну подію початком якісно нового
етапу у взаємодії бізнесу і науко-
вого співтовариства в Україну».

Довідка:
ДПЕК — найбільша приватна

вертикально-інтегрована енерге-
тична компанія України. Входить
до складу фінансово-промислової

групи «Систем Кепітал Мене-
джмент» (СКМ). Підприємства
ДПЕК створюють ефективний ви-
робничий ланцюжок від видобутку
і збагачення вугілля до генерації
та продажу електроенергії.

У вугільний блок ДПЕК входять
ВАТ «ДПЕК Павлоградвугілля»
(об’єднує 1 0 шахт), ТОВ «ДПЕК
Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ
«ДПЕК Шахта Комсомолець Дон-
басу», ТОВ «ДПЕК Ровенькиан-
трацит» (6 шахт і 3 збагачувальні
фабрики), ТОВ «ДПЕК Свердло-
вантрацит» (5 шахт і 3 збагачу-
вальні фабрики), а також п’ять
збагачувальних фабрик.

Підготувала
Дарина CУХОНІС-БУТКО,

інформаційно-аналітичний центр
НГУ.

Холодним січневим
ранком на станції метро
Вашингтона розташувався
чоловік і став грати на
скрипці. Протягом 45 хви-
лин він зіграв 6 творів. За
цей час, так як була годи-
на пік, повз нього пройшло
більше тисячі осіб,

більшість з яких поспішали на роботу.
За 45 хвилин гри тільки 6 осіб ненадовго зупинили-

ся і послухали, ще 20, не зупиняючись, кинули гроші.
Заробіток музиканта склав $ 32.

Ніхто з перехожих не знав, що скрипалем був Джо-
шуа Белл — один з кращих музикантів в світі. Грав він
один з найскладніших творів, з коли-небудь написаних,
а інструментом служила скрипка Страдіварі, вартістю $
3,5 мільйона.

За два дні перед виступом в метро, на його кон-
церті в Бостоні, де середня вартість квитка становила
$ 1 00, був аншлаг.

Гра Джошуа Белла в метро є частиною соціального
експерименту газети «Вашингтон Пост» про сприйнят-
тя, смак і пріоритети людей. Головними питаннями екс-
перименту були: у буденному середовищі в
невідповідний момент відчуваємо ми красу? Зупинимо-
ся, щоб оцінити її? Розпізнаємо талант у несподіваній
обстановці?

Висновок з цього експерименту такий:
Якщо ми не можемо знайти час на те, щоб ненадов-

го зупинитися і послухати кращі з коли-небудь написа-
них музичних творів у виконанні одного з кращих
музикантів планети; якщо темп сучасного життя на-
стільки затягує, що ми стаємо сліпі і глухі до таких ре-
чей — тоді що ж ще ми втрачаємо?

Підготувала Дарина СУХОНІС-БУТКО.

● НЕЙМОВІРНІФАКТИ
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…. В дописі Олега Чорногуза «Штрихи до портрета, або щиро про друга і мецената»

вміщеному в лютневому номері журналу «Бористен» за цей рік вкралася прикра помилка чи може

описка. Автор пише, що Михайло Воскобійник був багаторічним головним редактором

Багрянівської газети «Вісті з України». Насправді М. Воскобійник редагував «Українські вісті», а

згадану газету надсилала до діаспори комуністична влада з України та розповсюджувала

безкоштовно серед наших людей на Заході. Отож, йдеться про зовсім різні видання.
Василь ОЛІЙНИК (Каліфорнія, США).

●З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ

У педагогів і письменників є
спільне завдання — прищеплювати
юним людям розуміння вічних цін-
ностей, любов до книги, цікавість і
повагу до історії рідного краю.
Приємно відзначити, що до 80-річ-
чя нашої області у деяких школах
проводяться зустрічі з дніпропет-

ровськими письменниками, роблять
інсценізації їхніх творів.

20 лютого на міському конкурсі
для школярів «Під вітрилами висо-
ких почуттів» почесне третє місце
посіла вистава «Дніпро і Самара»,
створена театральним гуртом се-
редньої школи №83 (директор СШ
№83 Нуне Степанян) за однією з
новел-легенд книги «Амазонки Дні-
пра» дніпропетровської письмен-
ниці Олександри Кравченко
(Девіль). А наступного дня, 21 лю-
того, письменниця зустрічалася з
учнями і вчителями цієї школи, і ви-
ставу було повторено вже на шкіль-
ній сцені.

«З радістю я відзначала увагу
юних читачів до книг, до рідної
історії, — ділилася враженнями
Олександра Кравченко. — Без-
умовно, в цьому велика заслуга
шкільних вчителів, справжніх ен-
тузіастів своєї справи: Наталії Клюй
— вчителя історії, Світлани Струж-
ко — вчителя світової літератури,
Антоніни Зюзіної — вчителя україн-
ської мови і літератури. Вони були

головними організаторами зустрічі і
постановниками вистави, в якій
грали учні сьомого, дев’ятого і де-
сятого класів. Треба сказати, я
йшла на зустріч зі школярами з
особливим хвилюванням, адже у
школі №83 вчився мій син, а зараз
вчиться мій онук. До речі, на цій

зустрічі онук теж порадував мене,
прочитавши свій твір про Мо-
настирський острів. Я думаю, що та
творча атмосфера, яка панує в
школі №83, у багатьох дітях пробу-

джує таланти, відчуття краси, ба-
жання створювати щось цікаве».

Історична легенда «Дніпро і Са-
мара» була обрана для інсценізації
не випадково до 80-річчя нашої об-

ласті. Герої легенди — русич Дні-
про і половчанка Самара,
покохавши одне одного всупереч
ворожнечі між їхніми племенами,
символізують собою мрію про те,
щоб «колись, через багато років,
біля злиття їхніх улюблених річок
виросло місто, у якому люди не во-
рогували б через різну кров і віру, а
могли жити так, як велять серце і
розум». Юнака і дівчину рятують
боги їхніх рідних річок, затуливши
закоханих від ханських стріл непро-
никним туманом. Любов перемагає,
а разом із нею — мрія про могутнє і
велелюдне місто.

Постановники вдало обрали му-
зичний супровід (головна тема — із
опери А.Бородіна «Князь Ігор»),
історичний відеоряд на екрані, ко-
стюми для юних акторів. Учні грали
щиро, з захопленням, втілюючись і
в давніх русичів, і в половчан (го-
ловні ролі виконували Настя Федо-
рова і Федір Бородін).

Що ще можна додати? Минають
роки, змінюються суспільні систе-
ми, розвивається техніка, але
незмінними залишаються головні

підвалини виховання: якщо вчитель
з душею ставиться до своїх учнів і
свого предмету, то це обов’язково
принесе добрі плоди.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

ВИХОВАННЯ ТВОРЧІСТЮ
(талановитому місту — талановиті діти)
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Історично так склалося, що
ідентифікація кожної людини на
землі починається з неповторного
власного імені, яке людина отри-
мує, народжуючись, і зберігає все
життя. У різних суспільствах іс-
нують різні системи власних імен.
Скажімо, у ісландців немає
прізвищ; чехів, поляків та болгар
так само, як німців і французів, не
називають по батькові; у деяких на-
родів Океанії немає ані прізвищ, ані
назв по батькові тощо.

Древні слов’яни, як і древні гре-
ки, кельти, германці та тюрки, мали
лише по одному імені — власному
у вузькому смислі; друге ім’я могло
з’являтися лише зрідка (за місцем
походження або видом занять). З
часом у східних слов’ян склалася
триєдина система ідентифікації:
власне ім’я, назва по батькові та
прізвище. Назва по батькові заро-
джувалася в цій системі як вира-
ження особливого ставлення до
людини: іменування людини на ім’я
та по батькові засвідчувало ввічли-
ве, шанобливе ставлення до особи,
підкреслювало повагу до неї. Ця
особлива повага закарбована в на-
родній формулі, з якою зверталися
до незнайомця: «Як тебе звати-ве-
личати?» Це звертання передбача-
ло відповідь, що складалася з імені
та по батькові, адже слово велича-

ти поряд зі значеннями «прослав-
ляти, ушановувати» має значення й
«називати по батькові».

Тож сьогодні разом з іменем,
народжуючись, ми одержуємо не
лише спадкоємне сімейне найме-
нування — прізвище, але й горде
право називатися сином або доч-
кою свого батька.

Назва по батькові — це не тіль-
ки один з компонентів ознаки
суспільної ідентифікації людини, це
й специфічна мовна одиниця, що
має свої правила граматичного
оформлення, написання, перекла-
ду іншими мовами. Зважаючи на
«подвійне життя» в українсько-
російському онімному просторі, на-
зви по батькові, як і власні ім’я та
прізвища, потребують ретельної
уваги лінгвістів, особливо в пло-
щині їхнього унормування та ко-
дифікації у спеціальних словниках.
І якщо практика створення слов-
ників власних імен та прізвищ є вже

традиційною як для російської, і
для української лексикографії, то
словників назв по батькові
до сьогодні ще не було.

Чи не першою спробою
такого типу став «Словник
назв по батькові», який бу-
ло презентовано в Облас-
ному центрі історії та
розвитку української мови
Дніпропетровського націо-
нального університету імені
Олеся Гончара напередодні
Міжнародного дня рідної
мови. Його автори — нау-
ковці факультету українсь-
кої й іноземної філології та
мистецтвознавства ДНУ —
декан факультету, проф. І .
С. Попова, директор Об-
ласного центру, доцент ка-
федри української мови
Н. С. Голікова та доцент
кафедри загального та
російського мовознавства І .
І . Турута, уже відомі в
Україні як співавтори інших
лексикографічних видань
Обласного центру.

Розроблений у відповідь на по-
треби практики оформлення
офіційних документів (паспортів,
посвідчень, атестатів тощо), а са-
ме: чисельні звертання до праців-
ників Обласного центру історії та
розвитку української мови із запи-
таннями щодо правильного напи-
сання як українських (наприклад,
Євгенійович чи Євгенієвич), так і
російських (наприклад, Валерьевич
чи Валериевич) назв по батькові,
словник надає інформацію не лише
щодо орфографії назв по батькові,
але й щодо встановлення імен, від
яких утворені патроніми (назви по
батькові), ідентифікації назв по
батькові щодо офіційних і неофіцій-
них варіантів одного українського
імені та відповідно до російських
імен і по батькові, які відображені в
документах радянського походжен-
ня багатьох громадян України.

Словник складається із двох
розділів. Перший з них — «Словник
українських назв по батькові»
містить словотвірно-етимологічні
гнізда, які відкриває офіційне чо-
ловіче ім’я. Словникова стаття
включає не лише похідні назви по
батькові чоловічого та жіночого ро-

ду, але й усі неофіційні варіанти
власного імені і , відповідно, похідні

від них по батькові. Той самий
принцип подання матеріалу збері-
гається й у другому розділі, назва-
ному «Російсько-українські
відповідники чоловічих імен та по
батькові» і структурованому як
російсько-українська паралель та-
ких відповідників.

Слід відзначити широку фак-
тичну базу словника, укладаючи
яку, автори спиралися на найавто-
ритетніші словники власних імен,
розроблених українськими і росій-
ськими лінгвістами. Це «Словник
українських імен» І . І . Трійняка (К. ,
2005) та «Словарь русских личных
имен» Н. О. Петровського (М. ,
1 966; 2000).

Словник адресовано передусім
службовцям державних установ,
які працюють з документами осо-
бового складу, але стане він у на-
годі філологам і всім, хто
цікавиться власними іменами лю-
дей та їхнім писемним оформлен-
ням.

«Словник назв по батькові» має
практичне, нормативно-регулююче
й наукове значення, оскільки
суспільне функціонування власних
назв потребує постійного контролю,

Тамара ПРИСТАЙКО,
доктор філол. . наук, професор, завідувач кафедри загального та російського мовознавства ДНУімені Олеся Гончара

ЯК ТЕБЕ ЗВАТИ-ВЕЛИЧАТИ?
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а в багатьох випадках і регулюван-
ня з боку лінгвістів. Виходячи з
цього, думаю, що словник знадо-
биться науковцям, які переймають-
ся проблемами встановлення
офіційності деяких патронімів.
Наприклад, у наукових колах й до
сьогодні ведеться дискусія про
принципи сімейної ідентифікації в
суфіксах імен по батькові під час
перекладу з російської мови
українською й навпаки. Цей прин-
цип передбачає зміну російських
суфіксів -ович-, -евич- і -овн-,
-евн- на близькі за звучанням
українські еквіваленти -ович- та
-івн- (-ївн-), які зрозумілі в обох мо-
вах і не руйнують інформацію про
ім’я батьків: Іван — Іванович,
Іванівна; Юрій — Юрійович,
Юріївна. У цьому контексті диску-
туються утворення Миколайович і
Миколаївна від імені Микола. Так,
В. Мозговий та Н. Мозгова вважа-
ють, що такі назви по батькові мож-
ливі лише від імені Миколай, а діти
Миколи — це Миколовичі та Ми-

колівни.
Автори «Словника назв по бать-

кові» займають позицію, яка, на
наш погляд, відповідає традиційно-
му вживанню патронімів Миколайо-

вич, Миколаївна та Миколович,

Миколівна як варіантів до імені Ми-

кола, віддаючи перевагу першим з
них.

Звичайно, що робота з удоско-
налення словника має бути про-
довжена, і її результати ми
сподіваємося побачити в другому
виданні словника, потреба в якому
очевидна, оскільки видання вий-
шло невеликим накладом, який не
може задовольнити існуючий попит.
Хотілося б рекомендувати авторам
в наступному виданні Словника по-
дати ще один розділ, який містив
би українсько-російські відповідни-
ки чоловічих імен та по батькові і
змінив би свій лексикографічний
статус на українсько-російський та
російсько-український словник назв
по батькові.

Наприкінці хотілося б нагадати,
що кожний новий словник, який
з’являється на книжковій полиці, —
це результат кропіткої і тривалої
роботи збирачів мовних скарбів. Як
земля віддає зі своїх надр корисні
копалини їхнім шукачам, так і мова
ділиться глибинними багатствами,
розпорошеними й припорошеними
часом, з тими, хто здатен їх знайти,
зібрати й передати в користування
людям.

◙

● НА КОНКУРСТВОРЧОЇМОЛОДІМАРУСІТА ІВАНА ГНИП

***

Час ставати українцями
На святій своїй землі,
Не вклонятися чужинцям,
І не скімлити в імлі.
Досить плакати, стогнати,
Побратими дорогі, -
Час Вітчизну будувати,
Засукавши рукави.
В рідній Хаті пановати
І насаджувать своє,
Твердо одкоша давати,
Коли хтось у спину б’є!
Підіймаймося, панове,
Гоймо шрами від ярма!
Доки служимо Державі –
Доти жиєм не дарма!

ПРАПОР

Тепер ти гордо майориш під
небесами,
Здолавши до визнання
довгий шлях,
Утверджуючи єдність поміж
нами.
Наш український синьо-
жовтий стяг -
Опора незалежної Держави!

***

Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату; опочий,
Бо ти аж надто вже

втомилась,
Гріхи синовні несучи…
Тарас Шевченко
Ну, то ми Українці? Чи то
так, лиш до слова?
Я запитую вас, мої сестри й
брати?
Чи потрібні вам Воля, і Хата,
і Мова,
Що її, наче скарб, мусим всі
берегти?
Ви скажіть мені, люди, чи є
ми народом?
І чи наша Вітчизна для вас
дорога?
А чи впали найкращі дарма
за свободу
І рідніша за Волю вам
Московська Орда?
Як ви легко забули Тарасове
слово,
Що з колін підіймало
занімілих рабів!
Нарізає матуся дитяті
малому
На душі колибєльно-
московський спів!
Де ви бачили це на всім
білому світі,
Щоби так зневажали країну
свою?
Достеменно, таких, як ось
ви, «патріотів»,
Я більше ніде не знайду…

***

Я на ніч почитаю Стуса,
За Україну помолюсь,
Бо хтось же це робити
мусить?
Бо ще ж потрібно це комусь?

А потім трохи поримую
Віршів про волю-рідний рай,
Й з новою силою відчую,
Свою потрібність цим краям.

◙
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27 лютого 201 2 року випов-
нюється 80 років від дня утворення
Дніпропетровської області. Як відо-
мо, вона налічує всього 5,3 % тери-
торії України, або 32 тисячі
квадратних кілометрів, і 7,5 % насе-
лення нашої держави, але є одним
із провідних регіонів України з ро-
звинутим аграрно-промисловим
комплексом, сучасною освітою,
наукою та культурою.

Саме цій події — 80-річчю Дні-
пропетровщини — був присвячений
«круглий стіл» «Дніпропетровська
область: віхи історичного поступу»,
який відбувся напередодні ювілею
на історичному факультеті Дніпро-
петровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара у
предметній аудиторії «Видатні діячі
України». У заході взяли участь
провідні науково-педагогічні та нау-
кові працівники історичного фа-
культету, а також студенти
бакалаврату, які опановують цю те-
матику в циклі навчальних дисци-
плін.

На засіданні були заслухані та
обговорені кілька доповідей. Зокре-
ма, із доповіддю «Дніпропетровські
терени в ритмах історії» виступив
Сергій Іванович Світленко, д. і .н. ,
професор, декан історичного фа-
культету, заслужений працівник
освіти України. Доповідь «Дніпро-
петровська область за радянських
часів» представив Олексій Борисо-
вич Шляхов, д. і .н. , професор,
завідувач кафедри української
історії та етнополітики. З темою
«Дніпропетровщина періоду неза-
лежної України» ознайомив присут-
ніх Олександр Федорович Нікілєв,
д. і .н. , доц. , професор кафедри
історії України. Під час «круглого
столу» доповідачі розкрили цілісну
панораму історичного поступу краю
від давнини, акцентувавши на акту-
альних проблемах сучасності.

На початку засідання проф. С. І .
Світленко підкреслив: «Наш захід
має науково-просвітницький харак-
тер, він повинен донести до сту-
дентства історичну пам’ять про
розвиток нашого краю, про основні
віхи історії і тим самим дати чітке
усвідомлення історичних витоків,
особливостей сьогодення і накре-
слити перспективи наступного ро-
звитку.

Відомо, що Дніпровсь-
ке Надпоріжжя має давню
історію, — продовжив
Сергій Іванович. — Вже за
часів енеоліту — бронзи
простежується зароджен-
ня культурних зв’язків
регіону з давньосхідним та
європейським світами, об-
мін продуктивними ідеями
в галузі металообробки,
колісного транспорту та
духовності. В І тисячолітті
до н.е. в південних райо-
нах області сформувався
центр Великої Скіфії. За
часів Київської Русі Над-
поріжжя стало ареною
протистояння давньорусь-
ких дружин і нових кочо-
виків зі сходу: хозарів,
печенігів, половців.
Особливу роль Придніпровський
край відіграв у творенні історії
України козацької доби. Наприкінці
ХV — у ХVІІ І ст. він став місцем за-
родження і становлення українсь-
кого козацтва, Запорозької Січі, які
на віки стали символами боротьби
українців за свободу. Територія су-
часної Дніпропетровщини стала
центром земель „Війська Запорозь-
кого“. В останній чверті ХVІ І І ст. від-
крилася нова — імперська епоха в
історії нашого міста та всього Прид-
ніпровського регіону. На землях за-
порожців розташувалися гарнізони
царських військ. Величезні земель-
ні площі отримали російські уря-
довці, офіцери, поміщики та
іноземні колоністи — німці, ме-
ноніти та ін. , які ставали підданими
Російської імперії. Територія сучас-
ної Дніпропетровщини була поділе-
на по Дніпру: лівобережна її
частина увійшла до складу Азовсь-
кої, а правобережна — до Ново-
російської губернії. В цей період на
лівому березі Дніпра, там, де Кіль-
чень впадає до Самари, було
засновано Катеринослав, який став
губернським центром Азовської гу-
бернії. У 1 783 р. з Азовської й Но-
воросійської губерній утворилось
Катеринославське намісництво, а в
наступному році губернське місто
Катеринослав було перенесено на
правий берег Дніпра, на місце су-
часної адміністративної частини
Дніпропетровська. У 1 796 р. цар

Павло І створив Новоросійську гу-
бернію з центром у Катеринославі,
перейменованим на Новоросійськ.
Наступна адміністративно-тери-
торіальна реформа була проведе-
на царем Олександром І у 1 802 р. ,
коли знов відновлюється Катерино-
славська губернія з центром у Ка-
теринославі, яка з незначними
змінами проіснувала до 1 91 9 р.
Скасування кріпосництва та царські
реформи Олександра І І 60 — 70-х
рр. ХІХ ст. відкрили нову епоху в
історії краю, характерними прикме-
тами якої стали зародження нових
демократичних традицій, бурхливі
процеси розвитку промисловості,
ринкових відносин, містобудування.
Історична доба революції та грома-
дянської війни 1 91 7—1 921 рр. була
часом суворих випробувань для
Придніпров’я, яке стало одним з
епіцентрів боротьби між військови-
ми частинами Української Цен-
тральної Ради, більшовиками,
денікінцями, махновцями та ін. У
ході цього протистояння влада в
Катеринославі змінювалася до
двох десятків разів. Унаслідок цієї
боротьби в 1 920 р. в регіоні встано-
вилась Радянська влада. Так роз-
почався новий — радянський
період в історії нашого міста та рід-
но краю».

Як зазначив проф. О. Б. Шля-
хов: «27 лютого 1 932 року була
утворена Дніпропетровська об-
ласть з обласним центром у Дні-
пропетровську в складі 60 районів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ:
ВІХИ ІСТОРИЧНОГО ПОСТУПУ
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До 1 939 р. до складу Дніпропет-
ровської області входила також те-
риторія сучасної Запорізької,
частини Кіровоградської та Мико-
лаївської областей. Згодом кіль-
кість районів неодноразово
змінювалася. Складні випробуван-
ня випали на долю мешканців в ро-
ки Великої Вітчизняної війни.
Німецько-фашистські загарбники
встановили найжорстокіший режим
окупації, який тривав 2 роки і 6 мі-
сяців. На території області окупан-
ти влаштували 1 0 концтаборів,
знищили понад 78 тис. цивільного
населення та 37 тис. військовопо-
лонених, примусово вивезли до
Німеччини більше 1 76 тис. осіб.
Але завдяки зусиллям Радянської
армії, партизанів, підпільників наш
край був звільнений від нацистів у
другій половині 1 943 — на початку
1 944 р. Повоєнний період вимагав
від жителів величезних зусиль для
відбудови зруйнованого війною на-
родного господарства та налаго-
дження мирного життя. У
повоєнний час наша область не
тільки відбудувала, але й модерні-
зувала аграрно-промисловий
комплекс, систему освіти, науки,
духовно-культурного життя».

У доповіді проф. О. Ф. Нікілєва,
зокрема, йшлося: «Сьогодні Дніпро-
петровськ є космічною столицею,
діловим центром Незалежної
України. Тут зусиллями сучасної
влади робиться все для забезпе-
чення модернізації економіки, якіс-
ного підвищення соціальних
стандартів життя населення, утвер-
джується пілотний проект реформи
охорони здоров’я, вдосконалюється
інфраструктура області, вводяться
нові об’єкти й підприємства. Все це
робиться заради людей, на благо
подальшого процвітання Придні-
пров’я як складової частини неза-
лежної української держави».

Учасники «круглого столу» дій-
шли висновку, що значний науково-
технічний та освітній потенціал, ба-
гатогалузева промисловість, аграр-
но-промисловий та будівельний
комплекси, розвинутий транспорт і
зв’язок, а головне, наш «золотий
фонд» — працьовиті й патріотичні
жителі рідної Дніпропетровщини —
надійна запорука того, що наша об-
ласть завжди буде вагомим чинни-
ком подальшої демократизації,
соціально-економічного та культур-
но-освітнього піднесення незалеж-
ної України.

Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУім. О.Гончара.

,

На обласний етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів хіміко-біологічного від-
ділення МАН подано 261 науково-дослід-
ницька робота учнів із 25
регіонів області, 1 01 учень
посіли призові місця.

Для порівняння: у 2006
році приймало участь 1 53
учня із 1 5 районів та міст
області.

Розподіл робіт по сек-
ціях складає:

- психології та соціології
— 52;

- медицини — 35;
- валеологія — 35;
- аграрні науки генетики

та селекції — 31 ;
- загальної біології і біо-

логії людини — 29;
- екології та охорони довкілля та

раціонального природокористування —
27;

- хімії — 26;
- ботаніки, зоології та лісознавства —

1 4;
- біотехнологій — 1 2.
У складі журі конкурсу-захисту в цьо-

му році працювало 35 науковців, із них 6
професорів, 24 кандидата наук та провід-
них спеціалістів вищих навчальних за-
кладів, які забезпечили високий рівень
вимог до юних науковців під час конкур-
су.

Більшість науково-дослідницьких ро-
біт підготовлено в лабораторіях і на ка-
федрах вищих навчальних закладів під
керівництвом вчених.

Різноманітна і досить цікава темати-
ка науково-дослідницьких робіт. Най-
більша кількість тем підготовлена на
місцевому матеріалі. Це «Вивчення рід-
кісних та зникаючих тварин і рослин Дні-
пропетровщини», «Вивчення механізмів
структурно-функціональних перебудов
екосистеми водойм Придніпров’я в умо-
вах антропогенного тиску». Науково-до-
слідницькі роботи учнів Криворіжжя
присвячені проведенню рекультивацій-
них заходів на відпрацьованих землях
гірничодобувних підприємств.

Учні секції аграрних наук проводять
дослідження по вивченню вітчизняних гі-
бридів і сортів овочевих та польових
культур. Актуальним стали дослідження
по регулюванню росту та розвитку деко-
ративних рослин. Значно збільшилась

кiлькiсть робіт, за напрямком тваринниц-
тва та птахівництва.

Причини та профілактику багатьох
захворювань досліджують в своїх

науково-дослiдницьких роботах майбутні
медики.

Особливо турбують їх теми, пов’язані
з ростом захворювань у Днiпропетровсь-
кiй області, таких як туберкульоз, анемія,
серцево-судина недостатність, порушен-
ня зору у дітей шкільного віку.

Теми науково-дослiдницьких робіт
юних психологів пов’язані з вивченням
комп’ютерної та інтернетної залежності у
пiдлiткiв, впливом телереклами на фор-
мування цiннiсних орiєнтацiй у молоді, з
соціальними проблемами девiантної по-
ведінки неповнолітніх у сучасних умовах
та інші.

Наше вiддiлення має високі не лише
кiлькiснi, а й якiснi показники. Так, напри-
клад, з 2000 по 2011 piк на Всеукраїнсь-
ких конкурсах МАН стали призерами i
переможцями 63 учня, 5 із них отримува-
ли стипендію Президента України. Це уч-
ні Криворізького обласного ліцею-
інтернату для сільської молоді, Дніпро-
петровського обласного медичного лі-
цею-інтернату та Новомосковського
міського ліцею «Самара».

За 1 8 pоків творчої працi хiмiко-бiо-
логiчного факультету Днiпропетровського
вiддiлення Малої aкaдeмії наук Укрaїни
бiльше нiж 1 000 випускникiв стали сту-
дентами обраних факультетiв рiзних ви-
щих навчальних закладiв нашого міста та
України. Найбiльш активнi i здiбнi члени
Малої aкaдeмії наук зробили крок у ве-
лику науку.

Переможцями конкурсу визначено 1 4
учнів.

Інф. ГОУНОДА.

З 10—12 ЛЮТОГО 2012 РОКУ ПРОВОДИВСЯ ОБЛАСНИЙ
КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-
ЧЛЕНІВ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДВ МАН УКРАЇНИ
НА БАЗІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ДНУ, ДДАУ, УДХТУ

ТА ДОМЛІ «ДНІПРО» І ЗСШ№ 140
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Пластун-скавт
Слова пластун і скавт — синоніми.

Скавт в англійській мові — розвідник (ро-
звідувач). Козаки називали розвідувача —
пластуном.

Світовий скавтінґ
Брітанський ґенерал Роберт Бейден-

Павел (Бі-Пі) брав участь у бурській війні
1 899—1 902, коли переконався, що мо-
лодь здібна до надзвичайних вчинків, але
потребує ідейної і практичної підготовки.
Коли Бі-Пі повернувся до Англії, покинув
військову службу і занявся вихо-
ванням молоді. Створив систему
самовиховання, яку в 1 908 р. опи-
сав в книжці Scouting for Boys
(Скавтінґ для хлопців).

З Англії скавтінґ душе швидко
поширився по багатьох країн світу і
став світовим рухом. В більшості
країн, дівчата творили свою власну
окрему організацію побудовану на
тих самих засадах, що скавти. З
часом деякі скавтські організації
охопили й хлопців і дівчат. Сьогодні
в більшості країн дівчата й хлопці
творять спільну організацію, напр. ,
в Канаді, а в деяких вони творять
окремі організації, напр. , в США.
До Пласту дівчата і хлопці належа-
ли від самого початку.

Етапи історії Пласту
Перший етап (1 911—1 920) По-

чаток
В 1 911 р. у Львові, д-р Олек-

сандер Тисовський (Дрот), Петро
Франко та Іван Чмола заснували перші
пластові гуртки. Гурток Дрота існував при
Академічній гімназії у Львові, де
1 2.04.1 91 2 гурток склав пластову присягу.
Тому дата 1 2 квітням 1 91 2 вважається
офіційним початком Пласту. До 1 91 4
хлоп’ячі і дівочі пластові відділи існували
в Галичині при всіх українських і багатьох
польських гімназіях, де були учні українці.

У 1 91 4 Пласт поширився поза межі
Галичини і розвинувся на Буковині. Під
час визвольних змагань за українську
державу (1 91 7—1 91 9) Пласт розвинувся і
поширив свою діяльність на центральні та
східні частини України.

Другий етап (1 920—1 930) Розвиток
Україна не збереглa свою незалеж-

ність. З початоком 1 920-их років Східна
Україна стала частиною Радянського Со-
юзу. Більша частина західної України по-
пала під польську владу, а менша — під
чеську, румунську і згодом угорську. В ра-
дянській частині (СРСР) Пласт був забо-
ронений, а на західних землях Пласт
пожвавив свою діяльність — розвивався в
Галичині, поширився на Закарпаття, Во-
линь і Пряшівщину.

З часом Пласт з’явився також серед
української еміґраційної молоді в країнах
Західної Європи. Протягом 1 920-их і 1 930-
их років у Канаді творилися групи пла-
стунів-скавтів головно при парафіях. В
1 924 в Канаді була зареєстрована ор-
ганізація молоді Пласт при товаристві Січ.
Вона діяла кілька років, але не мала ор-
ганізаційного зв’язку з галицьким Пла-
стом. Також протягом 1 920-их років
постали пластові-скавтські групи при па-
рафіях в США, але більшість груп довго
не проіснували.

На західних українських землях Пласт

розвивався по містах і селах — в Галичині
при українських середніх школах, на Во-
лині при Просвітах. До Пласту вступала
молодь із селянських, робітничих і про-
фесійних родин. Проводом Пласту стала
Верховна Пластова Команда. Відбували-
ся мандрівні, і постійні табори. Митропо-
лит Андрій Шептицький подарував
пластунам площу на горі Сокіл в Карпа-
тах. Появилася книжка д-ра О. Тисовсько-
го «Життя в Пласті» й почав виходити
пластовий журнал «Молоде Життя».

Пласт розгортав щораз ширшу діяль-
ність: в 1 925 було 37 юнацьких куренів і
понад 2000 пластунів і пластунок а в 1 930
було 93 курені і 6000 пластунів, і пласту-
нок. Але польській владі не подобалося
те, що Пласт виховував свідомих україн-
ців і влада заборонила пластову діяль-
ність — на Волині в 1 928 році, в Галичині
в 1 930 році.

Третій етап (1 930—1 944) Таємний
Пласт

Хоч Пласт був заборонений, пластуни
в Галичині далі працювали таємно під ви-
глядом організації — Комісії Виховних
Осель і Мандрівок Молоді (КВОММ) і під
опікою товариства Рідна Школа. Працєю
керував таємний провід — Пластовий
Центр. Пластових провідників, яких ви-
кривали, польська влада гостро карала
арештами та ув’язненням у концентрацій-
них таборах.

Після Першої світової війни пластова
діяльність відкрито розвивалася по За-
карпаттю, в той час частиною Чехо-Сло-
ваччини. В Празі пластуни створили
пластову організацію, Союз Українських
Пластунів Еміґрантів (СУПЕ). Коли в 1 938
році Карпатська Україна проголосила не-
залежність, пластуни Закарпаття включи-
лися в громадську та військову діяльність,
допомогли творити Карпатську Січ. В
1 939 мадяри окупували Закарпаття і при-
пинили діяльність Пласту.

В 1 939 вибухла Друга світова війна.
Перші совєти, а тоді німці окупували
українські землі і не дозволили відновити
Пласт. Пластуни дальше діяли таємно під
назвою Виховної Спільноти Української
Молоді (ВСУМ).

Четвертий етап (1 945—1 950) Перехід-
ний час.

Після війни, велике число українців
опинилися поза межами України, головно
в таборах переселенців в Німеччині і Ав-
стрії. Там Пласт відновив свою діяльність.
Пластовий провід — Головна Пластова
Старшина і Головна Пластова Рада — бу-
ли в Мюнхені.

В 1 947 р. пластуни почали переїздити
до нових країн поселення — Америки, Ка-
нади, Австралії, Арґентини і Великобри-
танії. З’явилися пластові групи також в
Тунісії, Франції, Бразилії. Невелике число

пластунів залишилися в Австрії і
Німеччині.

Пятий етап (1 950—1 990) Пласт
по світі

На початку 1 950-их років,
створено крайові пластові проводи
в шістьох країнах (Америці, Ка-
наді, Австралії, Арґентині, Велико-
британії і Німеччині). Щоб
затримати єдність Пласту, в 1 954
р. крайові організації створили
Конференцію Українських Пласто-
вих Організацій (КУПО).

Пластові заняття розвивалися
в нових місцевостях. Окрім щотиж-
невих пластових занять, відбува-
лися літні та зимові табори,
виходили пластові журнали «Го-
туйсь для новацтва» і «Юнак для
юнацтва» і «Пластовий шлях» для
дорослих. Реґулярно відбувалися
вишколи виховників та вишкільні
табори — Золота Булава, Школа

Булавних та Лісова Школа. В усіх міс-
цевостях пластуни підшукували для себе
пластові домівки, в деяких містах за-
куплювали власні доми і оселі. Пласт зао-
хочував своїх членів працювати в
українській громаді, а пластові групи бра-
ли участь у різних громадських проєктах.
В 1 990 році найбільше число пластунів
було в Америці, друге — в Канаді. Разом,
в той час, було около 5000 пластунів у
світі.

Шостий етап (від 1 990 р) Відродження
Пласту в Україні

Наприкінці 1 980-их років у Радянсько-
му Союзі змінилася політична ситуація і
постали організації, які сприяли націо-
нальному відродженні. В Україні з’явила-
ся інформація про Пласт, пластова
література, і почалися контакти із пласто-
вими організаціями поза Україною. Виник-
ли пластові групи в різних місцевостях —
в Луцьку, Києві, Донецьку, але найширше
Пласт розвинувся у Львові.

Змагання за самостійність і проголо-
шення незалежної України в 1 991 р. спри-
яли розвиткові Пласту. В квітні 1 991
затверджено крайовий статут і назву
Пласт — Українська Скаутська Ор-
ганізація. Пластуни з діяспори допомага-
ли з матеріялами, запрошеннями на
вишколи виховників, і брали участь у пер-
ших вишколах в Україні. У жовтні 1 991
Пласт України прийнято до КУПО. У той
час почалися контакти із світовим скав-
тінґом, щоб увійти в міжнародний скавтсь-
кий рух.

В 1 990 р. почалося організування
пластових груп у Польщі і в Словаччині.
Обидві крайові організації увійшли в КУ-
ПО в 1 991 р.
Джерело: plast.ca/about/istoria-plastu/index.shtml

● ДО 100-ЧЯ ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇМОЛОДІЖНОЇОРГАНІЗАЦІЇ«ПЛАСТ»

ІСТОРІЯ ПЛАСТУ

Пластуни в Україні в 20-х роках минулого століття
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— Шановний Сергій Олексан-
дрович, жоден людський орган
не має стільки поетичних
порівнянь, так не оспіваний в
народній творчості, мистец-

тві та літературі як серце. Ми
бажаємо всього найкращого від
усього серця, людині, яку
відрізняють моральні чесноти,
ми називаємо людиною з вели-
ким серцем. Близькі стосунки
поміж чоловіком і жінкою ми ха-
рактеризуємо як «справи сер-
дечні». А ще є хоробре, добре,
відважне та любляче серце.
Всього й не перерахувати. І
якщо на загально пізнавально-
му рівні: що уявляє з себе наше
серце? Як воно виглядає? І що
дозволяє цьому живому мото-
ру так довго трудитися без
зупинки та перепочинку?

— Серце людини — один з
життєвоважливих органів, цен-
тральна складова серцево-судин-
ної системи організму, що
забезпечує доставку і розподіл
кисню та поживних речовин до всіх
органів і систем. З анатомічної
точки зору це м’язове утворення,
що складається з 4-х порожнин
(камер), що має свій сполучнотка-
нинний каркас і клапанний апарат,

спеціалізовану систему проведен-
ня електричних імпульсів, систему
внутрішньої саморегуляції та
пристрої, що сприймають і переда-
ють інформацію для зовнішніх си-

стем регуляції.
Розмір серця

здорової людини
відповідає розміру
стиснутої руки у ку-
лак. З біологічної
точки зору сер-
це — це насос, що
має механічну ча-
стину, електричну
схему, систему на-
стройки і регулю-
вання, комунікації
припливу і відтоку.
Моторесурс серця
як насоса оціню-
ється в 5—7-х 1 09
циклів скорочення і

розслаблення, що носять активний
енергетично залежний характер,
що забезпечується еволюційно ви-
робленими механізмами перекла-
ду енергії хімічних реакцій
окиснення в рухову енергію, що
забезпечує механічну роботу ско-
рочувальних білків серцевого
м’яза. Власне «витривалість» сер-
цевого м’яза значно перевершує
свої можливості, у порівнянні з
більшістю життєвоважливих ор-
ганів і тканин людського організму.
У конкретної людини строки і
якість служби серця, в першу чер-
гу як насоса, визначаються гене-
тичними факторами (те, що тато з
мамою дали), умовами і способом
життя (різного ступеня можливості,
зміни, фактори зовнішнього сере-
довища). Реальне медичне втру-
чання (від таблетки до пересадки
серця) може вплинути на моторе-
сурс в межах 1 0—1 5% в обидва
боки, а от решта залежить від лю-
дини та середовища проживання,
особливо від соціуму.

— Якщо знову ж таки повер-

нутися до алегорій та порів-
нянь, то чи можемо ми справді
проводити якісь паралелі і ро-
бити висновки про морально-
етичні якості особистості,
спираючись на дослідження
кардіологів. Чи подібне не
більше як творення поетичних
міфів про один з найваж-
ливіших органів нашого ор-
ганізму?

У сучасній кардіології досить
добре описані механізми реакції
серцево-судинної системи і, влас-
не, зміни в роботі серця в залеж-
ності від тих чи інших умов, в яких
знаходиться організм людини. У
більшості випадків серце працює
як самокерований орган, вико-
нуючи основну задачу забезпе-
чення організму, реагуючи досить
однотипно при фізичних і психо-
емоційних навантаженнях. Але
при певних умовах (частіше —
серйозні органічні захворювання,
іноді погано переносяться відчут-
тя) зміни в роботі серця можуть
суттєво впливати на спосіб життя
(якість життя) аж до змін осо-
бистісного статусу пацієнта (фор-
мування невротичних і психо-
патичних розладів). Відомі певні
расові та етнічні особливості, реа-
гування серцево-судинної систе-
ми, зміни, пов’язані зі способом
життя та трудової діяльності, але,
здебільшого, люди хворіють сер-
цево-судинними захворюваннями
практично однаково будь-де. Не-
має серця «арійця» чи «раба», є
здорове і не здорове серце. Є
пацієнт, у якого здорове серце
завжди буде реагувати на будь-яке
захворювання, допомагаючи ор-
ганізму боротися, але немає здо-
рового організму при захворюванні
серця. Що стосується міфів і
поезії — безумовно, це прекрасний
художньо оформлений досвід
людства в описі фізіологічних і па-
тологічних реакцій з боку серцево-

СПРАВИ СЕРДЕЧНІ
Попри не просту ситуацію, яка нині склалася у вітчизняній медицині, українські

медики залишаються за рівнем фахової підготовки та практичних навичок
конкурентоспроможними порівняно з колегами з багатьох інших країн світу. Відома
річ, що одна з головних причин, яка нині гальмує охорону здоров’я в країні, недостатнє
фінансування медичної галузі. Також попри реляції влади щодо початку реформування
медичного забезпечення населення стан справ не набуває позитивних змін. Навпаки
все відчутніше стають прорахунки у медичній сфері в останні роки. Та, незважаючи на
це, ми можемо пишатися українськими лікарями. Це справді професіонали високого
класу. У цьому числі ми вміщуємо розмову редактора журналу «Бористен»,
письменника Фіделя СУХОНОСА із завідувачем відділенням Дніпропетровського
обласного кардіологічного центру Сергієм ПРАВОСУДОВИЧЕМ.
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судинної системи при різних ситу-
аціях, що допомагає і сьогодні про-
водити діагностику і лікування
захворювань серця.

— Ваше відділення заслу-
жило добру славу серед пацієн-
тів не лише Дніпропетров-
щини та України, а навіть за
межами держави. В чому, як
прийнято говорити, секрет
успіху? Що саме у Вашій роботі
та роботі Ваших колег є
найбільш вдалим і успішним?

Дякую за високу оцінку роботи
нашого відділення електрофізіоло-
гічної діагностики, відкритого в
1 992 році (у квітні нам 20 років).
Секретів «успіху» у нас немає, є
складові:

— Актуальність проблеми діаг-
ностики та лікування порушень
ритму серця: поширеність тільки
пароксизмального серцебиття, що
вимагає специфічного лікування,
серед населення більше 5%; при-
чиною і найбільш частим механіз-
мом (до 80%) раптової смерті є
аритмія; економічні витрати (на
лікування одного пацієнта з фібри-
ляцією передсердь протягом року
витрати в Євросоюзі становлять
до 3000 євро на 1 пацієнта).

— При створенні і в процесі ро-
звитку служби був і зберігається
принцип «замкнутого або повного
циклу» надання лікувально-діагно-
стичної допомоги пацієнтам з
аритміями від первинної діагно-
стики до радикального (оператив-
ного) лікування та динамічного
спостереження.

— Адміністративна підтримка
та лояльність в питаннях підбору і
навчання кадрів, створення умов
функціонування служби.

— Наявність і виховання висо-
кокваліфікованих співробітників,
молодшого персоналу, що став-
ляться до людини із захворюван-
ням серця не як до хворого (тобто
приреченого), а як до пацієнта
(тобто того, що «иерпмит, очікує
допомоги»).

— Практична та наукова
взаємодія зі співробітниками ДД-
МА (кафедра госпітальної терапії
№ 2 під керівництвом академіка
НМА, професора Г.В.Дзяка).

— Практично постійне навчан-
ня, участь у республіканських і
міжнародних конгресах і симпозіу-
мах, впровадження передових ме-
тодик діагностики та корекції
порушень ритму серця.

— Поширення досвіду та мето-
дик ведення пацієнтів з аритміями

у вигляді лекцій, доповідей, курсу
стажування на робочому місці, для
лікарів нашої області та інших об-
ластей України (Кіровоградська,
Запорізька, Херсонська, Донецька,
Одеська).

— Що найбільше дошкуляє
Вам у повсякденній діяльності?
Недостатнє фінансування,
низький, а часами просто ди-
кунський рівень, культури здо-
ров’я наших співгромадян, коли
до лікаря вже не йдуть, а
пацієнта просто привозять.
Чи якісь інші причини?

— У повсякденній діяльності,
мабуть, як і будь-якого працівника-
бюджетника, найбільше засмучує
те, що властиво сучасному стану
нашої країни: відсутність економіч-
ної впевненості в найближчому
майбутньому, нечіткість і неясність
у фінансуванні (в першу чергу) ро-
звитку охорони здоров’я в цілому і
конкретно нашого центру, повна
відсутність ясності в перспективі
придбання необхідного обладнан-
ня, можливості набору і навчання
нових кадрів. При роботі з пацієн-
тами найбільш засмучують пізнє
звернення, тобто необхідність «на-
здоганяти потяг» в плановому по-
рядку, часом усвідомлене бажання
пацієнта не приймати самостійно
рішення щодо вибору стратегії і
тактики лікування (дія за принци-
пом «Пан ось приїде, пан нас роз-
судить …»), бажання «щоб було
все, але краще, щоб нічого не ро-
бити … », часом неможливість ви-
конання правил ведення пацієнта
за місцем проживання через від-
сутність фахівців або можливості
адекватного контролю стану здо-
ров’я. На жаль, як і 20 років тому
при лікуванні пацієнтів з порушен-
ням ритму серця в більшій мірі
присутній ентузіазм у бажанні
лікаря досягти оптимального ре-
зультату.

— Ми можемо говорити про

«know-how» в кардіології доктора

Правосудовіча. Якщо так, то в

чому тоді полягає суть Вашого

методу? Які подальші перспекти-

ви його впровадження в щоденну

практичну медицину?

Говорити про «know — how» в
кардіології доктора Правосудовіча
складно, тому що не існує кардіо-
логії доктора Правосудовіча. До
речі, за освітою і вихованням я
лікар анестезіолог-реаніматолог.
Мені здається, що достатньо до-
тримуватися добре відомих прин-
ципів («зроби так, як ти хочеш,

щоб зробили тобі …», «сказав А,
говори і Б. .», «Від початку і до кін-
ця …», «не нашкодь …») при ліку-
ванні пацієнтів, аби твоя робота
могла бути правильно оцінена, а
при гарних результатах і гідно
відзначена.

— В багатьох ділянках
суспільно-виробничого життя
наш соціум порівняно з
цивілізованим світом пасе зад-
ніх. Не буду наводити сумну
статистику і в медичній сфері.
Але ось дивина. Попри певну
відсталість охорони здоров’я
наші спеціалісти конкуренто-
здатні на світовому ринку
праці, їх професіоналізм визна-
ють колеги з розвинутих дер-
жав Західної Європи, США,
Ізраїлю, Канади…

Визнання професіоналізму на-
ших провідних фахівців спеці-
алістами Західної медицини
вважаю цілком заслуженим і ціл-
ком зрозумілим з ряду причин:

— Традиційно в наших краях
лікарі відрізнялися енциклопедич-
ністю знань, самовідданістю в ро-
боті і завзятістю в досягненні мети,
виховуючи собі подібних;

—Українська середня та вища
освіта завжди була фундамен-
тально вищою «Західної»;

— Відмінною рисою нашого
фахівця завжди було вміння вико-
ристовувати часом вбогий набір
даних і не завжди в оптимальних
умовах (свого роду «професійна
спритність») для досягнення ба-
жаного результату;

— Як зазначалося вище люди
хворіють однаково, а отже і
проблеми, пов’язані з діагности-
кою та лікуванням однакові на За-
ході і на Сході, розмір капелюха і
кількість пальців на руці у лікарів
також однакові, а от умови ре-
алізації знань і умінь різні ;

— Наш фахівець звик працю-
вати ненормований робочий день,
намагаючись досягти бажаного
результату.
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— Нині багато йде розмов
про реформування системи
охорони здоров’я в країні. Од-
нак, наприклад, я так і не зміг
знайти якогось чіткого визна-
чення: а що все ж таки збира-
ються зробити? Очевидно, що
Ви повинні знати. І як це ре-
формування гіпотетично може
вплинути на «справи сердечні».
Себто, на один з найваж-
ливіших напрямків медицини —
кардіологію…

Згідно з пілотним проектом, що
здійснюється у Дніпропетровській,
Донецькій, Вінницькій областях та
м. Києві, реформування системи
охорони здоров’я передбачає 2
етапи (1 -й пройдений з літа до кін-
ця 2011 року — інвентаризація,
реорганізація установ, скорочення
ліжок і лікарських ставок, переве-
дення на контрактну основу, поча-
ток створення армії сімейних

лікарів шляхом насильницького
перекваліфікування, що вже оче-
видно вступає в конфлікт з діючою
Конституцією України) реор-
ганізації наявної системи (Н.Се-
машко). Поки пілотний проект
реформи, його офіційне висвітлен-
ня і трактування нагадує «потьом-
кінські села» і остаточний розвал
того гарного, що дісталося у спа-
док від СРСР. Досить зайти в Ін-
тернет, щоб переконатися про
невідповідність адміністративних
рапортів-роз’яснень і сумної ре-
альності.

— Загальновідомо, що меди-
цина за будь-якого соціального
ладу є віддзеркаленням со-
ціально — економічного рівня
розвитку держави. Начеб-то це
аксіома. Однак, як Ви прокомен-
туєте наступне. Країна, у якій
ми всі донедавна жили з неоко-
вирною назвою Союз Совєтсь-
ких Соціалістичних республік,
не відрізнялась високими стан-

дартами життя. За більшістю
показників добробуту населен-
ня це була країна третього
світу з нукліярною зброєю. Од-
нак, об’єктивно рівень охорони
здоров’я був доволі високим. Те
ж саме можна сказати нині про
Кубу. Маленька держава, що й
по сьогодні блукає манівцями
«побудови світлого майбут-
нього», де за рішенням партії
уряду на кожного громадянина
припадає одне куряче яйце на
тиждень, а зарплата у 40 до-
ларів США на місяць вважаєть-
ся дуже пристойною, змогла
створити одну з найкращих
систем охорони здоров’я у
світі…

Мабуть мається на увазі стан
здоров’я населення як відобра-
ження рівня розвитку країни. Си-
стема охорони здоров’я, є однією
із структур системи виконавчої

влади, може впливати
на здоров’я населен-
ня в межах 25—30%.

Можна згадати, як
завдяки чітко функ-
ціонуючій системі
охорони здоров’я в
Радянському Союзі
була переможена чу-
ма, сибірська вираз-
ка, натуральна віспа,
поліомієліт, не було
епідемії туберкульозу.

Реформування си-
стеми охорони здо-
ров’я без проведення

економічної реформи, без рішення
корупційних проблем, є дуже
проблематичним, а можливо
утопічно неможливим.

Ставка на створення інституту
сімейної медицини, на мою думку,
загрожує поверненням до земської
системи охорони здоров’я, яка бу-
ла досить прогресивною в кінці
XIX століття.

Для кардіології «чорні дні» по-
чалися з 2005 року, коли було ско-
рочено районних кардіологів,
зменшено кількість кардіологічних
ліжок по країні , ліквідовані ТЕ-
Бовскі бригади.

Малоймовірно, що сімейний
лікар зможе достатньо кваліфіко-
вано і адекватно виявляти, вести і
займатися реабілітацією кардіоло-
гічного пацієнта. До речі, в деяких
країнах Євросоюзу (наприклад,
Данія — з особистого спілкування
з провідним спеціалістом) сі-
мейним лікарям не довіряють ве-
дення пацієнтів зі складними

порушеннями ритму серця.
— У колись популярному ви-

дані «Літературна газета» бу-
ла така рубрика «Якби
директором був я..». Читачам
давали волю пофантазувати
на теми своєї професійної
діяльності. Сантехнік міг
поділитися своїми планами у
випадку, коли він би став
міністром житлового госпо-
дарства. А рядовий пожежник
міг викласти своє розуміння
поліпшення діяльності вогне-
борців в країні. Уявімо, що Ви
гість такої рубрики. Ваші про-
позиції щодо поліпшення ме-
дичного обслуговування в
країні?

З метою поліпшення медичного
обслуговування населення необ-
хідно вирішити ряд питань:

— Збільшення інвестування
державних коштів, коштів місцевих
бюджетів, страхових компаній,
благодійних внесків (дуже важли-
во, щоб останні були прозорими і
взаємовигідними) у розвиток си-
стеми охорони здоров’я, зокрема
кардіології;

— Максимальне державне за-
безпечення зараз, напевно,
найбільш актуальне, тому що дуже
велика різниця в можливостях
регіональних бюджетів, страху-
вання практично слабо розвинене,
а благодійність сумнівна;

— Підвищення авторитетності
та рівня забезпечення медичного
працівника як державного завдан-
ня;

— При підготовці фахівця до-
тримуватися поняття користувати-
ся знаннями та інформацією на
благо конкретного пацієнта (мис-
тецтво лікування);

— Підвищення відповідаль-
ності державних службовців і
«слуг народу» (депутатів всіх рів-
нів) за збереження та поліпшення
здоров’я і благополуччя нації. У
цьому сенсі цікавий досвід таких
країн як Франція і Німеччина, де
практично заборонене лікування
держслужбовців і членів парла-
менту за межами держави, що,
безумовно, сприяє їх особистій
зацікавленості у розвитку вітчиз-
няних систем охорони здоров’я.
Дуже важливо, щоб витрати на
здоров’я людини Держави і «слуги
народу» були співставні з такими у
самого Народу.

Розмовляв Фідель СУХОНІС
◙
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— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Свого
часу Міністр вугільної промисло-
вості Микола Сургай сказав таку
фразу, яку, я думаю, треба тримати
на кожній шахті, у кожному науко-
вому закладі, який
займається енергетикою
— «Україну спасе вугіл-
ля, якщо Україна спасе
вугілля».

(Роман ДИЧКОВСЬ-
КИЙ) Процес не пішов,
він уже давно йде. Ми
працюємо з бізнесовими
структурами, які
пов’язанні із виробницт-
вом енергетичної си-
ровини. Адже
незалежність кожної дер-
жави визначається саме
незалежністю її енерге-
тичної системи. І не може
бути такої ситуації, яка у
нас сьогодні склалася,
що ми фактично 42%
енергетичної сировини імпортуємо
з інших країн, а це викликає деяку
залежність від них. Тому орієнтація
на власну сировину, особливо вугі-
лля, є більш правильним шляхом у
розвитку нашої держави.

— Як ваша наукова спільно-
та зустріла той факт, що економі-
ка має переходити на наші
внутрішні енергетичні енергоре-
сурси? З яким настроєм ви це зу-
стріли, наскільки Ви до цього
готові, та наскільки це дає
поштовх для вашої наукової дія-
льності?

— (Олександр БЕШТА) Ми за-
доволені, тому, що давно працюємо
у напрямку енергозбереження та
енергоефективності. Ми розуміємо,
що всі досягнення людства — ре-
зультат науково-технічного прогре-
су. А цей прогрес неможливий без
ресурсів та інженерних кадрів. Тому
саме видобуток нових ресурсів

енергії — світова проблема, і її
необхідно вирішувати, в першу чер-
гу підготовкою висококваліфікова-
них у цій галузі спеціалістів. У Наці-
ональному гірничому університеті

ми готуємо саме такі кадри. Тому
можна сказати, що ми готові до
переходу на внутрішні енергоре-
сурси.

— Я знаю, що ви щойно по-
вернулись із конференції, де
оговорювались саме ці питання.
Як міжнародна наукова спільно-
та оцінює наші перспективи?
— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Це бу-
ла ділова поїздка, мета якої — на-
лагодити контакти із відомими
виробниками нових технологій, які
пов’язані з глибокою переробкою
вугілля. Ця поїздка показала, який
великий досвід має наша наукова
школа у напрямку газифікації вугіл-
ля.

— Давайте поговоримо саме
про кадри. Нещодавно у нашій про-
грамі був науковець, він гуманіта-
рій, але вирішив поговорити і про
технічні моменти, згадавши, що
Дніпропетровськ був технократич-

ною столицею Радянського Союзу,
але не дуже вдалі 90-ті та певні
економічні процеси вплинули на
цей статус. Чи «потягнув» би
Дніпропетровськ подібні зміни у

економіці зараз? І, доре-
чі, цей науковець таку
річ сказав, що якщо сьо-
годні, (а сьогодні життя
вже кидає нам такі ви-
клики), життя кине нам
такий виклик, то він не
впевнений, що ми знову
потягнемо цей статус
технократичної столиці.
Тобто, наші інженерні,
технічні кадри вже, мож-
ливо, десь і відстали. Ви
згодні із цим?

— (Віктор ТКАЧОВ)
Ні, я із цим не згоден. Ми
маємо широкий контакт із
німецькими та польськими
спеціалістами. І ось німе-
цькі професори відміча-

ють, що в нас високий потенціал,
оскільки щорічно два студенти нашої
кафедри проходять стажування у ні-
мецьких університетах. Вони вбача-
ють у наших студентах високий
інтелектуальний потенціал. З іншого
боку, наша кафедра має свої наукові
результати, які дійшли до шахти. Ми
ведемо підготовку кадрів широкого
профілю по впровадженню найсу-
часніших технологій.
— (Олександр БЕШТА) Наші ви-

пускники працюють на німецьких
фірмах над конкретними проекта-
ми, які оплачуються німецькими
фірмами, оскільки ті дуже зацікав-
лені в отриманні інженерів від нас.
Тому що ми даємо хороші кадри.
До речі, у Германії зараз дефіцит
інженерних кадрів, і не тільки у Єв-
ропі — в Америці також. Тож наших
випускників беруть із великим задо-
воленням за кордон, але ми не хо-
чемо їх відпускати. І зараз ми
знайшли таке цікаве рішення з на-

РОЗМОВА ПРО ВУГІЛЬНУ

ПРОМИСЛОВІСТЬ
До розмови на тему переходу від використання дорогого російського газу на вну-

трішні енергоресурси країни, (іншими словами, перехід до використання українського
газу, українського вугілля, а в перспективі — отримання енергії з українського сонця,
українського вітру та української вторинної сировини), запросили представників еліти
вітчизняної гірничої науки.
Розмова про перетворення, які будуть відбуватися у нашій енергетичній сфері най-

ближчим часом, а можливо, вже відбуваються і зараз, велась із начальником науково-
дослідної частини НГУ, доцентом кафедри підземної розробки родовищ Романом ДИЧ-
КОВСЬКИМ, Віктором ТКАЧОВИМ — професором, кандидатом наук, завідуючим
кафедрою автоматизації комп’ютерних систем НГУ, та проректором з наукової робо-
ти НГУ, професором, доктором наук, завідуючим кафедри електроприводів Олексан-
дром БЕШТОЮ.
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шими німецькими колегами — після
дворічного проекту наші спеціа-
лісти повертаються назад, та захи-
щають дисертацію під керівництвом
українських та німецьких профе-
сорів. Взагалі, уже кілька років наші
бакалаври виїздять у Германію, на
їх матеріальну базу, у їх лабора-
торії, для виконання магістерських
робіт. Потім вони повертаються, і
захищають ці роботи у нас, після
чого ідуть далі працювати над
проектом для того, щоб потім зро-
бити гарну дисертаційну роботу.

— (Віктор ТКАЧОВ) У нас на
кафедрах організовані учбові цен-
три закордонних фірм, які оснащу-
ють технікою наші кафедри для
того, щоб ми могли готувати
спеціалістів на найсучаснішому рів-
ні. І тому, наші молоді вчені, які про-
ходять стажування, не дуже
пориваються працювати за кордо-
ном.

— (Олександр БЕШТА) Більше
того, на базі наших випуск-
ників, які пройшли стажуван-
ня за кордоном, ми
організували Європейський
факультет, куди уже кілька
років поспіль набираємо гру-
пу студентів для підготовки по
спеціальності на англійській
мові, адже в нас достатньо
спеціалістів, що вільно во-
лодіють англійською мовою.
До речі, нещодавно на ка-
федрі електроприводів від-
крилась лабораторія — це
міжнародні корпорації, які го-
тують спеціалістів на нашій
базі. З усього Світу плануєть-
ся приїзд цих спеціалістів для
того, щоб ми їх готували у га-
лузі промисловості.

— Якщо я не помиляюсь, то тех-
нологію газифікації вугілля розро-
бив ще Менделєєв, а у 50-ті — 60-ті
вона активно втілювалась у Радян-
ському Союзі, доки не з’явився де-
шевий Сибірський газ, і його не
стали продавати у Європу.
— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Так,
саму ідею системи газифікації ву-
гілля безпосередньо під землею ще
у 1 888 році запропонував Дмитро
Менделєєв. Потім англійці цим
займалися, а саме промислова
станція була розроблена Радянсь-
кою школою, і першою в Світі стан-
цією підземної газифікації стала
Лисичанська станція, створена на
території України у 1 933 році, яка
працювала більше 30 років. В сере-
дині 60-х, коли з’явився дешевий
газ, цю станцію було збурено. Ну, а
те, що Національний гірничий
університет як раз зумів зберегти
школу підземної газифікації, і

особливо протягом останніх 50
років працює у цьому напрямку, то
це заслуга як національної науки,
так і тих людей, які працювали і
працюють у напрямку цих техноло-
гій.
— У вас дуже тісна співпраця з
Німеччиною, Польщею, і не тіль-
ки. В той же час ви говорите про
те, що ваші студенти, ваші ви-
пускники залишаються тут, в
Україні. Зрозуміло, що громадян-
ська свідомість, патріотизм. Але,
я роблю висновок, що також мо-
лоді фахівці бачать перспективи,
а ці перспективи може надати
лише наш, Український бізнес. Як
відбувається зв’язок науки із на-
шим, українським бізнесом?
— (Віктор ТКАЧОВ) Наша кафед-
ра Автоматизації та комп’ютерних
систем реально працює з бізнесом
Дніпропетровська, який фінансує
впровадження наукових розробок у
промисловість. І молодь бачить

перспективу, оскільки бачить спів-
працю з реальним бізнесом.
— (Олександр БЕШТА) Для мо-

лоді дуже важливою є перспектива.
До того ж, жити у іншій країні не так
просто, як здається. Тому молодь
бажає працювати тут, але разом з
тим заробляти реальні гроші. І ми
працюємо над тим, щоб закордонні
фірми приходили до нас зі своїми
проектами, платили гроші, але наші
спеціалісти працювали тут. До речі,
ми вже виконали кілька таких
проектів.

Зараз мова йшла про газифікацію,
а у нас є багато інших джерел альтер-
нативної енергії.

— Давайте цей момент уточни-
мо. Я, як багато хто, далекий від
гірничої галузі, тож скажіть будь
ласка, ось ці виклики сьогодення,
коли дійсно нам необхідно перехо-
дити на альтернативні енергоре-
сурси, це буде розпочата праця з
нуля, через вимоги уряду, або цей

механізм вже готовий, а його необ-
хідно лише запустити?
— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Техно-
логії вже є, вони опробуванні на за-
кордонних станціях. Скажімо,
технологія газифікації за свого часу
навіть була продана Японським
науковцям. Також був реалізований
проект підземної газифікації на
шахті «Барбара», який перевернув
свідомість підземної газифікації у
Європі. У цій справі саме техноло-
гічне виконання і способи подачі
належать нашим науковцям.
— (Олександр БЕШТА) Наша про-
мисловість дуже затратна, ми
знаємо про це. І забезпечувати
промисловість альтернативними
джерелами (вітроенергетика, со-
нячна енергетика) неможливо по-
вністю. Тому ми змушенні
працювати з атомною енергетикою,
тепловими електростанціями, та ін-
шими традиційними джерелами
енергії. Але також ми маємо

працювати й над роз-
робкою та впроваджен-
ням альтернативних
джерел. Наприклад, у
нас багато шахт на
Україні, а у шахтах тем-
пература вище, ніж на
поверхні. Там багато во-
ди, яку необхідно відка-
чувати, але вода має
достатньо теплової
енергії, яка може відби-
ратись за допомогою
теплових насосів. Крім
того, там є такий газ, як
Метан, який є шкідли-
вим для видобутки ву-
гілля, але корисним як
енергоносій. Тобто, є
багато джерел енергії,

якими необхідно займатись, і у НГУ
ними займаються.

— Ну от Тернівку можна обігрі-
ти шахтами, які навколо неї знахо-
дяться?
— (Олександр БЕШТА) У 201 0
році була впроваджена технологія
використання теплового насосу,
який відкачував тепло із шахти. Пі-
сля установки цього насосу була
закрита котельня. І тепер шахтарі,
які виходять із шахти, повністю за-
безпечені гарячою водою і теплом.
Якщо впроваджувати такі технології
на всіх шахтах, то таким чином
можна вийти на обігрів міст.

— Наскільки економічно ви-
тратним і тривалим може бути цей
перехід? Адже, у нас все орієнто-
вано на газ?
— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Ця
схема переходу з газу на вугілля не
є така довготривала та затратна,
але цим треба займатися, а не
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Подія імовірно 1 941 року — відкриття провінційного
мосту (South Fork Bridge), який був побудований
замість змитого повінню попереднього. Серед інших
присутніх стоїть молодий чоловік. Власне, він і привер-
нув увагу інтернет-спільноти. Своїм незвичайним вигля-
дом. Більшість, вирішило, що цей хлопець явно не з
того часу, в якому перебувають оточуючі. А з майбут-
нього. І видають його стрижка, майка з надрукованою
емблемою, светр модного покрою, портативна фотока-
мера і сонячні окуляри моделі XXI сторіччя. Такого одя-
гу та аксесуарів 70 років тому в Канаді точно не було.

Знімок оглянули експерти. Піддали комп’ютерному
аналізу, який за допомогою порівняння фону і підо-
зрілого об’єкту дозволяє виявити, чи застосовувався
фотошоп. Слідів «вдруковування» не виявили. Тобто
«чужорідне тіло» справжнє. І цей самий молодий чо-

ловік дійсно знаходився серед натовпу в момент зйомки. Що, на думку ентузіастів, свідчить лише про одне: подо-
рожі в часі можливі. А це надихає.

Підготувала Дарина СУХОНІС-БУТКО.

● НЕЙМОВІРНІФАКТИФОТОГРАФІЯ 1 941 РОКУ

тільки вести розмови. У нас інша
проблема — перетворення елек-
тричної енергії проходить з низьким
рівнем коефіцієнту корисної дії. На-
жаль, за кордоном цей показник
майже у 2 рази вищий. Крім цього,
треба працювати над зниженням
енергоспоживання.

— Ця проблема пов’язана якось
із якістю нашого вугілля? Бо дово-
диться чути, що наше вугілля за
якістю поступається навіть тому ж
польському.

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Во-
но не поступається. Можливо, в де-
яких елементах трохи переви-
щений вміст сірки, але на якість це
не впливає. Наше вугілля нічим не
поступається іншому, поступається
наша технологія добутку вугілля
технології добутку в Європі, але це
можна виправити з часом.

— Розповідалось про те, що ні-
мецькі вчені приїздять до нас вчи-
тись. З цього можна зробити
висновок, що наукові розробки у
нас є, але чого нам не вистачає то-
ді?

— (Олександр БЕШТА) Фінанс-
ування. Ось, якщо у нас в Україні
приблизно п’ять трилліонів кубо-
метрів запасу газу, але розвідано
десь півтора трилліони, то щоб ро-
звідати інші, треба вкладати десь 2
мільярди гривень в рік. Така ж сама
ситуація з іншими технологіями.
Чого ми звертаємося до міжнарод-
ного бізнесу? Бо в Україні не виста-
чає коштів. Але все ж таки, у нас
вже є фірми, які готові вкладати
гроші.

— Скільки вугілля у нас є в Ук-
раїні, і в Дніпропетровській області
зокрема? На скільки вистачить?

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ)
Оцінки різні. Скажімо, за поперед-

німи даними найнижчим показни-
ком при тих обсягах видобування,
що й сьогодні, у нас є запас при-
близно від 200, а то й 400 років. Що
ж до запасів, то наші балансові
запаси оцінюються десь на рівні 1 7
мільярдів тонн. А взагалі, ми є дуже
багатою країною на мінеральну си-
ровину.

— А що можна сказати про
престиж професії гірника,
особливо, гірника — вченого?

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Як-
би я не вважав престижною гірничу
науку, я б нею не займався. Вза-
галі, закони про престижність шах-
тарської праці були прийняті ще за
часів Кучми. У нас є великий і пот-
ужний науковий матеріал, і його
треба розвивати.

— А як вибудовується наше
енергетичне майбутнє з точки зо-
ру наукової складової саме у сті-
нах НГУ?

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) В
рамках розвитку наукової стратегії,
яку запропонував також і міністр
Бойко, ми повинні орієнтуватись на
власні енергетичні ресурси. До
речі, тут також важливий процес
передачі традицій від старшого по-
коління до молодшого. Сьогодні у
цьому напрямку в університеті ро-
биться велика справа, оскільки
надзвичайно сильно розвивається
саме лабораторна база.

— Наскільки ефективно
працює зв’язка «наука-бізнес»?

— (Віктор ТКАЧОВ) Немає та-
ких законів, які б дозволяли вільно і
прозоро працювати у цьому
напрямку, і це стримує. Також біз-
нес розуміє, що без високо-
кваліфікованих кадрів неможливо
мати хороший прибуток. Тоді і по-
трібні контакти з університетом.

— Знаю, що якщо є якийсь на-
уковий проект, то дослідження
лабораторії можна провести десь
у Саксонії, чи Польщі, де, нажаль,
лабораторії краще, ніж у нас, але
цей проект залишається нашим.

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ) Так,
ми дбаємо про інтелектуальну
власність, оскільки наші розробки
захищаються і патентами, і кори-
сними моделями.
— Наскільки може бути ефек-

тивним сполучення нашого біз-
несу з іноземним?

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ)
Сьогодні ці процеси невідворотні.
Процес приходу іноземного бізнесу
є, і він мусить бути. Буде ефектив-
ним використання нашого науково-
го потенціалу і їх технічних
можливостей.

— Ми звикли, що бізнес є актив-
ною рушійною силою. А що потріб-
но для того, щоб ваші наукові
розробки втілювались у життя?

— (Олександр БЕШТА) Ми очі-
куємо новий закон про освіту, щоб
він надав нам нові можливості для
співпраці, а по-друге, необхідно фі-
нансування, і це не лише для зарп-
лати вченим, а й фінансування
матеріально-технічної бази.

— (Роман ДИЧКОВСЬКИЙ)
Свого часу Міністр вугільної проми-
словості Микола Сургай сказав та-
ку фразу, яку, я думаю, треба
тримати на кожній шахті, у кожному
науковому закладі, який займаєть-
ся енергетикою — «Україну спасе
вугілля, якщо Україна спасе вугіл-
ля».

Підготувала
Діана МАКСИМЕНКО
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У рамках святкування 80-річчя
Дніпропетровщини в усіх школах
області за підтримки голови облас-

ної державної адміністрації Олек-
сандра Вілкула пройшов єдиний
урок з Петриківського декоративно-
го розпису «Калина — символ

України». У ньому взяли участь учні
1—7 класів. Це більше 1 80 тис
школярів області. Провела урок За-
служений майстер народної твор-
чості України Наталія Рибак.

Під час уроку Наталія Рибак
ознайомила учнів з історією та
майстрами Петриківського декора-
тивного розпису, який є візитною
карткою Дніпропетровщини та
України в усьому світі.

«Петриківський розпис по праву
вважається візитною карткою Дні-
пропетровщини та України. Твори
петриківських майстрів яскраво де-
монструють, що наш регіон має не
тільки розвинений промисловий по-
тенціал, але й багаті культурні тра-
диції, що з року в рік прим-

ножуються. Петриківкою захоп-
люється весь світ. І наше з вами
завдання: надалі розвивати цю
унікальну традицію розпису, яку у
спадщину залишили нам наші
предки», — сказав губернатор
Олександр Вілкул.

Інф. ГОУНОДА.

ПОНАД 1 80 ТИСЯЧ ШКОЛЯРІВ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В

ЄДИНОМУ УРОЦІ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ

15-16 лютого на базі Центру
дитячої творчості м. Жовті Води
пройшов обласний семінар ди-
ректорів станцій юних техніків,
центрів науково-технічної
творчості, багатопрофільних
позашкільних навчальних за-
кладів Дніпропетровщини на
тему: “Проектні технології в
діяльності позашкільного
закладу як інноваційний ас-
пект розвитку креативної
особистості в умовах єдино-
го освітнього простору”.

Місто Жовті Води - сла-
ветний край шахтарської, коза-
цької слави та потужна ланка в
освітянській системі області,
яка багата на творчі колективи
навчальних закладів, де не
втрачено смак до сміливого пе-
дагогічного пошуку.

Працюючи в обласному про-
екті щодо створення єдиного
інформаційно-освітнього
простору, під час проведення
семінару було здійснено onl ine
зв’язок із проректором з над-
нових технологій та систем
Дніпропетровського інституту
післядипломної педагогічної
освіти М.Г. Ватковською.

За програмою семінару бу-
ла продемонстрована діяль-
ність центру дитячої творчості

м. Жовті Води по втіленню у
життя проекту «Інноваційна
модель діяльності позашкі-
льного закладу як центру
методичної роботи в умо-
вах єдиного освітнього
простору» . Над цим проектом
педагогічний колектив працю-
вав 5 років. Учнівська молодь
міста презентувала міський
проект учнівського самовряду-
вання «У співпраці – до гро-
мадських вершин» . Із
позакласною роботою з на-
вчальних предметів, як
складової фундаментальної
довузівської науково-практич-
ної підготовки, учасники семі-
нару ознайомилися в ліцеї
природничо-наукового на-
вчання. Інтеграція загальноос-
вітніх та позашкільних
закладів була продемонстро-
вана в рамках дії проекту «В
дитинстві відкриваєш ма-
терик, який назветься потім
Батьківщина» , де до спів-
праці залучені педагоги цен-
тру дитячої творчості та
вчителі середньої школи №3.
Також була представлена спів-
праця позашкільного закладу
з міським історичним музеєм в
рамках проекту «Гармонія
історії та сучасності» .

Учасниками семінару були
надані поради щодо участі уч-
нів шкіл у роботі науково-тех-
нічного факультету МАН секцій
інформатики.

Семінар пройшов на висо-
кому організаційно-методич-
ному рівні. Крім педагогічних
працівників, у роботі семінару
прийняли участь представники
громадськості та промислових
підприємств міста, які активно
співпрацюють із закладами ос-
віти. Насичена, змістовна про-
грама обласного семінару
сприяла створенню ділової ат-
мосфери, зацікавленому про-
фесійному спілкуванню фахів-
ців. Освітяни м. Жовті Води
довели, що єдиний освітній
простір, який створено у місті,
сприяє розвитку креативної
особистості, а педагогічна гро-
мада сміливо впроваджує у
життя дослідження педагогічної
науки, використовує сучасні
інноваційні технології в на-
вчально-виховному процесі
закладів освіти міста, активно
працює над впровадженням
обласного проекту “Новій
Дніпропетровщині — новий
стандарт освіти”.

Л.В. ВОЛКОВА, директор КПНЗ
«ДОЦНТТта ІТУМ».

СЕМІНАР ДИРЕКТОРІВ СТАНЦІЙ ЮНИХ ТЕХНІКІВ, ЦЕНТРІВ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ, БАГАТОПРОФІЛЬНИХ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ
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У святі краси, розуму і таланту
взяли участь 1 6 прекрасних фіналі-
сток — представниць 1 0 фа-
культетів нашого університету. Того
вечора на сцені Палацу студентів
ДНУ дівчата злагоджено і яскраво
демонстрували усе, що вони так
старанно відшліфовували довгі пів-
тора місяці щоденної підготовки.
Так, за визначеним порядком зма-
гання, кожна з учасниць мала як-
найкраще розкрити свою інди-
відуальність у п’яти різноманітних
конкурсах: загальному дефіле з
танцювальними елементами, ко-
мунікаційно-інтелектуальному ви-
пробовуванні, феєричному кон-
курсі-демонстрації власних талан-
тів, ефектному виході у коктельних
сукнях та фінальному парадному
виході у вечірніх сукнях.

Гарно вбрані, усміхнені, зігріті
увагою і оплесками глядачів, учас-
ниці конкурс за конкурсом все
більше вражали суддів оригіналь-
ністю та всебічним особистісним
розвитком. Чого варті лише захоп-
лення дівчат: у вільний від навчан-
ня час вони наполегливо
опановують мистецтво фотографу-
вання, орігамі та комп’ютерного ди-
зайну, грають на музичних
інструментах, вивчають різні іно-
земні мови, займаються йогою і
східними танцями, люблять
мандрувати та захоплюються кіне-
матографом.

Відповідаючи на каверзні питан-
ня ведучих, конкурсантки на влас-

ному прикладі переконливо
доводили, що сучасна людина —
мультиталановита і, безперечно,
обізнана. Також дівчата проде-
монстрували чітку життєву позицію,
наприклад, Олена Данилюк вва-
жає, що успіх — справа сильних та
що лише стримані люди можуть
прокласти твердий шлях у майбут-
нє, а Валентина Дрожжина на пи-
тання «посмішка — це захист чи
вихід зі складного становища?» го-
ворить, що у посмішці виявляється
душа людини.

За результатами творчих зма-
гань, звання «Міс Універси-
тет—201 2» здобула студентка
третього курсу Ганна Полішко —
багатогранна особистість, яка
успішно поєднує навчання на еко-

номічному факультеті з сучасною
хореографією, вокалом, великим
тенісом, дизайном та грою на
скрипці. Першою віце-міс універси-

тету стала Вероніка Дмитренко (2-й
курс економічного факультету), а
другою віце-міс — Карина Чуд-
новська (2-й курс факультету си-
стем та засобів масової
комунікації). Усі без винятку красуні
стали володарками різноманітних
номінацій, зокрема, «Міс Шляхет-
ність», «Міс Натхнення», «Міс Су-
часність» і навіть «Міс Інтернет» та
отримали пам’ятні дипломи й цінні
подарунки.

Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУім.О.Гончара.

Святорозуму, краси італанту
До Міжнародного жіночого дня у Дніпропетровському національному університе-

ті ім. О. Гончара пройшов дев’ятий традиційний міжфакультетський конкурс «Міс
Університет—2012». Захід організований Радою студентів, профкомом та Палацом
студентів ДНУ.
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Професійно-технічна освіта об-
ласті разом із громадськістю 27 лю-
того 201 2 року святкує 80 річний
ювілей створення Дніпропетровсь-
кої області. У навчальних закладах
ведеться пошукова робота, прохо-
дять фотоконкурси, конкурси стин-
нівок, поезії, учнівських проектів. У
навчальних закладах облаштовано
книжкові виставки, тематичні ви-
ставки в музеях навчальних за-
кладів, бібліотеках. Учні та педагоги
ПТНЗ є учасниками акції «80-річчю
області — 80 добрих справ», у рам-
ках якої облаштовуються нові алеї,
сквери, парки, надається допомога
ветеранам та героям Великої Віт-
чизняної війни та праці.

Напередодні свята 21 лютого
відбулась урочиста зустріч «Діалог
поколінь ПТО Дніпропетровщини».
Учасниками святкового заходу були
заступник начальника ГУОН
ОДА А.Л. Демура, директор
навчально-методичного цен-
тру професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській
області, голова Дніпропет-
ровської обласної організації
Всеукраїнської асоціації
працівників профтехосвіти
В.М. Василиненко, учасник
бойових дій Великої Вітчизня-
ної Війни полковник запасу
М.Ф. Гончаров, ветерани про-
фесійно-технічної освіти, в
тому числі представник базо-
вого підприємства — колиш-
ній директор Дніпропетровського
комбайнового заводу, Герой
Соціалістичної праці О.О. Покуса,
представники трудових династій

ПТО, заслужені
вчителі та заслу-
жені працівники
освіти України, кан-
дидати наук в галузі
ПТО, лауреати об-
ласної педагогічної
премії, керівники
навчальних закла-
дів, молоді спеці-
алісти ПТНЗ, май-
бутні випускники
Дніпропетровського
індустріально-педа-
гогічного технікуму
поточного року.

Організатори та
керівники професійно-технічних на-
вчальних закладів висловили сло-
ва великої шани ветеранам
профтехосвіти області за їх
неоцінений внесок у справу вихо-

вання підростаючого покоління та
забезпечення регіону кваліфікова-
ними робітничими кадрами. У
телевізійному зверненні губернатор

області О.Ю. Віл-
кул звернувся до
жителів Дніпро-
петровської об-
ласті, в першу
чергу до молодо-
го покоління з на-
становою при-
множити славу
Придніпров’я та
забезпечити ста-
лий розвиток ре-
гіону.

Одним з важ-
ливих моментів
святкового захо-

ду стало вручення ветеранам
профтехосвіти області книги «Віхи
історії ПТО Дніпропетровщини»,
історичні матеріали даного видання
були зібрані від усіх ПТНЗ області

та узагальнені НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області
протягом 2011 року.

Молодим майстрам ви-
робничого навчання, які
перший рік працюють в
професійно-технічних на-
вчальних закладах області
та випускників 201 2 року
Дніпропетровського інду-
стріально-педагогічного
технікуму вручено методич-
ний посібник «На допомогу
майстру виробничого на-
вчання — початківцю», роз-
роблений фахівцями

технікуму, працівниками обласної
методичної служби ПТО, досвідче-
ними педагогічними працівниками
ПТНЗ області. Це вже другий ви-
пуск збірника для педагогічних
працівників ПТО. Перше видання
було підготовлене обласною мето-
дичною службою ПТО у 2008 році.

Свято завершилось урочистою
клятвою молодих спеціалістів —
майстрів виробничого навчання, а
саме: стверджувати авторитет Дні-
пропетровщини в державі, шанува-
ти професійні традиції та звичаї,
шанувати своїх педагогів, пам’ята-
ти та виконувати їх настанови і зав-
дання.

М.М. КОРНІЄНКО, заступник
директора НМЦПТО у

Дніпропетровській області.

ПРОФТЕХОСВІТЯНИ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВІДЗНАЧАЮТЬ

80-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ОБЛАСТІ
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У рамках святкування 80-річ-
чя області у Дніпропетровській
обласній бібліотеці для дітей (м.
Дніпропетровськ, вул. Вороши-
лова, 9) презентовано переви-
дання Антології літератури для
дітей та юнацтва Придніпров’я
«Сяєво Жар-птиці».

До Антології увійшли поетич-
ні та прозові твори письмен-
ників міста Катеринослава —
Січеслава — Дніпропетровська,
написані для дітей і про дітей,
для юнацтва і про юнацтво за
період 1 883—201 2 рр.

Твори та відомості про ав-
торів згруповані в 4 розділи за
періодами часу:

1 розділ — Катеринославські
письменники (1 883—1 91 0 рр.)

2 розділ — література для
дітей (1 920—1 940 рр.)

3 розділ — література для
дітей (1 949—1 990 рр.)

4 розділ — література для
дітей (Міленіум. Доба незалеж-
ності).

Антологія стане у нагоді істо-
рикам літератури, філологам —
викладачам курсу «Літератур-
ний процес Придніпров’я» у ви-
щий і середній школі,
педагогам, які донесуть слово
любові і ніжності до своїх
найменших вихованців. Ця кни-
га стане корисною для широко-
го кола читачів.

У презентації взяли участь
поети і прозаїки Дніпропетров-
щини: голова ДОО НСПУ Леся
Степовичка, Олександра Крав-
ченко (Девіль), яка пише при-
годницькі романи для юнацтва,
казкарка Еліна Заржицька,
фантаст Наталя Дев’ятко, поет-
ка Ганна Нікітіна.

У програмі свята діти прочи-
тали свої улюблені вірші з Анто-
логії. Також з нагоди 80-річчя
області у бібліотеці відкрито
книжкову виставку «Письменни-
ки Придніпров’я — дітям».

Наталія ДЕВ’ЯТКО.

ДО 80-РІЧЧЯ ОБЛАСТІ
ВИДАНО АНТОЛОГІЮ
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ

ТА ЮНАЦТВА
ПРИДНІПРОВ’Я «СЯЄВО

ЖАР-ПТИЦІ»

Це неповторний витвір народ-
ного мистецтва, це символ Все-
світу. Виготовлення писанок
пов’язується з дохристиянським на-
родним звичаєм зустрічати весну, з
пробудженням землі, початком
сільськогосподарських робіт, а
пізніше — з Великоднем.

Писанкарство присутнє у ба-
гатьох слов’янських народів, проте
великого поширення воно набуло
лише в Україні, перетворившись на
яскраве самобутнє явище.

«Бабусею» писанки можна вва-
жати крашанку — яйце, зафарбо-
ване в один колір: жовтий,
червоний, зелений, синій, фіолето-
вий і навіть чорний. Її вживали у
їжу й використовували у великодніх
забавах. На зміну їй прийшла
крапанка, вкрита цяточками та
крапельками, нанесеними воском.
Далі була мальованка — варене
яйце, розмальоване пензликом. Та-
кож існували дряпанки — одноко-
льорові, з видряпаним орна-
ментом. І вже остаточний ва-
ріант — це, звичайно, писанка, при
чому віск накладається на поверх-
ню яйця тоненькою трубочкою —
«писачком» (звідки й назва).

Писанка вважається символом
життя, сонця, безсмертя, любові і
краси, весняного відродження, до-
бра, щастя і містить глибокий зміст.
Її дарують на знак перемир’я, поба-
жання здоров’я, краси і сили, за-
стосовують, як оберіг від лиха та
стихій, для лікування різних недуг,
від переляку і наговорів. Писанку
також дарують дівчині, як свідчення
кохання, і закопують в землю на
добрий урожай. Її вручають на Ве-

ликдень, як знак по-
шани, приязні та
радості, зі словами
«Христос Воскрес!».

Орнаменти та ко-
льори писанок теж не
є випадковими. Сим-
волічних малюнків
налічують понад 1 00,
кожний з яких має
своє призначення.
Кривулька, напри-
клад, або ж безконеч-
ник — символ життя,
сонячного руху, почат-
ку і кінця. Триніг сим-
волізує небо, землю і
повітря. Існує й інше
тлумачення: цей знак

може означати вогонь, воду та по-
вітря. Щодо кольорів, то червоний
символізує радість життя, любов;
жовтий — місяць та зорі, урожай;
зелений — багатство, буяння рос-
линного світу; блакитний — чисте
небо, здоров’я; бронзовий — матін-
ку-землю; чорний з білим — поша-
ну до померлих родичів.

Писанка несе в собі високий за-
ряд енергії. Традиційно її пишуть
під час Великого посту. Але най-
краще це робити у Чистий четвер
та Страсну п’ятницю. Пишуть усі —
і дорослі, і малі, хоча в деяких міс-
цевостях це дозволяється робити
лише жінкам. Писанку освячують,
проте не їдять — її потрібно збері-
гати до наступного Великодня.

У давнину в Україні писання пи-
санок було огорнене особливою
святістю. Тому господині готуються
до цього наперед. Вони мають очи-
стити свої думки, позбутися гніву,
сварок та образ. Писанки пишуть
лише в доброму і спокійному на-
строї, часто наспівуючи веснянки
чи гаївки. Побоюючись злого ока,
від якого вони могли б втратити
свою силу, їх не пишуть гуртом. То-
му кожна жінка робить це наодинці,
як правило, ввечері. Хоча сімейне
писання також зміцнює родинні
зв’язки.

Сьогодні писанкарство набуває
колишнього розвою, відроджуються
забуті техніки, з’являються нові
майстри. Адже писанка — це один
з найкращих та найдовершеніших
символів України, маленьке диво,
яке кожен може написати сам!

Оксана МАРТИН

● НАЗУСТРІЧВЕЛИКОДНЮ

ММааллееннььккее ддииввоо —— ППИИССААННККАА
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почесний доктор теологіїЛеонід ЯКОБЧУКта журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

МУЗИКА
Музика – мистецтво відтво-

рення думок, почуття і відчуття
в звуках, які складаються з
трьох елементів: мелодії, гар-
монії і ритму (Енциклопедичний
словник Ф. Павленкова, С.-Пе-
тербурґ,1913 р.).

Де музика розпочалася?
Єзекіїль (28:13): «Ти пробував
ув Едені, садку Божому. Усякий
дорогий камінь – на одежі твоїй:
карнеоль, топаз і яспіс, хри-
золіт, согам і оникс, сапфір,
рубін і смарагд, і золото; зна-
ряддя бубнів твоїх та сопілок
твоїх були в тебе ще дня, коли
був ти створений, були вони
наготовлені». З цього тексту
видно, що музика існувала ще
перед створенням людини.
Вона постала разом з ство-
ренням ангела Херувима (ан-
гел поклоніння). Якщо

кожний камінь відбиває інший
колір світла, то Люцифер в
поклонінні Богові не тільки ви-
гравав мелодії, але творив і
світловий супровід музики (Лю-
цифер – носій світла).

Основні принципи музики:
Триєдиність: Бог – Отець,

Син, Святий Дух.

Всесвіт: простір, матерія, час.
Людина: дух, душа, тіло (І

Сол.5:23).
Музика: мелодія, гармонія,

ритм.
Кожна частина музики від-

повідає певній частині нашого
єства.

Дух – мелодія, душа – гар-
монія, тіло – ритм.

Духовна музика виявляє
правду про життя, дає заспо-

коєння. Бездуховна музика не-
се неправду про життя,
тривогу.

Правдиве мистецтво відріз-
няється від порнографії тим, що
воно викликає у глядача (слуха-
ча) захоплення, а не похіть. За
це відповідальний автор, а не
глядач.

НАРОДЖЕННЯ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МУЗИКИ
Музика Старого Заповіту
«Вдячна Мойсеєва пісня»

(Вихід, 15).
Пісня Маріям (Вихід, 15:20-21 ).
Музика в храмі (І Хроніки

23:5, II Хроніки 29:25-26).
Все, що було в святині, всі

види мистецтва: гармонія
архітектури, скульптури і рельє-
фи, поезія і музика служили для

однієї цілі – для про-
славління Бога.

МУЗИКА В РАННІЙ
ЦЕРКВІ

В Новому Заповіті не
згадується про форму
служіння, але з Писання та
історії Церкви бачимо, що
було багато подібного в
ранній церкві до про-
довження традицій служін-
ня в синагогах.

Християнство стає дер-
жавною релігією.

В 328 році римськй імператор
Костянтин заснував на Сході ве-
лике місто Константинопіль. Це
місто стало бастіоном християн-
ської культури й науки, порівня-
но з християнськими патріархі-
ями Середземномор’я (Антиохія,
Єрусалим, Александрія і Рим).
Християни розпочали бого-
служіння на різних мовах, згідно
з географічними та мовними від-
мінностями, постали декілька
літургійних традицій. На Заході
(Іспанія, Галія) прийняли ла-
тинську форму служіння, в Сирії
– арабську мову, у Візантії –
грецьку, в Єгипті – коптську.

Середньовіччя розпочинаєть-
ся приблизно з упадком Риму. В
розвиток церковної музики ве-
ликий вклад зробив Папа Гри-
горій Великий (589—604),
упроваджуючи так званий «гри-
горіанській хорал», який став
одним з найбагатших напрямків
християнської музики. В бого-
служіннях також розпочали ви-
користовувати гімни – пісні, які
прославляли Бога.

Гімни відрізнялися від інших

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на запи-
тання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухайте
християнську радіопрограму "Відвертість", яка виходить в ефір
щоп’ятниці о 22:30, на першій програмі Українського радіо.

БІБЛІЯ І

ФЕНОМЕН

КУЛЬТУРИ
(продовження, початок у №№8-1 2, 2011 р. ,

№1 -2, 201 2)

(Далібуде)
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Довгий час нам, українцям, нав’язува-
лася думка про те, що наші пращури не
мали своєї писемності аж до Х століття, і
тільки, мовляв, християнство принесло
нам письмо, книги й культуру загалом.
Однак безліч очевидних фактів свідчать
про інше. Археологи й досі знаходять чи-
мало знарядь для письма — різного роду
загострених паличок з кістки, металу, де-
рева. Як же так: знаряддя письма є, а
самого письма немає? Справа в тому, що
матеріали для писання були нетривкими і
не збереглися до нашого часу. У фольк-
лорі західних слов’ян існує назва „дошки
правдодатні“, якою називали давні пись-
мена, накреслені на дереві. Очевидно
тексти були призначені для юридичних
потреб. Адже і в Київській Русі відома
„Руська правда“ — звід законів.

1 . Надзвичайна знахідка
Пролити світло на прадавність нашої

писемності допомогли випадково знай-
дені дерев’яні дощечки, які складали ос-
нову так званої „Велесової книги“.
Відбулося це за досить цікавих обста-
вин. 1 91 9 року полковник Алі Ізанбек у
зруйнованому маєтку князів Куракіних в
селищї Великий Бурлук, що на Харків-
щині, серед сміття підібрав близько со-
рока дощечок із загадковими написами.
Треба припускати, що їх було більше,
оскільки текстової цілісності Велес —
Книга не має. Ізанбек погано володів
російською мовою, української взагалі не
знав, але, будучи за фахом археологом,
інтуїтивно відчув значимість знахідки.
Яку, втікаючи від червоних комісарів,
вивіз до Брюсселю. Там з дощечками по-
знайомився письменник-емігрант (за по-
ходженням, українець) Юрій Миролюбов.
Кільканадцять років він займався очи-
щенням, копіюванням і прочитанням тек-
стів. Багато літер було стерто, частина
дощечок розбита чи пошкоджена часом.
Оскільки фотографії виходили нечіткі, він
змушений був переписувати тексти вруч-
ну. Та найбільшою трагедією для
справжніх шанувальників пам’ ятки стало
те, що дощечки пропали у вирі Другої
світової війни. Лишилися тільки їх пере-
писані копії та одне фото дошки № 1 6.
Досліджень „Велесової книги“ існує чи-
мало. Але перші переклади її були
недосконалі, бо робилися переважно
людьми без відповідної лінгвіністичної
освіти. Це і давало підстави деяким нау-
ковцям, особливо шовіністично налашто-
ваним, засумнітися в істинності
унікального документу. Однак палео-
графічна експертиза тексту, здійснена в
СРСР доктором філологічних наук Л.
Жуковською, незважаючи на негативні
висновки, своїм фактажем засвідчувала
справжність пам’ятки. Втім радянська
Академія Наук у своєму вироку залиши-
лася незламною, оголосивши книгу
фальсифікатом.

Початок наукового вивчення „Велесо-
вої книги“ поклав у Лондоні професор
Української Вільної Академії наук Володи-
мир Шиян, відомий теософ та знавець
санскритської філології. Над перекладом
текстів він працював до останніх днів сво-
го життя. „Книга Велеса“, — пророкував
Шиян у 1 973 році перед смертю, —
змінить не тільки науку історії, але саму
історію». Справді, з тих дубових дощечок,
сторінок волхвівської книги розкривається
велика духовна трагедія наших пращурів
— насилля над їхньою рідною святістю.
«Велесова книга» для українців має цін-
ність, яку можна прирівняти хіба що до
арійської Рігведи — найстародавнішого в
світі Святого Письма.

Справу Шияна продовжив Микола
Скрипник у Франції. В 70-х роках він ви-
дав усім відомі тексти дощечок у 7-и то-
мах. Це — нині найповніше зібрання
«Велесової книги». Такий великий обсяг
видання, надзвичайна архаїчність його
мови, величезна кількість прадавніх язи-
чеських молитов — усе це свідчить про
те, що книга була написана людьми віщи-
ми, вона не могла бути підробкою.

2.Віще слово предків
Так у чому ж його сакральний сенс?

«Якоже видіти не дав Богдаждь будущини
смертним, тож восславимо премудрість
його, а старе пом’янемо, і що відаємо, —
речемо», — таке завдання ставлять
перед собою волхви, автори «Велесової
книги». Передати нащадкам знання про
світ, про Богів, про життя та боротьбу ге-
роїчних слов’ян — русичів, «що стали
славними, славлячи Богів, передати ту
єдину духовну істину: «кров наша про те
каже, що ми русичі всі». Ось та сувора
необхідність, яка спонукала віщунів скла-
дати послання до нас, своїх нащадків,
щоб ми не забували, якого роду — пле-
мені.

Згідно записів, історія русичів розпо-
чинається ще з ІХ віку до нової ери. Чи-
мало в «Книзі» йдеться про прадавню
релігію слов’ян, за суттю своєю — моно-
теїстичною. Немає інших богів, окрім
Вишни, він єдиний і множинний, тобто, всі
інші божества — це лише відгалуження
його Самості. Як бачимо, ще задовго до
прийняття християнства східні слов’ янсь-
кі племена виробили свою багату міфоло-
гію, що базувалася на народних
віруваннях, які носили анімістично-магіч-
ний характер.

Давні руси-українці мали свій язич-
ницький Олімп, обожествляли і одухотво-
ряли природу, вірили в її чарівну силу.
Крім головних божеств Сварога, Хорса,
Дажбога, Перуна, Стрибога, Мокша, Яри-
ла, Купайла та ін. , вони персоніфікували
майже всі сили і явища природи — сонце,
місяць, зірки, грім і блискавку, мороз,
вітер, вогонь, воду, створили поетичні об-
рази долі, різних духів — лісовиків, водя-

ників, домовиків, упирів та інших злих
сил.

Після прийняття християнства церква
почала боротьбу з давніми віруваннями,
забороняючи їх і пристосовуючи до язич-
ницьких традицій свої, християнські віру-
вання, обряди та звичаї. Боротьба ця
тривала цілі століття, проте старі традиції
практично викорінити ніколи не вдавало-
ся. Так на Русі запанувало двовір’я,
співіснування двох релігійних світо-
глядів — язичницького і християнського,
Давні поганські божества отримували
християнських двійників, християнські
свята пристосовувалися до поганських.
Давня українська язичницька міфологія у
своєму християнському вигляді— один з
яскравих феноменів українського націо-
нального і культурного буття.

Сучасна духовна культура українсь-
кого народу може бути зрозумілою тільки
після з’ясування тих першопочатків, що
сформувалися і утвердилися в християн-
ський період, а після прийняття християн-
ства дали нову якість, яка ось уже
століттями є душею народної культури,
не дає їй загинути у найжорстокіших ката-
клізмах нових часів.

Як і кожна етнічна релігія, Віра наших
пращурів мала вчення про сотворіння
Світу. Про що й розповідають окремі до-
щечки «Велесової книги». А числом для
українського язичницького літочислення
можна умовно назвати 751 2 рік. Тобто, з
Трипільської доби, що й відповідає істо-
ричним фактам.

Сьогодні вже підзабулося, яку магічну
силу для наших пращурів мало Великод-
нє яйце — писанка, пов’язане зі сотворій-
ням Світу і взагалі зі способом життя.
Християнська церква забороняла той
обряд ще в Х ст. Але, очевидно, родова
генетична пам’ ять залишила його в під-
свідомості українців, що змушує по цей
день виконувати звичай давньої віри.
Себто, поминати своїх покійних родичів
крашанками — символом їхнього
воскресіння. Завдяки «Велесовій книзі»
ми дізнаємося, що душа покійного йде до
Лук Сварожих (у небесний Рай), де «пре-
буде якийсь час і отримає нове тіло». Тоді
Сварог посилає цю душу знову на Землю
для втілення в немовлятах. Таким чином,
воскресіння означає колообіг душ через
три світи: людський (Ява), покійних пра-
щурів (Нава), Божественний (Права). От-
же, споживання Великодніх крашанок —
магічний обряд викликання цих душ до
життя. Цьому присвячена вся перша до-
щечка. Саме Дажбог сотворив яйце —
універсальний зародок всього живого на
Землі і саме воно нагадує Великодню пи-
санку, яку Дажбог повісив у безмежному
Всесвіті.

Отже, ще задовго до Коперніка наші
пращури знали, що Земля не стоїть на
трьох слонах, а крутиться в космічній без-

«МИ ДРЕВНІ, ЯК ЗЕМЛЯ І ЯК ВІКИ»
Це засвідчує унікальна пам’ ятка культури — «Велесова книга».

● ПЕРОМПУБЛІЦИСТА ВОЛОДИМИРЛУЦЕНКО
(М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК)
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● ДО ЧЕРГОВОЇРІЧНИЦІВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

Оксана МАКОВЕЦЬ.

(Сіфорд, Вірджинія, США)

ОДИН У НАС ШЕВЧЕНКО…
Я знаю, що повернусь в Україну,

До краю рідного, колиски втіх.

Ми з Батьківщиною і не прощались.

Вона — єдина мати для нас всіх:

Й для тих, хто з болем, хвилями шальними

Був викинутий на чужинські береги.

Та не шукав він кращої години,

А рятував життя, подалі від біди.

Чи в тім його вина, що проросло коріння

У землю іншу, на далекій стороні,

І що вітри розвіяли насіння

По всіх світах, що сумно на душі?..

Той сум в очах, тривогою на серці

Озветься болем, а душа — мов птах,

Летить до берегів отих лелечих,

Що ждуть і досі «на семи вітрах».

Чекає сина ненькаУкраїна

І зве до дому, в рідний оберіг.

Життя вирує, розправля коріння

Могутній дуб, вже декілька сторіч.

Говорить: «Досить, щоб мішались гени

І каламутилась міцна козацька кров

Серед народів інших, в кожній ері.

Щоб син Вкраїни — українцем був!

Як довелося вже лишитися в чужині,

То збережи свій дух, єдину суть.

Та пам’ятай, що діти України

Споконвіків історії — живуть»!

Нехай не Майклом наш зросте Михасик,

Не Джорджем, а Юрком росте Юрась.

Єдина в нас бо Українамати,

Один Шевченко, наш Кобзар, Тарас!

То ж повертайся, друже, в Україну,

До краю рідного, колиски всіх.

Ми з Батьківщиною в одвічному єднанні,

Вона наш біль, і смуток, і колиска втіх.

одні, і що вона не плоска, а овальна, як яйце. Космогонічні коляд-
ки українців поглиблюють і доповнюють наші знання про сотворін-
ня Світу.

3. Від персту Божого
У своїй святій книзі волхви неодноразово нагадують про Боже-

ственне походження придніпровських слов’янських племен; Саме
Сварог є нашим пращуром і саме Він дав нам Заповіт через Отця
Ора, якими мають бути русичі-українці: «Як мої творіння створив
вас од перст моїх. І хай буде сказано, що ви — сини Творця, і по-
водьтесь, як сини Творця. І будьте, як „діти мої, і Дажбог буде
Отець ваш“».

Отож Сварог створив нас із частини свого тіла — пальців, які є
символом творчої праці народу. Про цю працьовитість теж маємо
повчання: «Се бо мали вказівку на часи наші, аби не хибно діяли й
Отцям почесті справляли. Не бездіяльні персти товкли о дерево, а
щоб руки наші утрудилися о рала наші, а мечами добували неза-
лежність нашу» (дошка №1 4).

Про те, як народжувалися внуки Дажбога, волхви розповіда-
ють через родовідні легенди. Перша з них, викладена в дощечці
1 6, присвячена Велесу, Богу таємничих знань, про якого сказано,
що він є «пристанище і сила». Велес не міг знайти в степах гідних
мужів для своїх доньок і просив Богів не дати згасання роду. І
Дажбог почув ту молитву, і дав йому вимолене. Почали народжу-
ватися діти. Це не тільки вчення про народження Дажбожих
онуків, але й про єдність духовного (Божественного) і тілесного
(земного), що символізують Дажбог і Велес.

У другій родовідній легенді йдеться про те, що прабатьками
русів є Отець Богумир і Матір Славуна, А ось третя оповідає про
Отця Ора (Орія, Арія). Ор мав трьох синів — Кия, Пащека і Горо-
вато, які розселилися в різних краях Європи. Нині в цих синах ми з
легкістю впізнаємо Кия, Щека і Хорива, які стали засновниками
трьох слов’ янських народів — русів (киян), чехів і хорватів.

«Велесова книга» приблизно встановлює час життя Отця Ора,
як середину VІ І ст. до н.ч. Отже, і заснування Києва можна датува-
ти точніше, ніж офіційно прийнято. «Ішли до гори великої, до до-
лини травної і багатої злаками. Там оселився Кий, що був
засновником Києва, То був престол Руський» (дощечка 4-г). Якщо
взяти це датування за основу, то столиця України-Руси має бути
на 700 років старша. В цих же дошках руси-кияни ототожнюються
з антами, а на дошці 7-В прямо сказано, що руси, розбивши рим-
лян, готів і гунів «утворили край Антів і Скіфію Київську».

Поняття кровної спорідненості з рідними Богами давало силу і
мужність нашим предкам вистояти і залишитися народом з влас-
ною людською гідністю, культурою і моральністю, щоб відстояти
свою землю від різного роду зайд і загарбників.

Що стосується Велеса, то це одне з багатьох імен Всемогут-
нього Всевишнього Бога. Наші пращури порівнювали його з Богом
Сонця, подібним до грецького Аполлона, наділеним таємничими
здібностями відання, передбачення майбутнього. Велес також
наділяє посвячених людей відунським умінням.

Тому він є покровителем Волхвів, служителів рідних Богів. Як
головний Бог-оракул, Велес мав багато присвячених йому храмів
по всій Слов’янщині, зокрема, в Київській Русі.

Спадкоємець Бога Велеса вгадується сьогодні і в образі Водя-
ника, який уособлює водну і земну стихії, і якому люди й досі при-
носять пожертви (монети, хліб, вінки, трави). Водночас Велес
вважається покровителем небесних отар (хмар, міфічних дощових
корів), опікуном атмосферних явищ.

Культ Велеса в Україні виник і сформувався ще в мисливсько-
му суспільстві часів палеоліту, коли він вважався родоначальни-
ком слов’ян. Саме з тих прадавніх часів беруть свій початок
обряди запрягання в плуг ведмедя чи вола, що є символами Веле-
са, рядження на Різдво у вивернуті кожухи, шкіряні маски тварин.
Всі ці обряди символізують родючість і багатство.

Чимало зусиль в тлумаченні «Велесової книги», перекладах
текстів українською мовою доклала релігієзнавець, кандидат філо-
софських наук Галина Лазько. Цей унікальний твір введено до про-
грам загальноосвітніх шкіл та гуманітарних вузів і технікумів.
Справді, «Велесова книга» піднімає завісу над минулим нашого
народу, доводить, що ми ніколи не були вторинними й упослідже-
ними. Як сказав наш земляк, поет Володимир Сіренко: «Ми
древні, як земля і як віки».

◙
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Кор.: Отець Василій сам ро-

дом із Закарпаття, але він вже

багато років працює священи-

ком на Дніпропетровщині…

Отець Василій: Мені було 9
років, як тяжко захворів мій

батько. Пам’ятаю яблуневий
сад, я ходжу по ньому з тугою в
серці і думкою, що ж мені зроби-
ти, як допомогти батькові оду-
жати. І враз я чую свій
голос:«якщо господь допоможе
моєму батькові , я буду служити
йому все своє життя». І батько
одужав.

Я став ходити до церкви, по-
чав читати релігійні книги, в цьо-
му була потреба душі . Закінчив
школу, відслужив армію, посту-
пив до Ленінградської семінарії і
жодної миті не було розкаюван-
ня. У мене було велике бажання
служити Богу, а ще тим людям,
які шукають дорогу до Бога.

П ісля закінчення семінарії, я
внутрішньо відчув Боже благо-
словіння на великі справи. У
свої 23 роки я став священиком,
служив у Мукачевській епархії,
вів службу старослов’янською
мовою, дуже близькою до нашої

рідної української мови. Нелегко
було в той час, довелося тяжко
переживати совєтську епоху.
Але тодішний митрополіт
Леонтій Гудимов різко змінив
мою долю і благословив на

будівництво першого мого храму
у м. Марганці на Дніпропетров-
щині , який за 6 місяців уже ви-
сотів над землею і названий був
на честь Святого Духа. Потім
був короткий перехід на За-
поріжжя, де був край, всього 8
приходів, коли у Дніпропет-
ровському було їх 24. Я тоді
зрозумів потім: де мало віру-
ючих, там не може бути і благо-
даті .

І знову на Дніпропетровщині
зводимо новий храм Іоана Хре-
стителя у м. Дніпродзержинську.
Це був уже історичний 1 997 рік у
вільній Україні . І цього ж року я
привіз із Єрусаліма благодатний
вогонь, хоча це зробити було
нелегко.

Я такий українець, що зав-
жди з народом, коли до храму
йдуть люди, старші і молоді , і
особливо діти.

Ще була Кирилівка, що на

межі м. Дніпродзержинська і
Петриківського району, там збе-
реглась єдина споруда, в яку не
потрапив фашистський снаряд і
я з нього зробив храм.

Я знаю, що саме Господь ме-
не взяв ніби за руку і привів на
це місто в 2000 році , де тепер
звориться храм Архистратига
Божого Михаїла, висота його
небесна сягне до 50 метрів.

Кор. : Я не могла відірвати

свій погляд від отця Василія,

так він набожно вів свою бесіду,

образом своїм нагадував мені

знаменитого Київського князя

Володимира Великого гостро-

верхою глашкою, великими, як у

Бога очима, а з уст просто ли-

лася щира українська мова,

передаючи тепло великого

серця відданої Богу людини.

Він розповів про спонсорів з

далекої Росії, але найголовніше,

що отець Василій не тільки

будує храм, формує світину

своїх прихожан, а полягає у

чистій вірі Господу Богу. Він

впливає на інших своїм духов-

ним життям, своїми добрими

справакми.

Отець Василій: Людей не
обдурити, вони все помічають і
все знають. Моя сім’я — це ма-
тушка Ганна, шестеро діток —
це і є наш приклад, який дає
усім прихожанам духовний підй-
ом. Я пам’ятаю першу службу
уже у новому приході , тоді ска-
зав матушці — це вперше я від-
чув за останні 1 5 років, що це
мій останній приход. Люди при-
ходили і приходили і вже в но-
вому приміщенні все більше і
більше з’являлось молодих і
дітей. І заради дітей була ство-
рена недільна школа, де ма-
тушка Ганна навчає їх світлому
письму біблії, основам право-
слав’я, а духовного пісноспіву
навчає моя дочка Тетяна, яка
теж закінчила, як і матушка ре-
гентське відділення Петербург-
ської семінарії. Приймаємо

У КОЖНОГО СВІЙ ШЛЯХ ДО БОГА
У Дніпропетровську ось уже кілька років будується новий храм Архи-

стратига Божого Михайла. Його споруда буде унікальною і єдиною в
Україні за всіма архитектурними ознаками, висота її сягатиме над
землею до 50 метрів. І будує цей храм особлива людина, протоієрей
Василь БРИНЗЕЙ, настоятель, а внароді просто отець Василій. Йому
сам Господь найменував долю не тільки священика, але й будівничого, а
отже зайнятість високою метою — відродити духовні святині, зруй-
новані колись безбожниками і фарисеями.
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дітей усіх, їх зараз до 50 у класі і
в цьому заслуга батьків, які
вірять нам, що з Божого благо-
словіння ми оздоровимо їхні не-
спокійні маленькі душі . Справді
діти змінюються просто на очах
у батьків. Особливо багато лю-
дей у період Великого посту. МИ
багато роз’яснювали усім прихо-
жанам і значення посту, і прича-
стя, і соборування. Люди
потяглися до ще недобудовано-
го храму, двері якого цілий день
не зачиняються на замок. Вони
відчувають особливу благодать
у нових стінах духовної споруди,
бо усі священники проводять
церковну службу за законами
православ’я.

Я завжди дякую Господу Бо-
гу, коли приходять до нас воль-
но чи невольно пропащі люди і
ми їх повертаємо до нормально-
го життя молитвами, бесідами.
Двох алкоголіків ісцілили, один
із яких став прихожанином на-
шої церкви, а тоді простояв біля
ікони «Неуповаєма чаша» три
дні і сталося диво — не п’є. Я
молився за наркомана і увесь
приход молився і теж сталося
диво. Це була Господня воля.

Кожної суботи проводжу ду-
ховні бесіди і за духовними за-
конами. У когось немає дітей,
десь у сім’ї неспокій, у подружжя
замість любові — ненависть.
Прийшла пара і переді мною
взяли і полюбилися. І я сказав:
«зробіть тепер навпаки, по-
миріться при мені», і у них по-
текли у обох сльози. А тепер
гарно живуть. Господь все ба-
чить і чує, я так кажу усім, тільки
треба вірити Всевишньому, мо-
литися денно і нощно і буде лад
в сім’ї і в державі . Але головна
причина розпусти — це безбож-
ність, вседозволеність, яка запо-
лонила, на жаль, наш світ, а від
цього скалічені душі , які не в
силі пересилити кнопочний про-
грес. А там, де намає духов-
ності , святості , чистоти сердеч-
ної і духовної, там погибіль. І
далеко не всі йдуть до храму,
щоб пізнати Бога. Через слово
Боже, особисте спілкування, че-
рез проповідь проводимо вечори
для молоді і маємо зареєстро-
ване товариство Архистратига
Михаїла. Мене підтримує місце-
ва влада. На різдвяних зустрічах
губернатор Олександр Вілкул
просив духовенство підтримати
нашу молодь у духовному вихо-

ванні .
Українській діаспорі хочу ска-

зати, що на Україні православна
віра жива, на високому духовно-
му підйомі , що ми теж з ними
одного духу, і прагнень поверну-
ти духовні цінності нашому на-
роду в Україні . І один із
духовних центрів — це наш
храм. То ж чекаємо на зустріч і з
братами і сестрами з-за кордо-
ну. Для мене ж велика опора у
благословенних Богом справах
— це моя матушка Ганна і мої
діти, троє з яких пішли по на-
шим стопам, теж у своєму житті
нестимуть боже слово в людські
душі .

Матушка Ганна: Нас обох
об’єднала одна семінарія, одна
віра православна. У святому пи-
санні сказано: рід пропащій,
якщо ніхто за нього не молився.
І я знаю, що в храм просто так
не приходять, бо хтось все одно
був у пращурах набожний, що
вимолив для продовження своєї
молитви когось із майбутнього
роду. Я спілкуюся з дітьми, мо-
лодими людьми, веду недільну
школу, то завжди говорю: поки
діти моляться, приймають при-
частя, носять освячені хрестики,
їх сам Господь оберігає від не-
чистої сили. Тільки молитва
врятує молодих, особливо те-
пер, у складні часи суєти,
бродіння загублених душ. Ми
пережили той період, коли забо-
роняли нам ходити до церкви.
Тепер же інші часи і слава Богу,
є де людям послухати молитву і
самим помолитися за себе і рід-
них і н іхто не боїться, що хтось
над ними посміється цінично, чи
навіть арештує. Я це бачу на
малих дітях, якщо приводять
крикливих, а через короткий час
вони стають спокійними, умиро-
твореними, добрішими. За ради
цього, власне, і варто жити у
православній вірі . І наші вистави
на великі свята Різдва Христо-
вого, Архангела Михаїла, Пасхи
і жінок — мироносець — це щирі
вітання усім прихожанам, а
найголовніше — діти починають
розпізнавати ту, колись утрачену
грань між добром і злом, вони
знають як утішити в горі , вони
знають, поняття гріха і кари Бо-
жої. Цього не хоче ще знати
більшість молоді , для неї не
стало сорому, гуманної моралі ,
тому більшість безсімейних. А
це вже біда, це від засилля за-

хідної інформації про вседозво-
ленність і через аморальність
ми втрачаємо молодий цвіт
нації. Тому через нашу право-
славну віру такі , як отець Ва-
силій і такі , як він, повинні
врятувати суспільство від ду-
ховного, а від того і фізичного
вимирання і це ми почали роби-
ти саме з маленьких дітей. Хай
за нами йдуть і їхні священики і
прості люди. Тому висновок
один — треба в школах ввести
вивчання Закону Божого, як
обов’язковий предмет, щоб зба-
гатити духовний світ наших
дітей. Без цього в українському
суспільстві не буде високої мо-
ралі , доброти, людської гідності .

Л. Д. (журналіст): Мені хо-

тілося ще поспілкуватися ну

хоча б з 2—3 серед прихожан,

чому вони тут, у ціх стінах,

біля отця Василія, що привело

їх сюди і ось що кожна з них (бо

говорила з жінками різного віку)

повідала:

Людмила: Я проживаю у
м. Дніпродзержинську, а в цей
храм приїхала за отцем Ва-
силієм, бо ще коли будував
храм у нашому місті , ми потяг-
лися до отця Василія через його
лагідне ставлення до людей і
особливо до малих дітей. У 8
років я тоді привела свого сина і
з ним щось таке сталося, що у
вихідні почав ходити до церкви,
допомагати отцю Василію поно-
марем, його навіть у школі
дражнили попиком, він не обра-
жався. Він з дитинства був
спокійний, і якось ще зовсім ма-
лим, десь у три роки, він вранці
встав і сказав: «Мамо, до мене
прилітали ангели на хмарці». І
більше про це не згадував. А
потім, коли вступив до семінарії,
я згадала, що то було знаменіє,
але ми знаємо, що наш син став
служить Господу, то велику роль
зіграв отець Василій, його до-
брота. Син наш уже сам вчить
своїх прихожан робити одне од-
ному тільки добро. А ми не по-
кидаємо отця Василія, з ним
будуємо новий і найкращий
храм. Від нього йде душевне
тепло, і ми цьому радіємо.

Валентина: я живу в Дніпро-
петровську, дуже щаслива, що
саме тут у нас будується такий
чудовий храм, а ще за те дякую
Богу, що у нас такий добрий і
розумний, і красивий настоятель
отець Василій. Він жодного не
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відпустить, щоб не дати мудру
пораду, щоб благословити на
добрі справи. До нього потягли-
ся люди, як до сонячного
проміння і за Божим словом.

Марина (наймолодша) : В ін-
ституті у нас був предмет релі-
гієзнавство. Іще там мене заці-
кавив бракит: чому один Бог, а
релігій багато? У Києво-Печер-
ській лаврі я почула спів хо-
ристів і в мене потекли сльози.
Я зрозуміла, чого мені не виста-
чає в житті . Це був духовний го-
лод. Кожної неділі я не знала
куди себе діти, моя душа митар-
ствувала і не знаходила спокою.
І мене Господь привів у Храм.
Отець Василій узяв мене під
своє крило. Знаю, що не всім
Господь дає такі сили, як буду-
вати храм, ніби спокутувати чужі
гріхи, гріхи тих, хто колись зруй-
нував собори наших душ. Він
творить богоугодну справу і то-
му тут є благодать, тут легко ди-
хається, легко слухається
молитва. Він любить храм, лю-
бить паству. І коли навіть прича-
щають дітей і свічки тухнуть від
дитячого лементу, отець Василій
ніколи нічого не скаже, напри-
клад: заспокійте дитину, а він
просто лагідно усміхнеться і
далі проводить обряд. Бо
Господь сказав: «Не заважайте
дітям приходити до мене». . До
отця Василія йдуть, його слову
вірять як самому Господу Богу,
бо він його слуга чесний і прав-
дивий.

Л. Д. (журналістка) : Я знала

кількох отців, від яких йшли хо-

лодні промені, на жаль, тому до

церкви не поспішала і дітей

своїх не примушувала, а вважа-

ла, що молитися Богу можно в

кімнаті, де ікони стоять, про-

сто глянувши на небо. А те-

пер, почувши таку незвичайну

сповідь, хочу і сама сюди прий-

ти, послухати такого особли-

вого священника, настоятеля

храму. Архистратига Божого

Михаїла протоієрея Василя

Бринзея, а в миру отця Василія,

з його рук прийняти причастя,

пособоруватись і помолитись

за своїх рідних, щоб його велике

християнське серце подарувало

хоч маленький промінчік божої

благодаті моєму знекровлено-

му серцю.

Розмову провела журналіст
Лілія ДАНИЛЮК

Загальний обсяг бюджетних
призначень обласного бюджету га-
лузі у 2011 році складав 61 5,6 млн
грн, що більше минулорічного по-
казника на 242,0 млн грн. (201 1
рік — 373,6 млн грн. ), за рахунок
збільшення мережі закладів, що
фінансуються з обласного бюдже-
ту на 51 професійно-технічний на-
вчальний заклад.

Виконання обласного бюджету
по фінансуванню загального фон-
ду — 99,2% від затверджених при-
значень, заборгованість по
соціально-захищеним видаткам
обласного бюджету відсутня.

Середня заробітна плата
працівників закладів освіти, що
фінансуються з обласного бюдже-
ту станом на 01 .01 .201 2 склала
2230,2 грн. , в тому числі педагогіч-
них працівників — 2697,2 грн.

У рамках реалізації заходів
регіональної програми розвитку
освіти, з метою забезпечення
стабільного функціонування ме-
режі загальноосвітніх навчальних
закладів протягом року:

придбано 20 шкільних авто-
бусів для забезпечення без-
коштовного підвозу учнів та
педагогічних працівників в сільсь-
кій місцевості області до місця на-
вчання і додому на суму 61 04
тис.грн. ;

придбано для закладів освіти
області 3,9 тис. примірників
підручників, посібників, навчально-
методичної літератури на суму 700
тис. грн. ;

оздоровлено понад 1 ,1 тис.
дітей пільгової категорії (на оздо-
ровлення витрачено 331 0,0 тис.
грн. );

Всього на виконання ремонтно-
будівних робіт в закладах освіти
обласного підпорядкування
профінансовано 11 837,6 тис.грн. , з
них на суму 1 0236,1 тис.грн. про-
ведено капітальні ремонти в 38
закладах освіти.

За результатами підсумків об-

ласних конкурсів «Кращий моло-
дий вчений року» та «Краща рада
молодих вчених року» визначено
1 2 переможців серед молодих
вчених та 3 кращі ради молодих
вчених, які були нагороджені ноут-
буками та мультимедійними
проекторами на суму 94,7 тис.грн.

Виплачено стипендії 1 71 кра-
щому учню професійно-технічних
та студентам вищих навчальних
закладів на загальну суму 558,4
тис.грн (враховуючи стипендіатів
обласної іменної стипендії імені
О.М. Макарова).

На виплату 275 обласних імен-
них стипендій переможцям друго-
го (обласного) етапу Всеукра-
їнського конкурсу з захисту
науково-дослідних робіт учнів —
членів Малої академії наук
України профінансовано 844,2 тис.
грн.

На виплату одноразової премії
науковим керівникам науково-до-
слідницьких робіт переможців І І та
І І І етапу Всеукраїнського конкур-
су — захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів Малої
академії наук учнівської молоді —
78,8 тис. грн.

1 200,0 тис. грн. профінансова-
но на проведення обласних масо-
вих заходів серед школярів.

Крім того, протягом 2011 року
за рахунок субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на
загальну суму понад 5,2 млн.грн
було здійснено улаштування при-
ладів доочистки питної води в 333
дошкільних навчальних закладах
Дніпропетровської області та по-
повнено бібліотечні фонди 388
шкільних бібліотек.

За рахунок субвенції з облас-
ного бюджету державному бюдже-
ту було направлено 200 тис.грн.
на зміцнення матеріально-техніч-
ної бази вищих навчальних за-
кладів.

Інф. ГОУНОДА.

ЗВІТ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО ВИТРАЧАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У

2011 РОЦІ
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У конкурсі взяли участь команди
від гірничого факультету та факультету
економіки і менеджменту, які виступали
перед глядачами під патріотичними
назвами — «Лідери», «Козаки і козач-
ки», «Патріоти», та із власними, само-
стійно вигаданими, гаслами.

Цей захід складався із різно-
планових конкурсів, які надали
можливість учасникам не лише ви-
користати свої знання української
мови у цікавих іграх та завданнях, а
й проявити акторську майстерність,
заспівати українських пісень, вига-
дати власні казки, закріпити знання
з історії, та навіть зварити справж-
ній український борщ (у конкурсі

«Борщ» учасники записували на

папірцях складові борщу, та клали

їх у глиняні горщики). Всі конкурси
поєднували традиції українського
фольклору та креативність студент-
ської молоді.

Всі три команди учасників праг-
нули перемоги, але почесне перше

місце посіла команда
з відповідною наз-
вою — «Лідери»,
отримавши солодкий
приз.

«Команди „Коза-
ки і козачки“ і „Пат-
ріоти“ складались
із студентів-першо-
курсників, а ко-
манда „Патріоти“
була збірною із
першого та другого
курсів. Можливо, це
певним чином вплинуло на
результат. — прокоментувала
Наталія Володимирівна Слобода,
організатор конкурсу, — пораду-
вало те, що студенти самі вияв-
ляли бажання брати участь у
конкурсі, і особливо активно піс-
ля того, коли дізнались, що кіль-
кість осіб — учасників обмежена.
Команди не знали, які саме кон-
курси на них чекали, а ми у свою

чергу намагались зробити за-
вдання цікавими як для учасни-
ків, так і для глядачів. Скла-
даючи конкурсні завдання ми
взяли за мету не лише проде-
монструвати рідну мову, а й
ознайомити аудиторію з традиці-
ями, культурою та побутом ук-
раїнців.»

Інформаційно-аналітичний
центр НГУ.

У ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ О.ГОНЧАРА
НГУ ВІДБУВСЯ ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ
РІДНОЇ МОВИ, ЩО БУВ ОРГАНІЗОВАНИЙ СПІВРОБІТНИКАМИ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

В Національному гірничому
університеті пройшла зустріч з відо-

мими українськими письменниками
Володимиром Шовкошитним та
Юрієм Буряком, які презентували
книжки видавництва НСПУ, зокрема
альманах «Хроніки 2000».

Завдяки видавництву Націо-
нальної спілки письменників
України світ побачили перевиданні
книги Юрія Щербака, Володимира
Коржа, Володимира Винниченка,
Володимира Базилевського та ба-
гатьох інших класиків української
літератури; збірки античної поезії, а
також готуються до друку антологія
китайської та італійської поезії, ви-
дання сучасних українських кла-

сиків. Зокрема, гості звернули увагу
на культовий альманах, який щоріч-

но виходить завдяки ви-
давництву НСПУ.
Тематика таких альма-
нахів широка — Україна
у спектрі культурних
зв’язків, а також видатні
особистості нашої дер-
жави.

Юрій Буряк подару-
вав центру комплект
хронік на згадку, по-

обіцявши у майбутньому презенту-
вати також раритетні документи
Олеся Гончара.

Володимир Шовко-
шитний розповів гляда-
чам про цікаві життєві
зустрічі, важливість ро-
зуміння та знання рідної
мови та вивчення іно-
земних мов для того,
аби читати кожну класи-
ку в оригіналі. Письмен-
ник також познайомив
аудиторію зі своїми ро-
манами «Мерехтіння
зникань», «Хресна

путь», а також віршами «Молитва
за Україну» (вірші, покладені на му-
зику, стали відомою піснею у вико-
нанні Олександра Білоножка) та
культовим «Я — украинец».

Усі бажаючи могли познайоми-
тись з літературою видавництва
НСПУ, придбати книжки з автогра-
фами письменників, а також
унікальну листівку до восьмого бе-
резня, всередині якої маленька
книжечка з віршами про кохання
українських класиків.

Дарина CУХОНІС-БУТКО,
інформаційно-аналітичний

центр НГУ.

ПИСЬМЕННИКИ ЮРІЙ БУРЯК ТА ВОЛОДИМИР
ШОВКОШИТНИЙ ВІДВІДАЛИ НГУ
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Ця публікація є логічним продовженням серії ро-
звідок про непересічних особистостей, які стояли біля
витоків історичного факультету ДНУ. Серед них – «До-
бре слово про найстарішу кафедру ДНУ», «Історичний
факультет ДДУ: перші повоєнні випуски (1 945–1 946
рр.)» та «Праонук Кобзаря Дмитро Красицький на
історичному факультеті ДДУ», які були надруковані
відповідно у № 1 0 (2011 р.), №№ 1 та 2 (201 2 р.) часо-
пису «Бористен» [1 5; 1 6; 1 7]. Дана стаття присвячена
Миколі Петровичу Долініну – знаному досліднику
історії Росії початку XVI I ст. , кандидату історичних
наук, доценту, завідувачу кафедри історії СРСР Дні-
пропетровського держуніверситету (1 949–1 953 рр. ,
1 955–1 956 рр.).

На жаль, ця непересічна постать, його внесок в
розбудову історичного факультету, підготовку кадрів-
істориків у 1 949–1 956 рр. тривалий час залишались
поза увагою дослідників. У зв’язку з цим виникла на-
гальна потреба у залученні широкого кола як архів-
них, так і опублікованих джерел з метою ґрунтовного
вивчення життєвого та творчого шляху М. П. Долініна,
який був пов’язаний з історичним та історико-філоло-
гічним факультетами ДДУ в кінці 40-х – середині 50-х
рр. ХХ ст.

Перша згадка про М. П. Долініна була знайдена
авторами в Музеї історії ДНУ імені Олеся Гончара. Зо-
крема, в особистій справі професора В. Я. Борщевсь-
кого зберігається список наукових праць Валентина
Яковича датований 9 травня 1 953 р. , завірений
завідувачем кафедри історії СРСР ДДУ М. П.
Долініним [21 , арк. 1 ]. Згодом, під час дослідницького
пошуку в Науковій бібліотеці ДНУ імені Олеся Гончара
було виявлено некролог Миколи Петровича Долініна в
журналі «История СССР» за 1 969 р. Його підписав
відомий історик О. О. Зімін [1 3].

В той же час основний інформативний матеріал
щодо етапів життя та науково-педагогічної діяльності
М. П. Долініна, було знайдено в його особистій справі
(червень 1 949 р. – жовтень 1 957 рр.), яка зберігається
в Архіві ДНУ імені Олеся Гончара. Сприяли пошуку
документів начальник загального відділу ДНУ імені
Олеся Гончара А. І . Маякова та співробітник цього
відділу Н. А. Окоча.

Джерельна база поповнилась також за рахунок
періодичної преси. Зокрема, це – статті М. П.Долініна,
відомості щодо збірників історичного факультету,
огляди вузівського життя, які знайшли своє відобра-
ження на сторінках газети «За передову науку»
(1 954–1 955 рр.) [1 2; 27]. Вона видавалась у Дніпро-
петровському державному університеті, починаючи з
вересня 1 934 р.

Микола Петрович Долінін народився 1 7 квітня 1 906
р. у м. Ярославль в родині робітників [1 4, арк. 79].
Батько – Тютюшкін Петро Павлович мав селянське
походження. Тривалий час працював двірником та
сторожем у приватних осіб, самостійно навчився чита-
ти і писати. Після жовтневих подій 1 91 7 р. Петро Пав-

лович освоїв професію швейцара та кур’єра,
працюючи в ощадній касі [1 , арк. 4].

Непростий життєвий шлях батька, його «універси-
тети» підштовхнули Миколу до відповідального вчин-
ку. Після смерті батька у 1 929 р. він змінює прізвище і
відтоді стає Долініним [20, арк. 6].

Мати – Тютюшкіна Харитина Василівна також по-
ходила з селянської родини. Працювала кухаркою та
прачкою. Пізніше – стала домогосподаркою, зосере-
дивши увагу на вихованні сина. Померла у 1 947 р. [1 ,
арк. 4].

Микола був єдиною дитиною в родині. З юнацьких
років прагнув допомогти батькам матеріально,
працював двірником. У 1 91 7 р. закінчив трикласну
приходську школу. В автобіографії зазначається, що
«в роки громадянської війни і іноземної інтервенції
служив канцеляристом в Ярославському губернсько-
му відділі Робфаку» [1 , арк. 4].

У 1 924 р. юнак закінчив середню школу для до-
рослих і вступив на суспільно-економічне відділення
Ярославського педагогічного інституту. Після закін-
чення вузу у 1 928 р. він працював спочатку в середній
школі,а згодом – викладачем суспільних дисциплін у
вищих навчальних закладах м. Іваново. Т.з. «іванівсь-
кий» період його викладацької діяльності тривав з
серпня 1 928 р. по квітень 1 943 р. [1 4, арк. 79 зв. ].

Велика Вітчизняна війна не обійшла стороною до-
лю молодого викладача. У 1 943–1 945 рр. Микола
Петрович перебував в діючій армії, де виконував
обов’язки політрука полку та агітатора. Був поране-
ний, тривалий час лікувався, проте залишився на все
життя інвалідом І І групи [1 , арк. 4 зв. ]. За свій ратний
подвиг був нагороджений чотирма бойовими нагоро-
дами. Серед них – «Орден Червоної Зірки» та «Орден
Вітчизняної війни» [1 4, арк. 80 зв. ].

Після демобілізації М. П. Долінін приїздить до
Дніпропетровська. Разом з ним у місто на Дніпрі
переїхала велика родина: дружина – Ніна Андріївна,
сини – Юліан та Валерій і донька Наталія, без яких
важко уявити «дніпропетровський» період життя та
діяльності вченого-історика [1 , арк. 4 зв. ].

У 1 946–1 948 рр. Микола Петрович працює стар-
шим викладачем в Дніпропетровському інженерно-
будівельному інституті [1 4, арк. 79 зв]. Протягом
1 948–1 949 рр. навчався у Москві на курсах дисертан-
тів при Академії суспільних наук при ЦК ВКП(б). 1 3
травня 1 949 р. успішно захистив в столиці кандидат-
ську дисертацію по темі «Развитие общественной
мысли в России в начале XVI I в.». Це стало підставою
для листа заступника міністра вищої освіти СРСР Са-
маріна до ректора Дніпропетровського держуніверси-
тету Л. І . Сафронова від 23 травня 1 949 р. з
пропозицією розглянути кандидатуру М. П. Долініна
«на должности заведующего кафедрой истории СССР
вверенного Вам университета» [1 8, арк. 1 ].

З Дніпропетровським державним університетом
пов’язані вісім років плідного науково-педагогічного

В’ячеслав МИРОНЧУК,
заступник декана історичного факультету, доцент ДНУімені Олеся Гончара

Вадим МЕДЯНИК,
магістр історії, аспірант ДНУімені Олеся Гончара

М. П. ДОЛІНІН – НЕВІДОМИЙ ІСТОРИК
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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життя М. П. Долініна (1 949–1 957 рр.). Він продовжив
справу попередників Д. Ф. Красицького та Д. П. Пой-
ди, які стояли біля витоків історичного факультету
ДДУ, очолювали кафедру історії СРСР у 1 943–1 946
рр. та у 1 946–1 948 рр.

Микола Петрович обіймав посаду завідувача ка-
федри історії СРСР у непрості часи (1 949–1 953 рр. ,
1 955–1 956 рр.). Він виявив себе здібним організато-
ром, вимогливим керівником. Був одним із засновників
першого збірника наукових праць «Научные записки
Днепропетровского университета. Сборник работ ис-
торического факультета» (1 951 р.), який друкувався у
видавництві Київського державного університету.
Прикметно, що М. П. Долінін був причетний до появи
й наступних трьох збірників (1 953, 1 954, 1 956 рр.), бу-
дучи членом редакційної колегії. Під час роботи на
історичному факультеті ДДУ, М. П. Долінін викладав
цілу низку навчальних курсів. Серед них – історія
СРСР, історіографія та джерелознавство історії СРСР
[23, арк. 74].

В «Научных записках Днепропетровского универ-
ситета» завідувач кафедри історії СРСР надрукував
основну частину своєї кандидатської дисертації та
студії «Общественно-политические взгляды Ивана
Тимофеева», «Н. Г. Чернышевский о единстве, друж-
бе и воссоединении украинского и русского народов»,
«Административная и социально-политическая дея-
тельность подмосковных полков («казачьих таборов»)
в 1 611 –1 61 2 гг.» [1 0; 9; 8 ; 5]. Він дав можливість роз-
містити на сторінках згаданих видань публікації своїх
колег по кафедрі – Д. П. Пойди, В. Я. Борщевського, І .
Л. Болясного.

В період перебування В. Я. Борщевського на по-
саді завідувача кафедри історії СРСР (1 953–1 955 рр.)
Микола Петрович деякий час працював доцентом [1 4,
арк. 79 зв. ]. За наказом ректора проф. Г.Б. Мельнико-
ва «у зв’язку зі скороченням навчального навантажен-
ня по кафедрі історії СРСР з 26 вересня 1 956 р. він
був переведений на 0, 5 ставки по заочному відділен-
ню» [3, арк. 90].

Микола Петрович працював керівником студентсь-
кого гуртка з історії СРСР, очолював лекторську групу
історичного факультету, неодноразово виступав з до-
повідями перед робітниками міста та області [24, арк.
55].

У 1 957 р. починається новий період у житті та
діяльності М. П. Долініна, пов’язаний з кафедрою
історії СРСР Донецького державного університету. Тут
він підготував монографію «Подмосковные полки
(«казацкие таборы») в национально-освободительном
движении 1 611 –1 61 2 гг.», яка вийшла друком у Хар-
кові в 1 958 р. [1 1 ].

Смерть обірвала життя М. П. Долініна 1 7 жовтня
1 968 р. Своєрідним пам’ятником вченому стала док-
торська дисертація по темі «Классовая и националь-
но-освободительная борьба в Русском государстве в
конце 1 61 0–1 61 4 гг.» обсягом майже 50 друкованих
аркушів, яка, на жаль, не була захищена. На думку О.
О. Зіміна, цим дослідженням Микола Петрович «уза-
гальнив свої багаторічні дослідження з історії Першої
селянської війни в Росії» [1 3, с. 252].

Таким чином можна зробити висновок про те, що
Микола Петрович Долінін, перебуваючи на посаді
завідувача кафедри історії СРСР (1 949–1 953 рр. ,
1 955–1 956 рр.) гідно продовжував традиції своїх по-
передників – Д. Ф. Красицького та Д. П. Пойди. У не-
прості часи він залишався справжнім вченим,

принциповим і авторитетним керівником, наставником
молоді. Його солідний науковий доробок не втратив
свого значення й сьогодні.
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Маленькій МАР'ЯНІ

Рости, рости, моя пташко,
Мій маковий цвіте,
Розвивайся, поки твоє
Серце не розбите,
Поки люди не дознали
Тихої долини,
Дознаються – пограються,
Засушать та й кинуть.
Ані літа молодії,
Повиті красою,
Ні карії оченята,
Умиті сльозою,
Ані серце твоє тихе,
Добреє дівоче
Не заступить, не закриє
Неситії очі.
Найдуть злії та й окрадуть…
І тебе, убогу,
Кинуть в пекло…
Замучишся
І прокленеш бога.
Не цвіти ж, мій цвіте новий,
Нерозвитий цвіте,
Зов'янь тихо, поки твоє
Серце не розбите.

20 декабря 1845,
Вьюнища

Три літа

І день не день, і йде не йде,
А літа стрілою
Пролітають, забирають
Все добре з собою.
Окрадають добрі думи,
О холодний камень
Розбивають серце наше
І співають амінь,
Амінь всьому веселому
Однині довіка,
І кидають на розпутті
Сліпого каліку.
Невеликії три літа
Марно пролетіли…
А багато в моїй хаті
Лиха наробили.
Опустошили убоге
Моє серце тихе,
Погасили усе добре,
Запалили лихо,
Висушили чадомдимом
Тії добрі сльози,
Що лилися з Катрусею
В московській дорозі,
Що молилась з козаками
В турецькій неволі,
І Оксану, мою зорю,
Мою добру долю,
Що день божий умивали…
Поки не підкрались
Злії літа; та все теє
Заразом украли.
Жаль і батька, жаль і матір,
І вірну дружину,
Молодую, веселую,
Класти в домовину,
Жаль великий, брати мої;

Тяжко годувати
Малих діток неумитих
В нетопленій хаті,
Тяжко лихо, та не таке,
Як тому дурному,
Що полюбить, побереться,
А вона другому
За три шаги продається
Та з його й сміється.
От де лихо! От де серце
Разом розірветься!
Отакето злеє лихо
й зо мною спіткалось:
Серце люди полюбило
І в людях кохалось,
І вони його вітали,
Гралися, хвалили…
А літа тихенько крались
І сльози сушили,
Сльози щирої любові;
І я прозрівати
Став потроху…
Доглядаюсь –
Бодай не казати,
Кругом мене, де не гляну,
Не люди, а змії…
І засохли мої сльози,
Сльози молодії.
І тепер я розбитеє
Серце ядом гою,
І не плачу, й не співаю,
А вию совою.
Отакето, що хочете,
То те і робіте:
Чи голосно зневажайте,
Чи нишком хваліте
Мої думи; однаково
Не вернуться знову
Літа мої молодії,
Веселеє слово.
Не вернеться… І я серцем
До вас не вернуся.
І не знаю, де дінуся,
Де я пригорнуся,
І з ким буду розмовляти,
Кого розважати,
І перед ким мої думи
Буду сповідати?
Думи мої! літа мої,
Тяжкії три літа,
До кого ви прихилитесь,
Мої слії діти?
Не хилітесь ні до кого,
Ляжте дома спати…
А я піду четвертий год
Новий зострічати;
Добридень же, новий годе
В торішній свитині,
Що ти несеш в Україну
В латаній торбині?
«Благоденствіє, указом
Новеньким повите».
Іди ж здоров, та не забудь
Злидням поклонитись.

22 декабря 1845,
Вьюнища

Заповіт

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани, і гори —
Все покину і полину
До самого бога
Молитися.. . а до того
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

25 декабря 1845,
в Переяславі

Лілея

«За що мене, як росла я,
Люде не любили?
За що мене, як виросла,
Молодую вбили?
За що вони тепер мене
В палатах вітають,
Царівною називають,
Очей не спускають
З мого цвіту? Дивуються,
Не знають, де діти!
Скажи мені, мій братику,
Королевий Цвіте!»
«Я не знаю, моя сестро».
І Цвіт королевий
Схилив свою головоньку
Червонорожеву
До білого пониклого
Личенька Лілеї.
І заплакала Лілея
Росоюсльозою...
Заплакала і сказала:
«Брате мій, з тобою
Ми давно вже кохаємось,
А я й не сказала,
Як була я людиною,
Як я мордувалась.
Моя мати... чого вона,
Вона все журилась
І на мене, на дитину,
Дивилась, дивилась
І плакала. Я не знаю,
Мій брате єдиний!
Хто їй лихо заподіяв?
Я була дитина,
Я гралася, забавлялась,
А вона все в'яла
Та нашого злого пана
Клялапроклинала.

Та й умерла.. . А мене пан
Взяв догодувати.
Я виросла, викохалась
У білих палатах.
Я не знала, що байстря я,
Що його дитина.
Пан поїхав десь далеко,
А мене покинув.
І прокляли його люде,
Будинок спалили...
А мене, не знаю за що,
Убити — не вбили,
Тілько мої довгі коси
Остригли, накрили
Острижену ганчіркою.
Та ще й реготались.
Жиди навіть нечистії
На мене плювали.
Отакето, мій братику,
Було мені в світі.
Молодого, короткого
Не дали дожити
Люде віку. Я умерла
Зимою під тином,
А весною процвіла я
Цвітом при долині,
Цвітом білим, як сніг, білим!
Аж гай звеселила.
Зимою люде... боже мій!
В хату не пустили.
А весною, мов на диво,
На мене дивились.
А дівчата заквітчались
І почали звати
Лілеєюснігоцвітом;
І я процвітати
Стала в гаї, і в теплиці,
І в білих палатах.
Скажи ж мені, мій братику,
Королевий Цвіте:
Нащо мене бог поставив
Цвітом на сім світі?
Щоб людей я веселила,
Тих самих, що вбили
Мене й матір?.. Милосердий,
Святий боже, милий!»
І заплакала Лілея,
А Цвіт королевий
Схилив свою головоньку
Червонорожеву
На білеє пониклеє
Личенько Лілеї.

25 липня 1846
Київ

● ДОШЕВЧЕНКІВСЬКИХДНІВ ГОРТАЮЧИ
НЕВМИРУЩИЙКОБЗАР
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Видатний піаніст, хоро-
вий диригент, композитор
народився 20 березня 1 842
року в с. Гриньки (Полтавсь-
ка область) походив зі ста-
ровинного козацького стар-
шинського роду. Дістав
блискучу освіту. Закінчив
Київський університет —
природознавчий факультет.
Захистив кандидатську дис-
ертацію з біології (про роз-
множення нитчастих водо-
ростей). Йому пророкували
блискучу кар’єру вченого,
пропонували залишитися
викладати, але Лисенко
обрав собі інший шлях,
пов’язавши своє життя з му-
зикою. Після навчання в

Лейпцизькій консерваторії (клас фортепіано) його називали піані-
стом-віртуозом. Вчився у Римського-Корсакова в Петербурзькій
консерваторії. Він — організатор хорів, які пропагують українську
музику. Коло інтересів Миколи Віталійовича — величезне. Він
створив Товариство любителів музики і співу, працював у Півден-
но-Західному відділенні Російського географічного товариства. Був
людиною високої ерудиції, енциклопедистом і багатогранно обда-
рованою особистістю. Один із перших інтерпретував «Кобзаря»
Шевченка, робив обробки народних пісень, автор 1 0 опер, вокаль-
них творів, сонат, рапсодій, сюїт, полонезів, ноктюрнів, фундатор
музично-драматичної школи. Володів неабияким літературним та-
лантом. Написав фольклорні праці — «Дума про Хмельницького і
Барабаша», «Про торбан і музику пісень Відорта», «Народні му-
зичні інструменти на Україні». І це далеко не повний перелік ін-
тересів і діянь М. Лисенка.

Дана стаття — не наукова праця, а штрихи до його біографії,
спроба подивитися на нашого класика з позицій сьогодення. Ми,
разом із читачами, спробуємо зрозуміти, як формувався талант
музиканта, який прославив українську націю. Розповісти ма-
ловідомі факти про творчу, викладацьку і громадську діяльність,
радощі та смутки, сім’ю, друзів, соратників і недругів Миколи
Віталійовича.

Понад півстоліття Лисенко віддав композиторській діяльності,
написавши більше тисячі самобутніх різноманітних за формою,
обсягом і значенням творів, але композиторська праця ніколи не
приносила йому матеріальних вигод. Утримувати сім’ю він міг тіль-
ки за рахунок викладацької діяльності. Масу часу витрачав на при-
ватні уроки та викладання музики в Інституті шляхетних дівчат.
Лише ночами міг займатися своєю улюбленою справою — писати
музику.

Часто, коли вимовляється ім’я Миколи Лисенка, перше, що
спадає на думку, — його епохальна опера «Тарас Бульба» — вер-
шина української класичної музики. Адже він автор опер:
«Енеїда», «Утоплена», «Ноктюрн», «Різдвяна ніч», «Коза-дереза»,
«Пан Коцький», «Зима і Весна», які нині рідкісні гості на сцені. Па-
радокс, найпопулярніший твір композитора — опера «Наталка
Полтавка», в принципі, не авторський твір у чистому вигляді. До
лисенківської версії існувало кілька варіантів цієї народної опере-
ти. Кілька музичних фрагментів склав сам автор п’єси — Іван
Котляревський, використовувалися пісні Марусі Чурай (у тому чис-
лі й знамениті «Віють вітри»). Микола Віталійович сам говорив: «Я
уклав і упорядкував клавір». Він дописав передмову до першого
видання, вибрав найбільш популярні українські мелодії, доповнив
твір розгорненою увертюрою і створив фортепіанний клавір. Досі
не відомо, чи сам Лисенко оркестрував цю оперу.

ТАРАС
У книзі «Спогади сина» Остап Лисенко написав, що 35 років,

майже все творче життя, його батько думав над долею своєї улюб-
леної «дитини» — оперою «Тарас Бульба». Ще в 70-х роках у Ми-
коли Віталійовича народилася ідея створення народної опери.
Намір зміцнів, коли композитор, разом з археологічною експе-
дицією, побував на місці колишньої Запорозької Січі. Після тієї
поїздки вирішив написати оперу на матеріалі знаменитої повісті
Гоголя. Його захоплювала незламна сила волі, мужність, відвага
Бульби та його палка любов до батьківщини. З 1 880 по 1 890 рр.

разом із Михайлом Старицьким (автором лібрето) він працював
над оперою. Петро Чайковський пропонував допомогу в постанов-
ці «Тараса Бульби» в Петербурзі, але композитор не погодився,
вважаючи, що опера про національного героя спочатку повинна
бути показана в Україні. На жаль, ні Лисенку, ні Старицькому не
довелося за життя побачити свого «Тараса Бульбу» на сцені. Тіль-
ки в 1 924 році в Харкові вперше поставили оперу, а в Києві в 1 937.

Композитор повністю завершив оркестровку опери. Але через
те, що у Лисенка не було диригентської симфонічної практики, пі-
сля смерті композитора довелося робити редакції опери. Довгі ро-
ки не могли знайти авторської партитури. Виявилося, Микола
Віталійович передав ноти для видання у фірму «Леон Ідзіковсь-
кий» — відоме на той час не тільки у Києві, а й у всій Європі му-
зичне видавництво. А коли сім’я Ідзіковських емігрувала до
Польщі, митрополит Андрей Шептицький викупив весь українсь-
кий фонд. У тому числі там виявилися і рукописи Лисенка. Після
смерті владики УГКЦ у Львові, розбираючи архів, натрапили на ці
унікальні раритети. Партитуру передали на зберігання до нотного
відділу Львівської публічної бібліотеки.

Ми звикли вважати «Тараса Бульбу» народною музичною
драмою. А Микола Віталійович на чільне місце ставив трагедію
Тараса і Андрія про роздвоєння особистості та штучне зіткнення
двох народів. Подивіться на оточення Лисенка: Тадей Рильський,
Данило Антонович, Борис Познанський — поляки. Його хвилюва-
ла тема українця, якого намагалися ополячити та поляка, який
свідомо служив українській культурі. Старицький і Лисенко створи-
ли першу українську оперу про національного героя. Саме тому
автори змінили фінал і не «вбивали» свого Тараса.

На жаль, не побачила світ постановка Леся Курбаса. Дуже ці-
каві декорації зробив Анатолій Петрицький. У 1 91 9 році Київ захо-
пив Денікін. Театр згорів, залишилися лише ескізи декорацій. А в
30-ті, перед Левком Ревуцьким, Борисом Лятошинським і Макси-
мом Рильським радянська цензура поставила завдання: змінити
фінал, привівши оперу до гоголівського першоджерела, коли Буль-
бу спалюють. Тому нині існують кілька варіантів цієї опери.

ОЛЬГА
Ім’я Ольга можна назвати знаковим для Лисенка і його нащад-

ків. Микола Віталійович мав двох дружин, і обидві на ім’я Ольга. А
у нинішнього Лисенка-молодшого, праправнука композитора, ма-
ти — Ольга Всеволодівна. Микола Віталійович офіційно був одру-
жений з Ольгою Оконор, своєю племінницею, яку знав із
дитинства. Вона була молодшою за Миколу на десять років. Судя-
чи зі спогадів людей, які її добре знали, вона була чарівною дівчи-
ною. Збереглося чотири листи Ольги до Миколи в Лейпциг, які
незабаром буде опубліковано в №3 журналу «Музичний архів».
Дана публікація проллє світло на деякі невідомі сторінки біографії
композитора. Скільки в тих листах любові, тепла! Ольга мала пре-
красне сопрано. На жаль, сім’я Оконор страждала спадковим
психічним захворюванням. І з молодих років Ольга Олександрівна
була схильна до депресій, що призвели надалі до нервових
зривів. Вона перестала співати. Існує думка, що драма «Блакитна
троянда» Лесі Українки — саме про проблеми сім’ї Лисенків.

В офіційному шлюбі у Миколи Віталійовича не було спадкоєм-
ців. З Ольгою Антонівною Ліпською, яка стала його громадянською
дружиною, композитор познайомився під час концертів у Чернігові.
П’ять років Микола Віталійович вів подвійне життя. За той період у
них народилося троє дітей. Свою вагітність Ольга Антонівна ре-
тельно приховувала від сторонніх, виїжджаючи народжувати до
Петербурга під приводом занять на фортепіано. Судячи з усього,
сильний нервовий зрив Ольги Олександрівни стався, коли вона
дізналася про суперницю. Близько року їй довелося лікуватися в
клініці. М. Лисенко дружину не залишив, підтримуючи всіляко мо-
рально і матеріально. Вони спілкувалися аж до смерті композито-
ра. До речі, Ольга Олександрівна як офіційна дружина
отримувала за нього пенсію. Довгі роки вона викладала в дитячо-
му притулку Покровського монастиря. Точна дата її смерті невідо-
ма, десь 30-ті роки, тобто вона набагато пережила свого чоловіка.

Громадянська дружина композитора Ольга Антонівна подарува-
ла йому щастя батьківства — семеро дітей (п’ятеро вижили). Дивно,
але першій дружині Лисенко присвятив 11 творів, а матері своїх дітей
— жодного. Є припущення, що один із романсів Микола Віталійович
написав під враженням смерті Ольги Антонівни в 1 900 році, але доку-
ментального підтвердження цього факту немає.

СОРАТНИКИ
Драгоманови, Косачі, Старицькі — ось три сім’ї, які довгі роки
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не тільки жили поряд, їх зв’язували споріднено-дружні стосунки з
Лисенком. У всіх було багато дітей. Здавалося б, Олена Пчілка,
Михайло Старицький — письменники, а українським диктантом
займався з усіма дітьми Микола Віталійович. Композитор був натх-
ненником «Плеяди» — союзу молодих літераторів, створеного Ле-
сею Українкою. Він був людиною, навколо якої концентрувалася
інтелігенція. Разом з Олександром Кошицем організував філар-
монічне товариство «Боян». Лисенко був активним членом Літера-
турно-артистичного товариства, фундатором і головою ради
старійшин Українського клубу. Він був у центрі найцікавішого по-
коління.

ШКОЛА
Сьогодні ми називаємо Миколу Лисенка композитором, але

його офіційний статус — педагог. Цим він заробляв не тільки на
життя, а й на видання своїх творів. Під час святкування 35-річчя
творчої діяльності Миколи Віталійовича громадськістю було зібра-
но чотири тисячі рублів для придбання дачі чи хутора, оскільки у
Лисенка не було ніякої власності після 1 861 року. Їхня сім’я розо-
рилася. До речі, Миколу навіть виключали з університету за не-
сплату. Надалі, все життя він був середньо забезпеченою
людиною. Основним джерелом прибутків композитора була викла-
дацька діяльність в Інституті шляхетних дівчат і приватні уроки му-
зики. Всі квартири Лисенко знімав. Коли ж з’явилася можливість
купити будинок — відмовився, а зібрані гроші використав для від-
криття школи.

Багато років композитор мріяв про справжню музично-драма-
тичну школу, про талановитих учнів, яким би міг передати свої
знання. Ще в 1 868 році він написав із Лейпцига своїм рідним: «По-
трібна школа, потрібна негайно, і така школа, яка б мала народні
рідні основи, бо інакше, вона дасть, як усе у нас, блеклий колір з
іноземними рум’янами». Але втілити в життя свою мрію вдалося
тільки в 1 904 році. Лисенко орендував невеликий одноповерховий
будинок із мезоніном на вул. Великій Підвальній, 1 5. Укомплекту-
вав необхідні інструменти, запросив працювати чудових педагогів.
Із перших днів Лисенко вважав, що в його Музично-драматичній
школі повинні виховуватися актори та музиканти для української
сцени. «Виростуть, зміцніють крила у наших орлят. Навчимо їх
літати, і понесуть вони людям пісню і могутнє слово, що будять
думку, зогрівають серце. Хіба для цього не варто кинути все інше і
цілком віддатись школі?» — говорив Лисенко своєму другові, відо-
мому співаку Олександру Мішузі.

За спогадами Остапа Лисенка, Микола Віталійович вважав се-
бе непрактичною людиною, без адміністративної жилки, але, не-
зважаючи на це, він зумів сформувати навколо себе найкращі
педагогічні сили. В основу навчального процесу школи було
покладено програми Санкт-Петербурзької консерваторії та Мо-
сковського театрального училища. Вперше було відкрито клас
бандури, в якому викладав Іван Кучугура-Кучеренко. Вже в пер-
ший рік у лисенківській школі навчалося більше 300 учнів. Вона не
мала дотацій та існувала тільки за рахунок плати за навчання.
Більшість учнів — люди середнього статку і бідняки. Коли не ви-
стачало коштів на оплату праці педагогів, Лисенко влазив у борги,
брав кредити та якось викручувався. З різних кінців України тягну-
лася талановита молодь, а незабаром багато учнів продовжать
лисенківську справу, зроблять свій внесок у розвиток української
культури.

КЛУБ
Важким для композитора видався 1 905 рік, прокотилася

хвиля реакції по всій країні. «Треба нам, діячам культури, об’єд-
натися в ці важкі часи, спільно, дружно нести знання, слово і піс-
ню людям», — говорив Лисенко Садовському. Замість
ліквідованого владою Літературно-артистичного товариства че-
рез три роки композитору вдалося створити Український клуб,
який став культурно-освітнім центром і першою легальною
українською громадською організацією. У клубі проводилися
літературні та музичні вечори, читалися лекції. Виступали відомі
письменники, актори, співаки, музиканти, художники. Проходили
репетиції хору, заняття дитячої та спортивної секцій. Організову-
валися виставки, почала працювати бібліотека. Активна робота
клубу не подобалася владі. Посипалися доноси, в яких його на-
зивали «осередком сепаратизму, мазепинства, який розхитує
устої існуючого ладу». Під час ревізії бібліотеки, «чини» побачи-
ли зарубіжну періодику і книги, які визнали забороненими на те-
риторії Російської імперії. Цей факт послужив мотивом для
закриття клубу. Але Лисенко та його соратники, передчуваючи
подібний сценарій розвитку подій, встигли зареєструвати новий
клуб під назвою «Родина». До речі, в грудні 1 91 2 року, на траур-
ному концерті клубу, незабаром після смерті Лисенка, було ви-
конано лебедину пісню композитора — останній твір: одноактну
оперу «Ноктюрн».

СМЕРТЬ
У 1 911 році, коли композитор, через рабські умови, відмовився

відмічати 50-річчя смерті Тараса Шевченка у Києві,на нього опол-
чилися не тільки Трепов із Новицьким, а й сам Столипін, тобто вся
російська влада. За пропозицією гуртка «Кобзар» концерти Лисен-
ко переніс у Москву. Після цього композитора і членів старійшин
Українського клубу притягли до кримінальної відповідальності «за
антидержавну діяльність». Це серйозне обвинувачення було сфа-
бриковане владою, яка вирішила покарати непокірного націо-
наліста. Адже Микола Віталійович Лисенко був символом і совістю
українців. Процес мав бути гучним і показовим, щоб іншим не
кортіло. Хвилювання призвели до сумних наслідків…

Композитор помер від інфаркту. Микола Віталійович збирався
на заняття до своєї школи. Відчув себе погано. Повернувся, приліг
на ліжко, і через 20 хвилин його не стало. Діти кинулися до Ста-
рицьких і Косачів, але вже нічого не можна було змінити. За пере-
казами, останніми словами Миколи Віталійовича було прохання
покликати Олександра Кошиця, свого учня і соратника. За спога-
дами Ольги Петрівни Косач, у композитора був подив на обличчі.
Схоже, смерть стала для нього також несподіваною і непрошеною
«гостею».

Коли ховали композитора, з ним прийшли попрощатися тисячі
людей, які прибули з усіх регіонів України. За спогадами Олексан-
дра Антоновича Кошиця, Лисенка відспівували у Володимирсько-
му соборі, тільки хор, який ішов попереду траурної процесії,
складався з 1 200 чоловік. Коли вони співали, то було чути в центрі
Києва. Труну до Байкового кладовища пронесли на руках.

У Меморіальному музеї М. Лисенка експонується унікальний
експонат — «червона китайка», якою було покрито труну компози-
тора. У багатьох статтях тих сумних днів Миколу Віталійовича на-
зивали «гетьманом української музики», «інтимною силою
українського руху, його вогнем і живим зв’язком». «Червона ки-
тайка» — не прапор революції, як розповідали нам у радянські ча-
си, а старовинний звичай, коли проводжають в останню дорогу
представника козацького роду. Адже предок композитора — Іван
Якович Лисенко був полковником Чернігівським, Переяславським і
«наказним гетьманом України» 1 674 року.

СПАДКОЄМЦІ
Всі дочки та сини Лисенка навчалися музиці. Найстарша —

Катерина Миколаївна була гарною піаністкою. Вийшовши заміж за
відомого художника Віктора Масленикова, музикою займалася
для душі. У 1 920-ті була однією із засновниць Нотного відділу Бі-
бліотеки АН України. Професійним музикантом стала лише
Мар’яна Миколаївна. Закінчила Московську консерваторію, викла-
дала у Києві та Львові. Прекрасний голос мала Галина Миколаїв-
на. Була красунею, але віддала перевагу сімейним обов’язкам над
співацькою кар’єрою. Її чоловік — викладач консерваторії Сино-
шило. Улюбленцем сім’ї і найбільш обдарованим вважали Тараса
Миколайовича, який грав практично на всіх музичних інструмен-
тах. Він помер від застуди в 22 роки. Остап Миколайович став му-
зикознавцем, викладав у Київській консерваторії. Його головна
заслуга в тому, що разом зі своєю дружиною Марією Тимофіївною
зберегли архів композитора. У 1 941 році О. Лисенко очолив
Українську музичну академію. Під виглядом студентів йому вдало-
ся зберегти життя дуже багатьом людям, які опинилися на окупо-
ваній території. Разом із колегою по консерваторії Анісією
Шреєр-Ткаченко вони сховали інструменти багатьох музикантів. А
лисенківському роялю не пощастило. На горищі, де він зберігався,
зірвало дах, довелося тричі реставрувати, щоб врятувати інстру-
мент. А в грудні минулого року знову «підліковували» знаменитий
рояль, якому більше 1 20 років, і він знову звучить. У Меморіально-
му музеї проводяться камерні вечори, на легендарному інстру-
менті грають найкращі піаністи та почесні гості.

Сьогодні є нащадки українського класика по трьох лініях:
Остапа, Галини і Мар’яни. По чоловічій гілці Микола Віталійович
Лисенко — повний тезка, праправнук композитора, — також музи-
кант, диригент. Він нащадок династії, її спадкоємець у 1 2 коліні.

Ім’я М. В. Лисенка присвоєне Національній філармонії
України, Львівському вищому музичному інституту, Харківському
театру опери та балету, Київській музичній школі-інтернату, струн-
ному квартету, в багатьох містах є вулиці композитора. А найго-
ловніше, його твори не забуті, вони часто виконуються.

Сьогодні ведеться робота з підготовки до видання тритомника
про життя та творчість Миколи Лисенка. До нього увійдуть 480
листів композитора, спогади сучасників, а також «Лисенкіана»
Дмитра Ревуцького, учня Миколи Віталійовича, його першого біо-
графа. А з 1 9 по 30 листопада у Києві пройде Міжнародний музич-
ний конкурс ім. М. Лисенка, який є музичною візиткою України.

http://www.day.kiev.ua/74686/
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Протягом свого життя серед
українців Покійний знаходив світло
навіть там, де навкруги здавалося
сама темрява і іскри там не було
видко. Був це зразок під небосхилом
одним із провідних українських
діячів, який вмів безконфліктово вто-
ровувати своїм словом і ділом
«українській правді пить». Немов той
легендарний Мойсей Микола ПЛА-
В’ЮК намагався вивести свій народ
з неволі на твердий прозорий шлях, з
того істоторичного віражу, який згото-
вила нам доля. На панахиді
М. Плав’юка у своєму прощальному
слові Ярослав Білаш, між іншим, ска-
зав такі знаменні слова; «ПЛАВ’ЮК
був протягом свого життя не лише
одним з найкращих синів українсько-
го народу. Він завдяки своїй нев-
томній праці став своєрідним
батьком того народу, — тут на посе-
леннях і там в рідній Україні. Для
нього, провідне гасло українського
націоналізму не було пустим звуком
— Здобудеш українську державу, або
згинеш в боротьбі за неї! — цей клич
був його життєвий дороговказ».
Епікур колись казав; «Поки ми живе-
мо, смерті немає. Як тільки вона при-
ходить, уже немає нас».

Не вдалося розминути із смертю
Миколі ПЛАВ’ЮКУ, який для всіх
нас становив взірець виняткової,
чесної, всесторонньої доброї люди-
ни, яка так безмежно жила інтереса-
ми своєї нації. Лише наша пам’ять
про Покійного і ласка Милосердного
Бога, може винагородити його без-
межну відданість, за його труд і зу-
силля, які він поклав на вівтар своєї
України. Його палку любов до свого
народу найбільш глибоко передає
зміст його книги «Україна життя моє».

Микола ПЛАВ’ЮК народився 5
червня 1 925 р. в українській селянсь-
кій родині у селі Русів Снятинського
повіту на Івано-Франківщині. Навчав-
ся в Русівській публічній загальній та
Снятинській середній школах. В 1 941
р. вступив в ряди юнацтва ОУН, і з
того часу починається його глибока і
віддана патріотична діяльність, яку
зупинила неублаганна смерть. В
1 943 р. закінчив Снятинську держав-
ну торговельну школу. З наближен-
ням фронту в 1 944 р. подався на
еміграцію і через Австрію переїхав у
Німеччину, де за дорученням ор-
ганізації в березні 1 945 р. вступив у
ряди Другої дивізії Української націо-
нальної армії, яка формувалася в
Берліні під командуванням полковни-
ка Андрія Долуда, аби перейти
фронт і діяти в запіллі Червоної ар-
мії. Кінець війни застав
М. ПЛАВ’ЮКА в Західній Чехії, де
дивізія потрапила в полон до амери-
канців. Вийшов з полону у 1 946 р. ,
дістався до Мюнхену, де закінчив
українську гімназію і зразу відновив
свою діяльність у Пласті, до якого
вступив ще на рідних землях. Він на
Івано-Франківщині був членом і
працював в підпільному Пласті, від-
так з пластом був пов’язаний майже
ціле своє життя. Виконував обов’язки
Крайового Коменданта УПЮ Канади,
був заступником Голови ГПБ і Голов-
ний Булавний УПС і належить до ку-
реня «Лісових Чортів». В Нмеччині в
1 948 році пізнав п. Ярославу і з нею
одружився. В тому періоді він актив-
но діяв в студентському ідеологічно-
му товаристві національного солі-
даризму «Зарево». Продовжував
навчання і у 1 949 р. закінчив Мюн-
хенський університет, отримавши
кваліфікацію економіста. Отримавши
згоду на дальшу еміграцію у 1 950 р.
Микола з дружиною переїхав до Ка-
нади. У 1 954 р. , закінчив Університет
Конкордія в Монреалі. В тому періоді
активно діяв в Українському націо-
нальному об’єднанні (УНО) і у 1 956
р. на з’їзді Канади М. ПЛАВ’ЮКА
обрано заступником Голови Президії
УНО, а з 1 959 р. став він Головою
цього товариства. За його ініціативою
було створено громадське об’єднан-
ня під назвою Ідеологічно споріднені
націоналістичні організації (ІСНО).

У 1 964 р. на установчому з’їзді
ІСНО був обраний першим Головою

Проводу цього об’єднання і очолю-
вав цю організацію до 1 979 року.
Працюючи на громадській ниві
ПЛАВ’ЮК чинив колосальні зусилля,
щоб в діаспорі на тлі українських гро-
мадських організацій та церков ство-
рити надбудову світового значення,
яка б допомогла в змаганнях за від-
новлення української державності. В
результаті тих зусиль 1 6—1 9 листо-
пада 1 967 р. в Нью-Йорку відбувся
Конгрес, в якому взяли участь 1 003
делегати з усіх країн української діас-
пори і обрано Президію Світового
Конґ. Вільних Укр. (СКВУ) на чолі з
президентом — о. В. Кушніром, на
ген. Секретаря обрано Миколу
ПЛАВ’ЮКА. Вирішено, що постійний
осідок СКВУ буде в м. Торонто. У
1 973 р. , на другому Світовому кон-
гресі, ПЛАВ’ЮКА обрано першим ві-
це-президентом, а у 1 978 р. , на
третьому з’їзді — став президентом
СКВУ. В цій світовій надбудові
ПЛАВ’ЮК дав себе пізнати, як ро-
зумний і виважений політик, людина
високо освічена, яка здатна викону-
вати найбільш відповідальні загаль-
нонаціональні завдання.

Після смерті О. Штуля-Ждановича
в 1 977 р., коли ОУН очолив Д. Квіт-
ковський, ПЛАВ’ЮК обійняв посаду
заступника Голови Проводу українсь-
ких націоналістів (ПУН), а від 1 979 р,
він незмінно на з’їздах обирався Голо-
вою ПУН. У 80-х рр., коли головно з
Польщі прибула до Канади група мо-
лодих емігрантів, ПЛАВ’ЮК і його
близький друг д-р В. Верига не лише
служили радою для новоприбулих,
але і виявляли конкретну допомогу в
різній формі. На сесії УНРади 1 989 р.
ПЛАВ’ЮК був обраний віце-прези-
дентом Української народної респуб-
лики (УНР) в екзилі, а невдовзі, після
смерті Миколи Лівицького, перебрав
на себе повноваження президента
УНР. Під час урочистого засідання
Верховної Ради України в Києві 22
серпні 1 992 р.М. Плав’юк на чолі де-
легації ДЦ УНР взяв участь в урочи-
стому засіданні Верховної Ради
України в Києві, яку провадив Іван
Плющ, де передав Грамоту ДЦ УНР
Президентові України Леонідові Крав-
чуку із взаємоузгодженим формулю-
ванням, про те, що Україна, яка
проголошена незалежною 24 серпня
1 991 року, є правонаступницею
Української Народної Республіки.

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ ЛИЦАР УКРАЇНСЬКОГО
ПАТРІОТИЧНОГО ДУХА—МИКОЛА ПЛАВ’ЮК

«Це символ для незалежної України, який поєднував

державницьку спадщину, що її має Україна за кордоном, і

відродження української державності у наші часи», — сказав проф.

Київсько-Могелянської академії Ігор Срібняк в інтерв’ю ВВС Україна.

● СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ«БОРИCТЕНУ» Ярослав СТЕХ,
(Торонто, Канада)
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Щоб допомогти в закріпленні і у
відродженні української державності
М. ПЛАВ’ЮК рішив переїхати на
постійне життя до Києва. У травні
1 993 року в Ірпіню біля Києва прове-
дено ХІ І Великий Збір Українських
Націоналістів (перший легальний в
Україні), М. ПЛАВ’ЮКА поновно
обрано Головою ОУН, яку зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції як гро-
мадську організацію. Громад-
сько-політична діяльність ПЛАВ’-
ЮКА була в Україні надзвичайно
активною. Він заснував і став Голо-
вою Фундації імені Олега Ольжича,
Президентом видавництва імені Оле-
ни Теліги, зорганізував і видавав тиж-
невик «Українське Слово», яке
відіграло і відіграє велику виховну
роль серед суспільства. В тому місці
слід наголосити, що М. ПЛАВ’ЮК
був не лише автоторо численних ста-
тей, нарисів, реценцій, декілька нау-
кових праць і монографій, він понад
усе був прекрасним, вдумливим і та-
лановитим проповідником, який
влучно вмів прицизувати думки і на-
давати їм широкомаштабного зна-
чення. Брав він систематично
активну участь у міжнародних, дер-
жавних та всіляких наукових та гро-
мадських сесіях, конференціях і
з’їздах, на яких його думка і голос ма-
ла незвичайну цінну вартість, цін-
ність. На тих всіляких зустрічах
ПЛАВ’ЮК висував цілі низки різних
логічних проєктів і пропозицій, які
здебільшого були реалізовані. Не
спосіб поминути і того, що
М. ПЛАВ’ЮК належав до того висо-
кого рівня політиків, який ніколи не
попадав в партійні крайнощі, а на-
впаки намагався класти мости збли-
ження між братніми роз’єднаними
ОУН і спільно намагався випрацьову-
вати політично-ідеологічну платвор-
му єдності в ім’я інтересів української
нації і її державності. Доказом цієї
конструктивної діяльності може по-
служити факт, що голова Проводу
ОУН (б) Стефан Романів з приводу
смерті М. ПЛАВ’ЮКА висловив гли-
бокі співчуття родині померлого і
цілому українському народові, які
озвучено в засобах масового перека-

зу. На похороні п. С. Ро-
манова, репрезентувала
відома діячка п.Христя
Бідняк.

За ініціативою покій-
ного М. ПЛАВ’ЮКА упо-
рядковано матеріали
про діяльність УНР, роз-
порошені по багатьох
архівах, музеях в Україні
та за її межами. І за його
заходами у 2008 р. ство-
рено у Києві музей
Української народної
республіки, який частко-
во знайшов свій притулок
в приміщенні колишнього
будинку Центральної ра-

ди при вулиці Володимирській. Крім
того, ПЛАВ’ЮК робив заходи, щоб
повернути в Україну біблотеку ім.Си-
мона Петлюри з Парижа разом із до-
кументами, щоб вона там стала
загальнонаціональним духовним
скарбом. Покійний мав настільки
мужності, що систематично відтверто
і прилюдно критикував прихід до вла-
ди Віктора Януковича, вказуючи на
його нездарність і шкідливу роботу,
як президента України. Лист заслуг
покійного Миколи ПЛАВ’ЮКА доволі
довгий. Мені вдалося лише наголо-
сити на найголовніші відтінки праці
Покійного. Додаймо, що Указом Пре-
зидента України Л. М. Кравчука, з 1 8
травня 1 993 року, враховуючи
визначні заслуги перед Українською
державою, громадянина Канади Ми-
колу Васильовича ПЛАВ’ЮКА було
прийнято до громадянства України.
За віддану і копітку працю, і великі
заслуги на українському громадсько-
політичному полі в діаспорі Микола
ПЛАВ’ЮК був нагороджений медал-
лю Св. Володимира Великого Світо-
вим Конґресом Українців, і
Шевченківською медаллю Конґресом
Українців Канади. У 1 996 р. указом
Президента України Леоніда Куч-
ми — «За особистий внесок у розви-
ток української державності та за
активну громадську та гуманістичну
діяльність Миколу ПЛАВ’ЮКА наго-
роджено орденом За заслуги І І І -го
ступеня. В 2007 р. указом Президен-
та України Віктора Ющенка Миколу
ПЛАВ’ЮКА — „Громадського і
політичного діяча, президента УНР в
екзилі 1 988—1 992, за самовіддане
служіння українському народові,
визначні особисті заслуги у відро-
дженні незалежності України“ — на-
городжено орденом Князя Ярослава
Мудрого І-го ступеня.

Підбиваючи дуже загальні підсум-
ки про Миколу ПЛАВ’ЮКА, треба
наголосити, що покійник був не лише
взірцем громадсько-політичної праці.
Він також був добрим мужом пані
Ярослави, з якою спільно в згоді про-
жив 64 роки і разом вони виховали
четверо дітей — Ореста, Нестора,
Уляну, і Оксану та дев`ять онуків і

четверо правнуків. Це лише ці найго-
ловніші віхи громадсько-політичного
та родинного життя покійного, які
освітлють його труд і славу, як на
ниві громадського так і родинного
життя. Сумна вістка всіх нас болісно
торкнула, коли рознеслася вона по
цілому світу, що з волі Всевишнього
Бога 1 0 березня 201 2 р. в м. Бурлінг-
тоні, біля Торонто в Канаді, на 87-му
році життя відішов від нас на вічний
спочинок передовий діяч, щиро віру-
ючий християнин, батько, дідусь і
вірний та відданий друг українців
цілого світу.

В середу 1 4 березня 201 2 р: у
Громадському Центрі УНО, 1 45
Evans Ave. Toronto, була виставлена
його домовина протягом дня, для
офіційного прощання і висловлюван-
ня співчуття горем прибитій, засму-
ченій родині покійного. Того ж дня, 1 4
березня 201 2 р. , у вечір під проводом
Єпископа Східної Канади Степана
Хміляра в супроводі священиків о. Р.
Панькова, о. Івана Труша, о. З. Валь-
ницького, о. І . Сліпого та інших відбу-
лася вечірня урочиста Панахида, при
співучасті церковного хору, держав-
них і організаційних та комбатансь-
ких прапорів при великому натовпі
присутніх. Миколу ПЛАВ’ЮКА хоро-
нено, як справді заслуженого дер-
жавного діяча. Після закінчення
Панахиди зі словами співчуття висту-
пали; єп. С. Хміляр, М. Яковенко —
виконуючий обов’язки голови ОУН,
М. Хоменко — тимчасово повірений
представник України в Канаді, Яро-
слав Білаш від УНО в Канаді та ін.
На панахиді були також присутні ду-
ховні УПЦ, делегації різних ор-
ганізацій, серед яких був Президент
СКУ Євген Чолій, голова СФУЖО —
Марійка Шкамбара та інші. Надійшло
багато з різних кутків світу, від різних
організацій і осіб письмові співчуття.

1 5 березня 201 2 р. в греко-като-
лицькій церкві Святої Покрови 41 9
Пирл (Pearl), Street, Бурлінгтон о 1 0
годині ранку відбулася Свята Літур-
гія, яку правили вище згадані свяще-
ники. Відтак поховано тіло покійного
Миколи ПЛАВ’ЮКА на українському
цвинтарі Св. Володимира в Оквіллі,
біля Торонто. Прощальне слово над
могилою виголосив Микола Яковен-
ко — виконуючий обов’язки голови
ОУН. А відта, спонтанно під звуки
бандури лунали патріотичні українсь-
кі пісні і завершено похоронний
обряд піснею на слова Богдана Леп-
кого, „Видиш брате мій, Товаришу
мій, Відлітають сірим шнурком, Жу-
равлі у вир, Кличуть; Кру! Кру! Кру! В
чужині умру“. . . Усі учасники похорону
перейшли до Культурного центру на
оселі Київ, де відбулася традиційна
тризна, на якій присутні мали змогу
почути додатково спогади з життя і
діяльності Покійного. Вічна пам’ять
поікійному Миколі ПЛАВ’ЮКУ!

◙

1 942 р., Снятин : шкільні товариші.
Микола Плав´юк сидить 2-й зліва.
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Мене попросили написати
спогади для журналу «Бористен»
про мого брата політв’язня, пра-
возахисника члена Гельсінської
групи Каленіченка Віталія Васи-
льовича. Брат він мені по мамі.
Родина його батька була зіслана
до Сибіру, більше нічого про неї
не знаю. Його батько був дирек-
тором Васильківської 7-річки, де і
познайомився з моєю мамою,
учителькою цієї школи. Але бать-
ко Віталія помер від туберкульозу
коли дитині було декілька місяців.
Мама вийшла заміж за мого
батька, коли Віталію було 1 0
років. Тому у мене різниця у віці з
братм 11 років. Дитячі спогади у
мене невеликі: бабуся Оленка,
пам’ятаю, завжди його сварила,
щоб він мене не дражнив. У цьо-
му він проявляв винахідливість!
Пам’ятаю, що коли він закінчував
школу, його мрією став вступ до
Морського училища. Коли він
проходив мед. комісію, йому по-
радили зробити операцію,
ліквідувати гланди. Він навіть не
порадився з мамою, сам ліг в
лікарню, миттєво зробив опе-
рацію і після цього вступив до
Морського училища в м. Ригу.
Скоро він розчарувався в цій про-
фесії, офіцером він не став, але
перебування в Прибалтиці, дуже
сильно вплинуло на формування
його протестних настроїв.

Пам’ятаю, він повернувся з м.
Риги, вступив до Дніпропетровсь-
кого транспортного інституту, був
першим стилягою у нашій Ва-
сильківці, чим дуже засмучував
маму. Потім перевівся до Київсь-
кого інституту народного госпо-
дарства, я в цей нас навчалась в
школі і ми великою групою з учи-
телями поїхали в екскурсійну

поїздку до Києва. Брат нас
зустрів, забрав мене, і пер-
ше ознайомлення з Києвом, від-
бувалось під керівництвом брата.

Коли він ще навчався в Києві,
він захворів, як і його батько, на
туберкульоз. Брата я сприймала
через призму вічного горя моєї
мами, яку я дуже любила, як і усі
діти. Спочатку вона день і ніч
плакала через його хворобу, а
потім, до кінця життя, через його
тюремну долю. Поглядів сина во-
на не сприймала і не розділяла, і
вважала, що він ні за що занапа-
стив своє життя! Так от, коли він
захворів, у систему лікування
входило перебування в санаторії
в Криму. Там він познайомився з
дівчиною Інною, закохався в неї,
пізніше одружився, і переїхав жи-
ти до Ленінграда. Тим більше, що
у нього у Києві уже були пробле-
ми. Я була підлітком, і мене не
посвячували в підробиці деси-
дентських подій життя брата.
Пізніше я дізналась, що йому, ко-
ли він був студентом, запропону-
вали стежити за іноземними
туристами, він відмовився, і уже
тоді вирішив утекти з СРСР. Один
із студентів з Гани видав його
КДБ, Віталія арештували, але че-
рез три місяці звільнили, з огляду
на те, що молодий, що вперше
арештований. Саме після цього
він переїжджає до Ленінграда.
Мама надзвичайно рада була йо-
го одруженню, вона сподівалась,
що життя сина стабілізується, і
він заживе як усі. Але сподівання
виявились марними! На мою бід-
ну маму чекало одноразово два
удари: я розбилась і попала на
декілька місяців в лікарню, і
Віталія арештували за спробу
перейти радянсько-фінський кор-

дон. І маму, і батька викликали
на допити у справі Віталія, у нас
вдома був обшук, вилучили ли-
сти брата. Мене на допити не ви-
кликали — таку умову поставив
батько.

Мама, коли їхала на суд — не
доїхала, у неї від переживань
піднявся тиск, і відкрилась така
носова кровотеча, що її висадили
з поїзда і забрала швидка допо-
мога. Тільки через декілька днів
вона продовжила подорож, і її
чекав уже готовий вирок для си-
на: 1 0 років таборів суворого ре-
жиму за ст. 64-а, 40, 1 5 КК. Під
час першого ув’язнення брат по-
знайомився і примкнув до групи
українських політв’язнів, які бо-
ролись за національні права
українців. Ось тоді і народився
український націоналіст! Я в цей
час закінчила школу, вступила до
ВУЗу. Брат часто писав мені ли-
сти і поступово формував мою
свідомість.

Мама їздила на побачення до
Віталія. Рідними давали три дні,
але коли вона побачила, що
Віталій, не лише не покаявся, а у
нього з’явились іще нові ідеї про
самостійність України, додаткові
протестні настрої, і вона зро-
зуміла, що ніякого покаяння від
нього ніхто не діждеться, вона, як
могла, почала його умовляти.
Віталій перервав побачення і по-
вернувся на зону. А мама повер-
нулась додому в жахливому
стані.

Я їздила до брата в Мор-
довію, у табори, після першого
курсу. Враження гнітюче. Вишки,
собаки, колючий дріт, політв’язні
у робі. Я знала, що брат нікого не
вбив, нічого не вкрав, тоді чому?! !

З перших днів існування нашого часопису ми прагнули
розповідати про призабуті та невідомі сторінки історії
Наддніпрянщини та всієї України. З перших номерів у
часописі з’явилася рубрика «Ми не лукавили з тобою»,
котра була присвячена цій темі. Її героями виступали, як і
добре відомі постаті, так і зовсім незнані герої та
жертовники нашої минувшини. Серед тих, хто досі
залишається не знайомим широкому загалу нашого
суспільства правозахисник і дисидент, уродженець
Дніпропетровщини, а нині громадянин США Віталій
Каленіченко. Однак, ця постать багато в чому є знаковою
для доби радянського тоталітаризму. Сьогодні
спогадами про свого брата на шпальтах «Бористену»
ділиться сестра Віталія Каленіченка киянка Алла Ткач.

● МИНЕ ЛУКАВИЛИЗ ТОБОЮ

ПРО ВІТАЛІЯ КАЛЕНІЧЕНКА
Алла ТКАЧ

(м. Київ)

В і та л і й КАЛЕН І Ч ЕНКО з сестрою
Аллою ТКАЧ
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Наступного разу ми з мамою
зібрались їхати до брата у верес-
ні 1 971 року, але 25 серпня став-
ся нещасний випадок і нашої
мами не стало. Ми всі надзви-
чайно тяжко пережили смерть
матері, але уявляю, що братові,
який не міг навіть провести матір
в останню дорогу, було найтяжче.
А через декілька місяців пішов у
вічність і мій батько. І лише
пізніше, через деякий час, я
поїхала до брата, якого вже
перевели з Мордовії, в селище
Кучино, Чуковського району,
Пермської області. Я вперше їха-
ла в глибинку Росії восени. Без-
межні ліси, села похмурі, тому що
з почорнілого дерева. Як по-
горільці із станції "Чусовая", тре-
ба було їхати розбитим
автобусом до с. Кучино, а потім
пішки, через ліс іти до табору. Я в
дорозі застудилась, а тоді ще три
дні чекала, поки мені дадуть по-
бачення. Найняла помешкання у
місцевих людей. Вони всі працю-
вали в таборі, або в охороні, або
іще на якихось роботах по нагля-
ду за ув’язненими. Усі ходили в
резинових чоботях, бо грязі було
по коліна, а я приїхала в туфель-
ках, у яких від лісових доріг від-
валився каблук. Тому перше, що
я зробила, я у їх магазинчику
придбала гумові чоботи. На поба-
ченні ми з братом говорили дуже
обережно, тому що ніхто і не
утаємничував, що всі кімнати
прослуховуються! Одначе, брат
передав лист від свого побрати-
ма по ув’язненню Горбаля М. йо-
го дружині в Київ, що я успішно
пізніше і зробила. Не думаю, що
лист був дуже утаємничений,
проте доля ризику в цьому була.
У Києві я вийшла заміж, у мене
народився син
Арсен і чоловік
надіслав телегра-
му брату, в табір:
"Аллочка народи-
ла сина Арсенчи-
ка". На що
Віталий прислав
листа, якого я
зберегла, і надаю
копію.

Брат був дуже
політично актив-
ний в ув’язненні,
брав участь у
боротьбі за статус
політв’язня, який
організував
В’ячеслав Чор-

новіл, за поліпшення умов
їх утримання. В 1 974 році, з
групою політв’язнів відмо-
вився від радянського гро-
мадянства, тому його три
місяці возили по псіхіа-
тричних лікарнях. Часто
сидів у карцері. Це були
надзвичайно тяжкі часи.
Звільнився він у 1 976 році
під нагляд, і з правом про-
живати лише у с. Василь-
ківці, Дніпропетровської об-
ласті, на батьківщині. Пам’-
ятаю, я його зустрічала
після звільнення з ув’яз-
нення у Києві. Він вийшов з
потягу у тюремній одежі, і в
руках в’язнаки з книгами — все.
Я купила йому нормальну одежу і
провела у Васильківку, де він по-
селився у сестри. Жив він під
адміннаглядом, це значить, що
він не мав права покидати В-ку і з
22.00 до 6.00 повинен знаходи-
тись вдома. Міліція періодично
приходила, перевіряла. Сестра
нервувала, бо це нікому б не
сподобалось! В 1 977 році вступив
УГГ, і активно сприяв її діяльності
на царині оборони прав людини.
Коли я з маленьким сином приїз-
дила у В-ку, родичі і земляки мені
говорили: "Віля чудить". Я так ро-
зумію, що його мало хто розумів у
Васильківці. Він весь час проте-
стував, відмовлявся іти на збори
по обговоренню Конституції, під-
писував заяви УГГ, об’являв го-
лодівки. Накінець, його звільнили
з роботи, арештували як члена
УГГ, звинуватили в "антирадянсь-
кій агітації і пропоганді. " Обшуку у
мене, у Києві не було, але на до-
пит викликали. Я сказала як бу-
ло, про його діяльність не знала,
оскільки у мене маленький син, і

я замкнула
свою увагу на
ньому. На суді
я не була. Се-
стра покійна
розповідала,
що суд був у
В-ці показо-
вий, відкри-
тий, і були
люди, які
свідчили, що
він вів анти-
радянську
пропоганду, а
деякі говори-
ли, що нічого
такого не чу-
ли.

Одначе брату знову дали 1 0
років таборів суворого режиму і 5
років заслання. Ув’язнення відбу-
вав в Пермській області. Після
серії карцерів спробував переда-
ти на волю заяву протесту, за це
на рік був ув’язнений у "камері-
одиночці". Пізніше знов брав
участь у акціях протесту. За час
другого ув’язнення брата, я до
нього в табори не їздила, тому
що сама растила маленького си-
на, і не могла від нього відлуча-
тись. А пакунки (коли було
дозволено, якщо він сидів не в
"одиночці", і не в карцері) надси-
лала. За роки ув’язнень брата, я
знала, що можна надсилати, і
скильки разів на рік. Листи також
приходили рідко. Але в КДБ мене
викликали не рідше як раз у рік.
Мені нічого було їм розповідати,
кореспонденція від брата і так
проходила сувору цензуру, якщо
їм щось не подобалось, що він
написав, все те старанно зату-
шовувалось.

Якось, це було уже в 1 987
році, мене викликали в КДБ і по-
відомили, що Калініченка В. при-
везуть у Києв, і ми з сестрою
зможемо з ним побачитись. І
оскільки він відмовляється писа-
ти заяву на помилування, то це
можемо зробити ми з сестрою. Я
зрозуміла, що в зв’язку з політи-
кою гласності Горбачова, грядуть
переміни. Викликала сестру в
Київ. Привезли Віталія, ми пішли
на побачення, брат був дуже ху-
дий і блідий, ми всі втрьох плака-
ли. Потім його відвезли назад у
табір. Ми з сестрою написали
прохання про помилування.

У квітні 1 988 року його було
звільнено. Я його знову зустріча-
ла у Києві. Запам’яталось, що він
був зовсім відключений від
цивілізації. Коли їхали в транс-

В і та л і й КАЛЕН І Ч ЕНКО (в цен тр і ) у
серп н і 1 9 98 року в сел і Хоті в п і д

Ки євом у гостя х у Л евка ЛУК' Я Н ЕНКА
(зл і ва ) , треті й сп ра ва п ра воза хи сн и к і

ди сиден т Ва си л ь ОВСІ ЄНКО
(сп і вкамерн и к КАЛЕН І Ч ЕНКО ) .
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порті, не знав як компосувати та-
лон. Був дуже виснажений, проте
зустрівся зі своїми друзями-по-
братимами, які на той час теж бу-
ли звільнені. Потім він взяв квитки
до Харькова, його запросив Сте-
пан Сапеляк, поет, теж політ-
в’язень. Ось ця поїздка змінила
його життя. Сапеляк познайомив
його з Іриною, на якій Віталій до-
сить швидко одружився. Ірина
працювала в Харьківському уні-
верситеті, викладала англійську
мову. Молода і гарна. Ми з се-
строю не розуміли, для чого їй
виснажений Віталій. Скоро з’ясу-
валось. Ірина дуже давно намага-
лась виїхати в США. Віталій, який
не встиг знайти своє місце на
волі, піддався її умовлянням.
США надав йому статус політич-
ного біженця. І в 1 989 році, вони
емігрували в США за два роки до
проголошення незалежності Ук-
раїни. Ірина, як вільно володіла
англійською, отримала роботу на
Голосі Америки, а Віталій, який
мови не знав, працював багато і
тяжко на різних роботах, поки не
вийшов на пенсію. Контакти з
діаспорою він мав через україн-
ську церкву, в хорі якої навіть де-
який час співав.

Хоч живе він в Америці, але
живе життям України. Має всю
українську пресу, дивиться ук-
раїнські канали — тепер це не
проблема. Реагує абсолютно на
всі події в Україні, телефонує
мені, друзям, і коментує. Був по-
вен надій і натхнення, коли пре-
зидентом став Віктор Андрійович
Ющенко. Приїздив в Україну. На-
відав усіх своїх друзів у Києві,
Харкові, Умані, Одесі. У нього бу-
ла навіть думка про повернення в
Україну. До 30-річчя Гельсінської
групи, її учасники — засновники
були нагороджені урядовими на-
городами. Віталій, також отримав
Орден Мужності. Він готувався
приїхати на урочистості, уже ку-
пив квиток, але попав в аварію, і
не зміг, тому на його прохання в
Адміністрацію Президента отри-
мувати орден ходила я. Правоза-
хисники, які змогли, були
персонально, а тих, яким не доз-
воляв стан здоров’я, або яких на-
городили посмертно — нагороди
отримали члени родини. Було ду-
же урочисто і віяло теплотою
зустрічі однодумців. Пізніше наго-
роду я передала Віталію. Він ду-
же нею пишається!

◙

ПОМИРАЄ
РІКА

Міліє річечка Самара —

Незрадна подруга Дніпра.

Тепер вона йому не пара:

Він — повен сил, вона — стара.

За Павлоградом особливо

Петляє, ніби між тенет.

Куди біжиш ти так квапливо

Крізь міцностінний очерет?

Але ж іще неначе вчора

Глибоководою була,

Й човни козацькі стрімкоскоро

Летіли, кожен — мов стріла.

Туди, де кликало їх море

На славні визвольні діла.

В часи лихі, в часи добра

Самара, мов душа добра,

Баркаси, шхуни, катери

Несла на хвиля крізь вітри.

Життя неповноцінним буде

Для трударів — моїх краян.

Врятуй, Господь, врятуйте, люди

Самару, щоб на повні груди

Ви нею дихали і я!

МОЯ ЗОРЯ
Згоряють дні, летять літа,
І дише вічність холодами.
Та досі серце гріє та

Школярка з білими бантами.

Моя ти зорінько, гори,
Запалена таким коханням,
Яке ні грози, ні вітри
Не згасять, — ні навік
розстання…

***
Частіш щодалі відчуваю
Як час крізь мене протіка.
Він ніби вени розриває
І, випустивши кров, стіка.

Мовчить зоря в віконній рамі
Всю ніч, мов зберіга секрет.
І я не знаю у цій драмі
Свойого місця, хоч — поет.

Куди моя душа полине,
Якщо планета враз помре.
Й за нею я — через хвилину,
А хто ж сльозу останню втре?..

КРИВОРІЗЬ
КИЙ СНІГ

Кривбас накрив червоний сніг,
Як мармур в прожилках рожевих
Чи кров на гострому ножеві —
Такий буває лиш у сні.

Копри, задивлені у даль,
Стоять, як велети з фантазій.
У сяйві зір „Криворіжсталь“,
Немов букет троянд у вазі.

А сніг іде, і все довкола
У перехожих на очах
Класично змінює свій колір,
Щоб світ в одному не зачах…

З російської переклав Іван
ДАНИЛЮК.

Володимир ТЕПЛОВ на-
родився 11 березня 1 938 р.
в м. Кривому Розі. Закінчів
філологічний факультет
Дніпропетровського універ-
ситету. Педагог. Керівник
літстудії «Зодіак» (м. Тер-
нівка, Дніпропетровська об-
ласть). Чорнобилець. Член
Національної Спілки пись-
менників України. Пише
російською та українською
мовами. Делегат V і VI-го
з’їздів України в Києві. Живе
та працює в м. Тернівка
Дніпропетроської області.

● НАШІПЕРЕКЛАДИ
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Володіти багатьма іно-
земними мовами – це не про-
сто норма, а вже необхідність.
А якщо ви володієте рідкісною
для своєї країни іноземною
мовою – ваші перспективи
безмежні. В Дніпропетровську
існує єдиний центр вивчення

японської мови при Націо-
нальному гірничому універси-
теті. Його було відкрито в
грудні 201 0, а вже в 2011 році
набрано першу групу студен-
тів. Навчання проводиться із
залученням як місцевих, так і

японських викладачів. Варто
зазначити, що японська мова
одна із найскладніших для
вивчення - перші докумен-
тальні свідчення, які підтвер-
джують існування японської
мови, датуються 8 століттям.
Кількість носіїв мови в Японії і
світі складає близько 1 30
мільйонів осіб. Словник
японської мови нараховує
більше мільйона слів, тоді як в
сучасному українському – 1 35
тисяч.

У центрі вас навчають не
лише мові. Тут важливо зро-
зуміти культуру країни приза-
хідного сонця, осягнути
японську філософію. І в цьому
допоможуть майстер-класи з
ікебани, чайної церемонії та
мистецтва каліграфії.

Особливо нелегко для на-
шого менталітету зрозуміти
японську чайну церемонію. Це
неквапливе мистецтво, ма-
леньке свято, в якому немає
випадкових речей – кожен
символ має своє місце та
роль. Традиційно на чайну це-
ремонію одягають кімоно. Не-
звичні для нашого вуха слова
– вагасі (японські солодощі

ручної роботи),
тясяку (ложка
для чайної це-
ремонії), тяван
(чашка) – не-
від’ємні атрибу-
ти церемонії. Ми звикли
асоціювати зелений листко-
вий чай саме з Японією, але у
традиційних церемоніях вико-
ристовують маття – порошко-
вий чай зеленого кольору,
який збивають спеціальним
бамбуковим вінчиком тясен.

Анастасія Доманова – ве-
дуча чайної церемонії з вели-
ким стажем, розповіла мені
про особливості чайної цере-
монії - як правильно тримати
чашку, як правильно пити та
сидіти. Все це, звичайно, є по-
вною протилежністю того
поспіху, з яким ми звикли пити
чай у шаленому ритмі сучас-
ності. Але можливість занури-
тись у прекрасну, хоча і чужу
культуру – це справжня есте-
тична насолода. Тож якщо
вас вабить сакура та Фудзіяма
– час вчити японську мову!

! (япон. – на
все добре!)

◙

Дарина СУХОНІС-БУТКО
KICANOKIA@I.UA —
якщо ви хочете поговоритиЯПОНІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

КАРБИ НА МІСЦЕВОСТІ
Смажать рибу на гілці вербовій.
В’яне день в прибережній траві.
В’яже липень в дубовій діброві
Цвіт і мед, і думки ще живі.

Перемліють гілки духотою.
Склеїть клейстер розриви розщек.
Бризнуть хмари на хмиз сухостою
Золотим середлітнім дощем.

Шлях Чумацький напише устами
Все, що сталось й відбулося вдень.
Й запряже Бог зірки стомастами
Окунцями вкраїнських пісень.

Й забренить, упадаючи в Лету,
Стогін Стугни — убитий на
чверть.
Й полетять у Карпати з Тібету
Вірні вірші, зневаживши смерть.
Вже хмари небо мурували.
І хори жаб’ячі пливли
У зарослі гінкого швару.

Й вдивлявся місяць в синю глиб.
Упала ніч на тихе плесо.
Ворушив вітер листя верб.
І плив у човнику Телесик.
Й моливсь за нього лісостеп.
Ми з тиші пісню визволяли,
Й летіла пісня на поля.
І перепілка завмирала.
І ніч священною була.
Кресали блискавки далеко.
Замовкла тихосяйна річ.
З гнізда зоріли в даль лелеки.
Й котились зорі з Божих віч.
І отворялися глибини.
Й струміло з Дерева Життя –
Безсмертне світло України
В Землі Святої на устах.

ВЕЧІРНЯ
Хитнувся листочок, як пісня над
плесом.
Святошна відправа у серці стоїть.
Засвітяться зорі. І купол небесний

Торкнеться душею сусідніх
століть.

Тут тато і мама, й брати мої вічні –
Іван, Володимир й найстарший
Андрій.
Засвічу їм свічку. Торкнуся до
свічки.
І вилетить з серця думок світлий
рій.

Заступиться Слово, що в Бога
триває,
За душі померлих, за душі живі.
Й свята Зарваниця, й трагічний
Почаїв
Ударять у дзвони в зеленій траві.

Й моя Україна засяє вогнями,
Що кров’ю живою пронизують
ніч.
Й обніме брат брата. І Авель. І
Каїн.
Й навернуться сльози на вії сторіч.

◙

Богдан ЧЕПУРКО, (Львів)● ПОЕТИЧНИЙРОЗМАЙ
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Давня дружба єднає редакцію щомісячника «Бори-

стен» з азербайджанською громадою Січеславщини.

Це і проведення спільних українсько — азербай-

джанських заходів, і просвітницька робота, і гуманітар-

на діяльність. Нещодавно в суспільному житті наших

друзів відбулася помітна подія. Побачив світ ілюстро-

ваний збірник «Азербайджанці Дніпропетровщини:

історія та сучасність».

Книга „Азербайджанці Дніпропетровщини: історія

та сучасність“ розкриває нову, цікаву і яскраву сторінку

в житті нашого багатонаціонального краю — роз-

повідає про життя і

досягнення азербай-

джанського націо-

нально-культурного

співтовариства, його

історію та сучасність.

3 цього видання чи-

тач дізнається про

мужніх синів азер-

байджанського наро-

ду, які в роки Великої

Вітчизняної війни

разом з воїнами ін-

ших національностей

визволяли Дніпро-

петровщину й Укра-

їну, несли мир і сво-

боду народам, заслу-

живши вічну вдячність і повагу нащадків.

Книга розповідає про сьогодення азербайджансь-

кої діаспори через історії її кращих представників —

учених, лікарів, металургів, працівників правоохо-

ронних органів, представників багатьох інших про-

фесій, які живуть, працюють і досягають успіху на Дні-

пропетровщині. Своєю працею, високою громадянсь-

кою відповідальністю і любов’ю до цієї землі сприяють

розвитку і розквіту регіону і всієї України.

ПЛАНУЄТЬСЯ БУДІВНИЦТВО
ПАМ’ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКО

У ПАВЛОГРАДІ
Початок 201 4-го року в Україні пройде під

знаком 200-річчя від дня народження світоча

української культури — проникливого поета,

талановитого художника, мислителя, носія та

натхненника національного духу українського

народу — Тараса Шевченка.

Гідно відзначити ювілейну річницю Коб-

заря у Павлограді готується громадськість

міста. Українські патріоти з Громадської ради

при Павлоградському міськвиконкомі висту-

пили з ініціативою спорудження у місті

пам’ятника Т. Шевченку. Цю ідею підтримали

міська та районна влади.

31 .01 .201 2 р. на установчому засіданні

Комітету з організації спорудження пам’ятни-

ка Т. Шевченку затверджено його склад з

представників міської і районної влади та

Громадської ради, обрані керівний орган

комітету — голова — міський голова І . Мете-

лиця та наглядова рада, попередньо розгля-

нуті варіанти скульптур у макетах. Найкра-

щий з них — робота професора Львівсь-

кої академії мистецтв, заслуженого діяча

мистецтв України Василя Гурмака; брон-

зова фігура поета у задумі піднесена на

круглому з чорного шліфованого граніту

постаменті, постамент та підніжжя пам’ят-

ника оздоблені алегоріями з його творів…

Але цей проект і найдорожчий — біля 2,5

млн. грн.

Після остаточного вибору варіанта

пам’ятника та узгодження його кошторису

комітет організує збір коштів на його спо-

рудження, оскільки владні структури усіх

рівнів відсторонилися від фінансування

цього заходу.

Ініціатори ідеї вважають, що найкра-

щим місцем для цього витвору мистецтва

є Соборна площа, на якій нині ще стовби-

чить та пригнічує її своєю сірістю одіозна

фігура послідовника і утверджувача люди-

ноненависницької ідеології, засудженої

світовою громадскістю. Маємо сподіван-

ня, що за об’єктивними законами природи

краса подолає морок.

Заступник голови організаційного Комітету

Василь КУШЛЯК.

● ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКИХДНІВ
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Доволі прохолодна погода і по-

ривчастий вітер не завадили 24-го

березня, у cуботу, цікавим і не

байдужим січеславцям та гостям об-

ласної столиці, відсвяткувати на Мо-

настирському острові (нині Комсо-

мольський) Новий 7521 рік.

— Для кожної нації важливо зна-

ти свій історичний вік, — пояснює

автор ідеї свята та один з його ор-

ганізаторів Юрій Якуба. — На жаль,

українці триста років тому втратили

своє традиційне літочислення, котре

вони називали «Від створення світу у

Зоряному храмі». Указом царя Пет-

ра було скасовано українській пра-

давній календар і замінено на «роко-

вини від дня народження Христа».

Це було, коли тривав 7208 рік за ка-

лендарем «Від створення Зоряного

храму». Ось чому нині на українсько-

му прадавньому календарі 7521

рік…

Очевидно, організатори святку-

вання українського Нового року, або

як ще прийнято називати Великий

День – Великдень (не плутати з хри-

стиянською Паскою), не наполягають

на перехід до прадавнього літочис-

лення у повсякденному житті. Але

вшанування традицій предків та від-

новлення народної пам’яті про ста-

родавній національний календар,

безперечно, примножує духовні

вартості в сучасному вітчизняному

соціумі. Між іншим, власне Новий рік

за календарем «Від створення світу

у Зоряному Храмі» припадає на 22

березня. Це саме той день, коли за

астрономічними циклами Землі, на-

стає весняне рівнодення, а затим

тривалість дня перевищує тривалість

ночі. Через це наші предки і назива-

ли цю дату «Великим Днем» (Вели-

коднем), вони святкували початок но-

вого аграрного сезону разом з життє-

дайними силами природи, котра

відроджувалась від крижаного моро-

ку зими. В ці дні людина, громада і

вся природа України зливались в

єдиному гармонійному почутті щаст-

тя і взаємної любові. Саме ця єд-

ність й надавала сакральної сили їх

прагненням і мріям про радісне май-

бутнє Літо й многая, многая Літа.

Адже не важко зрозуміти, що означав

у сиву давнину в житті людей прав-

дивий початок весни. І тому Новоріч-

чя приходило до прадавніх українців

саме навесні, а не взимку. Ну, а вша-

нування Нового 7251 року в Дніпро-

петровську відбулося в кращих пра-

давніх традиціях і принесло чимало

радості учасникам свята. Деякі мит-

тєвості цього дійства Ви можете

переглянути на світлинах, вміщених

у цій добірці.

Влас. Інформ.

Один з учасників зустрічі 7521 року в стародавніх
українських строях.

Одна з наймолодших учасниць свята має прадавнє
українське наймення Лада.

До проведення свята зустрічі Нового року за
календарем «Від створення Зоряного храму»
долучилися і сповідники РУНВІРИ — Рідної
Української Національної Віри. На березі Дніпра
вони провели свою священну годину.

На святі майоріли стародавні українські хоругви.
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Автор ідеї та організатор свята Юрій ЯКУБА. Навчитися стріляти з лука міг кожний охочий.

За декілька хвилин запалає ритуальне вогнище прадавніх українців.
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Каліками бувають не ли-
ше люди, а й тварини. Що-
правда, вижити таким у дикій
природі практично не мож-
ливо. Інша справа, коли по-
ряд опиниться не байдужа і
сердечна людина. У селі Во-
лоському, що зовсім непо-
далік від Дніпропетровсько-
го, ще з зими купую молоко у
пані Людмили. Часто буваю
у тих краях через дачні кло-
поти і неодмінно зупинюся
по дорозі додому на тому
місті узбіччя, де працьовита
та лагідна жінка виносить на
продаж плоди свого труда:
курячі яйця з жовтками як
сонечко, запашне коров’яче
молоко, квашену капусту, а
то бурячок з морквиною. За
фахом жіночка — ветери-
нарний лікар. Можливо че-
рез те поряд з нею завжди
«брати наші менші».
Найчастіше зовсім юний і по-те-
лячому безпосередній вівчарка
Фокс, чи злодійкувата кішка
Мурка, а то й з десяток самоза-
коханих гусок на чолі з само-
впевненим кульгавим гусаком.
До доброго людського серця
тягнеться будь-яка жива істота.
А одного дня зустрів я побіля
пані Людмили Жулю. Вгодована
і з густою шерстю дворняжка
спочатку здалася мені нічим
особливо не примітною. Аж по-
ки собака не побігла. Ось тоді
стало добре видно, що вона
має лише три ніжки.
— Це вона такою народила-

ся? — поцікавився у господарки
калічки.
— Та ні, один нехороший чо-

ловік підстрелив її ще цуценят-
ком. Лапка довго заживала,
потім почалося запалення і Жу-
ля б могла загинути. Довелося
ніжку ампутувати. В дитинстві
вона була дуже схожа на лисич-
ку. Можливо через це, ми усією
сім’єю боролися за її життя…
— Ну, а зараз як чується Жу-

ля?
— Нічим не відрізняється від

інших собак. Хіба що дуже до-
бра до нас і сторониться чу-
жих…
Я того дня був без фотоапа-

рату. А під час однієї з поїздок
спеціально прихопив камеру
аби сфотографувати Жулю.
Але, як не кликала її пані Люд-
мила свою улюбленицю підійти

ближче, та весь час тримала
дистанцію. Напевно, на все
життя запам’ятала тварина, що
люди можуть бути не лише до-
брими, а й злими. Дещо зара-
див Фокс, він підбіг до Жулі з
пропозицією погратися. І це на
якусь мить примусило Жулю за-
бути про мою присутність. Та
все одно близько я підійти до
Жулі та її приятеля не зміг.
Наприкінці березня у Жулі ма-
ють бути цуценятка. Незважа-
ючи на своє каліцтво собачка
не вперше буде матір’ю. Нехай
же надалі в житті Жулі щастить
лише на добрих людей, таких як
її господиня — працьовита пані
Людмила.
Текст і фото Фіделя СУХОНОСА .

Західна демократія — це, в першу

чергу, відповідальність кожного за до-

тримання закону і справедливості у

суспільстві. На світлині українка з шта-

ту Ню-Джерзі (США) Ніла ХЕЙЛИК
разом з Куртісом СЛІВОЮ — заснов-

ником міжнародної організації «Ангели

охоронці». Це неурядова громадська

структура, котра забезпечує безпеку

цивільних осіб в публічних місцях аме-

риканських міст та поселень. Вона на-

стільки успішно та ефективно пра-

цює, що діюче законодавство США

надало право «ангелам охоронцям»

затримувати і арештовувати поруш-

ників громадського порядку. Фото та ін-

формацію до редакції надіслала пані

Раїса ХЕЙЛИК.

● СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ«БОРИСТЕНУ»



Зам. № 644. Тир. 1500.

29.03.2012 р.

Микола ЯЦКІВ

У ВИРІ БОРОТЬБИ

Через роки, через століття,
Через численні лихоліття,
Через Батурин і Базар,
Через Биківню й Холодний Яр,
І через Маківку, і Крути,
Через терори й екзекути,
Через суворі заборони
Та циркуляри і закони,
Через катівні й табори,
Через Дем’янові Лази,
Через страшні голодомори,
Через криваві непокори,
Через запроданство і зраду,
Через прокомустичну Верховну Раду
В ворожім вирі боротьби
Ти йшла до заповітної мети.
Не раз в ході ти зупинялась,
То падала, то піднімалась.
Свій шлях ти кров’ю поливала…
І день свободи наближала.
Ціною жертв свого народу
Ти здобула собі свободу.
І ось народ у дружнім колі
Вже двадцять літ живе на волі.
Тебе відразу світ признав,
В сім’ю Європи прописав
Міцну відроджену країну
Державу сильну Україну.
Тож бережім тепер її
У вольній і новій сім’ ї,
Щоб відродилась наша слава
І наш народ, наша держава,
Щоби всі наші вороги
Запам’ятали назавжди,
Що не дозволимо ми їм
Втручатися в наш власний дім.

Марія БУКАВИН

МОЯ УКРАЇНО

Моя Україно, в радості й горі
Ти поруч зі мною щодня.
В колисці твоєї любові
Доля колисалась моя.
Піснями твоїми напоєна,
Задивлена в росяний цвіт
З глибинного твого кореня
Я проросла у світ.
Від твоєї зорі засвічені
Думка моя і чоло.
Рятує мене од відчаю
Твоє материнське тепло.
В симфонії болю і волі
Звучить і моя струна.
Ми ж нероздільні з тобою,
Земле моя дорога.
Немов до гнізда пташеня,
До лона твого пригортаюсь.
Ти моя найсвятіша сльоза,
Що ввібрала дзвінкі водограї.
Окреслюють долю мою
Твої ниви й гаї калинові.
За розквіт твій Бога молю,
Світлий Храме моєї любові!

ККРРААЩЩІІ ССТТРРААВВИИ УУККРРААЇЇНН ССЬЬККООЇЇ ККУУХХНН ІІ

ГРИБНИЙ СУП З ГАРБУЗОМ САЛАТ З БІЛОКАЧАННОЇ КАПУСТИ З

СЕЛЕРОЮ

Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христова (Пасхи). Він починається за сім
тижнів до Пасхи і складається з чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою.
Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку останніх
днів земного життя, страждань, смерті і погребіння Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною
седмицею - 48 днів. Піст, або говіння, - це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і
веселощів. Це – час каяття, роздумів і молитви. На протязі всього Великого посту християнська церква закликає
віруючих утримуватися від вживання м’яса, молока, яєць і риби, в тому числі в складі різних страв. Риба
дозволяється лише на свята Благовіщення і Входу Господнього в Єрусалим. В 201 2 році початок Великого посту
припадає на 27 лютого.

Гриби та цибулю нарізати невеликими кубиками, корінь
петрушки подрібнити, перемішати та спасерувати на олії.
Гарбуз та картоплю нарізати брусочками, залити горячою
водою та варити 1 0 хвилин.
Добавити овочі, гриби, нарізані шматочками помідори, по-
солити, поперчити та варити до готовності.
При подачі посипати рубленою зеленню.

200 г грибів
200 г гарбуза
1 цибулина
корінь петрушки
2 картоплини

1 помідор
5 ст. води
2 ст. л. олії
зелень
сіль, перець

1 00 г капусти
1 00 г селери
1 00 г яблук
некалорійний замінник

цукру
1 ст. л. рослинної олії
1 ст. л. оцту
1 ст. л. вина, сіль

Нашаткувати капусту соломкою, додати терту свіжу або
припущену селеру, яблуко, оцет, замінник цукру, сіль і масло.
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СЛОВО ПАТРІАРХА

ФІЛАРЕТА З НАГОДИ

ВЕЛИКОГО ПОСТУ

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Дорогі браття і сестри!
Ми вступаємо у дні Великого посту,

який є підготовчими днями до святку-
вання найбільшого християнського свя-
та – Воскресіння Христового. Для

сприйняття цього свята Церква вста-
новила Великий піст. Останні роки ми
спостерігаємо в Україні і не тільки, що
люди стали постити. Постять навіть ті,
які раніше і в Бога не вірили. Погано
це чи добре? Мабуть добре, що ко-
лишні безбожники стали дотримувати-
ся посту. Але з цієї великої кількості
християн, які постять, далеко не всі
знають, що означає піст і як треба
постити. Чи піст полягає тільки в тому,
щоб не вживати скоромну їжу. Чи піст
полягає зовсім в іншому. Піст – це час
посиленої боротьби з гріхом. Це не

тільки час боротьби з гріхом. Боротися з
гріхом треба все життя. А час посту – це
час посиленої боротьби з гріхом. І той,
хто дотримується посту, а з гріхом не
бореться, не матиме ніякої користі. Мо-
же тільки те, що для здоров’я піст при-

носить якусь користь, а для спасіння
душі такий піст користі не приносить. Бо
людина не бореться з гріхом.

З яким же гріхом потрібно боротися?
Треба боротися з тими гріхами, про які
нагадують нам святі апостоли і Ісус
Христос. А про які гріхи вони нам нага-
дують? Вони кажуть, що спокуси ідуть
від плоті, від світу і від диявола. Якщо
ви розглянете свої гріхи, якщо ви їх ба-
чите, що одні гріхи ідуть від гріховної
плоті, другі гріхи породжуються оточу-
ючим нас світом, людьми, з якими ми
спілкуємось, робота, де ми працюємо,
телебачення, яке ми дивимося, музика,
яку ми слухаємо, реклами, які ми бачи-
мо на кожній вулиці, і в кожній книзі, і в
кожній газеті. Це спокуси. А є ще споку-
си від диявола.

У минулому номері бюлетеня
«НЦ-КП» було вміщено статтю нашо-
го читача з Вашингтону Володимира
Іваненка «Про потребу заснування
Українського Православного Універ-
ситету». Суть публікації полягала в
тому, що нині в світовому українсько-
му православ’ї існує нагальна потре-
ба створення такого закладу. Який би
не лише сприяв поєднанню українсь-
кого православного руху, як в діас-
порі, так і Україні. А став би важливим
чинником в духовному і теологічному
зміцненні Української Православної
Церкви. Редакція свідома, яким не
простим може бути шлях до втілення
у життя цієї потрібної ідеї. Адже дуже
вже багато нині існує негативних об-
ставин, котрі заважають тому, аби у

найближчий час УПУ став реальністю.
Однак, ми глибоко переконані, що
заснування Українського Православ-
ного Університету — нагальна вимога
часу. Можливо, створення такої інсти-
туції стане першим реальним кроком
до повстання єдиної Української
Помісної Православної Церкви. А то-
му з цього номеру редакція бюлетеня
«НЦ-КП» запроваджує рубрику
«Український Православний Універси-
тет: шляхи становлення». В цій добір-
ці ми будемо знайомити наших чи-
тачів з думками усіх не байдужих з
приводу порушеної проблеми. Ми та-
кож сподіваємося, що з часом ма-
теріали вміщені у рубриці, можуть
слугувати підґрунтям для проведення
науково-практичної конференції з од-

нойменною назвою. Зрештою, ми бу-
демо раді, якщо справа створення
УПУ набуде, бодай, трохи більшого
розголосу завдяки публікаціям нашого
бюлетеня. Отож, запрошуємо усіх, кого
турбує доля української духовності в
широкому сенсі, приєднатися до на-
ших обговорень. Адже певен, що ця
справа не повинна залишити байдужи-
ми і свідомих українських католиків й
навіть патріотів — атеїстів. Адже УПУ
може стати вагомим чинником у нашій
найсвятішій спільній ідеї: становленні
української України. Нині вміщуємо
перші відгуки на згадану вище пуб-
лікацію.

Фідель СУХОНІС,
редактор бюлетеня «НЦ-КП»

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
● УКРАЇНСЬКИЙПРАВОСЛАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ: ШЛЯХИСТАНОВЛЕННЯ

продовження на стор.2

продовження на стор.3
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НАША ЦЕРКВА — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

Це спокуси, які проходять через
голову, розум, серце. І з цими споку-
сами треба боротися. Зверніть увагу,
дорогі браття і сестри, що Господь
наш Ісус Христос безгрішний, але теж
боровся із спокусами. Ви спитаєте,
коли і як боровся Господь з цими спо-
кусами. Насамперед боровся в пу-
стелі, коли диявол явився Йому, а
явився після того, як Господь постя-
чись сорок днів, зголоднів. І диявол
Йому, як ви знаєте, запропонував,
перетворити каміння на хліб, якщо Ти
Син Божий. А Господь відкинув цю
спокусу, сказавши: «Не одним хлібом
буде жити людина, а всяким словом
Божим». Але ж відкинув, не спокуси-
вся, хоч і голодним був, а диявола не
послухав. А ми, дорогі браття і се-
стри, часто спокушуємось цими
земними насолодами. Не тільки тоді,
коли нам треба їсти. Їсти треба, бо
плоть вимагає. А коли ми їмо не за-
ради того, щоб підтримати життя в
тілі, а їмо для насолоди, причому їмо
більше, ніж треба, і в результаті за-
робляємо собі хвороби, тому що
переїдання веде до хвороб. Спитайте
лікарів і вони вам скажуть, що багато
хвороб від переїдання. Але не тільки
переїдання, а й їжа з насолодою є
гріхом. Тому всі кухарі придумують
спокуси. Готують так, що людина не
може відмовитися, бо дуже смачне. І
з одного боку нібито добре, що гарно
готують їжу, а з другого боку погано,
бо це є спокуса, їсти більше ніж необ-
хідно.

Ісуса Христа диявол спокушав ще
іншим. Показав Йому царства світу
миттєво і сказав: «Якщо поклонишся
мені, то все оце тобі віддам». Це спо-
куса владою, славою. А ви подивіть-
ся навколо, скільки гріха породжуєть-
ся боротьбою за владу. Скільки від
цієї боротьби страждає людей. І все
це через те, щоб отримати владу. А
Господь Ісус Христос сказав:
«Господу Богу твоєму поклоняйся і
Йому одному служи». А кому служать
наші правителі, можновладці? Богу?
Не думаю, що служать Богу. Народу?
Теж проблематично. А скоріше слу-
жать собі. І ви бачите, що всі ці нега-
разди, які ми переживаємо, є наслід-
ком цього гріха – боротьби за владу і
земне багатство. Так влада потрібна,
бо без влади людство не може жити.
Але влада потрібна для того, щоб
служити людям. І той, хто бере на се-
бе такий великий тягар служіння лю-
дям, той блаженний, бо він бере на
себе дуже важкий тягар. Але служити
треба людям, а не заставляти людей
служити собі. Це теж гріх. А серед та-
ких людей багато таких, що постять.

То хіба піст принесе їм користь, якщо
вони, з одного боку, постять, а з іншо-
го, - пригнічують людей. Ті чиновни-
ки, які діють не за законом, неспра-
ведливо, а постять, то користі від по-
сту не матимуть. Бо їхній піст не при-
водить до очищення від гріха. Краще
б ти не постив, але діяв справедли-
во. Це було б краще, ніж ти постиш, а
людей пригнічуєш.

А є ще одна спокуса і вона зараз
досить широко розповсюджується.
Це пошуки чудес. Бо і диявол споку-
шував Ісуса Христа чудом, як він ска-
зав: «Якщо Ти Син Божий, то кинься
з цієї покрівлі храму вниз і ангели по-
несуть тебе». Хотів диявол, щоб Хри-
стос чудо створив. А Господь, Який
багато чудес творить, в даному ви-
падку сказав: «Не спокушуй Господа
Бога твого». А у нас як? Являються
різні прозорливці, гадателі, яким ніби-
то являється Христос, Божа Мати, і
вони нібито отримують від Бога якісь
одкровення. Багато можна на цю те-
му говорити. І на велику біду багато
християн шукають таких чудес. Ось
якщо якась знахарка зробить щось
ніби незвичайне, то що б вона не ска-
зала їй будуть вірити. А написаному
в Євангелії не повірять, а цій знахар-
ці повірять. Тому, що вона щось
передбачила і це збулося. І таким чи-
ном диявол уловлює простаків. Тобі
мало чудес, які записані в Євангелії,
більше хочеш? Господь може створи-
ти чудо і сьогодні, але для того, щоб
Господь створив чудо з тобою, май
таку віру, яку мала хананеянка або
сотник, або інші сучасники Ісуса Хри-
ста. Будеш мати таку віру, Господь
зробить. Але просити треба корисно-
го, а не того, що тобі заманеться. І ми
знаємо, що і тепер Господь звершує
чудеса тим, які вірять. А якщо ти хо-
чеш спокушувати Бога: чи можеш Ти
створити чудо тепер у наш безбож-
ний вік, чи не можеш? Такому спокус-
нику Господь чуда не створить, бо
Христос сказав: «Не спокушай Госпо-
да Бога твого», а ти спокушаєш. Тобі
мало бачити цей досконалий світ. Це
величне чудо. І тобі цього чуда мало.
Тому, дорогі браття і сестри, не спо-
кушайтеся.

Зверніть увагу: всі ці спокуси від
диявола. Але ж були спокуси і від лю-
дей. Апостоли і ті спокушали Його. Як
Христос на ці спокуси відповідав? Ко-
ли Петро сказав своєму вчителю:
«Господи, нехай не буде з Тобою цьо-
го», а Христос ішов на страждання.
То Господь сказав йому: «Відійди від
мене, сатано, ти для мене спокуса».
А хіба ті, які звинувачували Христа,
що Він діє силою князя бісівського,

хіба це не була спокуса. Але Господь
не ображався, коли його порівнювали
з бісами. Христос не образився, а від-
кинув. А ця невіра, яка оточувала
Христа, хіба це не була спокуса. Він
звершує чудеса, а Йому не вірять, ка-
жуть, що Він богохульствує, назива-
ючи себе Сином Божим, будучи лю-
диною. Господь терпів це, не згрішив,
не прогнівався, не образився. А ми
як? Тільки якесь неприємне слово по-
чули про себе, вже образилися. А
Христос не ображався навіть коли го-
ворили, що Він біса має. Або коли
Його розпинали на хресті за наше
спасіння і казали: «Якщо ти Син Бо-
жий, то зійди з хреста і тоді ми по-
віримо». Як на це реагував Христос?
«Отче, прости їм, бо вони не знають,
що говорять». А подумаймо, як ми
відповідаємо. Христос цим поборов
гріх, а ми замість того, щоб побороти
гріх, то нас гріх боре. Тому дні Вели-
кого посту – це дні, коли Церква за-
кликає особливо зосередитись на
своєму власному спасінні. Не будемо
забувати, постійно пам’ятати, що ми
створені для вічного життя, а не
тимчасово. І ось подумайте. Якщо ні-
чого скверного і нечистого не може
бути в Царстві Небесному, то як ми,
будучи грішниками, увійдемо до ньо-
го. Ви думали про це коли-небудь? Як
ви, звершуючи ті чи інші гріхи, хочете
увійти в Царство Святе. Не сумісне
одне з іншим. Ви ніколи не думали,
що ні один зі святих, не вважав себе
святим, а вважав себе грішником?
Чому так, що, вони наговорювали на
себе, не говорили про себе правду?
Ні, говорили це щиро, бо бачили себе
недосконалими. Чому апостол Петро,
якому Бог простив зречення, кожного
разу, коли півень співав, плакав. Пла-
кав тому, що не міг уявить собі, як він
зміг відректися перед служанкою від
Бога. Почитайте житія святих, ні один
з них не вважав себе святим. А ми не
бачимо своїх гріхів. І в цьому наша
біда. Ось подумайте, бачите ви свої
гріхи. Якщо деякі й бачать, то не всі
гріхи. А переважна більшість думає,
живу як всі. А що це означає? Це зна-
чить, всі грішать і ти грішиш. І вони не
спасуться і ти не спасешся. А якщо
так, то хто спасеться? Це питання не
випадкове. Ось ви подумайте. Може-
те ви увійти в Царство Небесне за
свої діяння, слова, думки, почуття?
Якщо совість є, то вона скаже – ні, не
можемо. А хочеться? Хочу, але не мо-
жу. Тому ми приходимо до того само-
го запитання, до якого прийшли апо-
столи: «Господи, а хто ж може спа-
стися?» Ніхто не може спастися без
милості Божої. Тому на стільки вели-
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● УКРАЇНСЬКИЙПРАВОСЛАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ: ШЛЯХИСТАНОВЛЕННЯ

Дорогібраття ісестри!
Ви торкнулися вкрай потрібноїтеми. Як практикуючий священик я майже щоденно стикаюся з розумінням

того, наскільки нині потрібний Український Православний Університет. Адже після десятиріч войовничого
атеїзмуми втратили дуже багато в національномуправослав’їуширокомусенсі. Нехай допоможе нам Господь!

Отець ЯРОСЛАВ , настоятель Храму Святого Духа УПЦКП(м. Дніпропетровськ)

Шановний пане редакторе!
З великою і глибокою цікавістю читав я статтю Доктора Володимира Іваненка в булетеніНЦ-КПпро засну-

вання Українського Православного Університету. Це надзвичайно чудова ідея. І що перешкоджує здійснення цьо-
го проєту? Ніщо, окрім амбіцій духовенства в кожній православній юрисдикціїбути «духовним гетьманом» або
«патріархом» або «митрополитом» свого царства. Мій аргумент підтримує нещодавній розпад дискусій поміж
УПЦ-КП і УАПЦ. Хіба всім невідомо, що духовне управління УАПЦ стоїть одною ногою в гробі? Хіба всім невідомо,
що кількість парафій УАПЦ кожного року зменшується, а УПЦ-КП кожного року зростає?Нема суперечки, що на
Україні УПЦ-КП — найбільший авторитет створіння Українського Православного Університету, але в цей час
УПЦ-КП бореться з Москвою за духовну душу України. А в Америці наші в Баунд Брудскі єпископи «радіють», що
вони стали «канонічними» і належуть до канонічного клубу, де беруть участь в дискусіях з іншими «визнаними»
церквами. Ідея Др. Іваненка дуже логічна, але виконання може відбутись, коли на Україні буде одна помісна
церква безМосковського втручання.

З пошаною, Віктор БАБАНСЬКИЙ(Ню-Джерзі, США)

Шановна редакція!
Ідея доктора В. Іваненка логічна, на часі і кращих умов зробити перший упевнений крок є нині. Гляньмо в гли-

бину минулого. Як засновувались Кембрідж, Оксфорд, Линдгурст, Могилянка — з маленького, а доросли до чого?
Гетьман Скоропадський відновляв, засновував вищі заклади — чи тоді були кращі умови ніж нині? Ні! Фунда-
мент закласти нині, а тоді десятиліттями будувати гіганта науки. Розраховувати, що посипляться міліони і
тут відразуУНІВЕРСИТЕТ—марно тратити слушний час, котрий є сьогодні.

З пошаною! Іларіон ХЕЙЛИК
(Воррен, Ню-Джерзі)

Шановні панове дискутанте, немає сумніву, що університет є потрібний, але також і коштовний. Я маю
пропозицію, яка може розв’язати це нелегке питання.

Чому не звернутися до ректора Українського Вільного Університету уМюнхені, який існує вже понад 90 літ і
має світове визнання включно з ВАКом і відкрити  Теологічний факультет, тільки треба буде подбати про до-
даткових викладачів. Тим більше, що він зможе обслуговувати Україну і Європута діяспору. Я, як творець Фун-
даціїУВУ, зможув цьомутрошки допомогти.

З повагою до всіх Вас Іван БУРТИК (Ню-Джерзі, США)

ка милість Божа, що вона таких гріш-
ників як ми, очищає від гріхів, покри-
ває все це, чим ми забруднили свою
душу і тіло. Не прикриває, а очищає,
чорне робить білим. Але не кожну
людину, а тільки ту, яка кається. Тому
умовою для очищення від гріхів є по-
каяння. І апостол Петро покаявся, і
апостол Павло покаявся, який гнав
Христа і став великим апостолом, і
блудниці, і митарі, і розбійники були
прощені, хоч і були грішниками – все
тому, що вони каялися. Ви скажете,
це тоді було, а зараз це можливо. Бог
і тоді і тепер той же. І різниці в часі
немає, бо Бог є Богом і тих людей і є
Богом нашого часу. Тому Він і тепер
прощає і очищає гріхи. І все це приво-
дить нас до одного. Наступає піст –
треба боротися з гріхом. А також
пам’ятати, що диявол буде спокушати
сильніше. Тому пам’ятайте, спокуси
будуть, але треба боротися. Для того,
щоб боротися, треба, насамперед ма-
ти мир у душі. Бо якщо немає миру, а
в душі сидить злоба, образи, то не ду-
майте, що така людина спроможна
боротися з гріхом. Чому? Бо вона вже
переможена, вже лежить під тягарем
злоби, образ та заздрощів. Чому

Церква напередодні Великого посту
нагадує про прощення образ? Саме
по тій причині, що коли ви не проба-
чите, то не можете боротися. Ваші
старання будуть даремними, не при-
ведуть до очищення від гріха. Тому
постарайтесь викинути із серця всякі
образи. Це не легко, дуже тяжко. То-
му Христос і похвалив митаря, що він
себе переміг. І нам спочатку треба
перемогти себе, викинути з себе зло-
бу. Тоді в душі наступить мир і спокій.
Тому в стані спокою і треба починати
боротьбу з усякими гріхами. Насам-
перед з плоттю, яка спокушує до
гріха, з черевом, яке хоче багато їсти,
осудженням, заздрістю, гордістю. І то-
ді Господь прийде на допомогу. Не
думайте, якщо ви почнете боротися з
гріхами в такому стані, то ви перемо-
жете. Ні. Не здобудете перемогу. Гріх
сильніший. А Господь, бачачи, що ви
трудитесь, прийде на допомогу
Своєю Божественною благодаттю.
Тому і виходить, що коли ми перема-
гаємо, то кому повинні подякувати?
Богові, бо Він дав силу перемогти,
але не без нашої участі. Як і апостол
Павло говорить про себе: «Я благо-
даттю Божою є таким як є, але потру-

дився я більше всіх». Тому і ми по-
винні потрудитися разом з благодат-
тю Божою, а благодать Божа все
переможе.

Тепер, дорогі браття і сестри, все-
чесні отці, я теж людина і теж грішу і
не знаю, перед ким згрішив, кого чим
образив. І в той же час знаю, що не
можна так жити і нікого не образити.
Тому прошу мене грішного простить
перед початком Великого посту, щоб
Господь і мої гріхи простив раніше
упокоєння.

Амінь.
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БЮЛЕТЕНЬ «НЦ-КП» ЯК ЧИННИК

ЄДНАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ КРАЇНИ
Вибори до Верховної Ради

України, які мають відбутися у жо-
втні біжучого року, без пере-
більшення мають
стати доленосними в
житті нашої держа-
ви. На загал справа
виглядає доволі про-
сто. У разі програшу
націонал – демокра-
тичних сил країни, а
також надання мож-
ливості діючій владі
вдатися до бруталь-
них фальсифікацій
результатів виборів,
Україна ще більше
порине у багно без-
законня та диктату-
ри. Перемога про-
українських сил на-
впаки дасть реаль-
ний шанс переломи-
ти ситуацію, споді-
ватися на кращу до-
лю і державу, і кож-
ного її громадянина окремо.

Ось чому нині важливо аби всі
здорові та національно свідомі си-
ли, котрі сьогодні є в українському
суспільстві, єдналися для досяг-
нення єдиної мети. Байдужим не

повинен бути ніхто. З огляду на це
під час нещодавнього візиту до Дні-
пропетровського лідера Всеукраїн-

ського об’єднання «Свобода» Оле-
га Тягнибока редакція бюлетеня
«Наша Церква – Київський Патріар-
хат» виступила ініціатором налаго-
дження співпраці поміж Дніпропет-
ровською Єпархією УПЦ КП та об-

ласною організацією Всеукраїнсь-
кого об’єднання «Свобода» на на-
ступних парламентських виборах в

Україні. Були накре-
слені конкретні захо-
ди такої роботи, котрі
в першу чергу спря-
мовані на недопу-
щення можливих
фальсифікацій з боку
влади на наступних
виборчих перегонах в
області. Обидві сто-
рони ще раз задекла-
рували свою від-
даність ідеалам де-
мократії та патріотиз-
му.

Влас. Інформ.
На фото Ми-

хайла ПУСТОВОЙ-
ТА: По завершенню

зустрічі в Дніпропет-

ровській Єпархії УПЦ

КП зліва направо : ре-

дактор бюлетеня

«НЦ-КП» Фідель СУХОНІС, керую-
чий Дніпропетровською Єпархією

УПЦ КП Владика СИМІОН, лідер
Всеукраїнського об’єднання «Сво-

бода» Олег ТЯГНИБОК.

Перед початком уроків у школі, дітки села Литвинівка Жашківського району Черкаської області майже кожного
ранку приходять до храму, щоби розпочати день із ранкової молитви та благословення священика. Таку
благочестиву практику на парафії започаткував настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Сергій
Кошелюк. Багато дітей приходить на заняття недільної школи, що діє на парафії.

Про духовне життя маленьких парафіян отець
Сергій розповів наступне: «Ми вивчаємо Божий
закон, щоб діти знали Святе Писання, щоб їхній
житейський шлях починався з Божою присутністю.
Кожного ранку, перед початком навчального дня,
діти приходять до храму на ранкову молитву, після
молитви священик їх благословляє і кропить
святою водою, щоб цей день вони провели в мирі,
спокої і доброті. Служби Божі діти стараються не
пропускати, а як приходять вихідні чи святкові дні,
то ми з дітьми збираємось і їдемо відпочивати на
природу. Там ми проводимо різноманітні ігри,
готуємо козацьку кашу, а також проводимо духовні
бесіди. Батьки своїми дітками задоволені, тому що
та дитина, яка ходить до храму і молиться Богу,
ніколи не зважиться на якийсь поганий вчинок, і
мало того що сама, а ще й другим дасть пораду, як
себе правильно поводити в тій чи іншій ситуації.»

(www.cherkas.org.ua)

● З ЖИТТЯУПЦКП

ДУХОВНА ОПІКА ДІТЕЙ НА ЧЕРКАЩИНІ
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● З ЖИТТЯУПЦКП

ОСВЯТА ПОСТАМЕНТУ НА БУЛЬВАРІ ЧОРНОВОЛА
Рішенням Дніпропетровської

міської ради проїзду між вулиця-
ми Юрія Савченка і Чичеріна, що
у Кіровському районі присвоєне
найменування «Бульвар Чорново-
ла». 25 березня, у четверту
неділю Великого посту, з нагоди
1 3 річниці з дня смерті В’ячеслава
Чорновола, благочиний Правобе-
режного округу УПЦ КП міста Дні-
пропетровська протоієрей Михаїл
Стіньо на однойменному бульварі

звершив панахиду за спокій душі
раба Божого В’ячеслава та освя-
тив меморіальний постамент.
Дійство відбулося з ініціативи
Всеукраїнського об’єднання ве-
теранів та із сприянням Україн-
ської Народної Партії. Після свя-
щеннодійства до присутніх із
словом звернувся о. Михаїл, який
наголосив на важливість твер-
дості у вірі, братській любові та
вірності своїй Батьківщині.

1 8 березня 201 2 року, третя
неділя Великого посту, яка іме-
нується Хрестопоклонною. Голов-
ною особливістю богослужіння цієї

неділі є чин виносу і поклоніння
Хресту, яке встановлене Церквою
для того, щоб, поклоняючись хрес-
ному древу та згадуючи Голгофську
жертву Спасителя, зміцнити вірних
в проходженні поприща Святої Чо-
тиридесятниці.

Недільне богослужіння у Свято-
Троїцькому кафедральному соборі
міста Івано-Франківська очолив Ви-
сокопреосвященнійший Іоасаф
митрополит Івано-Франківський і
Галицький. Напередодні, у суботу
ввечері, Владика відслужив Все-
ношне бдіння з чином виносу Жи-
вотворчого Хреста Господнього, а у
неділю – Божественну Літургію свя-
тителя Василія Великого. Його Ви-
сокопреосвященству співслужив
клір собору.

Після відпусту Літургії відбулося
поклоніння Хресту, після якого,
митрополит Іоасаф звернувся до
вірних з проповіддю, у якій роз'яс-
нив вірним чому саме у третю

неділю Великого посту звер-
шується винесення і
поклоніння Хресту Господ-
ньому. Також Владика звер-
нув увагу на смиренному
носінні нашого життєвого
хреста. "В кожного з нас є
свій хрест – це страждання,
труднощі, хвороби, різного
роду скорботи, які посланні
Богом для нашого удоскона-
лення і немає християнина,
який би був позбавлений
життєвого хреста. Хрест є у
всіх, але не всі терпеливо зі
смиренням його несуть. . . Ми
повинні завжди пам'ятати,
що Господь посилає нам
тільки те, що ми можемо по-
нести та на що нам виста-
чить сил", – зазначив Архи-
пастир.

Після пастирського слова
ключар Свято-Троїцького ка-
федрального собору про-
тоієрей Іван Дяків, від імені
духовенства привітав митро-
полита Іоасафа з Днем те-
зоіменитства, адже
напередодні, у суботу, 1 7 бе-
резня Православна Церква
молитовно вшановувала
пам'ять преподобного Іоаса-
фа Снєтногорського, святого,
ім'я якого було дане під час
монашого постригу Митропо-
литу. Цьогорічний День тезоіменит-
ства Владики ознаменований ще і
20-літнім ювілеєм прийняття мона-
шого постригу. Духовенство собору
піднесло своєму Архиєрею доро-
гоцінній дарунок – набір срібних па-
нагії та хреста і запашні квіти.

Ввечері митрополит Іоасаф у
храмі святих князів страстотерпців
Бориса та Гліба Манявського Хре-
сто-Воздвиженського чоловічого
монастиря у співслужінні братії від-
служив Велику вечірню з чином
Пасії.

pravoslavia. if.ua

АРХИЄРЕЙСЬКЕ БОГОСЛУЖІННЯ У
ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
(ХРЕСТОПОКЛОННУ) НА ІВАНО-

ФРАНКІВЩИНІ

Любов ВАСИЛІВ-БАЗЮК
(Торонто, Канада)

ТАРАСУ

ШЕВЧЕНКО

Два століття проминає, а поет із нами,

Вічно буде жити та народ зі сну будити!

Додавати сила духа, безконечної любови

До рідної Батьківщини — України!

За ту волю, долю рідної вітчизни,

Ти не боявся стати в обороні творами

своїми,

Та розповідати про козацькі перемоги,

Панщину та знущання над людьми до

крови.

Можуть нам кати усе забороняти,

Вільне слово, церкву, пісню, мову,

Народ усе переживе .. . . . та не забуде,

Та світові розкаже, ворогові долю

проклине!

Тарасе! Наш рідний Батьку, наша Гордосте

та Славо,

Будь завше з нами, не покидай!

Ми обіцяємо Тобі, що поки наш народ

живе

Твій "Заповіт" не згине,

Наша Держава, мова, пісня та культура

між Європейцями засяє та

не пропаде!

● ПОЕТИЧНИМРЯДКОМ
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До мене зателефонував мій
давній приятель, доктор філологіч-
них наук, професор М., і порадив
познайомитися з передмовою П.
П. Толочка «Украінскій язик. Історія
становлєнія і развітія.» до якоїсь
нудотної книжки, в котрій якийсь
сучасний збирач тенденційних ци-
тат понанизував у тій збірці чужих
виразів заради виправдання чер-
гової печерної русифікації в
Україні. У відповідь, я, звичайно,
тільки розсміявся і кажу:

— Мені що, нічого робити? Не
вистачало, щоб я ще читав перед-
мови Толочка. Досить з мене його
«науки».

— Це ж дуже цікаво…
— Якщо цікаво, то напишіть ви,

— перебив безтактно професора я.
— Там суцільне дилетанство і

невігластво.
— Вам і карти в руки. Дайте

гідну відповідь тому україноїду,
професійному кремлівському блю-
долизу і духовному кіллеру…

— Хотілося все таки, аби про
це написали ви. У вас гостре перо.

— Ні, ви таки хочете мене опу-
стити в каналізаційну яму, — захи-
щався я. — Писанину Толочка я
можу тільки прирівняти до туалет-
ного паперу, на стороні якої при-
ліплена рекомендація, як тим па-
пером користуватися в польових
умовах. Ви що, смієтесь з мене?!
Він напише, все що йому за-
мовлять у Білокам’яній. Сказати,
що це сучасний Павлік Морозов —
нічого не сказати. Це…

Професор вперто не здавався,
бо вирішив навіть навести одну з
цитат із писанини Толочка. В
оригіналі вона читалася так: «В
Россійской же імперіі подобних го-
нєній на украінскій язик і літерату-
ру, не біло. Даже ізвєстниє ука-
зи — Валуєвскій і Эмскій — билі
направлєни нє протів украінской
літератури, а только протів по-
літічєской публіцістікі».

— Он воно що? — у мене на-
віть очі виповзли на окуляри. — От
спасибі…Він ще академік? — ці-
кавлюсь.

— Академік, — серйозно під-
тверджує пан професор.

— А щось вище в науці за ака-
деміка буває?

— Не буває, — відповідає, пла-
чучи професор, ніби і йому Толоч-
ка стало шкода.

— Господи, — підняв я очі до

неба. — Де ж та справедливість?
— а тоді у слухавку до пана докто-
ра. — Дорогий ви мій! Ви хоч
усвідомили, що Толочко від-
крив …Чи то пак, наскільки широко
він розплющив очі українському
народу. Це ж вам не яблуком по
голові стукнути чи голим з ванни
вискочити на вулицю. Я б йому
при житті двічі академіка дав і
пам’ятника «воздвиг» недалеко від
інституту археології. Хай ходить і
дивиться?

— Хто пам’ятник?
— І пам’ятник, і Толочко. Один

на одного. Про це навіть можна
документальний фільм зняти під
рубрикою «Паралельний світ» «Як
пам’ятник ожив?» від відкриття…
віку.

— Ви все смієтесь наді мною?
— Чому я? Це ПеПе Толочко

сміється над народом. А я тільки
констатую факти і вивчаю його ци-
тати на пам’ять і невмирущу згад-
ку. Шкода, що президент Патон йо-
го від себе відірвав і на пенсію від-
правив?

— Яку пенсію? Та він досі по-
саду директора займає, хоч краще
б він обнімав свою…, — а тоді
професор перейшов, очевидно, пі-
сля того, як начитався ПеПе
Толочка, на «русскій язик» і, заї-
каючись, закінчив. — Свою «ба-ба-
буш-ку».

— Та ви що? Таких на пенсію
випускати не можна? Хай краще
вже під наглядом НАНУ сидить, а
то де гарантія, якщо в академічній
голові ще щось стукне. Не доведи
Боже на вулиці. Тоді його там
сприймуть за Ейнштейна. Хай
працює.

— Ви все смієтесь, — докоряє
мене доктор філології. — А тут не
до сміху.

— Навпаки, — кажу. — Треба
цю цитату на кожному телеграф-
ному стовпі повісити. Розмістити в
Інтернеті. Хай читає просвітянсь-
кий люд. Нечуване ж відкриття на-
шої епохи пенсійним академіком. І
не думайте, борони вас Боже, й
мислі допускати, що в директора
щось там не так з головою. До та-
кого відкриття міг додуматися тіль-
ки академік. Він випадково не ар-
хеолог? — запитую.

— Археолог, — підтверджує мій
приятель.

— Я так і думав. Так глибоко в
науці ніхто ще не копав. Це під си-

лу тільки істинному археологу,
який не за якісь там кон’юнктурні
вислуги опустився до таких глибо-
ких знань, а все-таки завдяки
справжній науці. Ну, спасибі вам,
пане професоре. Ви мене потіши-
ли. — Влаштували мені, можна
сказати, «свято душі». Мені аж дух
сперло. Я навіть слів у «руському
язику» не знайду, щоб дати йому
високу, об’єктивну і по заслугам
оцінку.

— Ви оце серйозно? — почав
сумніватися професор.

— Серйозніше не буває. Про-
цитуйте ще щось уголос.

— От він тут пише «русскім
язиком», що нібито українських ін-
телектуалів … А може я краще та-
кож по-руські, — раптом заплакав
у слухавку професор, а я, скоро-
тившись моментом, почав підли-
вати вазони.

— Чешіть, — кажу. — І так ряс-
но не плачте. Можна чесати й
«русскім язиком», бо як почує
Дмитро Табачник, що ви не знаєте
«руського язика» можете й під
скорочення штатів потрапити. Він
же зобов’язав усіх чиновників вив-
чити «вєлікій і могучій до 7 октя-
бря».

— «Наряду с развітієм общє-
русского літературного язика, —
вітерши сльози, цітував далі про-
фесор. — С конца XVI I I — начала
XIX вв… статус литературного по-
степенно обретает и украинский. В
большей степени этому содей-
ствовали австро-венгерские и
польские власти, опасавшиеся по-
терять эти восточно-славянские
территории, если их население и
дальше будет сознавать свое не-
раздельное единство с русскими».

— Стоп, стоп, — заволав я до
професора. — Досить. Нарешті. І
мене щось ударило по голові, наче
яблуком. Я вас цілую, пане про-
фесоре, за таку важливу для мене
інформацію. Поцілуйте від мене й
Толочка, якщо Патон дозволить. Я
ж 37 років бився над запитанням:
«Чому 29 грудня 1 929 року Цен-
тральний комітет Російської ко-
муністичної партії (більшовиків)
прийняв Постанову (якраз напере-
додні Нового року) про украї-
нізацію в Україні? Бо ж виявилося,
як тоді пояснювали моєму бать-
кові, що помітно зростає націо-
нальна свідомість українців поміж
українського народу, як за Ющен-

ДУХОВНИЙ НАСТАВНИК «РУССКАГО МІРА»
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ка, і тому ЦК РКП(б)вирішив вия-
вити тих „самостійників“, як тепер
за Табачника. Тоді наказали
більшовикам чим побільше поса-
дити (ні спочатку не в тюрми), а в
українські радянські установи і на-
сильно примусити усіх бажаючих
розмовляти виключно українсь-
кою, а тоді вже (після виявлення)
вжити заходів і… розстріляти. До
чого все геніально просто. Немов
рейка на Сибір. Як це мовою То-
лочка…чи то пак, „русскім язиком“
звучатиме? Ага, зрозумів. Рас-
стрєлівалі с целью, чтоби нє било
большєго отдалєнія єго от русского
язика». Понятно, як каже Борис
Олійник, перебуваючи в Москві, —
і веду далі діалог з паном профе-
сором. — І які ви там ще наукові
перлини від Толочка вичитали?

— Ось він пише, — доктор
української філології почав циту-
вати надалі тільки «русскім язи-
ком», ніби злякався українізації, бо
й в мене в кімнаті раптом запахло
«руськім духом».

Він пише, що вся Русь «разго-
варівала русскім язиком», — пере-
казує професор своїми словами.
— Навіть Київ і Новгород. А
«церковнославянскій язик бил
пєрєнєсьон с Болгаріі в Россію на
малорусскую почву», бо тоді ще в
природі не існувало навіть першо-
го Московського улусу і ніякої Росії
не існувало в природі…

— Ви, будь ласка, не коментуй-
те, — попрохав я професора, пла-
чучи за славним минулим.

— Це я Олександра Шахматова
цитую, — захищається.

— І що ж він там ще пише О.
Шахматов?

— Пише, що Новгород «крє-
стілся одноврємєнно с Кієвом, но
он в умствєнном, літєратурном от-
ношєніі находілся в прямой за-
вісімості от Кієва и долгоє врємя
нє імєл в етом отношєніі самостоя-
тєльного значєнія».

— А куди ж дивилася Москва?
— Так її ще ж не було.
— Он воно що!? Так це тепер

можна сказати, що й ПеПе Толочко
в «умствєнном отношєніі в прямой
завісімості от Москви?»

— Звичайно, — зрадів профе-
сор, ніби я влучив у яблучко те, що
упало й мені на голову.

— Ну, ви мене просвітили, пане
професоре. Тепер я зрозумів, що
докторів і академіків дають не
тільки за сало. Треба, виявляєть-
ся, ще мати такі «умствєнниє
знання, як у Толочка»! По «руські»

кажучи, велике вам спасибі, а по
— нашому — дякую. Отже, у
передмові Толочка все про
«русскій язик»? Древній, як Київ.

— Про руський, — підтверджує
втомлено професор.

— А я все ламаю голову, чому
господін Путін заявляє світові там,
де «русскій язик», там наша тери-
торія. Так Толочко розпочав ото з
Дімою Табачником зачистку
українських територій від українсь-
кої мови для «русского язика» і
для «русского міра»? Цікава
теорія, яка переходить уже в прак-
тику. Так ПеПе Толочко — це ду-
ховний «буксир нового століття»,
— кажу я пану професору. А він
мені, видно, під враженням читан-
ня Толочка у відповідь:

— Не поняв?
— Що ж тут непонятного?! Бук-

сир — це істота, яка заради Мо-
сковської ідеї могла продати матір,
батька, рідну тітку чи рідного дядь-
ка, аби самому вижити, а заодно
прислужитися кремлівським комі-
сарам. Буксири тридцять третього
року, — пояснюю професорові —
філологу. — ходили Україною з та-
кими довгими спичаками і тикали
ними в стріху чи в землю, аби
знайти там останню торбинку з
зерном чи витягти горщик з бор-
щем і заморити голодом рідну
сім’ю. Окрім себе. Тепер сучасним
«буксиром» Кремля, я так зрозумів
з ваших цитат, за сумісництвом
працює й академік Толочко. Шко-
да, що він трохи раніше не наро-
дився. Йому б замість пера та
шпичак в… одні руки. Може, й він

дослужився б до комісара. Тепер я
зрозумів, для чого українці самі
себе українізували, влаштували
голодомор, а після цього ще й
перейшли до активного «Роз-
стріляного Відродження». А що
там ще цікавого понаписував на
замовлення академік? — вже без
іронії запитую.

Та пише, що якийсь автор на-
водить документальні свідчення
про гоніння «на русскій язик» в
Україні.

— Не зрозумів. Де ж логіка у
пана академіка?! То він же ствер-
джує, що «русскій язик» це спіль-
ний язик українців і русскіх. Так
звідки той язик гонять? Він у нас у
побутті, і в пресі, і на радіо, і на
телебаченні, і в кіно, і навіть на
язику в академіка Толочка. Він же
написав той науковий трактат
«русскім язиком»?

— Руським, — підтверджує пан
професор.

— То ж яке це гоніння? Гонін-
ня — це коли поетапно…Пішки, в
кайданках, або в телятниках без
води і з хвостом гнилого оселедця
в зубах…Оце гоніння. А йому ор-
дена Ярослава Мудрого на груди
ліплять. А Кремль орден Дружби,
почесного доктора. Я звичайно,
розумію. Обіжає Кремль. А кого він
не обіжає? — вже й сам під впли-
вом академіка перейшов на
«руський». — Дали б одразу йому
академіка московського! Хай би
радів чоловік. Що він не заслужив
за стільки літ вірному служінню
Москві? Хай хтось кине у мене
камінь, якщо я брешу.

Старовинний храм Святого Миколая у Вінниці.

● УКРАЇНА —ПОБОЖНИЙКРАЙ
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Професор мовчав. Щось там
пережовував. Чи то мої слова, чи
свої докторські мислі, а я, щоб за-
повнити паузу, почав ляпати на
свою голову на плівку Мельничен-
ка.

— У нас, в Україні, — вів далі
я — Не один такий геніальний вче-
ний, як ПеПе Толочко. Торік,
наприклад, мене ощастили двома,
якщо не сказати, трьома своїми й
одесько-донецькими геніями.

— Невже й на периферії такі
генії водяться? — очевидно, під-
няв брови на лоба пан професор,
але через телефону слухавку я
цього не бачив.

— Яка ж це провінція Донецьк
чи Одеса? Це два земних пупа на
нашій планеті, якщо глибше копну-
ти. Та я не про це. Я хотів сказати,
що філологічне відкриття археоло-
га Толочка можна прирівняти хіба
що до філологічної концепції А
Вассермана із Одеси чи О. Кораб-
льова із Донецька, — захопився не
на жарт я парано…ой, заговорився
… парадигмами академіка. —
Перший, Вассерман, довгі роки
займався розгадуванням ребусів і
все сам себе запитував «Де, що,
коли?» й щось там у його голові
від інтелектуальної перенапруги
перекосилося. Начебто вийшло ін-
телектуальне замикання і він
перейшов з чайнвордів на дослі-
дження української мови і науково
(за допомогою ребусів і чайнвор-
дів) довів, що українська мова —
це діалект Архангельської говірки,
а от О. Корабльов, вивчаючи анек-
доти про москалів і хахлів, дійшов
висновку, як і академік Толочко, що
це один і той же народ, а в «стєпі
донєцкой» чорні, аж сині терико-
ни — не що інше, як «русскіє Кар-
пати», під якими живуть і бігають
«русскіє плємєна».

— Ви все жартуєте?
— Це я жартую? Це швидше за

все О. Корабльов жартує і мо-
сковський журнал «Дружби наро-
дов». Я б на місці Миколи Яновича
Азарова за вказівкою Віктора Фе-
доровича випустив всенародний
плакат на «руском язикє» і усіх чо-
тирьох геніів нашого часу: Толочка,
Вассермана, Корабльова й Табач-
ника помістив би на білборд у
профіль, як Маркса, Енгельса,
Леніна, Сталіна, і розклеїв би цими
портретами усю Україну за
особливі заслуги перед «родіной». .

— І чим же той завідувач ка-
федри із Донецька заслужив такої
честі? — тихо запитав професор,

вочевидь, щоб майор Мельничен-
ко не почув.

— Так Корабльов так само пи-
сав, як ПеПе Толочко, про «єдін-
ство русскаго і українського наро-
дов» і навіть, як Міклуха Маклай,
виявив у «руських» Карпатах кіль-
ка нових «руських» племен: бой-
ків, лемків, гуцулів і… вуйків. А
русскій журнал «Дружба народов»
видрукував оце відкриття віку на
своїх сторінках. Потім він, Кораб-
льов, але я не певний, може й ви-
гадують у Донецьку, послав ніби в
руські Карпати кількох своїх ас-
пірантів, так вони там ще виявили
парочку додаткових руських пле-
мен.

— Яких саме? — зацікавився
доктор філологічних наук. — Яка в
них мова?

— Звісно, руська.
— А як ті племена називають-

ся? — професор ніби ожив і почав
проявляти активний інтерес до
карпатських аборигенів.

— Вуйни, неньо, дядьо, стрий-
ко, дідо… Найвойовничіше плем’я
серед тих руських племен — вуй-
ни. Вони часто нападають на
плем’я вуйків, якщо ті, або ті
вип’ють руської слив’янки, то
переходять на руський язик і вжи-
вають незнайоме їм слово «мать»,
яке в них називається на честь
племені «неньо».

— Цікаво! — вихопилося в па-
на професора.

— Ви може щось таке і про
Дмитра Табачника скажете. Про
його відкриття.

— О, Дмитро Володимирович
пішов далі своїх колег по інтелек-
туальній лінії і мислі. Він, напри-
клад, довів, що ті племена, які роз-
копав під Говерлою О. Корабльов,
спускаючись з гір, дістають у голо-
ву гіперболічну порцію озону і по-
вністю втрачають у підніжжі Карпат
орієнтацію. Починають мити руки
не туалетним милом, а господар-
ським і обов’язково з карболкою.
Він від того так розчулився, що на-
віть сам записався, як видатний
історик нашого часу, і собі в мало-
роси.

— А хто ще записався, що ви
кажете і собі?

— Бачите, Іване Пилиповичу,
це довга історія про малоросів. Та-
бачнику, певне цієї давньої історії в
його дисертацію підлеглі не вписа-
ли і дали, кажучи «русскім язи-
ком», маленьку промашку. А
трапилося так. Як тільки Суздаль-
ські князі перетягли до себе київсь-

кого митрополита Максима, га-
лицькі і волинські збунтувалися.
Ніяк не хотіли підпорядковуватися
суздальським князям, шануючи
звичаї, традиції Київської Русі і тоді
Вселенський патріарх і їм пішов
назустріч: київський князь дістав у
Володимирі на Клязьмі титул Ве-
ликої Русі( мрія Андрія Боголюбсь-
кого), а в нинішній Західній Україні
Вселенський створив Галицьку
митрополію (1 303 рік), яку назвав
Малою Руссю. Саме тому князь
Юрій І І , як і Дмитро Табачник, і собі
почав називатися малоросом, за-
писуючи в метриці, але чомусь не
русскім язиком — «Деі Гратія Дукс
тотіус Руссіе міноріс», тобто мало-
російський князь, а всі галицькі і
волинські жителі за церковною
термінологією, тоді почали назива-
лися малоросами. Тепер, як бачи-
те, і Дмитро Володимирович охре-
стив себе «міноріс руссіе», що по-
нашому — малорос.

— Так от звідки пішла ця назва.
Від церкви?

— Так, ця назва спочатку від-
носилася до церковної терміноло-
гії. А вже пізніше вона перейшла в
адміністративну, — почав серйоз-
но пояснювати я, що аж стало со-
ромно від того книжного стилю.-
Митрополію нинішньої Галиччини
й Волині тоді називали Малою
Руссю, завдячуючи Вселенському
патріарху і патріотизму князів во-
линських та галицьких. З часом —
адміністративною. Уже за Богдана
Зіновія назва поширилася на всю
Україну і дійшла до нашого часу.
Тепер ви зрозуміли, чому Дмитро
Володимирович добровільно за-
писався в малороси. Бо віднині в
туалеті сам на сам не обов’язково
мити руки з милом, щоб подавати
їх чистими своїм підлеглим.

— Оце наука, — вихопилося в
професора.

— Я вам більше скажу. Судячи
з реформ Дмитра Володимирови-
ча, у нього сьогодні за дороговказ,
як і в ПеПе. Толочка, відома стаття
Лазаря Мойсейовича (не Кравчу-
ка, який себе так охрестив на шоу
Шустера), а Кагановича. Українсь-
кий радянський світ ця стаття,
спрямована проти національно-
етнографічної школи, побачила у
журналі ЦК КП(б)У «Комуніст
України». У цій не менш геніальній
праці, як і щоденній праці Дмитра
Володимировича, вістря навсібіч
стирчали проти українських мо-
вознавців з українознавчим відхи-
ленням. Тепер ви розумієте, чому
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на місце письменника і доктора
філологічних наук П.П. Кононенка
директором інституту «Україно-
знавства» хочуть поставити чи то
полковника (як Дмитро Володи-
мирович), чи, може, вже й генера-
ла із Академії внутрішніх справ па-
на Чайковського. Не композитора.
Він, якщо користуватися терміно-
логією Л. Кагановича, має в тому
інституті покінчити якнайшвидше з
українською мовою, як з контрре-
волюційним язиком, на якому сло-
во «Ганьба» звучить навіть на те-
риторії Москви і Мінська, бо це вже
набирає відтінку націоналістичного
ухилу. А Дмитро Володимирович
— по всій Україні, бо ж набли-
жається на нас семимильними
кроками «русскій мір».

— З вами цікаво, — похвалив
несподівано мене пан професор.

— Телефонуйте ще, — прошу
його я. — Я вам не одну таку лек-
цію прочитаю на задану вами тему.
Але поки що розкажіть мені ще
трохи про Пе. Пе. Толочка. Що він
там ще відкрив для українського
народу на «русском язикє»?

— Пише, що української мови
до ХVІ І століття не існувало. На-
род, як пишуть у Москві, «безмол-
ствовал». Жив без язика і освідчу-
вався в любові тільки на мигах.
Понад кілька тисяч років, аж у
ХVІ І І столітті, раптом у нього язик
прорізався. І почала формуватися
мова. Уявляєте аж у ХVІ І І -ХІХ
століттях. А до цього був тільки
руський язик.

— Це правда, — підтверджую
я. — Був руський, бо не існувало
ще й в природі московського. Тоб-
то «московської соляночки» з
руських, німецьких, французьких,
голландських, татаро-монгольсь-
ких слів. Хочете, я вам зараз це
продемонструю на філологічних
прикладах. Бо французькою кажу-
чи, там суцільний іншомовний
кошмар, а по-нашому — жах.

— Я це знаю, — втомлено мо-
вив професор. — Це кожний шко-
ляр в Україні знає, як і те, що в
Київській Русі розмовляли руською
мовою: тобто писали коваль, а не
кузнєц. Це й на графіті видно і на
руських мечах. Та й московський
історик Василь Ключевський про
це писав.

— А про руську мову ПеПе То-
лочко не згадує, тільки про
язик? — перебиваю.

— Не згадує. Видно, впевне-
ний, що її не було. Посилається
навіть на руських класиків таких,

як Гребінка, Щоголів, Гоголь…
— Тоді передайте йому палкий

привіт і порадьте прочитати перші
оповідання Миколи Васильовича.
Саме ті, в яких описуються різні
дива на хуторах поблизу Диканьки.
Там наш земляк, для таких, як То-
лочко, Вассерман чи Корабльов
словничок на першій сторінці по-
дає — руськ-московський. А ще
перед кожним оповіданням, епі-
граф ліпить «руським, а не мо-
сковським язиком». Порадьте ака-
деміку і його колегам по науково-
претензійній лінії: хай почитають.
А тим, хто каже, що слово
«українець» вигадали австріяки чи
Михайло Грушевський, то скажіть,
якщо зустрінете академіка і його
однодумців на якомусь фуршеті, а
по-нашому — випивці, що Гоголь
народився тоді, коли Грушевський
ще пішки під столом ходив і запи-
тайте, чи вони випадково не чита-
ли Гоголя. А якщо читали, то чи не
натрапляли на такі рядки: «Знаєтє
лі ви украінскую ночь?» А щоб
трохи на схилі літ академіку в го-
лові просвітліло, то я хочу йому
нагадати, що ми, українці, були не
тільки під австріяками, поляками,
чи московітами, ми, русини-
українці ще й дружили більше ніж
двісті років з литовцями і наші
руські ( від Київської Русі, а не Мо-
сковії) землі входили до Великого
князівства Литовського і держав-
ною мовою там була «руська мо-
ва». Так тоді й писалося — руська
мова, а не язик. Про це ПеПе То-
лочко може прочитати в Тракаї, під
Вільнюсом, на музейних стінах. І
там є свідчення, що отой «руський
язик» тоді називався «руською мо-

вою», і оце починаючи з 1 362 року
аж до 1 569. Повторюю, «руською
мовою», а не московським язиком.
В ті часи в русичів — українців на-
віть ось такі приповідки були
«Польска квітне латиною, Литва
квітне русчизною. Без тої в Польщі
не пребудеш, без сеї в Литві блаз-
нем будеш».

— Я ще багато чого міг навести
у цій статті, кажучи серйозним
стилем, та все ж не хочеться при-
нижуватися перед московським
духовним наставником нашого ча-
су. Типовим українським пере-
вертнем і блюдолизом кремлівсь-
ких тарілок. Він так уже ті об’їдки
вилизує, що навіть колісніченки з
лєнами бондарєнками можуть від
заздрощів дух спустити. Але хай
живуть: комусь же треба тішити
українську публіку «руським язи-
ком» на веселій політичній виставі
у Савіка Шустера чи Кисельова.
Такі стецькомислителі нам потріб-
ні, аби народ бачив хто є хто, і хто
кому чого бажає. Один бажає
Путіну «русского міра» з «русскім
язиком». Другий стецькомисли-
тель мріє про тимчасову мо-
сковську медальку чи орденок,
щоб виставити її перед сусідом у
вікно. Третій відчув, що пахне
«русскім духом» в Україні, висуває
про всяк випадок носа за двері,
щоб вчасно зорієнтуватися, а ще
краще — гавкнути, висунувши
«руського язика», аби помітили й
оцінили, бо там, «где русскій
язик», там і «русскій мір» … Але я
вже повторююсь. Тому на цьому
поставлю крапку.

Олег ЧОРНОГУЗ.

Храм Вознесіння в селі Кам'янка.

● УКРАЇНА —ПОБОЖНИЙКРАЙ
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Маючи багатомільйонну паст-
ву в Україні та чималу кількість
українців, що перебувають за
кордоном, Українська Православ-
на Церква КП звичайно турбуєть-
ся про забезпечення їх духовного
життя за межами Батьківщини.
Представництво у Німеччині не
велике, потреба у церкві зростає,
тому відкриваються нові па-
рафії — це є радісним. Але чи
легким є початок нової парафії,
тим більше за кордоном? — мало
хто задумується. А ще точніше —
чи легким є формування україн-
ської парафії? За кого прийма-
ють українців, та як до них став-
ляться?…

Ми знаємо, що доля Київсько-
го Патріархату не легка й на
Батьківщині. Країна, яка була по-
чатком Хрещення Русі, Київської
Русі, мусить на сьогоднішній день
боротися за право мати свою
Помісну Церкву, досить дивно,
але факт.

Ситуація за кордоном є на-
жаль не кращою, бо відносини
між церквами залишаються на
такому ж рівні, диктованому
політикою держав чи патріархій,
по принципу власності та розділу
на твоє — чи моє, забуваючи, що
Церква — перш за все являється
«Тілом Христовим», яке не мож-

на ділити, Христос є «Головою
Церкви» та не погано би було
прислухатися до Його Волі, звіри-
ти, чи поступаємо згідно Його за-
повідям…

Виразним прикладом міжкон-
фесійної ненависті, чи може кра-
ще назвати це — недружності з
боку інших православних цер-
ков — є недавнє відкриття па-
рафії у м. Франкфурті на Майні
(Німеччина).

«До цієї події ми готувалися
декілька місяців. Були проведені
установчі збори громади УПЦ КП
у Франкфурті на Майні 1 4 листо-
пада 2009 року, проведені пере-
говори з німецькими державними
міжконфесійними організаціями.
Після тривалого процесу пошуку
церковного приміщення, ми отри-
мали дуже приємну пропозицію
від священика Атенагора відкри-
ти регулярні богослужіння у
„малій“ каплиці Грецької Право-
славної Церкви у Франкфурті. Він
є досить відомою людиною у
Франкфурті і один з провідних
грецьких священнослужителів у
Німеччині. Його бажання нам до-
могти було дуже щире і по-хри-
стиянськи відкрите. Грецька Пра-
вославна Церква свого часу зна-
ходилася точнісінько у такому ж
міжконфесійному становищі, як і

УПЦ КП зараз. Важливо додати,
що він попередньо узгодив свою
пропозицію із регіональним єпи-
скопом ГПЦ у Гесені.

Після узгодження днів бого-
служіння із священиками, ми
запросили на відкриття церкви
друзів та знайомих, дали оголо-
шення в газеті …»

Перша літургія на новому міс-
ці планувалась на неділю, 1 4 бе-
резня 201 0 року.

У п’ятницю парафіяни отри-
мали шокуючу новину від грець-
кого священика, що нажаль він
змушений відмовити надання
українській церкві приміщення у
зв’язку з «неймовірно великим
тиском з боку єпископів інших
православних церков» з вимо-
гами, не допустити, що би
Українська Парафія Київського
Патріархату отримала підтримку
від Грецької Церкви. В результаті,
священику не залишилося вибо-
ру, як вибачатися, що не в його
волі виконати свій добрий
намір…

Божественної Літургії у неді-
лю, 1 4 березня 201 0 року не
відбулося. Але громада УПЦ КП
у Франкфурті продовжує пошук
церкви для богослужінь та
приміщення для зборів громади,
про власну Церкву — поки що
залишається тільки мріяти.

Що ж відбулося насправді —
не потрібно особливого розуму,
щоби догадатися, які саме
церкви були проти, та з якими
аргументами?… «неканонічні»,
«розкольники» та тому подіб-
не…Від цих збочених неєван-
гельських штампів свідомі хри-
стияни, слава Богу, поступово
звільняються та не бояться віри-
ти, не бояться бути переслідува-
ними, чи приниженими, через те
що політичні сили штучно роз-
ставляють межі церкви.

Слід зауважити, що у випадку
Франкфурту, мова не йшла про
безкоштовне надання приміщен-

ЗА КОГО ВВАЖАЮТЬ
ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ?

Міжконфесійні відносини за кордоном — відкриття Української
Православної Церкви КП у Франкфурті на Майні.

«А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть
добро тим, хто ненавидить вас і моліться за тих, хто вас переслідує» (Мф 5:44)

● ВІСТІ З ДІАСПОРИ
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ня, а лише звичайну оренду, за
відповідну, чи посильну плату.
Мова не йшла про євхаристичне
єднання, а лише про дружні від-
носини та про підтримку серед
християн, про свого роду христи-
янську солідарність, якщо це
можна так назвати. Як бачимо у
греків не було з цим особливих
проблем…проблеми в основному
від ще ближчих по духу церков,
що, нажаль, забувають про за-
повіді любові та діють на рівні
адміністративних структур, щось
подібне було до пришестя Христа
на прикладі законників та фари-
сеїв…чи варто до цього поверта-
тись?

Якщо про язичників пише апо-
стол Павло — «народи, що не
відають Бога, єством своїм
законне творять і бажане Бо-
гу чинять» (Рим 2:1 4), то чи лю-
ди котрі думають, що Бога зна-
ють, тим більше не повинні чини-
ти бажане Богу, чи церви, що
вважають себе «канонічними» —
не повинні прагнути до миру, до
єднання у Христі? Можливо від-
повідь полягає у тому, що при-
знавати можна тільки того, хто
підкоряється тій чи іншій
адміністративній структурі
церкви? — Можливо, але вартує
пригадати епізод з Євангелія,
який часто (або навмисно) забу-
вають ті люди, які переконані у
своїй вибраності:

А Іван відповів і сказав:
«Учителю, ми бачили одного
чоловіка, що Ім’ям Твоїм де-

монів виганяв, і ми заборони-
ли йому, бо він з нами не хо-
дить». Ісус же відповів йому:
«Не забороняйте, бо хто не
проти вас, той за вас!» (Лк
9:49—50).

Можна впевнено сказати, що
будь яка Церква прийняла би з
радістю іновірців, чи «язичників»
у свою віру, але що заважає єд-
ності з християнами, які вірять
однаково, визнають один і той
самий «Символ Віри»? Важко
зрозуміти, звідки беруться у цих
людей сили, чи впевненість, що
можна засуджувати мільйони
християн, виключати з Церкви,
відлучати від Христа, лише через
тимчасові непогодження між
політиками, хто дасть за це від-
повідь?

То за кого ж вважають Право-
славних Українців? — За воро-
гів? — але ж і цих потрібно люби-
ти…чи язичників, які згідно єван-
гелії теж мають надію на спасін-
ня? Чи може всеж за християн?

За кого би їх не вважали —
ось що потрібно відповідати: «35
Хто нас відлучить від любові

Христа? Чи страждання, чи

утиски, чи переслідування, чи

голод, чи нагота, чи небезпека,

чи меч? 36 Так, як написано: За

Тебе вбивають нас щодня, нас

вважають за овець, призначених

на заріз. 37 Але в цьому всьому

перемагаємо — завдяки Тому,

Хто нас полюбив. 38 Адже я

переконаний, що ні смерть, ні

життя, ні ангели, ні влади, ні

теперішнє, ні майбутнє, ні сили,

39 ні висота, ні глибина, ні будь-

яке інше творіння не зможе нас

відлучити від Божої любові, яка в

Ісусі Христі, нашому Господі!

(Послання апостола Павла до

Римлян 8, 35. 37—39) .
Слід також не забувати про-

стий факт на прикладі католиць-
кої церкви, яка у звичайній пра-
вославній літературі теж не є ка-
нонічною та називається „церк-
вою відступницею“, єдиною
правдивою вірою в Христа — є
звичайно віра православна.

Не дивлячись на це — като-
лицька церква налічує у світі біля
1 -го мільярду своїх віруючих… чи
вони усі підуть у пекло? А ще
простіший приклад — маленькі
протестантські громади, які
налічують деколи 1 00 — 200 чо-
ловік, але дійсно вірять від серця
в Христа — ці точно підуть у пек-
ло, чи може не усі? Досить
складне богословське питання,
бо коли богослови дискутують на
теми, „що ж відбудеться з нена-
родженими дітьми, які не були
хрещеними (аборти)“, підуть їх
душі у пекло, чи в рай? То варту-
вало би про живих християн теж
подумати, а ще краще — на-
справді поєднуватись у Христі, а
не тільки голословити, коли мо-
лимось в церкві “. .за благосто-
яння Святих Божих Церков та
єднання усіх…"

Українці
м. Франкфурту на Майні

«Христове священство має своє
джерело не в людині, а в боже-
ственній Особі та служінні самого
Сина Божого. Священик поклика-
ний бути світлим промінням віч-
ності в тимчасовому, живою іконою
присутності Спасителя серед Божо-
го люду, тої присутності, яка впро-
довж усієї історії Церкви була дже-
релом сили та непереможності
віруючого українського народу» …

Глава УГКЦ закликає ієреїв
«роздумати разом над спільним
завданням: зробити усіх людей при-
часниками вічного життя». Він наво-
дить приклади відомих священиків.

За його словами, Митрополит
Андрей, ставлячи своїм священи-
кам за приклад служіння отця Мар-
кіяна Шашкевича, підкреслював,

що змістом його діяльності було
«йти в народ», а блаженний свя-
щенномученик Омелян Ковч
прагнув бути серед людей навіть у
таборі смерті. На його переконан-
ня, «священик може виконати свою
місію тільки за умови, що буде
разом зі своїм народом завжди і
всюди». «Лише тоді він матиме
можливість живити вірних своєю
проповіддю Божого Слова, освітлю-
ючи ним конкретні життєві обста-
вини, життя сучасної людини та на-
ближаючи її до Святих Таїнств», —
стверджує він. Священик повинен
«знати своїх», щоб поділяти з ними
всі моменти їхнього життя, бути по-
руч з ними і супроводити їх жит-
тєвою дорогою. «Якщо священик
не знає своїх вірних, протистав-

ляється їм чи достатком, чи гід-
ністю власного сану, чи своєю
„вченістю“, то сумнівно, що він мо-
же бути, як пастир, справді добрим.
Його добровільна матеріальна
скромність завжди буде ознакою
духовного багатства та життя від-
повідно до високого покликання», -
зауважує Предстоятель УГКЦ і ст-
верджує, що сучасна культура «ви-
творює нові способи відокремлен-
ня духовенства від вірних, щоб ви-
красти з наших спільнот живу і
діяльну присутність Доброго пасти-
ря, віддалити їх від Бога». На дум-
ку Першоієрарха УГКЦ, «ревний
душпастир, наближаючись до лю-
дей, наближає їх до Христа,
розділяє з ними радість і смуток,
тягарі та перемоги».

ВЕРХОВНИЙ АРХІЄПИСКОП УГКЦ СВЯТОСЛАВ РОЗПОВІВ, ЯКИМ
ПОВИНЕН БУТИ СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СВЯЩЕНИК
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Багаторічний політв’язень і пись-
менник Євген Сверстюк розповів
про большевицький популізм Тимо-
шенко, кримінальний склад та гру
«по понятіях» Януковича, про пара-

докси «обласного націоналізму» і
про те, що врятує Україну.

Не виникає відчуття зневіри, що
Ваші зусилля минули намарно?

– Зневіра — один із хворобли-
вих проявів життя і, до речі, один
із великих гріхів. У кожного бува-
ють різні летючі настрої, але лю-
дина не має морального права
ділитися своєю зневірою. «Не до-
давай знесиленим журби», — на-
писав із заслання Грабовський. З
каторги, з Сибіру, він радить си-
тим людям в Україні, аби вони не
писали віршів про зневіру!

Як вдалося встояти у незримій
війні, коли КДБ намагався Вас
запресувати?

– У подібні ігри треба грати,
зважаючи на власні сили, але од-
важно — інакше нічого не вдасть-
ся. Єдина безпрограшна позиція
людини — чесна. Проти цього во-
ни не мають зброї. Думати про
еміграцію я не дозволяв собі на-
віть у совєтський період. Коли на-
тякали про можливість вислати
мене з СРСР, я дивився на них як
на мізерних комах.

Ми пожинаємо плоди ще тамтого
впливу?

– Просто зараз маємо те саме.
У нас багато агентури, яка
працює на всіх державних рівнях.
Спецслужби завжди використову-
вали різні форми імітації в бо-
ротьбі проти свого противника. Ці
агенти часто успішні. Свого часу
мене не пропускали у певні
кабінети, навіть за Ющенка, а во-
ни завжди проходять вільно. У

них там свої люди.
Наскільки Україна відбулася?
– Знаєте, про повноцінну чи

європейську Україну говорити за-
рано. Ми є постсовєтською дер-
жавою. Ми успадкували всі
форми совєтського життя і лю-
дей того ж покрою. Ми є про-
довженням цієї системи.
Суспільство було дуже хворе,
через це й тамта система зава-
лилася. Як вдалося звільнити-
ся з того полону — досі питан-
ня. Суспільство певною мірою
прийняло ліки, які його протве-
резили. Почасти повернулося
до джерела істини — до релігії,
до об’єктивної інформації, до
своїх історичних джерел — і

звільнилося від старих стерео-
типів, нав’язуваних народові, аби
його було легше обманювати.

Україна досі імітує демократію?
– Після Помаранчевої рево-

люції були спроби запровадити
демократичні інституції, з’явила-
ся свобода слова, але нам браку-
вало обов’язку. Лише людина
обов’язку в умовах свободи сло-
ва на щось здатна. Коли свободу
слова використовують у власних
інтересах, це звикле зловживан-
ня.

Як у таборі вдавалося розрізня-
ти людей?

– У лагері вузька зона, тож
оцінювати легше. Там були люди
різних релігій і національностей.
Вони викликали довіру тоді, коли
жили у згоді із совістю. Люди, що
дотримуються моральних пра-
вил, нелукаві та не брехливі. У
таборі ми дуже цінували довіру.
Якщо можна довіряти в одному,
то можна і в іншому. Багато лю-
дей носить маску, аби приховати
свою моральну хворобу, інші вва-
жають, що маску носити вигідно.

Таборовий досвід придався у
розпізнаванні політиків?

– Принципи ті самі. Щоправда,
в політиці все більш заплутано —
у суспільстві впроваджено цілу
систему маскування. Часто в нас
оцінюють політика, спираючись
на сказане «з телевізора». На-
роблену риторику люди прийма-
ють за чисту монету, а потім «чо-
мусь» розчаровуються. Класич-
ний популізм Тимошенко сприй-

мався багатьма до щемного та
слізного інтиму, як якийсь баль-
зам — а насправді це був лише
популізм. Це, до речі, чисто
большевицька форма виявлення
людини в політиці.

А як з іншими фігурантами — з
Ющенком і Януковичем?

– Ющенко для мене є люди-
ною доволі прозорою, яка від-
повідає за декларовані ним цін-
ності. Інша річ, що не бачимо ре-
алізації декларованого. Одне —
щиро вірити, палко говорити, а
інше — вміти це втілити, особли-
во у масштабах такої порізненої
країни, як наша. Якщо ж говорити
про Януковича, тут поняття щи-
рості було б невідповідним. Він
— людина старого кримінального
складу, яка має свої ігри «по по-
нятіях». У тому світі не прийма-
ють закону в принципі. Така лю-
дина може говорити про закон,
але кримінальний світ не любить
закону. Це дуже серйозна психо-
логічна та моральна проблема,
якої не вилікувати. Кримінальни-
ки в таборах чесно говорили
політичним: ви прийдете до вла-
ди і знову мене посадите, бо моя
справа — оминути закон, а ви хо-
чете привести суспільство до за-
кону.

Чому Ви не почали співпрацюва-
ти з владою?

– Це мені було просто не-
приємно. Це не моя гра.

Але за участі порядних людей
політика могла би стати ліпшою?

– Політика має виправлятися і
ставати поряднішою через участь
моральних людей. У політиці є
свої правила, але, разом з тим,
жодна політика не змусить добру
людину стати непорядною. Я ж
не пішов у політику, бо не мав
права розмінювати на неї свої
літературні обов’язки. Якщо не
напишу своєї книжки, її ж ніхто не
напише. Несерйозно кидати все і
йти в політику, бо там більша
зарплата. Я двадцять років реда-
гую газету — це теж політика.

Як бути з креном Західної
України в радикальний націоналізм?

– Це одне із хворобливих від-
хилень. Насправді це свідчить
лише про слабкість. Націоналізм
бандерівського типу був політи-

ЄВГЕН СВЕРСТЮК — ПРО АГЕНТУРУ В
ПОЛІТИЦІ, ФАЛЬШИВИХ СВЯЩЕНИКІВ І

ЛЮСТРАЦІЮ
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кою для одважних і хоробрих, ці
люди не мали іншого способу, му-
сили відповідати терором на те-
рор. Адже уряди, проти яких вони
боролися, були чужими і насиль-
ницькими. Нелогічно бути ягням
між вовком і левом. А нинішній
націоналізм, наприклад, російсь-
кий, — дешевка, пошуки себе на
ґрунті демагогії. Сучасний україн-
ський націоналізм — слабкість
людей, які хочуть сподобатися
масам риторикою. У нас демагогії
забагато, а щирості замало. На-
томість багато слабкості мораль-
ної й інтелектуальної. Будь-яка
форма «обласного націоналізму»
свідчить про те, що людина або
не розуміє, що робить і говорить,
або розуміє і просто хоче викори-
стати довіру та слабкості інших,
заробляючи дешеву репутацію.
Нагадаю: в мене є публікації про
національну гідність, про потребу
здорового і діяльного націоналіз-
му, про енергію опору.

Російські спецслужби всліпу ви-
користовують так званих українсь-
ких націоналістів чи впровадили
свою агентуру? Чому все набуває
просто гротескових форм?

– Це елементарний факт —
російські спецслужби впроваджу-
ють своїх провокаторів. Це було в
усі часи — і в дореволюційні, і в
совєтські. Але тоді було трошки
важче, а зараз усе легко. Будь-
який провокатор може закупити
телеефір на цілий вечір. Вони ма-
ють гроші, адже їх добре фінанс-
ують. У націоналістичні ор-
ганізації агентура системно ін-
фільтрується, аби впровадити
розбрат у суспільстві і по можли-
вості перебрати провід над мо-
лоддю.

Але у 1 990-х це також практику-
валося.

– Так, але не було настільки
вишукано організовано і так до-
бре профінансовано, бо центр
був спантеличений. Тепер КДБ
свої структури обновило.

Чи можлива люстрація в Україні?
– Свого часу це була злобо-

денна проблема і невідкладна.
Але треба мати кому і з ким лю-
страцію проводити. А доручати
комуністам чи агентам, щоби во-
ни фільтрували комуністів… У
нас свого часу був анекдот: лю-
страція буде можлива, якщо її
профінансує компартія.

А що ж робити людям? Де шука-
ти орієнтири?

– Це питання стояло в усі ча-
си. Питання про людську справж-

ність, про людську совісливість,
про мораль. У нас нема культури
відстежування політиків —
українці надто часто забувають,
що було буквально пару років то-
му. Треба пильно придивлятися
до людей, котрі виходять на по-
верхню, порівнюючи їхні заяви з
ділами. За кордоном відстежують
біографію, а не заяви. Часто жур-
налісти мене питали, чи Табачник
є креатурою Москви і чи я маю
відповідні дані. Я пояснював: «Це
ж у вас мають бути дані, ви маєте
доступ до інформації. Зрештою,
навіть із телевізора було видно,
як і куди Табачник просуває Куч-
му».

Чи є шанс об’єднати українське
православ’я?

– Такі тенденції є. Мірою того,
як в українську Церкву вливають-
ся нові люди, менш ангажовані
політично, а більш орієнтовані
духовно, які усвідомлюють себе
насамперед християнами і діють
відповідно до віри, котра виклю-
чає елемент ворогування.

Але як бути з провідниками?
Адже і Філарет, і Мефодій не шу-
кають ґрунту для об’єднання?

– Їх не можна рівняти. Філарет
є вправним церковним
адміністратором, водночас Ме-
фодій таким не є. І я не сказав
би, що він релігійна людина. Його
особа деструктивна та викори-
стовувана у політичних цілях. Ми
були свідками, як його просував і
підтримував режим Кучми.

Чи Агафангел очолить УПЦ МП?
– Не очолить. Церква не може

триматися на поліційному дик-
таті. Він не має авторитету, він
людина і смішна, і давно висмія-
на. Але виконує певну роль,
окреслену і підтримувану Кири-
лом.

Священики співпрацюють зі
спецслужбами?

– Особа, котра співпрацює зі
спецслужбами, священиком не є
— вона просто грає роль свяще-
ника. Головна проблема інша —
чимало священиків не в згоді із
сумлінням. У них нема ладу і Бо-
жого Закону в душі. Це нещасні
люди. І таких, мабуть, багато.

Яка доктрина зможе врятувати
Україну — націоналістична, лібе-
ральна, імперська?

– Доктрина не врятує — ма-
ють бути зцілені хвороби. Мають
висуватись цілі не корисливі, а
добрі. Тільки з доброти і любові
щось росте. У гонитві за ма-
теріальним люди ніколи не досяг-

нуть згоди і не взнають власного
покликання. Цей шлях плоский і
нівечить особистість.

У чому політична надія України?
– Немудрі кажуть — мовляв,

Україна як держава не відбулася.
Вони просто не розуміють, що го-
ворять. Україна відбудеться,
якщо її щодня наповнювати
українським змістом і позитивною
роботою. Натомість там, де люди
перетворюються на стадо, що
піддається паніці, нічого доброго
не буде. Моя надія — на простих
людей. Я йду на базар спокій-
ніше, ніж ішов би в парламент —
на базарі все майже чесно. Ми
недооцінюємо запасів доброти і
моралі в наших людях. Для нас
досить кількох непристойних лю-
дей чи злодіїв — і ми починаємо
погано думати про загал. Уся
надія — на молоді сили, які підій-
маються до обов’язку господаря
своєї землі.

Довідка:
Євгенові Сверстюку 84 роки. На-

родився на Волині. Закінчив Львів-
ський університет ім. І . Франка.
Працював у НДІ психології в Києві.
У 1 960-х його чотири рази звільняли
з роботи з політичних мотивів. До
арешту в 1 972-му працював від-
повідальним секретарем редакції
«Українського ботанічного журна-
лу». Активно писав для самвидаву.
За статтею «антирадянська
агітація» був засуджений до семи
років таборів суворого режиму і
п’яти років заслання. У таборі неод-
норазово оголошував голодування,
регулярно потрапляв до карцеру. Пі-
сля повернення до Києва працював
столяром. У 1 993 році обраний пре-
зидентом українського ПЕН-клубу.
Лауреат Державної премії ім. Тара-
са Шевченка. Редактор релігійної га-
зети «Наша віра».

Антін БОРКОВСЬКИЙ,
газета ZIK№9 (8 березня 2012р. )

Які великі діла Божі

Які великі діла Божі

Які великі діла Твої, Боже,

Без Тебе квітка цвісти не може

Без Тебе гірко дощі не плачуть

Без Тебе сонце я не бачу.

Лише з Тобою течуть ріки

Лише з Тобою виє вітер

З Тобою сонце ясно сяє

Проміння чисте землі
посилає…

Наталя МУРАН
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Патріарх і Кардинал Йосиф Сліпий-
Коберницький-Дичковський, народився
1 7 лютого 1 892 р. в селі Заздрість,
Теребовельського повіту в Галичині.
Гімназію закінчив у Тернополі (1 911 р.),
згодом студіює у Львівській Духовній
Семінарії, а з 1 91 2 р. — в Інсбруці, де й
одержує ступінь доктора богослов’я в
1 91 6 р.

Святу Тайну Священства приймає
30 вересня 1 91 7 р. з рук Слуги Божого
Митрополита Андрея. Продовжує студії
в Інсбруці і в Римі в Орієнтальному Ін-
ституті, Анджелікум і Грегоріянум. Стає
габілітованим професором догматики.
Від 1 922 р. є професором догматики в
Духовній Семінарії у Львові, а від 1 925
р. її ректором. Був співзасновником Бо-
гословського Наукового Товариства, а
згодом його постійним головою. Львів-
ську Семінарію розвиває так, що вона
від 1 928 р. стає Богословською Ака-
демією, а о. Йосиф її постійним ректо-
ром аж до свого ув’язнення. Реформує
навчання в Богословській Академії за
найновішими зразками і вимогами рід-
ної Церкви, пише наукові праці, редагує
богословський журнал «Богословія»,
видає наукові твори, відбуває наукові
подорожі до університетів різних країн,
бере участь у Велеградських Унійних
Конгресах та інших наукових з’їздах.

Друга світова війна не перериває
діяльності о. Ректора Сліпого серед
важких обставин. 22 грудня 1 939 р. під
час першої більшовицької окупації Мит-
рополит Андрей висвячує о. Йосифа на
єпископа з правом наслідства. Після
смерті Слуги Божого Андрея 1 листопа-
да 1 944 р. серед руїн нашої Церкви і
Народу архієпископ Йосиф стає Главою
Церкви-Мучениці і духовним Батьком
Народу.

11 квітня 1 945 р. арештований, за віру
засуджений в Києві на 8 років примусових
робіт у сибірських таборах. У 1 953 р. за-
суджений знову на заслання. Третій раз
засуджений в 1 957 р. на сім років ув’яз-
нення і каторжних робіт і четвертий раз в
1 962 р. засуджений на ув’язнення в Мор-
довії. Разом — 1 8 літ ув’язнення, заслан-
ня, тюрем, каторжних робіт. Папа Іван
XXIII у 1 960 р. номінує Митрополита Йо-
сифа Кардиналом «іn ресіоrе».

9 листопада 1 963 р. звільнений з ка-
торги стараннями папи Івана XXI I I при-

буває до Риму. Бере участь у I I Вати-
канському Соборі. 25 лютого 1 965 р. па-
па Павло VI номінує Його кардиналом.

Впродовж 21 року на волі відвідує
всі українські поселення в світі, об’єд-
нує український єпископат у Синод
Української Церкви, в 1 975 р. приймає
титул Києво-Галицького Патріарха в
очікуванні на визнання його папою, ку-
пує монастир для монахів-студитів, і
збирає їх, розсіяних по світі, основує і
будує Український Католицький Універ-
ситет св. Климента папи з храмом Свя-
тої Софії. Весь час на волі переповне-
ний безупинною працею та багатогран-
ною діяльністю, молитвами за свою
Церкву і Нарід і на славу Бога та благо
Народу.

Спочив у Бозі 7 вересня 1 984 року
при храмі Святої Софії в Римі. У 1 992 р.
мощі Патріарха Йосифа перенесено до
Львова у крипту архикатедрального со-
бору Св. Юрія.

Хронологія
(за мережною сторінкою Інституту

Історії Церкви).
1 7 лютого 1 892 р. — народився в с.

Заздрість Теребовлянського повіту на
Тернопільщині. Батько — Іван Кобер-
ницький-Сліпий, мати — Анастасія Дич-
ковська.

1 911 р. — закінчив з відзнакою гім-
назію у Тернополі.

1 911 р. — вступив до Львівської
Греко-Католицької Духовної Семінарії.
Як перспективного студента на другому
році навчання його направили в Інсбрук
для студій на філософічному і теологіч-
ному факультетах місцевого університе-
ту.

30 вересня 1 91 7 р. — отримав свя-
чення з рук Митрополита Андрея
(Шептицького) в Уневі.

Продовжив навчання в Інсбруксько-
му університеті, де захистив дисертацію
«Поняття вічного життя у Святого Єван-
геліста Івана».

1 91 8 р. — отримав академічний
ступінь доктора богослов’я.

Написав німецькою мовою
габілітаційну працю «Вчення про Пре-
святу Трійцю візантійського патріарха
Фотія», яку захистив в Інсбрукському
університеті.

Листопад 1 920 р. — виїхав до Рима
для продовження навчання в Гри-
горіанському університеті та Папському
Орієнтальному Інституті.

Написав латинською мовою працю
«Начало Духопоходження у Пресвятій
Трійці» і, здавши додатковий іспит, от-
римав звання «magister agregatus».

Вивчав англійську, італійську,
німецьку, польську, російську та фран-
цузьку мови.

1 922 р. — повернувшись зі студій в
Римі, як професор догматичного бого-
слов’я, викладав догматику у Львівській
Духовній Семінарії.

Був співзасновником Богословсько-
го наукового товариства у Львові.

З вересня 1 922 р. — видавав квар-
тальник «Богословія», був його постій-
ним редактором до 1 939 р.

1 926 р. — номінований на ректора
Духовної семінарії.

22 лютого 1 928 р. — Митрополит
Андрей (Шептицький) затвердив Статут
академії — ректором Львівської Бого-
словської Академії став о.доктор Йосиф
Сліпий.

1 932 р. — відкрито філософський
факультет ЛБА.

Йосиф Сліпий — крилошанин, мит-
рофорний протопресвітер, архідиякон
Митрополичої капітули.

Пише праці на теологічні, філо-
софічні, літературні та історичні теми, а
також про мистецтво й церковне право.
Видає серію «Праці греко-католицької
академії».

1 936 р. — з ініціативи Йосифа Слі-
пого у Львові відбувся Унійний конґрес,
присвячений 300-літтю смерті Київсько-
го Митрополита Йосифа Вилямина
(Рутського).

22 грудня 1 939 р. — з благословен-
ня Папи Пія ХІ І і на прохання митропо-
лита Андрея (Шептицького) о.ректор
Йосиф Сліпий хіротонізований архієпи-
скопом з правами наслідства. Хіротонія
відбувалася таємно.

«…в час гоніння свячення не є че-
стю, а в першій мірі тягарем.» — Йосиф
Сліпий.

1 листопада 1 944 р. — вступив у
права митрополита після смерті Андрея
(Шептицького).

1 941—1 944 рр. — незважаючи на
війну, відновив працю Богословської
Академії.

1 0 квітня в 1 945 р. — арештований
НКВД.

11 квітня 1 945 — 1 0 травня 1 946
р. — слідство в тюрмі на вулиці Лонць-
кого у Львові, Київська Лук’янівська
тюрма, Московська Луб’янка. Вирок вій-
ськового трибуналу за закритими две-
рима — 8 років Сиблагу.

Етапи: Новосибірськ «…їдуть на
заслання. .то триває місяцями. Заки ка-
торжник приїде, то такий вимучений;
при різних нагодах пересадки, різні сто-
рожі, голод, холод… Приїде на етап
страшно худий, виснажений, змучений і
до рапавих дощок, зимних як лід, прику-
тий. Вже, крім самого вигнання, та
фізична мука добиває людину…» — Й.
Сліпий в гомілії про заслання св. Кли-
ментія, папи.

Маріїнське Кемеровської області —
тут мав запалення легенів і дизентерію
(йому відмовлено в стаціонарному ліку-
ванню і відіслано на подальший етап);

Боїми — тут зламав собі руку («ін-
шим ламають ребра, а вам зломили
тільки руку,» — сказав лікар).

М. Кіров у Росії (в групі на етап на-
раховувалось до 40 чоловік, серед них
три священики і два єпископи — Сліпий
та Чарнецький).

1 947 р. — лагер в Печорі, Інті —
(…«Митрополит сидів втомлений на
своєму наплечнику… Несподівано до
кімнати ввірвалися два парубійки, очи-
ма розглянулись по присутніх. В одну
мить прискочили до митрополита і зно-
ву щезли. Разом з ними щез багаж вла-
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дики. Князь Церкви лежав на підлозі, з
його уст і носа сочилася кров». — Спо-
гади проф. Гробауера, австрійського
громадянина).

Лагер в Косью Комі АРСР, Потьма —
«Майже місяць добирались до цього
лагеру, Блаженніший був страшний —
хворий, в гарячці,» — згадує Фердінанд
Цеппіхаль.

Серпень 1 948 р. — 1 949 р. — табір
№ 23 в Темяковському районі Мордовії.

1 950 р. — відправляють етапом
свідчити в суді, згодом повертають зно-
ву в Потьму, а потім у 1 4 лагпункт.

1 5 травня 1 953 р. — виклик до
Комісії, де знову пропонують приєдна-
тися до православ’я, обіцяють віднов-
лення титулів і можливе надання найви-
щих духовних посад у Російській Право-
славній Церкві. Митрополит Йосиф
(Сліпий) рішуче відмовився, після чого
його відправляють у будинок інвалідів.

Червень 1 953 р. — виклик до Моск-
ви в справі налагодження контактів з
Ватиканом. Зустріч з маршалом Жуко-
вим. Запропоновано написати працю
про історію УГКЦ в СРСР.

1 954—1 956 рр. — після ліквідації
Берії знову відправляють на поселення
в с.Маклаково біля Єнісейська (Сибір)
до будинку інвалідів. Писав з пам’яті
історію Вселенської Церкви і Пастирські
послання, котрі передавав через
довірених людей в Україну. КДБ перехо-
пило рукопис «Історії».

1 957 р. — з нагоди 40-ліття священ-
ства Папа Пій ХІ І надіслав привітання
митрополитові на заслання. Лист не
дійшов, але він і конфіскований рукопис
«Історії» стали причиною нового аре-
шту. Блаженнішого відвезли до Єнісей-
ська, згодом до Красноярська, потім до
Києва.

Червень 1 959 р. — чергове ув’яз-
нення на 7 років.

Етапом відправили на Камчатку, зго-
дом в Тайшетські табори.

1 960 р. — Потьма — («Переїзд —
це худоб’ячі вагони, набиті в’язнями, об-
ставлені вартовими вежами, кулемета-
ми, освітлені прожекторами. Крізь ма-
леньке заґратоване вікно розміром
1 0х1 0 см видно безкраї простори
Сибіру». — Авраам Шифрін, Мюнхен).

Пересильні пункти Свердловська,
Чуни, Новочунки.

Грудень 1 960 р. — етапований до
Києва. Запитували про його вимоги
«максимум і мінімум» до уряду. Намов-
ляли виступити з відозвою проти Папи і
проти націоналістів за кордоном. — «Ви
знущаєтесь наді мною і над моєю
Церквою, нищите, руйнуєте все, що є, і
ще хочете, щоб я виступав проти тих,
які всі чувають зі мною і бороняться,» —
відповідь Блаженнішого.

Жовтень 1 961 р. — Верховний суд
визнав Йосифа (Сліпого) за особливо
небезпечного злочинця-рецидивіста і
відправив до Мордовії.

Табір у Мордовії, пос. Явас. Туди
прибув хворий на запалення легенів.

26 січня 1 963 р. — звільнений за
клопотанням Папи Йоана ХХІ І І та пре-
зидента США Джона Кеннеді.

У Москві, перед висилкою до Риму,
вимагає дозволу попрощатися з роди-
ною. Під виглядом родини приїхав ігу-

мен ЧНІ , настоятель монастиря в Тер-
нополі о. Василь Всеволод Величковсь-
кий. У готельному номері Йосиф
(Сліпий) висвятив його на єпископа
Луцького і назначив своїм місцеблюсти-
телем.

9 лютого 1 963 р. — прибув до ва-
силіянського монастиря Гротаферрата в
Італії.

Зустріч з Папою Йоаном ХХІІ І . Да-
рує Папі карту СРСР з позначенням тих
концтаборів, в яких він перебував.

3 березня 1 963 р. — заклик у Вели-
кодньому посланні до всіх українців
зберігати єдність за всяку ціну і хоч роз-
кидані скрізь, то все ж об’єднані в Євха-
ристії і у Великодній вірі, вираженій сло-
вами «Христос Воскрес!»

28 березня 1 963 р. — вперше при-
сутній на Конференції українських єпи-
скопів.

1 1 жовтня 1 963 р. — виступ на І І Ва-
тиканському Соборі у присутності 2 500
делегатів з усього світу. Йосиф (Сліпий)
закликав піднести Українську Греко-Ка-
толицьку Церкву до Патріаршої гідності.
Собор одностайно його підтримав.

25 листопада 1 963 р. — видав гра-
моту про заснування Українського Като-
лицького Університету ім. Папи Климен-
тія.

Відновлено Богословське Наукове
товариство і видання журналу «Бого-
словія».

23 грудня 1 963 р. — Йосиф (Сліпий)
отримав титул Верховного Архієписко-
па, затверджений Папою Павлом VI .

Кардинальський титул отримав
таємно 1 949 р. і урочисто 22 лютого
1 965 р. став четвертим кардиналом за
всю історію України.

Член Конґреґації Східних Церков.
1 жовтня 1 965 р. — відкриття з

благословення Патріарха осередку мо-
нахів студійського уставу.

1 967 р. — відновлення храму Cвв.
Сергія і Вакха. Створення першої в
Італії української греко-католицької па-
рафії.

27 вересня 1 969 р. — посвячення
Софії в Римі.

«…завдяки жертвам цілого україн-
ського Божого люду, зокрема його ми-
рянства, і моїм смиренним трудом
здвигнувся Український Католицький
Університет — вогнище науки, Собор
Святої Софії — знак і символ незнищи-
мості Божого храму на Землі, місце мо-
литви, монастир Студитів — вічно
горіючий острівець християнської пра-
ведності і східного християнського мо-
нашества й благочестя!» — Патріарх
Йосиф (Сліпий).

1 968—1 973 рр. — відвідини україн-
ських вірних на поселеннях з метою
нав’язати з ними євхаристійне спілку-
вання та пожвавити церковно-релігійне
життя: Канада, США, Колумбія, Вене-
суела, Перу, Аргентина, Парагвай, Бра-
зилія, Австралія, Нова Зеландія, Німеч-
чина, Іспанія, Португалія, Англія, Фран-
ція, Австрія, Індія, Мальта (всього 1 4
країн).

1 969 р. — 1 9 з 21 єпископів УГКЦ
звернулися до Папи з проханням при-
своїти титул Патріарха Йосифові (Слі-
пому).

1 971 р. — папа Павло VІ відповів

відмовою.
1 971 р. — звернення до українців

Канади: «Ви мусите триматися разом
однією мовою, однією вірою в Христа,
однією молитвою, однією системою бо-
гослужіння, одним обрядом, однією
національною українською свідомістю,
однією великою любов’ю до нашої
спадщини князів і воїнів, до нашої
культури, літератури, мистецтва, до на-
ших традицій і звичаїв державницького

правління, скріплених нашою історією
багато століть». Потрібно «засвідчувати
єдність української нації в усіх країнах її
розкинення».

1 971 р. — при парафії Сергія і Вак-
ха заснував музей українського мистец-
тва і готельний комплекс.

23 жовтня 1 971 р. — на Папському
Синоді єпископів виголосив доповідь
«Церква мучеників» про переслідуван-
ня Української Церкви і народу.

1 973 р. — на Святій Літургії в Римі в
соборі Св. Петра отець Гриньох, колиш-
ній капелан ОУН-УПА, грецькою мовою
вперше пом’янув Йосифа (Сліпого) як
Патріарха. З того часу всі церкви виго-
лошували такий титул.

Організовує шість філій УКУ.
Серпень 1 978 р. — кардинал Йосиф

звертається до всіх кардиналів і
визначних церковних діячів, акредито-
ваних при Апостольській Столиці дер-
жавних представників, інформуючи їх
про величезні втрати і переслідування
УГКЦ та прохаючи протистояти насту-
пові комунізму.

24 березня 1 980 р. — Папа Іван
Павло І І скликав Надзвичайний Синод
українських єпископів, де проголошено
про вибір Філадельфійського митропо-
лита Івана Мирослава (Любачівського)
коад’ютором Патріарха Йосифа (Сліпо-
го).

1 970—1 981 рр. — пише своє
«Завіщання», в якому роздумує про по-
дальшу долю Церкви й різні аспекти
церковного і суспільного життя.

25 листопада і 2 грудня 1 980 р. —
черговий Синод УГКЦ, на якому ухвале-
на Декларація про неканонічність і
недійсність рішення Львівського псев-
дособору 1 946 р. про ліквідацію УГКЦ.

7 вересня 1 984 р. — помирає Па-
тріарх Української Греко-Католицької
Церкви, кардинал Йосиф (Сліпий).

1 7 квітня 1 991 р. — реабілітований
посмертно.

27 серпня 1 992 р. (через 47
років) — його тлінні останки повернули-
ся на рідну землю. Похований у крипті
собору Св. Юрія у Львові.

Джерело:
www. gulag-museum.org.ua

Патріарх Йосип Сліпий під час арешту.
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НАША ЦЕРКВА — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

Навіть за океаном я відчуваю: якою буває
коротка пам'ять у наших людей. Наш нарід
дає себе ошукати доволі просто. Ось нині
Янукович обіцяв повернути гроші вкладни-
кам Ощадбанку. Але, по-перше, насправді
це копійки. А, по-друге, ніхто не думає яку ж
ціну за це справді доведеться заплатити.
Адже відібрали у кожного з них в сотні разів
більше. Українська політика являє собою
нескінченний популізм. А після арешту Ти-
мошенко стало зрозуміло, що сьогодні
втратити владу означає загрозу втратити
все, в тому числі, і життя. Тому влада кине
десятки мільярдів гривень найбіднішим і не-
щасним, щоб завтра забрати у них сотні
мільярдів. Це – дань. Це ж добре видно
будь-кому. Принаймні, можна сміливо вва-

жати, що кілька мільйонів чоловік і відчува-
ють, в яку прірву сьогодні котиться країна.
Але головна проблема цих людей – їх неор-
ганізованість. Їх багато, але вони кожен сам
по собі. Поки вони будуть битися за свій ма-
ленький індивідуальний інтерес, їх можна
легко розтоптати. Це показали всі протестні
виступи 201 0-2011 років, коли влада легко
перегравала підприємців, афганців, чорно-
бильців і Бог знає кого, хто намагався захи-
стити свій інтерес. Вони програли свої битви
тому, що не намагалися залучити на свою
сторону інші соціальні групи з їхніми інтере-
сами. Тому, як ніколи, я благаю Господа –
подай моїм братам і сестрам єдність. Бо ли-
ше у єдності їх сила проти ворогів і внутріш-
ніх, і зовнішніх.

КОЛОНКА

БОГДАНА

СЕРЕДЮКА

З ДЕТРОЙТА

(США)
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