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Міцніють українсько–бразилійські контакти на регіональному та міждержавному рівнях. Велике сприяння у цій корисній справі здійснює українська громада Бразилії. Нещодавно у Дніпропетровську з дводенним візитом побував лідер нашої спільноти в цій країні пан Віторіо Соротюк. Добродій Соротюк ознайомився з економічним, науковим та гуманітарним потенціалом Дніпропетровщини, мав зустрічі з представниками владних та громадських чинників. Чи не найбільш продуктивним було його спілкування у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Під час зустрічі з адміністрацією вишу було
намічено конкретні дії щодо збільшення кількості студентів для навчання в ДНУ з Бразилії, поширення
програми співпраці у ракетно–космічній галузі, заплановано обмін різноманітними гуманітарними проектами, намічено реальний алгоритм щодо викладання португальської мови у Дніпропетровську.
Ще одним важливим рішенням стала ідея створення Міжнародної організації «Україна–Бразилія», котра
буде покликана координувати і узагальнювати міждержавні та громадські стосунки поміж нашими країнами у різних галузях. Керівництво ДНУ імені О. Гончара надало згоду виступити одним із засновників цієї
структури так само як і редакція нашого щомісячника, котра має давні контакти з українською спільнотою
Бразилії.
На світлині: по завершенню робочої зустрічі з паном Віторіо СОРОТЮКОМ (третій зліва) у стінах
Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. Поряд з гостем з Бразилії
(другий зліва) — ректор університету Микола ПОЛЯКОВ.
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УКРАЇНО,
ти - моя
молитва...
Василь СИМОНЕНКО

З
Б
І
Р
Н
И
К

Володимир КОЛОМІЄЦЬ

СЛАВЕНЬ
Сто com віків за нашим рідним словом,
Сто com віків за оріянським сном...
Але прокинеться наш дух сонцегрозово,
І заговорять гори над Дніпром.
Іще не все загинуло, не все...
Іще нам небо благовіст несе:
Заграли сурми у золотосинь,
Що буде мати-лада, буде син.
Ще не на всьому виродження плями —
Туди, де вкаже Саваофів перст.
Зоря світанна світить над віками,
І не на всьому вже поклався хрест.
Правічну Правду благовіст несе.
Ні, ще не все поганьблено, не все,
Хоч як би не вправлялись у лайні
Золотосуми і майстри брехні.
Крізь темінь чужовір’я й чужораю
Росте Дажбожий спротив повсякчас:
Колядками-щедрівками він грає
І в'яжеться веснянками у ряст...
Іще не все споганено, не все.
Іще не все окрадено, не все.
Іще не все розтоптано, не все.
Іще нам небо благовіст несе!
У змозі Правда й Воля відродитись
І лицарство козацьке пресвяте,
Як заговорять рідним словом діти
І наша мова знову розцвіте.
Собою бути у своїй Державі
Нам долею дано, як плуг і меч.
Дивитись, дивуватись наше право
І діяти — злосилі всупереч.
На ясні зорі і на чисті води,
Як сподівальним громом потрясе,
Ще випливеш ти, змучений народе...
Бо Дия-Дива воля — над усе!
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- для вирішення економічних завдань»; В.Лендич, С.Бурлаков, вірші. 2 с.
Н.Олійник, Н.Щербак, «Зелене
свято Гончаревого дитинства».З с.
В.Перетятько, вірші. 4 с.
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ПОДАРУВАВ КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС
ДТЕК
НАЦІОНАЛЬНОМУ ГІРНИЧОМУ УНІВЕРСИТЕТУ

"БОРИСТЕН",
червень, 2010 р.
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інше»; М.Старицький, С.Бурлаков,
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Інф.ДНУ, «Молоді українські
програмісти крокують до світової
першості». 29 с.
Анна Трофимович, «Європейські
цінності та стандарти»; Оксана Маковець, Ф.Степанов, М.Миколаєнко,
вірші. 30 с.
В. Білінський, «Країна МоксельМосковія»; М. Корнієнко, "Семінар
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Олена
Швець-Васіна,
Олеся
Омельченко, вірші; усмішки. 35 с.
Г.Білоус, вірш; Наталя Михайловська, «На природу!»; некролог. 36 с.
Мудрість народів світу; реклама. 3-4 с.с. обкл.

В межах програми партнерства з вузами, Донецький паливно-енергетичний
комплекс обладнав комп'ютерний клас в Національному гірничому університеті
(НГУ, Дніпропетровськ).
«Енергетична компанія придбала 15 сучасних комп'ютерів, інтерактивну електронну дошку, проектор й іншу оргтехніку для навчання студентів кафедри підземної розробки копалин НГУ. Вартість устаткування склала 180 тисяч гривень.
Цей проект став одним з перших кроків в межах довгострокової програми
партнерства, підписаної ДПЕК і НГУ в березні 2010 року», - розповів ректор НГУ
Геннадій Півняк.
Паралельно йде виконання інших угод між компанією й університетом - формування «групи ДПЕК», студенти якої з вересня 2010 року почнуть навчання за
програмою, підготовленою за участю кращих фахівців ДПЕК. Керівники компанії
і вуглевидобувного об'єднання ОАО «ГІавлоградвугілля» (ДПЕК) візьмуть участь в
роботі державних екзаменаційних комісій, а кращим випускникам профільних спеціальностей буде запропонована робота в ДТЕК. Також студенти вузу проходять
виробничу практику на підприємствах компанії. «Програма співпраці ДПЕК з профільними вузами спрямована на скорочення розриву між теоретичними знаннями, які студенти отримують у вузах, і реальними вимогами роботодавців. Стратегія
розвитку ДПЕК будується на використанні сучасних технологій. І наша мета - вже
сьогодні, з студентської лави, почати підготовку фахівців, які завтра прийдуть працювати в ДПЕК. Ми розуміємо, що для того, щоб готувати кваліфіковані кадри, у
вузі має бути хороша учбова база. Тому одним з перших кроків по виконанню умов
договору стало придбання комп'ютерної техніки», - сказав заступник директора з
управління персоналом ДТЕК.
Олександр КУЧЕРЕНКО, інфоцентр НГУ.
Cвітлина Світлани ТКАЧЕНКО.
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Т В О Р Ч І С Т Ь ТА І Н Т Е Л Е К Т –
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
грамування та Web-дизайну. В
ЗАВДАНЬ
цілому, за обидва тури олімпіади
Нещодавно Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара приймав талановитих молодих
економістів у рамках ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної інформатики.
Перший етап відбувався на базі
кожного ВНЗ і дозволив визначити переможців, які й взяли участь у другому,
заключному етапі в межах усієї країни.
Географічний ареал змагань досить широкий. Цього року гостями ДНУ стали
35 студентів з 15 міст та 23 ВНЗ. Взяти участь в олімпіаді з'їхалися кращі
студенти-економісти з Києва, Харкова,
Донецька, Вінниці, Сум, Полтави та інших міст України – представлені майже
всі регіони.
Олімпіада проходила на базі економічного факультету ДНУ, а саме – кафедри комп'ютерної обробки фінансовоекономічної
інформації.
Змагання
проводились у комп’ютерних лабораторіях у два тури: перший – теоретичний,
другий – практичний. На теоретичному
учасникам були запропоновані комплексні тестові питання з основ економічної
інформатики, системного забезпечення
інформаційних процесів, сучасних технологій автоматизованої обробки економічної інформації. Завдання другого
туру передбачало розв’язання п’яти
задач з використанням персонального
комп’ютера. Для цього були необхідні
неабиякі навички роботи в текстовому
редакторі, електронних таблицях, системі управління базами даних, Webбраузері; знання основ офісного про-

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ
Володимир ЛЕНДИЧ

***

Чебер,
Чебреку,
Чебрець,
Утікай наузбіч!
Днів серпневих мчить гонець Пил встає до тучі.
В даль яку летить? Чого?
Не питай у нього!
Обпалив гінця вогонь
Серця молодого.
Чебер,
Чебреку,Чебрець...
Дівчина у житі:
- Як тебе зовуть, гонець?
- Запитай в блакиті.

максимальна кількість набраних
балів становила 250.
До складу оргкомітету і журі
увійшли досвідчені науковці з
різних ВНЗ України. Аналізуючи
виконані учасниками конкурсні
завдання, члени журі оцінювали
ступінь самостійності мислення студентів, логіку викладання
матеріалу, вміння формулювати
правильні висновки та обґрунтовані пропозиції, володіння
персональним комп’ютером і
вміння застосовувати сучасні комп’ютерні технології при
розв’язанні різноманітних економічних задач.
Після змагань відбувся концерт,
який за традицією підготували для учасників олімпіади студенти економічного
факультету ДНУ.
Як проходив заключний етап олімпіади цього року, розповіла завідувач кафедри комп'ютерної обробки
фінансово-економічної інформації доцент О.М.Притоманова:
- Наш факультет має сучасну матеріальну базу, добре обладнані
комп’ютерні класи; за роки існування
випущено багато фахівців, знаних в
Україні як спеціалісти високого рівня.
Тому не випадково Міністерство освіти
і науки України доручило саме ДНУ проведення протягом трьох років заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з
економічної інформатики.
Цього року олімпіада на факультеті
проводиться вже вдруге. До нас приїхали дуже сильні студенти, з глибокими,
ґрунтовними знаннями як теоретичних
основ дисципліни, так і вмінням їх практичного застосовування. Виконання
учасниками запропонованих на олімпіаді завдань вимагало від них творчого підходу і нестандартного мислення;
студенти вразили нас оригінальністю у
розв’язанні практичних задач. Ми побачили нестандартні підходи, які запропонували молоді люди, вміння обрати
оптимальне рішення з декількох можливих. Тобто, участь в олімпіаді збагатила
не тільки студентів, але й нас, викладачів.
На урочистому закритті ІІ етапу
олімпіади відбулося нагородження пе-

реможців, які отримали від оргкомітету
дипломи та цінні призи. Першим став
студент 2 курсу ДНУ ім. О.Гончара Костянтин Мірошниченко, призер олімпіади
минулого року – він отримав зовнішній
жорсткий диск; друге місце посів Олександр Калібєров (ХГУ „Народна українська академія”) – нагороджений бездротовою клавіатурою з мишою; третє
поділили Андрій Столяров (АДІ ДВНЗ
„Донецький національний технічний
університет”) та Ксенія Байбуза, також
студентка 2 курсу ДНУ, вони отримали
USB флеш пам’ять. Всі учасники нагороджені грамотами.
Вітаючи учасників з високими результатами, декан економічного факультету професор С.О.Смирнов зазначив:
- Ви всі проявили високий інтелект,
показали фундаментальні знання, що
виходили далеко за рамки вузівської
програми. Для того, щоб виявити переможців, навіть необхідно було провести додатковий тур – після перших
двох турів результати були рівні. Це
переконливо свідчить про те, що у нас
в Україні добре готують студентів з
економічної інформатики. Оргкомітет
олімпіади обов’язково направить листи
подяки ректорам кожного закладу. Чекаємо на вас наступного року.
Учасники відзначили високий рівень
організації та проведення олімпіади і
висловили думку, що такі зустрічі повинні продовжуватися, бо вони вкрай потрібні для фахового зростання.
Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУ ім. О.Гончара. •

Як золоте намисто,
Висока, вільна як пісні,
Ти гідна слів любові
Кинь сумувать - калюжниця цвіте,
І як дощі рясні
Вилискує вологою красою,
Хоч небо хмари затягли, як тенд, На висохлому полі
Вона горить і світиться росою.
Життя вертають житу,
Цей незбагненний погляд чистоти
Твоя джерельна сила
Всотай у плоть, окинь, як слід душею.
Думки здійма на крила!
Від чистоти не м'якшали кати,
Ти полетиш по світу
Зате поети захлинались нею.
В дівочих голосах,
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Сльозою на очах
Рідна моя мова!
На чужині озвешся
Своя, не вкрадена, не дана,
В серцях синів,
Ти вийшла з маминого слова І до останів днів
Барвиста, чиста, бездоганна,
Зі мною і поплачеш, й посмієшся...
Дзвінка і промениста,
•
Сергій БУРЛАКОВ

***
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ЗЕЛЕНЕ СВЯТО
ГОНЧАРЕВОГО
ДИТИНСТВА

Суха. Мальовниче селище на Полтавщині з
чарівними, безмежно доброї душі мешканцями,
батьківщина Гончарового дитинства, куди його,
двохрічного малюка, після смерті мами привезли з
Дніпропетровщини до бабусі. Тут він бігав по зеленій травичці босими ногами, збиваючи росу, дихав
прозорим чистим повітрям, яке щедро наділило
його літературним талантом.
Щорічно на Трійцю біля музею О.Т. Гончара
збирається багато гостей, щоб вшанувати пам'ять
видатного письменника: керівництво Полтавської міської адміністрації, ректор Національного
Полтавського педагогічного університету ім. Коваленка професор М. І. Степаненко, викладачі та
студенти Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, представники Дніпропетровського
гірничого університету. Гості з Кременчуцького педагогічного
училища та козацький осередок підготували цікаву художню
програму з українськими піснями, тематичними поезіями.
Співали українських пісень. Спогадами про зустрічі з Олесем
Гончаром поділився професор Дніпропетровської юридичної
академії А. М. Поповський.

Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара звітував про велику плідну роботу, яка ведеться на
кафедрі української літератури: наукові конференції, щорічні Гончарівські читання в іменній
аудиторії, покладання квітів до погруддя О.Гончару, встановленого
на фасаді корпусу №2 ДНУ (скульптур В.П.Небоженко), студентами
факультету проводяться глибинні
розвідки творчості письменника,
до 90-річчя Майстра науковцями
кафедри видано книгу про його
життєвий і творчий шлях «Сторінки історії: Олесь Гончар», сумісно
з інформаційним агентством ДНУ
створено документальний фільм
«У всякого своя доля і свій шлях
широкий…». Ми пишаємося тим,
що університет з 2008 року носить
ім’я нашого славетного випускника,
всесвітньовідомого письменника
Олеся Гончара. Теплі та щирі стосунки у нас склалися з дружиною
О.Гончара Валентиною Данилівною
Гончар, яка поповнює безцінними
матеріалами архіви іменної аудиторії О.Гончара.
Дорогим гостем на святі була
сестра Олеся Гончара Олександра
Терентіївна Сова, яка цього року

зустріла 96 весну. Вона також зачаровувала своїми теплими
спогадами про Олеся, пам'ять про якого свято береже. Студенти та викладачі ДНУ є частими гостями у садибі Олександри Терентіївни.
Приїхала до батьківщини свого дідуся онука Олеся з родиною, авторка історичних повістей для дітей, публіцистики
українською та англійською мовами.
За святковим столом гості співали улюблені українські народні пісні Олеся Гончара.
Щиру подяку за проведення чарівного свята
висловили директору музею О. Гончара Т. В.
Бондаревській та родині письменника.
Наприкінці зустрічі всіх гостинно пригощали святковим короваєм.
Цього дня раділи не тільки присутні у розкішних вишиванках, а разом з ними і природа:
буяли навкруги квіти, світило сонце. Разом з
ними радів Олесь Терентійович, подавши
звістку теплим весняним дощиком, а ласкаве
сонечко посміхалося і зігрівало Собори наших душ.
Хай завжди квітне доріжка до творчості
О.Т.Гончара для наступних поколінь, для молоді, про яку письменник завжди дбав і дарував їй континенти сонячних надій.
На світлинах: свято відкриває директор
музею ім.О.Гончара Т.В.БОНДАРЕВСЬКА;
Полтавщина вітає О.Т.СОВУ; правнуки.
Н. ОЛІЙНИК, Н. ЩЕРБАК,
Центр гуманітарних проблем освіти
ДНУ
ім. О. Гончара.
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• ПОЕТИЧНА ВІТАЛЬНЯ

СОНЦЯ МАЛО

Ц А Р ІВ Н І П Е Т Р И К І В ЦІ С В АТ
Василь Перетятько - постійний автор часопису
"Бористен". Сюжети на теми аграрної політики,
соціально-економічний розвиток українського села,
нариси про наших сучасників привертають увагу
читачів.
А поезії Василя Перетятька позначені самобутнім
поетичним образним баченням навколишнього світу.
Оригінальне поетичне вирішення знаходять одвічні
теми кохання, любові до рідного краю.
Автор родом з козацького краю, з села Шульгівки
Петриківського району. Козацький дух волі, любові до
життя наповнює кожний рядок віршів автора.
Незабаром у видавництві "Пороги" вийде друком
перша книга поезій, новел, повістей, документальних
нарисів "Доля-кутя".
Пропонуємо новий цикл віршів Василя Перетятька
"Петриківські мотиви". Почитаєте і зрозумієте, що
автор, справді царівні Петриківці сват.
Фідель СУХОНІС.
Василь ПЕРЕТЯТЬКО

ХТО Ж ЗАБУДЕ
ПЕТРИКІВКУ ОТАКУ
Петриківські молодиці
Печуть добрі паляниці.
Каравай, каравай,
Не сиди у хаті,
Йди - гуляй!

У ЦЕБЕРІ ХОЛОДНА
ХЛЮПАЄ ВОДА
Наснилися мені перепела,
І як куріпка кульгає від гнізда,
Наснилося і як яблуня цвіла,
Як у цебері хлюпалась вода.

Висить глечик на гілці Ярмарок у Петриківці.
І зерно, і пшоно,
Жито і овес.
І курчата, і качата,
Кози й поросята,
Гуси, кури і півні,
Хто хоче, той рідний брат
свині.

Наснилася мені твоя хода,
У лузі край села,
Як ти дурне теля вела.
І по селу сорока вісті понесла.
Що я з тобою у скошеній траві
Ласував черешнями із саду,
Зацілував тебе я до крові
І яблука сміливо із пазухи краду.

Тут млинок і шинок,
Бублики й книші.
Вороги уже товариші.
Розпивають мирову,
Вчать вдень бачити сову.
Тут і сало, і ковбаси,
І для красунь прикраси.
Карапуз на каруселі,
Дівчата веселі,
Заграють до парубків.
Знайшов жінку, хто хотів.

Наснилися мені перепела.
Пташеня десь випало із гнізда.
Ти не держи на мене зла,
У цебері холодна хлюпає вода.

Добрі паляниці,
Красиві молодиці,
Комусь сняться ще кислиці,
Висить глечик ще на гілці,
Ярмарок вирує у Петриківці.
І мале петриківча
Кружляє у танку Вже дівча.
Хто ж забуде
Петриківку отаку.

САДІВНИКІВ
ОТАМАН
Івану Ярмолюку кращому садівнику України,
голові фермерського
господарства "Відродження"
Петриківського району

Я бачив сад,
Я бачив диво,
Зелений скарб,
Кажу сміливо.
Там полуниці,

У пазусі полів.
Там молодиці,
Яких і бог хотів.
Там черешні Небес чорні очі.
Там черешні День серед ночі.
Там яблука
Зелений рай.
Там дух блукаПрисядь і заспівай.
Є такий сан Чарівник землі.

Звуть просто Іван Господар землі.
Садівників отаман.
Радіють в Петриківці
У Івана урожай.
Радіють в Петриківці,
Ти, козаче, грай.
І тепер видно, чути,
І Дніпро ревуче,
І в саду калину,
І всю нашу Україну.
Я бачив сад,
Я бачив диво.

Мені сонця мало,
Я свічку запалю,
Я ніч згублю,
Я день шукаю.
Мені сонця мало,
Догора свіча,
Зорі змерклі,
А ти у пеклі,
мов курча,
Зі мною віч-на-віч
Зустрічаєш ніч,
Ще день не скрес,
А я воскрес.
Молюсь.
Мені сонця мало,
Палю свічу.
Боюсь,
Молюсь!
І день не день,
І ніч не ніч.
І ти не ти,
І я - не я.
Боюсь,
Молюсь!
Пожовклий пень
Підсунув в піч,
Палає ніч,
Тікає ніч,
А сонця мало,
Я свічку запалю,
Боже, тебе я не люблю,
Мені сонця мало,
Я свічку запалю,
Втоплю серце в казані,
Чи любиш?
Скажи мені!
Мені сонця мало,
А тобі? Скажи мені:
"Нам сонця мало,
Я свічку запалю,
Бо я тебе люблю".
Роса вже спала,
Пошлю гінця,
Підемо до вінця.
Нова роса впаде.
Уже нема тебе ніде,
Вже літо переспало
І знов мені сонця мало.

ПЕТРИКІВСЬКІ
МОТИВИ
У славній Петриківці
Бузина цнотлива у фаті.
Троянди п’янкий аромат.
А я кум королю
Царівні Петриківці сват.
Літо у селі.
Квочка і курчата,
Пляшка розпочата,
У лузі припнуте теля,
Спека.
Самотній журавель.
Корівок напуває.
Доглядають лелеки
немовля,
На спів зірвався
Півень у обід.
Склика гарем,
А в мене щем.
Коса до долоні прилипа,
Пахне скошена трава.
У городі цнотлива бузина
Ховає фату
В трояндові кущі,
Веселі грози і дощі,
Вареники із вишнями й борщі
На столі в саду.
І я із бузини
До тебе із трояндами іду.
А ти посміхнися дівці,
Як не як, а ти - у Петриківці.

•
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Фідель СУХОНІС

РІО- ДЕ – УКРАЇНА

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Частина четверта
Психологи свідчать, що
яскраві, світлі барви сприяють покращенню самопочуття людини, його доброму
життєвому тонусу. Напевно,
що воно й справді так. Пригадаймо як нелегко і невесело
буває на серці у дощову пізню листопадову пору, коли,
як сказав класик, не знаємо
ж, коли сонце й посміхнеться. Або короткими зимовими
днями та ще не рідко в Україні у відлигу, коли сірі фарби,
здається, огорнули всю землю від краю до краю.
В Бразилії ж багато
яскравих кольорів та щедрого південного сонця. А ще тут
неозорі зелені безкраї, буйство трави, рослин, дерев.
Навіть національний прапор
Бразилії являє собою зелене полотнище з жовтим (золотим) ромбом посередині.
В центрі ромба знаходиться
синє коло, всіяне двадцятьма сімома білими зірками і
облямоване білою стрічкою
з гаслом Ordem e Progresso
("Порядок та поступ"). Зелений і жовтий — національні
кольори Бразилії. Зелений
символізує лісові багатства
Амазонії, жовтий — запаси
золота, завдяки яким країна
утримувала світову першість
у золотовидобуванні протягом XVI-XIX століть. Зірки
п'яти різних розмірів повторюють розташування зірок у
небі над Ріо-де-Жанейро під
час проголошення Бразильської республіки о 9:22 ранку
15 листопада 1889. Кожній
з 27 зірок в дев'яти сузір'ях
відповідають 26 штатів і один
федеральний округ.
Між іншим, до приїзду в
цю країну я навіть не замислювався, а що власне означає слово Бразилія, чи має
воно якусь етимологію тощо.
Показуючи нам найбільше
місто країни, урбанізований
монстр Сан-Пауло почесний
консул України Жорж Рибка
дещо пояснив. Виявляється,
так називалося колись дерево цінної червоної породи,
що росло лише у цих краях.
Його деревина була настільки гарна для виробки меблів
та інших речей, що за дуже
короткий час унікальну фауну
просто знищили. Вочевидь,
що десь чи то у Європі, чи у

самій країні ще залишилися
меблі, виготовленні з дерева,
котре дало назву цілій великій країні. Та, звичайно, дуже
шкода: вже ніхто не зможе
постояти під вітами дерева
бразилія.
Нині в країні, можливо,
що через гіркий досвід минувшини, бережливо ставляться до природи. Тут існує ціла державна програма
щодо екологічної безпеки
держави. Освітні програми
на телебаченні, у школі формують у бразилійців почуття
відповідальності за природу,
котра така щедра у їх рідному краї. Звісно розповідь
про тутешню природу і фауну може бути невичерпною.
Адже, напевно, не має у світі
іншої країни, де був би такий
багатий спектр рослинного і
тваринного світу. Унікального
і неповторного світу в нашому спільному домі під назвою
планета Земля.
Скажімо, лише сосна араукарія є справжнім витвором
природи . Нині вона охороняється державою. І, між іншим,
росте лише у штаті Парана.
Ось так вирішив Всевишній
і перечити його волі людина
не має права. Уявіть собі парасольку заввишки більш як
десять, а той більше метрів.
Вочевидь вражає. А саме так
виглядає знаменита сосна
араукарія, колючі гілки якої,
немов виведені рукою вмілого кресляра діаметрально розходяться від верхівки
стовбура паралельно землі в
усі боки. І виключно лише на
горі. На решті стовбура жодної гілочки!
І все ж таки не втомлююся зазначати, що найбільшим
дивом у цій країні були для
мене наші люди - українці.
Адже більшість з них ніколи
не бачили, не бували в Україні. Статистика свідчить, що
лише 7 відсотків наших людей, що нині мешкають у Бразилії, народилися в Україні.
А значить більшість мову, історію, культуру рідного краю
вивчали у родинному колі чи
в кращому випадку в недільній школі. Хотів би з огляду
на це підкреслити, що попри
потенційну економічну могутність Бразилії, доволі влаштований сьогоднішній день
для життя пересічної людності ця країна не відрізняється

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену
Суру ( Атланта, США), без допомоги якого була б неможлива поява цих нотаток.
таким достатком і вигодами,
як, наприклад, США чи Канада. А раніше було ще складніше. Особливо для перших
поселенців, котрі найбільше
прибували до штату Парана
ще наприкінці 19-го століття.
Тоді ці місця були малозаселені, абсолютно не знайома
природа та обставини побуту для переважно простих,
неосвічених галичан творили
перші роки життя у суцільне
випробування. Дехто не витримував і навіть повертався
назад до безземелля і нестатків в Україну.
Я декілька раз подумки
порівнював наскільки різнилася наша подорож порівняно з тим як відправлялися
у пошуках кращої долі наші
люди. Ми, відлітаючи з України, по можливості розписали
кожен день нашого побуту в
Бразилії. Електронна пошта
надавала можливість не лише
скласти графік відвідин, замовити квитки на міжнародні та
внутрішні авіарейси, забронювати готелі, а й віртуально
навіть пройти тими вулицями
і відвідати міста, де планували побувати. А що могли знати про свою подорож перші
емігранти? Напевно, що дуже
і дуже мало. Бували випадки,
коли, відпливаючи з Європи
до Америки, вони прибували
на місце призначення, а там
їх вже ніхто не чекав. Часи
тоді були не певні, влада у
молодій португальській колонії мінялася дуже швидко,
а корабель перетинав Атлантику не один місяць. Скільки
наших людей загинуло, обживаючись на новому місті,
напевно, достеменно не знає
ніхто. Епідемії, тропічний
клімат, ворожість місцевого населення - все це вкрай
утруднювало влаштування в
новому місті. Що допомогло
вистояти, не заломитися, не
впасти у відчай? Очевидно,
що працьовитість, наполегливість та рішучість наших
людей. Адже рушали у далеку
путь найбільш відважні та не
ледачі.
І ще допомагала українцям правдива побожність.
Оселившись в буквальному
сенсі посеред дикого лісу,
фактично сам на сам з несприятливими обставинами
піонери-емігранти найперше споруджували церкву.
Не дивно, що з першими
поселенцями прийшли до

Бразилії і українські священики. Про все це думалося
мені, коли ми їхали з головою
Українсько-Бразильської репрезентації Віторіо Соротюком до єпископа-еміріта (так
прийнято називати священнослужителів на пенсії) владики Єфрема. Було це в Курітібі, столиці штату Парана, де
традиційно утворилися центри українського етнічного та
релігійного життя в Бразилії.
Незнайомі, вперше бачені вулиці відрізняє помітна строкатість. Є у них певний присмак
України. Розкішні, за високим
парканом будинку, деякі з
яких навіть оточені електричним дротом, очевидно під напругою чергуються з доволі
скромними хатами, а то й відвертими хижками.
Хоч, на відміну від наших
країв, посілості тут більш все
таки окреслені. Здебільшого
багаті побіля багатих, бідняки туляться одне до одного.
У нас подібне, як на мене,
лише у стадії формування.
Нерідко
будинок-фортеця,
наприклад, у Дніпропетровську може бути по сусідству
з хатинкою часів "розвинутого соціалізму". Контраст настільки разючий, що попри
безпорадність комуністичної
ідеї та її апологетів в Україні
ленінці й по-сьогодні мають
шматок свого електорального пирога. І причина того не
лише в низькій громадській
та національній свідомості
доброї половини України, а
й безталанності влади. Адже
будемо відверті: за 19 років
незалежності у значній мірі
нічого для кращого життя
людини не було зроблено.
А ось сусідня Польща, котра
мала гірші після доби "соціалістичного табору" стартові
можливості, набагато більше
наблизила своїх громадян до
цивілізованого життя.
Та повернемося до Бразилії. Посілість владики Єфрема не вражала великими
розмірами, але приваблювала впорядкованістю, чистотою і, я б сказав, певною
вишуканістю. Цікаво було
помітити, що біля паркану
точнісінько як в Україні, дозрівали підв'язані до довгих
палиць помідори. Вочевидь,
що у себе на історичній, так
би мовити, Батьківщині чуються вони комфортніше.
Металеву, високу хвіртку
відкрив нам сам господар.
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церква, котрій ви присвятили життя на тутешніх теренах? - цікавлюся у владики
Єфрема, коли ми втрьох я,
господар і Вікторіо Соротюк
вмощуємося v чепурненькій
вітальній кімнаті на другому
поверсі будинку.
У відповідь владика спочатку витримує деяку паузу,
мабуть, обмірковуючи питання. А потім докладно і неспішно, гарно поставленим
голосом багатолітнього архієрея починає відповідати.
У мене зберігся фрагмент
диктофонного запису з мовою владики Єфрема. Гадаю,
що варто його подати без купюр.

потреба віднайдення та повернення до своєї східної
церковної і обрядової ідентичності. На протязі ста років, з огляду на велику віддаль, наша Церква у Бразилії
мала дуже мало контактів з
Церквою в Україні. Зберегла
вона свою літургійну спадщину майже у незмінній формі,
при найменше від двадцятих,
чи тридцятих років минулого
століття. З одного боку має
вона велике багатство, яке
допомагало і дальше допомагає у духовному розвитку
вірних, але з другого боку,
у деяких аспектах, Церква у
Бразилії відрізняється різко
від нашої Церкви в Україні та

На світлині: владика Єфрем та голова УкраїнськоБразилійської репрезентації Віторіо СОРОТЮК.
Фото автора.
- Під оглядом матеріальним наша Церква у Бразилії
видається повністю забезпечена. Годі мабуть знайти
другу країну у світі, де Українська Католицька Церква
мала б таку матеріальну базу
як у Бразилії. Стоять однак
перед нею також небезпеки
та виклики. Першим викликом є мова. Головно молоде четверте чи п'яте покоління зроджене та виховане далеко
від Батьківщини, має вже проблеми зі знанням української
мови. Тому щораз частіше у
наших церквах проповідується та частинно, чи повністю,
служиться у португальській
мові. Одночасно наші вірні
не перестають бути свідомими свого українського
походження. Другим загроженням є внутрішня міграція.
Люди, головно молодь, які
жили досі у ізольованих від
світу колоніях, переселюється до великих міст, де важче
зберегти свою ідентичність.
Щоб допомогти їм, Церква
іде за ними. У двохмільоновій
Kypітібi сьогодні три парафії та кільканадцять дочірніх
церков.
Викликом
для
нашої
Церкви у Бразилії є також

на інших поселеннях.
Уважно слухаючи Владику
Єфрема, я подумки не переставав дивуватися духовній
силі цієї людини, правдивій
його вірі та працелюбству. За
тисячі-тисячі кілометрів від
України, де навіть зорі на небі
інші, цей душпастир зміг зберегти не лише почуття причетності до свого народу, а й
примножити українській слід
на бразильських теренах.
Таке подвижництво не може
мотивуватися кар'єрними чи
матеріальними
устремліннями. Бо в еміграції частогусто все це набагато легше втілити у життя, так би
мовити, серед титульної
нації. Тим більш якщо і емігрантом ти фактично вже не
є, бо у цій країні оселилися
ще твої діди. Але, вочевидь,
владика Єфрем раз і назавжди зробив свій вибір. Вибір на користь тих традицій,
того народу, тієї мови, котрі
вкоренилися в ньому попри
відірваність від того магічного для нього краю з такою
непростою і карколомною
долею. Долею, котра й понині, випробовує на міцність
в Україні святі для Владика
Єфрема поняття мова, куль-

тура, правдива, а не перекручена на догоду сусідам
історія. Чимало цікавого
можна було побачити в домі
владики. Разом з традиційними для кожного українця
вишивками,
портретами
героїв визвольних змагань,
українських - гетьманів самостійників багато картин.
Одна з них, як на мене, доволі поетично і художньо
передає краєвид стародавнього галичанського села.
Ось лише одна зовсім незрозуміла деталь. Земля
побіля газдівських осель
червоного кольору, немов у
Бразилії. Bиявляєтьcя, картину цю малювала місцева
художниця, українка за походженням. Вона доволі
точно передала за описами
владики усі деталі села його
предків на Тернопільщині. А
ось землю намалювала таку
як бачила з дитинства - червону. Напевно, що невідомо
було талановитій художниці
так звичну для України річ
- земля наша з чорноземів.
Майже навпроти будинку
владики Єфрема якась занедбана хижка. Але на подвір'ї
доволі велелюдно та ще й
автівка виблискує полішованим металевим тілом.
- А хто ж у вас тут за сусідів? - цікавлюся у господаря.
- Різного роду люди.
Адже на загал Бразилія країна емігрантів. Ось бачите ті,
що напроти, мають південне
коріння. У них кожен день
свято. Добре, що тут зимно
не буває, а то, мабуть, через зогнилий дах вже зорі
видно. Та сусіда не дбає: за
якісь статки купив стареньку
автівку, пиво, музика. А що
буде завтра він абсолютно
не думає. Наш нарід не такий: працьовитий, відповідальний та думає не лише
про себе, а й про іншого...
Відлітаючи за кілька
днів з Сан-Пауло в Україну, я прикрашав нудний і
тривожний час перельоту
переглядом книги «100-ліття українців в Іваї і один з
його уродженців». На другій,
чистій сторінці обкладинки
книжки було від руки написано: «Дорогому другові Фіделю Cyxоносу
на незабутній спомин
з нагоди нашої зустрічі. Курітіба. 14.3.2010.
Владика Єфрем». В
моїй бібліотеці є різні
книги. Але ось ця від
архієрея українців в
Бразилії займатиме у
•
ній особливе місце.

Далі буде

Кремезний, козацької статури чоловік, з виразними,
крупними рисами обличчя,
простягнув руку і зовсім не
по-чернецькі, відчутно і прихильно потис мою правицю.
Лише побачивши цю людину,
хотілося вже подякувати. Подякувати за її впевнений та
гарний вигляд у таких доволі
поважних літах, як не як уже
минуло вісімдесят. Однак, чи
то побожний спосіб життя, чи
міцний родовід зберіг у такому віці владиці Єфрему і ясну
думку, і добру фізичну форму
й цікавість до життя. Подиву
гідна була так само мова господаря привітного будинку.
Владика Єфрем належав вже
до третьої генерації українських поселенців у Бразилії.
До Південної Америки виїхали його дід і бабця як по
батьківській так і по материнській лініях. Але рідне слово у
вустах бразильського українця було кришталево чисте
і дзвінке. Я не міг приховати
свого здивування:
- Владико, яка у вас природна і гарна українська. Немов би все життя прожили не
в Бразилії, а десь на Полтавщині чи Галичині...
У відповідь владика Єфрем тепло посміхається.
- Я весь час був серед наших людей. Служив їм і жив
заради них. Як же я можу погано знати рідну мову?!
Щоб більш повно осягнути громадську та душпастирську діяльність владики
Єфрема слід усвідомити такий факт. У Бразилії як, між
іншим, у більшості країн поселень українців всі етнічні
установи та організації діють
з ініціативи та під проводом Української Католицької
Церкви. Я б аж ніяк не хотів
применшити роль і Української Православної Церкви.
Однак якраз в Бразилії вона
набагато менш чисельна й
не має такого значення в
житті громади як католицька.
Так історично склалося і це
аж ніяк не повинно вносити
якийсь негатив поміж вірними обох національних Церков. Адже засадничим для їх
існування є якраз український
чинник, традиційна складова в їх діяльності. Тому кожний, хто вболіває за тяглість
української справи в країнах,
може з вдячністю схилити голову перед священством та
архієреями УКЦ. З огляду на
це сильна і дієва національна
Церква зможе зберегти і примножити життя в українській
громаді Бразилії.
- То чи не западає нині
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ЯК НАМ ВІДБУДУВАТИ КРАЇНУ?

• НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК

Або: де собака заритий розквіту України?

Розвал Радянського Союзу приніс Україні, з однієї
сторони, довгоочікувану і віками омріяну незалежність,
з іншого боку, зруйнував політичну, соціальну і
економічну модель суспільства. Крім того, було
зроблено фатальну помилку - це відсторонення старих,
але професійних кадрів управління економікою і
суспільством. Шахтарська приватизація породила
безлад. Одні багатіли, решта приречені на злидні.
Практично повністю знищені інститути управління
державою. Заводи, фабрики, навчальні і наукові
заклади, інститути управління державою опинилися
під керівництвом абсолютно непідготовлених,
непрофесійних кадрів. Слони у посудній лавці.
Непродумана модель роздержавлення привела
практично до повного знищення сільського
господарства і промисловості. Як наслідок падіння
конкурентоспроможності вітчизняних товарів, майже
повне знищення нашої екологічно чистої і якісної
сільськогосподарської продукції, розвал уранового
виробництва, закриття шахт, хімічних, машинобудівних
та інших галузей народного господарства, — це
наслідки помилок допущених в 90-х роках.
При цьому, ця хвороба, так як вона носить інкубаційний
характер, з кожним роком буде проявлятися все більше
і більше. Ось декілька прикладів.
Якщо за радянські часи
А що робити з тваринними весь час працювали над
цтвом, яке завжди було збиттим, щоб добитися коефіцікове? Адже це призвело до
єнта змінності машинного
падіння виробництва в цих
обладнання 10 років, а в розгалузях в десятки разів.
винутих країнах він дорівнює
Бюджети малих міст, ра5 рокам, то зараз взагалі
йонів і селищ, як правило, є
забули що це таке, і, як назбитковими не тому, що вони
слідок, практично повністю
є дійсно такими, а тому, що
фізично і морально зношене
місцева влада мало зацікавобладнання, ми вимушені
лена в наповненні бюджеконстатувати, що наші підтів, вона безвідповідально
приємства доживають свого
ставиться до джерел наповіку.
внення таких, як продаж та
Практично більшість підоренда землі, побудова підприємств металургійної, хіприємств, створення робомічної, нафтопереробної та
чих місць та інших. Так, багаінших галузей знищуються в
то об'єктів господарювання
результаті не оновлення оброзміщуються в одному місладнання і технологій.
ці, а зареєстровані і платять
Кошти, отримані від цих
податки зовсім в іншому.
підприємств, вкладаються,
Держава, яка має велияк правило, в торгівлю низьчезні запаси корисних копакопробною продукцією інолин, найбільші в Європі заземного походження і в непаси чорнозему, не повинна
рухомість.
знаходитися в одній групі з
Ще гірше відбувається
самими відсталими країнами
в сільському господарстві.
світу.
Забуті поняття «сівозміна» і
Який же вихід, які задачі
«пари». Фермер, якому земпотрібно вирішити, щоб відля практично не належить,
будувати державу?
фактично зацікавлений тільПо-перше.
Потрібно
ки в одному - в максимальноосмислити і якомога швидше
му прибутку з цієї землі сьовирішити питання суспільногодні, так як завтра ця земля
політичного устрою держабуде належати другому.
ви. Ми повинні чітко зрозу-

міти, що наше суспільство
знаходиться на тому етапі
розвитку, що на сьогоднішній день наша держава не
може бути ні парламентськопрезидентською, ні тим більше парламентською. Ми,
по-перше, ще не доросли до
цього етапу розвитку ні морально, ні по рівню виховання.
По-друге, лозунг «Вся власть
советам» кожен раз витягувався в Росії на поверхню,
коли потрібно було розвалити
державу. Це було в 17 році, і
це повторилося в 90 х роках.
Автоматично перенесене з
Радянського Союзу тривладдя: генеральний секретар
(президент), Верховна Рада,
Рада (кабінет) міністрів, яке
привело до розвалу Радянського Союзу, негативну роль
відіграє і сьогодні.
Хочемо ми того, чи не хочемо, але щоб відбудувати
сильну державу, ми повинні
певний час мати президентську форму правління.
Одночасно потрібно вирішити питання відбудови
чіткої президентської вертикалі.
Функції
прем'єрміністра і президента потрібно об'єднати.
Верховну, обласні, міські,
районні та сільські ради взагалі потрібно реформувати,
вони не повинні перетворюватися в клуби по інтересам.
Друга задача, яку потрібно в першу чергу вирішити і без якої ми не можемо рухатися вперед — це рішення
кадрового питання. Підприємствами і галузями повинні
керувати не довірені особи, а
професіонали. Чітку систему
підготовки і резерву кадрів,
яка діяла в Радянському союзі потрібно відновити якнайшвидше.
Ми завдаємо великої
шкоди і державі і тим людям,
в трудових книжках яких перший запис, міністр.
Наступний комплекс задач, який потрібно нам вирішити, щоб врятувати країну,
полягає в виборі основних
напрямків відбудови економіки і концентрації зусиль на
їх вирішення.
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Перш за все потрібно
позбутися енергетичної залежності. Дане питання лихоманить суспільство і промисловість, і це в той час,
коли за запасами кам'яного
вугілля, газу, урану ми далеко не останні у масштабах
планети, і вже сьогодні ми
отримуємо стільки електроструму, що третину його не
використовуємо і за безцінь
продаємо за кордон.
Хоч і важко в наляканій
Чорнобилем Україні ратувати за атомну енергетику, її
потрібно розвивати в першу
чергу.
Зараз мирних ядерних
реакторів найбільше у Сполучених Штатах — понад
110. Другою за насиченістю енергоблоками, заправленими атомним паливом,
є Франція. Вона першою
почала відмовлятися від
теплових
електростанцій,
вважаючи їх не лише більш
витратними, але й занадто
шкідливими для довкілля.
Атомні реактори безпечніші
і чистіші. А третя держава,
котра теж давно орієнтується винятково на атомну
енергетику — уявіть собі,
Японія. Хіросіма та Нагасакі
її не злякали. Далі йдуть Англія, Канада, Росія, Німеччина, Швеція та Південна
Корея...
У перший рік нашого вже
третього тисячоліття — тобто у 2000-му — вчені світу
збиралися на „секретну"
нараду, аби спрогнозувати,
які найближчим часом переміни чекають на людство у
зв'язку з тим, що традиційні
джерела одержання енергії,
коли спалюються органічні
копалини на зразок нафти,
газу чи вугілля, швидкими
темпами вичерпуються. За
їх прогнозами, до середини вже XXI ст. споживання
енергії на планеті зросте
вдвічі. Звідки ж її черпатимуть? На цей рахунок теж є
прогноз: незабаром менше
20 відсотків населення землі житиме в енергетичнозабезпечених країнах. Вони
споживатимуть
левову
частку енергії, яка вироблятиметься на планеті. А
80 відсотків землян будуть
приречені животіти в країнах, яким перепадатиме те,
що протікатиме крізь пальці.
І поділ на "білих" та "чорних"
вже почався, треба мерщій
стрибати на підніжки потягу,
який чимдуж набирає швидкість. І останнє з того, що
передбачають вчені: майбутнє винятково за атомною енергією, альтернативи
поки що не винайшли і невідомо, коли винайдуть.
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Діючі й розвідані в Україні
родовища уранової руди належать до найбільших у світі. У
найближчі сто років потенційно маємо шанси залишитися
серед країн з потужною атомною енергетикою. Ось тільки
за 17 останніх років, себто за
роки незалежності, не тільки
не приростили атомний потенціал для отримання електроенергії, а навпаки, втричі
згорнули його.
А одна з "таємниць",
якою колись пишалась наша
Дніпропетровська область,
була пов'язана з добутком тут
уранової руди. Ще до Другої
світової війни шахти північної
околиці Криворізького залізорудного басейну натрапили на її поклади. Поблизу
тоді ще селища Жовті Води
і відкрили перші промислові запаси ядерної сировини.
Незабаром і виник Східний
гірничо-збагачувальний комбінат і Український науководослідний
та
проектнорозвідувальний
інститут
промислової технології. Невдовзі ще кілька родовищ відкрили, переважно в сусідній
Кіровоградській області - Новокостянтинівське, Смолинське, Ватутінське, Мічурінське.
Звідси, з-під Жовтих Вод,
і термінового відновлення
роботи
Придніпровського
хімзаводу потрібно розпочати національну битву за
визволення країни від енергетичної залежності. Треба
відновити всі уранові виробництва; побудувати завод по
виробництву твелів; покінчити з практикою продажі сировини, а потім попадати в залежність від Росії і купувати в
неї за величезні кошти ті самі
твели, виготовлені з українського урану. Треба негайно
розробити комплекс заходів
на відновлення Придніпровського хімічного заводу, а
також інших заводів задіяних
в цьому виробництві урану,
золота і рідко земельних металів. Уран, золото і рідко земельні метали завжди поруч.
Вкладання коштів в цю галузь
економіки принесе колосальні прибутки.
Крім
того,
проблема
екологічної катастрофи, яка
склалася в Дніпродзержинську, ніколи не буде вирішена, скільки б ми не виділяли
коштів на різні моніторинги і
створення все нових і нових
контролюючих і досліджувальних структур, якщо не
відновити роботу Придніпровського хімзаводу.
І знову тут, як показовий
приклад, стоїть кадрове питання. Уранове виробництво
- це галузь, де дійсних професіоналів взагалі одиниці,
і тому зовсім незрозуміло,
що легенда світового уранового виробництва, „останній
із могікан" в Україні, лауреат
державних і іменних нагород,
професор Юрій Коровій пе-
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редає свої знання в ядерній
галузі китайським студентам.
Тепер про вугілля. Невже
воно дійсно є панацеєю для
українців, як від світової економічної кризи, так і домашньої, енергетичної. Але ж ще
до недавніх пір ми раз у раз
чули, що у нас, на жаль, переважають нерентабельні шахти, і нічого не залишається, як
їх закривати. Не одну, до речі,
й закрили.
Здається, логіка залізна.
Вугільне гірничо-видобувне
виробництво, з одного боку,
в Україні справді застаріле.
З іншого, діючі шахти переважно сягнули надглибин, кілометрових і більше, де якість
кам'яного палива значно
гірша, а виймати його звідти значно складніше. Тобто
піднімати вугілля на-гора за
таких обставин немає сенсу.
У нас серед власних запасів
енергетичної сировини 98
відсотків припадає на вугілля
- це очевидність, від якої нікуди не подітися. Тому сьогодні
без будь-яких обмовок можна
казати, що то була фатальна
помилка, якщо й не підступна
недалекоглядність та недолугість, навіть безпомічність
державних мужів, коли при
кінці минулого століття за підказками іноземних експертів
та радників — щоб інтегруватися у світову економіку! — в
Україні заходилися виводити
з ладу шахти. Якщо наприкінці радянської епохи ми
добували 220 мільйонів тонн
кам'яного палива на рік, то
зараз добуваємо менше 80
мільйонів. Але і це ще не все.
Доводиться
відкривати один досі маловідомий,
але „пікантний" факт. За десять літ до зникнення СРСР
в Україні було утворено дуже
авторитетну і серйозну робочу комісію, якій доручили розробити програму з „розвитку
та інтенсифікації виробничої
діяльності шахт вугільної промисловості". За всю історію
вітчизняного вуглевидобутку
вперше забажали глобальної ясності щодо його перспектив. З тих же міркувань
дороговизни видобутку з
глибоких горизонтів воліли
докопатися ясності, варто чи
не варто продовжувати віку
копальням? Очолював комісію наш земляк Гліб Піньковський - унікальний знавець
своєї справи, шахтобудівник
№1 в масштабах всього Союзу РСР.
Комісія провела величезну роботу. Здійснила аналіз усіх без винятку аспектів
функціонування складних і не
схожих між собою підземних
виробництв з видобутку палива на 198 діючих на той час
шахтах України. Досі настільки повної картини у нас просто не було.
На базі ДніпроНДІенергопром було створено групу;
яка незабаром і підготувала

перший проект енергетичновиробничого комплексу „вугільна шахта - теплоелектростанція". Зводити його
пропонувалося біля Центральної збагачувальної фабрики Західного Донбасу, де
розташовані три діючих шахти. За проектом, вугілля, яке
вони піднімали на-гора, нікуди б не довелося транспортувати. За допомогою конвеєрів
воно мало одразу потрапляти
на дільниці підготовки і прямісінько в котли станції...
Цей проект, знайте тепер, досі поза конкуренцією,
і в масштабах усього світу
подібних до нього так і не
з'явилося. Але й на теренах
рідної України його до цих пір
не втілено.
Нові ж власники шахт заходилися викачувати з них
фантастичні прибутки, і не
більше. А як уберегти галузь
для сьогоденних і прийдешніх потреб українського люду,
про це досі ніхто всерйоз не
дбав і не думав.
Ідея „шахта - електростанція" вирішує, нарешті, й проблему комплексного та повного використання горючих
покладів, - того ж газу, метану, від якого поки що спалахують підземні виробки і гинуть
шахтарі. Усім розказують:
українські копальні небезпечні своєю вибуховою загазованістю. І ні пари з вуст про
те, що в Україні насправді не
існує суто вугільних родовищ.
Натомість усі вони вуглегазові. У тому ж Донбасі поміж вугільними пластами залягає не
менше 12 трильйонів кубометрів метану, а це значить, що
ми за його запасами четверті
на планеті. Якщо видобуток
твердого палива здійснюємо,
то чому за вітром пускаємо - у
прямому розумінні, вивітрюємо — не менш цінний енергоносій? До вашого відома: у
подібних випадках у переважній більшості вугільних басейнів розвинених країн світу з
надр попередньо викачують
газ, а вже потім розробляють
вугільні пласти.
Академічний Інститут геотехнічної механіки встиг навіть напрацювати ґрунтовну і
„сенсаційну" так звану диверсійну програму впровадження теплоенергетичних комплексів на місці вугільних шахт
під назвою „Вугілля -енергія".
Мінімум 40 діючих на той момент в Україні шахт планувалося перепрофілювати на
виробництво електричного
струму, згодом ще не менше
60-80-ти. Яким чином?
Особливість же ідеї полягала в тому, що спалювати
вугілля намірилися без перевезень на далекі відстані і
попереднього збагачення, у
так званому циркулюючому
киплячому шарі. Отож „не відходячи від каси" - від шахтних
стволів і копрів. Нинішні звичні котли - це елементарні, як
дишло, пиловугільні топки,

але надто чутливі до зольності
і якості палива. А в ЦКШ - циркулюючих киплячих шарах з
кисневим дуттям — й відходи
сучасного вуглезбагачення та
інші неминучі домішки згоратимуть дотла. Традиційні гори
шлаків та породи, над якими
вічно здіймається курява і які
чадять від внутрішнього тління, насипати просто не буде з
чого -уявляєте? Новітні агрегати проектувалися не тільки
поряд з шахтами — і у їх підземних виробках. Щоб паливо зовсім не подавати на гору,
а відразу спалювати його під
землею. Циркулярно-киплячі
енергокомплекси на великих
глибинах забезпечуватимуть
настільки повне згорання вугілля, що технологію можна
вважати безвідходною.
Метод спалення твердої
мінеральної сировини у циркулюючих киплячих шарах з
кисневим дуттям сьогодні застосовується у США, Канаді,
Франції та Англії. А у нас? В
останні роки радянської влади вчені і проектанти видали
пілотну технічну документацію на „закриття, щоб потім
відкрити, як електрокомплекси" кількох шахт. Назвемо їх,
як то кажуть, поіменно: це „Кіровська Західна", у Макіївці і
групи шахт „Волиньвугілля"
та „Павлоградвугілля" на нашій Дніпропетровщині, нарешті, „Красний Луч" Луганської
області. Усі вони отримували
гарантію працювати прибутково по сто і більше років. Та,
як не важко здогадатися, до
втілення проектів руки так і
не дійшли. Напрацювання науковців і проектантів і по цей
час лежать мертвим капіталом.
І давайте не кривити душею, а говорити відверто:
наші державні мужі вчинили
диверсію в прямому розумінні — відкинули вітчизняну
вугільну промисловість мінімум на півстоліття назад,
не знаходячи для неї гідного
застосування. В енергетичному балансі України наразі 40 відсотків складає газ,
який ми купуємо у росіян, і
тільки 27 відсотків вугілля,
якого „свого навалом". Тим
часом доля вугілля серед
енергоносіїв, котрі споживає розвинена Німеччина,
сягає 67 відсотків. У Сполучених Штатах обсяги енергії,
яку американці одержують з
кам'яного палива, складає
70 з лишком відсотків, в Китаї ще більше - 78 відсотків.
А хто скаже, що і перші, і
другі, і треті дурніші від нас?.
Швидше у наших головах
щось не все гаразд.
Необхідно розвивати біологічні технології енергобезпеки країни.
Також великою перепоною, після газової, у відновленні національної економіки,
є діюча банківська система.
Багатьом це не сподобається,
але її треба терміново пере-
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будувати, вона абсолютно не
відповідає міжнародній банківській системі. Банк повинен займатися тільки, і тільки
фінансовою діяльністю, а не
заганяти в пастки підприємства з метою присвоєння їх за
безцінь; не банківська справа володіти і управляти промисловими та сільськогосподарськими виробництвами.
Отримані банками на заході
кредитні кошти під 2-3 відсотки, українському виробнику
дістаються під 25 відсотків
і вище. Таким чином, українські банки, викупивши на
сьогоднішній день за гроші
вкладників майже всю країну,
зараз благають про допомогу. Аналізуючи події, що відбулися весною і влітку коли
банки дружно пропонували
кредити в доларах, складається враження, що хтось цю
кризу планував. Коли світ голодує, а ми не можемо сповна використати можливості
аграрного сектору економіки,
як собака на сіні, злочинно
втрачаємо свої Богом дані
можливості.
Дуже стисло про Інші, не
менш важливі заходи, які потрібно вирішити в період кризи.
Потрібно негайно переробити нормативно-технічну
базу. В документацію, яка,
по-перше, застаріла що найменше на декілька десятиліть, в першу чергу, закладена
корупція. Те, що там написано, неможливо виконати. Візьміть будь-який нормативноправовий документ, чи то по
екології, чи то по будівництву,
чи то по стандартизації. На
сьогоднішній день ми працюємо за НТД і стандартами
країни, якої вже немає 17 років. Дуже довго запрягаємо,
зволікання зменшує шанси
жити у достатку.
Кілька слів хочу сказати
про тендерні закупівлі.
Якщо хтось думає, що в
результаті проведення тендерів, продукція для покупця
дешевшає, він дуже глибоко
помиляється. Щоб переконатися в цьому, достатньо взяти
ціни з тендерного договору і
включити Інтернет. Я вже не
говорю, що через тендерну систему закупок шкільні
установи, дитячі заклади і
бюджетні організації сидять
місяцями без їжі, паперу та
інших необхідних матеріалів. Кому це вигідно? Куди не
кинь - потрібен клин, потрібен господар, професіонал.
А держава потрібна аби не
перетворити життя людей у
пекло, а забезпечити вільний
розквіт талантів у всіх сферах
економіки. А для цього треба бажання і така організація
влади, яка забезпечить розквіт України.
Тож, очевидно, відомо де
собака зарита для нашого
відродження.
Треба копати, копати, •
копати глибоко.
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Кращий молодий вчений НГУ
ВІТАЄМО! - кращий
молодий вчений області
Національний гірничий університет - це навчальний заклад із давніми науковими традиціями, які продовжуються сучасними вченими, зокрема молоддю. Наукові розробки, монографії, навчальні посібники, статті, доповіді на наукових конференціях як в Україні, так і за
кордоном — результати роботи молодих вчених НГУ, що працюють над вирішенням актуальних наукових питань.
Для молодих людей, хто прокладає шлях в науку, винятково важливою є підтримка з боку
адміністрації різних рівнів. У 2007 році Дніпропетровська обласна державна адміністрація
започаткувала конкурс "Кращий молодий вчений року", покликаний сприяти процесові модернізації вищої освіти і науки Дніпропетровщини. Конкурс проводиться для аспірантів та
молодих вчених віком до 35 років за чотирма напрямами (економічний, гуманітарний, медичний та технічний).
Представники гірничого брали активну участь у конкурсі "Кращий молодий вчений Дніпропетровщини" протягом усіх років його існування. Приміром, у 2007 році з семи учасників
від НГУ три стали переможцями; у 2008 з 13 учасників знову наша трійця перемогла; у 2009
році також троє молодих вчених із семи стали на найвищу ступінь у підсумку обласного конкурсу.
З 2008 року Рада молодих вчених нашого вузу проводить конкурс "Кращий молодий вчений НГУ". Тоді у ньому взяли участь 14 молодих вчених. У 2009 році - змагалися семеро молодих науковців. Переможцями університетського конкурсу стали:
- технічний напрям:
перше місце — В.В. Євтєєв, аспірант кафедри гірничої механіки;
друге місце - А.В. Рухлов, доцент кафедри систем електропостачання;
третє місце - Ю.І. Чеберячко, аспірант кафедри аерології та охорони праці;
- гуманітарний напрям:
перше місце - О.Ю. Нестерова, асистент кафедри перекладу;
друге місце - Ю.М. Пазиніч, доцент кафедри філософії;
- медичний напрям (екологія):
перше місце - А.В.Павличенко, асистент кафедри екології.
На обласному конкурсі 2009 року представники НГУ А.В. Павличенко (медичний напрям),
О.Ю. Нестерова (гуманітарний напрям) та В.В.Євтєєв (технічний напрям) посіли, відповідно,
два перші та друге місця. Переможці отримали дипломи, пам’ятні знаки та цінні подарунки ноутбуки -вартістю понад 5500 грн.
Рада молодих вчених НГУ в обласному конкурсі - "Краща рада молодих вчених ВНЗ" за
результатами роботи у 2008 році посіла друге місце.
Крім того, були нагороджені переможці обласного конкурсу на матеріальне заохочення
«Молоді науковці - Дніпропетровщині»: Наталія Білан, Тетяна Ямнич, Олександр Сидельников та Сергій Шевченко.
Цього року також проводяться конкурси університетського та обласного рівнів, у яких
можуть взяти участь аспіранти та науковці університету віком до 35 років. Більш докладну
інформацію про заходи обласного рівню, конкурси, грати та інш. можна отримати у голови
ради молодих вчених НГУ Ципленкова Дмитра Володимировича (кафедра електричних машин, кімн. 1/46, тел. 3-30, 373-07-70).
Дмитро ЦИПЛЕНКОВ, голова ради молодих вчених НГУ.
На світлині: (стоять зліва направо): аспірант Володимир ЄВТЄЄВ, голова обласної
Ради молодих вчених професор Ceргій BЛACОВ, асистент Ольга НЕСТЕРОВА, асистент
Артем ПАВЛИЧЕНКО, начальник НДЧ Олег ХОМЕНКО, заст. начальника НДЧ Сергій
ШЕВЧЕНКО, (внизу зліва направо): аспірант Олександр СИДЕЛЬНИКОВ, голова РМВ НГУ
Дмитро ЦИПЛЕНКОВ.
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Дні
слов’янської
писемності
і культури.
Обласний
конкурс

С

З 11 по 15 травня головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації було проведено обласний
конкурс-диктант з української та російської мов серед
учнів 7 та 8 класів середніх загальноосвітніх закладів
області.
У написанні диктанту прийняли участь близько 63
тисяч школярів.
Підбиття підсумків відбулося 21 травня на урочистому зібранні з нагоди Дня слов’янської писемності і
культури-2010 у Дніпропетровській області.
На святі вітальними дипломами та сувенірними
книгами від голови обласної державної адміністрації О.Ю. Вілкула та голови обласної ради Ю.Г. Вілкула нагороджено 100 учнів та учениць і 100 вчителів української та
російської мов з усіх міст та районів Дніпропетровщини. Відзначено 7 представників
освіти за подвижницьку діяльність із зазначеного питання.
Прес-сектор ГУОН ОДА. •
цевості, формування екологічної свідомості і культури,
привернення уваги місцевої
влади, громадських та державних організацій до необхідності вирішення екологічних проблем.
За 17 років свого існування обласний конкурс-огляд
екологічних агітбригад допоміг виявити безліч дитячих
талантів і обдарувань, проявити дітям та молоді активну
громадянську позицію, взяти
особисту участь в практичній
природоохоронній діяльності, ознайомити різні верстви
населення та громадськість з
екологічною ситуацією в містах та селах області.

У 2010 році участь у зональному відбірковому турі
конкурсу, який проходив під
девізом «Не забувай ні на
хвилину свого призначення,
Людино!», взяли участь 36
команд майже з усіх куточків Дніпропетровщини. У фінальний тур конкурсу вийшли
8 агітбригад, а саме: «Мікс»
СЗШ № 7 м. Павлограда; «Соняшник» СЗШ № 12 м. Марганця; «Час Пік» Хорошівської
СЗШ Петропавлівського району; «Шанс» Іларіонівської
СЗШ Синельниківського району; «Оберіг» Новоіванівської СЗШ Юр’ївського району; «Зевс» Зеленодольської
СЗШ №1 Апостолівського
району; «Истоки» Палацу дитячої творчості м. Нікополя;
«Первоцвіт» Перещепинської
СЗШ № 1 Новомосковського
району.
Почесне право відкрити
обласний фестиваль дитячої екологічної творчості «Не

Постійний пошук нових
форм екологічної пропаганди дав змогу традиційному
конкурсу-огляду екологічних
агітбригад набути нового
змісту. З 2005 року він проводиться як обласний фестиваль
дитячої екологічної творчості, в якому, крім традиційного
жанру екологічної агітбригади, місцеві та глобальні екологічні проблеми висвітлюються в жанрах еко-вистави,
ліричної новели, еко-притчі,
еко-мюзиклу,
літературномузичної композиції, еко-шоу
та екологічного КВК.

забувай ні на хвилину свого
призначення, Людино!» надається колективу «Юкка»
гімназії №91 Саксаганського
району м. Кривого Рогу.
Переможець обласного
фінального туру конкурсу
2009 року – команда «Шанс»
Іларіонівської СЗШ Синельниківського району у цьому
році представлятиме Дніпропетровську область на
Всеукраїнському
конкурсі
екологічних агітбригад, який
проходитиме у місті Донецьку.
Юрій ПЕДАН. •

НЕ ЗАБУВАЙ
НІ НА ХВИЛИНУ СВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, ЛЮДИНО!

аме під цією назвою пройшов цьогоріч традиційний
конкурс-огляд екологічних агітбригад.
Освітяни Дніпропетровщини добре усвідомлюють, що екологічна освіта і виховання
на сучасному етапі є
найважливішою складовою
освітньої системи української держави і сприяє підвищенню іміджу екологічної,
зокрема, позашкільної освіти дітей і молоді.
Основними організаторами і координаторами екологічної і природоохоронної
діяльності в області є профільні позашкільні заклади,
які, спираючись на екологічний актив міст і районів:
педагогів, школярів, громадськість, проводять активну
еколого-просвітницьку
та
практичну природоохоронну
діяльність по збереженню і
відновленню довкілля, залучаючи до участі в ній щорічно
понад 15 тисяч дітей всіх вікових рівнів.
Сьогодні
екологонатуралістичною роботою в
області охоплено майже 800
навчальних закладів, які є на
місцях основними осередками надання дітям та молоді ґрунтовних екологічних
знань, формування нової
екологічної свідомості і культури.
Важливою формою роботи педагогічного та юннатівського активу області
в галузі екології є участь у

природоохоронних,
екологічних акціях, проектах, конкурсах, що дозволяє дітям і
молоді краще пізнавати природу рідного краю, проводити детальні дослідження
цікавих природних об’єктів
Придніпров’я, спостерігати
за змінами, які відбуваються
в навколишньому середовищі
під впливом людини, та виконувати конкретні практичні дії
по оздоровленню довкілля.
Сьогодні поряд з основними формами екологічної
освіти і виховання серед дітей та молоді першочергового значення набувають також
і нетрадиційні перспективні
форми: екологічні клуби, відеолекторії, форуми, фестивалі,
марафони. Однією з таких дієвих цікавих форм є робота
екологічних агітбригад.
Сімнадцять років тому
ідея проведення обласного
конкурсу-огляду
екологічних агітбригад була втілена
в життя обласним екологонатуралістичним
центром
дітей та учнівської молоді за
сприянням головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Мета роботи
агітбригад – це активізація
екологічного руху в своїй міс-
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«ОСВІТА. КАР’ЄРА.
СУСПІЛЬСТВО - 2010»
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
Нещодавно
Дніпропетровщина приймала учасників та гостей обласної
виставки «Освіта. Кар’єра.
Суспільство – 2010», яка вже
9 років поспіль проходить у
Національному центрі
аерокосмічної освіти
молоді України.
На виставці презентували свою діяльність
вищі
та
професійно-технічні
навчальні заклади міст
Дніпропетровська, Києва, Харкова.
І це логічно, бо в
нашій області діє одна
із найпотужніших в
Україні мережа навчальних закладів. З
них: 85 – вищих; 64 –
професійно-технічних;
1046 – загальноосвітніх навчальних закладів.
Майже 40 тисяч
випускників 9-х та майже 24 тисячі – 11-х класів
2009/2010 навчального року
мали можливість ознайомитись з переліком професій,
які користуються попитом
на сучасному ринку праці, та
обрати для себе навчальний
заклад, де можна продовжити навчання.
Слід зазначити, що з року
в рік збільшується усвідомлення випускників навчальних закладів у необхідності
здобуття вищої та спеціальної освіти. Постійно зростає
кількість випускників 9-х класів, які набувають загальну
середню освіту, використо-

вуючи різні форми навчання,
в тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах. Також
в області намітилась пози-

альні акценти в Україні сьогодні змінюються. На ринку
праці зростає попит на висококваліфікованих, грамотних
працівників.
Модернізація
ключових галузей економіки
Дніпропетровщини вимагає
підготовки десятків тисяч
спеціалістів абсолютно нових професій, перепідготовки і підвищення кваліфікації
працюючих керівників, спеціалістів, робітників.
Обласна державна адміні-

страція послідовно вирішує
питання надання можливості
молодій людині визначитися
в нашому суспільстві, оптимально використати свої здібності.
Ці питання ми повинні вирішувати, починаючи зі школи, здійснення профільної
орієнтації наших випускників
на професії, які користуються попитом на ринку праці та
необхідні для розвитку кожного міста, району та області. І саме виставка «Освіта.
Кар’єра. Суспільство – 2010»
надає допомогу випускникам навчальних закладів області обрати свій подальший
життєвий шлях.
Дякуємо організаторам,
учасникам виставки за розуміння важливості проблем
професійної
визначеності
нашої молоді в сучасному
суспільстві.
Світлана МАЛА,
провідний спеціаліст
головного управління
освіти і науки
облдержадміністрації.

тивна
тенденція
вступу випускників 11-х класів не
тільки до вишів,
а й професійнотехнічних навчальних закладів.
У
2009/2010
н.р.
здобувають
загальну середню
освіту, використовуючи різні форми
навчання, 99,4%
випускників
9-х
класів та продовжують навчання
95,1% випускників
11-х класів.
Проте
соці-

•

Дніпропетровщина приймає естафету
11 травня 2010 року у Києві відбулося підведення підсумків
і нагородження переможців ювілейного Х Міжнародного
конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Конкурс
проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з
Лігою Українських Меценатів. За десять років конкурс не лише
набув великої популярності серед юних знавців української
мови (цього року в конкурсі приймали участь представники
з 30 країн світу), але й став безпрецедентною патріотичною
акцією, яка формує світогляд, стверджує і розвиває українську
мову, працює на зміцнення держави та створення позитивного
іміджу України у світі.
Учасників конкурсу тепло привітав Президент України
Віктор Федорович Янукович. Вітання голови держави зачитала
заступник міністра культури і туризму України Ольга Бенч.
Голова держави побажав юним мовознавцям подальших
перемог й успіхів у вивченні української мови та здобутті нових
знань.

В урочистій атмосфері
переможцям були вручені
іменні стипендії Президента
України та цінні подарунки. Школярі з Дніпропетровщини
теж здобули нагороди: Марина Сорока, студентка
Дніпродзержинського
індустріального
коледжу
при
Українському
державному
хіміко-технологічному
університеті, посіла ІІ місце, Марія Лапенко, учениця 11
класу Новоіванівської ЗСШ Нікопольського району, – ІІІ
місце; заохочувальними преміями нагородили Олександру
Шапкіну, ученицю 3 класу Царичанської ЗСШ Царичанського
району, за оригінальне виконання творчих робіт, а також
Софію Гончар, ученицю 3 класу гімназії №91 м. Кривого Рогу,
за шанобливе ставлення до мовних традицій українського
народу.
Наступного року ХІ Міжнародний конкурс з української
мови ім. Петра Яцика стартує 9 листопада 2010 року у
Дніпропетровську.
Наталія ДЕВ’ЯТКО.
•
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ПОПЕРЕДУНОВІТНІ ОСВІТНІ
ДНІПРОДЗЕ
ТЕХНОЛОГІЇ
РЖИНСЬК
З 20 по 23 квітня Дніпропетровськ щиро вітав учасників
другого туру Всеукраїнського
конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та
урок фізичної культури з елементами футболу. На участь в
обласному турі надіслали досвіди робіт та відеоматеріали 24
вчителя фізичної культури, але
суворе журі до фіналу допустило лише 8 найкращих: Антонюк
Ігор Миколайович - СЗШ № 80
м. Дніпропетровськ; Масляний
Анатолій Миколайович - СЗШ №
8 м. Жовті Води; Андрющенко
Тетяна Георгіївна - СЗШ № 23 м.
Дніпродзержинськ; Дудка Наталія Анатоліївна - СЗШ № 78
м. Кривий Ріг; Юрченко Оксана
Петрівна - СЗШ № 99 м. Кривий
Ріг; Деміденко Ігор Анатолійович - СЗШ № 5 м. Синельникове; Титаренко Сергій Петрович Мопрівська СЗШ Солонянського
району Гордієнко Віталій Віталійович - СЗШ № 7 м. Марганець.
Конкурс проходив на базі
ЗСШ № 142 м. Дніпропетровська. До речі, цей навчальний
заклад в 2008 році став переможцем
Всеукраїнського
огляду-конкурсу на кращий стан
фізичного виховання. Цей заклад має потужну спортивну
базу, професійну команду педагогів та дружній, спортивний
учнівський колектив. Весь цей
час учні та педагогічний колектив НВК № 142 (директор Хмеленко Л.В.) були не спостерігачами, а активними учасниками
цього конкурсу, бо кращі вчителі
області, які вибороли першість у
першому турі, показували свою
майстерність разом з учнями
цієї школи.
У конкурсі вчителі показували уроки у двох номінаціях: «Інноваційний урок фізичної культури» та «Урок фізичної культури
з елементами футболу».
Переможцем в номінації
«Урок фізичної культури з елементами футболу» став вчитель
фізичної культури СЗШ № 8 м.
Жовті Води Масляний Анатолій
Миколайович.
Абсолютним
переможцем
обласного туру конкурсу стала
Андрющенко Тетяна Георгіївна (СЗШ № 23 м. Дніпродзержинськ), якій надано право
представляти Дніпропетровщину на Всеукраїнському конкурсі.
Побажаємо Тетяні Георгіївні
нових перемог!
Євген БУРЯ. •

В РОБОТІ
ПЕДАГОГІВОРГАНІЗАТОРІВ
НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
КРИВОГО РОГУ

Репортаж із міського семінарупрактикуму “Використання
інноваційних технологій,
інтерактивних методів та форм
роботи педагогів-організаторів
загальноосвітніх навчальних закладів
як засіб зростання їх педагогічної
компетенції”.
“Якщо твої плани розраховані на рік
– сій жито, розраховані на десятиліття –
саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки виховуй дітей” – говорить
народна мудрість. Ці слова стосуються
всіх педагогів, а особливо Ольги Петрівни
Іваненко, методиста по роботі з дитячими
організаціями та об’єднаннями МПДЮТ
“Горицвіт”.
- Яка мета проведення міського
семінару-практикуму?
- Впровадження життєвих інновацій
для підвищення професійної майстерності педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів.
- Хто взяв участь?
- Участь взяли методисти по роботі з
дитячими об’єднаннями позашкільних навчальних закладів, педагоги-організатори
позашкільних навчальних закладів.
- Як було сплановано роботу?
- Семінар-практикум складався з
теоретичної та практичної частини. У
теоретичній частині найкращі педагогиорганізатори ознайомили з досвідом роботи використання інноваційних технологій у своїй роботі.

У другій частині семінару, в лабораторіях інтерактивних тренажерів – 3-х
секціях, учасники мали змогу оволодіти
практичним досвідом соціального проектування, навчання лідерів учнівського
самоврядування, проведення моніторингу та оцінки діяльності шкільних дитячих
об’єднань. Кожен учасник отримав електронну версію роботи всіх секцій.
- Які були поставленні завдання на
секціях?
- Завдання були наступними: підвищення професійного рівня педагогіворганізаторів у сфері організації громадської діяльності учнів та формування
навичок соціального проектування на базі
навчальних закладів; розвивати вміння
осмислювати самостійно здобуту інформацію через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів у кінцевому
продукті; ознайомлення з орієнтовними
напрямками роботи з лідерами.
- На які Ви очікуєте результати
після проведення міського семінарупрактикуму?
- Очікуємо впровадження педагогамиорганізаторами інноваційних технологій
в систему роботи, участь у суспільному
житті через впровадження та реалізацію
молодіжних проектів, створення умов для
перевірки ефективності роботи шкільних
дитячих об’єднань навчальних закладів
міста.
Вікторія ЛИСЕНКО,
керівник гуртка “Дивослово”
МПДЮТ “Горицвіт” м. Кривого Рогу.
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МИ – ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!

Тютюнопаління серед
школярів є великим злом,
оскільки не лише позначається
на
фізичному
здоров’ї молодого покоління, але й спричиняє психологічну залежність. Це зумовлено тим, що сигарета
стає знаком незалежності
від батьків і суспільства,
своєрідною ознакою “дорослості”, непокори шкільним правилам, уособленням “вищості” над своїми
однокласниками. Школяр,
який палить, часто відчуває самотність, потребує
спілкування з однолітками,
а сигарета може стати гарним приводом для здобуття однодумців і подальшого спілкування з ними. Тут
виникають й уявні “вороги”
(вчителі, батьки, сумлінні
дорослі), що втручаються
в життя школяра, й уявні
“друзі” (такі самі підліткикурці), з якими почуваєшся затишно і захищено, й
“несправедливий світ” з
його заборонами і великими цінами на цигарки.
Ці світоформуючі елементи глибоко вкорінюються
у підлітковому світогляді,
який знаходиться на стадії
формування, і спричиняють викривлення світоглядної картини. Підліток
стає агресивним, асоціальним, а іноді й у майбутньому небезпечним для
суспільства, оскільки звик
підсвідомо протиставляти
себе йому.
Здавалося б, невинна
перша сигарета, зазвичай
викурена потай з цікавості,
може призвести до вкрай
негативних наслідків. Тому
головне завдання у боротьбі із підлітковим палінням полягає не у “відлові”
вже існуючих курців, а, насамперед, у профілактиці,
попередженні розповсюдження згубної звички.
Освітянами разом із
психологами розроблено
різні методики по донесенню інформації до школярів,
які можуть стати потенційними курцями.
У школах Апостолівського,
Дніпропетровського,
Криворізького,
Магдалинівського,
Меживського,
Нікопольського,
Новомосковського,

Павлоградського,
Петриківського,
Петропавлівського, П’ятихатського, Томаківського, Широківського,
Юр’ївського районів, міст
Дніпропетровська, Жовтих
Вод, Кривого Рогу, Марганця,
Першотравенська,
Синельникове проводяться
тематичні диктанти, бесіди,
вечори, лінійки, лекції, дайджести, анкетування, уроки
здоров’я, вечори запитань
і відповідей, вікторини, публічні обговорення проблеми, прес-конференції,
диспути і “круглі столи”,
організовуються виставки
літератури.
В містах і районах Дніпропетровської
області,
зокрема, у Юр’ївському
районі, психологи проводять тестування з метою
виявлення дітей, схильних
до куріння, бесіди з ними.
Запроваджено
практику
психологічних тренінгів як
у формі, скерованій на побудову логічних ланцюжків
і поведінкових стереотипів
(“Рецепти здоров’я”, “Чому
я не палю?”, “Зміст твого
життя”, “Твоє життя – твій
вибір” та ін.), так і в ігровій
(рольові ігри “Суд над цигаркою” – Синельниківський
район, м. Дніпропетровськ,
“Куріння – це сучасно,
стильно чи шкідливо, небезпечно” – Томаківський район, ігровий тренінг з профілактики шкідливих звичок
“Є багато способів сказати:
Ні!” – Синельниківський район, “Надзвичайна зустріч
учнів із пані Шапокляк та
її шкідливими звичками” –
Юр’ївський район тощо). У
формі тренінгу “Роль реклами у формуванні звичок” (м.
Першотравенськ), “Не дозволимо собою маніпулювати” (м. Дніпропетровськ),
на шкільних зібраннях в
Меліоративній ЗОШ (Новомосковський район) учні
розглядають
можливості
інформаційного впливу на
свідомість людини, що є доволі ефективним, оскільки
створює психологічний захист від подальших маніпуляцій.
У багатьох районах Дніпропетровської області до
боротьби із згубною звичкою паління безпосередньо
залучаються
психологічні

форми впливу (проект “Діалог”, методика “Рівнийрівному” тощо). Зокрема,
дієвим є анонімне анкетування учнів (запроваджене
у Петриківському районі) з
метою формування системи
уявлень підлітка про самого себе, а також казкотерапія – прогресивний напрям
дитячої психотерапії (Новомосковський район).
До роботи шкільних наркопостів у всіх містах і районах Дніпропетровської області постійно залучаються
лікарі-педіатри, медичні сестри амбулаторій, дільничні
інспектори міліції, працівники служби у справах дітей
міських рад та райдержадміністрацій.
Знаходить своє відображення робота над проблемою і в науковій царині. Так в
листопаді 2009-го року у Петропавлівському районі відбулася науково-практична
конференція “Освітянський
заклад – школа здоров’я”.
Для впливу на учнів використовують сучасні методики візуального впливу.
Лише за останній квартал
минулого року близько чотирьох тисяч учнів Дніпропетровська й Першотравенська переглянули тематичні
вистави і відеофільми “Цигарка скорочує життя”, “Легкий спосіб кинути курити”,
“Правда про куріння”. Учні
шкіл Марганця і Першотравенська є активними учасниками відеолекторіїв, на
яких обговорюються питання здорового способу життя. На ці години-спілкування
зі школярами запрошуються
медичні працівники. У Дніпропетровську школярі відвідують міський анатомічний музей, експозиції якого
справляють сильне емоційне враження і можуть стати
запобіжником виникнення
згубної звички.
До заходів вирішення
проблеми
тютюнопаління
долучаються й активісти
органів учнівського врядування, які проводять акції
“День без паління” (Криворізький, Новомосковський,
Павлоградський райони, м.
Дніпропетровськ), тренінги
для підлітків, що знаходяться на внутрішкільних обліках
як схильні до тютюнопалін-

ня (м. Синельникове), рейди тощо.
Не стоять осторонь класні керівники, які підвищують
свою освіту з цього питання
(семінар “Техніка роботи з
залежностями” – Першотравенськ та ін.), і батьки
школярів різного віку, для
яких проводяться всеобучі,
розроблені за спеціальними програмами, та зустрічі
з
лікарями-наркологами.
Програми всеобучів створені для трьох вікових груп
(1-4-х, 5-8-х та 9-11 класів)
і враховують психологічні
особливості школярів різного віку, саме тому подібна
форма може використовуватись батьками для проведення профілактичної роботи з дітьми у власній родині.
Класними керівниками в
усіх школах області постійно
проводяться індивідуальні
бесіди з учнями, схильними до паління, налагоджено
взаємодію “школа-сім’я”.
Існує й зворотній зв’язок
впливу дітей на батьків: наприклад, у Першотравенську було проведено акцію
“Мамо, не пали!”, під час
якої діти вели просвітницькі
бесіди зі своїми батьками.
Роздуми над проблемою
відображаються й у дитячій
творчості: фотоконкурсах,
конкурсах малюнків, стіннівок, плакатів, виставках реферативних робіт і творівроздумів, виступах шкільних
агітбригад, конкурсах учнівських проектів (Криворізький, Магалинівський, Павлоградський, Петриківський,
Петропавлівський,
Покровський, П’ятихатський,
Томаківський,
Широківський райони, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Марганець, Першотравенськ).
У Павлоградському районі
шкільні агітбригади підготували міні-вистави “Ми за
здоровий спосіб життя”. У
Широківському районі найпопулярнішими
формами
роботи щодо формування
здорового способу життя в
молодіжному
середовищі
стали інноваційні методики,
такі як інтерактивні театри,
молодіжні лекторські групи,
спікерські бюро. У Томаківському районі на уроках
“Основи здоров’я” створено проекти антитютюнової
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реклами, а у Петриківському і Покровському районах
відбулися конкурси літературних і художніх антирекламних композицій на цю
тематику.
У м. Дніпропетровську
діє шкільний клуб “Нехворійко”, у м. Першотравенську
– міська “Школа сприяння
здоров’ю”, у школах Широківського району – агітбригада “Сполох” і шкільний
гурток “Наркпост” та ін.
У деяких містах і районах
знаходять й дещо оригінальні форми. Це, наприклад,
соціологічне
опитування
“Що ти знаєш про здоровий
спосіб життя?” у Дніпропетровську. У Юр’ївському
районі до Дня збройних сил
віднесли свято “Нумо, хлопці!”
У Павлоградському районі створено цикл загальношкільних радіогазет “Ми
за здоровий спосіб життя”,
ряд радіопередач у містах
Дніпропетровськ і Марганець. А в Магдалинівському
районі матеріали проведення заходів щодо профілактики шкідливих звичок
не тільки висвітлювались
у радіопередачах, а й друкувались в районній газеті
“Наше життя”.
Проте, найбільшу активність діти проявляють у
створенні шкільної преси:
випускаються агітплакати,
стінгазети, листівки, санітарні бюлетені, спрямовані
на антитютюнову пропаганду.
У деяких школах до
цього підходять особливо творчо, як, наприклад у
Перещепинській ЗОШ Новомосковського району, де
виходить тематична шкільна
газета “За хмарою тютюнового диму”.
Надважливим для подолання проблеми паління
серед школярів є розвиток
фізичної культури, оскільки
у здоровому тілі – здоровий
дух. У школах Юр’ївського
району щодня проводяться
ранкові зарядки і рухливі
перерви, ігри в шахи і шашки; у Петриківському – став
популярним танцювальний
марафон, у Томаківському
– відбуваються змагання
з легкої атлетики “Тікаємо від шкідливих звичок”.
У багатьох містах і районах
вже стали традиційними
спортивні змагання з фут-
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болу, різноманітні козацькі
змагання (Апостолівський,
Магдалинівський райони);
у Меживському районі організовано змагання з мініфутболу, легкої атлетики,
пауерліфтингу, футзалу та
ін.
Сумлінно до розробки
концепції спортивних змагань підійшли у Дніпропетровську, охопивши весь
психологічний спектр учнів:
“Краса і грація” для дівчат,
районні змагання з футболу для активних уболівальників одного з найпопулярніших у нашій країні видів
спорту, міські змагання
“Ігри патріотів” для активних школярів, “Веселі старти” для молодших, “Козацькі розваги”, завдяки
яким школярі долучаються
до національних традицій і
вже не знаходять собі “однодумців по сигареті”, а
будують своє спілкування
на зовсім інших принципах – братерства й товариства, бо козацтво вдало
поєднує в собі фізичну і
духовну силу. Дитина, яка
займається спортом, має
кинути палити (або взагалі
й не спробувати), бо курці
не витримують фізичних
навантажень і порівняно зі
своїми однолітками мають
негарний вигляд та не здобувають перемог, які вкрай
необхідні для становлення
особистості у підлітковому
віці. Тому єдиний шлях дорівнятися у спорті до своїх
однолітків – кинути курити.
Пропагування як одиночних, так і командних
спортивних змагань, на
нашу думку, є однією з найефективніших форм впливу
на підлітків і формування
здорової, культурної, гармонійної людини, яка стане
повноцінним членом суспільства. Але це має бути
лише одним з напрямів робот із підлітками.
Впевнені, що молоде
покоління дітей незалежної
України завдяки власному
самоусвідомленню і допомозі дорослих, зокрема,
нас, освітян і педагогів, подолає згубні звички, і на те
покладаємо всі наші знання, сили і надії.
Валентина СЕРЕДНЯ,
заступник
начальника головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації.
•

• ФОТОІНФОРМАЦІЯ

“КРАЩИЙ ОРАЧ-2010”

На базі ПТУ-81 Юр’ївського району Дніпропетровської області відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва, в якому
взяли участь учні 19-ти сільських ПТНЗ.
У підсумку перемоги виборов учень ВПУ-75 Володимир ГАВРИЛЮК, який здобув право представляти область
на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу у Вінницькій області.
Друге місце посів представник Західно-Донбаського центру
професійно-технічної освіти Ігор АНТОНОВ, третім став вихованець господарів конкурсу Владислав КАЛЮХ. Призери
конкурсу нагороджені дипломами та цінними подарунками.

КОНКУРС З ПРОФЕСІЇ «ЗАКРІЙНИК»
12-14 квітня 2010 року на базі Центру професійнотехнічної освіти № 1 м. Івано-Франківська відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ
з професії «Закрійник». У конкурсі прийняли участь 24 представники 24 областей України, в тому числі учениця Вищого
професійного училища № 55 м. Дніпропетровська Олена Захарченко.
За підсумками даних змагань Олена Захарченко набрала
214 балів (максимальна кількість – 260). На урочистому закритті конкурсу О. Захарченко було нагороджено Дипломом
ІІІ ступеня за
зайняте призове місце. Згідно
з Указом Президента України переможці
Всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності
серед
учнів
ПТНЗ
мають
право
на одержання
протягом року
стипендії Президента.

ПРИКРАСИМО НАШУ ЗЕМЛЮ!
В Дніпровсько-Орільському природному заповіднику
була проведена трудова екологічна акція «Юннатівський ліс»,
в якій взяли участь юні натуралісти обласного ЕНЦ та Дніпропетровського районного центру еколого-натуралістичної
творчості, які висадили 3000 саджанців сосни звичайної на
місті старого згарища лісового масиву заповідника (фотоматеріал про проведення акції додається).

•
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• НА КОНКУРС ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ІВАНА ТА МАРУСІ ГНИПІВ
Я, Федько Наталя Володимирівна, народилась 5 грудня 1986 р.
у селищі Межове Дніпропетровської області в сім`ї інженерів. У 1998 р.
переїхала до міста Дніпропетровська. Навчалась у Дніпропетровській СШ
№ 53.
У 2004 році, закінчивши школу, вступила до Дніпропетровського
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Казки та вірші пишу з дитинства. З 15 років шліфую поетичну майстерність
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ДИЛЕМА, ЯКОЇ НЕМА
Більшість із нас впевнені,
що мусять зробити вибір:
жити для себе
чи жити для інших.
А можна просто жити.
Не хапати найсмачніші кусні пирога,
відриваючи руки всім,
хто теж хоче їсти.
Не використовувати слабших
і не підлещуватися до сильних.
Не боятися труднощів.
Але при цьому не треба
вдавати з себе святенника,
принижуватися перед іншими,
зрікатися своєї свободи
і боятися земних насолод.
Можна просто
любити кожну квітку,
розуміти кожного птаха,
завмирати перед кожною
геніальною картиною
та роздавати потиличники нахабам.
Залишатися вірним собі
навіть за крок до небуття.
Це не так складно. Може, спробуєте?

Наталя ФЕДЬКО

УКРАЇНСЬКА НІРВАНА

Що за епоха: Венера в Сатурні,
Правда – в тумані, багатство – у дурнів.
Мало шедеврів, багато реклами,
Лицар і змій обмінялись тілами.
Батьківську ниву нам ліньки орати,
Матері брешем, цураємось брата.
Хто ж ми, вкраїнці, у рідній державі?
Наші клейноди й серця – не іржаві.
Нащо ж ми прагнемо жити впівсили?
Так, ми квитків у цей світ не просили.
Що буде завтра? Втечем на Багами?
Сум наш стоїть між двома берегами.
Нами забута, палає калина.
Люди! А може, лишилась хвилина
До небуття, до імли, до прощання!
Море зруйнує палаци піщані.
Шкіриться Цербер у царстві Аїда.
Хай йому грець! Я нікуди не їду.
Зірка Вітчизни моєї не згасне.
Чуєш, Вкраїно: спинись, ти прекрасна!
Ролі невдах ми втомилися грати.
Сниться мені: Сулима йде на страту
І посміхається... „Батьку Іване!” –
Кличу, прокинувшись. Вийшла з нірвани.

ДУМКИ БІЛЯ
ТАРАСОВОЇ ГОРИ

ВІЧНЕ
Немає загадки таланту.
Є вічна загадка Любові.
Григір Тютюнник
Жив собі художник на світі.
Він красою з юності марив,
Не шукав визнання стожарів,
Не збирав розваг самоцвітів.
Все, чим був художник багатий,
Відібрала долі химерність.
Залишила тільки майстерність
І дочку малу – серця свято.
Поклонявся шедеврів він світлу,
Та митця найкраща картина –
Добросяйна, горда, дитинна На мольберті ще не розквітла.
Час минав, писались полотна,
Не освячені ідеалом,
Тож ескізи прагнень зухвалі
Сум поглинув невідворотний.
Якось в день, до блиску натертий
Щирим сонцем, літом налитий,
Той митець зібрався спалити
Всі свої картини й мольберти.
Блискавиця враз яснозлота
На уламки небо розбила,
Й пелена дощу світ накрила,
Змила з нього буднів турботи.

На геніїв ділити і невдах
Своїх дітей не вміє Україна.
Любов її, немов жива вода, Для всіх, у кому є добра перлина.

Тут митцеві думка жахлива
Ніби куля, вдарила в скроню:
В лісі з ранку бавиться доня, Це ж її застала там злива!

Якщо й спіткнеться хтось
об камінь зла,
Підтримати його вона готова.
Для нас Вкраїна-мати зберегла
Любов до праці, мужність, рідну мову.
На хліборобів, воїнів, митців
Земля вкраїнська щедра,
всі це знають.
Але найяскравіш в століть руці
Душа Тараса смолоскипом сяє.

Вмить художник вибіг із хати
Й, розірвавши зливи завісу,
Мов шалений, кинувсь до лісу,
Став тривожно доню гукати.

Так, на багатство й радощі скупа
Була до нього завжди Україна,
Бо муза у безжурного – сліпа,
Живе й співає лиш наполовину.

Але що це? Раптом побачив
Той митець печеру у хащах.
У її заглянувши пащу,
Він боявсь повірить удачі.

Щоб став пророком, болю ланцюгом
Життя Шевченка міцно прикувало
До смутків України й батогом
В його душі рядки гіркі писало.

У кутку печери сухому
Найрідніше спало дівчатко,
До дитини ж сіре зайчатко
Притулилось, злякане громом...

Тараса слово громом сподівань
Лунало для вкраїнського народу,
Що в напівсні покори і страждань
Забув про незалежності клейноди.

Зрозумів митець: всі полотна,
Ним написані в хисту гарті,
Таїни живої не варті,
Що йому відкрилась сьогодні.

Кобзар лишив нам іскру боротьби,
Але не встиг побачити пожежі.
Вкраїнці! Ми давно вже не раби,
Тож наше майбуття від нас залежить.
Ми зможем все! Найважче
вже змогли.
В останній битві розум наша зброя...
Літають над Чернечою горою
Думки, які в словах не проросли.

В лісі навіть сліду дитини
Не знаходив батько. Лукава
Душу вже шмагала уява
Батогами болю й провини.

Все життя натхнення він марно
У книжок шукав мудрих морі,
А воно було завжди поряд,
Сміхом доньки гріло безхмарним.
Плавність ліній, гра світлотіней,
Поривань палітра крилата...
- У житті, як думаєш, тату,
Я не гірша, ніж на картині?
•
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У

цьому році викладацький склад Центр мовної підготовки
НГУ радо прийняв у свої ряди представницю Програми
імені Фулбрайта Дженніфер Еррін - викладача англійської
мови з Нової Мексики. Протягом місяця вона навчала студентів премудростей іноземної мови. За місяць роботи Дженніфер
полюбилася абсолютно всім завдяки не тільки своєму високому професіоналізму, а й невичерпній життєрадісності й комунікабельності. "Програма Фулбрайта забезпечує безцінну
можливість побачити речі під іншим кутом зору, дізнатися про
іншу культуру, зустріти нових людей. Це можливість поліпшити взаємини між країнами, вивчивши
іншу культуру, перейнявши досвід і поділившись своїм, - розповідає Дженніфер. Три роки тому вона працювала старшим викладачем англійської
мови в рамках Програми державного
Департаменту США. Потім рік в Києві проводила семінари з підвищення
кваліфікації для українських вчителів.
«Мені надзвичайно подобається Україна, - розповідає Джен, - Це країна зі
смачною їжею і щирими людьми, з
гарним почуттям гумору. Крім цього,
тут дуже зручна система громадського транспорту. Україна - цікава, бо тут все дихає історією й інтерес людей до української
культури зростає. Спілкування з українцями приносить мені
величезну насолоду: вони відкриті, доброзичливі, з задоволенням діляться досвідом, у тому числі й особистим". «Я в захваті
від людей, яких зустріла у Національному гірничому університеті! - Продовжує американка. - Викладачі - винахідливі і знають
свій предмет, а також турботливі. Студенти - дисципліновані,
допитливі, а головне - зацікавлені у навчанні. Мені здається, я

Дженніфер
Еррін:
«Я хочу
повернутися
у Національний гірничий університет!»
впоралася зі своїм проектом, навчилася багато чому від вчителів і студентів і завела багато нових друзів!"
Дженніфер дуже сподобалося навчати наших студентів! І
їй хотілося б попрацювати з ними цілий семестр. На прощання симпатична заокеанська гостя сказала: «Безумовно, якщо
мені буде надана можливість, я з задоволенням приїду до Дніпропетровська у Національний гірничий університет ще раз!»
На фото: Дженніфер ЕРРІН з викладачами Центру мовної підготовки НГУ під час відпочинку на острові "Хортиця".
•

Ігор Заржицький

невпевненість,
дратівливість,
нездатність приймати рішення.
Внаслідок цього
значно знижується ефективність праці фахівця соціальнокультурної сфери [1].
Проблематика стресостійкості людини в різних професіях віддавна
Серед
бапривертала увагу психологів. Існує ряд професій, в яких людина
гатьох особлипочинає відчувати почуття внутрішньої емоційної спустошеності
востей і трудновнаслідок специфічних умов роботи. «Ніщо не є для людини таким
щів такої праці
(безпосереднє
сильним навантаженням і таким сильним випробуванням, як
спілкування
з
інша людина», - цей вислів можна покласти в основу досліджень
людьми:
паціпсихологічного феномена - синдрому «емоційного вигорання» (СЕВ),
єнтами, учнями,
тобто синдром «емоційного вигоряння» - це реакція організму, що
відвідувачами)
виникає внаслідок тривалого впливу професійних стресів середньої
часто виділяють
інтенсивності [4, 85].
її високу психічну напруженість.
До розряду професій, під- статувати, що стан справ набаБільш того, здатність до переданих СЕВ, відносяться ті про- гато гірший [1].
фесії, які передбачають тривалу
В значній мірі схильні до роз- живання та співпереживання
«суб'єкт - суб'єктну» взаємодію витку СЕВ педагоги, лікарі, со- визнається одним з професійно
(з клієнтом, учнем, студентом, ціальні працівники. Пояснюється важливих якостей учителя, лікахворим тощо); специфічні умови це тим, що професійна робота ря, соціального працівника. Всі
професійної діяльності; високу працівників соціально-культурної ці особливості можуть сприяти
напругу всіх психічних ресурсів сфери відрізняється дуже висо- формуванню СЕВ [1].
У теперішній час немає єдита високу відповідальність за кою емоційною напруженістю. Вірезультати роботи. Однак, вар- домо велика кількість об'єктивних ного погляду на структуру «синто зазначити, що в останній час та суб'єктивних емоціогенних дрому вигоряння», але, незважабули зафіксовані випадки появи факторів, що роблять негативний ючи на відмінності у підходах до
СЕВ у фахівців, яким взагалі не вплив на їх працю, викликаючи його вивчення, можна зробити
властива «суб'єкт - суб'єктна» сильне емоційне напруження і висновок, що він зумовлює совзаємодія, пов'язана з профе- стрес. Слід також враховувати, бою особистісну деформацію.
Чому ж просте людське
сійною діяльністю (наприклад, у що ці професії належать до альпрограмістів, вчених тощо).
труїстичного типу, де ймовірність спілкування перетворюється в
За даними ВООЗ (2005 виникнення психічного вигоряння професійне захворювання? Винний в цьому закладений в нас
р.) зазначено, що стрес, досить висока.
пов'язаний з роботою, є важлиЕмоціогенні чинники про- природою механізм співперевою проблемою приблизно для вокують наростаюче почуття живання, співчуття іншій людині.
однієї третини фахівців країн незадоволеності, накопичення Він влаштований таким чином,
Європейського союзу, і вартість втоми, що призводить до криз у що людина спочатку підсвідомо
рішення проблем із психічним роботі, виснаження і вигоряння. ототожнює себе з партнером
здоров'ям у зв'язку з цим скла- Фізичними симптомами, супут- по спілкуванню, автоматичдає в середньому 3-4% вало- німи цього процесу, є: астеніза- но відображає, як у дзеркалі,
вого національного доходу. В ція, часті головні болі і безсоння. його тілесно-емоційний стан.
нашій країні, з огляду на низьку При цьому також з'являються Інстинктивно відтворюють відорганізацію трудової діяльності наступні психологічні та поведін- чуття, викликані емоціями іншої
і ряд інших соціальних та еконо- кові симптоми: почуття нудьги людини, організм приймає їх за
мічних факторів, можемо кон- і образи, зниження ентузіазму, свої власні і, в результаті, «зара-

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФАКТОРІВ,
що провокують синдром «емоційного
вигоряння» у працівників
соціально-культурної сфери
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жається» чужим настроєм. І, як
це не парадоксально, розвивається «емоційне вигоряння» внаслідок дії природних механізмів
психологічного захисту. У першу
чергу - витіснення емоцій, за допомогою яких людина несвідомо
намагається відгородитися від
неприємних переживань. Витіснені зі свідомості емоції перетворюються спочатку в тілесний
дискомфорт, а, згодом, - у психічні розлади.
Професійна
деформація
розвивається поступово у наслідок професійної адаптації. Адаптація до нових, а, тим більше, до
екстремальних умов, досягається ціною витрат функціональних
резервів організму за рахунок
так званої біосоціальной плати.
Реакція організму на зовнішні та
внутрішні впливи протікає в залежності від сили фактора, часу
його впливу та адаптаційного потенціалу організму, який визначається наявністю функціональних резервів. Порушення регуляторних процесів призводить
спочатку до функціональних, а
потім і до морфологічних змін в
організмі, що свідчать про розвиток хвороби. Перехід від одного функціонального стану до
іншого розвивається в результаті
зміни властивостей біологічних
систем: рівня функціонування,
функціональних резервів, ступеня напруги регуляторних механізмів [7, 12].
Стрес спричиняється безліччю вимог (стрессорами), які
безперервно сумуються в різних
сферах нашої життєдіяльності.
Наше почуття контролю над тим,
що відбувається, може мати вирішальне значення. Якщо ми
вчимося реагувати адаптивним
способом, ми більш успішно і
ефективно діємо і підвищуємо
свою функціональну активність і
впевненість, тоді як дезадаптивні реакції ведуть нас по спадніс-
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піралі до «емоційного вигоряння». Коли вимоги (внутрішні та
зовнішні) постійно переважають
над ресурсами (внутрішніми і зовнішніми), y людини порушується
стан рівноваги. Безперервне або
прогресуюче порушення рівноваги неминуче веде до «емоційного вигоряння». Звідси випливає, що «емоційне вигоряння» є
результатом саме не керованого, а не звичайного, стресу.
Схильність до професійної
деформації особливо часто спостерігається у певних професій
(директори, завідувачі тощо).
Від рішення і волі цих посадовців залежить здоров'я та життя
інших людей. Володіння владою
призводить до суспільної та психічної деформації особливо в
тих випадках, коли відсутні дієві
зворотні зв'язку - громадський
контроль, критика і можливість
позбавити носія деформації влади.
Наслідком «емоційного вигоряння» є такий негативний
прояв професійної діяльності,
як стандартизація спілкування,
застосування в роботі стереотипних навичок, однакових заготовок, підміна творчої продуктивної діяльності формальним
виконанням своїх обов'язків,
бажання знизити обсяг роботи,
тому що фахівцю в цьому стані
здається, що його почуття хронічної втоми і напруги пов'язані
з перевантаженням. З'являється
бажання усунутися від додаткових навантажень, збільшити
дистанцію в спілкуванні з колегами, підлеглими, учнями, уникати
нових обов'язків. Формалізація
спілкування призводить до того,
що людина, піддана СЕВ, при виконанні професійних обов'язків
починає ховатися за правила,
інструкції і стає менш відкритою
для контакту. Одним з дуже серйозних наслідків професійного
стресу вважається поява або помітне прискорення соматичних
захворювань. Тому слід думати
над тим, що беспричинно частішають головні болі, підвищення
тиску, часті простудні захворювання можуть бути соматичним
еквівалентом емоційних розладів.
Поряд із прагненням знижувати емоційне навантаження
в ситуації професійного стресу
часто спостерігається зворотний
варіант, пов'язаний з трудоголізмом - прагненням компенсувати
відчуття своєї недостатньої професійної успішності ще більшою
ретельністю і напругою в роботі, нерідко за рахунок сімейних,
дружніх та інших значущих для
людини відносин. При цьому людина ризикує зіпсувати особисті
взаємини, вносячи професійні
питання в будинок, будучи не в
змозі виконувати інші обов'язки
й отримувати від цього задоволення [5,28].
Необхідною та базовою частиною профілактики виникнення
синдрому «емоційного вигоряння» є особистісна психологічна
підготовка фахівців «допоміжних»
професій. Тут мається на увазі не
тільки і не стільки теоретичне навчання основам психології (хоча і
вона не втрачає своєї значущості), скільки практичне навчання,
спрямоване на розвиток стресостійкісті професіонала.

Модель
попередження
«емоційного вигоряння» передбачає наступні напрямки: підвищення комунікативних умінь за
допомогою активних методів навчання (соціально-психологічні
тренінги, ділові ігри); навчання
ефективним стилем комунікацій та вирішення конфліктних
ситуацій; тренінги, які стимулюють мотивацію саморозвитку,
особистісного та професійного
росту; антистресові програми
і групи підтримки, орієнтовані
на особистісну корекцію самооцінки, впевненості, соціальної
сміливості, емоційної стійкості і
психофізичної гармонії, шляхом
оволодіння способами саморегуляції та планування особистої
та професійної кар’єри [6,459].
Основною
психологічною
якістю, що забезпечує стійкість
до стресів, є рівень особистісної
зрілості фахівця. Тут мається на
увазі ступінь усвідомлення себе,
здатність брати на себе відповідальність, приймати рішення та
робити вибір, вміння будувати
гармонійні стосунки з іншими
людьми, відкритість до змін та
прийняття свого та чужого досвіду в усьому його розмаїтті. Дослідження показали, що чим вищий
рівень професійної майстерності
та суб'єктивного контролю фахівця, тобто схильності приймати
на себе відповідальність за свою
поведінку в емоційно значущих
ситуаціях, тим менше виявляється у нього синдром «емоційного вигорання» [3]. У цьому
зв'язку цікавим представляється
екзистенційно-гуманістичний
підхід до подолання «емоційного
вигоряння», який говорить про
недостатність розуміння феномену «згоряння» як різновиду
професійного стресу.
На думку Н.В. Гришина, стан
«емоційного вигоряння» тісно
пов'язаний також із втратою
відчуття сенсу діяльності як однієї зі складових сенсу життя,
і, в особливо важких випадках,
може викликати екзистенційний
невроз. Цей погляд на природу
даного феномена приводить до
висновку про те, що для дійсно
ефективного подолання стану
«емоційного вигоряння» фахівцю
необхідно працювати над переосмисленням своєї ролі в професійній діяльності і усвідомленням
її індивідуального особистісного
сенсу для себе [3].
Ще один важливий аспект
цієї проблеми пов'язаний з тим,
що «емоційне вигоряння», як
правило, наслідок неконструктивного спілкування з колегами
та керівництвом. Здоровий клімат всередині колективу, почуття
достатньої емоційної підтримки
від колег і адміністрації – це потужний ресурс попередження та
усунення професійного стресу.
Відчуття захищеності у колективі, наявність надійної опори серед колег, можливість відкритого
обговорювання питання, дозволяють знизити напруженість,
тривогу, а й, навіть, агресивні
прояви.
М. Евелін наголошує, що
керівники, зараховуючи до штату фахівців, повинні pозглядати
персонал як свій найцінніший
pесypс і піклуватися про те, щоб
його зберегти. Співробітників,
що вперше приступили до ро-

боти, необхідно реалістично й
адекватно ввести в курс справи,
можна організувати систему наставництва для забезпечення
якісної, кількісної та клінічної
сторін роботи, а також сприяти
закріпленню
індивідуального
наставника. Профілактичні та лікувальні заходи при СЕВ багато
в чому схожі: те, що захищає від
розвитку даного синдрому, може
бути використано й при його лікуванні.
Профілактичні, лікувальні і
реабілітаційні заходи повинні направлятися на зняття дії стрессора: зняття робочої напруги,
підвищення професійної мотивації, вирівнювання балансу між
витраченими зусилями і одержуванням винагороди. При появі
і розвитку ознак СЕВ у людини
необхідно звернути увагу на поліпшення умов її праці (організаційний рівень), характер взаємовідносин, що складаються в
колективі (міжособовий рівень),
особистісні реакції і захворюваність (індивідуальний рівень) [1].
Суттєва роль у боротьбі з
СЕВ приділяється, насамперед,
самому спеціалісту. При дотриманні перерахованих нижче рекомендацій, він не тільки зможе
запобігти виникненню СЕВ, але
й досягти зниження ступеня його
вираженості, а саме:
- визначення короткострокових та довгострокових цілей (це
не тільки забезпечує зворотний
зв'язок, що свідчить про те, що
людина знаходиться на вірному
шляху, але й підвищує довгострокову мотивацію; досягнення
короткострокових цілей - успіх,
який підвищує ступінь самовиховання);
- використання «перепочинку», що необхідно для забезпечення психічного і фізичного
благополуччя (відпочинок від
роботи);
- оволодіння вміннями та навичками саморегуляції (релаксація, ідеомоторні акти, визначення
цілей і позитивна внутрішня мова
сприяють зниженню рівня стресу, що веде до вигоряння);
- професійний розвиток і
самовдосконалення (одним із
способів запобігання СЕВ є обмін професійною інформацією
з представниками інших служб,
що дає відчуття більш широкого
світу, ніж той, який існує всередині окремого колективу, для цього
існують різні способи - курси підвищення кваліфікації, конференції та інше);

- відхід від непотрібної конкуренції (надмірне прагнення
до перемоги породжує тривогу,
робить людину агресивною, що
сприяє виникненню СЕВ);
- емоційне спілкування
(коли людина аналізує свої почуття і ділиться ними з іншими,
ймовірність вигоряння значно
знижується, цей процес виявляється не настільки вираженим);
- підтримання гарної фізичної форми (не варто забувати,
що між станом тіла і розумом
існує тісний зв'язок: неправильне харчування, зловживання
спиртними напоями, тютюном,
зменшення ваги або ожиріння
посилюють прояви СЕВ).
Також до способів профілактики синдрому «вигоряння»
відносяться: культивування інших інтересів, не пов'язаних з
професійною діяльністю; внесення різноманіття в свою роботу; створення нових проектів
та їх реалізація без очікування
санкціонування з боку офіційних інстанцій; задоволення у
соціальному житті; наявність
кількох друзів (бажано інших
професій), у взаєминах, з якими
існує баланс; здатність до самооцінки без надії тільки на повагу
оточуючих; уміння не поспішати
і давати собі достатньо часу для
досягнення позитивних результатів у роботі, житті; обдумані
зобов'язання (наприклад, не
слід брати на себе більшу відповідальність за учня, пацієнта,
що робить він сам); читання не
тільки професійної, але й іншої
гарної літератури, просто для
свого задоволення без орієнтації на якусь користь; періодична
спільна робота з колегами, що
значно відрізняються професійно і особистісно; участь у роботі професійної групи, що дає
можливість обговорити виниклі
особисті проблеми, пов'язані
з роботою; хобі, що приносять
задоволення [2].
Саме тому, шановні колеги – працівники соціальнокультурної сфери, бажаю вам
вдало розраховувати й обдумано розподіляти свої навантаження; вчиться переключатися з одного виду діяльності
на інший; простіше ставтеся до
конфліктів на роботі (а, краще,
їх уникайте!); не намагайтеся
бути кращим завжди і в усьому.
Сподіваюся, що все зазначене стане вам у нагоді, а ваші
життєвий та професійний шляхи
приведуть вас до бажаної мети.
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15 червня згідно попеДЛЯ
редніх домовленостей та
НОГО запрошення ректора НГУ
Ь
Л
А
Ч
відбулася робоча зустріч
НАВ
ректорату з фахівцями в
У
С
Е
галузі електричних машин
ПРОЦ

та електроприводу компанії Danfoss Bauer.
Зокрема, віце-президент пан Дженс Габел розповів, що
їхня компанія - глобальний лідер з виробництва механічних
і електронних компонентів для промисловості , один з найбільших промислових концернів у Німеччині. Група Danfoss
- лідер у розробці, виробництві, продажу та обслуговуванні
механічних і електронних компонентів для промисловості.

Danfoss максимізує ефективність використання природних
ресурсів та енергії , зводячи до мінімуму вплив на навколишнє середовище. Компанію цікавлять питання співпраці
між НГУ й компанією Danfoss. Обидві сторони розглянули
також можливості створення при гірничому університеті
німецько-українського науково-технічного центру, а також
використання продукції Danfoss у навчальному процесі.
Інфоцентр НГУ.
На світлинах: за круглим столом переговорів; ректор
НГУ Геннадій ПІВНЯК і віце-президент компанії Danfoss
Bauer Дженс ГАБЕЛ розуміють важливість співдружності
науки й виробництва.
Фото Світлани ТКАЧЕНКО.
•

• ВІСТІ З УНІВЕРСИТЕТІВ

Н

МЕХМАТ- ПЕРЕМОЖЕЦЬ Цієї весни відразу 4 студенти
механіко-математичного факульНАЦІОНАЛЬНОГО
тету ДНУ ім. О. Гончара стали переможцями всеукраїнських олімпіад.
ГАТУНКУ

а Всеукраїнській
олімпіаді з теоретичної
механіки,
яка проходила в НТУУ
«Київський політехнічний
інститут», честь рідного
університету захищали
студенти групи МХ-0701, що на кафедрі теоретичної і прикладної механіки (завідувач кафедри - професор
В.В. Лобода, тренер команди
- доцент В.І. Петришин). У нелегкій боротьбі 70-ти кращих
механіків з 30 провідних вишів України перше місце виборов Павло Книш, а друге
- Олександр Землич. За три
години учасникам необхідно
було розв'язати 6 задач (по
дві зі статистики, кінематики
і динаміки), що наші юнаки
зробили найкраще. «Особливістю олімпіади було те,
що завдання виявилися не
складнішими за стандартні університетські, які ми
розв'язуємо на семінарах,
- поділився своїми враженнями Павло Книш. - Для перемоги необхідно було дуже
швидко і точно використати
стандартний набір підходів і
теорем. Я б назвав цю олімпіаду тестом на автоматизм
- той, хто вміє швидко, майже
автоматично, розв'язувати
задачі, той і виграє».
Два тижні потому друга
мехматівська команда, цього
разу з кафедри математичного аналізу (завідувач кафедри - професор В.Ф. Бабенко, тренер команди - аспірант
Д.С. Скороходов), вийшла в
лідери інших інтелектуальних
змагань — Всеукраїнської
олімпіади з математики, що
проходила у Львівському на-

ціональному університеті ім.
І.Франка. 60 студентів із 28
вишів України протягом 2 днів
розв'язували 10 задач. В результаті наші Дмитро Кузьменко і Олег Коваленко увійшли до
трійки лідерів, посівши друге і
трете місця відповідно.
«Як це не дивно звучить,
олімпіади мають мало спільного зі справжньою науковою
діяльністю, — говорить Олег
Коваленко. — Якщо вважати
математику спортом, то для
перемоги в олімпіаді необхідно бути спринтером, а 90%
справжніх учених - це стаєри,
тобто ті, хто здатен на багаторічну копітку і виснажливу

працю. Та не зважаючи на
це, перемоги в олімпіадах
мені приємні, адже вони доводять, що я можу продемонструвати швидкий та якісний
результат». Олег Коваленко,
що зробив таке несподіване
зізнання, має право на особисті висновки, адже в його
особовому заліку вже більше
десятка перемог в олімпіадах.
Минулого року він посів третє
місце у Міжнародній олімпіаді
з математики, яка проходила у
Будапешті.
«Перемоги, здобуті цієї
весни, підняли планку, на яку
будуть рівнятися наші студенти у всіх наступних змаганнях,

- відзначив декан механікоматематичного факультету
ДНУ ім. О.Гончара професор
Валерій Опанасович Сясєв.
— Впевнений, авторитет нашого міста і класичного університету буде ще багато разів підтверджений, недарма
нас вважають кузнею кадрів
України».
На світлині: гордість мехмату (зліва направо): Павло
КНИШ, Дмитро КУЗЬМЕНКО, Олег КОВАЛЕНКО,
Олександр ЗЕМЛИЧ.
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара.

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

СВЯТЕ ПИСЬМО В УКРАЇНІ
(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Із передмови можемо
зробити висновок, що в
той час в Україні й, зокрема, на Волині було чимало письменних, освічених
людей, які користувалися
"письмом руського викладу", фактично того- •
часною українською
мовою. Вони не знали польської мови,
не вміли читати попольськи.
В. Негалевський,
здійснюючи переклад
Нового Заповіту, вважав, що самостійне
опанування змісту Біблії - важливий крок
у пізнанні Бога. Тому
свою працю адресував, як сказано у
передмові,
"кожному побожному християнину, хотячи його
зробити
учасником
властивого розуміння
Слова Божого."
Оскільки Острозька Біблія швидко розійшлася, з’явилася
потреба її перевидання.
Дещо перероблене видання цієї книги планував здійснити київський
митрополит Петро Могила, який доручив ченцюграверу Іллі виготовити
близько 500 ілюстрацій
для майбутнього видання Біблії. На жаль, обставини не дали змоги
здійснити це ілюстроване
перевидання
Острозької Біблії. Петро Могила
помер, потім почалися
козацькі війни і гравер
Ілля, вирішивши, що видання Біблії не буде здійснене, припинив виготовлення ілюстрацій. До
нас дійшло близько 130
його гравюр на біблійні
теми, Друкована Біблія
з'явилася в Московії, сучасній Росії в 1663 році за

рик, етнограф, критик,
один з членів КирилоМефодіївського братства.
Він почав переклад Біблії
в 1860 році і скінчив його
у спілці із Іваном Пулюєм,
який перекладав важчі
місця грецького тексту, а
Куліш редагував їх.
ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА
Для П. Куліша культурний розвиток народу
збігався з релігійним і
освітним. Він хотів підняти культурний рівень
простого народу і тому
він старався розвивати україннську мову,
щоб вона була на такому самому рівні як інші
європейські народи.
П. Куліш бажав, щоб
український народ також мав Біблію, перекладену на літературну народну мову. Він
добре собі усвідомлював духовну і культурну
цінність Біблії для багатьох народів.
П. Куліш працював
над перекладом Біблії
усе своє життя, але не
зміг довести його до
русинами - замінили на кінця. В 1885 році сталася
"народ великоросійский". пожежа на його хуторі МоДане видання отримало тронівці і переклад згорів.
назву "пєрвопєчатной" Бі- Пропала праця багатьох
блії. Насправді, ж така на- років. Лишилось тільки те
зва затемнює суть справи. з перекладу, що було надАдже редагували ці тексти руковане в журналах. Проспеціалісти з України, бо те після пожежі П. Куліш
московити не мали своїх знову взявся за переклад
людей, які б могли здій- втраченого тексту, але не
снювати редагування бі- скінчив повного перекладу Біблії до своєї смерті в
блійних текстів.
Минуло понад 300 ро- 1897 році. Дружина Куліша
ків, доки з'явилася повна передала рукопис переБіблія, перекладена на кладу Біблії на зберігання
живу, народну літературну в музей мецената Тарновського, який попросив
мову.
За переклад Біблії на письменника Івана Нечуяукраїнську народну мову Левицького закінчити певзявся Пантелеймон Ку- реклад Біблії, що він і зроліш - письменник, істо- бив.
царя Олексія Михайловича. Острозька Біблія була
передрукована з невеликими виправленнями у
правописі, щоб наблизити
текст до російського варіанту старослов’янської
мови. Вираз „народ руський" - бо українці були тоді

Для того, щоб поповнити знання Біблії, почути відповіді на запитання людей про різні проблеми повсякденного життя, слухайте християнську радіопрограму
"Відвертість", яка виходить в ефір щоп’ятниці о 21.15,
на першій програмі Українського радіо.

І в 1904 році Британське Біблійне Товариство
видало повну Біблію, перекладену Кулішем, Пулюєм і Нечуєм-Левицьким.
Хоч Куліш не дочекався
побачити виходу Біблії
українською мовою, але
його намір і праця не пропали надаремно. Тепер в
українській мові є три повних Біблії у перекладах
Куліша, Огієнка і о. Івана
Хоменка. Недавно було
в урочистій обстановці у
Києві презентовано новий, виправлений згідно сучасної нормативної
лексики української мови
переклад Куліша, здійснений під редакцією д-ра
Боєчка.
Також знамениту Острозьку Біблію переклав на
сучасну українську мову
доктор Рафаїл Торконяк в
Острозькій академії.
Реформація підняла Біблію на п’єдестал з одного
боку, а з іншого - опустила
до рівня простої людини,
який вільно міг би її читати
рідною мовою. Майже всі
реформатори
перекладали Біблію на рідні мови
своїх народів.
Тепер є часткові або
повні переклади Біблії
більше як на 1800 мов.
Не кожен народ може похвалитися такою кількістю
перекладів Біблії рідною
мовою, як український.
А якщо додати до цього
різні виправлені, переглянуті, модернізовані видання, особливо Нового
Заповіту, то виглядає, що
Україна має, принаймні,
10 копій перекладів Нового Заповіту і п’ять Старого. І тепер ми повинні повною мірою скористатися
цим багатством, постійно
читати Біблію і настановлятися нею.
Амінь.
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ВЧЕНІ ПРИЙШЛИ ДО ... ДУХОВНОСТІ

• ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ

Щодня технічний прогрес
збагачується новим відкриттям, і навіть не одним. Та нажаль необхідність наукових
досліджень породила іншу
суттєву проблему - природа
просто перестала витримувати цей техногенний вантаж, нагадуючи про себе глобальними
катастрофами.
В Національному гірничому університеті давно усвідомили, що кожна наукова розробка повинна починатися з
моральних питань. Саме про
духовні аспекти розвитку науки
нашого століття говорили вчені
на Всеукраїнській конференції,
організованій кафедрою філософії НГУ. Подібні зустрічі вже
стали традиційними у цьому
вузі, але кожного разу вони
піднімають все більш важливіші та актуальніші проблеми
сучасності. Настала черга поговорити про вченого як особистість, що представляє світу
нові відкриття.
Доктор технічних наук,
професор НГУ Олександр Пригунов у своєму виступі сказав,
що солодкий смак великого
відкриття п'янить ученого. Ці
слова він підтвердив знаменитою фразою фізика - теоретика
Енріко Фермі: «Не набридайте
мені з вашими терзаннями совісті! В решті-решт - це чудова
фізика!». Так він гордився ви-

Василь МЕЛЬНИК

пробуванням атомної бомби.
З тієї пори стекло багато води,
що сховала рану минулих трагедій. Та з'явилися інші, не менш
складні. Їх небезпечність, як
відзначив Олександр Пригунов,
і змусила вчених задуматися
про свою моральність, перехід
від людини розумної до людини
моральної.
Про нову систему пізнання
говорив кандидат філософських
наук з Харкова В'ячеслав Соколов. Вона полягає у поверненні
до витоків, а саме до серця як
мислячого органа, здібного відчувати що необхідно світові для
відродження.
Мудрість наших предків
не обійшла і виступ відомого,
вченого-археолога, голови істо-

ричної секції Всеслов'янського
Собору Юрія Шилова. Він говорив про ведичні тексти, через які великі люди намагалися
пояснити оточуючий світ. Юрій
Олексійович також розповів
про символіку «Веди словена»,
що відноситься до трипільської
культури і є найдавнішою із
Вед.
З незвичайної сторони розкрила для присутніх поняття
«алхімія» доктор філософських
наук, професор НГУ Юлія Шабанова. Вона також звернулася
до першооснови її толкування.
Тільки звернувшись до себе,
очистивши душу, алхіміку відкривалося розуміння світу. Звідси, вчений сучасного світу може
створити те, що розвиває світ,

а не губить, тільки тоді, коли
сам звернеться до духовності і
усвідомить відповідальність за
свою діяльність.
Переосмислити висловлене на конференції допомогло мистецтво. Невеликий
концерт у виконанні «Молодіжного камерного оркестру»
через твори великих композиторів подарив красу звучання
нашого життя. Яке художній
керівник, дирижер оркестру
Анатолій Абаєв доповнив роздумами про оточуючий світ, на
які надихнула музика.
Конференція
поступово
заглиблювалася від технічного
прогресу в світ гармонії та розуміння. Адже її присвячення
Дню пам'яті Олени Блаватської
передбачав розмову про велич
спадку нашої співвітчизниці.
Знання його - це великий крок
у розвиток особистості. Цьому
питанню був присвячений наступний день конференції. Він
відбувся в музейному центрі
О. Блаватської та її сім'ї Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.
Яворницького.
Наталія АНДРЮЩЕНКО.
На світлині: мудрість наших предків не обійшла і
виступ відомого вченогоархеолога, голови історичної секції Всеслов'янського
Собору Юрія Шилова.
Фото
Володимира
•
КОРІННОГО.

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ПРАВДИ

Задумуючись над історико-публіцистичними працями Федора Моргуна.

Для небайдужих людей давно відоме ім’я
Федора Моргуна, як видатної особистості, і знають його не тільки через
господарсько-партійну
діяльність в маштабах
колишнього СРСР, а й
як активного наукового
працівника, пропагандиста своєї теорії господарювання, в основі своїй
спрямовану на найблагороднішу мету - боротьбі за
хліб, добробут народу, чому
й були присвячені його перші книги, наукові праці.
Поряд з високими урядовими нагородами, державними посадами, він
стає з 1974 року і членом
СП СРСР. Це шлях багатьох
енергійних, талановитих і
самовідданих людей його
віку і того покоління, яке не
ейфорійно, а боляче переживало ті події, ту руйнацію,
яка наступила в країні в наступні роки. Не маючи можливості ефективно вплинути
на хід подій, на незнане у
мирний час пограбування
народу, його деморалізації

і деградації, господарчого
розорення, як людину небайдужу, змушують задуматись
над питаннями: де і звідки
взялася ця сатанинська сила,
яка породила цю руйнацію,
безпросвітне духовне падіння
і моральну деградацію?
Ці тяжкі роздуми змусили критично глянути на історичне минуле, на ті історичні
обставини, що призвели до
таких трагічних наслідків, без

осягнення яких немає надії на
одужання і виходу з цієї ситуації у майбутньому.
За цими роздумами й
аналізом на певний період
для широкого загалу неначе
зникає постать Ф.Т. Моргуна.
І ось у журналі "Бористен"
№8 за 2008 рік з’являється
стаття В. Середньої "Пам’ятає
земля наша, пам’ятає Україна", присвячена особистості Федора Моргуна і його

недавно виданій книзі
"Сталінсько-гітлерівський
геноцид українського народу", яка у мене, як у
людини небайдужої до історичного минулого мого
народу, що необхідне для
розуміння сучасного і передумови майбутнього,
не могла не викликати великого зацікавлення. Тим
більше, що автор, як людина, чимсь для мене не
чужа, і, як мені здається,
заслуговує довіри. Та й
сама стаття автора своїм змістом і напрямком
ставлення до автора книги викликає ще більше зацікавлення, неначе подих
свіжого вітру...
На жаль, спроби розшукати цю книгу виявилися безуспішними...
І ось у газеті "Літературна
Україна" (10. ХІІ. 09) з’явилася
стаття доктора історичних
наук Ярослава Грицака "Незавершена війна. Федір Моргун.Сталінсько-гітлерівський
геноцид українського народу: факти і наслідки". Стаття
значна за обсягом, де автора
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вразило те (і думаю, що й читачів), що за останні півтора
десятиліття автор написав
цілу серію "фундаментальних
історико-публіцистичних розвідок про Другу світову війну"
і, після певного аналізу, його
в чомусь незгода як історика, "є малою проти загальної
вартості пристрасної розповіді Ф. Моргуна".
Ця стаття змусила мене
з новим натхненням взятися до пошуку історикопубліцистичних книг про Другу світову війну Ф. Моргуна,
бо, хоч їх перечитано мною
досить багато, але всі вони
не давали відповіді на болючі
питання, особливо з погляду
нашого сьогодення.
На жаль, звернення до редакції газети, що опублікувала цю статтю, з запитанням,
як можна придбати ці книги,
полишилося без відповіді...
Відповідь надійшла від одного з книжкових магазинів м.
Полтави з порадою звернутися до видавництва цих книг
"Дивосвіт" м. Полтави, надавши його адресу і телефони:
0532-50-65-63 і 05322-7-3360. Без найменшої проблеми
по першому з них додзвонився і також без проблем одержав три книги, що мене найбільше зацікавили, судячи по
їх назвах.
Всі ці книги, починаючи з найменшої за обсягом
"Задовго до салютів" (1994
р.), так і "Прокляття війні"
(2004 р.), та "Сталінськогітлерівський геноцид українського народу" (2008 р.)
пронизані одним бажанням
автора - написати сучасникам і нащадкам правду про
Другу світову війну, матеріал
для яких автор збирав понад
30 років.
Перша з названих книг
відкривається
вражаючою
за
змістом
передмовою
П.А.Загребельного (гордості
української літератури), що
знаходив цілковите порозуміння з автором.
Цю передмову взято і до
другої книги, в основу якої
покладена розширена і доповнена перша книга.
Третю книгу, як говорить
автор, змусив написати репортаж про намір деяких
кримських діячів встановити
пам’ятник главам трьох країн
- переможців у Другій світовій
війні. Книга так і починається
зі статті (замість передмови)
"Пам’ятнику Сталіну в Криму
- рушуче "Ні!".
Взагалі всі три книги присвячуються як загальним пи-

танням Другої світової війни
і Великої вітчизнянної війни,
подіям, викликаних ними і навколо них, так і найважливіше
- воїнам Південно-Західного
фронту і всім учасникам
майже викресленої з історії
найбільш грандіозної битви
Великої вітчизняної війни і
Другої світової війни, що зірвала план "Барбаросси",
врятувала Москву і мала великий вплив на ввесь хід Другої світової війни.
Кому з сучасників і навіть
учасників війни це видається
фантастичним - треба читати
книгу...
А чи не найголовніше прямо, відверто і аргументовано пронизує книги ідея,
що Сталін і Гітлер - основні
винуватці війни. Більшовизм
(з вождем) і фашизм (з фюрером) - ті реальні сили, на які
спиралися їхні тоталітарні мілітариські режими - винуватці
геноциду багатьох народів,
але Ф. Моргун, як українець
(що не раз підкреслює) пише
про український народ, а те,
вважає, справа тих народів,
яких це стосується.
Автор - очевидець голодомору, колективізації, злодіянь "визволителів" Західної
України, очевидець окупованої і визволеної України від
Донбасу до Карпат, свідок

героїзму і трагізму жінок, старих і дітей. Багато наводиться
документів.
Згадана і стаття А. Мокренка про перепис українського народу 1931 р., виданий в Ленінграді за редакцією
О.О. Шибанова і через півстоліття в 1979 р., де український
народ зменшився, як певно,
ніхто в світі, на половину.
"Хто і коли розкриє справжню причину біди, в якій опинився мій народ?" - запитує
автор. Певно не скоро...
Як пише Б. М. Бабій у книзі "Союз РСР і роль України в
його створенні" (Київ, 1972
р.), що при майже 80% українців (на той час) на кожних
100 працівників держапарату
припадало тільки 35% українців... Можна уявити, які то
були українці... Певно чогось
подібного не знає світ! Україна була єдина із союзних
республік, де не було національної еліти, готової взяти
на себе відповідальність, а
дружно переклали це питання
на народ.
Є багато підстав, які дають автору право говорити,
що змінюються форми і методи геноциду, "але незмінною
залишається мета: очистити
територію України від українського народу. Тут годиться
все". Ф. Моргун наводить ба-

гато прикладів як з минулого,
так і з сучасного життя.
Книги складаються з
окремих, майже закінчених
статей, які висвітлюють аргументовано те чи інше питання. Ось тільки деякі з них:
- Сталін ігнорує Версальський договір і озброює Німеччину;
- у боях ненавчені новобранці, або Страшний шлях
від Донбасу до Карпат;
- трагедія окупації: жінки
й діди України - рятівники народу;
- сім аргументів проти
сталінізму;
- хто і навіщо культивує
сталінізм;
- свідчення Гудеріана:
німці програли війну в 1941
році в Україні.
Та досить переліку, всі
статті, не трафаретні, а глибокоаргументовані, свідчать
про широкий світогляд і обізнаність автора з питань, про
які говорить.
Чому у мене довіра до
автора? Я бачив війну. Знаю
її зблизька, пережив описані
автором реалії життя аж до
нашого сьогодення, багато читав, а основне - слухав
безпосередніх учасників війни і думав над прочитаним
і почутим. Трудився, звичайно, до певного віку, вірив
офіційній пропаганді як комсомолець, комуніст і взагалі
громадянин СРСР - це реалії
життя. А ще піонером змайстрував рамочку і повісив у
голодній і холодній, тісній
хаті портрет В. Молотова...
Такі були часи!
Кожне судження автора,
окрім його документальних
підтверджень, мною сприймається з можливістю наведення фактів з особистого
життя для їхнього підтвердження.
Багато
незаперечної
правди мав сміливість і чесність сказати автор. Але
брехня живуча, бо багатьом
потрібна, хоч з нею, як говорить народна мудрість,
"світ пройдеш, а назад не
вернешся". Ще й досі на пострадянському просторі гуляє велика брехня про Другу
світову війну і про німецький
"фашизм", де його ніколи
не було, а був німецький
націонал-соціалізм. Фашизмом охрестили імпер-інтерсоціалісти, одним словом,
більшовики, яких ніхто не судив за злочини більш ганебніші націонал-соціалістів.
Також "комусь" по•
трібне і це...
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• СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

Рубрика
Даринки
СУХОНІС

Цикл
"Магічна Бразилія"

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: SАO,

З подякою пану Євгену Суру

Залишивши прекрасні водоспади позаду, ми літаком вирушили в Сан-Пауло.
Величезні кам’яні джунглі зустріли нас
спекою та дорожніми заторами.
Сан-Пауло - головне місто південносхідного штату Бразилії Сан-Паулу, найбільший промисловий центр і важливий
культурний центр Бразилії і всієї Південної Америки. Із населенням майже 11
млн. мешканців в межах міста - це найбільше місто країни та одне з найбільших у світі. Цікаво, що мешканці міста
називаються «паулістанами» (однина:
«паулістану», порт. paulistano), тоді як
мешканці штату — «паулістами» (однина:
«пауліста», порт. paulista). Девізом міста є латинський. Non ducor, duco — «Не
мною керують, а я керую», що підкреслює значення міста в політиці та економіці країни. Популярним прізвиськом міста
є «Сампа». Місто широко відоме своєю
мінливою погодою, постійними дорожніми заторами, величезним числом гелікоптерів, своєю архітектурою і,звичайно,
хмарочосами.
Як і у більшості південних та
південно-східних штатів, місто було

центром європейської іміграції, зокрема з Західної
України. Кількість нащадків
українців у місті — до 10 000,
переважно з іміґрації 19471950 років, в місті діють українська католицька і українська
православна парафії та кілька
українських товариств (одне з
яких, ми, звичайно, відвідали
завдяки почесному консулу
Жоржу Рибці).
Після прохолоди Курітіби
та Ігасу, місто здалося нам
спекотним та важким. Люди в
ділових костюмах поспішали
на роботу, куди не глянь - скрізь висо-

своєю мовою, навіть найупередженіший
атеїст подумки у когось просив допомоги. Напис про турбулентність не згасав
усю ніч. Можливо люди, які часто літають, не зрозуміють мого хвилювання,
але справа не в частоті польоту. (Згідно
з статистикою треба літати 13 років щоденно аби гарантовано потрапити а авіакатастрофу) . Та з іншого боку, коли в
небі природа грає в свої ігри, а ти сидиш
у маленькій залізній коробці на висоті
більше 2 кілометрів…залишається лише
віра в Бога, бо ти знаєш що твоє життя не
в руках пілота, не залежить від літака чи
грози. Все вирішить доля.
Коли о сьомій годині ранку золоті
промені сонця занурювались у зефірні
білі хмари, я подумала, що це безперечно, один з найкращих
ранків в моєму житті.
Але десь в глибині моєї свідомості поселилася підступна аерофобія.
На цьому пригоди не закінчилися.
Через грозу в Сан-Пауло і дуже не раціональне планування аеропорту Шарля де Голя в Парижі ми запізнилися на
найдорожчій рейс в рідну Україну! Чуже
місто, незнання французької мови та
небажання французів відповідати англійської доводило до відчаю. Нарешті,
нас пересадили на інший рейс. Ввечері,
невеликий аеробус сів на злітну смугу
столиці. Холодний, брудний Київ з неприбраним снігом здавався найкрасивішим місцем на світі, повірте! Попри
всі негаразди і проблеми, ми любиму
нашу країну, любимо людей, котрі нас
тут чекають, любимо життя, яке ми тут
залишили.
Останній сюрприз від привітних
французів: наш багаж залишився в аеропорту Де Голя і прибув на два дні пізніше,
вже у Дніпропетровськ . Але то дрібниці.
Адже у вагоні поїзда, вночі на верхній полиці, за декілька годин до прибуття у Дніпропетровськ, я згадувала, як закохалася в Бразилію і дивувалася парадоксу: як
сильно я завжди прагну повертатися
•
на Україну.

PAULO І ДОВГА ДОРОГА ДОДОМУ
чать хмарочоси. На жаль, через брак
часу в Сан-Пауло ми провели лише
день, адже зранку вже вирушили до
аеропорту «Конгоньяс-Сан-Паулу» - попереду була довга дорога додому.
Недарма кажуть, що в цьому місті погода часто змінюється. Під час реєстрації, я побачила як після ранкового сонця
раптово зашаленіла злива - блискавка,
грім, сірий дощ….Я не уявляла, як літак
вилетить за таких умов погоди.
Ми просиділи в "Боінгу" близько 40
хвилин - пілот щоразу вибачався, пояснюючи, що умови погодні не дозволяють
нам вилетіти з Сан-Пауло. Зрештою,
він звернув нашу увагу на веселку, що
з’явилася з лівого боку, всі полегшено
зітхнули, застібнули паски безпеки і величезний Боінг 737 компанії Air France
почав злітати. Веселка була оманою.
Піднявшись десь на 1,5 кілометри через
вікно ілюмінатора я побачила найстрашнішу зливу в своєму житті: шалена синя
блискавка щосекунди розривала темне
небо, дощ гателив по ілюмінатору, крило, яке мені було видно, хиталося, ніби
метелик, а грім було чутно просто над
головою. Я бачила, як деякі люди хрестилися, кожен звертався до свого Бога

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ КРИВОРІЗЬКОЇ МОЛОДІ

Чудовий настрій, атмосфера неспокою, азарту, суперництва панували у Центрі
дитячої та юнацької творчості
«Дружба» Довгинцівського району 1 квітня. Саме цього дня
відбувся міський чемпіонат
команд Клубу веселих і кмітливих. Участь у конкурсі взяли 5
найкращих команд з навчальних закладів міста Кривого
Рогу: “Неформат” КПГ №24
Довгинцівського району, “Как
взрослые-2” КСШ №71 Жовтневого району, “9 квартал”
КЗШ №73 Інгулецького району, “107 елемент” КСШ №107
Саксаганського району, “Європейський розмір” КЗШ №85
Центрально-Міського району.
Розпочався КВК візиткоюпривітанням “Європейський
експрес”. Учасники підготували цікаві номери, за допомогою яких презентували себе,
відобразили свої погляди
щодо Європи. Кожен виступ
був неповторним, художнім і
артистичним.
Хотілося б відзначити,
що досить яскравим виявився і конкурс капітанів команд
“Місто очима інтуриста”. Капітани заздалегідь підготували

оригінальні відеосюжети про
Кривий Ріг, його околиці, звернули увагу на жителів міста, на
визначні місця, відзначили позитивні та негативні моменти.
В останньому конкурсі КВК
– музичне домашнє завдання
“Євробачення 2010” – команди досить вміло і в цікавих
формах розкрили недоліки
виступів виконавців попередніх років на Євробаченні, запропонували власні варіанти
художніх номерів.
Перемогу здобула команда “Неформат”, виконавська

майстерність, гумор, музичне
оформлення, культура мовлення, художнє оформлення
якої виявилися найкращими з
поміж усіх. Друге місце посів
“9 квартал”, а третьою стала
команда “Європейський розмір”.
Також компетентне журі
нагородило дипломами (номінація “Яскрава акторська
гра”) за артистизм Мирослава Мусатова з команди “107
елемент” та Ірину Задворну
– “9 квартал”. На конкурсі
члени журі визначали досвід-

ченого, оригінального, кмітливого капітана команди. Ним
став Костянтин Несвіта (“Как
взрослые-2”).
Кожен з присутніх гостей
отримав позитивний заряд
емоцій, залишився у гарному
настрої.
КВК допомагає розкритися талановитій, інтелектуальній, творчій, обдарованій
молоді; виховувати почуття
патріотизму, поваги до України, до рідного краю.
Лілія КОНОВАЛОВА.

•
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ПРО HANDMADE, ГРИБОФЕРМУ
Уперше в НГУ - конкурс
студентських бізнес-ідей!

Чомусь журі вважало, що перший
відкритий захист бізнес-проектів, який
проводився Центром розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ», не
буде настільки цікавим та серйозним.
Тому обійшлося без зайвого PR, який
зазвичай передує будь-яким заходам у
нашому житті. А даремно! Все пішло як
по маслу! Всі учасники підготувалися
дуже добре (яскраві презентації, переконливі доповіді, емоційні відповіді на
запитання). І цим настільки збили з пантелику суддів, що вони не змогли визначити переможця того ж дня і вирішили
оголосити своє рішення через деякий
час, змушуючи похвилюватися своїх
підопічних.
До складу журі першого конкурсу
бізнес-ідей входили: голова - проректор з ФЕР А.Ф. Косолапов, головний
інженер І.В. Гончарук, завкафедрою
автомобілів та автомобільного господарства К.М. Бас, викладач кафедри
менеджменту організацій Ю.С. Рожко,
викладач кафедри економіки підприємства О.А.Марченко, директор Бізнесінкубатора М.С. Пашкевич. Можна зазначити, що члени журі виконували свій
обов'язок гідно, а головне - професійно.
Кожен проект був прокоментований із
глибоким знанням справи, незважаючи
на те, що проекти охоплювали найрізноманітніші сфери людської діяльності. Та
головне - це позитивний настрій, який
випромінювали наші старші наставники, шукаючи у бізнес-ідеях перспективу
для розвитку й неповторну «родзинку».
Ми вкотре відкрили для себе, які всебічно розвинені люди працюють у нашому
рідному університеті!
А тепер до головного! До переможців та їх креативних бізнес-ідей! У
номінації «БІЗНЕС-ІДЕЯ» перше місце поділили між собою студентка ФМ
Олександра Гаврилишина та студентка
ФЕФ Марія Піддубна. Друге місце посів
студент ФБ Станіслав Купцов.
Авторка цих рядків Олександра Гаврилишина представила бізнес-проект
із солодкою назвою «Chocolatiere». Насправді, він був вигаданий моїми друзями з Києво-Могилянської академії,
де й був успішно втілений. Бізнес-ідея
полягає у виготовленні handmadeшоколадних виробів на замовлення.
Його родзинка полягає у легкості впровадження: багатотисячне студентське
середовище (такий близький та рідний
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Під завірюху і негоду,
Серед буяння в світі зла,
Чи не піти в свою господу,
Чи не зложити й нам весла?
Замкнути серденько від миру
Й наладнувати свою ліру
Для власних мук, для власних сліз,
Для потайних лише погріз,
Бо там, на шарварку людському,
Де брат на брата точить ніж,
Де повселюдне йде рабіж, Там не чутно буде нікому,
Серед гармидеру й турбот,
Моїх пісень, моїх скорбот!

споживач!), нестандартність форм цукерок (всі підручні засоби йдуть у хід!), та
головне - швидкість виготовлення (не
треба кудись бігти, день - і все готово)!
Вже зараз дівчата заробляють на цьому
свої перші самостійні гроші, отримують
прибуток та дарують неймовірне задоволення своїм друзям!
Марія Піддубна вивчала ринок смаженого насіння соняшнику в рідному
місті Новомосковську, в результаті чого
запропоновувала розширити асортимент, додавши смаку ванілі. м'яти, бекону, а також антинікотинові інгредієнти.
Журі дуже довго обговорювало ідею.
Виявляється, наші судді дуже обізнані з
питанням збуту соняшникового насіння,
бо висловили силу-силенну коментарів,
пропозицій та порад щодо втілення цієї
ідеї в життя.
Ідеєю створення «Грибоферми», яка
може приносити значні прибутки, захопився Станіслав Купцов. Виявляється,
грибний ринок України заповнений лише
на 30%. Навіть ці тридцять відсотків займають постачальники з Польщі! Тому
підприємливий студент зацікавив усіх
присутніх проектом вирощування грибів,
обсяги яких змогли б задовольнити споживчий попит на цей корисний та смачний продукт.
У номінації «KNOW HOW» перше
місце посіли двоє студентів ФБ Євген Андронович та Максим Шевченко.
Хлопці підійшли до можливого бізнесу
по-чоловічому, запропонувавши вдосконалену технологію виготовлення цегли. Їх презентація була простою, а тому
й доступною навіть для дуже далеких
від будівництва студенток-економісток.
Концепція ідеї полягає у новому методі
прогрівання цегли мікрохвильовим випромінюванням, після чого вона повинна
стати міцнішою, довговічнішою, а головне - дешевшою. Єдиною перешкодою
на шляху до втілення цієї ідеї є відсутність експериментальної бази для розробки та тестування необхідної печі для
обпалювання цегли. Але судді люб'язно
запропонували можливості університету
та його лабораторій для розробки зразка цієї печі, адже якщо намагання хлопців
увінчаються успіхом, то їх винахід принесе користь українському суспільству.
У номінації «БІЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА»
перше місце посіла студентка ФМ Ольга
Авраменко. Вона взялась за трепетну
для кожного з нас тему! Літні люди, їх по-

***

Ні, тричі ні! Хай краще струни
Порве мій стогін навісний!
Коли кругом в дочасні труни
Борців лягає гурт тісний,
Коли юнацька сила в'яне,
А там сміється щось погане, Не про кохання, не про рай,
Поспівче, голосно співай!
Але розваж словами брата,
Що й не виходить із заліз:
Скропи росою твоїх сліз
Ті рани від ударів ката
Й душі замученій, слабій,
Відвагу піснею навій!

Сергій БУРЛАКОВ

Й ТАКЕ ІНШЕ

треби, переживання та життя! У
кожного з нас є бабусі й дідусі,
літні батьки, близькі родичі похилого віку або просто самотні
сусіди. Увагу дівчини привернула бізнес-ідея організації дозвілля для найповажнішої категорії населення. «Ми піклуємось про
дітей, будуючи для них розважальні
комплекси, табори літнього відпочинку,
садочки тощо. А чому аналогічні заходи
не передбачити для людей похилого
віку. Провідні бізнесмени настільки захоплені роботою, що їм бракує часу на
спілкування з літніми батьками. А між
тим вони так потребують саме живого
спілкування» - розмірковувала авторка ідеї, її проект має символічну назву
«Аntістарість». Це сучасний комплекс
відпочинку для людей похилого віку, які
також бажають відпочивати зі смаком у
колі своїх друзів та ровесників. Ця презентація підкорила всіх присутніх своєю
щирістю, відвертістю та зворушливістю,
тому що Ольга торкнулася проблеми
соціального характеру та знайшла своє
оригінальне рішення. І хоча бюджет проекту за підрахунками потребує мільйони
гривень, судді відразу зорієнтувалися
та висунули свою зустрічну ідею: організувати такий одноденний відпочинок
на базі оздоровчого комплексу «Гірник»
у першу чергу для співробітників гірничого, які все ще молоді душею...
Перше місце у номінації «ЖИТТЯ
УНІВЕРСИТЕТУ» посіла студентка ЮФ
Анна Мар'яш. У її проекті судді були
більше вражені не стільки презентацією, скільки вмінням дівчини емоційно
себе контролювати під час виступу і
відповідей на запитання. Слід сказати, що це було найкращою рекламою
ефективності її проекту, адже вона запропоновувала суддям курс тренінгів із
самоконтролю та емоційної стриманості. Стратегія виступу була вибрана дуже
вдало, адже нічого так не переконує в
успішності результату запропонованих
тренінгів, як демонстрація результатів
на власному прикладі.
Отже, усі учасники змогли гідно
презентувати свої проекти та змусили усіх впевнитись у компетентності та
конкурентоспроможності студентів Національного гірничого університету на
ринку економічних відносин нашої держави.
Хочеться запросити інших студентів проявити себе і взяти участь у цьому
надзвичайному заході!
Олександра ГАВРИЛИШИНА.
студентка НГУ, група ЕМ-08-3.
•

***

Боюсь пройтися босим по росі,
По вранішній,
Чиї ж то, справді, сльози?
Які їх пролили на землю грози?
Хто цноту загубив у цій росі?
Хай діти пробіжать,
Хай тихо вітер
Чи сонечко їх зіп’є молоде,
Чи підберуть широколисті віти.
Ще мить одна І яблуко впаде,
І спекою дихнуть важкі покоси...
І побіжить моє дитинство босе
По чистих росах В сонце! Навпрошки.

•
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Іван ДАНИЛЮК

ДО ПЕРШОЇ
КРОВІ

У місті П. їм дали тижневий перепочинок. Освіжені
новобранцями частини пішли далі, до Дніпра, а окремий
поріділий батальйон зв'язку
майора Терещенка, що не
поповнювався від самої Курщини, розмістився в спалених казармах і конюшнях
довоєнного кавполку. Залишивши за старшого начальника штабу, Терещенко взяв
свого улюбленця — ротного
Собковича, і вони попрямували до базару. Назустріч їм
рухалися впряжені у візки з
домашнім скарбом виснажені люди, що поверталися
до своїх домівок. Підлітки з
недбало закушеними в зубах самокрутками зривали
німецькі об'яви на двоповерховому будинку з вищербленою аркою, а різкі пориви
жовтневого вітру хляпотіли
можливо вперше за останні
два роки відчиненими віконницями.
Терещенкові місто було
знайоме. В мирний час він
двічі приїжджав сюди в складі комісії з інспекторською
перевіркою територіальної
армії. Висновки були невтішними. Командири, призвані
з запасу для заміни вибулих
після чистки, слабо орієнтувались у тактиці, дехто не
міг навіть назвати нормативну кількість бійців, які можуть розміститися у вагонітеплушці. Але звіти писалися
з врахуванням перспективи
освоєння військової науки,
підкресленням високого бойового духу і готовності не
пошкодувати власного життя, якщо настане така необхідність...
Повертаючись до Харкова у спецвагоні, пили чай і
майже всю дорогу мовчали.
Ніхто не був упевнений в тих,
хто сидів поруч. Війна розвіяла спогади тієї служби, в
пам'яті лишився тільки один
фрагмент: коли прибули на
вокзал, до підполковника
Шароєва підійшли двоє в
цивільному, і він, опустивши
голову, швидко попростував
з ними, майже стиснутий з
боків. Лейтенант Терещенко
хотів, було, щось сказати,
але керівник комісії так глянув на нього, ніби хотів за-

тулити рота важкою текою з
документами.
Не доходячи до базарних воріт, Терещенко вловив
у повітрі запах пива, і давно
забуте відчуття мирного побуту пройняло його домашнім теплом. Вони занурились
у базарну веремію, де через
кожні два метри у самісіньке вухо кричали: "Що продаєш? Голки, цигарки, цукор
є?" Хоча в офіцерів не було ні
речмішків, ні польових командирських сумок. Запах пива
наближався, доки перед очі
не постав дерев'яний балаган
з написом "Духан". Всередині
було тісно, накурено й вогко.
Якийсь обшарпаний чоловік
на колодянці гукнув:
— Адо, ану пива бойовим
командирам!
Ада виявилась привабливою молодицею, от тільки
хустка, напнута по самі очі,
робила її схожою на черницю.
— Звідки пиво, красуне?
— спитав її Терещенко.
— Місцеве, — відповіла
вона, не підіймаючи очей.
— Завод і при німцях працював, — додав той, що був
на колодянці. — І ця точка —
теж, тут підпільники наші зустрічалися... Ада всіх знала...
Звідси їх прямо на шибеницю
й повели.
— А як же це хазяйку заодно не замели?
Голос цей з металевими
нотками прозвучав з кутка. І
Терещенко упізнав уповноваженого особливого відділу
капітана Китайцева, який був
у цивільному костюмі. Потому Китайцев допив кількома
ковтками бокал і кинув у бік
стойки:
— Доки ми кров свою проливали, вони тут німцям підстилалися...
Терещенка аж струсило.
Здалося, що ці брудні слова
хтось лийнув на адресу його
сестри, якій в роки окупації,
щоб не померти з голоду
разом з дітьми, довелося
повернутися на свою стару
роботу в комунгосп. Про це
після звільнення міста вона
написала йому в листі. І він
вирішив переслати їй продатестат — з близької рідні в нього більше нікого не
було.

Різко поставивши так і
не початий бокал, він зробив
кілька кроків до Китайцева і
коротко змахнув правицею.
Від удару чи то з носа, чи з губ
Китайцева червонясто бризнуло. Той іще не прийшов до
тями, як Терещенко вихопив з
кобури пістолета, і в цю ж мить
на його руці повис Собкович.
Постріл в підлогу в одну мить
вимів присутніх на базарний
майдан. А натомість на порозі
виросли троє військових.
- Я начальник патруля
старший лейтенант Шарафутдінов! Ваші документи!
Два автоматники позаду
нього клацнули затворами.
Китайцев швидко сунув йому
посвідчення, і той сказав:
"Ясно", одночасно приставивши руку до козирка.
— А цих — арештувати!
Здати зброю!
Терещенка і Собковича
вели містом до комендатури,
і перехожі кидали вслід репліки:
— То перевдягнених поліцаїв ведуть, ич, гади, як нафабрились!
— Та ні, кажуть, диверсантів спіймали — з станції
сигнали передавали своїм
літакам...
Доки вони дійшли до комендатури, Китайцев уже був
там. Собковича одразу відпустили, а Терещенка відвели
на гауптвахту. Трохи роздивившись, він помітив на підвіконні заґратованого вікна
недопалок, і дуже захотілося
закурити. Але сірники й цигарки разом з документами
були вилучені. Сівши на розхитану табуретку, Терещенко
тільки тепер побачив, як густо розписані, певно цвяхами,
стіни: "Наші близько — не
хочеться помирати", "Прощайте", "Передайте матері,
хай не жде. П. Синько", "Нас
продав В. С. К."
У дворі почулися голоси.
З-поміж них упізнав знайомий — його начштабу капітана Покотила.
Комендант грубо сказав
йому:
- Капітане, ідіть звідси і
займіться, краще, наведенням порядку в батальйоні. А
з вашим комбатом трибунал
розбереться, будьте певні.
Тільки тепер Терещенко збагнув, у яку халепу вліз.
Безперервні бої, нервове
перенапруження, життя на
межі людських можливостей,
щоденні смерті приглушили
відчуття самозахисту, небезпеки звідти, звідки її не чекав.
Через стелю чулося гупан-

ня чобіт на другому поверсі
і дзенькіт телефонів. На ніч
принесли шинелю, і Терещенко, накинувши її на плечі та
підмостивши під себе поли,
так і продрімав до ранку, сидячи на підлозі.
Управління тилами і наступаючими частинами розмістилося на ближніх хуторах,
бо до міста ще проривалися
"юнкерси" і бомбили автоколони, що везли плавзасоби
до Дніпра. Маси піхотинців,
перемішаних з необмундированими, йшли обіч проїжджої
частини. З боку Новомосковська долинали безперервні
громи.
Терещенку принесли чаю
зі скибкою хліба, на якій лежав шматочок оселедця. Не
встиг він проковтнути все те,
як оббиті металом двері знову
рипнули, і вчорашній старший
лейтенант сказав: "Товаришу
майор, на вихід!"
У дворі стояла "емка" з
працюючим двигуном. Терещенко зрозумів, що це за
ним. А за хвилин десять уже
під'їжджали до школи, над
якою стирчали антени, тяглися різнокольорові дроти.
В учительській, так він визначив призначення доволі великої кімнати, за двома щільно
приставленими один до одного столами сиділо п'ятеро
військових. Терещенко хотів
за звичкою віддати честь, але
старший конвою випередив
його:
— Товариші члени трибуналу, арештований майор Терещенко доставлений...
Лисіючий полковник з нездоровим жовтуватим обличчям одразу запитав:
— Звідки ви знаєте продавця пивниці?
— Вперше побачив.
— З яких мотивів ви вступилися за неї?
— З чисто людських.
По тону запитів Терещенко відчув, що все не так просто, як здавалося.
— А чи вам відомо, що в
неї сумнівне окупаційне минуле?
— Звідки мені знати?
—...І нею займаються органи. Знаючи в обличчя Китайцева, ви свідомо підняли
руку на офіцера держбезпеки, що був при виконанні
службових обов'язків.
— Я підняв руку на чоловіка, який образив жінку.
— Про бійку офіцеріввизволителів у пивниці вже
говорять у місті. Ви, бойовий
офіцер, розпускаєте руки,
даєте волю нервам там, де
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вам взагалі не треба було
з'являтися. Йде війна, а вам
пива захотілося. А ще орденоносець...
— Я свої ордени заслужив
кров'ю.
— Ніхто в цьому не сумнівається, але нас ніхто не
зрозуміє, якщо ваш вчинок
буде спущено на гальмах.
Товариші члени трибуналу, є пропозиція відправити
майора ротним в штрафбат
із збереженням звання і нагород.
Усі проголосували "за"...
Коли Терещенко вдихнув
після прокуреної кімнати чисте повітря, боляче кольнуло
під серце: ''Довоювався!"
— Тобі, майоре, ще повезло, — сказав начальник
конвою, — побачив би
ти, як учора тут двом
погони зривали...
— За що?
— За те, що пожаліли своїх людей і не
розпочали атаку без
артпідтримки.
У
Підгородному,
куди прибув попутками Терещенко, вулицею снували бійці без
зброї. Майор минув
групу курців, що сиділи на колоді, жоден з
них не встав і не віддав честь. Обривки
слів долітали до нього,
коли ступив на поріг
штабу:
— Кажуть, на тому
боці в німця спирту,
хоч залийся.
— Нап'єшся води
дніпровської, доки до
нього доберешся!
— Я не проти перед смертю вволю
спиртним побалуватися — до
війни любив це більше, ніж жінок...
— Вам сюди, — сержант з
пілоткою під погоном показав
на двері, ніби давно знав майора і був з ним запанібрата.
Назустріч
Терещенкові
повагом підвівся підполковник — на гімнастерці в нього
не було жодної нагороди, хоч
мав три нашивки за поранення.
— Семижонкін, — глухо
сказав він, простягаючи руку,
— мені дзвонили про тебе.
Часу немає - приймай другу
роту.
— Мені б бритву, поголитися...
— Спитаєш старшину
Мамченка, він все організує.
У хаті, куди завів його
Мамченко, на столі вже парувала картопля, стояв глечик

кисляку, на тарілці звабливо
лежали кружальця солоного
огірка.
— Ну що, товаришу майор, за знайомство? Мамченко швидко висмикнув з речмішка пляшку самогону, але
Терещенко зупинив його:
— Заховайте — не до цього.
— Слухаю, — з жалем одказав Мамченко.
— Яка обстановка в роті?
— Сорок шість чоловік
колишніх зеків — добилися
відправки на фронт, решта з різних частин загриміли за
порушення військової дисципліни. Є й самостріли...
— Взводні всі?
— Один інтендант, потрапив сюди за розтрату майна,

рещенко Мамченкові, ніби це
не стосувалося сапера.
— Ясно, — першим відповів старлей. — Буде виконано, майор...
Через півгодини Семижонкін викликав усіх командирів і поставив бойове завдання. Зброю мали видати
за півгодини до посадки в
човни.
— Передайте всім, що
назад дороги немає — позаду стоять заградоотрядчики.
Тож краще від німецької кулі
— так і поясніть. Мертвим —
честь, слава — живим. Зрозуміли мене?
Терещенко з Мамченком
оглядав човни, які підтягували
з потрощених садочків його
люди. Дехто відривав шматки

та старлей-сапер, який відремонтував моста так, що
ледь генерала не вгробив на
"джипі", і я — попав сюди...
випадково.
Старший
лейтенантсапер лежав одягнутий в сусідній хаті з брудними чобітьми на ліжку.
Виплюнувши недопалка,
не підводячись, іронічно кинув:
— Ну, що, майор, кров'ю
скупимо свою вину перед
Батьківщиною?
— Я її вже достатньо пролив...
— Та ні, це не враховується — свіжої треба, щоб
змити ганьбу. Або груди в
хрестах, або голова в кущах
— тут іншого не передбачено.
Штрафбат!
— Через п'ять хвилин бути
в своїх взводах, — сказав Те-

тканини з обмоток, щоб заткнути щілини в днищах.
— Може, в карти зіграємо
в останній раз — на інтерес?
Той, хто сказав цю фразу, наткнувся на мовчазні погляди
товаришів.
У теміні зафуркали коні,
з'явилися обриси підвод. То
привезли зброю — автомати впереміш з трилінійками.
Мовчки розбирали їх, розсовували по кишенях обойми,
клали в речмішки диски, гранати.
В
холодних
місячних
зблисках захмареного неба
виднілися зірвані прольоти
мосту, кілька острівців. Ракети з того боку злітали, як
хвостаті змії, і гасли у свинцевих хвилях.
Семижонкін, з загостреним обличчям людини, яка
страждає на виразку шлунку,

обходив роти, перевіряючи
готовність, даючи на ходу
вказівки.
— Майор, — звернувся
він до Терещенка, — твоя
рота буде центровою і відчалить першою. Візьмеш мого
телефоніста з котушками і що
завгодно роби, але зв'язок з
тим берегом щоб був. Інакше
артпідтримки не ждіть.
— Це якщо вдасться проскочити й зачепитися, — відповів Терещенко.
— Комусь удасться — не
всім же сьогодні помирати.
Під хатою лежали трофейні котушки з червоним телефонним дротом. Терещенко
розпорядився взяти їх усі,
щоб розмотувати одночасно
з двох човнів: обірвав один —
може, вціліє інший.
Човни м'яко розрізали воду і стали набирати
ходу — замість весел в
руках бійців були шматки
дощок.
Хтось тихо сказав:
— Ну, оце якраз і перевірю, що мені на роду
написано: втопитися чи
повіситися?
— Замовкни! — обірвав його хтось, — краще
помагай гребти!
Човни спочатку йшли
кучно, а потім течія потроху почала їх віддаляти один від одного. "Це
краще. Коли помітять
— менше шансів для попадання", — подумав Терещенко, вдивляючись в
обриси правого берега,
що наближався. Раптом
з острівця шугнули одразу дві ракети, ніби їм
напереріз, і кілька човнів
із згорбленими фігурами
стало видно, мов на долоні.
"От чорт, — лайнувся про
себе Терещенко, — німець
посадив своїх сигнальників
посеред ріки..."
Звідти знову зірвалися спалахи, і почулася гортанна чужа мова — видно,
зв'язківець передавав тривогу своїм. Терещенко зрозумів,
що їх виявлено.
На сусідньому човні, ніс у
ніс, рухався Мамченко зі своїми людьми. На кормі в нього
стояв "дігтяр".
— Мамченко, ану довбони
по острову, — щоб заткнулися! — крикнув майор.
Мамченко плюхнувся на
дно човна, вкрите по кісточки водою, і навів убік острова
цівку кулемета. Як тільки нові
ракети злетіли звідти, довга
черга розрізала тишу. Гарячі
гільзи зашипіли у воді. А в цю
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мить почувся ниючий свист, і
за метрів двадцять здійнявся
фонтан чорної води.
— Не зупинятись!
Цю майорову команду
швидко передали далі. Назустріч несло оглушену рибу.
Три міни підряд вдарили
позаду. Хтось зойкнув. Котушки розмотувалися з натяжкою — значить, дріт ще
цілий. Чергові міни врізалися
між другим і третім взводом.
Один човен став сторчма, і
люди посипались з нього разом з патронними ящиками.
Живі несамовито гребли. І ось
вже висока обривиста стіна
правого берега виросла над
човнами Терещенка й Мамченка. Згори полетіли гранати. У відповідь зірвалися з запобіжників ППШ. Побачивши,
що телефоніст звисає з борту,
майор схопив котушку з телефонним ящиком і стрибнув за
борт. Вода була попід руки.
Холоду не відчував. Важка,
тільки-но почата котушка, яку
встиг з'єднати, ще будучи живим, телефоніст, тягла на дно.
Майор пірнув і відштовхнувся
від нього в бік берега. Виповзши на пісок, покрутив ручку
апарата:
— Я правий берег, як чуєте мене?
— Чую, чую — молодець,
— прохрипів Семижонкін. —
Зачіпайся, як можеш — підтримаю!
— Товаришу майор, —
прошепотів йому старшина
Мамченко, — треба трохи
вбік — там пологіше. — І вони
поповзли правіше місця висадки. Згори знову полетіли
гранати. Ніхто на це не відповів. Поранені корчилися на
піску, закушуючи губи, щоб не
виявити інших.
Мамченко з двома бійцями швидко намацав виступи і першим видряпався на
вершину — за метрів десять
бовваніли кілки з колючим
дротом. У перших проблисках досвітку він помітив, як
над траншеєю з'явилися каски, вони рухалися до них. З
бліндажа вдарив кулемет, і
кулі врізалися в пісок майже
поряд. Мамченко неслухняними руками рвав з брезентової сумки кулеметний диск.
Терещенко наліг вухом на телефонну трубку:
— Нас, видно з усього,
обходять. Де твоя артилерія,
комбат?
— Погано чую тебе, майор!
— Де твоя артилерія?
— Ти що, майор, не зрозумів свого завдання? Ви
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приманка, дивізія переправляється вже в іншому місці,
— там артилерія. Людям не
кажи, бо одразу скиснуть.
Спробуйте зачепитися за
траншею — буде легше!
Там, де висадилися залишки третьої роти, стрілянина густішала, то був, мабуть,
один з вузлів оборони. Звідти
прибіг з заюшеним кров'ю обличчям зв'язковий і попросив
взвод на підтримку. Терещенко виділив йому трьох автоматників, а останнім наказав
окопуватися — дротяну загорожу перед німецькою траншеєю різати було нічим. Він
кинув телефонний апарат і направив бінокль у бік бліндажа,
що фронтальним вогнем сік у
те місце, де мала бути перша
рота. Звідти слабко огризалися короткими чергами.
— Що будемо робити? —
підповз до майора старшина.
— За хвилин двадцять зовсім
розвидниться, і нас постріляють тут, мов куріпок.
— Треба сколотити штурмовий взвод. Підбери найміцніших, — наказав майор.
— Там зеки вцілілі переживають, що кулі їх обминають, бо після першої крові вже
не зек, а рівноправний боєць
Червоної Армії. Це й нас з
вами стосується, майор.
Незабаром
підповзли
дванадцятеро — за пазухами
в них цокотіли диски.
— Зібрав, що міг, і боєприпаси з убитих — теж. Терещенко розділив їх на дві
групи, призначив старших.
— Будь спок, майор! —
прохрипів прокуреними легенями один з золотою фіксою,
— розмажемо тих, що в бліндажі, по дошках, як соплі...
Терещенко зняв автоматний ремінь і зв'язав три гранати РГД. Так зробили й інші.
— Головне — розірвати
колючку, а там і траншея поряд, — підбадьорив людей.
Групи поповзли в напрямку визначених орієнтирів. І
майже одночасно в трьох місцях прогриміли вибухи гранат.
На повний зріст всі кинулися в
проходи. Кулемет з бліндажа
повернув свинцевий струмінь. Мамченко, затриманий
шматком дроту за ногу, завис
на кілку, ужалений кулями в
шию.
— Не спинятись, — крикнув майор і першим скотився в хід сполучення. За ним
— ще троє. Гранати, кинуті
бійцями лівої групи, не досягли мети. Кулемет повернув
дуло з розтрубом на кінці і
за кілька секунд їх автомати

замовкли. Цей момент майор використав для кидка по
траншеї з тильного боку бліндажа. За поворотом прямо
на нього вискочив німецький
автоматник з білим обличчям. Майор випередив його
двома пострілами в обличчя
з "ТТ". Боєць, що біг за ним,
відштовхнув падаючого німця
і зрізав впритул іншого. Але
той встиг натиснути на спусковий гачок. Довга черга увійшла бійцеві в живіт.
— Майор, — прохрипів
він, сповзаючи по стінці траншеї, — я чистий, чистий...
Терещенко зрозумів його
передсмертну радість, висмикнув у нього з-за пояса
протитанкову гранату і поставив на бойовий звід. На
мить здивувався, що самого
досі навіть не зачепило. У голові билася фраза старлеясапера: "Майор, нам тільки
до першої крові — і все спишеться".
Від вибуху протитанкової
металеві двері ввалило всередину бліндажа. Увірвавшись, він побачив крізь дим
спину кулеметника, який, стоячи на вистріляних коробках,
тремтячими руками заправляв у прийомник нову стрічку. Ударна хвиля не зачепила
його. Майор в гарячці схопив
кулеметника за ногу. Але чобіт знявся, і Терещенко впав
навзнаки. Німець обернувся і
вихопив з-за пояса широкий
багнет. Він був молодий і гнучкий, мов кішка. Одним стрибком опинився над майором
і з виряченими очима заніс
руку. В останню мить майор
відсахнувся, і націлене в груди лезо з хрускотом увійшло
в передпліччя, і раптом рука
німця ослабла, то останній з
живих бійців розтрощив йому
прикладом голову. Кров, що
вдарила в німця з рота, залила майорові обличчя. Провалюючись в небуття, він почув
громовите "ура"...
Коли санітари побачили
винесеного бійцем з бліндажа закривавленого майора,
то подумали, що мертвий.
— Живий майор, — блиснув фіксою боєць, затуляючи
пілоткою розрубане осколком підборіддя, — нам би такого бугра в зоні — горя б не
знали...
За іронією долі Терещенко знову повернувся до Павлограда — в госпіталь. Собкович випадково дізнався, що
комбат у місті, — повідомила
знайома медсестра. Але побачити комбата не вдалося.
Вночі
доукомплектований

батальйон з новим командиром був піднятий по тривозі
і посаджений в ешелон разом з іншими резервістами.
Через два тижні майор уже
виходив на вулицю. А одного разу вирішив одвідати
пивницю. На його подив Ада
так і працювала. Терещенко
нагадав їй сцену, що розігралася тут півмісяця тому.
Ада відповіла, що не забула
його і запросила після робочого дня додому. Вони пили
чай і дивилися одне на одного, ніби намагалися упізнати
щось давно забуте.
— Я й забув, — сказав
зніяковіло Терещенко. І витягнув з кишені шинелі, що
була на вішалці, банку тушонки.
— Мені незручно, — сказала Ада, — це ж ваш пайок,
ви ослабли після поранення.
— Нічого, аби кістки —
шкіра і м'ясо наростуть, —
відповів Терещенко. — Між
іншим, мене звуть Вадимом.
Затятий холостяк.
Ада, знявши свою хустку,
стала зовсім іншою, молодшою і ще вродливішою.
— Ви... Вадиме, не думайте — за мене вцілілі товариші сказали слово, де
треба, зняли наклеп...
— А я й не вірив у те. Така
жінка, як ви, не може бути іншою, я впевнений.
...Терещенку
здалося,
що він лежить у материній
хаті — такі ж вибиті фіранки
на вікнах, старовинний комод, високі подушки. Ада
крізь сон шепотіла до нього:
"Ти не думай, я не така..."
А незабаром майор Терещенко одержав нове призначення. З Прибалтики він
написав Аді першого листа.
Вона довго не відповідала.
Надіслав другого, третього... І ось вона врешті відгукнулася: "Вадиме, я не хотіла
тебе зв'язувати, довго думала. Хто я? Проста продавщиця. А ти — офіцер. Хочу
лише, щоб ти знав: у нас
буде дитина. Бережи себе.
Твоя Ада".
Командир полку підполковник Терещенко був списаний з армії після п'ятого
поранення в січні 1945 року.
Він забрав Аду з дочкою до
себе в Полтаву. Вони прожили двадцять щасливих років, але старі рани вкоротили
життя Вадиму Терещенку. 10
травня 1965 року, на другий
день після вперше за повоєнні роки гучного святкування Дня Перемоги, його
•
серце зупинилося.
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Раїса
ХЕЙЛИК
(США)

МІСТ ЧЕРЕЗ ОКЕАНИ

(Продовження. Початок в попередньому номері).

КАРАЯКА
В глибині джунглів життя
виглядало іншим, встаєш зі
сходом сонця, йдеш спати,
коли потемніє, приймаєш
тарантули, скорпіонів, гадюк
як щось природне, лишаючи
їх в спокої і вони роблять те
саме, думаю, взаємна пошана є закон джунглів, лише
щойно прибулі імігранти не
почувалися вдома, але для
нас, багатьох дітей, це був
рай, воля і збудження.
Невдоволення, безнадія
і страх почав залазити в кожну голову, розмови лишити
цей Богом забутий куточок,
який для нас, дітей, був безкінечним раєм, набирав розмаху.
Моя мама почала говорити з вітчимом як вийти з
цього місця, чим скоріше
тим краще, вона не хотіла,
щоб її діти виростали як дикуни, вона хотіла школу і відповідне помешкання між цивілізованими людьми, вона
не знала як це зробити, але
виконати це потрібно якнайскорше. Так що моя мама рішила вийти з цього рабства і
почала шукати спосіб. Власник плантації часами возив
робітників до міста, одного
разу мати знайшла претекст
поїхати з ним і, будучи там,
виробила план.
Отже, одного вечора ми
спакували наші речі і вночі
вийшли, окутані темрявою
навкруги, дивні страхітливі
звуки ехом відбивались поблизу і лісом, а ми все йшли
та йшли вузькою протоптаною тропинкою, здавалось,
цілу ніч поки не дійшли до
міста, де в маленькій хижині, котра більш виглядала на
ящик, хтось відчинив двері і
ми зайшли всередину. Знесилені, ми відпочивали на
наших саморобних валізах
аж поки мама вирішила вийти надвір.
Її не було довший час, вітчим почав турбуватись, але
незабаром вона явилась з
торбинкою фрукти та кілька малих круглих речей, що
виглядали як розплесканий
місяць. А це була щодення
венесуельська їжа, що там
називалась арепа. Мені і моєму молодшому братові вона
сподобалась відразу, але не
батькам. Національна страва арепа - це виробок вимоченої змеленої без шкірки
кукурудзи, пляцок який випі-

Частина друга

кався на вугіллі з дерева.
Присмак димку, печена
тверда шкірка, а всередині
м'яка субстанція, посипана
тертим білим сиром і помащено маслом. Пізніше вдень
прийшов білий чоловік, говорив з мамою по-німецьки.
Він був з Голандії, працював
ко-пілотом, моя мама побачила білу людину, наблизилась і попросила допомоги,
та ще була здивована, що
він говорив по-німецьки. А
мама, коли працювала на залізниці під час війни, вивчила дещо по-німецьки і могла
скомунікуватись. Він був тим,
хто запропонував кімнату і
виходить, що то був його гараж. Також повідомив, що в
скорому буде в місті вільний
апартмент до винайму для
нас. Довколо гаража було багато фруктових дерев і кущів,
на одному з них висіли дуже
пахучі фрукти, аромат такий
сильний, що неможливо відійти чи оминути. Пан Міло,
ко-пілот, показав нам котрі
фрукти були спілі, які називаються ґваява (guayaba). Тоді
він вказав на високе дерево з
гарним листям, на якому висіли жовті яйцеподібні фрукти
- це було хлібне дерево. Жовта фрукта - це є горіх, а коли
його скипятити і обчистити,
смакує як білий хліб, так що
мама назбирала цих жовтих
горіхів досить на солідний
обід. Дійсно смакувало як
хліб, бракувало масла.
Після кілької днів в гаражі,
прийшов п. Міло повідомляючи, що апартмент готовий до
нашої диспозиції. Прибули
в місто, і там, на розі головної вулиці стоїть білий двохповерховий дім з великими
вікнами, виблискуючи в тропічному сонці, я там стояла
дивуючись і вирішила в моїй
голові, що це найгарніша
конструкція в світі. Ми поселились на другому поверсі,
пан Міло запитав чи нам щось
потрібно. З'ясувалось, що він
мешкав на першому поверсі з дружиною і донькою. Ми
влаштувались в нашому помешканні і моя мама пішла по
деякі потрібні речі для нашого
нового життя в Караяці. Я не
знаю, як вона дістала плитку,
посуд, муки та м'яса - ми вечеряли по королівськи.
Цілий центер Караяки
складався з нашого двохповерхового будинку на вуглі, навпроти була аптека,
де продавались різноманітні
продукти, збоку бар (каба-

чок) і ресторан, де
також продавали
квитки на автобус,
але місце було таке маленьке, що лиш одна особа могла там вміститись, слідуюче
був гараж для ремонту, а далі
йшли приватні дома, колоніальної архітектури з великими вікнами з декоративними
дерев’яними артистично обробленими грати. Всі ці будови були скупчені одне біля
другого без проміжків, вони
йшли по контурі вулиці, котра
слідувала топографію гористої місцевості, на якому сидів
город. Вулиця, що вела до
головного парку, називалась
Сімон Болівар (визволитель
Венесуели від Іспанії), бюст
котрого стояв на високому
пересталі, довкруги високі
дерева, на котрих висіли орхідеї. В парку домінувала церква архітектури з колоніальних
часів.
Цей город був маленький,
за п'ять хвилин ти його проходив від кінця до кінця, і тільки
вийдеш за місто, відразу потрапляєш в соковиту джунглю
високих дерев, орхідеї на гілках десь високо, переплетено
ліанами та дерева манго, лимонів і ґрейпфрукти обплетені різнокольоровими квітами.
І пташинний спів. А як глянеш
в далину, гора за горою, далеко далеко як синя крапля,
видно море.
Вже час мені починати
школу. Школа мала перший,
другий і третій класи з одним
вчителем, все в одній кімнаті.
Ми були поділені в три ряди,
між якими був прохід. Вчителька щось говорила і писала на дошці, а я, не знаючи ні
слова мови, сиділа і переписувала те, що вчителька писала на дошці. Коли вона заглянула в мій зошит, на її очах
видно було здивування, вона
щось мені сказала, а я не розуміючи мови лиш дивилась
на неї.
Виходить, що я копіювала
лекцію третьої класи з дошки
і тому мене було церемоніяльно переведено до третьої
класи, з першої до третьої.
Невдовзі я вже могла боронити себе досить відповідною мовою, говорячи без
помилок. Один момент вирізняється в моїй пам'яті, коли
дехто з дітей запитав мене,
чи я піду в кіно. Мали висвітлювати фільм про Тарзана, я
помилково відповіла дієсловом в сучасній формі. Чуючи
їхнє насміхання довкруги, я
так засоромилась і розізлилась, що я відразу вирішила
вивчити мову так досконало,
що ніхто не зможе так нею

володіти, писати чи краще думати. Я їм покажу!
Моя мати, завжди відважна, через фінансові потреби
почала пекти пироги з м'ясом
в розмірі відкритого кулака і
давала покуштувати кільком
місцевим чоловікам, котрі
сиділи біля аптеки проти нашого будинку. Так що мамині
пироги пішли в хід відразу як
новий делікатес. Мама стояла з задоволеною усмішкою,
спостерігаючи як чоловіки
смакували її продуктом. Мала
розв'язку з виграшем.
За кілька місяців її заробіток з пирогів та іншого печива
був достатнім шукати наше
власне місце. Вона розізнала, що там в глибині джунглів
продається маленька хижина, і вона вирішила купити
те місце. З самого кінця города, дивлячись на захід, то
там можна помітити маленькі
червоні цятки поза верзівками дерев суцільної джунглі,
то там був наш табір неволі,
котрий ми лишили кілька місяців тому, тепер наша воля
була на кінці пальців, дякуючи невтомній праці та непокірного духу моєї мами. Наш
маленький дім розположений
на південь від города.
Отож, після купівлі хатихижини з подвір'ям ми туди
перейшли. Першої ночі залетів кажан-вампір і перелякав мене і мого брата. Вітчим
миттєво вловив кажана і тримаючи за крила, нам показав
лице цього створіння. То було
лице марева, я його не хочу
бачити знову. Решту ночі ми
спали тривожно, бо наша,
оптимістично кажучи так звана хата, це з тонких паличок
бамбу, кріз яких все видно.
Кілька паличок тримали кришу з листя пальми, а стіни
були нерівні і ніяк не досягали
до криші, дірки кругом, а двері тримались дивом, але для
нас це була воля, наша власна хата і мама сказала, що
вона з цього "ніщо" зробить
правдиву хату, маючи її біля
нас ми чулись безпечно.
Через ретельність моєї
мами хижина почала виглядати як типова українська хата.
Білі стіни, веселе вікно, солідні двері, всі дірки позакривані, рівна підлога, а збоку хати
наш вітчим збудував сарайчик, купив двоє поросят, мама
посадила грядку городини
перед хатою, поміж цитринових дерев було багато помаранчів, мандаринів, грейфрутів, лимонів та одна віддалена
пума-роза, запах котрої приваблював попугайчиків, було
повно бананів, майже спілих,
одне велике дерево агвакату,
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няшно і гарно, я боялась іти
до мого влюбленого куточка
під кінець фруктових дерев,
де я зробила мініатурну ілюзійну ферму з квітки банан.
Квіт банана виглядає формою
і кольором як синенькі, підвішена на кінці товстої гілки.
Зробила їм ноги з гілочок, маленькі горішки як очі, хвіст з
іншої рослини, так виглядали
мої прекрасні пурпурові корівки, мої свинки, повненькі
як належить, округлені і оранжеві, та інші неописимі зелені
бананові звірі.
Моя уява "фарма звірят",
з якихось причин приманювала кольорових метеликів, а я
сиділа тихо, щоб ловити їх за
крила і, залежно від кольору,
або їх відпускала на волю, або
затримувала для моєї колекції. Але скільки не старалась,
електрично синій метелик ніколи не попав до моєї колекції.

ВЕСТАЛІЯ
З часом, в школі я заприятелювала з дуже, для мене,
незвичайною дівчиною, в неї
було шість пальців на кожній
руці як також на ногах, вона
бажала бути важливою особою в моїх очах, була висока,
струнка, з чорним кучерявим
волоссям, котре звисало на
її спину, дуже бистра і повна
знання, розповідала мені про
звичаї звірів та створінь незнаних мені, дивні, але правдиві оповідання, навчила як
складати в рулончик матерію,
як вінок на голову для носіння
банки з водою, як скручувати
гілля, щоб нести на голові, а
саме головне показала мені
коротку стежину з села до
хати.
Або, ніколи не можна
вступити в річку чи ручайок,
бо можеш підхватити біларсію (bihlarzia), паразит, що
може залізти в твій організм
через шкіру, покласти яйця, з
яких великий черв'як ростиме
в твоєму шлунку, поволі витискуючи життя з твого тіла.
Або в дощовий сезон річки
розливаються і приносять піраньї (piranhas), котрі можуть
обчистити корову до кісток за
півгодини.
А є така малеселька транспарентна рибинка, що може
заатакувати людину чи звірину, що за покликом природи
спорожняється в воду, ця маленька рибина може пливти
по струмені сечовипускання,
залізти тобі всередину, спричиняючи жахливі болі. Також
про дуже отрутні змії, зеленого кольору, так ніби гілочка,
звисає як шнурочок з дерева,

коли її торкнеш, погане щастя. Поза тим, всі змії тут є
отрутливі, особливо так звана
кораль з червоно-чорними
полосками, ми обоє ходили
зі школи по коротшій тропині,
що Весталія мені показала.
То була лагідна прохолодносвіжа тропинка під зеленими
кущами повних незвичайних
фрукт. Було дуже особливе
дерево аннатто (annatto).
Фрукта з аннатто у формі
дзвіночка покрита колючками. Всередині червоне насіння. Це насіння вживалось для
фарбування губів або цілого
тіла в червоний колір. Ще
один кущ з багряними ягодами був як чорна фарба. Поки я
дійшла додому, то виглядала
як ФІГМЕНТ чиєїсь уяви. На
голові вінок з зеленого хворосту червоні і чорні стяжки
по лиці, чорні зуби. Вдома вивчила ще одну лекцію, червоний колір не можна було легко
змити, Весталія не показала
ту рослину, що вичищає колір
аннатто. Поза все, я з охотою
пішла збирати хмиз на другий
день з Весталією.
Ми зібрали стрічки з матерії зробити кола на голову
як протекцію від в’язки хмизу
і пішли балкою вниз у джунглі.
Спускатись було легко і весело, блискуче приємне тепле
сонце, запах квітів наповняв
повітря і ми почали справжню
працю, бо Весталія мусила
принести в’язку хворосту для
топіння в кухні.
Довго забрало назбирати хмиз, а ще більше часу забрало перевірити створіння
на листках, десятки маленьких мініатурних орхідей, квітів, звисаючих на незвичайно
довгих стеблинах, орхідеї,
що виростали на попаданих
дрючках, жабки завбільшки
в ньогтя, що своїм свистом
викликали бажання їх відшукати, так що пообіддя промайнуло перед тим, як почало темніти і раптово хлинула
злива.
Тихий дощ насунувся на
нас раптово, ми з здивованням глянули одна на другу, і
тоді Весталія ухватила лист
слонячого вуха, я зробила те
саме, і сидячи під щойно добутими зеленими парасолями в очікуванні кінця зливи,
ми дивились як краплі дощу
творили різнокольорові діаманти та інші ювелірні скарби, єдиний шум - це був дощ,
чомусь ми глянули вниз, а
кілька сантиметрів від наших
мокрих ніг, повзла спід листя
джунглі велика, сита довга
змія, Весталія дала сигнал
своїми очима бути тихо і не
ворушитись. Ми так сиділи,

здавалось вічність, затаївши
дихання, а наші очі приклеєні до повзучої маси. Дощ
вщух так скоро як і почався,
і ми почали підійматись вгору додому. Поклавши в'язки
хворосту на наші голови,
тримаючи їх однією рукою,
почали підійматись по мокрій слизькій тропинці, поволі і тяжко, роблячи кілька
кроків і слизаючись назад,
знову і знову, поки не викарабкались з провалля додому. Скаржилась на мене
мама, навіщо притаскала ці
дрова, вони нам не потрібні,
палимо примус керосином,
ти ж це знаєш, чому не покинула дрова, щоб легше
лізти додому? Але для мене
тяжко зрозуміти чому мені
дають таку лекцію, коли я
тепер можу скрутити вінок
на голову і нести на голові
будь-що так як це роблять
місцеві.
Мама замішує тісто,
щоб зробити пончики. Це
солодке тісто у формі балончика, варене у смальці,
а тоді посипаються цукром
і які з великою насолодою
розкуповують голодні пасажири. Вона накрила посудину рушником, насипала
цукру в полумисок, наклала
смальцю в сковородку і ми
всі пішли спати. Вона звичайно прокидається о другій
годині ранку, жаре пончики,
складає у велику корзинку,
захвачує перший автобус о
четвертій ранку з Караяки,
щоб прибути дві години пізніше до летовища Майкетії,
продати продукт і встигнути
на автобус додому.
Тієї ночі, через яскраве сяйво повного місяця, я
прокинулась опівночі, бачу
якийсь великий темний шнурок, що рухається. Я щось
бовкнула і всі розбудились,
запалили керосинну лампу і
бачимо, як караван великих
чорних муравок іде в полумисок, а друга низка йде
назад, несучи кусочки цукру. Всі заметушились, почали обливати керосином та
топтати муравок. Нарешті,
ми перервали муравинний
караван. Полумисок поставлений у посудину з водою,
вляглись всі спати. Три рази
на тиждень моя мама робить
подорож до летовища
Майкетії, її корзина
наповнена
солодкими пончиками для задоволення голодних
пасажирів. І роблячи
тяжку двохгодинну подорож назад.

Далі буде

коло якого встановили корито для прання та велику бочку
для води, яку треба було наповнювати - солідна віддаль
до струмка вниз на південь.
Мій вітчим найняв маленьку фронтову кімнату в
центрі містечка і почав своє
ремесло поправляти черевики, не здаючи справи, що
місцеві люди не носять черевики, а лиш місцеві сандалі,
котрі іменують альпаргата це чорні плетені стяжки, прикріплені до кожаної підошви.
Майже всі мешканці носили
ці сандалі за вийнятком більш
заможньої класи, котра, якщо
ж їх носила, то були вони різноманітних кольорів, але не
чорні. Пізніше, вже в дорослому віці, коли я вернулась до
Венесуели як турист, купила
дві парі цих альпаргатас і любила їх носити, тут де нема середньої класи, щоб побачили.
Шкода, що я не знала раніше
який комфорт їх носити.
Отож в мого вітчима торгівля йшла поволі, незважаючи на всі обставини.
Але, так як кожне нове
ремесло, притягало зацікавлених місцевих і з часом
вони почали приносити речі
для поправки або замовляли
нові черевики з крамнички
МУС'Ю, це назвисько, з презирством, давали чужинцям,
і це диво притягало їх провідати магазинчик. Так що все
пішло якось гаразд.
До школи було далеко і
щодня я мусила йти вузькою
тропинкою до села, спостерігала цікаву комашню, а особливо гадюк, що вигрівалися
на ранньому сонці, а їх треба
було оминати. Принаймні, це
не була джунгля, а лагідний
лісок з кущами, де було багато квітів та пташок. Діставшись початку села, глиняна
стежка переходила в ширшу
дорогу, а далі головна вулиця, нарешті, школа. Один
раз вертаючись зі школи і не
придивляючись де ступати, я
наступила і майже впала назад, на жовто-коричняві кола
гадини, я заверещала, в моїх
ногах виросли крила, ноги
стали скоріші за вітер і за гадюку, котра колом котилася
за мною, жах охопив мене і я
кричала найголоснішим звуком, що можна створити, бігла вниз і криком гукала маму.
Добігаючи до хати, побачила
маму, що стоїть напоготові з
мачетою в руках , я з розгону стрибнула декілька метрів
і хоч мама перерубала змію
надвоє, одна половина котилася далі. Тяжка лекція науки.
Решту дня провела в хаті, мені
не важно, що надворі було со-

(Правопис
збережено).

автора

•
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МОЛОДІ
УКРАЇНСЬКІ
ПРОГРАМІСТИ
КРОКУЮТЬ
ДО СВІТОВОЇ
ПЕРШОСТІ

У Дніпропетровському
національному університеті ім. Олеся Гончара на факультеті прикладної математики проходив II етап
Всеукраїнської
студентської командної олімпіади
з програмування серед
ВНЗ III-IV рівнів акредитації
східного
регіону
(Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської областей). Цей тур
став творчим змаганням
з професійної та практичної підготовки студентів у
мистецтві
комп’ютерної
алгоритмізації і створення
ефективних програм, що
реалізують обрані алгоритми.
- Міністерство освіти
і науки призначило наш
університет на три роки базовим вищим навчальним
закладом для проведення
регіонального
півфіналу
олімпіади, – розповіла декан факультету прикладної математики, доктор
фізико-математичних наук,
професор О.М. Кисельова. – Олімпіада, яка цього
року мала офіційний статус
1/8 фіналу чемпіонату світу
з програмування серед студентських команд під егідою
Association for Computing
Machinery (ACM), проводилась англійською мовою в
режимі on-line. Україна була
поділена на чотири регіони:
півфіналістів приймали також в КНУ ім. Т. Шевченка,
Сумському держуніверситеті, Таврійському університеті ім. В.І. Вернадського. В
ДНУ змагалися 39 команд, а
всього у 1/8 фіналу першості
світу взяли участь 130 українських команд.
Студенти-програмісти,
учасники олімпіади – це потужна інтелектуальна еліта.
Обравши програмування за
фах, вони вже забезпечили
собі цікаве, ймовірно за-

ЗОЛОТІ
ДУМКИ

можне майбутнє, пов’язане з
новітніми технологіями. Наші
випускники користуються попитом не тільки в регіоні, але
й за кордоном,– наголосила
Олена Михайлівна.
Про зміни у проведенні змагань розповів координатор від ДНУ, завідувач
кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізикоматематичних наук, доцент
О.Л. Хижа:
- Цього року введено
нові правила проведення
Всеукраїнської студентської
командної олімпіади з програмування, які роблять наш
півфінал прозорим для координаторів світових олім-

вав розв’язання своєї задачі в
усіх регіонах. Інтегрування до
системи міжнародних олімпіад дозволить нашим командам претендувати на поїздки
до Бухаресту за результатами
півфіналу. На жаль, цього разу
лише одна команда ДНУ пройшла до фіналу, вона й буде
змагатися за призові місця.
А переможцем стала команда Національного технічного
університету
„Харківський
політехнічний інститут", яка
успішно розв’язала повний
набір задач. Організаційний
рівень змагань виявився високим завдяки базі університетського ліцею інформаційних технологій. Представники

піад. Так, суттєво змінилася
технологія перевірки робіт.
Раніше діяла напівавтоматична перевірка: програмне
забезпечення інсталювалося в базовому ВНЗ кожного
з чотирьох регіонів, в яких і
проводився окремий турнір.
Цього року півфінали вперше
проводились за допомогою
Інтернету на одному сервері, автори задач дистанційно
оцінювали та відповідали на
запитання учасників олімпіади, тобто кожен автор оціню-

всіх команд висловили нам
подяку.
Артем Горобець, член
команди-фіналіста ДНУ, брав
участь в олімпіаді вперше.
Він - студент 2 курсу факультету прикладної математики
зі спеціальності "Програмне забезпечення". Інтерес
до занять з програмування
з’явився у юнака в 8 класі середньої школи, з 9 – навчається в ліцеї-інтернаті фізикоматематичного профілю при
ДНУ:

– Думки, подібно до людей, мають свою
юність.
Франсіс БЕКОН.

- Наша команда посіла
сьоме місце в рейтингу півфіналу олімпіади. Я отримав
задоволення від участі в
турнірі, і не тільки від самої
атмосфери змагань, а й від
процесу виконання завдань.
На олімпіаді були дуже цікаві
задачі, що змушували швидко й результативно думати.
Приємно, що переможців
нагороджують
корисними
призами, так, на першому
етапі мені подарували цінну
книгу з програмування.
Вадим
Двойнишніков,
також студент 2 курсу зі
спеціальності
програмне
забезпечення та випускник
фізико-математичного
ліцею. В олімпіадах брав
участь неодноразово – ще
з ліцею, минулого року вийшов до фіналу України:
- Я ставлюся до участі в
олімпіадах (крім стандартного спортивного інтересу
та загартування характеру)
як до вдосконалення майстерності у програмуванні.
І це не стільки знання певних мов програмування і
спеціальних функцій, як
вміння правильно писати
програми та робити це у
найоптимальніший спосіб.
Для швидкого розв’язання
задач необхідно знати сучасні алгоритми, оскільки
на турнірі часу для написання власних не вистачає
– чим раніше розв’яжеш
задачу, тим менше штрафних балів. Наша команда
не потрапила до півфіналу, і
для мене це стало поштовхом для подальшого самовдосконалення. Я вкотре
зрозумів, що далеко не найкращий, і ще треба багато
працювати.
Від імені колективу ДНУ
ім. О. Гончара з успішним
завершенням олімпіади всіх
учасників привітав перший
проректор, професор О.О.
Кочубей. Він побажав студентам успіхів у реалізації
задумів і мрій, творчого підходу до науки і роботи. "Дивлячись у ваші живі, розумні,
натхненні очі, я переконаний,
що в нашій країні все буде
добре і з освітою, і з інформатикою, і з комп’ютерною
технікою. Тут немає тих, хто
програв, ви всі найкращі, всі
переможці на певному етапі
життя" – наголосив Олександр Олексійович.
Інформаційноаналітичне агентство
•
ДНУ ім. О. Гончара.

– Для того, щоб удосконалювати розум,
треба більше роздумувати, ніж заучувати.
Рене ДЕКАРТ. •
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• З РЕДАКЦІЙНОЇ
ПОШТИ
У Криворізькій спеціалізованій
загальноосвітній
школі № 20 з поглибленим
вивченням німецької мови
відбувся
загальноміський
“круглий стіл”, який пройшов під гаслом “Європейські
цінності та стандарти”. У засіданні взяли участь президенти та керівники шкільних
євроклубів міста, педагоги
загальноосвітніх навчальних
закладів, методисти по роботі з дитячими об'єднаннями.
Метою заходу стало
сприяння розвитку громадської позиції учнівської молоді міста, поглиблення та
розширення знань підлітків
про євроклуби, розвиток

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА СТАНДАРТИ
комунікативних
здібностей
та ораторської майстерності
учасників, які представили
креативні проекти: роботу обласного Євроклубу “3
любов'ю до Батьківщини - до
Європейської спільноти”, роботи переможців обласного
конкурсу-захисту молодіжних
проектів у сфері Європейської освіти. Також презентовано діяльність громадської
організації
“Криворізький
міський клуб молодіжної дипломатії”.
Під час проведення заходу обговорювалися такі актуальні питання:
1. Дванадцятирічна освіта - перспектива навчання за

кордоном?
2. Чи престижна вища
освіта з точки зору сучасного
підлітка?
3.Чи співпадає ставлення
до навчання української молоді та молоді за кордоном?
4. Що ми відчуваємо: сором чи гордість за свою Батьківщину?
Поспілкувавшись з методистом
координаційнометодичного центру МПДЮТ
“Горицвіт” Ольгою Іваненко,
ми дізналися думку дорослих
щодо всіх цих питань та одержали дуже позитивну оцінку
діяльності євроклубів.
- Як Ви вважаєте, чи потрібні євроклуби місту?

- Так, звичайно, вони
просто необхідні. Саме вони
можуть зацікавити молодь
питаннями євроінтеграції.
- Кількість євроклубів у
місті зростає?
- Так. Наведу статистичні
дані: у 2006 році наше містомало лише 3 євроклуби, на
сьогоднішній день їх вже - 25
шкільних, а також існує один
міський євроклуб.
Цікавою виявилася й
наша розмова з президентом Криворізького міського
клубу молодіжної дипломатії
Олександрою Турченко (ученицею КСЗШ № 20), яка відповіла на такі питання:
- Що особисто для тебе
означає Євроклуб?
- Для мене це, в першу
чергу, однодумці, об'єднані
спільною метою. Це люди,
які розділяють твої погляди
та ідеї, допомагають їх вдосконалити.
- З якими країнами співпрацює ваш клуб?
- Уже майже 20 років ми
тісно співпрацюємо з Німеччиною. У рамках клубу ми
презентували проект “Кривий Ріг -Росслебен. 10 років
партнерства”. Цей проект
увійшов у десятку найкращих
та отримав гранд Роберта
Боша.
Отже, питання круглого столу були актуальними,
а сам захід довів необхідність плідної співпраці та
подальшого розвитку дружніх відносин євроклубів міста, необхідність зміцнення
взаємозв'язків з країнами
Європи.
Анна ТРОФИМОВИЧ,
учениця 9 класу КСЗШ
№ 20, м.Кривий Ріг, (Січеславщина). •

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ
Оксана МАКОВЕЦЬ

СЛІДИ

За вікном - океан
і кусочок землі
Із піском золотим,
і овал горизонту.
Й надзвичайно чарівні
кольори морської води
Котять хвилі могутні
утворюють піну холодну.
Я іду по піску,
по холоднім піску, босоніж.
Залишаю сліди
на приморськім
Пустім узбережжі...
Їх так швидко стирає
Принесена морем вода,
що за кілька хвилин
Знову рівний
чистісінький берег.
Що ж, сліди на піску романтична метафора, та,
їх так легко зітре
навіть не хвиля, а піна.
Щоб залишити слід Слід опору чинити в ділах,
У творінні добра,
У священних ідеях!

ЗУСТРІТИСЬ

Якби нам довелось зустрітися раніш,
Найщасливішими були б у цілім світі.
Та все ж, завдячуємо долі і за те
Що довелося нам таки зустрітись.
Безцінні миті-крапельки, життя
Короткі зустрічі і розставання.
Хоч пізно, та прийшлось зустрітись нам,
Ще квітне диво нашого кохання.
Це подарунок, що зустрілись ми.
Тепер уміємо належно оцінити
Щасливі миті нашого життя,
Лише для нас одних-єдине в світі.

Федір СТЕПАНОВ
***

На танцях у п’янім тумані,
Що світ закривають від гиді,
Забудусь в прекрасному стані
Від днів панахидних, єхидних.

Микола МИКОЛАЄНКО
ТРОЯНДА У РОСІ

В ранковому тумані плив палац,
здіймався маревом кудись у небо.
Шукаю зором осіянний плац,
куди йому сідати буде треба.
Роса троянді додала краси,
неначе птаху, відростила крила.
Лише краса, народжена з яси, за всіх сильніша, рівна до Ярила.
Туман розтав, палац на місце став,
палац земний - не птаха перелітна.
Троянда у росі - у всій красі,
гармонія і грація всесвітня.
І я в душі несу оту красу:
без мене вона - хаосу нудота.
Долаю з нею негодь і грозу,
природу бачу в первозданній цноті.

В обіймах чарівних панянок
У полоні персів звабливих
Зустріну притомлений ранок
І буду безмірно щасливий.
Що нам залишилося нині,
Коли відкопитили роки?
Не борсатись у павутинні,
А світ обіймати широкий.
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Володимир
БІЛІНСЬКИЙ
(Продовження. Початок
в попередніх номерах)

КРАЇНА МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ

• НАШІ ПЕРЕДРУКИ

Повернімося до Івана IV.
Ось як описує ці ж
діяння царя російський
релігійний філософ Георгій Петрович Федотов
(1886-1951 р.) у своїй
книзі "Святий Філіп Митрополит Московський",
перевиданій у Москві
1991 року (Париж, 1928),
с. 81-82:
"... Люд утікав із насиджених місць, розорених
опричниною. Села й міста
порожніли. В цей час громадянська війна царя з народом набула нових форм.
Розгрому і різанині піддавалися цілі міста. Ми чуємо це
про Торжок та Коломну. В
грудні 1569 р. були погромлені всі міста між Москвою і
Новгородом. Це було справжнє військове завоювання
в жорстокій воєнній ситуації XVI століття, завоювання власної землі, яка й не
думала ні про повстання, ні
про опір. Приводом був донос на новгородську владу,
яка нібито збиралася здатися польському королеві. Але
чим провинилися Клин, Твер,
Вишній Волочок та інші міста
на шляху царської раті?..
Убивства почалися вже в
Клині. Таубе й Крузе пишуть,
що в цьому місті Іван зустрів
велику партію - 470 сімейств
— псковичів, яких гнали, за
його наказом, у Москву для
заселення спустошених мором місцевостей. Усіх їх перебили разом із клинчанами.
Люта орда наблизилася до
Твері. Іван не ввійшов у місто,
а зупинився в одному з найближчих монастирів. Військо
грабувало місто, за наказом
царя, почавши з духовенства.
Палили те, чого не могли забрати, мучили й вбивали людей" [10, с. 81-82].
Хто може знайти в опису живий народний зв'язок
Новгорода, Твері й Клина з
Москвою 1570 року? Навіть
у XVI столітті не існувало взаємного зв'язку і взаємної довіри між народами, що проживали на просторі від Смоленська й Пскова до Волги й
Ками.
Хоч би які "байки" не розказували російські наукові
мужі на потребу Російської
імперії, на виправдання таких діянь московських князів,
а пізніше царів, — жорстокому варварству виправдань
нема.

Новгород своєю культурою, своїм історичним розвитком, своєю економікою
стояв значно вище від деспотичної Москви й Московії
загалом. Московські князі та
боярство бачили в цьому постійну загрозу для себе особисто і для князівства. Вони,
крім фізичної сили й жорстокості, нічим не відзначалися.
У той час, коли Новгород мав
пів-тисячолітні культурні та
економічні зв'язки з Києвом і
Європою.
Опис варварського розбою зайвий раз показує:
Московія загалом навіть у
XVI столітті була країною не
слов'янського народу, а більш
жорстокого, підступного, який
мав зовсім іншу психологію,
інше історичне коріння.
Г.П. Федотов думки, аналогічні до наших, висловив
значно раніше:
"Весь російський народ
був не лише жертвою царя
Івана, але й співучасником
його злочинів. Один із древніх
істориків смути бачив загальну народну провину в "божевільному мовчанні" перед
царем. Але мовчанням не обмежувалося потурання злу...
І монастирі намагалися приписуватися до опричнини,
заради матеріальних благ. Ми
бачили інтриганів-єпископів і
ченців у справі св. Філіпа. Це
були злочини окремих осіб.
Але вже вся російська церква
і вся російська земля (Московія. - В.Б.) відповідали за собор єпископів, який засудив
святителя" [10, с. 84].
Ось такі "пироги" спік церковний собор. Він і сьогодні
"випікає" аналогічну продукцію. Згадайте бодай так зване "відлучення" від російської
церкви Патріарха Київського
і Всієї України-Руси Філарета, який давно покинув їхню
церкву.
Жорстокий розбій правителів Московії ніколи не засуджувався Російською православною церквою, якщо
чинився "на благо держави
Московської".
Бандитське
знищення чеченського народу освячене церквою і в 1860
році, і в 1944 році; промовчала церква і в 1995 році, коли
знищувалися під корінь міста
і села Чечні-Ічкерії.
Накласти анафему на російських розбійників патріарх
і його митрополити забули.
Теперішній владика Алек-

сій II не посмів засудити їх і
відмежуватися від діянь московської влади заради все тієї
ж ідеї "великої й неподільної
держави Московської".
Коли відсієш повновагі
факти від словесного сміття
великоросійської історії, очам
відкривається зовсім інша,
цілком пересічна, замішана
на розбої й брехні, картина
становлення
Московської
держави.
9
Ми вивчаємо один по одому трагічні періоди Російської
імперії. І бачимо, як кожна подія фальшувалася на догоду
великодержавній
ідеології,
як спотворювалися факти,
як із фальші робилися далекоглядні висновки. Але будьяка облуда цієї імперії завжди
мала певну мету. Якщо вона
запущена — отже, щось повинна обґрунтувати.
Так сталося з брехнею
про казанських татар, історію
завоювання яких настав час
викласти. Визначимося, хто ж
вони насправді, як з'явилися в
"середині Великоросії", через
що були поневолені одними з
перших і чому "великороси"
так жорстоко повелися з великим і древнім народом.
Знову
опиратимемося
на праці російських авторів,
як тих, що писали сотні років
тому, так і сучасних.
1946 року відбулася наукова сесія при Академії наук
СРСР, організована Відділенням історії й філософії АН
СРСР, Інститутом мови, літератури й історії Казанської
філії АН СРСР. Вона проходила 25 і 26 квітня у "великоросійській" столиці місті
Москві. На сесії розглядалося питання про походження
волзьких (казанських) татар.
Головний висновок наукового форуму, — до речі, не
обнародуваний ніде в СРСР,
навіть у Казані, — був приголомшуючий для звичайної
людини, яка вірить великоросійській міфології: татари, виявилося, зовсім не є
татарами. Вони — нащадки і
спадкоємці волзьких булгар,
які живуть на Волзі вже більше тисячі років. Тобто, вони є
народом більш древнім, ніж
самі великороси. Зрозуміло,
останньої фрази на сесії не
вимовляли та, можливо, навіть побоювалися цієї думки.
Але істину встановлено, від
цього нікуди не дітися.

На сесії було також встановлено, що татари (тобто
булгари) у своєму походженні
не мають жодного стосунку
до монголо-татар, які підкорили древнє Суздальське
князівство в жорстокому XIII
столітті.
Виникає цілком логічне
запитання: навіщо ж великоросам знадобилася нахабна
й тяжка брехня? І виявилося,
як завжди, — імперська потреба.
Історії Волзької Булгарії
присвячені численні праці.
В нашому дослідженні немає необхідності займатися
докладним викладом історії
розвитку цього народу. Історики практично одноголосні
в тому, що освоєння булгарами середнього Поволжя тривало мирно, без військових
зіткнень. Булгари споруджували міста, підводили до них
водопроводи,
вирощували
злакові й баштанні культури,
виготовляли ювелірні вироби, обробляли шкіру й хутра,
вели жваву торгівлю з країнами Сходу, Півдня і Європи.
Булгари значно раніше від
англійців почали виплавляти
чавун, і від них цю технологію,
разом з інженерами, запозичили московіти.
Мандрівники тих часів повідомляють, що у Волзькій
Булгарії ще в ті древні часи
розвивалася культура, працювали мектебе й медресе,
були свої вчені, історики, будівельники і майстри, були
праці з різних галузей знань.
Столиця — місто Булгар (розташовувалося за сто кілометрів від Казані) — була великим, як на ті часи, центром
торгівлі.
Етнонім "татари" стосовно
корінних людей, які жили на
середній Волзі, є історичною
вигадкою і черговою облудою
Російської імперії. Висновки,
зроблені на сесії АН радянської імперії, що стояла, як і
романовська, на сторожі інтересів великоросів, були засекречені, тиражовані лише
тисячею екземплярів і спрямовані виключно по комуністичних партійних каналах.
Здавалося, навіщо Сталіну і його політичним поплічникам збирати цей науковий
форум? Ми ж розуміємо, що
зібрання могло відбутися й
прийняти історично вірне рішення лише за згодою "великого вождя всіх народів".
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Відповідь на це питання проста: радянська, як і
російська, історична наука
— потужне знаряддя в справі підбурення народів. Протягом 1944 року Сталін зі
своїми опричниками, тобто
політбюро і урядом, виселив
з історичної батьківщини в
сибірські й азійські землі
чимало народів, зокрема:
кримських татар, чеченців,
інгушів, турків-месхетинців,
калмиків. Наукова сесія Академії наук покликана була
вбити клин у середовище мусульманських народів Союзу,
посіяти ворожнечу між ними,
натравити "вірних" татар на
"невірних".
Однак радянські історики, навіть після відкриття істини про булгарський народ,
у своїх працях про татаромонгольське завоювання під
татарами розуміють волзьких
булгар. Читачеві російської
історії неможливо уявити, що
мова йде не про казанських
татар — про інших на схід від
Москви ніколи нічого не мовилося. Так мислить і сучасна російська еліта. Нижче ми
подамо міркування Солженіцина на цю тему.
Дрібні, брудні "фоли" та
"помарки"
супроводжують
імперську історію з першого
дня її появи. Послухаймо і почитаємо "великоросійського
літописця" М.М. Карамзіна,
його хвалебний вимисел,
іменований "Історією держави Російської", написаний, як
автор уже згадував, у 18031825 роках. Спочатку, однак,
визначимося: навіщо Московії потрібні були Казань і
землі Казанського ханства?
"Росія приступила до
апостольської діяльності. На
стінах Казані іслам зазнав
поразки... Матеріально Казань була цінним здобутком.
Якщо вона раніше і не загрожувала Москві, то все-таки,
розташована на середній
течії Волги, вона перетинала
шлях на схід і перешкоджала
природному розвитку її" [4,
с. 188].
Бачите, як просто: на
шляху до завоювання нових
земель і нового грабежу на
черзі стояла Казань із великими й багатими володіннями. Отже, її слід було
завоювати. А знайти виправдання — великоросам ума не
займати. Вони виправдати
вміють будь-яку жорстокість.
Зверніть увагу, повністю знищили в 1995 році, у вік вищого розвитку цивілізації,
місто Грозний — і як "із гуски
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вода". Навіть не хвилює, не
тривожить совість. Така поведінка великоросів — звичайне явище.
К. Валишевський підтвердив: Казань в XV-XVI століттях не загрожувала Московії
як князівству і загрожувати
своєю потужністю не могла.
Отже, причина одна — придбання багатства, земель,
чергове поневолення народу.
Завоювавши булгар, знайшли
йому "історичне обґрунтування".
"Нарешті, Казань була
природним центром для численних диких народностей
— черемисів, мордви, чувашів, вотяків, башкирів, які займали обидва береги Волги
— нагірний і луговий" [4, с.
188—189].
Патріархально-дика Московія намагається принизити
волзькі народи. Вони, мовляв,
дикі! Так великороси мислять
про себе і про інших. А що світові авторитети мають іншу
думку — їм на це начхати.
Знищивши Казанське ханство, великороси отримали
у володіння Волгу від сучасних Чебоксар до Саратова.
В цьому й полягало головне
завдання підкорення Казані. Інше — словесна полова
Російської імперії і її "письменників історії" — потрібне
лише для прикриття цієї доволі брудної мети.
А тепер повернімося до
М.М. Карамзіна. От як він
описує ті події:
"Казанці не почували своєї слабкості... вони рахували
всі безуспішні приступи наші
(московітів. — В.Б.) до їхньої столиці, говорили один
одному: "Не вперше бачимо
Москвитян під стінами; не
вперше втечуть вони геть, і
будемо глузувати з них!" [1,
том VIII, с. 211].
Сподіваюся, зрозуміло,
хто кого намагався поневолити в XVI столітті, якщо навіть
М.М. Карамзін, сфантазувавши думки жителів Казані,
змушений був визнати появу
москвитян 1552 року під їхніми стінами не вперше.
Звернімося до чітких
фактів історії, яких завжди
боялися російські історики.
Їм більше подобалося згадувати билини, міркувати про
богообраний народ, простіше кажучи, каламутити воду
й твердити, що так і було раніше. Що ж нам каже історія?
А каже вона ось що: в X-XIII
століттях булгари вчинили на
сусідні князівства 4 походи,
а Рюриковичі — 10 походів; у

XIV—XV століттях уже московіти та ушкуйники не менше
7 разів "воювали" булгар. І
воювали саме булгар, а не татар. Це співвідношення зберігається і в період Казанського
ханства (або царства), коли
московські війська з 1445 по
1552 роки у відповідь на 5 казанських походів учинили 11
вторгнень, причому більшість
із них закінчувалися під стінами Казані (дані з журналу "Родіна", № 8 за 1994 рік, с. 28.).
Така матінка-правда. І подітися від неї нікуди. Жорстокий
загарбник видимий неозброєним оком.
"19 серпня Государ (Іван
IV. - В.Б.) із 150000 воїнів був
уже на Луговому боці Волги"
[1, том VIII, с. 211].
"В цей день (20 серпня. —
В.Б.) військо побачило перед
собою Казань... де стояла
фортеця з кам'яними мечетями і палацом" [1, том VIII, с.
211].
Мова йде не про дикий і
темний народ, як намагалися
нас переконувати сотні років
великоросійські "байкарі історії". Ні! Ще Московія жила в
примітивних дерев'яних зрубах, а вже зазіхала на цілком
розвинене суспільство із прекрасними палацами, будівництво яких вимагало серйозних і складних знань, уміння,
та й високого рівня культури.
А ось як М.М. Карамзін
описує саму битву:
"В диму, у вогні непохитні
Росіяни відбивали кінноту, піхоту (звісно, казанську. - В.Б.)
потужною дією своїх бійниць,
рушничною стрільбою, списами і мечами; холоднокровно
йшли вперед, відтіснили Татар у місто й наповнили його
мости ворожими тілами... Але
темрява не припинила битви;
Казанці аж до ранку виходили
і різалися з нашими. Не було
відпочинку; ні воїни, ні Полководці не заплющували очей.
Іоанн (Іван IV. - В.Б.) молився
в церкві (зверніть увагу, читачі, де під час битви за Казань
був Іван Грозний. - В.Б.) і щогодини посилав своїх найзнатніших сановників підбадьорювати військо...
Але військо наше протягом тижня стомилося до
краю; завжди стояло зі зброєю, не мало часу відпочивати
і, за браком їстівних припасів,
харчувалося лише сухим хлібом...
Бажаючи вжити всіх засобів, щоб узяти Казань із
меншим кровопролиттям, він
(Іван Грозний. — В.Б.) велів
службовцеві в його війську...

Німецькому Розмислу (тобто, інженерові. — В.Б.) робити підкоп від ріки Булака між
Аталаковими та Тюменськими воротами" [1, том VIII, с.
214-216].
Підкоп влаштовував німецький інженер для закладки
порохового заряду й вибуху.
Автор цими словами нагадує,
хто ще з тих часів приносив
московітам інженерну думку
і пізнання. Як бачимо, все запозичалося із Західної Європи, навіть інженери-фахівці.
Свої ж бо вищі навчальні заклади з'являться тільки через
200 років. Хоча нам усе життя
вбивали в голову, що Росія
несла підкореним народам
передову науку і культуру. Послухаймо далі:
"Тіла ворогів лежали купами. Воєводи виявили там
чималу здобич, переночували і пішли далі, до Арського
міста (поблизу Казані. - В.Б.),
місцями приємними, дивно
плодоносними, де Казанські
Вельможі мали свої доми
сільські, гарні й багаті. Росіяни купались в достатках; брали, що хотіли (вони завжди
й скрізь так чинили! - В.Б.):
хліб, мед, худобу; спалювали селища, вбивали жителів
(зверніть, шановні читачі, увагу - вбивали мирних жителів,
воїни були в Казані. - В.Б.),
брали в полон лише жінок і дітей (тут уточнимо: грудних і не
вищих - від землі до осі воза.
- В.Б.). Громадяни Арські пішли в дальші ліси; але в домах
і в крамницях залишалося ще
чимало коштовностей, особливо різних хутр, куниць,
білок. Звільнивши багатьох
Християн-співвітчизників,
що були там у неволі, Князь
Олександр через десять днів
повернувся з перемогою, з
достатком дешевого продовольства, так що відтоді
платили в стані 10 грошей за
корову, а 20 за вола. (Тому
й дешево, що награбоване! - В.Б.). Цар і військо були
раді...
Іоанн велів біля Арських
воріт підкопати тераси і землянки, де ховалися жителі (Казані. - В.Б.) від нашої
стрілянини; 30 вересня вони
злетіли в повітря. Ця страшна
дія пороху, хоча вже й не нова
для Казанців, спричинила заціпеніння і тишу в місті на кілька хвилин...
Розпачливі Татари, зломлені, повержені зі стін і веж,
стояли твердим оплотом на
вулицях, рубалися шаблями, зчіплялися за руки з Росіянами, різалися ножами в
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жахливій січі. Билися на парканах, на покрівлях домів;
скрізь топтали ногами голови й тіла... Наші долали у всіх
місцях і тіснили Татар до укріпленого Палацу Царського.
Сам Едигер... бився... раптом
помітив, що юрби наші рідіють; бо Росіяни, опанувавши
половиною міста, славного
багатствами Азійської торгівлі, спокусилися його скарбами; залишаючи січу, почали
розбивати доми, крамниці - і
самі чиновники, яким наказав
Государ іти з оголеними мечами за воїнами, щоб нікого з
них не допускати до грабежу,
накинулися на лакомину. Тут
ожили легкодухі боягузи, які
лежали на полі мовби мертві
або поранені; а з обозів прибігли слуги, кашовари, навіть
купці; всі жадали здобичі, хапали срібло, хутра, тканини;
відносили в стан і знову поверталися в місто, не думаючи допомагати своїм у битві.
Казанці
скористалися
втомою наших воїнів (оце так
Карамзін! Виявляється, скористалися не вульгарним грабунком, а - втомою! Така ось
брехня дуже вартісна, необхідна для "великороса" - вона
відводить від істини й виправдує будь-яку підлість. - В.Б.),
вірних честі й доблесті (у розбої, виявляється, є "честь і
доблесть"! - В.Б.); вдарили
потужно й потіснили їх, на жах
грабіжників, які всі негайно
кинулися навтьоки, перелазили через стіну і волали: січуть!
січуть!..
Місто було взяте й палало
у різних місцях; січа припинилася, але кров лилася; роздратовані воїни різали всіх,
кого знаходили в мечетях, в
будинках, в ямах ("великороси" вирізали в Казані все чоловіче населення, як варвари,
якими вони й були в ті часи.
- В.Б.), брали в полон дружин
і дітей або чиновників. Двір
Царський, вулиці, стіни, глибокі рови були завалені мертвими; від фортеці до Казанки,
далі на лугах і в лісі ще лежали
тіла та плили по річці. Пальба
замовкла; в диму міста лунали
тільки удари мечів, стогін тих,
кого вбивали, клич переможців" [1, том VIII, с. 217-225].
М.М. Карамзін був палким великоросом на службі
в імперії й Государя. Він старанно запустив свою порцію
"доважку брехні" й вимислу в
історію імперії. Коли читаєш
ці моторошні сторінки (для
великороса - насолода!), думаєш, якою страшною ціною
платили народи за "збиран-

ня землі російської". Казанці
(булгари) лише в битві 1552
року втратили не менш 70 тисяч своїх синів і дочок.
Але М.М. Карамзін не
був би великоросом, якби
не спробував перекрутити
факти, виправдати жорстоке
завоювання Казані. Ось які
слова він вкладає у вуста літописця:
"Марно Іоанн висловлював мирні пропозиції, мовлячи
до обложених, що якщо вони
не хочуть здатися, то нехай
ідуть, куди їм завгодно, зі своїм Царем беззаконним, з усім
маєтком, із жінками й дітьми;
що ми вимагаємо лише міста,
заснованого на землі Болгарській, у древньому надбанні
Росії" [1, том VIII, с. 219].
Як хотіли - так і вертіли. Будь-який вимисел був
виправданням. Але вкрай
важливо простежити, як змінювалося історичне обґрунтування права Москви на
підкорення Казані. Царські
й монастирські канцелярії
Московії в XVI-XVII століттях
не вельми мудрували і обґрунтовували ці жорстокі
завоювання приналежністю
"землі Болгарської" "древньому надбанню Росії". Мовляв, тільки прихід на ці землі
злих татар не дозволив Рюриковичам прибрати Волзьку
Булгарію до рук.
Незабаром
з'явилося
більш універсальне пояснення. За тією новою, не менш
фальшивою версією, світ був
ареною жорстокого протистояння християнства з язичеством, тобто нехристами,
до яких, звісно, відносили
й мусульман. І Московія, як
"богообраний народ" - згадайте думку про "третій Рим",
- мала "законне право" на займання "пустельних" земель,
заселених богонеугодними
народами.
За твердженнями великоросійської еліти, як цивільної,
так і церковної, лише землі,
зібрані жорстокою кров'ю в
"священні рубежі", є землями добра та справедливості.
Ця очевидна брехня живе дотепер. Згадайте Чечню - там
все погано і жорстоко, в Росії
- добре й правильно. Спроби
звільнитися від великоросійських завойовників завжди
розглядалися як замах на територіальну цілісність "святої
й неподільної Русі". Цим духом просочені всі великоросійські писання, всі "літописні
зводи" від "Казанської Історії"
до "Никоновського літопису" і
"Царственої книги".

Що ж стосується "священних рубежів", то згодом вони
розповзлися: в Україну, Прибалтику, Казахстан, Кавказ,
Сибір і Середню Азію, а потім
досягли планетарних масштабів, включаючи частину Німеччини, Польщу, Угорщину,
Чехію, Словаччину, Румунію,
В'єтнам, Анголу, Ефіопію, Афганістан тощо. Скрізь, куди
ступала нога "збирача землі
російської", лилося море крові та сліз. Сьогодні з'явився
такий собі Жириновський новий "великорос", що мріє
помити свої брудні чоботи у
водах Індійського океану на
нових "священних російських
рубежах".
Так завоювання Казані
поклало початок історичній
безперервності великоросійських захоплень, освячених
спершу російською церквою,
а пізніше - ідеями комунізму.
Сьогодні в Чечні Російська
православна церква знову відпускає гріхи, заохочує
вбивства заради збереження
єдності "землі російської".
Якими би шляхетними цілями не прикривалися діяння із
захоплення Казані та поневолення її люду, загарбник, тобто Московія, перед обличчям
історії виглядає деспотом і
варваром.
А зараз погляньмо, як під
час захоплення Казані поводився "цар" Московський Іван
Грозний. Для сучасників - це
дуже цінно.
"До Івана прискакав, захекавшись, боярин: "Государю,
час їхати. Твої люди вступають
у бій із татарами і твій полк чекає тебе"... Але Іван поважно
відповів одним із тих текстів
священного писання, запас
яких люди його часу і розумового розвитку зберігали у
своєї пам'яті. Він мовив про
користь тривалих молитв і не
йшов нікуди. З'явився новий
гонець. Наступаючі війська
слабшають; татари беруть
гору; присутність государя на
чолі війська необхідна... Іван
глибоко зітхнув, із очей його
полилися рясні сльози, і він
гучним голосом просив про
небесну допомогу...
Майбутній глава опричнини не був боягузом. Він був
просто гідним нащадком московських князів, які збирали
Русь, але не на бойовищі, не
подвигами хоробрості, а шляхом темних інтриг, торгашества й скнарості, шляхом хитростей і стоїчних принижень.
Учні східних государів засвоїли азійські схильності до
розслаблення, зневагу до ті-

лесних зусиль. Боротися, завдавати ударів і ризикувати, в
свою чергу, та самим спізнати
їх - це не діло государя, для
цього в нього є підлеглі. Він
повеліває, посилає людей на
смерть і - молиться.
Бояри ж, які оточували
Івана, дивилися на це трохи
інакше. Цілком можливо, що
хтось із них намагався навіть
силою втягнути государя в
битву. Але йому ще потрібно
було прикластися до чудотворного образу Сергія, випити
святої води, з'їсти проскури,
отримати від свого духівника
благословення, випросити у
священнослужителів відпущення гріхів, перш ніж "іти постраждати за істинну віру"...
Але й тепер, за свідченням
Курбського, якому сам Іван
не посмів заперечити, насилу
вдалося змусити царя рушити
вперед: бояри повинні були
взяти коня його під вуздечку..." [4, с. 186-187].
Такий цар Іван IV: боягуз,
як і його предки.
Після завоювання Казанського ханства у кров великоросів влилася рясна порція
крові казанців. Але оскільки ми
цим романом-дослідженням
не зуміємо змінити вигадане
великоросами ім'я булгарського народу, доводиться
повернутися до поширеного
- татари. Хоча автор вважає:
необхідно повернути історичну справедливість і спростувати брехню імперії. Однак це
справа самого народу. Як він
вирішить, так і має бути.
Після остаточного приєднання Казанського ханства
до Московії московіти провели жорстке насильницьке
прилучення татарського народу до християнської релігії.
М.М. Карамзін у своїй книзі,
том VIII, на сторінках 227-228,
пише:
"Почуття державного блага, посилене пильністю Віри,
спричиняло в переможців загальне яскраве захоплення,
і Літописці мовлять про це
завоювання із запалом Віршотворців (читач розуміє,
наскільки чесні й достовірні
праці цих "Літописців"! - В.Б.),
закликаючи сучасників і потомство до великого видовища Казані (тобто, її падіння.
- В.Б.), оновлюваної заради
Христа-Спасителя, осіненого хоругвами, прикрашеного
церквами Православ'я".
Значна частина вихрещених татар із 1552 року аж до XX
століття злилася, або, точніше
буде сказано, влилася в націю
великоросів. До речі, від них і
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то на долю самих великоросів
серед дворянства, тобто знаті, припадає хіба яка дещиця.
І щоб великороси не звинувачували автора в упередженості, — мовляв, спотворює історичні факти, — подам
цитату, яка повністю спростовує обґрунтування підкорення
Казані Москвою як прийшлого на береги Волги народу.
Жителі Казані — булгари —
древні господарі середньоволзької землі, а прибулець
— московіт — був тільки жорстоким поневолювачем. Ось
що писав Енциклопедичний
словник Брокгауза і Ефрона в
1902 році: "в науці досі назва
татари повністю спростована
стосовно монголів і тунгусів, і
залишена лише за тими тюркськими за мовою народностями, котрі майже повністю нині
входять до складу Російської
імперії, за якими вона збереглася через історичне непорозуміння, на відміну від інших тюркських народностей,
які мають самостійну історичну назву (киргизи, туркмени,
сарти, узбеки тощо)".
Прийшов час усвідомити
цю правду всім, і великоросам у тому числі. Автор цією
пропозицією збирався закінчити дослідження завоювання Казані Московським кня-

зем Іваном Грозним. Однак
саме в ті дні, а конкретно — 13
березня 1995 року на першій
програмі московського телебачення йшла передача "Зустрічі зі Солженіциним", де за
столом сиділи і просторікували два сучасних великороси:
О.І. Солженіцин і В.П. Лукін
(колишній посол Росії в США,
звільнений із цієї посади).
Вражала імперська спрямованість мислення цих людей.
В передачі мова йшла про
"погане" життя росіян в Литві,
Латвії, Естонії. Добре вже, що
два серйозних мужі не назвали ці країни Лівонією. Бо історія імперії досі війни Івана
Грозного іменує лівонськими,
тоді як насправді Московія
воювала з Польщею, великим Литовським князівством і
Швецією. Читач розуміє, чому
древні землі Литви, Латвії та
Естонії були прозвані Лівонією. Таким хитромудрим зиґзаґом великороси прибирали
до рук не землі Литовської
або Шведської держави, а
землі неіснуючого народу. Та
й ганьби менше, адже побили
Москву не Польща, Швеція і
Литва, а якась міфічна Лівонія. Усе та ж брехня заради
імперії.
Повернімося до Солженіцина і Лукіна, які після підта-

кування один одному дійшли
висновку, що балтійські народи не мають історичного
права погано ставитися до
російських людей, які живуть в їхніх країнах. Та ще й
вимагати від Росії мало не
контрибуцію за захоплення
в колишні часи їхніх земель.
Звичайна логіка великороса:
любіть і поважайте, бо гірше
буде вам же.
Але тут пан Солженіцин
вимовив такі "шедеври", забути які неможливо. Він заявив, що в такому випадку
Росія має право зажадати
компенсацію з татар казанських, які підкорили нас у
часи
татаро-монгольської
навали.
Велика брехня живе й
понині!
Гадаєте, пан Солженіцин
не знає історичної правди? Знає! Це не та людина,
яка не знає простих істин.
Але облуда Російської імперії не вмре
власною
смертю.
Вона завжди буде потрібна державникамсолженіциним, які мріють про відродження
"великої й неподільної
Росії".
Не слід нікому по•
милятися щодо цього.

Далі буде

тюрків, що влилися до складу
великоросів, починаючи з XIIIXVI століть, починають свій
родовід понад 25% російської
шляхти. Навіть побіжно ознайомившись із Оксамитовою
Книгою родоводу російських
дворян, можна назвати сотні
прізвищ, які мають булгарське (а у великоросійському
розумінні - татарське) походження. Хочеться нагадати
великоросійській еліті, яка
так переймається історичною
величчю своєї нації, прізвища татар, які принесли славу
імперії: Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Єнгалічев, Кантемир,
Купрін, Мілюков, Плеханов,
Панаєв, Потебня, Рахманінов, Салтиков-Щедрін, Тургенєв, Тимірязєв, Тенішев,
Урусов, Шереметьєв, Шаховський, Чаадаєв, ШирінськийШахматов та чимало інших.
Автор не подає сотень
прізвищ шляхти, вихідців із
зросійщених представників
Золотої Орди, на кшталт Юсупових, Годунових, Черкаських. Не подає прізвищ великоросійського
дворянства,
яке походить із українського,
німецького,
єврейського,
польського,
грузинського,
латиського та інших народів.
Якщо уважно придивитися,
• ОСВІТА

ІНАР ГІВ
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ДЛЯ НЗ, ЯКІ Ь
ПТ ЦЮЮТ
ПРА
СПІВ ІЗ ЗМІ
Профтехосвіта Дніпропетровщини
активно співпрацює із засобами масової інформації у висвітленні своєї діяльності на шпальтах газет, телевізійних
каналах, обласному радіо.

З метою покращення цієї діяльності в ПТНЗ 21 квітня 2010р. НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області проведено
семінари для працівників, які відповідають за зв’язки із засобами масової
інформації. Обласна методична служба
ПТО підготувала для учасників заходу:
заступників директорів з навчальновиховної роботи, бібліотекарів, методистів методичні рекомендації стосовно роботи із ЗМІ.
Учасники семінару мали можливість поспілкуватись з представником
інформаційно-аналітичного агентства
«Укрінформ» Людмилою Блик, яка розповіла присутнім секрети журналіст-

ського мистецтва. Представники навчальних закладів поділились власним
досвідом роботи з даного питання.
За підсумками заходу прийняті
рекомендації, які визначають головні
напрямки діяльності педагогічних колективів у проведенні цілеспрямованої
роботи із соціальної реклами престижності кваліфікованої робітничої професії, залучення до цього учнівського
самоврядування, роботодавців, громадських організацій.
М.КОРНІЄНКО,
заступник директора НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області. •
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Олена ШВЕЦЬ-ВАСІНА

ЗАСПІВАЙ
ІЗ ДРУЗЯМИ ПІСЕНЬКУ
можливо

- Діти, нумо познайомимось. Розкажіть, хто в кого в родині найстарший?
— У мене бабуся.
— А в нас дідусь.
— А в нас пра-пра-пра-прабабуся.
— Але ж це неможливо!
— Мо-мо-мо-можливо!

СВЯТО

П'ятирічний Святослав на свій день
народження запитує маму:
— Мамцю, сьогодні моє свято?
- Так,синочку!
- То чому на балконі нема прапора,
якщо свято? — невдоволено каже хлопчик.

Якщо за віконцем невесело,
Якщо зранку дощ заливний,
Заспівай із друзями пісеньку,
Що згадалась мені.
Проспівай про хащі за містом,
Де живуть сова і ведмідь,
Де ромашки є на узліссі,
Де струмок цю пісеньку дзюрчить.
А коли зима, ти весну чекай І побачиш в кольорі сни.
Пісеньку із друзями заспівай,
Що наснилась мені.
Проспівай про хащі за містом,
Де живуть сова і ведмідь,
Де пташки підхоплять цю пісню
І вона за обрій полетить!

Олеся ОМЕЛЬЧЕНКО

...Завернули за кущі. Лиска - хап
за ріжки!
Та швиденько у мішок.
Закричало, бідне.
Як почув його дружок,кинувся по
сліду.
Зайчик Козлика зустрів:
Хвіст рудої миказочка-опера
- Добрий день, рогатенький!
готить - бігає швиКозлик Зайчику зрадів: денько.
Йдем до мого братика!
Та й Зайчаточко біжить слід у слід хуВ нього хатка над Дніпром пахне потенько.
линами, будем гратися гуртом понад
Її хатка між дубів хижо червоніла.
берегами.
"Буду кликати зайців! Нелегке тут
Зайчик Козлика спитав: - А матуся
діло!"- Так подумав і помчав в заяче місзнає, що пішов до брата сам?
течко.
- Мама почекає. Я нічого не боюсь.
- Горе! Горе! - закричав,- Козлик - у
Втік до лісу рано.
мішечку!
Пізно ввечері вернусь - не помітить
Його Лиска понесла до своєї хати!
мама...
Там Добра не жди,бо зла! Треба виЗайчик сумно подививсь на сміливручати!
ця друга:
...На галявині зайці військо лаштували.
- Ти ніколи не хвались! Ще нас хтось
В лапах вила та зубці сонячно блипідслуха!
щали.
А Лисичка вже давно слідкувала
Полководець Заєць Грім крикнув:
нишком.
- Всім до бою!
З-за куща вона його виглядала тишВійсько птахів он,вгорі,беремо з соком.
бою! ...Ґави, сойки, горобці, і шпаки,
Одяглася,мов коза,вийшла на стей шуліки, і орли, і солов’ї - он летить їх
жинку:
скільки! Оточили Лискин двір з лісу,з
- О малятку,поспішай! Мама кличе,
верховіття.
синку!
- У атаку! - кликнув Грім. ...Затріщало
Мама плаче і зове - он за тим горвіття.
бочком.
Птахи стріху вже скубуть,вила б'ють
Я - сусідка. Ти мене слухайся, сипо вікнах. От-от двері упадуть від зубців
ночку!
їх мідних! Захитався Лискин дім.
Йди за мною!
- Годі! Я здаюся!
- Не піду!
- Де наш Козлик? - гримнув Грім.
Зайчик мовив:
- Ось він,не барюся!
- Слухай, ще нарвешся на біду,
Лиска Козлика надвір пхнула:
йди зі своїм другом.
- Бог з тобою!
Це ж коза. І я казав - мама, бач, шуВін замекав: - От і вір!
кає...
А була ж козою!..
Потім підем до Дніпра. Братик по...Ox і радість! Ox і сміх!
чекає.
Перемога! Свято!
- Добре, збігаю мерщій! В мене биНе страшні нам Лиски злі, коли нас
стрі ніжки.
багато!

ЗАЙЧИК
І КОЗЛИК

- Тату, ти знову забув
дома окуляри!..

...Сяйне сонечко до них колесом
спустилось.
На промінчиках легких, сміючись,
вмостились:
- Каруселе превесела! Каруселе сонячна, покатай усіх звірят!
Закрути нас, сонечко!
...Завертілась карусель весело,
щасливо. І пташиних тут пісень полилася злива. Зайчик Козлику сказав:
- Карусель чудова!
Я до неба так злітав, наче птах ранковий!
Козлик каже: - Всі гуртом підемо до
брата!
В нього хатка над Дніпром - щедра
і багата.
...Військо заяче пішло у своє містечко.
На душі у всіх було легко і безпечно.
А малесенькі зайці з Козликом помчали.
І промінні стрибунці з ними поскакали.
Буде сонце карусель уночі ладнати, щоб
на ранок всіх дітей,сміючись,катати.
Братик Козлика зрадів зайчикам і птицям. Напекли смачних блинІв,їли полуниці. Запивали молоком,їли мед із
ложки, і співали над Дніпром пісню переможну. В теплій річечці,між хвиль,
хмароньки ловили, і на сонячній траві
лапки свої гріли. Козлик Зайчика спитав:
- Добре відпочили? Зайчик Козлику
сказав:
- Відпочили мило...
Тільки ти тепер один не ходи до лісу,
хоч провчили й назавжди хитромудру
Лиску...
- Добре, друже, буду я чемним і
слухняним..!
...І маленьке Козленя побігло до
мами...
От і казочці кінець. Той, хто слухав молодець!
1999 г.
•
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• ДИВО КАЛИНОВЕ
Дмитро БІЛОУС

ВЕСЕЛКОВИЙ
РОЗМАЙ

Порипують роменським шляхом гарби,
Сулою тихо хлюпають човни.
І плине люд з своїм нехитрим скарбом
на ярмарок у наші Курмани.
Вози на вигоні. Стирчать голоблі.
Корови й коні поблизу осель.
Горшки і хомути. Мішки картоплі.
І крутиться весела карусель.
А нам, малим, усе цікаве вдвічі:
хто звідкіля прибув до Курманів.
Вусатий дядько - з Ракової Січі,
той - з Білої Берези, той — з Тернів.
Хтось приміряє теплі рукавиці,
когось приваблює садовина.

НА ПРИРОДУ!

Здійснилося! Ось воно - літо,
судить нас своїм добрим теплом. Ось вони - довгоочікувані
дивовижні деньки, про які ми так
мріяли взимку. Нескінченне блакитне небо, ніжний вітерець, зелені листочки - що ще потрібно?
По-моєму, саме час прямувати на
природу, подалі від міської суєти
і руху транспорту. А яке там повітря!
Тільки уявіть собі, як чудово
зараз у лісі. Це обов'язково потрібно побачити! Так що збирайте
своїх друзів і вирушайте на шашлики. Але не варто забувати про
те, як необхідно поводитися в
місцях, де ми отримуємо радість.
Багаття палити потрібно в спеціально відведеному місці, подалі
від гілок дерев, щоб вогонь не міг

ПОМЕР
ВАЛЕНТИН КОХНО

А ви звідкіль? - З Погожої Криниці,
ті - з Білопілля, ті - з Лебедина.
І назви в юнім серці зазвучали,
як щось казкове, дивне, чарівне,
немов далекі зоряні причали,
кудись манили, кликали мене...
Хто так назвав ті селища навколо?
Хто оспівав діброви і лани?
У небі місяць - як млинове коло,
а на землі — Клименкові Млини...
Красо моя ти, Сумщино, Сумщино,
куди не кинь - барвистих слів розмай:
Ромен, Боромля, Липова Долина,
Березів Яр, Лука, Зелений Гай...
Так зберігає мова калинова
на гронах дивних свіжості росу,
щоб у майбутнє музикою слова
нести душі народної красу.

•

їх дістати. Сміття, природно, не
розкидати всюди, а краще всього
зібрати і спалити. І, звичайно ж,
не мені вам говорити, що вдаючи шкоди природі, ми шкодимо у
першу чергу самим собі. Не тільки
позбавляючи себе задоволення
милуватися цією красою, а й губимо своє здоров'я, адже кожен
знає про користь наших зелених
друзів.
Наостанок обов'язково зробіть
фото на пам'ять, щоб було чим зігрітися з настанням суворої зими.
Але поки ще рано думати про холод, а зараз - всі на природу!
Наталія МИХАЙЛОВСЬКА,
студентка факультету
будівництва НГУ.
На світлині автора: ось такі чудові місцини є навіть у шахтарських краях, поблизу містечка Ровеньки...

•

На українському цвинтарі в БаундБруці (штат Ню-Джерзі, США) додалася ще одна свіжа могила: не стало
Валентина Кохна. Він помер 25-го
травня 2010 року в місті Норт Порт на
Флориді. Такі люди як Валентин Кохно приходять у світ для завдань високих і значущих. Його праця заради
добра України, національної Церкви,
заради світлих ідеалів національної
ідеї ще довго буде прикладом для
тих, хто так само вважає служіння
Батьківщині та рідному народу найважливішим покликанням у житті.
Душа Валентина Кохна була немов оголений нерв. Десятиріччя
життя на чужині не применшили його
біль за наругу над нашою мовою,
культурою, самобутністю. Син репресованого священика мученицької
Церкви Митрополита Липківського,
він до останнього подиху уболівав за
становлення і розвій духовної послідовниці Церкви його батька - Української Православної Церкви Київського Патріархату. Щирий, відвертий та
безкомпромісний, він не пристосувався ні до кого, і ні до чого. Таким
людям не бракує не лише друзів, а
й ворогів. Але, як написали його побратими з Братства Митрополита
Василя Липківського у посмертній
згадці, котре він невтомно очолював
протягом останніх двадцяти років,
пан Валентин вірив, як поет, що:
«..Зерно посіяне в негоду Кривавим маком розцвіте І прийде воля
для народу І зійде сонце золоте!»
Що ж справді громи б’ють не у
корчі, a в дуби! Редакція щомісячника «Бористен» горда тим, що довгі
роки співробітничала з добродієм
Валентином Кохном. Його дописи,
замальовки, ремарки з історії національної Церкви, життя діаспори
та роздуми над українським сьогоденням прикрашали не один номер
нашого часопису. Ми висловлюємо
найщиріші співчуття дружині Раїсі,
сину Тарасу з невісткою Даною, внукам - Марку, Адріану. Улану, братові
Тарасу і сестрі Катерині, усім рідним,
близьким та приятелям бл. п. Валентина Кохна. Пам'ять про цю світлу і
дієву особистість ми назавжди збережемо у наших серцях!
Редакція щомісячника
«Бористен». •

МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
МЕКСІКАНСЬКІ
✓ Сонце сходить для всіх.
Корова на своїй землі бика
коле.
✓ Обличчя бачимо, а сердець
не знаємо.
✓ Роби добро і не дивись для
кого.
✓ Хто не відчуває в собі сили,
той у вантажники не лізе.
✓ Швидко зробили дах, а дороблятимемо цілий рік.
✓ Якщо хочеш почути про себе
добре слово, то не вилежуйся в
постелі, коли сонце зійшло.
✓ Що відкладається на потім,
на потім і залишається.
✓ Не залишайся винним багатому і не обіцяй бідному.
✓ Радість не довго тримається
в бідняковому домі.

ШВЕДСЬКІ
✓ Краще звільнити злочинця,
ніж ув’язнити невинного.
✓ Де в хаті злагода, там усім
вистачає місця.
✓ Хто починає з даху, той ніколи не закладе підвалин.
✓ Кохання сліпе, а подружжя
гострозоре.
✓ Не цілуй негарну дівчину
крадькома - все однаково всім
похвалиться.
✓ Господарство без господині як ліхтар без світла.
✓ Син, що б’є свого батька, дає
палицю в руки свого сина.
✓ Весна щороку однаково
нова.
✓ Щастя й нещастя ходять
тими самими стежками.
✓ Ковалеві діти не бояться іскор.

ПОРТУГАЛЬСЬКІ
✓ Хто багато вчиться, той ученим стає.
✓ Краще німий язик, ніж брехливий.
✓ І в старій мисці юшка смачна.
✓ Хай доля мене веде туди, де
мої сестри і брати.
✓ Як красуні нема без вад, так і
негарної - без принад.
✓ Добре мати друзів навіть у пеклі.
✓ Любов, полювання і війна —
це сто мук, а удача - одна.
✓ Швидко тратиться те, що легко дістається.
✓ Двом хитрим важко договоритись.
✓ Втікай від поганого сусіда і
від надмірного чаркування.

•
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©əɤɥɚɝɿɞɧɿɯɜɢɥɿ
Ⱦɧɿɩɪɨɜɿɡɜɭɱɢɬɶɫɩɿɜ
ɛɚɧɞɭɪɢɜɥɿɬɚɯª
ɒɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɿɫ
ɧɿ ɬɚ ɧɚɲɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɨɪɞɨɫɬɿ ± ɛɚɧɞɭɪɢ
ɡ¶ʀɯɚɥɢɫɶɡɭɫɿɽʀɍɤɪɚʀɧɢɧɚ;Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɮɟɫ
ɬɢɜɚɥɶ ©Ⱦɡɜɟɧɢ ɛɚɧɞɭɪɨª ɞɨ ɉɚɥɚɰɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɈȽɨɧɱɚɪɚɁɨɥɨɬɿɫɬɪɭɧɢɦɭɡɢɱɧɨɝɨɫɢɦɜɨɥɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɦɿɰɧɨɡɜ¶ɹɡɚɥɢɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭɚ
ɋɿɱɟɫɥɚɜɳɢɧɚɩɢɲɚɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɽɨɞɧɢɦɡɧɚɣ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɲɢɯ ɤɨɛɡɚɪɫɶɤɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ ± ȱɜɚɧ Ȼɭɬ
ȼɚɫɢɥɶ ɑɭɦɚɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɨɥɨɞɤɢɣ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ
ɉɚɥɟɧɤɨȱɜɚɧɋɤɨɬɚɪɟɧɤɨɬɚɈɥɟɤɫɚɄɨɜɚɥɶɫɬɚ
ɥɢɜɠɟɱɚɫɬɤɨɸɧɚɲɨʀɿɫɬɨɪɿʀ
ɐɶɨɝɨɪɨɤɭɭɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜɡɹɥɢɭɱɚɫɬɶɜɢɤɨɧɚɜ
ɰɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɤɚɩɟɥ ɛɚɧɞɭ
ɪɢɫɬɿɜɬɚɚɧɫɚɦɛɥɿɜɦɚɥɨʀɮɨɪɦɢ
©ɐɟɧɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɢɣɤɨɧɤɭɪɫɡɚɜɫɿɪɨɤɢɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɹɮɟɫɬɢɜɚɥɸ±ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɞɢɧɡɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜ
ɿ ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ©Ⱦɡɜɟɧɢ ɛɚɧɞɭɪɨª ɞɢ
ɪɟɤɬɨɪɉɚɥɚɰɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜȾɇɍȼɚɞɢɦɋɬɭɤɚɥɨ±
ɇɚɦ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɞɜɨɯ
ɡɚɥɚɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɟɥɨɫɹ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɧ
ɫɚɦɛɥɿɜɦɚɥɢɯɮɨɪɦ ɞɭɟɬɿɜɬɪɿɨɿɤɜɚɪɬɟɬɿɜ ɿɜɟ
ɥɢɤɢɯɤɚɩɟɥ ɞɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɠɭɪɿ
ɉɨɱɟɫɧɢɦɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɹɤɨɝɨɽɅɿɞɿɹȼɨɪɿɧɚɜɢ
ɛɢɪɚɥɨɧɚɣɤɪɚɳɢɣɞɢɬɹɱɢɣɞɨɪɨɫɥɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
ɧɚɣɤɪɚɳɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜȼɇɁȱȱ9ɪɿɜɧɹɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
ɉɪɢɽɦɧɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɲɮɟɫ
ɬɢɜɚɥɶ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɩɨɦɨɥɨɞɲɚɜ ɞɨ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɡ¶ʀɯɚɥɨɫɹ ɛɚɝɚ
ɬɨɸɧɢɯɛɚɧɞɭɪɢɫɬɿɜȾɥɹɧɚɫɨɪ
ɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɰɟɞɭɠɟɜɬɿɲɧɨɚɞɠɟ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɝɪɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɦɭ
ɤɨɡɚɰɶɤɨɦɭɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɠɢɬɢɦɟɣ
ɞɚɥɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢɫɶ ɭ ɩɪɢɣɞɟɲ
ɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɧɹɯª±ɡɚɡɧɚɱɢɜɡɚɫɥɭ
ɠɟɧɢɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤɤɭɥɶɬɭɪɢɍɤɪɚʀ
ɧɢȼɚɞɢɦɋɬɭɤɚɥɨ
ɀɭɪɿɭɫɤɥɚɞɿɡɚɫɥɭɠɟɧɢɯɚɪɬɢɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɬɚ
ɞɿɹɱɿɜɦɢɫɬɟɰɬɜɈɥɟɝɚɋɨɡɚɧɫɶɤɨɝɨɌɚɪɚɫɚɅɚɡɭɪ
ɤɟɜɢɱɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɉɟɪɟɜɟɪɡɽɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɢɆɚɪ
ɬɢɧɸɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɲɥɢɤɚ ɛɭɥɨ ɧɟɥɟɝɤɨ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɣɤɪɚɳɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜȼɨɥɨɞɚɪɟɦȽɪɚɧ
ɩɪɿɰɶɨɝɨɪɨɤɭɫɬɚɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɇɚɪɨɞɧɢɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶɛɚɧɞɭɪɢɫɬɿɜ©ɑɚɪɿɜɧɢɰɿªȾɿɜɱɚɬɚɡɤɨ
ɥɟɤɬɢɜɭɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɛɚɧɞɭɪɚ±ɨɞɢɧɡɧɟɛɚɝɚ
ɬɶɨɯɦɭɡɢɱɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɧɚɹɤɨɦɭɦɨɠɧɚɨɞ
ɧɨɱɚɫɧɨɝɪɚɬɢɿɫɩɿɜɚɬɢɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚ
ɧɿɬɧɿɲɭɦɭɡɢɤɭ±ɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨʀɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɨʀɞɠɚɡɨɜɨʀ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ©Ⱦɡɜɟɧɢ ɛɚɧɞɭɪɨª ɛɭɜ ɡɚɩɨɱɚɬ

ɤɨɜɚɧɢɣ ɭ  ɪɨɰɿ ɉɚɥɚɰɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧ
ɬɿɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɭ ɿɦ ɈȽɨɧɱɚɪɚ ɇɚɪɨɞɧɢɦ ɚɧɫɚɦɛɥɟɦ ɛɚɧɞɭ
ɪɢɫɬɿɜ©ɑɚɪɿɜɧɢɰɿªɬɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɸ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɿɽɸ ɿɦ Ɇ Ƚɥɿɧɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɦɿɫɶɤɜɢɤɨɧɤɨ
ɦɭɣɛɚɝɚɬɶɦɚɿɧɲɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɓɨɪɚɡɭɩɿɞ
ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɉɚɥɚ
ɰɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɣ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɿ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɦɨɜɢɞɥɹɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɿɜ
ɑɥɟɧɚɦɢɠɭɪɿɮɟɫɬɢɜɚɥɸɭɪɿɡɧɿɪɨɤɢɛɭɥɢɜɿ
ɞɨɦɿɞɿɹɱɿɤɭɥɶɬɭɪɢɍɤɪɚʀɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɨʀɞɿɚɫɩɨɪɢɡȺɦɟɪɢɤɢɿɊɨɫɿʀɇɚɪɨɞɧɢɣɚɪ
ɬɢɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɄɍ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȯɫɢɩɨɤ
ɹɤɢɣɨɱɨɥɸɽɠɭɪɿɜɠɟɱɨɬɢɪɢɮɟɫɬɢɜɚɥɿɩɨɫɩɿɥɶ
ɜɢɡɧɚɱɢɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ ɹɤ ɧɚɣɩɨ
ɬɭɠɧɿɲɢɣɜɍɤɪɚʀɧɿɉɪɨɡɧɚɱɟɧɧɹɮɟɫɬɢɜɚɥɸɧɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɪɟɫɢ ɜɞɚɥɨ ɜɢɫɥɨɜɢɜ
ɫɹ ɝɨɥɨɜɚ ɠɭɪɿ  ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ
ɑɨɪɧɢɣȾɨɫɿɧɱɭɤ ɧɚɬɨɣɱɚɫɝɨɥɨ
ɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɠɭɪɧɚɥɭ©Ȼɚɧɞɭɪɚª
ɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɒɤɨɥɢ ɤɨɛɡɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɭ  ȼɿɧ ɧɚ
ɩɢɫɚɜ©ɇɚɫɬɚɜɡɨɪɹɧɢɣɱɚɫɧɚɪɟ
ɲɬɿɿɞɥɹɛɚɧɞɭɪɢ±ɰɶɨɝɨɭɫɥɚɜ
ɥɟɧɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭɌɪɟɛɚɧɢɡɶɤɨ
ɜɤɥɨɧɢɬɢɫɹɧɚɲɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦ
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ©Ⱦɡɜɟɧɢ ɛɚɧɞɭɪɨª ɹɤɿ
ɞɨɤɥɚɥɢɦɚɤɫɢɦɭɦɡɭɫɢɥɶɿɬɚɥɚɧɬɭɳɨɛɩɿɞɧɟɫɬɢ
ɤɨɛɡɚɪɫɶɤɟɜɢɤɨɧɚɜɫɬɜɨɧɚɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɡɚɜɨɸɜɚ
ɬɢɣɨɦɭɥɸɛɨɜɿɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɧɟɥɢɲɟɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɚɣɞɚɥɟɤɨɡɚʀʀɦɟɠɚɦɢª
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ©Ⱦɡɜɟɧɢ ɛɚɧɞɭɪɨª ɹɤ ɡɧɚɱɧɚ ɩɨ
ɞɿɹɞɥɹȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɳɢɧɢɬɚɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɚ±ɞɥɹ
ɜɫɿɯ ɛɚɧɞɭɪɢɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɧɞɭɪɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚ ɣ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɣɨɝɨ ɿɞɟɣɧɨ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɳɨ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ
ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɤɭɥɶɬɭɪɢɍɤɪɚʀɧɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ȾɇɍɿɦɈȽɨɧɱɚɪɚ
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ǞǵǹǯǻǸǯǱȌȄǺǻǾǿȒ

ɉ

ɚɦ¶ɹɬɧɢɤ Ɍɚɪɚɫɭ ɒɟɜɱɟɧɤɭ ɜ ©ɫɬɨɥɢɰɿª ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨʀ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɦɿɫɬɿ ɉɪɭɞɟɧɬɨɩɨɥɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ
ɝɨ ɝɪɭɞɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɱɹ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧ
ɧɹɄɨɛɡɚɪɹɄɨɲɬɢɞɥɹɜɟɥɢɱɧɨɝɨɦɨɧɭɦɟɧɬɭɛɭɥɢɡɿɛɪɚ
ɧɿɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢȻɪɚɡɢɥɿʀɋɒȺɬɚɄɚɧɚɞɢɇɚɦɟɦɨɪɿɚɥɶ
ɧɿɣ ɬɚɛɥɢɱɰɿ ɩɨɛɿɥɹ ɩɨɫɬɚɦɟɧɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɽ ɬɚɤɢɣ ɬɟɤɫɬ
©ɇɟɯɚɣɰɹɜɟɥɢɱɚɜɚɫɬɚɬɭɹɜɛɪɨɧɡɿɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨɫɢɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɟ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɜɞɹɱɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟ
ɥɟɧɰɿɜ ɭ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɞɥɹ ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ ʀɦ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ
ɩɪɚɜɞɥɹʀɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɧɚɰɿ
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨɿɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨɠɢɬɬɹ´

ǚǭȅǭǰǽǻǹǭǱǭ
ȀǎǽǭǴǵǸȒȓ

ɍ

ɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɐɟɪɤɜɚ
ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɡɛɟɪɟ
ɠɟɧɧɿɬɚɪɨɡɜɨʀɧɚɲɨʀɝɪɨɦɚɞɢɭȻɪɚɡɢ
ɥɿʀȱɩɨɫɶɨɝɨɞɧɿɜɪɨɞɢɧɚɯɤɨɬɪɿɫɤɥɚ
ɞɚɸɬɶɫɹɡɬɪɟɬɶɨʀɚɬɨɣɱɟɬɜɟɪɬɨʀɝɟɧɟ
ɪɚɰɿɣ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɿ ɞɟ ɜɠɟ ɪɨɡɦɨɜɧɚ ɦɨɜɚ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨɸ
ɧɚɲɿ ɥɸɞɢ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ
Ȼɨɠɭɞɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɯɪɚɦɭɉɨɩɪɢɞɚ
ɥɟɤɢɣɤɪɚɣɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹɧɚɦɚɝɚɧɧɹɭɬɪɢ
ɦɚɬɢɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɪɟɥɿɝɿɣɧɭɚɪ
ɯɿɬɟɤɬɭɪɭ Ɉɫɶ ɬɚɤ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɚ
ɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɧɚɲɨʀ ɟɦɿɝɪɚ

2

ɰɿʀ ɦɿɫɬɿ ɉɪɭɞɟɧɬɨɩɨɥɿ  ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɤɭɩɨ
ɥɢ ɨɛɪɢɫɢ ɤɭɥɶɬɨɜɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɪɿɡ
ɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɯɪɚɦɿɜ ɫɭɬɨ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɨɛ
ɪɹɞɭ ɤɨɬɪɢɣ ɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɜ Ȼɪɚɡɢ
ɥɿʀ  ɓɨɩɪɚɜɞɚ  ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɜɠɟ ɦɨɠɧɚ
ɡɭɫɬɪɿɬɢɟɥɟɦɟɧɬɢɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹɹɤɿɡɨ
ɜɫɿɦɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɜɭɛɪɚɧɫɬɜɿɯɪɚɦɿɜ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ɉɫɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɣ ɤɨɪɚ
ɛɟɥɶɧɢɣɟɤɫɩɨɧɚɬɩɪɢɤɪɚɲɚɽɝɨɥɨɜɧɭ
ɡɚɥɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɰɟɪɤɜɢɜɉɪɭɞɟɧɬɨɩɨ
ɥɿȾɥɹȻɪɚɡɢɥɿʀɤɪɚʀɧɢɹɤɭɨɫɜɨʀɥɢɽɜ
ɪɨɩɟɣɰɿɩɪɢɛɭɥɿɱɟɪɟɡɨɤɟɚɧɰɟɣɫɢɦ
ɜɨɥ ɦɚɽ ɧɟɚɛɢɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɨɱɟɜɢɞɶ
ɳɨɿɛɿɥɶɲɿɫɬɶɧɚɲɢɯɥɸɞɟɣɞɿɫɬɚɜɚɥɢ
ɫɹ ɩɪɢɞɛɚɧɨʀ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ ɦɨɪɟɦ ɉɚ
ɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯɥɿɬɚɤɿɜɭɬɿɱɚɫɢɩɪɨɫɬɨɧɟ
ɛɭɥɨ«
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Ⱥɦɨɜɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ

Ɋ

ɨɞɢɧɚ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ Ɇɚɪ¶ɹɧɚ Ɇɚ
ɱɭɥɢɜɉɪɭɞɟɧɬɨɩɨɥɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶ
ɫɹɡɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɬɪɟɬɶɨʀɿɱɟɬɜɟɪɬɨʀɝɟ
ɧɟɪɚɰɿɣɧɚɲɢɯɥɸɞɟɣɜȻɪɚɡɢɥɿʀɌɚɧɟ
ɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɚɤɭɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭɜɿɞɞɚɥɟ
ɧɿɫɬɶ  ɪɨɞɨɜɨɞɭ ɜɿɞ  ɨɬɱɨɝɨ ɤɪɚɸ ɦɨɜɚ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɯɚɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɇɚɜɿɬɶ
ɭɥɸɛɥɟɧɟɰɶɫɿɦ¶ʀɛɿɥɢɣɩɭɞɟɥɶɦɚɽɤɭ
ɦɟɞɧɭ  ɧɚɲɭ ɤɥɢɱɤɭ   ɉɨɞɭɲɤɚ ɐɿɤɚ

ɜɚɬɚɥɚɝɿɞɧɚɫɨɛɚɱɤɚɪɨ
ɡɭɦɿɽɬɶɫɹ  ɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ
ɦɢ  ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨɸɌɚɜɨɮɿɰɿɣɧɨɩɨɪ
ɬɭɝɚɥɨɦɨɜɧɿɣȻɪɚɡɢɥɿʀɰɟ
ɧɟɬɜɨɪɢɬɶɞɥɹɉɨɞɭɲɤɢ
ɠɨɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱥɞɠɟ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜɨɧɚ ɡɞɟɛɿɥɶ
ɲɨɝɨ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ ɪɨɞɢɧɢ
Ɇɚɱɭɥɢ ɤɨ
ɬɪɢɣ ɩɪɢɤɪɚ
ɲɚɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɩɢɫɚɧɤɚɌɚɤɢɣ
ɚɧɬɭɪɚɠ
ɧɟ
ɥɢɲɟ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɟ ɫ ɬ ɟ ɬ ɢ ɱ ɧ ɨ ɸ
ȼ ɩɪɢɛɭɞɨɜɚ
ɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧ
ɧɹɯ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ
ɛɭɞɢɧɤɭ ɪɨɡ
ɬɚɲɭɜɚɜɫɹ ɦɚ
ɝɚɡɢɧ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯ ɫɭɜɟɧɿ
ɪɿɜ

ɇ

ɚ ɫɜɿɬɥɢɧɿ ɜɢ ɛɚ
ɱɢɬɟ ɜɯɿɞ ɞɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɜ
ɉɪɭɞɟɧɬɨɩɨɥɿ Ɂɚ ɱɚɫ
ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɣ ɡɚ
ɤɥɚɞɜɿɞɜɿɞɚɥɢɧɚɩɟɜɧɨ
ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɭɫɿɯ
ɭɫɸɞ ɉɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɨɛɭ
ɜɚɬɢ ɜ ɦɭɡɟʀ ɿ ɧɚɦ ȿɤɫ
ɩɨɧɚɬɢ ɤɨɬɪɿ ɬɚɦ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨ
ɝɨɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɨɩɨ
ɛɭɬ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɟɪɲɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧ
ɰɿɜ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ Ɍɚɤ ɫɚɦɨ
ɽɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀɤɨɬɪɿɨɩɨɜɿ
ɞɚɸɬɶɩɪɨɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ
ɞɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɢ ɩɪɨ ɞɟɪ
ɠɚɜɭɍɤɪɚʀɧɚ
3
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Ⱦ

ɚɪɢɤ Ⱦɠɟɪɚɪɞɿ ± ɧɚɩɿɜɭɤɪɚʀ
ɧɟɰɶ±ɧɚɩɿɜɿɬɚɥɿɽɰɶȼɿɧɠɢɜɟ
ɭɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭɲɬɚɬɿɇɸȾɠɟɪɡɿɣ
ɨɤɪɿɦɡɚɯɨɩɥɟɧɶɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɣɨɝɨɪɨ
ɜɟɫɧɢɤɚɦɳɟɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɆɿɠɿɧɲɢɦ
Ⱦɚɪɢɤɧɚɥɟɠɢɬɶɜɠɟɞɨɬɪɟɬɶɨʀɝɟɧɟɪɚ
ɰɿʀɧɚɲɢɯɩɨɜɨɽɧɧɢɯɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜȱɫɜɨ
ʀɣɥɸɛɨɜɿɬɚɡɧɚɧɧɸɜɫɶɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ
ɝɨ ɦɚɽ ɡɚɜɞɹɱɭɜɚɬɢ ɞɿɞɨɜɿ Ȼɨɝɨɥɸɛɭ
ɛɚɛɭɫɿɋɜɿɬɚɧɧɿɬɚɦɚɬɟɪɿɇɚɬɚɥɿ
ɇɚ ɫɜɿɬɥɢɧɿ Ⱦɚɪɢɤ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɜɢɫɬɭɩɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɿɣ
ɨɫɟɥɿɭɲɬɚɬɿɇɸɃɨɪɤ©ɋɨɸɡɿɜɤɚª

ɉ

ɪɨɬɟɳɨɤɪɚɫɚɛɭɜɚɽɨɦɚɧ
ɥɢɜɨɸɥɸɞɢɧɚɡɧɚɽɞɚɜɧɨ
ɉɨɝɨɠɨɝɨ ɱɟɪɜɧɟɜɨɝɨ ɞɧɹ ɡɦɿɝ ɿ ɹ
ɳɟ ɪɚɡ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ ɜ ɬɨɦɭ ɀɢɬ
ɬɽɜɿ ɫɬɟɠɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɜ ɋɢɧɟɥɶɧɢ
ɤɿɜɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɹɤɢɯɨɫɶɬɪɢɞɟɫɹɬ
ɤɢɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜɜɿɞɩɟɪɟɞɦɿɫɬɹɋɿɱɟɫ
ɥɚɜɚ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨɫɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦ
ɤɭ Ⱦɨɪɨɝɚ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɦɿɪ
ɤɚɦɢ ɧɟ ɡ ɝɿɪɲɢɯ ɫɨɧɹɱɧɨ ɫɭɯɨ
ɭ ɜɿɞɱɢɧɟɧɟ ɜɿɤɨɧɰɟ ɚɜɬɿɜɤɢ ɜɥɿ
ɬɚɽɫɜɿɠɢɣɜɿɬɟɪɟɰɶɋɨɤɨɜɢɬɚɳɟ
ɜɟɫɧɹɧɚ ɡɟɥɟɧɶ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɥɚɧɿɜ ɪɚ
ɞɭɽ ɨɤɨ Ⱦɹɤɭɣ Ȼɨɝɨɜɿ ɿ ɛɚɬɶɤɚɦ
ɳɨɩɪɢɣɲɨɜɭɰɟɣɯɨɱɿɝɪɿɲɧɢɣ
ɚɥɟɠɬɚɤɢɝɚɪɧɢɣɫɜɿɬ
ȱ ɪɚɩɬɨɦ ɩɨɝɥɹɞ ɩɪɢɜɟɪɧɭɜ
ɭɜɚɝɭ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɤɢɥɢɦ ɨɛɚɛɿɱ
ɲɥɹɯɭ ɇɟ ɫɭɰɿɥɶɧɢɣ ɚ ɬɚɤ ɧɿɛɢ
ɦɚɥɹɪɟɫɬɟɬ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɜ ɧɚɫɢ
ɱɟɧɿɫɬɶ ɮɚɪɛɢ ɧɚ ɦɨɥɶɛɟɪɬɿ Ɉɫɶ ɿ
ɪɨɡɜɿɜɣɧɟɞɭɠɟɫɨɤɨɜɢɬɭɣɧɟɡɨ
ɜɫɿɦ ɛɥɿɞɭ ɉɪɢɞɢɜɢɜɫɹ Ɍɚɤ ɰɟ ɠ
ɝɨɪɢɬɶ ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɜɚɬɪ
ɱɟɪɜɨɧɢɣɦɚɤɇɟɩɨɥɿɧɭɜɚɜɫɹɣɡɭ
ɩɢɧɢɜ ɚɜɬɨ Ɂɪɨɛɢɜ ɮɨɬɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɡɞɚɥɟɤɭɬɚɤɛɢɦɨɜɢɬɢɜɩɚɧɨɪɚɦ
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ɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ ɚ ɬɨɞɿ ɩɿɞɿɣɲɨɜ ɛɥɢɠ
ɱɟɳɨɛɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɹɤɠɟɡɚɫɿɹɥɚ
ɫɹɰɹɱɟɪɜɧɟɜɚɤɪɚɫɚȱɬɭɬɫɬɚɥɨɜɫɟ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɌɚɤɦɢɥɚɞɥɹɨɤɚɤɜɿɬɤɚ
ɧɢɳɿɜɧɢɦ ɲɤɿɞɧɢɤɨɦ ɪɨɡɪɨɫɥɚɫɹ

ǏǍǟǝǕǠǜǛǘǄ

ɩɨ ɩɲɟɧɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ Ɉɤɪɟɦɿ ɜɠɟ
ɞɨɛɪɟɧɚɥɢɬɿɡɟɪɧɨɦɤɨɥɨɫɤɢɩɪɢ
ɪɟɱɟɧɨɛɨɜɚɧɿɥɢɩɨɦɿɠɜɚɪɜɚɪɫɶɤɨʀ
ɤɪɚɫɢɇɚɜɿɬɶɧɟɮɚɯɿɜɰɸɛɭɥɨɡɪɨ
ɡɭɦɿɥɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɰɶɨɝɨ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ
ɥɚɧɭɛɚɝɚɬɨɜɬɪɚɬɢɬɶɱɟɪɟɡɡɚɤɜɿɬ
ɱɚɧɢɣɦɚɤɨɦɥɚɧ
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ɋɿɜɲɢ ɭ ɦɚɲɢɧɭ ɡɪɚɡɭ ɠ ɡɚɬɟ
ɥɟɮɨɧɭɜɚɜɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɦɭɤɨɥɟɡɿɤɨ
ɪɢɮɟɸ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼɚ
ɫɢɥɸ ɉɟɪɟɬɹɬɶɤɭ ȼɿɧ ɜɠɟ ɬɨɱɧɨ
ɡɦɨɠɟɩɨɹɫɧɢɬɢɭɱɨɦɭɪɿɱ
ɉɚɧɟȼɚɫɢɥɸɩɿɞɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨ
ɜɢɦɦɚɤɧɚɩɨɥɹɯɡɩɲɟɧɢɰɟɸ
 Ⱦɢɤɢɣ ɦɚɤ ȼɿɧ ɭ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ
ɡɚɫɿɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɤɚɦɢ ȱ ɜɚɠɤɨ ɡ ɬɢɦ
ɳɨɫɶ ɜɞɿɹɬɢ  ɡɪɚɡɭ ɠ ɜɬɨɪɨɩɚɜ ɭ
ɱɨɦɭɫɭɬɶȼɚɫɢɥɶɉɢɥɢɩɨɜɢɱ
Ⱥɥɟɝɚɪɧɚɠɤɜɿɬɤɚəɤɳɨɛɭ
ɤɟɬɧɚɪɜɚɬɢɬɨɞɨɞɨɦɭɞɨɜɟɡɭ"
ɇɟɞɨɜɟɡɟɲɜɿɞɪɿɡɚɜɩɚɧȼɚ
ɫɢɥɶəɤɧɟɫɬɚɪɚɣɫɹɚɥɟɧɟɞɨɜɟ
ɡɟɲɛɨɡɿɜ¶ɹɧɟɭɦɢɬɶ
əɦɨɥɨɞɲɢɣɨɬɠɟɜɩɟɪɬɿɲɢɣ
Ɍɚɤɢ ɧɚɫɦɢɤɚɜ ɩɨɥɭɦ¶ɹɧɢɯ ɱɟɪɜɨ
ɧɢɯɤɜɿɬɨɤɡɨɛɟɪɟɦɨɱɨɤɹɤɢɦɦɚ
ɥɟɧɶɤɨɝɨɤɪɨɥɢɤɚɧɚɝɨɞɭɜɚɬɢɦɨɠ
ɞɧɚɹɤɳɨɬɚɤɜɿɬɤɚɣɨɝɨɞɨɫɦɚɤɭ
ɋɬɨɹɱɢɧɚɫɩɟɤɨɬɧɢɯɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɯɭ
ɋɿɱɟɫɥɚɜɿɱɚɫɜɿɞɱɚɫɭɩɨɝɥɹɞɚɜɧɚ
ɤɜɿɬɤɭɜɛɢɜɰɸɩɲɟɧɢɱɧɨɝɨɩɨɥɹ
Ɇɚɥɟɧɶɤɿ ɜɨɥɨɯɚɬɿ ɥɢɫɬɨɱɤɢ ɫɤɪɭ
ɬɢɥɢɫɹ ɹɤ ɩɨɤɚɥɿɱɟɧɿ ɪɭɤɢ ɯɜɨ
ɪɨɝɨ ɰɟɪɟɛɪɚɥɶɧɢɤɚ ɱɟɪɜɨɧɿ ɝɨ
ɥɿɜɤɢ ɡ ɥɟɝɤɢɦɢ ɦɚɣɠɟ ɩɪɨɡɨɪɢ
ɦɢ ɩɟɥɸɫɬɤɚɦɢ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨ ɨɩɭɫ
ɬɢɥɢɫɹɞɨɧɢɡɭɌɚɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ
ɬɚɤɭ ɩɪɢɪɟɱɟɧɿɫɬɶ ɦɨʀɯ  ɩɨɞɨɪɨɠ
ɧɿɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɩɪɢʀɯɚɜɲɢ ɞɨɞɨ
ɦɭ ɬɚɤɢ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɨɥɶɨɜɢɣ ɱɟɪ
ɜɨɧɢɣɛɭɤɟɬɭɜɚɡɭɉɪɨɣɲɥɨɤɿɥɶ
ɤɚɝɨɞɢɧɳɟɞɜɿɆɚɤɨɜɢɦɤɜɿɬɨɱ
ɤɚɦ ɧɟ ɤɪɚɳɚɥɨ Ɍɚɤɢ ɩɪɚɜɢɣ ɛɭɜ
ɞɨɛɪɨɞɿɣ ȼɚɫɢɥɶ ɉɟɪɟɬɹɬɶɤɨ ɉɨ
ɦɢɥɭɜɚɬɢɫɹɦɚɤɨɦɦɨɠɧɚɯɿɛɚɳɨɭ
ɩɨɥɿȺɥɟɧɚɜɿɬɶɩɪɢɝɧɿɱɟɧɿɦɚɣɠɟ
ɦɟɪɬɜɿ ɤɜɿɬɨɱɤɢ ɜɚɛɢɥɢ ɫɜɨɽɸ ɞɢ
ɤɨɸɛɟɡɫɨɪɨɦɧɨɹɫɤɪɚɜɨɸɜɪɨɞɨɸ
ɇɟɦɨɜ ɪɨɡɩɭɬɧɚ ɞɿɜɤɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɢ
ɭɜɚɝɭɝɪɿɯɨɜɧɨɸɜɞɚɱɟɸɈɫɶɬɚɤɢɣ
ɜɿɧɞɢɤɢɣɦɚɤɡɩɲɟɧɢɱɧɨɝɨɩɨɥɹ
Ɍɟɤɫɬɿɮɨɬɨ
ɎɿɞɟɥɹɋɍɏɈɇɈɋȺ
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Ïàòð³àðõ Ô²ËÀÐÅÒ: «Ìè ðàçîì ç Ïàòð³àðõîì

Âàðôîëîì³ºì òåæ áàæàºìî, ùîá ùå çà æèòòÿ ìèòðîïîëèòà
Âîëîäèìèðà ðîçä³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè áóëî ïîäîëàíå»

Ïðåäñòîÿòåëü Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò
ïðîêîìåíòóâàâ äëÿ «Öåðêâà.info»
ï³äñóìêè â³çèòó â Ðîñ³þ Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ, ÿêèé
â³äáóâñÿ â îñòàíí³é äåêàä³ òðàâíÿ.
 Â ïåðøó ÷åðãó ÿ õî÷ó âèñëîâèòè
íàøó ðàä³ñòü ÷åðåç òå, ùî ïîêðàùóþòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõàòîì ³ Ðîñ³éñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ
Öåðêâîþ. ×îìó ìè ïîâèíí³ ðàä³òè?
Òîìó, ùî íåïðèºìíî, êîëè â Ïðàâîñëàâ¿ â³äáóâàþòüñÿ ð³çí³ ñóïåðå÷êè,
îñîáëèâî ç ïðèâîäó ïåðøîñò³. Êîëè
ìè òåïåð ñïîñòåð³ãàºìî, ùî ö³ âçàºìîâ³äíîñèíè ïîêðàùóþòüñÿ, òî ìè,
ÿê ïðàâîñëàâí³, õî÷ íàñ ³ íå âèçíàþòü
ÿê àâòîêåôàëüíó Öåðêâó, ðàä³ºìî,
ùî â Ïðàâîñëàâ¿ íàëàãîäæóþòüñÿ
äîáð³ ñòîñóíêè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåãîâîð³â ì³æ
Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõîì òà Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõîì, òî ìè íå çíàºìî, ïðî ùî âîíè ãîâîðèëè, òîìó ùî
â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
çì³ñò ³ ï³äñóìêè ïåðåãîâîð³â, ÿê³ â³äáóëèñÿ ì³æ íèìè, íå ïîâ³äîìëÿþòü. Ìè
ìîæåìî ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ, ïðî ùî
éøëè ö³ ïåðåãîâîðè.
À òå, ùî ãîâîðÿòü æóðíàë³ñòè, ùî
ñêàçàâ Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ ìèòðîïîëèòó Âîëîäèìèðó, ùî â³í áàæàâ
áè, ùîá ïðè éîãî æèòò³ â³äáóëîñÿ
îáºäíàííÿ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâÿ  öå º äîáð³ ïîáàæàííÿ. Òàê³ äîáð³
ïîáàæàííÿ ìè ÷óëè ³ ïî â³äíîøåííþ
äî íàñ, êîëè Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é
áóâ ó Êèºâ³ ó 2008 ðîö³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ 1020-ë³òòÿ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òîä³ òàê³ ñàì³ òåïë³ ñëîâà
â³í ãîâîðèâ ³ ïî â³äíîøåííþ äî òîä³øíüîãî Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà, ³ ùîäî Óêðà¿íè, ³ ïî â³äíîøåííþ
äî ìàéáóòíüî¿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Âñå öå ìè ÷óëè.
ß ðîçãëÿäàþ âñ³ âèñòóïè Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ  ³ â Êèºâ³ 2008 ðîêó,
³ â Ìîñêâ³ 2010 ðîêó  ÿê ïðîìîâè
ãîñòÿ. À ã³ñòü, êîëè ïðè¿æäæàº, òî
çàâæäè ãîâîðèòü ïðèºìí³ ðå÷³. Â³í

ïðèºìíî ãîâîðèâ óêðà¿íöÿì, òåïåð ïðèºìíî ãîâîðèòü ðîñ³ÿíàì. Êîëè çóñòð³÷àºòüñÿ ç ìèòðîïîëèòîì Âîëîäèìèðîì
 ïðèºìíî ãîâîðèòü ³ éîìó.
À ÿêùî çàãëèáèòèñÿ, òî ñóòí³ñòü ïîãëÿä³â Ïàòð³àðõà â öèõ ñëîâàõ íå ðîçêðèòà. Áî òå, ïðî ùî ãîâîðèëè Ïàòð³àðõ
Âàðôîëîì³é ³ Ïàòð³àðõ Êèðèë, ìè íå
çíàºìî. Àëå ìè ìîæåìî çäîãàäóâàòèñÿ.
Ìîâà ìîãëà éòè, íàñàìïåðåä, ïðî ìàéáóòí³é Âåëèêèé Ïðàâîñëàâíèé Ñîáîð,
áî öå ìð³ÿ Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ. Äîêóìåíòè äëÿ öüîãî Ñîáîðó áóëè ï³äãîòîâëåí³ ùå ðîê³â äâàäöÿòü òîìó, àëå îñê³ëüêè íå áóëî âèð³øåíî ãîëîâí³ ïèòàííÿ
 Ñîáîð òàê ³ íå ç³áðàâñÿ.
Çàðàäè ÷îãî ñêëèêàºòüñÿ öåé Âåëèêèé Ñîáîð? Äëÿ âèð³øåííÿ áàãàòüîõ
ïèòàíü, îäíå ç ÿêèõ º äóæå áîëþ÷èì  ÿê
óòâîðþþòüñÿ àâòîêåôàëüí³ òà àâòîíîìí³
Öåðêâè. ² ùå îäíå ïèòàííÿ  äèïòèõè,
òîáòî ì³ñöå êîæíî¿ Öåðêâè â ïîðÿäêó
Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ.
Õòî çàéìàº ïåðøå ì³ñöå â öüîìó
ñïèñêó? Çäàºòüñÿ, ùî öå ïèòàííÿ äîñèòü ïðîñòå. Âñåëåíñüêèé Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõ, ÿêèé º ïåðøèì,
â³í ³ ïîâèíåí áóòè ïåðøèì. ßêáè öå

áóëî òàê ïðîñòî, òîä³ á öå ïèòàííÿ íå
âèíîñèëîñÿ íà Ñîáîð. À âèíîñèòüñÿ òîìó,
ùî Ìîñêâà ìð³º ïðî ïåðøå ì³ñöå â
öüîìó äèïòèõó. Òîáòî Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ ïîâèíåí ïîñóíóòèñÿ, à íà öå ì³ñöå
ïîâèíåí ñòàòè Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõ.
×îìó â³í õî÷å ñòàòè? Â³í õî÷å ñòàòè
òîìó, ùî Ìîñêâà äóìàº, ùî âîíà º
«òðåò³ì Ðèìîì», ùî âîíà íàéá³ëüøà
Öåðêâà ñåðåä Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, ³
òîìó âïëèâ ö³º¿ Öåðêâè íà Ïðàâîñëàâÿ
íàéá³ëüøèé. À ðàç íàéá³ëüøèé  òî ³
ì³ñöå ìàº áóòè ïåðøå. Îñü òàêà ëîã³êà.
ß ïðî÷èòàâ ó ÇÌ², ùî êîëè ðîñ³éñüê³
æóðíàë³ñòè ãîâîðÿòü ïðî Âñåëåíñüêîãî
Ïàòð³àðõà, òî çàâæäè äîäàþòü, ùî õî÷
Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é º ïåðøèé ñåðåä
ð³âíèõ, àëå Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò º
á³ëüøèé çà ñâî¿ì âïëèâîì íà ñâ³òîâå
Ïðàâîñëàâÿ. ² ùî òèòóë «Âñåëåíñüêèé»
 öå ëèøå äàíèíà ³ñòîð³¿ òà ìèíóëîìó.
Òîáòî áà÷èòå  âèñîâóºòüñÿ ïåðø³ñòü
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõà.
Ö³ ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëèñÿ íà Âñåïðàâîñëàâíèõ íàðàäàõ, ÿê³ ãîòóâàëè Âåëèêèé Ñîáîð. Àëå òîä³ íå äîìîâèëèñÿ
ïðî ñïîñ³á óòâîðåííÿ àâòîêåôàëüíèõ òà
àâòîíîìíèõ Öåðêîâ ³ ïðî äèïòèõè, áî
áóëè ð³çí³ ïîçèö³¿ ó Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ Öåðêâè ³ Ìîñêîâñüêî¿. Òåïåð öå
íàéãîëîâí³øå ïèòàííÿ áóëî ïîïåðåäíüî óçãîäæåíå ìèíóëîãî ðîêó íà ïåðåäñîáîðí³é êîì³ñ³¿ â Øàìáåç³. Áóëî
äîìîâëåíî, ùî àâòîêåôàë³ÿ óòâîðþºòüñÿ ç³ çãîäè Ìàòåð³-Öåðêâè ³ ïðîãîëîøóºòüñÿ Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõîì ç³ çãîäè âñ³õ Ïîì³ñíèõ Öåðêîâ.
² â öüîìó çàêëàäåíà ñóòí³ñòü, áî êîëè
àâòîêåôàëüíà Öåðêâà óòâîðþºòüñÿ ç³
çãîäè Ìàòåð³-Öåðêâè, òî öå îçíà÷àº,
ùî Óêðà¿íñüêà Öåðêâà í³êîëè íå çìîæå
ñòàòè âèçíàíîþ àâòîêåôàëüíîþ Öåðêâîþ. Áî íå îòðèìàº íà öå çãîäè â³ä
Ðîñ³éñüêî¿ Öåðêâè, ÿêà ââàæàº ñåáå
Öåðêâîþ-Ìàò³ðþ. Õî÷à íàñïðàâä³ Ðîñ³éñüêà Öåðêâà â³äíîñíî Óêðà¿íñüêî¿ º
äî÷êîþ, à íå ìàò³ðþ, àäæå Ðîñ³éñüêà
Öåðêâà â³äîêðåìèëàñü â 1448 ðîö³
â³ä Êè¿âñüêî¿ Öåðêâè, à íå íàâïàêè. Òîìó òàêà äîìîâëåí³ñòü âëàøòîâóº Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò.

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
Àëå âîíà âëàøòîâóº ³ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõàò. ×îìó? Òîìó, ùî
êîëè éäå ìîâà ïðî àâòîêåôàë³þ, òî
Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõ äóìàº ïðî Óêðà¿íó, à Âñåëåíñüêèé äóìàº ïðî Àìåðèêàíñüêó Öåðêâó. Àìåðèêàíñüêà Öåðêâà
âæå íå îäèí ðàç ïîðóøóâàëà ïèòàííÿ
ïðî óòâîðåííÿ Àâòîêåôàëüíî¿ Àìåðèêàíñüêî¿ Öåðêâè ç ºïàðõ³é óñ³õ Öåðêîâ,
ÿê³ òàì çíàõîäÿòüñÿ. ² ÿêùî Àìåðèêàíñüêà Öåðêâà â³äîêðåìèòüñÿ â³ä Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òîä³ â³í âòðàòèòü á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîº¿ ïàñòâè ³
ï³äòðèìêè. Áî â Òóðå÷÷èí³ ïàðàô³é ìàëî,
ï³âí³÷íà Ãðåö³ÿ ôàêòè÷íî º â ñêëàä³ Åëëàäñüêî¿ Öåðêâè. À îäíà ºâðîïåéñüêà
ä³àñïîðà âïëèâ Êîíñòàíòèíîïîëÿ ï³äòðèìàòè íå çìîæå. Òîìó äëÿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó âàæëèâî, ùîá
Àìåðèêàíñüêà Öåðêâà çàëèøàëàñÿ â
éîãî ñêëàä³.
Ñôîðìóëþâàâøè òåçó, ùî àâòîêåôàëüí³ Öåðêâè óòâîðþþòüñÿ ò³ëüêè ç³
çãîäè Öåðêîâ-Ìàòåð³â, âîíè çíàéøëè
ïîðîçóì³ííÿ. Öå çàäîâîëüíÿº äâ³ ñòîðîíè. Àëå öå íå â³äïîâ³äàº í³ ³ñòîðè÷íèì îáñòàâèíàì âèíèêíåííÿ àâòîêåôàëüíèõ Öåðêîâ, ÿê³ ìàéæå âñ³ ñàì³
ïðîãîëîøóâàëè ñâîþ àâòîêåôàë³þ, í³
ñó÷àñíèì ïîòðåáàì. Áî òàêèé ìåõàí³çì
íå ñò³ëüêè âèçíà÷àº, ÿê óòâîðþâàòè àâòîêåôàëüí³ Öåðêâè, ñê³ëüêè ðîáèòü íàáóòòÿ àâòîêåôàë³¿ íåìîæëèâèì.
Òîìó Óêðà¿íñüêà Öåðêâà òàê³ äîìî-

âëåíîñò³ íå ï³äòðèìóº. ß çíàþ, ùî ³
ñåðåä ³íøèõ Öåðêîâ íåìàº äîñòàòíüî¿
ï³äòðèìêè, à òîìó ð³øåííÿ ó Øàìáåç³
áóëî ëèøå ïîïåðåäí³ì ³ ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî îáãîâîðåííÿ. ² õî÷à òàêó ïîñòàíîâó ïðî àâòîêåôàë³þ ìîæóòü ïðèéíÿòè, àëå âîíà çàâèñíå â ïîâ³òð³, áî
áóäå ìåðòâîíàðîäæåíîþ.
Äóìàþ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïèòàííÿ ïðî àâòîêåôàë³þ ïîðóøóâàëè, ÿê
îäíå ç ãîëîâíèõ. ×è äîñÿãëè ðåçóëüòàòó
 íå çíàºìî, àëå áóäåìî áà÷èòè ç òîãî,
ÿê øâèäêî áóäå ïðîñóâàòèñÿ ï³äãîòîâêà
äî Âñåïðàâîñëàâíîãî Ñîáîðó. Àëå, ÿê
áè òàì íå áóëî, ìè òâåðäî ñòî¿ìî íà
ïîçèö³¿ Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè ³
ìàºìî âñ³ ï³äñòàâè äëÿ öüîãî. ² â³ðèìî,
ùî Ïîâíîòà Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè çà
íàòõíåííÿì Äóõà Ñâÿòîãî çðåøòîþ â÷èíèòü íå çà ëþäñüêèìè ì³ðêóâàííÿìè ³
âèãîäàìè, à çà ïðàâäîþ Áîæîþ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîáàæàííÿ ìèòðîïîëèòó Âîëîäèìèðó, ùîá â³í ïðè æèòò³
ïîáà÷èâ ïîäîëàííÿ ñõèçìè  òî äàé
Áîã, ùîá ïðè éîãî æèòò³ óòâîðèëàñÿ
ºäèíà Ïîì³ñíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â
Óêðà¿í³. Ìè çà öå ³ òåæ öüîãî áàæàºìî.
Àëå ºäèíà íå â ñêëàä³ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, à ÿê Ïîì³ñíà, òîáòî àâòîêåôàëüíà Óêðà¿íñüêà Öåðêâà.
Êîëè æ íàñ çàêëèêàþòü «äî ïîêàÿííÿ» ïåðåä Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàòîì,
òî êàÿòèñÿ ïåðåä íèì ìè í³ â ÷îìó íå
áóäåìî. Áî óòâîðåííÿ àâòîêåôàëüíî¿
Öåðêâè  öå íå ãð³õ. Â ÷îìó êîæíà
ëþäèíà ãð³øíà, â òîìó ÷èñë³ é ³ºðàðõè,
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 âîíà êàºòüñÿ ó ñâî¿õ âëàñíèõ ãð³õàõ.
À òóò íàøà Öåðêâà íå çãð³øèëà, áî
êîëè äåðæàâè íå áóëî  ìè áóëè ó
ñêëàä³ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Êîëè æ îòðèìàëè äåðæàâó, òî é ìàºìî
ï³äñòàâó äëÿ íåçàëåæíî¿ Öåðêâè. ² öå
íå ÿ îäèí òàê ââàæàþ  òàê ïîñòàíîâèâ
Ñîáîð Óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè â ëèñòîïàä³ 1991 ð. Òàì áóëè é ò³, ÿê³ çàðàç â
Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³àðõàò³ , àäæå âîíè
òåæ çà öå ãîëîñóâàëè ³ ï³ä öèì ï³äïèñàëèñÿ. Òàê ñàìî îòðèìàëè àâòîêåôàë³þ ³íø³ Öåðêâè, â òîìó ÷èñë³ é ñàìà
Ðîñ³éñüêà. À òå, ùî âîíè íàçèâàþòü
íàñ ñõèçìàòèêàìè, ðîçêîëüíèêàìè,
íåáëàãîäàòíèìè, òî öÿ ëåêñèêà çàñòîñîâóâàëàñÿ ³ ùîäî Áîëãàðñüêî¿ Öåðêâè, ³ ùîäî Ñåðáñüêî¿ Öåðêâè, ³ ùîäî
Ãðóçèíñüêî¿ Öåðêâè. À êîëè ïðèéøîâ
÷àñ, òî çàáóëè ïðî ñâîþ íåãàòèâíó
ëåêñèêó ³ âèçíàëè ö³ âñ³ Öåðêâè ³
àâòîêåôàëüíèìè, ³ íàâ³òü Ïàòð³àðõàòàìè.
Òîìó ìè òâåðäî ïåðåêîíàí³, ùî
ïðèéäå ÷àñ, êîëè Óêðà¿íñüêà Öåðêâà
îáºäíàºòüñÿ ³ òåæ áóäå âèçíàíîþ
âñ³ìà Ïðàâîñëàâíèìè Öåðêâàìè òà
áóäå âèçíàíèì Ïàòð³àðõàòîì. Öå ³
áóäå òå ïðèïèíåííÿ ñõèçìè, ïðî ÿêå
ãîâîðèòü Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é, íå
÷åðåç ï³äêîðåííÿ îäíèõ ³íøèì, à
÷åðåç áðàòñüêå ïðèìèðåííÿ.
Öåðêâà.info

Çàðàç âæå çðîçóì³ëî, ùî «çàêëèê Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ»
 íåâäàëà ðîñ³éñüêà ³íôîðìàö³éíà ïðîâîêàö³ÿ
Ïðåñ-öåíòð Êè¿âñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿ çà
îñòàíí³ äí³ âæå íå ðàç çâåðòàâ ñâîþ
óâàãó íà ïîâ³äîìëåííÿ äåÿêèõ ÇÌ² ïðî
«çàêëèê Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ äî óêðà¿íñüêèõ ðîçêîëüíèê³â ïîâåðòàòèñÿ â
ÓÏÖ ÌÏ». ² ç êîæíèì äíåì ³íôîðìàö³éíà êàðòèíà íàâêîëî öèõ ïîâ³äîìëåíü
ñòàº âñå á³ëüø çðîçóì³ëîþ.
Â äåíü, êîëè «óðèâêè ç ³íòåðâþ
Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ» âïåðøå áóëè
îïóáë³êîâàí³ Ð²À «Íîâîñò³», âîíè âèãëÿäàëè ìàéæå ÿê ñåíñàö³ÿ  «Ïàòð³àðõ
çàêëèêàº óêðà¿íñüêèõ ðîçêîëüíèê³â ïîâåðòàòèñÿ â Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò».
Àëå àíàë³ç ñàìîãî ³íòåðâþ òà ³íôîðìàö³éíî¿ êàðòèíè â ö³ëîìó ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óþòü: «çàêëèê Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ»  íåâäàëà ðîñ³éñüêà ³íôîðìàö³éíà ïðîâîêàö³ÿ.
×îìó ìîæíà çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè? Îêð³ì îïóáë³êîâàíîãî ðàí³øå äîêëàäíîãî àíàë³çó ñàìîãî â³äåîçàïèñó
³íòåðâþ òà àðãóìåíò³â åêñïåðòà, ïðî
öå ñâ³ä÷àòü ³ íàñòóïí³ ì³ðêóâàííÿ.
1. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïîäàí³ âñ³
ïðîãðàìí³ ïðîìîâè, ïðîïîâ³ä³, âèñòóïè Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ çà âåñü ÷àñ
â³çèòó â Ðîñ³þ  ãðåöüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Â æîäí³é ç öèõ ïðîìîâ
íåìàº í³÷îãî íàâ³òü ïîä³áíîãî äî âèñëîâëþâàíü ïðî «óêðà¿íñüêó ñõèçìó».
2. Âèãëÿäàº äèâíèì òà íåéìîâ³ð-

íèì òå, ùî Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é âèð³øèâ âèñëîâèòè ôàêòè÷íî íîâèé ï³äõ³ä
äî óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ ó ³íòåðâþ ðîñ³éñüêîìó òåëåáà÷åííþ, àëå íå îáìîâèâñÿ ïðî öå â æîäíîìó äîñòîâ³ðíîìó
äîêóìåíò³ ÷è ïðîìîâ³.
3. Âèãëÿäàº äèâíèì, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî «çàêëèê Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ äî ðîçêîëüíèê³â» ðîçì³ñòèëè âñ³
îñíîâí³ ³íôîðìàãåíö³¿ Ðîñ³¿, à çà íèìè ³
áàãàòî óêðà¿íñüêèõ âèäàíü  àëå íå
ðîçì³ñòèëè îô³ö³éí³ öåðêîâí³ ñàéòè. Àí³
íà ñàéò³ Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿, àí³ íà
ñàéò³ Â³ää³ëó çîâí³øí³õ öåðêîâíèõ
çâÿçê³â (ÂÇÖÇ) ÐÏÖ, àí³ íà ñàéò³ ÓÏÖ
ÌÏ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòàíîì íà 4 ÷åðâíÿ,
òîáòî ÷åðåç 5 äí³â ï³ñëÿ ³íòåðâþ, íåìàº. Ïîÿñíåííÿ öüîãî ôàêòó ìîæå áóòè
òàêèì  îô³ö³éí³ öåðêîâí³ ñòðóêòóðè
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íå õî÷óòü
íåñòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì Ïàòð³àðõàòîì çà ðîçïîâñþäæåííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿. À
çà ñâ³òñüê³ ÇÌ² Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò
íå â³äïîâ³äàº.
4. ªäèíîþ îô³ö³éíîþ îñîáîþ Ïàòð³àðõ³¿, ÿêà âçÿëàñÿ çàõèùàòè äîñòîâ³ðí³ñòü
ïîâ³äîìëåíü ÇÌ², âèÿâèâñÿ ïðîòî³ºðåé
Ìèêîëàé Áàëàøîâ  çàñòóïíèê ãëàâè
ÂÇÖÇ, ÿêèé áàãàòî ðîê³â êóðóº óêðà¿íñüêå ïèòàííÿ. ² çðîáèâ â³í öå, çíîâó æ
òàêè, íå íà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ, à â
³íòåðâþ ìàëîâ³äîìîìó ñàéòó «Ãëàñ íà-

ðîäà». Â íüîìó â³í ãîâîðèòü, ùî ñàì
áóâ ïðèñóòí³é ó Ñòðºëüí³ ï³ä ÷àñ ³íòåðâþ Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ, ³ ùî Ïàòð³àðõ ñêàçàâ ñàìå òå, ùî ïåðåäàëè
ðîñ³éñüê³ ÇÌ².
Àëå ö³ ñëîâà îòöÿ Ìèêîëàÿ íå
ñò³ëüêè ñïðîñòîâóþòü, ñê³ëüêè
ï³äòâåðäæóþòü ñóìí³âè ó äîñòîâ³ðíîñò³ íîâèíè, ñêîíñòðóéîâàíî¿ ç ïàòð³àðøîãî ³íòåðâþ. ²íôîðìàö³ÿ îòöÿ
Ìèêîëàÿ íàâîäèòü íà äóìêó, ùî ³
ñàìå ³íòåðâþ, ³ ïèòàííÿ äëÿ íüîãî, ³
ìîíòàæ ê³íöåâîãî ñþæåòó, ³, çðåøòîþ,  ïåðøîäæåðåëüíà íîâèíà äëÿ
Ð²À «Íîâîñò³» ñòâîðþâàëèñÿ çà ó÷àñò³
ÂÇÖÇ, àáî é íàâ³òü îñîáèñòî ïðîòî³ºðåÿ Áàëàøîâà. Ùî, î÷åâèäíî, º
ñâ³ä÷åííÿì íå íà êîðèñòü äîñòîâ³ðíîñò³ íîâèíè, à íàâïàêè. Àäæå ÂÇÖÇ
 ñòðóêòóðà íå áåçñòîðîííÿ, à ÿâíî
çàö³êàâëåíà.
Âèñíîâîê ç öüîãî îäèí: ³ñòîð³ÿ ç
«³íòåðâþ Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ» ñòàëà ùå îäíèì íàî÷íèì ïðèêëàäîì
³íôîðìàö³éíî¿ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ðîñ³éñüêîãî áîêó â óêðà¿íñüêîìó öåðêîâíîìó
ïèòàíí³. Ïðîòå, ïðàâäà íå áóäóºòüñÿ
íåïðàâäîþ, ³ ºäí³ñòü Öåðêâè íå äîñÿãàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ îìàíè.
Ïðåñ-öåíòð
Êè¿âñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿:
Öåðêâà.info.
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ÁÎËÈÒÜ

ÊÎËÎÍÊÀ
ÁÎÃÄÀÍÀ
ÑÅÐÅÄÞÊÀ
Ç ÄÅÒÐÎÉÒÀ
(ÑØÀ)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÁÅÇ
ÌÎÂÈ ÍÅ ÄÅÐÆÀÂÀ

Íå ìîæíà çàâäàòè íàðîäîâ³
á³ëüøî¿ øêîäè, í³æ çàáðàâøè ó íüîãî éîãî ìîâó. Ìîâà - öå á³ëüøå, í³æ
çàñ³á ñï³ëêóâàííÿ. Öå òå, ùî
â³äð³çíÿº ëþäåé â³ä òâàðèí. Ìè
ìèñëèìî ñëîâàìè. Ìîâà - öå íåâ³äºìíà ÷àñòèíà ³äåíòè÷íîñò³ ÿê
íàðîäó, òàê ³ êîæíîãî ç íàñ. Ñòîë³òòÿ
ïîíåâîëåííÿ êàòàñòðîô³÷íî â³äáèëèñÿ íà ñòàí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ¿¿
çàáîðîíÿëè, ¿¿ íàñèëüíî óïîä³áíþâàëè äî «ñòàðøî¿ ñåñòðè», ¿¿ îãîëîøóâàëè íå³ñíóþ÷îþ, ¿é ïðîðîêóâàëè øâèäêó ñìåðòü... Íå çàéâå íàãàäàòè, ùî ìîâîâáèâñòâî ïîºäíóâàëîñÿ ç ãåíîöèäîì - ô³çè÷íèì âèíèùåííÿì ¿¿ íîñ³¿â.
Ñüîãîäí³ âæå â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ º ñèëè, ÿê³ â³äêðèòî çàç³õàþòü
íà äåðæàâíèé ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. Íàøà ìîâà ñüîãîäí³ ïîòðåáóº
çàõèñòó ³ äåðæàâíîãî ñïðèÿííÿ.
ªäèíå ìàéáóòíº êðà¿íè âèìàãàº
íåíàñèëüíèöüêî¿, àëå íåãàéíî¿ óêðà¿í³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Îñü íàøà
ôîðìóëà: äëÿ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí çàîõî÷åííÿ, äëÿ ÷èíîâíèê³â - îáîâÿçîê. Ïåðåäóñ³ì òðåáà ñòâîðèòè
ïðèðîäíå ìîâíå ñåðåäîâèùå äëÿ
êîð³ííî¿ íàö³¿. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü
êîëèñü íàñèëüíî ðóñèô³êîâàíèì
óêðà¿íöÿì áåçáîë³ñíî ïîâåðíóòèñÿ
äî ìîâè ïðåäê³â. Âîäíî÷àñ, ÷èíîâíèêè, ÿê³ çà 19 ðîê³â òàê ³ íå îâîëîä³ëè äåðæàâíîþ ìîâîþ, ìóñÿòü íàâ÷èòèñÿ. Íå õî÷óòü - ïîêèíóòè äåðæàâíó ñëóæáó. Öå áóäå õîðîøèì
òåñòîì íà ðîçóìîâèé ðîçâèòîê òà
ëîÿëüí³ñòü äî äåðæàâè, ÿêà ¿õ ãîäóº. Òàêà ïîë³òèêà ïðîòÿãîì äâîõòðüîõ ðîê³â ðàç ³ íàçàâæäè âèð³øèòü çàíåäáàíå «ìîâíå ïèòàííÿ».
Òà ÷è âäàñòüñÿ öå çàðàç çðîáèòè, êîëè ßíóêîâè÷ ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ íàâïàêè - íèùèòü âñå óêðà¿íñüêå. À òîìó íàéá³ëüøå ñë³ä ïîêëàäàòèñÿ íà íàðîä, íà âëàñíó ³í³ö³àòèâó. Ìè ó ä³àñïîð³ ÿê ìîæåìî çáåð³ãàºìî ð³äíå ñëîâî. Âèõîäÿòü ãàçåòè
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, º ðàä³î òàê ñàìî
-ïî-íàøîìó, ñëóæáà Áîæà òàê ñàìî
çäåá³ëüøîãî â³äáóâàºòüñÿ no-óêðà¿íñüê³. Àëå æ ìè íà ÷óæèí³! À â
Óêðà¿í³, äå ïîïðè âñ³ íàðóãè ç ï³âíî÷³,
âñå æ òàêè á³ëüøîñò³ íàøèõ ëþäåé
ñë³ä ä³ÿòè ð³øó÷³øå. Ï³äòðèìóéòå
ð³äíå êíèãîâèäàííÿ, êóïóéòå ìàñìåä³à óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ñï³ëêóéòåñÿ ³ ãîâîð³òü ñêð³çü ëèøå ïî-óêðà¿íñüêè! Áóäåìî ïðîòèä³ÿòè ñâàâ³ëëþ òèõ, õòî õî÷å çíèùèòè íàøå
Óêðà¿íà
- ïîáîæíèé
êðàé
ñëîâî!
Áåðåæåìî
³ çàõèñòèìî ð³äíó
ìîâó!

Ç ËÈÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯
Â æóðá³ ÿ ñîíöþ íå ðàä³þ.
Â ñëüîçàõ ïî ñàìó ÿ âåñíè....
Â äóø³ ïîøó ºäèíó ìð³þ,
Îäíó ¿¿ ïåùó, ëåë³þ.
Â íî÷³ ³ â äåíü ºäèí³ îíè....
Öå ÊÐÀÉ Ì²É.

Êîëè âæå âîðîãà ÍÅ áóäå,
Êîëè íàð³äíèé ñòåï ñòóïëþ,
Òîä³ âåñíà ìåíå ðîçáóäå,
Òîä³ çàòîïèòü ñîíöå ãðóäè,
Òîä³ ÿ ï³ñíþ ðîç³ëëþ Ïðî ÊÐÀÉ Ì²É.
Î.Îëåñü 5 áåðåçíÿ 1919.
Áîæå, ñê³ëüêè òðåáà áóëî ïðîæèòè, â³òàþòü ñó÷àñíîãî êåð³âíèêà, çà ïëå÷èùîá ÍÀÐÅØÒ² çðîçóì³òè, ùî ÒÀÊ - ìè - ìà ÿêîãî ñòî¿òü «íàä³éíèé» ïàðòíåð
óêðà¿íö³. ÀËÅ òàê ÿê íàø³ ôðàíöóçè â Êðåìëÿ, ÿêèé óâåäå òåïåð ïîðÿäîê,
Êâåáåêó íå º ôðàíöóçè Ôðàíö³¿, òàê ìè ñòàðèõ áîæê³â, à òèõ, ÿê³ áîðîëèñÿ çà
íå óêðà¿íö³ Óêðà¿íè. Ïðèãàäóþ, ÿê ÿ áóëà ÑÂÎª ³ñíóâàííÿ, áóäóòü ïàïëþæèòè,
âðàæåíà é îáóðåíà, êîëè íàø Îëåêñà áî â á³ëüøîñò³ êåðóþòüñÿ òèì, ùî ñòî¿òü
áóâ 8 ì³ñÿö³â â Äí³ïðîïåòðîâñüêó íà íà ñòîë³ ³ ñê³ëüêè «ãðàì» ìîæíà çàëèòè
«ñòàæèðîâö³» é, ïðè¿õàâøè íàçàä, çàÿ- ó ñâîþ äóøó. À íàéãîëîâí³øå òå, ùî
âèâ: "Òàê, ìè º óêðà¿íö³, ÀËÅ ìè ïñèõî- âàìè óñ³ìà êåðóº «îêóïàíò», ÿêèé çà âñ³
ëîã³÷íî Í²×ÎÃÎ ç óêðà¿íöÿìè â Óêðà¿í³ ö³ ðîêè ñòàâ íîðìàëüíèì ÿâèùåì. Òàê,
ÍÅ ìàºìî". ß áóëà ïðèãîëîìøåíà, à íàïåâíî, óæå ìàº áóòè, é æîäí³ Øåâòåïåð ãîòîâà ïåðåä íèì âèáà÷èòèñÿ, ùî ÷åíêè, Óêðà¿íêè, Ôðàíêè ÍÅ çì³íÿòü
ÿ òîä³ òàê éîãî ñêðèòèêóâàëà! Ìè - óê- ìåíòàëüí³ñòü òèõ, ÿê³ óæå ñòðàòèëè ñâîþ
ðà¿íö³ åâðîïåéñüêîãî âïëèâó é âèõî- ïàòð³îòè÷íó ãîðä³ñòü, ñâîº «ß». Øêîäà
âàííÿ, à âè âñ³ º íàñë³äêàìè âïëèâó ¿¿ ìåí³ îäíà÷å òèõ ìîëîäèõ, ÿê³ çðîçóìâèõîâàííÿ ñâîãî ñóñ³äà, ³ ÿêùî Â.Þ. ³ëè, ùî ª ö³êàâå é íîðìàëüíå æèòòÿ,
õîò³â âïî¿òè õî÷ òð³øêè åâðîïåéñüêîãî, ÿêîãî á õîò³ëè é ó ñåáå â³ä÷óòè é íàñîëîäæóâàòèñÿ. Íå áóäó çäèâîâàíà, ÿêùî
îçíàéîìèòè ³ç ïðàâäèâîþ ³ñòîð³ºþ íà- öâ³ò Íàö³¿ ïî÷íå ò³êàòè ³ç ñâîº¿ Áàòüê³âøîãî Íàðîäó, òî âá³ëüøîñò³ â³í â³ä÷óâ ùèíè.
ñïðîòèâ, ÿê ùîñü ÷óæå, òîìó é ÍÅ äèâî,
Îðèñÿ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
ùî á³ëüø³ñòü ñüîãîäí³øíüî¿ ãåíåðàö³¿
(Êàíàäà)
Çàðàç òðåòÿ ãîäèíà íî÷³, à ÿ íå ìîæó
ñïàòè. Îòðèìàâ îñòàííº ÷èñëî «Áîðèñòåíó» ³ ÿ áà÷ó, ùî âè º äóæå ïîäåíåðâîâàí³, ³ â Óêðà¿í³ òåæ º òàê³ ñàì³ ëþäè ÿê
³ âè. ×èòàþ÷è îñòàíí³ íîâèíè, ÿ òåæ º
ïîäåíåðâîâàíèé ³ íå ìîæó ñïàòè, à
ñàìå ÷îìó? Íå ìîæó ñïàòè ³ º ïîäåíåðâîâàíèé, áî â Óêðà¿í³ éäå íåáåçïå÷íèé
ïðîöåñ, ÿêèé òðåáà ÿêíàéøâèäøå çóïèíèòè. ª äâà ïèòàííÿ, íà ÿê³ òðåáà â³äïîâ³ñòè, à ñàìå: ÷îìó òàêèé ïðîöåñ ³ñíóº ³
çâ³äê³ëÿ â³í çÿâèâñÿ, ³ êîìó â³í º ïîòð³áíèé ³ õòî éîãî âïðîäîâæ ñòîë³òü
âèðîùóâàâ, ³ äëÿ êîãî, ³ ç ÿêèõ ïðè÷èí.
Âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³, ìàº äî
ä³ëà ç Óêðà¿íñüêîþ äåðæàâí³ñòþ. Â Óêðà¿í³ º áàãàòî ëþäåé, ÿê³ íå ðîçóì³þòü,
ùî ñàìå º óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü. Òàê³
ëþäè º ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ³ ¿ì
òðåáà âèáà÷àòè, ³ íà íèõ íå òðåáà ãí³âàòèñÿ. ª òåæ âàæëèâ³ óðÿäîâö³ âêëþ÷íî ç
íîâèì ïðåçèäåíòîì ³ ì³í³ñòðîì îñâ³òè,
³ ¿ì òåæ òðåáà âèáà÷àòè, ³ íå òðåáà íà íèõ
ãí³âàòèñÿ. À ùî æ òðåáà ðîáèòè? Òðåáà
ÿêíàéøâèäøå âëàøòîâóâàòè òåëåâ³ç³éí³
ïðîãðàìè, ôîðóìè, êîíãðåñè, äå áóäóòü ïîøèðþâàòèñÿ äóìêè ïðî óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü. Òðåáà òåæ ïèñàòè ó
ãàçåòè ³ ó âñ³ äæåðåëà ³íôàðìàö³é, ÿê³ á
ä³ñòàëèñÿ äî íàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Òðåáà ¿ì ïîÿñíþâàòè ïðîñòó ðåàëüí³ñòü óêðà³íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. À ùî
æ º óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü? ßêùî Óêðà¿íà íå çðîçóì³º, ùî º Óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü, áóäå òðàãåä³ÿ.
Ùî º Óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü? À òàê³
³äå¿ äåðæàâíîñò³ ³ñíóþòü ó âñ³õ êðà¿íàõ
ñâ³òó â³ä ²ñïàí³¿ äî Êèòàþ, â³ä ²íä³¿ äî
Àíãë³¿ ³ â³ä Ôðàíö³¿ äî Ðîñ³¿. Ëèøå â
Óêðà¿í³ ãðîìàäÿíè ïðî ñâîþ äåðæàâí³ñòü
ìàëî çíàþòü ³ ïðèéøîâ ÷àñ, ùîá ¿ì
ïîÿñíèëè ÿêíàéøâèäøå. Óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü º ïðîñòà òåîð³ÿ ³ íàâ³òü ä³òè ¿¿
ìîæóòü ðîçóì³òè. Ëþäè, ÿê³ æèâóòü íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, º ãðîìàäÿíàìè äåðæàâè. Â óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ º åëåìåíòè, áåç ÿêèõ Óêðà¿íà íå ìîæå ³ñíóâàòè ³
òàêèé ôàêò âñ³ ìóñÿòü çíàòè, áî ÿê íå
áóäóòü ðîçóì³òè - íå áóäå Óêðà¿íè, à
òàêîãî íå ìîæå áóòè. Óêðà¿íà ìàº ñâî¿
çàêîíè. Óêðà¿íà ìàº äåðæàâí³ óñòàíîâè,
ÿêèìè óêðà¿íñüêà äåðæàâà êåðóºòüñÿ ³
òàê Óêðà¿íà ³ñíóº. Íàéãîëîâí³øèì åëå-

ìåíòîì, ÿêèé òðèìàº óêðà¿íñüêó äåðæàâó äîêóïè, º ¿¿ ìîâà, óêðà¿íñüêà ìîâà,
³ öåé ôàêò òðåáà âñ³ì çáàãíóòè. Êîëè
ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ëèøàº ïðèì³ùåííÿ, äå â³í ìåøêàº, òàêà ëþäèíà âõîäèòü â ñâ³ò óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, äå âñ³
ðîçìîâëÿþòü ìîâîþ Óêðà¿íè, à ìîâà ¿¿
º óêðà¿íñüêà. ² òàê â òóðåöüê³é äåðæàâ³
º òóðåöüêà ìîâà. Â ãðåöüê³é äåðæàâ³ º
ãðåöüêà ìîâà. Â áîëãàðñüê³é äåðæàâ³ º
áîëãàðñüêà ìîâà ³ òàê äàë³ ïî âñ³õ
äåðæàâàõ ñâ³òó íàøî¿ çåìíî¿ êóë³.
Óêðà¿íà - º äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà,äå º ïðàâà ìåíøèí àáî æ ëþäåé, ÿê³ çà
íàö³îíàëüí³ñòþ íå º óêðà¿íöÿìè. Äëÿ
âñ³õ öèõ ëþäåé Óêðà¿íà ìàº ì³ñöå ³ äàº
¿ì ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàòè ³ îñÿãàòè óñï³õó,
ùîá ìàòè ïðèºìíå æèòòÿ. Áàãàòî ç öèõ
³íîçåìö³â, íàâ³òü ÿêùî âîíè áóëè íàðîäæåí³ â Óêðà¿í³, íå ðîçóì³þòü ôàêòó,
ùî âîíè æèâóòü â óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³,
äå äåðæàâíà ìîâà º íàøà, óêðà¿íñüêa,
³ ÿêó âñ³ ìóñÿòü âèâ÷àòè, øàíóâàòè ³
ëþáèòè, áî öå ìîâà äåðæàâè, â ÿê³é
âîíè ìåøêàþòü ³ ³ñíóþòü. Öÿ ìîâà
âæèâàºòüñÿ â øêîëàõ, äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ. Áåç íå¿ íåìàº Óêðà¿íè.
²íø³ ìîâè ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ, àëå ò³ëüêè ÿê äðóãîðÿäí³, à äëÿ âñ³õ,
äëÿ êîãî öåé ôàêò íå º çðîçóì³ëèì,
ìàþòü ïðàâî ëèøèòè Óêðà¿íó ³ â³äáóòè
òóäè, äå äëÿ íèõ âñå áóäå ð³äíå ³
êðàùå. Öå º ïðîñòà ðåàëüí³ñòü, áåç
ÿêî¿ Óêðà¿íà íå ìîæå ³ñíóâàòè, à óêðà¿íñüêà äåðæàâí³ñòü º ãîëîâí³øà, í³æ
áàæàííÿ ïåâíèõ ãîðëàñòèõ ìåíøèí. Íà
ö³ ìåíøèíè ³ ëþäåé, ÿê³ íå çãîäæóþòüñÿ ç Óêðà¿íñüêîþ äåðæàâí³ñòþ, íå òðåáà ãí³âàòèñÿ ³ íå òðåáà íàçèâàòè ¿õ
áîëþ÷èìè ñëîâàìè. Öå äàº ¿ì ïðè÷èíè
íàêèäàòè óêðà¿íöÿì ÿðëèêè ôàøèçìó,
êîëè âîíè º íàéã³ðøèìè ôàøèñòàìè,
õòî ìð³º ïðî çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ³ ñàìå âîíè íà ñüîãîäí³ ðîáëÿòü
âñå, ùî â ¿õí³é ñèëi, ùîá çíèùèòè
Óêðà¿íó. ² òàê, ÷è áóäå Óêðà¿íà çàëåæèòü
â³ä ðîçóì³ííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíàñò³,
ïðî ÿêó òðåáà ïîÿñíþâàòè äåíü ³ í³÷ â
øêîëàõ, ÷åðåç ðàä³î, òåëåâ³çîðè, ³íòåðíåò, ç³áðàííÿ ³ ç¿çäè. Ðîáèòè öå ïîòð³áíî çàðàç, áî çàâòðà ìîæå áóòè
çàï³çíî.
Àíàòîë³é ÂÀËÞÕ-ÁÐÀÍÒÎÍ
(Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ).

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

÷åðâåíü, 2010

Â²ÒÀªÌÎ!

Íà ñâ³òëèí³: Âëàäèêà ÌÅÒÎÄ²É
òà â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷
Ñ³÷åñëàâà Àíàòîë³é ÏÎÏÎÂÑÜÊÈÉ.

Òîðîíòî, 6 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó
Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó !
Ïðåîñâÿùåíèé Âëàäèêî Ìåôîä³é!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç Äíåì Íàðîäæåííÿ!
Äî â³òàííÿ öüîãî äîëó÷àºòñÿ óñÿ ìîÿ ðîäèíà òà ÷ëåíè êîì³òåòó
Ïðèÿòåë³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ÓÏÖ â Òîðîíòî.
Ìîëèìî Âñåâèøíüîãî Ãîñïîäà ùîá çàâæäè îáåð³ãàâ Âàñ, áëàãîñëîâèâ Âàñ äîáðèì çäîðîâÿì, êð³ïèâ Âàøîãî äóõà, ùîá âò³ëÿâ ó Âàñ
ñèëó, íàñíàãó, âèòðèâàë³ñòü òà òåðïåëèâ³ñòü.
Äàé Áîæå ùîá óñ³ Âàø³ çàäóìè ³ ïëàíè çáóëèñÿ.
Áàæàºìî äîáðî¿ ëàñêè ³ ëþáîâè â³ä ëþäåé, äóøåâíîãî ñïîêîþ
³ âäîâîëåííÿ. Âàøà â³ääàí³ñòü Áîãó, Öåðêâ³ ³ íàðîäó, âàøà êîëîñàëüíà ïðàöÿ íåõàé áóäå íàéâèùèì îñÿãíåííÿì ó Âàøîìó æèòò³.
Äîðîãèé Âëàäèêî!
Ìíîãèõ ³ Áëàãèõ Âàì ë³ò !
Ç ïðàâäèâîþ øàíîþ ³ ïîâàãîþ äî Âàñ
²ðèíà Âàùóê
Ãîëîâà êîì³òåòó Ïðèÿòåë³
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ÓÏÖ â Òîðîíòî

ÐÅÄÀÊÖ²ß ÁÞËÅÒÅÍß «ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒ» ÏÐÈªÄÍÓªÒÜÑß ÄÎ ÒÅÏËÈÕ ÏÐÈÂ²ÒÀÍÜ ÂËÀÄÈÊÈ
ÌÅÒÎÄ²ß - ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ ÑÓÌÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯ ÓÏÖ ÊÏ . Äàâí³ é òåïë³ ñòîñóíêè ïîºäíóþòü íàñ ç ïðàâäèâèì äóøïàñòèðåì , ùèðèì
ïàòð³îòîì òà ñëàâíîþ ëþäèíîþ. Ìè âèñîêî ö³íóºìî òîé âåëèêèé âíåñîê, êîòðèé ðîáèòü çàðàäè äîáðà âëàñíîãî íàðîäó òà Óêðà¿íè,
Íàö³îíàëüíî¿ Öåðêâè íåâòîìíèé Âëàäèêà Ìåòîä³é. Ç ðîñè Âàì ³ âîäè, íàø ëþáèé äðóæå!
Ðåäàêö³ÿ
Â²ÑÒ² Ç Ä²ÀÑÏÎÐÈ

ÐÅË²Ã²ÉÍÎ-ÎÑÂ²ÒÍß Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÑÂßÒÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ

Äëÿ êîæíîãî ñâ³äîìîãî é ãëèáîêîäóìàþ÷îãî ïðàâîñëàâíîãî óêðà¿íöÿ ÷è
óêðà¿íêè íåìàº í³÷îãî äîðîæ÷îãî é
óëþáëåí³øîãî ÿê Ð³äíà Ïîì³ñíà Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. Ñüîãîäí³ öÿ
Ñâÿòà Öåðêâà º ºäèíîþ äëÿ íàñ ñóùèõ
íà ÷óæèí³, âîíà º äæåðåëîì íàøîãî
äóøåâíîãî ñïàñ³ííÿ, íîñ³ºì íàøî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, çáåðåæåííÿì
íàøî¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ìîâè, òðàäèö³é, îáðÿä³â, à ðàçîì ç òèì ³ ìîëèòâåííèöåþ çà íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä,
çà äåðæàâí³ñòü ³ çà íåçàëåæí³ñòü.
Âæå ñàìà ¿¿ íàçâà - óêðà¿íñüêà íàäàº äëÿ íå¿ ãëèáîêîãî çíà÷åííÿ, áî
âîíà ºäíàº íàâêîëî ñåáå óêðà¿íö³â,
òóðáóºòüñÿ ïðî ¿õí³ äóøåâí³ ñïðàâè.
Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò, áî â³í º íå â³ä
êîãî íåçàëåæíèé òà äáàº ïðî íàö³îíàëüí³ ð³äí³ òðàäèö³¿, à â ïåðøó ÷åðãó
ìîëèòüñÿ íà ð³äí³é æèâ³é ìîâ³ ³ ïðîïàãóº ñâîþ ð³äíó êóëüòóðó. Ïðàâîñëàâíà, áî ïðàâäèâî ïðîñëàâëÿº Áîãà, ïðàâäèâî íàâ÷àº Çàïîâ³ä³ Ãîñïîäí³, ñâÿòî
äîòðèìóºòüñÿ ïîñòàíîâ ñåìè Âñåëåíñüêèõ Ñîáîð³â, íå äîáàâëÿþ÷è ³ íå â³äêèäàþ÷è í³÷îãî ç óñüîãî íèìè ïîñòàíîâëåíîãî, íàâ÷àº ³ ñâî¿õ ð³äíèõ òðèìàòèñÿ
é âèêîíóâàòè âñå ñïðàâåäëèâî é ÷åñíî.
Öåðêâà, ÿêî¿ íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä
áóâ ïîçáàâëåíèé äîâã³ ñòîë³òòÿ; Öåðêâà, çà ïðàâà ÿêî¿ óêðà¿íñüêèé íàðîä
áîðîâñÿ, ùîá ìàòè â í³é ñâîº äóøåâíå
çàäîâîëåííÿ; Öåðêâà, â ÿê³é óêðà¿íñüêèé íàðîä ìîæå â³ëüíèìè óñòàìè é
íåñêîâàíîþ äóøåþ íà ð³äí³é ìîâ³ ìîëèòèñÿ é ïðîñëÿâëÿòè ñâîãî Òâîðöÿ.
Öüîãî ðîêó Áîæîãî 18-ãî ëèñòîïàäà ñïîâíèòüñÿ 20 ë³ò êîëè â Ñîáîð³
Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ ³íòðîí³çîâàíî Ïåðøîãî
Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ñâÿò³éøîãî Ìñòèñëàâà, à 22 æîâòíÿ
ïðèïàäàº 15-òà ð³÷íèöÿ ³íòðîí³çàö³¿ Ñâÿò³éøîãî Îòöÿ íàøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà.
Çäàºòüñÿ íåäîâãèé ÷àñ, ñê³ëüêè ïåðåáîðåíî òðóäíîù³â! Ñê³ëüêè çðîáëåíî êîðèñíî¿, äîáðî¿ ³ â³äïîâ³äàëüíî¿
ïðàö³, íàïîëåãëèâî¿, òÿæêî¿, ÷àñîì
íàâ³òü íåïîñèëüíî¿. Ïðàö³ íà âòðèìàííÿ ïðàïîðó Â³äðîäæåíî¿ é îñâÿ÷åíî¿
êðîâþ ìó÷åíèê³â, Öåðêâè Ìó÷åíèö³,

ïðàö³ ÿêà ñòî¿òü íà ùèðèõ ëþáëÿ÷èõ ¿¿
ñåðöÿõ, íà ùèð³é â³ð³, íà ùèð³é â³ääàíîñò³ ³ ëþáîâ³ äî ñâîº¿ ð³äíî¿ Ïîì³ñíî¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ï³ä îìîôîðîì âèñîêî-îñâ³÷åíîãî áîãîñëîâà óêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòà Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè Ñâÿò³éøîãî Ô²ËÀÐÅÒÀ.
Ùî æ íàñ á³ëÿ íå¿ âÿæå? À âÿæå íàñ
îòà ùèðà é äîáðà âîëÿ çáåðåãòè ñâîþ
ñâÿòèíþ, ñòâîðèòè òàêó ñêàëó íà ÿê³é
Öåðêâà ñòîÿëà á íåïîõèòíî, Öåðêâà ÿêó
ïðîïîâ³äóâàâ ³ çàñíóâàâ Ñàì Ñèí Áîæèé
- ²ñóñ Õðèñòîñ, ÿêó ïðîäîâæóâàëè ³ ïîøèðþâàëè Ñâÿò³ Àïîñòîëè, ÿêó øàíóâàëè é óòâåðäæóâàëè ïåðø³ õðèñòèÿíè.
Íàä ÷èì ìè ìàºìî ïðèçàäóìàòèñÿ?
Êîæíèé ç íàñ ïîâèíåí äîáðå ïðèçàäóìàòèñÿ é çðîçóì³òè, ùî íàø íàðîä, äå á
â³í íå áóâ, ìóñèòü ìàòè ñâîþ âëàñíó
ð³äíó â³ä ÷óæèõ âïëèâ³â íåçàëåæíó Öåðêâó, ÿêà îäèíîêà ìîæå çàäîâîëüíèòè
íàø³ äóøåâí³ ïîòðåáè òà çàòðèìàòè íàñ
ïðè óêðà¿íñòâ³. Áî íàéñèëüí³øîþ óêðà¿íñüêîþ ôîðòåöåþ, ÿêà âñòîÿëà ïðîòè
âñ³õ âîðîæèõ íàñòóï³â íà ïðîòÿç³ ñòîë³òü,
áóëà, º ³ áóäå Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà. Âîíà íå ðàç áóëà îäèíîêèì
âîãíèùåì óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè òà îäèíîêîþ ñèëîþ, ÿêà òðèìàëà íàñ íà ð³äíîìó ´ðóíò³.
Ïðî ö³ äîêàçè ìè íå ìóñèìî øóêàòè
â ÷óæ³é ³ñòîð³¿, ùîá ïîêàçàòè ÿêîþ âàæíîþ º Öåðêâà äëÿ íàðîäó ï³ä îãëÿäîì
ïëåêàííÿ ³ çáåðåæåííÿ éîãî íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ºäíîñò³. Íàøà âëàñíà
³ñòîð³ÿ äàº íàì àæ çàáàãàòî äîêàç³â òà
ôàêò³â ïðî öå. Â³ä ñàìîãî õðåùåííÿ
Ðóñè-Óêðà¿íè çà Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
³ àæ ïî ñüîãîäíÿøí³é äåíü. Óêðà¿íñüêà
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â³äîãðàâàëà âàæíó, ÿêùî íå ãîëîâíó ðîëü. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü ³ìåíà òàêèõ ñëàâíèõ ëþäåé ç
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿, ÿê ñâÿò³ Àíòîí³é ³
Ôåîäîñ³é Ïå÷åðñüê³, àðõèìàíäðèò Ìåëåò³é Ñìîòðèöüêèé, ñâÿòèé Àíäð³é
Ðîñòîâñüêèé, ñâÿòèé ìèòðîïîëèò Ïåòðî
Ìîãèëà, êíÿçü Êîíñòàíòèí Îñòîðîæñüêèé, àðõèìàíäðèò Ïå÷åðñüêèé ªëèñåé
Ïëåòåíåöüêèé, ìèòðîïîëèò Àðñåí³é
Ìàö³ºâè÷, ìèòðîïîëèò Âàñèëü Ëèïê³âñüêèé ³ äåñÿòêè, à òî é ñîòí³ ³íøèõ, ÿêèõ

íå ìîæíà òóò ïåðå÷èñëèòè, àëå ÿê³
áóäó÷è ä³ÿ÷àìè öåðêîâíèìè, áóëè
ð³âíî÷àñíî áóä³âíè÷èìè óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè òà ³ñòîð³¿.
Òà íå ò³ëüêè ïîîäèíîê³ öåðêîâí³
ä³ÿ÷³, àëå é ö³ëà Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â³äîãðàâàëà é â³äîãðàº â³äïîâ³äàëüíó ðîëü â íàö³îíàëüí³ì òà êóëüòóðí³ì æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Öå
ñòâåðäæóº íàø ³ñòîðèê Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé â éîãî ïðàö³ ï³ä çàãîëîâêîì:
«Êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèé ðóõ íà Óêðà¿í³ â 16-17 â³ö³». Ñòóä³þþ÷è öåé â³ää³ë
³ñòîð³¿, ìè áà÷èìî, ùî ³ñòîð³ÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî ðóõó öå º ³ñòîð³ÿ
ðîçâèòêó é ä³ÿëüíîñòè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà çàâæäè ñòîÿëà íà ñòîðîæ³ íàøîãî íàö³îíàëüíîãî äîáðîáóòó
³ çàâæäè áóëà ãîëîâíîþ òâåðäèíåþ
ïðîòè âîðîæîãî íàñòóïó. Òîìó íàø³
â³äâ³÷í³ íåäðóãè çàâæäè ñòàðàëèñÿ çíèùèòè àáî îïàíóâàòè íàøó Öåðêâó, çíàþ÷è äîáðå, ùî êîëè â íàñ íå ñòàíå
Ð³äíî¿ Öåðêâè, òî é íå ñòàíå é ãîëîâíî¿
îïîðè äëÿ ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ.
Òîìó é ñüîãîäí³, êîëè íàø íàðîä
äî÷åêàâñÿ ñâîãî ð³äíîãî Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, ìè ìóñèìî íå çàáóâàòè
ïðî íàø ñâÿòèé îáîâÿçîê çáåðåæåííÿ, ïðîâàäæåííÿ â æèòòÿ ³ ï³äêð³ïëåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ íàøî¿ Öåðêâè-Ìàòåð³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, à äëÿ öüîãî íàì
ïîòð³áíà äîáðà âîëÿ ³ â³ääàí³ñòü.
Ìè âñ³ ïîâèíí³ ìàòè ïî÷óòòÿ îáîâÿçêó ïåðåä Öåðêâîþ, ìè ïîâèíí³ áóòè
ñâ³äîìèìè ³ çàâæäè ïàìÿòàòè, ùî êîæíèé ç íàñ ïðàöþº äëÿ äîáðà Ð³äíî¿
Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, áåç ÿêî¿
íå ìîæå ³ñíóâàòè Óêðà¿íñüêà Íåçàëåæíà Äåðæàâà. Õòî íå âèêîíóº ã³äíî ñâîº¿
ïðàö³, òî ãð³øèòü ïðîòè Áîãà ³ ïðîòè
Ð³äíî¿ Öåðêâè. Çàãàëüíå íàøå äîáðî
âèìàãàº, ùîá ìè âñ³ áóëè ä³éñíî ùèðèìè ³ êîðèñíèìè ÷ëåíàìè íàøî¿ Ñâÿòî¿
Öåðêâè ï³ä îìîôîðîì Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè
Ô²ËÀÐÅÒÀ ³ íå ëèøå íà «âåëèêèõ ñëîâàõ», à íà ä³ë³, ïðàö³, æåðòâåííîñò³,
âçàºìîïîøàí³, ºäíîñò³ ³ õðèñòèÿíñüêî¿
ëþáîâ³.
Ðîìàí Ì. ÁÎÍÄÀÐ, Ðî÷åñòåð,
Íþ Éîðê
.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ

Ñ²×ÅÑËÀÂÙÈÍÀ
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"ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ" Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ
Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó

×ÅÐÂÅÍÜ, 2 0 10 ð ³ ê .

Äîâãîî÷³êóâàíà â³äïîâ³äü íà áðóäíó ðåêëàìó ôàëüøèâîãî òåêñòó ïðîò. Ìèõàéëà
ßëîâà, áëàãî÷èííîãî Íîã³íñüêîãî îêðóãó Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, íàñòîÿòåëÿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ì. Íîã³íñüêà â³ä ïàðàô³ÿëüíî¿ Ðàäè
Ñâÿòî - Òðî¿öüêîãî õðàìó ì. Íîã³íñüêà Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³ Áîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³¿
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó äî âñ³õ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â òà ïàðàô³ÿí
Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó òà ³íøèõ õðàì³â Íîã³íñüêîãî áëàãî÷èííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿
ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, à òàêîæ äî â³ðóþ÷èõ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Õðèñò³!
Áëèçüêî 14-òè ðîê³â íà òåðèòîð³¿
Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, Ñâÿòî Êîñòÿíòèí³âñüêîãî õðàìó ì. Íîã³íñüêà òà íà ³íøèõ õðàìàõ Íîã³íñüêîãî ðàéîíó ðîçâ³øåí³ ëèñò³âêè
îáðàçëèâîãî õàðàêòåðó íà àäðåñó äóõîâåíñòâà òà â³ðóþ÷èõ ïàðàô³ÿí Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó Áîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó (142406. ì.
Íîã³íñüê Ìîñêîâñüêî¿ îáë. âóë.
Ñîâºòñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, á. 17).
Ìè íàâîäèìî ¿¿ òåêñò ÿê
ñâ³ä÷åííÿ: «Ìèðÿíè, ÿê³ â³äâ³äóþòü ðîçêîëüíèöüêèé õðàì «Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó» ïî âóë. Ñîâ.
Êîíñòèòóö³¿, 17, ³ ïðèéìàþòü òàì
«òà¿íñòâà» - â³äïàëè â³ä Ñâÿòî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ³ ìîæóòü
áóòè äîïóùåí³ äî Òà¿íñòâà â õðàìàõ ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðèíåñåííÿ ïîêàÿííÿ íà ñïîâ³ä³».
Äîðîã³ íàø³ ïîáðàòèìè! Âè,
î÷åâèäíî, ïàìÿòàºòå ðåë³ã³éíèé
ñòàí ó ì. Íîã³íñüêó, â ÿêîìó çà
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íå áóëî æîäíîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìó, à ò³ëüêè
ëèøå «ïðèêðàøàëè» íàøå ì³ñòî
ïàìÿòíèêè Â. Ëåí³íà.
ßê ó ì³ñò³, òàê ³ â ðàéîí³, òîðæåñòâóâàâ àíòèðåë³ã³éíèé ïðîêîÌèòðîïîëèò Àäð³àí - êåðóþ÷èé
ìóí³ñòè÷íèé äóõ ñòàë³íñüêèõ ÷àñ³â,
ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
êîëè æîäíà ëþäèíà, â òîìó ÷èñë³
áëàãî÷³ííÿ
Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñüêî¿
é ä³òè, ñòóäåíòè ³ â÷åí³ íå ìîãëè
òà Ìîñêîâñüêî-Áîãîðîäñüêî¿ ªïàðõ³¿
â³ëüíî âèñëîâëþâàòè ñâîþ â³ðó â
Áîãà.
Ñàðîâñüêîãî, 18-ãî ëèïíÿ 1991-ãî ðîêó,
Áóä³âëÿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ÿê³ î÷îëèâ Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é
ç 1930-õ ïî 1960-ò³ ðîêè âèêîðèñòî- ²² ç Ìèòðîïîëèòîì Þâåíàë³ºì ³ ê³ëüêà
âóâàëàñÿ ôàáðèêîþ ç âèãîòîâëåííÿ äåñÿòê³â ³íøèõ àðõèºðå¿â ÐÏÖ ÌÏ, à
áèòèõ âàëÿíîê, à ïîò³ì áóëî êèíóòî òàêîæ ñîòí³ äóõîâåíñòâà òà á³ëüøå 50-òè
íàïðèçâîëÿùå, ÿêå ðóéíóâàëîñÿ òèñÿ÷ ïàëîìíèê³â, ïðèáóëè äî Áîãîÿâùîäíÿ ³ ùîãîäèíè.
ëåíñüêîãî ñîáîðó äëÿ çóñòð³÷³ âåëèêî¿
² îñü, ó êâ³òí³ 1989-ãî ðîêó äî ì. ñâÿòèí³ íàøî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.
Íîã³íñüêà, çà âêàç³âêîþ Ñâÿò³éøîãî
Ïîò³ì, ï³ä ÷àñ âå÷åð³, Ïàòð³àðõ
Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Ïèìåíà Àëåêñ³é ²² âèñîêî îö³íèâ ïðàöþ àðõè(²çâºêîâà), â éîãî ð³äíå ì³ñòî Áîãî- ìàíäðèòà Àäð³àíà, ìîâëÿâ, ïàðàô³ÿ,
ðîäñüê - Íîã³íñüê, Ìèòðîïîëèòîì ìàþ÷è òàêå ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî, áóëà
Êðóòèöüêèì ³ Êîëîìåíñüêèì Þâå- ëèøå äî 1917-ãî ðîêó. ² îñü çàðàç, ìè
íàë³ºì áóâ íàïðàâëåíèé âèïóñêíèê òóò ïðèãîùóºìîñÿ ñìà÷íèìè ïðèãîòóÌîñêîâñüêî¿ Äóõîâíî¿ Àêàäåì³¿ - ³ºðî- âàííÿìè ç ï³äñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà îòöÿ
ìîíàõ Àäð³àí.
Àäð³àíà, - ñêàçàâ Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é ²².
Ñàìå éîìó ç³ ñâî¿ìè ÷èñëåííèìè
Òðåáà â³äì³òèòè, ùî Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é
ïàðàô³ÿíàìè âäàëîñÿ çà îäèí ð³ê, ç ²² æîäíîãî ñëîâà íå ñêàçàâ ïðî ñâîãî
1989-ãî ïî 1990-é ðîêè â³äíîâèòè ïîïåðåäíèêà, Ïàòð³àðõà Ïèìåíà (²çâºêîÁîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð (ìàëþíîê äî- âà) ïðî òå, ùî â³í íå ëèøå º ðîäîì ç
äàºòüñÿ), à ùå ÷åðåç ð³ê äî óðî÷èñòî- Íîã³íñüêà (Áîãîðîäñüêà), àëå é ùî â öåé
ñòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ ïåðåíåñåííþ ñâÿ- äåíü ó íüîãî ñïîâíþºòüñÿ Äåíü íàðîäòèõ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà æåííÿ. Õî÷à Àðõèìàíäðèò Àäð³àí â ñâîº-

ìó â³òàëüíîìó ñëîâ³ ïðî öå íàãàäóâàâ
íå ëèøå Ïàòð³àðõîâ³ Àëåêñ³þ ²², àëå é
³ âñ³ì ïðèñóòí³ì ãîñòÿì.
Î÷åâèäíî, ¿õ ñï³ëüíà ñëóæáà â
Ìîñêîâñüê³é Ïàòð³àðõ³¿ íå çîâñ³ì áóëà
âçàºìíîþ, áî, ÿê íàì ñòàëî â³äîìî
ïîò³ì, ùî çà âñ³ìà ä³ÿìè Ïàòð³àðõà
Ïèìåíà ñòåæèâ êåð³âíèê ñïðàâàìè ÐÏÖ
ÌÏ Ìèòðîïîëèò Òàëë³ííñüêèé ³ Åñòîíñüêèé Àëåêñ³é (Ð³ä³ãåð), ÿêèé ïîñò³éíî äîêëàäàâ, ïèñàâ, äçâîíèâ â äåðæàâí³ ñòðóêòóðè ÑÐÑÐ íà ñâîãî Ïðåäñòîÿòåëÿ.
Òîìó, ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïàòð³àðõà Ïèìåíà ³ îáðàííÿ éîãî, Ìèòðîïîëèòà Àëåêñ³ÿ (Ð³ä³ãåðà) Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì
âë³òêó 1990-ãî ðîêó, îòåöü Àäð³àí çàïðîïîíóâàâ Ìèòðîïîëèòó Êðóòèöüêîìó
³ Êîëîìåíñüêîìó Þâåíàë³þ (Ïîÿðêîâó, ÐÏÖ ÌÏ), ùîá íà òåðèòîð³¿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ì. Íîã³íñüêà ñôîðìóâàòè ìóçåé ³ á³áë³îòåêó íà ÷åñòü
çåìëÿêà, Ïàòð³àðõà Ïèìåíà.
Àëå, Âëàäèêà Þâåíàë³é, ÿêèé â òîé
÷àñ äóæå äîáðå â³äíîñèâñÿ äî Àðõèìàíäðèòà Àäð³àíà ñêàçàâ: «Îòåöü Àäð³àí, íå ðîá³òü öüîãî, ³íàêøå Âè ïîïàäåòå â íåìèë³ñòü Ïàòð³àðõîâ³ Àëåêñ³þ
²²». Íà öüîìó áóëà çàâåðøåíà ðîçìîâà
³, ïðèïèíèëîñÿ áàæàííÿ ó îòöÿ Àäð³àíà
â³äêðèòè öåé áàæàíèé ìóçåé.
Ì³æ ³íøèì, â öüîìó 2010-îì ðîö³
âèïîâíþºòüñÿ 100-òî ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ Ïàòð³àðõà Ïèìåíà.
Ó çâÿçêó ç öèì, ó ì. Íîã³íñüêó
çâîäèòüñÿ ïàìÿòíèê Ïàòð³àðõó Ïèìåíó,
à òàêîæ ïî âñüîìó ì³ñòó, îêð³ì éîãî
Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, â ÿêîìó â³í ó
ðàíí³ ðîêè áóâ ïñàëîìùèêîì ³ ðåãåíòîì, ðîçâ³øåí³ á³ãáîðäè ç éîãî ïîðòðåòîì ³ êîðîòêîþ á³îãðàô³ºþ.
Îäíà ç âóëèöü â ðàéîí³ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, ì³ñüêîþ âëàäîþ, íàçâàíà â
éîãî ÷åñòü: «Ïàòð³àðøà». Ì³æ ³íøèì,
Áîãîðîäñüêà ºïàðõ³ÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó òàêîæ âíåñëà ñâ³é âàãîìèé
âíåñîê â áóä³âíèöòâî öüîãî ïàìÿòíèêà.
Òàêîæ ³ â ì. Ñîôð³íî Ìîñêîâñüêî¿
îáëàñò³, äå ïðàöÿìè Ïàòð³àðõà Ïèìåíà
ïîáóäîâàíèé ³ â³äêðèòèé çàâîä öåðêîâíîãî íà÷èííÿ ÐÏÖ ÌÏ, íà éîãî òåðèòîð³¿
âæå ïîáóäîâàíèé âåëèêèé ïàìÿòíèê
Ïàòð³àðõîâ³, à òàêîæ âèñòàâëåíèé ñòåíä
ç ôîòîãðàô³ÿìè ³ éîãî àâòîá³îãðàô³ºþ, à òàêîæ öåíòðàëüíà âóëèöÿ â öüîìó ì³ñò³ íàçâàíà íà
éîãî ÷åñòü.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

÷åðâåíü, 2010

Ì³æ ³íøèì, â íîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ³ â ãîÿâëåíñüêîìó ñîáîð³ óòâîðåíî «Áîãî- ðàô³¿ ³ öåíòðó «Áðàòñòâî» ç òåðèòîð³¿
ñîáîðíîìó ãîòåë³, ï³ä ÷àñ çóïèíêè óðî- ðîäñüêå Áðàòñòâî». Íåõàé âîíè â³çüìóòü Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, êîðîòêî÷àñ÷èñòî¿ ïðîöåñ³¿ ç ìîùàìè ïðåï. Ñåðà- íà ñåáå òóðáîòó ïðî õâîðèõ. Íàñòîÿòå- íèì êåðóþ÷èì íèì ïðèçíà÷èëè ³ºðåÿ
ôèìà Ñàðîâñüêîãî, â³äïî÷èâàâ Ïàòð³àðõ ëÿì ñë³ä ó ñâî¿é ïàðàô³¿ äáàòè ïðî öå. Ç Îëåêñàíäðà Ñèïÿã³íà, ÿêîãî íåçàáàðîì
Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é ²², Ìèòðîïîëèò ïàðàô³é áëàãî÷èííÿ çàëó÷àòè äóõîâåí- âáèëè íåâ³äîì³ îñîáè, à ïîò³ì «âèñëóÞâåíàë³é òà ³íø³ âèñîêîïîñòàâëåí³ ãîñò³. ñòâî íåìàº ìîæëèâîñò³".
æèâñÿ» î. Ìèõàéëî ßëîâ, ÿêèé ñòàâ ó
Äî öüîãî ÷àñó, íàìè áóëî ïîáóäîâàÀäæå Âëàäèêà Þâåíàë³é ÷óäîâî çíàâ, æîâòí³ 1997-ãî ðîêó áëàãî÷èííèì Íîãíî íà òåðèòîð³¿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáî- ùî âñ³ ñ³ëüñüê³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³ áó- ³íñüêîãî ðàéîíó òà íàñòîÿòåëåì Áîãîÿâðó ùå 10-òü äâîõ ³ òðüîõ ïîâåðõîâèõ âàþòü íà ñâî¿õ ïàðàô³ÿõ ò³ëüêè ó íåä³ëüí³ ëåíñüêîãî ñîáîðó.
áóäèíê³â, â ÿêèõ ìè ñôîðìóâàëè çíàìå- é ñâÿòêîâ³ äí³, â óñ³ ³íø³, âîíè â³ëüí³ ³
Àðõèìàíäðèòà Àäð³àíà ê³ëüêà ðàç³â
íèòó Ïðàâîñëàâíó ã³ìíàç³þ ç 10-òè - ÷àñòî ñòàþòü áåçä³ÿëüíèìè òà àëêîãîë- âèêëèêàâ Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é
ð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ, âèïóñê²² â Ìîñêâó íà ×èñòèé ïðîâóëîê, 5, äëÿ
íèêè ÿêî¿ áåç ïðîáëåì ïîñòóïàëè â
ñï³âáåñ³äè, çàïðîïîíóâàâøè éîìó çàîáðàí³ íèìè ÂÓÇè.
ëèøèòè öåðêîâíó ä³ÿëüí³ñòü â Íîã³²ãóìåí Àäð³àí, áóäó÷è áëàãî÷èííñüêó ³ îáðàòè îäíå ç äâîõ ïðîïîíèì Íîã³íñüêîãî ðàéîíó, çà óñï³õè íà
çèö³é: î÷îëèòè ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð ó
ïàðàô³¿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ³ çà
Âîðîíåçüê³é ºïàðõ³¿ àáî áóä³âíèöòâî
â³äêðèòòÿ ùå 24-õ õðàì³â, äëÿ ÿêèõ
ñîáîðó â ì. Óëüÿíîâñüêó, ÿêèé áóâ
áóëè â³ä³áðàí³ ó ï³äïðèºìñòâ, êîëçðóéíîâàíèé á³ëüøîâèêàìè â òðèäãîñï³â ³ ðàäãîñï³â, õðàìè é ñîáîðè, ç
öÿò³ ðîêè.
áëàãîñëîâåííÿ Ïàòð³àðõà Ïèìåíà,
Îòåöü Àäð³àí, íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ
Ìèòðîïîëèòîì Þâåíàë³ºì, âë³òêó
1993-ãî ðîêó, ãîòîâèé áóâ âèêîíàòè
1990-ãî ðîêó, áóâ ï³äíåñåíèé ó ñàí
öåé
ïîñëóõ, òîáòî âîëþ Ïàòð³àðõà
àðõèìàíäðèòà.
Ìîñêîâñüêîãî Àëåêñ³ÿ ²² ³ ÌèòðîïîëèÇàâäÿêè ð³øó÷îñò³ òà íàïîëåãëèòà Êðóòèöüêîãî ³ Êîëîìåíñüêîãî Þâåâîñò³ îòöÿ Àäð³àíà â öåðêîâí³é ä³ÿëüíàë³ÿ, ïîãîäèâøèñü ç íîâîþ ïðîïîíîñò³, íîã³í÷àíè îáðàëè éîãî íàðîäçèö³ºþ â öåðêîâí³é ä³ÿëüíîñò³ â Óëüÿíèì äåïóòàòîì äâîõ ð³âí³â, Ìîñêîâñüíîâñüêó àáî æ ó Âîðîíåçüê³é ºïàðõ³¿.
êî¿ îáëàñíî¿ òà Íîã³íñüêî¿ ì³ñüêî¿
Àëå Íîã³íñüêà ãðîìàäñüê³ñòü ðàÐàä.
çîì ç äåïóòàòàìè, êåð³âíèêàìè ì³ñòà ³
Äî ïðèáóòòÿ îòöÿ Àäð³àíà ó ì.
ðàéîíó,
à òàêîæ ç âèêëàäà÷àìè, ó÷íÿÍîã³íñüê, â Íîã³íñüêîìó ðàéîí³ áóëî
ìè Ïðàâîñëàâíî¿ ã³ìíàç³¿ òà ¿õí³ìè
âñüîãî ëèøå òðè õðàìè: â ñ. Âîñêðåáàòüêàìè, â òîìó ÷èñë³ é ç â³ðóþ÷èìè
ñåíñüêó, â ñ. Ìàìîíòîâå ³ â ñ. Ôðÿçïàðàô³ÿíàìè Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîºâî.
ðó, îòöÿ Àäð³àíà íå â³äïóñòèëè ç ÍîÏåðøèìè ïîì³÷íèêàìè ³ ³í³ö³àòîã³íñüêà â ³íøèé ðåã³îí ÐÔ.
ðàìè â ðåìîíò³ òà â³äíîâëåíí³ áóä³âë³
Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó áóëè - ñòàÏîñèëåí³ ïðîõàííÿ òà ïîðàäè â³ðóðîñòà Âîñêðåñåíñüêîãî õðàìó þ÷èõ çìóñèëè îòöÿ Àäð³àíà çàëèøèÂ³äíîâëåíèé Áîãîÿâëåíèé ñîáîð
Îëåêñ³é ³ éîãî ìàòè Ãàííà ²âàí³âíà,
òèñÿ íà êîëèøíüîìó ì³ñö³, îñê³ëüêè
ó ì. Íîã³íñüêó ³ ÷àñòèíà êîìïëåêñó
õî÷à ñàìó íàéá³ëüøó ðîëü ç³ãðàâ êî- áóä³âåëü íà éîãî òåðèòîð³¿, ïîáóäîâàíèõ Ìîñêîâñüêå ºïàðõ³àëüíå íà÷àëüñòâî
ëåêòèâ «Ãëóõ³âñüêîãî êîìá³íàòó» íà
â³äêðèëî ïðîòè íüîãî ìàñîâàíó êîíàðõèìàíäðèòîì Àäð³àíîì ç óñ³ìà
÷îë³ ç Íàðîäíèì äåïóòàòîì ÑÐÑÐ, à
òðàòàêó ÷åðåç ñëóæáè ÇÌ² ³ ñâî¿ êàíàïàðàô³ÿíàìè, ìåöåíàòàìè ³ æåðòâîäàâöÿìè ëè.
ïîò³ì ÐÔ - Ì.Ñ. Ãóáåðìàíîì.
Íàìè áóâ ñôîðìîâàíèé òàêîæ
Òîìó, ïðèéøîâøè äî âèñíîâêó,
Ë³öåé ìèñòåöòâ, îêð³ì Ïðàâîñëàâíî¿ ³êàìè àáî æ, òàê çâàíèìè, «á³çíåñìåíà- ùî ÿêùî îòî÷åííÿ Ìîñêîâñüêîãî ºïàðã³ìíàç³¿ òà Äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿. Ìè ìàëè ìè», à íå ñëóæèòåëÿìè Öåðêâè Áîæî¿.
õ³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ äîçâîëÿëî ñîá³
âåëèêå ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî, ïðîäóêÎñü íà ÿêîìó ð³âí³ çíàõîäèòüñÿ ñïðàâà äèÿâîëüñüêèé íàïàä íà íüîãî â Íîã³íñüö³ÿ ÿêîãî ïðÿìóâàëà ó äâ³ ñîáîðí³ áëà- ìèëîñåðäÿ ³ áëàãîä³éíîñò³ â ÐÏÖ Ìîñ- êó, òî, ùî ìîæíà áóëî á î÷³êóâàòè â³ä
ãîä³éí³ ¿äàëüí³, â ÿêèõ áåçêîøòîâíî õàð- êîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
öèõ, ãîðå «áîãîñëîâ³â», â ³íøèõ îáëàñ÷óâàëèñÿ òèñÿ÷³ æèòåë³â ì³ñòà Íîã³íñüêà,
Âñ³ì â³äîìî áóëî, ùî îòåöü Àäð³àí òÿõ, äå îòöÿ Àäð³àíà àáñîëþòíî í³õòî íå
à äëÿ òèõ, ÿê³ íå ìîãëè ïðèáóòè äî íàñ, ìàº äâ³ âèù³ îñâ³òè ³ äâà ñåðåäí³õ: Êè¿- çíàâ.
ìè ïðèäáàëè ñïåö³àëüíèé ëåãêîâèé àâ- âñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðÊð³ì òîãî, ñåêðåòàð Ìîñêîâñüêîãî
òîìîá³ëü, ùîá íà íüîìó ðîçâîçèòè ãà- ñèòåò, Ìîñêîâñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ, à ºïàðõ³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÐÏÖ ÌÏ - ïðîò.
ðÿ÷ó ¿æó á³äíèì, íåì³÷íèì ³ õâîðèì òàêîæ Äí³ïðîïåòðîâñüêå ìóçè÷íî - ïå- Îëåêñàíäð Ãàíàáà ðîáèâ âñÿê³ ñïðîáè,
ëþäÿì.
ç³ãíàòè ç Íîã³íñüêà Àðõèìàíäðèòà
Ìè ìàëè âåëèêó á³áë³îòåêó ç ÷èòàëü- äàãîã³÷íå ó÷èëèùå ³ Ëåí³íãðàäñüêó äó- ùîá
Àäð³àíà, à íà éîãî ì³ñöå ïîñòàâèòè ñâîíèì çàëîì (50-ò òèñÿ÷ ð³çíîìàí³òíèõ õîâíó ñåì³íàð³þ.
Âñå öå ãîâîðèòü ïðî òó øèðîêó, ãî ð³äíîãî áðàòà, ³ãóìåíà ªëèñåÿ (Ãàíàêíèã) òà áåçêîøòîâíèé ìåäïóíêò.
Öå áóëè ðîêè ðàäÿíñüêîãî ÷àñó. ², ñâ³òñüêó òà äóõîâíó îñâ³òó, ùî äîçâîëÿ- áà), ñïîä³âàþ÷èñü, ùî â³í ñòàíå ºïèñêîíåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Ïðàâîñëàâíà ëî î. Àäð³àíó â³äíîâèòè ïðàâîñëàâíèé ïîì Áîãîðîäñüêèì, òîáòî Íîã³íñüêèì.
Äëÿ öüîãî, â³í ï³äêëþ÷èâ íàâ³òü íàÖåðêâà ùå ïåðåñë³äóâàëàñÿ â òîé ÷àñ äóõ â Áîãîðîäñüêîìó êðà¿ Íîã³íñüêîãî
ö³îíàë-ïàòð³îòè÷íèé ôðîíò «Ïàìÿòü» íà
âëàäîþ ÑÐÑÐ, çàâäÿêè òâåðäîìó õàðàê- ðàéîíó.
²
ðàçîì
ç
òèì,
â³í,
â
î÷àõ
äåÿêèõ
÷îë³
ç Äìèòðîì Âàñèëüºâèì, ÿêèé â
òåðó îòöÿ Àäð³àíà ³ äîïîìîãè Ìèòðîïîëèòà Êðóòèöüêîãî ³ Êîëîìåíñüêîãî Þâå- íîã³íñüêèõ ñâÿùåíèê³â ÐÏÖ ÌÏ, º ðîç- ñâîþ ÷åðãó, çâåðòàâñÿ äî Ïàòð³àðõà Àëåêíàë³ÿ, éîìó âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè ùå êîëüíèê ³ íå áëàãîäàòíèé, à âîíè, áåç ñ³ÿ ²², ùîá îòöÿ Àäð³àíà, áóäó÷è óêðà¿íöÿ
20-òü ïàðàô³é ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè, áîãîñëîâñüêî¿ îñâ³òè, ââàæàþòü ñåáå - õîõëà ³ «ãîäóâàëüíèêà» ô³íàíñàìè «Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè», â³äïðàâèòè ÷èì
ÿêèõ â³í çàïðîøóâàâ â ÿêîñò³ êàíäèäàò³â «áëàãîäàòíèìè» ³ «êàíîí³÷íèìè».
Òîìó, íå âñ³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³ áà- äàë³ â³ä Íîã³íñüêà. Àëå Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é
íà ðóêîïîêëàäåííÿ â äèÿêîíè òà ³ºðå¿,
ôàêòè÷íî ç óñ³õ ê³íö³â Ðîñ³¿, â òîìó ÷èñë³ æàëè çàëèøèòè Áîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð, ²² íå ðåàãóâàâ íà ö³ àã³òàö³¿.
Ïîò³ì, Ä. Âàñèëüºâ ³ ïðîò. Îëåêé ç ²âàí³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ áóâ çàïðîøåíèé ùîá éòè íà ñëóæ³ííÿ â ñ³ëüñüê³ õðàìè.
÷èòåöü ñ³ëüñüêî¿ ïàðàô³¿ - Ìèõàéëî ßëîâ Áàãàòî õòî ç íèõ âèêîðèñòîâóâàëè âñÿê³ ñàíäð Ãàíàáà (ïî ²íòåðíåòó ñëîâî «Ãàíàï³äë³ ïðèâîäè ³ ìåòîäè, ùîá çàëèøèòè- áà» ïåðåêëàäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
òà ³íø³.
Ï³ñëÿ ðóêîïîêëàäåííÿ, ïðîéøîâøè ñÿ â íüîìó, à áóä³âåëüíèêà ³ â³äíîâíèêà ÿê «ãàíüáà») ïî÷àëè âïëèâàòè íà Ìèòðîïðàêòèêó â Áîãîÿâëåíñüêîìó ñîáîð³ ï³ä ç ðó¿í Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó - áëàãî- ïîëèòà Êðóòèöüêîãî ³ Êîëîìåíñüêîãî
êåð³âíèöòâîì àðõèìàíäðèòà Àäð³àíà, ÷èííîãî Íîã³íñüêîãî ðàéîíó, éîãî íà- Þâåíàë³ÿ òà éîãî â³êàðíîãî ºïèñêîïà
ïðàêòèêàíòè-ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ïðÿìó- ñòîÿòåëÿ, Ðåêòîðà Ïðàâîñëàâíî¿ ã³ìíàç³¿ Ãðèãîð³ÿ (×èðêîâà), â ÿêèõ âîíè çíàéøâàëè íà ïàðàô³¿ Íîã³íñüêîãî ðàéîíó. ³ äåïóòàòà äâîõ ð³âí³â àðõèìàíäðèòà ëè «ñâî¿õ» ïîñë³äîâíèê³â. Î÷åâèäíî, âèÁàãàòî õòî ç íèõ íà ïðîõàííÿ îòöÿ Àäð- Àäð³àíà, â³äïðàâèòè ó ì. Óëüÿíîâñüê, êîðèñòîâóâàëè äåÿê³ ìàòåð³àëè, ïîâÿ³àíà íåñëè ÷åðãóâàííÿ â Ñâÿòî-Îëåê- ùîá ³ òàì â³äíîâëþâàòè ñîáîð, çðóéíî- çàí³ ç æèòòÿì ³ òâîð÷³ñòþ ²ãóìåíà Ëàçàðÿ
ñàíäðî-Íåâñüêîìó õðàì³ ïðè Áóäèíêó âàíèé á³ëüøîâèêàìè-ëåí³íöÿìè.
(Ñîíå÷êî), îñîáèñòîãî ñåêðåòàðÿ Ìèòäëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ì. Íîã³íñüêà,
Àëå íå âäàëîñÿ ¿ì â³äðàçó æ îêóïóâà- ðîïîëèòà, ÿêèé áóâ âáèòèé 26 ãðóäíÿ
ÿê³ íå ò³ëüêè çä³éñíþâàëè Áîæåñòâåíí³ òè öåé âåëè÷íèé Áîãîÿâëåíñüêèé ñî- 1990 â Ìîñêâ³.
ë³òóðã³¿, Òà¿íñòâà ³ Òðåáè, àëå ïåðø çà áîð. Ò³ëüêè ï³ñëÿ ïÿòèð³÷íî¿ íåð³âíî¿
Çã³äíî â³äîìîãî æóðíàëó «Îãîíåê»
âñå, õîäèëè ïî ïàëàòàõ, ùîá ñïîâ³äóâà- áîðîòüáè ³ ìåòóøí³ â Ìîñêîâñüêîìó ¹ 50, http://www.ogoniok.com/4975/12/
òè ³ ïðè÷àùàòè òÿæêî õâîðèõ æèòåë³â îáëàñíîìó Àðá³òðàæíîìó ñóä³, Áîãîÿâ- «...îáñòàâèíè âáèâñòâà áóëè çàãàäêîâèöüîãî áóäèíêó.
ëåíñüêèé ñîáîð ç êîìïëåêñîì áóä³âåëü ìè, à íàñë³äîê òÿãíåòüñÿ äî ñüîãîäí³øÀëå, íå âèòðèìàâøè òàêî¿ äèñöèïë- íà éîãî òåðèòîð³¿ áóâ íàñèëüíî çàõîï- íüîãî äíÿ, îñê³ëüêè, âáèâöÿ íå çíàéäå³íîâàíî¿ àòìîñôåðè àðõèìàíäðèòà Àäð- ëåíèé ºïàðõ³àëüíèì äóõîâåíñòâîì çà íèé, ñïðàâó çàìÿòî çà áàæàííÿì ñàìî¿
³àíà, âîíè ïî÷àëè ñêàðæèòèñÿ Ìèòðîïî- äîïîìîãîþ ì³ë³ö³¿, íàïðàâëåíîþ ç Ìîñ- ÐÏÖ. Çà ï³äîçðîþ ó âáèâñòâ³ ç ðåâíîù³â
ëèòó Þâåíàë³þ, ÿêèé â ñâîþ ÷åðãó âèäàâ êâè ¿¿ ìåðîì Þ. Ëóæêîâèì, çà ùî Ìîñ- áóâ çàòðèìàíèé ñï³âðîá³òíèê
ñâ³é Óêàç: «... Íàñòîÿòåëåâ³ Áîãîÿâëåíñü- êîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ çàïëàòèëà ïÿòü Â³ää³ëó Çîâí³øí³õ Öåðêîâíèõ
êîãî ñîáîðó ì. Íîã³íñüêà Ìîñêîâñüêî¿ ì³ëüéîí³â êàðáîâàíö³â.
Ç â` ÿç ê ³â ÌÏ Ìèõàéëî Ï î îáëàñò³ àðõèìàíäðèòó Àäð³àíó. Ïðè ÁîÄî ðå÷³, ï³ñëÿ âèãíàííÿ íàøî¿ ïà- òüîìê³í".
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010

÷åðâåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

²ãóìåí æå ªëèñåé, ð³äíèé áðàò ïðîò.
Îëåêñàíäðà Ãàíàáè, ÿêèé áóâ ïîì³÷íèêîì íà÷àëüíèêà äóõîâíî¿ ì³ñ³¿ â ªðóñàëèì³ ÐÏÖ ÌÏ â 90-ò³ ðîêè ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ
âñå æ òàêè, õî÷ ³ ÷åðåç 14-òü ðîê³â, àëå
ñòàâ ºïèñêîïîì Áîãîðîäñüêèì, â³êàð³ºì
Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿.
Õî÷à òðåáà ñêàçàòè ïðàâäó, ùî îáèäâà
Âëàäèêè Ìèòðîïîëèò Þâåíàë³é ³ Àðõèºïèñêîï Ãðèãîð³é ñòàâèëèñÿ äî àðõèìàíäðèòà Àäð³àíà ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ
çà ïðàöþ íà ïàðàô³¿ ó â³äíîâëåíí³ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ³ áóä³âíèöòâî áóä³âåëü íà éîãî òåðèòîð³¿ ó ì. Íîã³íñüêó òà
â ³íøèõ õðàìàõ Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Àëå, â ñ³÷í³ 1993-ãî ðîêó, çà íåâèêîíàííÿ Óêàçó âèùèõ öåðêîâíèõ âëàñòåé
ÐÏÖ ÌÏ, Àðõèìàíäðèò Àäð³àí áóâ íèìè
âñå æ òàêè ïîêàðàíèé ³ óñóíåíèé â³ä
çä³éñíåííÿ áîãîñëóæ³íü, ï³ñëÿ ÷îãî ïàðàô³ÿëüíà Ðàäà, ïàðàô³ÿíè òà äóõîâåíñòâî Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó áóëè çàïðîøåí³ Ïðåäñòîÿòåëåì ÐÏÑÖ Ìèòðîïîëèòîì Âàëåíòèíîì (Ðóñàíöîâèì) äëÿ
ºâõàðèñò³éíîãî ºäíàííÿ, à ùå ÷åðåç
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè áóëè ïðèéíÿò³ â þðèñäèêö³þ äàâíüî¿ Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òîáòî, äî
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Àëå Âëàäèêà Âàëåíòèí îáðàçèâñÿ íà
íàñ çà ïåðåõ³ä â ÓÏÖ ÊÏ ³ âèð³øèâ
íàíåñòè íà íàñ ñâîº ïðîêëÿòòÿ, çàçíà÷èâøè â ñâîºìó Óêàç³ ¹ 6 â³ä 23.01.1994ãî ðîêó: «... Çà äîïóùåííÿ äî áîãîñëóæ³ííÿ îñ³á, ùî íå ìàþòü ñâÿùåííîãî
ñàíó ³ çâ³ëüíåííÿ äóõîâåíñòâà áåç â³äîìà ºïèñêîïà». Àëå öå ð³øåííÿ äî íüîãî
æ ³ ïîâåðíóëîñÿ. Îñîáëèâî, çà âñ³ éîãî
ãð³õè, â ÿêèõ â³í «âèêðèâàâ» ³íøèõ.
Â äàíèé ìîìåíò ó Ìèòðîïîëèòà Âàëåíòèíà Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàòîì
â³ä³áðàí³ ìàéæå âñ³ õðàìè ³ ìîíàñòèð³,
îñîáëèâî, â Ñóçäàë³. Àäæå ï³ä ÷àñ àðá³òðàæíèõ ñóä³â Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³ â
1994-ìó ðîö³, â³í íàä³ñëàâ òåëåãðàìó äî
Ìîñêâè, ùî «... Ñóçäàëüñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ïðåòåíç³é ïî Áîãîÿâëåíñüêîìó ñîáîðó íå ìàº. Ñóä ìîæå
âèð³øóâàòè íà êîðèñòü Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿ «.
Ìè ïîì³÷àëè, ùî Âëàäèêà Âàëåíòèí
³ ñëóõàòè í³êîëè íå õîò³â ïðî Êè¿â òà
Êè¿âñüêó Ðóñü, íå êàæó÷è ïðî Êè¿âñüêèé
Ïàòð³àðõàò ÓÏÖ, î÷åâèäíî, ïðîäîâæóº
äèõàòè äóõîì ïîê³éíîãî êíÿçÿ Ñóçäàëüñüêîãî Àíäð³ÿ Áîãîëþáñüêîãî, ÿêèé
ó Õ²²-ìó ñòîë³òò³ ç³ ñâî¿ì â³éñüêîì ïîãðàáóâàâ Êè¿â ³ âñå â íüîìó õðàìè, îñîáëèâî, Âèøãîðîäñüêó ³êîíó Áîæî¿ Ìàòåð³,
ÿêó ïîò³ì íàçâàâ - «Âîëîäèìèðñüêîþ».
Çã³äíî
âåá-ñàéòó
http://
ru.wikipedia.org/wiki/Àíäð³é_Þð³éîâè÷_
Áîãîëþáñüêèé "Ï³ñëÿ òðèäåííî¿ îáëîãè
â³éñüêî óâ³ðâàëîñÿ äî Êèºâà ³ âïåðøå â
³ñòîð³¿ âçÿëî éîãî "íà ùèò": äâà äí³
ïåðåìîæö³ ãðàáóâàëè ì³ñòî, íå øêîäóþ÷è í³êîãî ³ í³÷îãî: ïàëèëè öåðêâè ³
ãðàáóâàëè æèòåë³â, îäíèõ áèëè, ³íøèõ
õàïàëè, äðóæèí ðîçëó÷àëè ç ÷îëîâ³êàìè
³ â³äâîäèëè â ïîëîí".
Àëå ³ êíÿçÿ Àíäð³ÿ ñï³òêàëà ñòðàøíà
äîëÿ. Âíî÷³ â³í áóâ óáèòèé ñâî¿ìè æ
áëèçüêèìè ëþäüìè â ðåçèäåíö³¿. Òàê çà
ÿê³ æ «çàñëóãè» íà çåìë³ áóâ êàíîí³çîâàíèé öåé êíÿçü?
Â ëþòîìó 1994-ãî ðîêó, â Êèºâ³,
àðõèìàíäðèò Àäð³àí áóâ õ³ðîòîí³ñàíèé â
ªïèñêîïà Áîãîðîäñüêîãî (Ìîñêâà, Ìîñêîâñüêà îáëàñòü ³ ðåã³îíè ÐÔ) ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî-Çàïîð³çüêîãî, Ïàòð³àðõîì
Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Ðóñè - Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì (Ðîìàíþêîì), ÿêèé â ðàäÿíñüêèé
÷àñ çà ðåë³ã³éí³ ³ ïîë³òè÷í³ ïåðåêîíàííÿ
ñòðàæäàâ ³ ìó÷èâñÿ ó âÿçíèöÿõ ñèá³ðñüêîãî ÃÓËÀÃó. Â õ³ðîòîí³¿ ªïèñêîïà Àäð³àíà áðàëè ó÷àñòü 10-òü àðõèºðå¿â ÓÏÖ
ÊÏ, â òîìó ÷èñë³ é Áëàæåíí³øèé Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Ô³ëàðåò (Äåíèñåíêî).
Íàâåñí³ 1995-ãî ðîêó ªïèñêîï Àäð³àí ñòàâ ïîñò³éíèì ÷ëåíîì Ñâÿùåííîãî
Ñèíîäó ÓÏÖ ÊÏ. Âîñåíè öüîãî æ ðîêó
â³í áóâ ï³äíåñåíèé ó ñàí Àðõèºïèñêîïà,
à â 2002-ìó ðîö³ â ñàí Ìèòðîïîëèòà.
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Ô³ëàðåò

íà âèìîãè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³, à
òàêîæ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Ì. Êðàâ÷óêà, äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Óðÿäó
Óêðà¿íè ç 1991-ãî ïî 1992-é ðîêè êëîïîòàâñÿ ïåðåä Ìîñêîâñüêîþ Ïàòð³àðõ³ºþ ïðî â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ (òîáòî
Ðóñüêî¿) Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â³ä Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè (ó 1943îìó ðîö³ ñòàëà íàçèâàòèñÿ Ðóñüêîþ).
Ìèòðîïîëèò Ô³ëàðåò áóâ ïîñò³éíèì
ïåðøèì ÷ëåíîì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó
ÐÏÖ ÌÏ, à ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïàòð³àðõà Ïèìåíà (²çâºêîâà) â³í áóâ îáðàíèé Ì³ñöåáëþñòèòåëåì Ïàòð³àðøîãî Ïðåñòîëó. Çà
òðàäèö³ºþ â³í ïîâèíåí áóâ ñòàòè Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì ³ âñ³º¿ Ðóñ³.
Àëå ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó,
ï³ä òèñêîì Ìîñêîâñüêîãî Êðåìëÿ, áóëà
«í³ìà» ³ «ãëóõà» äî ïðîõàíü Óêðà¿íè ³, íå
âèð³øóâàëà öå ïèòàííÿ ïðî äàðóâàííÿ
ñòàòóñó àâòîêåôàë³¿ ÓÏÖ, õî÷à âåñíîþ
1992-ãî ðîêó, â Ìîñêâ³, çàðàäè öüîãî
ïèòàííÿ ³ çáèðàâñÿ Àðõèºðåéñüêèé Ñîáîð, àëå íå çàðàäè óõâàëåííÿ ð³øåííÿ
ïðî àâòîêåôàë³þ ÓÏÖ , à çàðàäè «çàñóäæåííÿ» Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà
Ô³ëàðåòà çà éîãî íåïîõèòíó â³ðó â íåçàëåæíó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîàíàë³çóâàâøè êîðîòêó ³ñòîð³þ íàøîãî àêòèâíîãî ïàðàô³ÿëüíîãî æèòòÿ íà òåðèòîð³¿ Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó, ìè çíîâó çâåðòàºìî
ñâîþ óâàãó äî òèõ ëèñò³âîê, ÿê³ äî öèõ
ï³ð, ïðîòÿãîì 14-òè ðîê³â ðîçâ³øóþòüñÿ
³ îíîâëþþòüñÿ íà äåÿêèõ õðàìàõ ì. Íîã³íñüêà ³ Íîã³íñüêîãî ðàéîíó ç îáðàçëèâèì òåêñòîì â àäðåñó ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ³ ïàðàô³ÿí Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Â íàøîìó Çâåðíåíí³ ìè õî÷åìî äîíåñòè âñ³ì â³ðóþ÷èì ÷èòà÷àì ïðàâäó ïðî
òå, ùî òðàïèëîñÿ: õòî ç íàñ º ðîçêîëüíèêè ³ â³äñòóïíèêè â³ä Áîãà, à õòî º ÷åñí³
³ ãëèáîêî â³ðóþ÷³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³,
ÿê³ ìàþòü âèùó áîãîñëîâñüêó îñâ³òó,
òîä³ ÿê áàãàòî õòî ç íèõ íå ìàþòü íå
ò³ëüêè áîãîñëîâñüêîãî, à é ñâ³òñüêîãî.
Õî÷à ïðè÷èíà ¿õ îáðàçè íàøèõ ðåë³ã³éíèõ ïî÷óòò³â, ÿê â³ðóþ÷èõ ëþäåé, ëåæèòü íå â êàíîí³÷íèõ ³ áîãîñëîâñüêèõ
ïèòàííÿõ, à â æàä³áíîñò³ äî ãðîøåé ³
ìàòåð³àëüíîãî çáàãà÷åííÿ.
Âçÿòè õî÷à á, íàïðèêëàä, áóä³âíèöòâî êàôåäðàëüíîãî Ñâÿòî-Âîçíåñåíñüêîãî ñîáîðó â ì. Åëåêòðîñòàë³ ÐÏÖ ÌÏ.
Êîëè æ ïîíåñóòü ïîêàðàííÿ ìàðíîòðàòè - «ñêàðáíèêè», ÿê³ ç³áðàëè ì³ëüéîíè ðóáë³â ³ àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â ÑØÀ,
à â éîãî áóä³âíèöòâî íå âíåñëè í³ ãðîøà? Ò³ëüêè ïîò³ì, ï³ñëÿ öèõ «ãåðî¿â»
áóä³âíèöòâî ñîáîðó âñå æ òàêè â³äíîâèëîñÿ, à «ãåðîé» ó öåé ÷àñ, ïîáóäóâàâ
ñîá³, çà ò³ ãðîø³, ïàëàö â ñåë³ Óñïåíñüêå
ì³ñòà Íîã³íñüêà.
À îñü, êóäè â³í íàïðàâëÿâ ö³ ãðîø³? Ç
ïåðøèõ äí³â ñâîº¿ ïîÿâè íà òåðèòîð³¿
Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ³ äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ âñ³ ï³äïðèºìñòâà Íîã³íñüêà
³ éîãî ðàéîíó çà ïðèíöèïîì êàçêè ïàëè÷êè-ñòóêàëî÷êè, çîáîâÿçàí³ â³äðàõîâóâàòè âåëèê³ ñóìè ç³ ñâîãî áþäæåòó, íà
«ïîòðåáè» ñîáîðó Ìèõàéëà ßëîâà.
Â ëèñò³âêàõ î. Ìèõàéëà ßëîâà íàïèñàíî, ùîá í³õòî ç Âàñ íå õîäèâ â «ðîçêîëüíèöüêèé» õðàì ì. Íîã³íñüêà ïî âóë.
Ñîâºòñüêî¿ Êîíñòèòóö³¿, 17, à ÿêùî õòî ³
çðîáèâ â íüîìó Òà¿íñòâà ³ Òðåáè, òî â
òàêîìó âèïàäêó, âîíè ïîâèíí³ ïðèíåñòè
ïîêàÿííÿ, à ïîò³ì ïåðåõðåùóâàòèñÿ ³
ïåðåçàõîðîíþâàòè ñâî¿õ ïîìåðëèõ
ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Àëå æ ñåðåä íàøèõ
ïàðàô³ÿí º ðîñ³ÿíè, óêðà¿íö³, á³ëîðóñè,
÷óâàø³, ìîðäîâö³, òàòàðè òà ³íø³ íàðîäíîñò³. ² ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ðîçêîë, òî íå
Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà ðîçêîëîëà Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò â ê³íö³ ÕÕãî ñòîë³òòÿ, à íàâïàêè, Ìîñêîâñüê³ êíÿç³
òà áîÿðè ùå â ñåðåäèí³ XV-ãî ñòîë³òòÿ
ðîçêîëîëè ºäèíó Êè¿âñüêó Ìèòðîïîë³þ
Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íà äâ³ ìèòðîïîë³¿: Êè¿âñüêó òà Ìîñêîâñüêó, áåç
çãîäè Âñåëåíñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿.
À ÷îìó æ â Óêðà¿í³ çîâñ³ì íåäàâíî ¿¿
Ïðåçèäåíò, Â.Ô. ßíóêîâè÷ â ñâîºìó
âèñòóï³ 13-ãî òðàâíÿ 2010-ãî ðîêó íà

çàñ³äàíí³ ãðîìàäñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ Ðàäè
ñêàçàâ, ùî: "... Ïîòóæíèì ôàêòîðîì
äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ ñóñï³ëüñòâà,
ï³äíåñåííÿ éîãî ìîðàë³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä çîâí³øí³ìè òà ïðèéäåøí³ìè ïîêîë³ííÿìè º Öåðêâà. Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè âñ³ Öåðêâè òà ðåë³ã³éí³
îðãàí³çàö³¿ ð³âí³ ³ ð³äí³. Äîòðèìàííÿ
öüîãî ïðèíöèïó ìè áóäåìî âèìàãàòè â³ä
êåð³âíèê³â äåðæàâíî¿ âëàäè íà âñ³õ
ð³âíÿõ. Äåðæàâà í³êîëè íå áóäå âòðó÷àòèñÿ ó ñïðàâè Öåðêâè. Öå ïîâèíí³ âèð³øóâàòè ãðîìàäè ³ äóøà êîæíî¿ ëþäèíè.
Ïîä³ë íàðîäó çà ðåë³ã³éíèìè, íàö³îíàëüíèìè àáî ìîâíèìè ïðèíöèïàìè º
òÿæêèì ãð³õîì. Óêðà¿íñüêà äåðæàâà íå
áóäå âòðó÷àòèñÿ ó âíóòð³øíüîöåðêîâí³
ñïðàâè, àëå ìè çàâæäè ïîâèíí³ ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòè ïðèìèðåííþ ³ ïîäîëàííþ ïðîòèñòîÿíü ³ íåïîðîçóì³íü".
Îñü ç ÿêîþ ãëèáîêîþ ³ â³äïîâ³äàëüíîþ çàÿâîþ âèñòóïèâ óêðà¿íñüêèé Ïðåçèäåíò Â.Ô. ßíóêîâè÷. Â³äïîâ³äàþ÷è íà
ïèòàííÿ, ÿê³ õâèëþþòü áàãàòüîõ êîðåñïîíäåíò³â ÇÌ² ïðî íàøå ñòàâëåííÿ äî
íîâîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.Ô. ßíóêîâè÷à, ìè â³äïîâ³äàºìî, ùî, ÿêáè â³í
ïðèéøîâ äî âëàäè ï³ñëÿ Ë.Ä. Êó÷ìè, òî
â³í áóâ áè «êó÷ì³ñòîì», à îñê³ëüêè â³í áóâ
îáðàíèé ï³ñëÿ Â.À. Þùåíêà, òî â³í áóäå
«þùåíê³ñòîì».
Äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Õðèñò³! Ìèìîâîë³ õî÷åòüñÿ íàâåñòè ïðèêëàäè, âèñëîâëåí³ ïîê³éíèì Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì Àëåêñ³ºì ²², ÿêèé ãîâîðèâ íà ºïàðõ³àëüíèõ çáîðàõ äóõîâåíñòâà Ìîñêâè,
âîñåíè 2004-ãî ðîêó: «Òðèâîæíîþ îçíàêîþ á³äíîñò³ ïðàâîñëàâíî¿ ñâ³äîìîñò³,
ïðèìåíøåííÿ öåðêîâíîñò³, äóõîâíîãî
çàñë³ïëåííÿ ìîñêîâñüêîãî äóõîâåíñòâà,
º âñå ùî ìàòåð³àë³çóºòüñÿ, êîìåðö³àë³çàö³ÿ áàãàòüîõ ñòîð³í ïàðàô³ÿëüíîãî
æèòòÿ... êîðèñòîëþáñòâî, ãðîøîëþáñòâî
- ñòðàøíèé ãð³õ, íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü
äî áåçáîæíèöòâà.
Êîðèñëèâèé çàâæäè ïîâåðòàºòüñÿ
ñïèíîþ äî Áîãà, à îáëè÷÷ÿì äî ãðîøåé
... Ñàìå öå ³ ñòâîðèëî îáðàç æàä³áíîãî,
ñð³áðîëþáèâîãî ïîïà, ÿêèé çíåâàæàºòüñÿ òðóäîâèì íàðîäîì, òèì íàðîäîì,
ÿêèé îäíî÷àñíî, çâîðóøëèâî ëþáèâ
ñâî¿õ áåçêîðèñëèâèõ ïàñòèð³â ³ ãîòîâèé
áóâ ç íèìè ðîçä³ëèòè âñ³ ñêîðáîòè ³
ãîí³ííÿ ... Ñâÿùåííîñëóæèòåë³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñîö³àëüíèì ñëóæ³ííÿì, çíàþòü,
â ÿêèõ çëèäíÿõ æèâå çàðàç çíà÷íà ÷àñòèíà íàøîãî íàðîäó ... Íàì â³äîì³ ÷èñëåíí³ âèïàäêè, êîëè ì³ñöåâ³ ñâÿùåíèêè
³ íàâ³òü ïðàâëÿ÷³ ºïèñêîïè íå ïîãîäæóþòüñÿ áðàòè â ñâî¿ ðàéîíè ïðàâîñëàâíèõ
ì³ñ³îíåð³â , òîìó ùî âîíè áóäóòü õðåñòèòè áåçêîøòîâíî ³ ç³ïñóþòü, òàê áè
ìîâèòè, ðèíîê, ï³ä³ðâóòü åêîíîì³÷íèé
äîáðîáóò ªïàðõ³¿.
Õ³áà ìîæíà â íàø ÷àñ, êîëè Ãîñïîäü
çà ìîëèòâàìè íîâîìó÷åíèê³â äàðóâàâ
íàì ñâîáîäó, çàáóâàòè ñâ³é ì³ñ³îíåðñüêèé îáîâÿçîê? ... Â íîâèõ óìîâàõ äîáðå
ïîì³òíèé «íåïðîôåñ³îíàë³çì» ïàñòèð³â,
âèõîâàíèõ â ðàäÿíñüêó åïîõó ³ âèíèêàþòü â³ä íåäîñòàòíüîãî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ
... Íà ìèíóëèõ ªïàðõ³àëüíèõ çáîðàõ âæå
ãîâîðèëîñÿ ïðî ñïîêóñè, ùî éäóòü ç
ð³çíèõ áîê³â, õî÷à á âçÿòè ïåðåõðåùåííÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ â îäí³é ò³ëüêè
Ìîñêâ³ íàøèìè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè,
ÿê³ ïåðåõðåùóþòü ¿õ ç-çà ìàòåð³àëüíèõ
³ ô³íàíñîâèõ áëàã, äîâîäÿ÷è, ùî òîé ÷è
³íøèé ñâÿùåíèê íå ã³äíèé éîãî. ² âñå öå
â³äáóâàºòüñÿ íà íàøèõ ç Âàìè î÷àõ".
Îñü ÿê, äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Õðèñò³,
ðóõàºòüñÿ «öåðêîâíå» æèòòÿ â ÐÏÖ ÌÏ.
Òîìó, ÿêùî æ «êàíîí³÷í³» ñâÿùåíèêè
â Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³àðõàò³ îáðàæàþòü
îäèí îäíîãî â îñîá³ â³ðóþ÷èõ ïàðàô³ÿí,
ùîá íå éøëè äî òèõ ÷è ³íøèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ñâîº¿ æ ÐÏÖ ÌÏ õðåñòèòèñÿ àáî â÷èíÿòè ³íø³ Òà¿íñòâà ³ Òðåáè, òî,
ùî òîä³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íàøó ç
âàìè ãíàíó íèìè Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, â
îñîá³ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, êîëè
ñó÷àñíå äóõîâåíñòâî Áîãîÿâëåíñüêîãî
ñîáîðó ì. Íîã³íñüêà ÐÏÖ ÌÏ íå
êðàùèì ÷èíîì âèãëÿäàº â³ä äåÿêèõ ïðåäñòàâíèê³â ñâÿùåííîñëóæèòåë³â Ìîñêâè.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
Ïðîòÿãîì 14-òè ðîê³â âîíî àêòèâíî
«àã³òóº» âñ³õ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí íàøîãî ì³ñòà íå ïðèõîäèòè â Ñâÿòî Òðî¿öüêèé õðàì ÓÏÖ ÊÏ äëÿ ó÷àñò³ â
áîãîñëóæ³ííÿõ. Àäæå Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é II ñòâåðäæóâàâ ó ñâîºìó
âèñòóï³, ùî: "... ëþäè âòîìèëèñÿ â³ä
íåãàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, â³ä íàâÿçóâàííÿ
¿ì êóëüòó ãðîøåé, íàñèëüñòâà, ñïîæèâàííÿ òà ðîçâàãè. Çàðàç îñîáëèâî â³ä÷óâàºòüñÿ ïîòðåáà â ïðàâäèâèõ æóðíàë³ñòñüêèõ ìàòåð³àëàõ, â³ëüíèõ â³ä ñïåöèô³÷íèõ ³íòåðåñ³â ïîë³òèê³â, åêîíîì³÷íèõ
êëàí³â ³ ðîçâàæàëüíî¿ ³íäóñòð³¿".
Ñê³ëüêè ðàç³â ìè çâåðòàëèñÿ ç ïèñüìîâèìè ïðîõàííÿìè äî Ïðåçèäåíòà òà
Óðÿäó ÐÔ çàõèñòèòè íàø³ ãðîìàäÿíñüê³
ïðàâà ³ ðåë³ã³éí³ ñâîáîäè íå ò³ëüêè, ÿê
÷ëåí³â óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè â Ðîñ³¿, àëå
³ âñ³õ ïàðàô³ÿí Áîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â³ä îáðàç äóõîâåíñòâîì Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ³, âñå áóëî ìàðíèì íàøèì î÷³êóâàííÿì. Ìè òàêîæ ïîñò³éíî çâåðòàëèñÿ é äî ïðîêóðàòóðè, ³ äî
ñóä³â ð³çíèõ ³íñòàíö³é ³, ÿê êàæóòü «...
ðóêà ðóêó ìèº».
Êîëè æ â íàø³é Ðîñ³éñüê³é äåðæàâ³
áóäå âèêîíóâàòèñÿ Êîíñòèòóö³ÿ ÐÔ ³
Çàêîí «Ïðî ñâîáîäó ñîâ³ñò³ òà ðåë³ã³éí³
îðãàí³çàö³¿»? Àäæå æ ïåðåä ªâðîïîþ ³
ÑØÀ ñêð³çü ³ ïîñò³éíî éäå çâ³ò, ùî ó íèõ
âñ³ ãðîìàäÿíè ìàþòü ð³âí³ öèâ³ëüí³ ïðàâà ³ ðåë³ã³éí³ ñâîáîäè.
Õî÷à äîâ³ðåíà îñîáà Ïàòð³àðõà Êèðèëà, çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ íà âåá-ñàéò³
http://www.portal-credo.ru/site/
?act=news&amp;id=77103&amp;topic=582
ïðîôåñîð Ìîñêîâñüêî¿ Äóõîâíî¿ Àêàäåì³¿ ïðîòîäèÿêîí Àíäð³é Êóðàºâ ïîâ³äîìèâ 26.03.2010-ãî ðîêó, ùî çà: «200
000 $ äîëàð³â ìîæå êîøòóâàòè àðõèºðåéñüêà õ³ðîòîí³ÿ â ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó». Òàêîæ â³í çàÿâèâ, ùî «...
Ïðè Ïàòð³àðõîâ³ Àëåêñ³¿ ²² â Ðîñ³¿ òàêîæ
ïðàêòèêóâàëèñÿ àðõèºðåéñüê³ õ³ðîòîí³¿
çà ãðîø³, îäíàê íîâèé Ïàòð³àðõ ïîêàðàâ
«ñèìîí³àí». ² ùî ö³ºþ ïðîäàæåþ ºïèñêîïñüêèõ ñàí³â çàéìàþòüñÿ íå êåð³âíèêè Öåðêîâ, à «ìîëîäü», «... ÿêà ¿õ îòî÷óº».
Ñó÷àñíå äóõîâåíñòâî ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, î÷åâèäíî, çàáóëî ïðî
ÿâëåííÿ Ãîñïîäà ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñüêîìó â ê³íö³ XVIII-ãî ñòîë³òòÿ, ÿêèé ïîâ³äîìèâ éîìó ïðî òå, ùî
Â³í çíèùèòü ðîñ³éñüêå äóõîâåíñòâî çà
éîãî â³äñòóïíèöòâî â³ä Áîãà ³ çàëó÷åííÿ
ëþäåé äî çåìíèõ ï³êëóâàííü.
Àëå Ãîñïîäü âèêîíàâ Ñâîþ Âîëþ
ò³ëüêè íå â ò³ ðîêè, êîëè çÿâèâñÿ ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó, à íà ïî÷àòêó XX-ãî
ñòîë³òòÿ, íàïðàâèâøè áàò³ã äóõîâåíñòâó
ÐÏÖ ÌÏ â îñîá³ á³ëüøîâèê³â, ìåíøîâèê³â, ëåí³íö³â ³ ñòàë³íö³â, êîëè ãèíóëè
ì³ëüéîíè ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ áóëè ìàéæå âñ³ àðõèºðå¿, ñâÿùåííîñëóæèòåë³,
÷åðíåöòâî òà ìèðÿíè ÐÏÖ ÌÏ. Çàëèøèëèñÿ â æèâèõ ò³ëüêè äåê³ëüêà àðõèºðå¿â
íà ÷îë³ ç Ìèòðîïîëèòîì Ñåðã³ºì (Ñòðàãîðîäñüêèì), ÿêèé ó 1927-ìó ðîö³, âèñëóæóþ÷èñü ïåðåä íåëþäàìè áåçáîæíîãî ðîäó ëþäñüêîãî, áóäó÷è ïðåäòå÷àìè
àíòèõðèñòà, çàÿâèâ, ùî ðàäîñò³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè º ðàäîùàìè ³ «éîãî» Öåðêâè.
ßêî¿ Öåðêâè? ×åðâîíî¿, ðàäÿíñüêî¿ ÷è
ò³º¿, ÿêà ñò³êàëà êðîâþ â ñèá³ðñüêèõ
ÃÓËÀÃàõ?
Òîìó ç Áîãîì áîðîòèñÿ äóæå íåáåçïå÷íî!
Õ³áà ìè çàáóëè ç Âàìè áåçö³íí³ ñëîâà, êîëè Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü íà âåñü ñâ³ò
çàÿâèâ, ùî ß çàâæäè áóäó òàì, äå Âàñ
áóäå çáèðàòèñÿ äâîº ÷è òðîº çàðàäè
Ìîãî ²ìåí³.
Àäæå â íàø Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé õðàì
(âóë. Ñîâ. Êîíñòèòóö³¿, 17) ëþäè õîäÿòü
³ ïðè¿æäæàþòü íå ò³ëüêè ç óñüîãî Íîã³íñüêîãî
ðàéîíó, -àëå
é ç áàãàòüîõ êðàé
ì³ñöü
Óêðà¿íà
ïîáîæíèé
Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³.

À â³çüì³òü Òà¿íñòâî Õðåùåííÿ. ßêùî
äèòèíà àáî äîðîñëà ëþäèíà íå õðåùåí³, àëå ïåðåáóâàþòü â ïåðåäñìåðòíîìó ñòàí³, à ïîðó÷ íåìàº ïðàâîñëàâíîãî õðàìó ³ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ, òî â
òàêîìó âèïàäêó Öåðêâà Õðèñòîâà áëàãîñë îâë ÿº ïðàâîñëàâí èì ìèðÿí àì
çä³éñíþâàòè ÷èí êîðîòêîãî Õðåùåííÿ:
â ³ìÿ Îòöÿ, â ³ìÿ Ñèíà, ³ â ³ìÿ Ñâÿòîãî
Äóõà, òðè÷³ îêðîïèâøè äèòèíó àáî äîðîñëó ëþäèíó õðåùåíñüêîþ ÷è ³íøîþ
ñâÿòîþ âîäîþ. Òàêîæ òðè÷³ òðåáà íàçèâàòè ³ éîãî ³ìÿ.
Òàê, ÿêùî ïðàâîñëàâí³ ìèðÿíè ìàþòü êàíîí³÷íå ïðàâî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ æèòòÿ àáî ñìåðò³ ñâî¿õ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, òî òèì á³ëüøå, íà â÷èíåííÿ Òà¿íñòâ,
Òðåá ìàþòü ïðàâî ñâÿùåííîñëóæèòåë³
³íøèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, íàâ³òü ³ ò³,
ÿê³ ïîêè ùå òèì÷àñîâî íå âèçíàí³ Âñåëåíñüêèì Ïðàâîñëàâÿì. Ïðî öå ïèñàâ ³
íèí³øí³é Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñüêèé
³ Þð¿âñüêèé ²ëàð³îí (Àëôººâ, ÐÏÖ ÌÏ),
ùî «... ³ñíóº äóìêà, çàñíîâàíà íà ³ñòîðè÷í³é ïðàêòèö³, ùî ôîðìè Òà¿íñòâ, çâåðøåíèõ â ðîçêîë³, íàïîâíþþòüñÿ áëàãîäàòíîþ ñèëîþ».
Àäæå ³ Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ ç ñåðåäèíè
XV-ãî äî ê³íöÿ XVI-ãî ñòîë³òòÿ, äî ÷àñ³â
öàðÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà, 141-í ð³ê íå
áóëà âèçíàíà æîäíîþ Ïîì³ñíîþ Öåðêâîþ. Àëå æ âîíà æèëà, ä³ÿëà, çì³öíþâàëàñÿ, ìàëà äåñÿòêè ñâî¿õ àðõèºðå¿â, òèñÿ÷³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ³ ñîòí³ êàíîí³çîâàíèõ íèìè ðîñ³éñüêèõ ñâÿòèõ óãîäíèê³â Áîæèõ.
² ò³ëüêè ëèøå çà äîïîìîãîþ ñèìîí³¿
(îäåðæàííÿ àâòîêåôàë³¿ çà çîëîòî ³
ñð³áëî, ³ çà ñîáîëèí³ õóòðà) öå ïèòàííÿ
âèð³øèëîñÿ â 1593-ìó ðîö³.
Ìîñêîâñüêà Ìèòðîïîë³ÿ îòðèìàëà
ñòàòóñ Ïàòð³àðõ³¿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çâ³ëüíèëà ç âÿçíèöü Ñõ³äíèõ Ïàòð³àðõ³â, ÿê³
ñòðàæäàëè â ïîëîí³ Ìîñêîâñüêîãî Êðåìëÿ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ¿õ â Ðîñ³¿, ïðîñÿ÷è ìèëîñòèí³ äëÿ ñâî¿õ á³äíèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, îáåçãîëîâëåíèõ òóðåöüêèì ³ãîì.
Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî æ Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ âèð³øèëà ñâîº êàíîí³÷íå ïèòàííÿ
çà 141-í ð³ê, î÷³êóþ÷è îòðèìàííÿ àâòîêåôàë³¿ â³ä Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè, òî òèì
á³ëüøå, îòðèìàº ¿¿ ³ Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà, ÿêà âñüîãî ëèøå 18-òü
ðîê³â òîìó, â 1992 -ìó ðîö³ ïî÷àëà ñâîþ
áîðîòüáó ç ÐÏÖ ÌÏ çà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü.
Òðåáà íå çàáóâàòè, ùî ñàìå â³ä Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ó 1593ìó ðîö³ íàðîäèëàñÿ ³ Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, â ÿê³é äî 1925-ãî ðîêó âñ³ Ïàòð³àðõè íîñèëè òèòóë: Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé
³ âñ³º¿ Ðîñ³¿, à íå Ðóñ³, àáî æ, Ïàòð³àðõ
Âñåðîñ³éñüêèé, ùî îñîáëèâî ï³äêðåñëþâàâ âåëèêèé ìó÷åíèê ³ ñïîâ³äíèê Ïàòð³àðõ Òèõîí (Áåëàâ³í).
Éîãî Ñ - Ïåòåðáóðçüê³ îáíîâëåíö³
ðàçîì ç Ìèòðîïîëèòîì Ñåðã³ºì (Ñòðàãîðîäñüêèì) ³ Àðõèºïèñêîïîì Àëåêñ³ºì
(Ñèìàíñüêèì) - ìàéáóòí³ Ïàòð³àðõè ÐÏÖ
ÌÏ, ï³ä âïëèâîì Â. Ëåí³íà ³ É. Ñòàë³íà,
äîêëàäàëè âñ³õ çóñèëü, ùîá Ñâÿòèòåëÿ
Òèõîíà àíàôåìàòñòâóâàòè ÿê âîðîãà
á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè. À òåïåð, â íàø
÷àñ, ó 2000-ìó ðîö³, íà Àðõèºðåéñüêîìó
Ñîáîð³ ïðè Ïàòð³àðõîâ³ Àëåêñ³¿ ²² ñâÿòå
³ìÿ Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿ Òèõîíà (Áºëàâ³íà) áóëî
êàíîí³çîâàíî, à ìó÷èòåë³â âñ³õ ñëîâÿíñüêèõ íàðîä³â, íà êîíêóðñ³ Âñåðîñ³éñüêîãî ïðîåêòó «²ìÿ Ðîñ³¿» Â. Ëåí³íà ³
É. Ñòàë³íà ìîñêâè÷³ ï³äíåñëè íà ïåðø³
ì³ñöÿ ñåðåä âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â Ðîñ³éñüêî¿
äåðæàâè, íå ãîâîðÿ÷è ïðî çàëèøåííÿ â
Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ã³ìíó ÑÐÑÐ, ÿêèé
á³ëÿ 70-òè ðîê³â ïðîñëàâëÿâ àíòèíàðîäíó òîòàë³òàðíó âëàäó.
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Ìèìîâîë³ õî÷åòüñÿ íàâåñòè ïðèêëàä
ç ªâàíãåë³ÿ â³ä Ìàòâ³ÿ, ãëàâà 23, â³ðø³
29-31: «... Ãîðå âàì, êíèæíèêè òà ôàðèñå¿ ³ ëèöåì³ðè, ùî áóäóºòå ãðîáíèö³
ïðîðîêàì ³ ïðàâåäíèêàì ïðèêðàøàºòå
ïàìÿòíèêè, ³ êàæåòå: "ÿêùî á ìè æèëè
çà äí³â íàøèõ áàòüê³â, òî íå áóëè á
ñï³ëüíèêàìè â êðîâ³ ïðîðîê³â"; òàêèì
÷èíîì âè ñàì³ ïðîòè ñåáå ñâ³ä÷èòå, ùî
âè ñèíè òèõ, ÿê³ ïîáèëè ïðîðîê³â; äîïîâí³òü ì³ðó ïðîâèíè âàøèõ îòö³â».
Íà æàëü, ó 1686-ìó ðîö³ Êè¿âñüêà
Ìèòðîïîë³ÿ Ðóñüêî¿ (òîáòî Óêðà¿íñüêî¿)
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áóëà íàñèëüíî
ïðèºäíàíà äî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, áåç
âîë³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêà ïîò³ì, çà
âåë³ííÿì É.Â. Ñòàë³íà â 1943-ìó ðîö³,
áóëà ïåðåéìåíîâàíà â Ðóñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó.
Òàêèì ÷èíîì, Êè¿âñüêà íàçâà áóëà
«ïðèõâàòèçîâàíà» âîæäåì ïðîëåòàð³àòó, ùîá ïðî äàâíþ Ðóñüêó Ïðàâîñëàâíó
Öåðêâó âñ³ çàáóëè íà âñ³ ÷àñè.
Çíà÷èòü, çàõîïëþâàòè ³ ïðèâëàñíþâàòè ÷óæó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, ïî ìîñêîâñüêèì ñöåíàð³ÿì, áóëî áëàãîäàòíî ³ êàíîí³÷íî, à âèõîäèòè ç öüîãî
äóõîâíîãî ïîëîíó íå ìîæíà, òîìó ùî
öå «íå áëàãîäàòíî» ³ «íå êàíîí³÷íî».
Äî ðå÷³, 19-ãî ÷åðâíÿ 2010-ãî ðîêó,
â ñóáîòó, íà Ñîôð³íñüêîìó çàâîä³ ïî
âèãîòîâëåííþ öåðêîâíîãî íà÷èííÿ ÐÏÖ
ÌÏ, ç ðîçìàõîì ñâÿòêóâàâñÿ äåíü íàðîäæåííÿ ñâîãî ãîëîâíîãî êåð³âíèêà. Àëå, ÿêå æ áóëî çäèâóâàííÿ, êîëè
âñ³ì ïðàö³âíèêàì ³ ñëóæáîâöÿì, äå âèãîòîâëÿºòüñÿ ñâÿòèíÿ äëÿ ïîêëîí³ííÿ, ³
ÿê ñèìâîë õðèñòèÿíñüêîãî ñïàñ³ííÿ,
âðó÷àëè äåê³ëüêîì òèñÿ÷àì ðîá³òíèêàì
íå ïàìÿòí³ äàðóíêè, à äî âåëè÷åçíîãî
çäèâóâàííÿ, ïðÿìî íà ïðîõ³äí³é, áóëè
ðîçâàíòàæåí³ ñîòí³ ÿùèê³â ç ô³ðìîâîþ
ãîð³ëêîþ, çâ³äêè êîæíà ïëÿøêà ãîð³ëêè
ðîçäàâàëàñÿ âñ³ì ï³äðÿä, õòî âèõîäèâ ³ç
çàâîäó ÷åðåç ïðîõ³äíó, çâè÷àéíî æ,
ñâî¿ì ðîáî÷èì ëþäÿì.
Îñü äå ïîêëàäåíèé ïî÷àòîê íàðîäæåííÿ â ÐÏÖ ÌÏ «áëàãîäàò³» ³ «êàíîí³÷íîñò³», êîëè çàì³ñòü ìîëèòâè ³ áîãîñëóæ³ííÿ, ðîçóì ëþäåé çàâàíòàæóþòü îï³óìîì, ùîá, îòðèìóþ÷è öåé «äîðîãîö³ííèé» ïîäàðóíîê, âîíè í³÷îãî íå ïàìÿòàëè ³ íå çíàëè, çâ³äêè, äå, ³ äëÿ ÷îãî
âîíè íàðîäèëèñÿ íà öüîìó á³ëîìó ñâ³ò³.
Íå êàæó÷è ïðî ò³ äåñÿòêè ì³ëüÿðä³â äîëàð³â, ÿê³ ÐÏÖ ÌÏ îòðèìàëà â³ä ïðîäàæó
ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ó âèãëÿä³ ñïèðòíèõ íàïî¿â, òþòþíó òà ³íøèõ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ïðîòÿãîì 20-òè ðîê³â ç 1990ãî ïî 2010-èé ð³ê.
Àëå, Ìîñêîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ ïðîäîâæóº óðî÷èñòî ³ñíóâàòè. Òàê, ï³ä òèñêîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóò³íà, ÐÏÖ ÌÏ
îáºäíàëàñÿ ç ÐÏÖ Çà êîðäîíîì, à Óêðà¿íñüê³ Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè ³ îñîáëèâî
Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè, ÷îìóñü-òî íå ìàþòü íà öå ïðàâà. Äå æ òîä³ ëîã³êà?
Ìîñêâ³ - ìîæíà, à Êèºâó - í³!
Õî÷à, ÿê ïîê³éíèé Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é ²² ³ íèí³øí³é Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êèðèëî (ðåêòîð Âëàäèêè Àäð³àíà ï³ä ÷àñ éîãî íàâ÷àííÿ â Ëåí³íãðàäñüê³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿) âåñü ÷àñ
àêöåíòóâàëè ³ ïðîäîâæóþòü öå ðîáèòè,
íàçèâàþ÷è Êè¿â êóï³ëëþ çàãàëüíîãî Õðåùåííÿ íàøîãî íàðîäó.
² ä³éñíî. Àäæå Õðåùåííÿ Ðóñ³ â³äáóâàëîñÿ â 988-ìó ðîö³ ïðè Êè¿âñüêîìó
Êíÿçåâ³ Âîëîäèìèð³, íå êàæó÷è ïðî ñâÿòîãî àïîñòîëà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî, ÿêèé
â³äâ³äàâ óêðà¿íñüêèé íàðîä ³ ì³ñòî Êè¿â
ùå â ²-ìó ñòîë³òò³ í.å., òîä³ ÿê Ìîñêâà
íàðîäèòüñÿ ò³ëüêè â ñåðåäèí³ XII-ãî ñòîë³òòÿ é òî, Êè¿âñüêèì êíÿçåì Þð³ºì Äîëãîðóêèì, à Ñ.-Ïåòåðáóðã ðîçïî÷íå áóäóâàòèñÿ íà ïî÷àòêó XVIII-ãî
ñòîë³òòÿ çà ÷àñè Ïåòðà I.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Çàðàç ìè æèâåìî ïðè Ïàòð³àðõîâ³ Ìîñêîâñüêîìó Êèðèë³,
ÿêèé íå ìåíøå âèìàãàº â³ä ñâîãî äóõîâåíñòâà ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áóòè ã³äíèìè ïàñòèðÿìè Öåðêâè Õðèñòîâî¿,
à äëÿ òîãî, ùîá ïðèìèðèòè òðè Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè â Óêðà¿í³:
ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
³ Óêðà¿íñüêó Àâòîêåôàëüíó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, Ìèòðîïîëèò
Âîëîêîëàìñüêèé ³ Þð¿âñüêèé ²ëàð³îí, Ãîëîâà â³ää³ëó
çîâí³øí³õ öåðêîâíèõ çâÿçê³â ÐÏÖ ÌÏ ãîâîðèâ ó Êèºâ³ íà
çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Ì³æñîáîðíî¿ ïðèñóòíîñò³ ÐÏÖ ç ïèòàíü
ïðîòèä³¿ öåðêîâíèì ðîçêîëàì ³ ¿õ ïîäîëàííÿ â áåðåçí³ 2010ãî ðîêó, ùî: "... íàøà ðîáîòà ïî çö³ëåííþ ðîçêîë³â ïîâèííà
ïðîõîäèòè â äóñ³ õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³. Íàìè ìàº ðóõàòè
ñï³â÷óòòÿ. Ïðîöåäóðà íå ïîâèííà áóòè ïðèíèçëèâîþ ... ³ñíóº
äóìêà, çàñíîâàíà íà ³ñòîðè÷í³é ïðàêòèö³, ùî ôîðìè Òà¿íñòâ,
ñêîºíèõ â ðîçêîë³, íàïîâíþþòüñÿ áëàãîäàòíîþ ñèëîþ".
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³çóþ÷è âèñëîâëþâàííÿ Ìèòðîïîëèòà
²ëàð³îíà, âñ³ ïðàâîñëàâí³ õðàìè ì. Íîã³íñüêà, íåçàëåæíî â³ä
¿õíüî¿ þðèñäèêö³¿, ïîâèíí³ æèòè â ìèð³, àëå öüîãî, íà æàëü,
ïîêè ùî â ìàéáóòíüîìó íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ÷åðåç ³ìïåðñüê³
ïîãëÿäè äåÿêèõ íàøèõ ñï³âãðîìàäÿí.
Ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâëþâàâñÿ ³ Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Âîëîäèìèð (Ñàáîäàí): "... Ãîâîðÿ÷è ïðî
öåðêîâí³ ðîçä³ëåííÿ, ÿê³ º êðîâîòî÷àùèìè ðàíàìè íà ò³ë³
Öåðêâè Õðèñòîâî¿, âèìàãàþòü ìàéñòåðíîãî òà óâàæíîãî ë³êóâàííÿ... Â³äìîâà â³ä ë³êóâàííÿ ðàíè ðîçêîëó ñóïåðå÷èòü
ñàìîìó äóõó ªâàíãåë³ÿ, âñòóïàº â ïðîòèð³÷÷ÿ ç â÷åííÿì îòö³â
Öåðêâè".
Õî÷åòüñÿ ðàä³òè é òîìó Âåëèêîäíüîìó Ïîñëàííþ, ÿêå
íàïðàâèâ Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð íàøîìó Ìèòðîïîëèòó
Àäð³àíó. Âëàäèêà Âîëîäèìèð áóâ éîãî ðåêòîðîì ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ â Ìîñêîâñüê³é Äóõîâí³é Àêàäåì³¿. Â³í ïèñàâ: «Äîðîãèé ì³é áðàòå ó Õðèñò³ Àäð³àíå! Â öåé äåíü, çã³äíî íàøèõ
äàâí³õ, àëå íå â³äæèëèõ õðèñòèÿíñüêèõ çâè÷à¿â, â³òàþ Âàñ
ðàä³ñíèì ñëîâîì - «Õðèñòîñ Âîñêðåñ» ... Íåõàé êîæåí çàäóìàºòüñÿ íàä òèì, ùî â³í ìîæå çðîáèòè, ùîá ïîëåãøèòè æèòòÿ
áëèæíüîãî, ùîá ñâ³ò ñòàâ òðîõè äîáð³øèì. Ñòàíåìî ùèðèìè
òà â³äïîâ³äàëüíèìè, âèêîíàâ÷èìè òà ïðàöüîâèòèìè, â³äêèíåìî íåïðàâäó, ñâàðêè ³ ïë³òêè, áóäåìî óâàæíèìè äî ïîòðåá
³íøèõ, áóäåìî ìèëîñåðäíèìè ³ ñï³â÷óòëèâèìè. ² íåõàé ó
âñüîìó öüîìó äîïîìîæå Âàì Âîñêðåñëèé Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü!
Äîðîãèé ì³é äðóã, íåõàé íàøà ïàñõàëüíà ðàä³ñòü áóäå
âäÿ÷í³ñòþ Áîãîâ³ çà Éîãî ëþáîâ äî Âàñ, Éîãî áàãàò³ ìèëîñò³
³ ùåäðîòè! Íåõàé öþ ðàä³ñòü â³ä÷óþòü âñ³, õòî ïî÷óº ñëîâà
Ïàñõàëüíîãî â³òàííÿ: «Õðèñòîñ Âîñêðåñ!» - «Âî³ñòèíó Âîñêðåñ!» Ñüîãîäí³ ìè ï³ä³éøëè äî Âåëèêîãî Äíÿ - Äíÿ Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ ³ õî÷à ì³æ íàìè ³ Âàìè íåìàº ïðàâîñëàâíîãî
çâÿçêó, àëå ìîëèòîâíå çîáîâÿçàííÿ çàâæäè çîáîâÿçóº
ìåíå ìîëèòèñÿ çà âñ³õ òèõ ëþäåé, ÿêèõ ÿ ïàìÿòàþ ³ ïîâàæàþ,
íåçâàæàþ÷è íà âàæêèé ÷àñ â óêðà¿íñüêîìó ïðàâîñëàâ¿! Ñåðåä
íèõ, ÿ çãàäóþ ³ Âàñ, Àäð³àíå! Òàêèì ÷èíîì, íàïðàâëÿþ÷è Âàì
öå â³òàííÿ, ÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè Âàì, çà ùèð³ñòü, òåïë³ ñëîâà ó
â³òàëüíîìó ëèñò³ äî ìåíå, ó çâÿçêó ç ìî¿ìè ³ìåíèíàìè 23-ãî
ëèñòîïàäà 2009-ãî ðîêó. ß õî÷ó ïîáàæàòè Âàì ì³öíîãî
çäîðîâÿ òà ñòóäåíòñüêîãî íàòõíåííÿ, ùîá âîíî í³êîëè íå
çàëèøàëî ìîãî êì³òëèâîãî ñòóäåíòà Âàëåíòèíà (íèí³ Àäð³àíà). Ïîñèëàþ íà Âàñ Áîæå Áëàãîñëîâåííÿ äëÿ ìèðó ³ çëàãîäè
ó Âàøîìó äîáðîìó ñåðö³! Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Ïàñõà Õðèñòîâà
2010-é ð³ê, ì. Êè¿â.

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ, + Âîëîäèìèð, Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé
³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ.
Ó çâÿçêó ç öèì îáåðåæíèì ñòàâëåííÿì êåð³âíèöòâà ÐÏÖ
ÌÏ ³ ÓÏÖ ÌÏ, õîò³ëîñÿ á, ùîá ñó÷àñíå äóõîâåíñòâî Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó ì. Íîã³íñüêà çàäóìàëîñÿ íàä ñâî¿ìè ä³ÿìè
³ â÷èíêàìè, ùîá ó íèõ ïðîêèíóëàñÿ õî÷à á ìàëåíüêà ÷àñòèíêà ¿õ âëàñíî¿ ñîâ³ñò³, ÿêùî âîíà â íèõ âçàãàë³ º, ÿê³ çàõîïèëè,
çà äîïîìîãîþ ì³ë³ö³¿, íàø Áîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð ³ äåñÿòü
íàìè ïîáóäîâàíèõ áóä³âåëü, ³ òåïåð, çàì³ñòü ïîäÿêè íà íàøó
àäðåñó çà îòðèìàí³ ãîòîâ³ áóäîâè, âîíè ïî - äèÿâîëüñüêè
âèð³øóþòü ñâîº ô³íàíñîâå ³ êîðèñòîëþáèâå âëàñíå æèòòÿ,
ùî çîâñ³ì ñóïåðå÷èòü Õðèñòèÿíñüê³é ìîðàë³ ³ Çàêîíó Áîæîìó òà ºâàíãåëüñüêèì çàïîâ³äÿì Õðèñòîâèì.
Çðîçóì³ëî, ùî ö³ «ñîáîðÿíè» ó Íîã³íñüêó äàâíî âæå
«çàñëóæèëè» çàì³íè â Áîãîÿâëåíñüêîìó ñîáîð³, ÿê³ áëèçüêî
14-òè ðîê³â «òîðæåñòâóþòü» ³ «âîëîäàðþþòü» ÿê áàíê³ðè. Àëå
êåð³âíèöòâî Ìîñêîâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, î÷åâèäíî, áî¿òüñÿ ç íèìè «âîþâàòè», òîìó ùî âñ³
âîíè æèâóòü çà ïðèíöèïîì: «ðîçä³ëÿé ³ âîëîäàðþé íàä
÷óæèì ìàºòêîì».
Õàé æå Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé óìóäðèòü âñå äóõîâåíñòâî ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó, ùîá ñòàòè íà øëÿõ 9-òè Çàïîâ³äåé
Õðèñòîâèõ, â ÿêèõ Ñïàñèòåëü ãîâîðèâ: «Áëàæåíí³ ìèëîñòèâ³,
áî ïîìèëóâàí³ âîíè áóäóòü. Áëàæåíí³ ÷èñò³ ñåðöåì, áî âîíè
Áîãà ïîáà÷àòü. Áëàæåíí³ ìèðîòâîðö³ (à íå çëîòâîðö³), áî
âîíè áóäóòü íàðå÷åí³ ñèíàìè Áîæèìè. Áëàæåíí³ âèãíàí³ çà
ïðàâäó, áî ¿õ º Öàðñòâî Íåáåñíå. Áëàæåíí³ Âè, êîëè Âàñ
áóäóòü çíåâàæàòè ³ ãíàòè, ³ âñÿêå ñëîâî ëèõå ðàäè Ìåíå:
ðàä³éòå ³ âåñåë³òüñÿ, áî âàøà íàãîðîäà º âåëèêà íà íåáåñàõ!
Áî òàê ãíàëè é ïðîðîê³â, ÿê³ áóëè ïåðåä Âàìè. Âè º - ñ³ëü
çåìë³. ßêùî æ ñ³ëü âòðàòèòü ñèëó, òî ÷èì çðîáèø ¿¿ ñîëîíîþ?
Âîíà âæå í³ äî ÷îãî íå ïðèäàòíà, õ³áà ùîá âèêèíóòè ¿¿ íà
íåõòóâàííÿ ëþäÿì". (ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ, ðîçä³ë 5).
À â ãëàâ³ XXIII, â³ðø 14, ñâ. àï. ³ ¿â. Ìàòâ³é ïèøå: «Ãîðå
âàì, êíèæíèêè òà ôàðèñå¿, ëèöåì³ðè, ùî ïî¿äàºòå äîìè âä³â,
à ïîò³ì ëèöåì³ðíî äîâãî ìîëèòåñü, çà òå ïðèéìåòå òèì
á³ëüøèé îñóä!» Âè íàçèâàºòå ñåáå ïàñòèðÿìè Öåðêâè Õðèñòîâî¿, à â ä³éñíîñò³, ñâî¿õ ð³äíèõ áàòüê³â ³ ìàòåð³â õîâàºòå
çàæèâî, ùîá øâèäøå â³ä íèõ ïîçáóòèñÿ ³ çàâîëîä³òè ¿õ
ðóõîìèì ³ íåðóõîìèì ìàéíîì. Âàø³ áàòüêè áåç âàøîãî
äîãëÿäó âìèðàþòü ³ ãí³þòü òèæíÿìè â ñâî¿õ áóäèíêàõ, à âàø³
ìàòåð³ í³ÿê íå äî÷åêàþòüñÿ âàøî¿ «êàíîí³÷íî¿ ìèëîñò³», ùîá
ïîáà÷èòè ñâî¿õ óëþáëåíèõ ä³òåé. Ó òîé æå ÷àñ, âè ¿õ
ïðîêëèíàëè ³ íåíàâèä³ëè, íàçèâàþ÷è ñåáå «áëàãîäàòíèìè»
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè. ² âñå öå ä³ºòüñÿ âàìè ó ì³ñò³ Íîã³íñüêó.
Â³ä âàñ ìîæíà î÷³êóâàòè íå ëèøå ëèöåì³ðíîãî ìîëèòâîñë³âÿ, àëå é ïîñò³éíèõ ïèÿöòâ â ðåñòîðàíàõ, áàðàõ ³ â êàçèíî
çà ðàõóíîê á³äíèõ ³ íåùàñíèõ ïàðàô³ÿí. Âè õî÷ ³ îäÿãàºòåñÿ
â ðÿñè ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, à âñåð³âíî çàëèøàºòåñÿ íàéìàíöÿìè, ÿêèì â³ðóþ÷³ äîâ³ðÿþòü ñâî¿ ñåðöÿ ³ äóø³. Ñõàìåí³òüñÿ îòö³ ³ çàãëÿíüòå â ñâîº ìàéáóòíº â³÷íîãî æèòòÿ, ùîá íå
çàï³çíèòèñÿ â ñâîºìó ïîðîæíüîìó áóòò³ ³ îòðèìàíí³ Áîæîãî
Öàðñòâà Íåáåñíîãî!
Ðàäèìî Âàì çíÿòè ñâî¿ «ïðåìóäð³» òåêñòè íà õðàìàõ, à
êðàùå ðîçâ³øóéòå ïðîïîâ³ä³ ïðî ïîðÿòóíîê ðîäó ëþäñüêîãî
äëÿ â³÷íîãî æèòòÿ!
Ïàðàô³ÿëüíà Ðàäà
Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó ì. Íîã³íñüêà,
Ïðåñ-ñëóæáà Áîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³¿
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

Ç ËÈÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

Ò³øóñÿ òà ðàä³þ ç òîãî, ùî ìàþ ìîæëèâ³ñòü
â³äòåïåð ÷èòàòè «Ïåòðî-Ïàâë³âñüêèé â³ñíèê» - ãàçåòó, â ÿêó âêëàäàº äóøó íàø óëþáëåíèé Âëàäèêà
Àäð³àí. Â³äòåïåð ìè º øèðøå ³íôîðìîâàí³ ïðî
ñïðàâè, ïëàíè òà íàìàãàííÿ íàøîãî äóøïàñòèðÿ.
Äàâíî âæå ³ñíóâàëà ïîòðåáà ñòâîðèòè òàêå âèäàííÿ.
Ïîáàæàííÿ - äðóêóéòå ïîá³ëüøå ôîòî. À òàê ñàìî
ðîçïîâ³äåé ïðî òèõ â³ðíèõ, êîòð³ íå íà ñëîâàõ, à íà
ä³ë³ â³ðîþ òà ïðàâäîþ ñëóæàòü ð³äí³é Óêðà¿íñüê³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Ìèêîëà ÃÎËÈÊ, ÷ëåí ïàðàô³¿
Õðàìó Ïåòðà ³ Ïàâëà (ì. Ñ³÷åñëàâ).

Â³òàþ ïîÿâó «Ïåòðî-Ïàâë³âñüêîãî â³ñíèêà»! Ìè ó
ä³àñïîð³ äîáðå çíàºìî ïðîâåëè÷í³ ñïðàâè ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà. Íåõàé éîìó Ãîñïîäü äîïîìàãàº!
²ëàð³îí ÕÅÉËÈÊ (Íþ-Äæåðç³, ÑØÀ).

Íàäçâè÷àéíî ñïîäîáàëîñÿ ³íòåðâþ Âëàäèêè
Àäð³àíà êîðåñïîíäåíòàì "Ïåòðî-Ïàâë³âñüêîãî
â³ñíèêà", íàäðóêîâàíå ó òðàâíåâîìó íîìåð³ ãàçåòè.
Äî òîãî ìàëî çíàâ ïðî öüîãî àðõ³ºðåÿ. ªäèíå, ùî
ìåí³ áóëî â³äîìî, òàê öå éîãî òâåðäà ïîçèö³ÿ ïî
â³äñòîþâàííþ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ Öåðêâè â
Ðîñ³¿. ×èòàâ ïðî öå ó äåÿêèõ ãàçåòàõ ³ â ²íòåðíåò³.
Îñü äî ðóê âèïàäêîâî ïîòðàïèëà ãàçåòà «ÏåòðîÏàâë³âñüêèé â³ñíèê». Ç íå¿ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ÓÏÖ
ÊÏ ìàº ñïðàâä³ âèñîêîîñâ³÷åíèé òà ïîáîæíèé ºïèñêîïàò. Ïðèíàéìí³, òàêå âðàæåííÿ íà ìåíå ñïðàâèëà
îñîáèñò³ñòü ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà. Éîãî ñóäæåííÿ
ïðî ðîëü öåðêâè â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, îö³íêà ñèòóàö³¿ íàâêîëî ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ â Óêðà¿í³ â³äð³çíÿº
âäóìëèâ³ñòü òà çíàííÿ ñïðàãë³.
²ðèíà ÊÀØÏÅÐÑÜÊÀ
(ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê).
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

÷åðâåíü, 2010

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÀ ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÍß

ïðè Ïåòðî-Ïàâë³âñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ Êðèâîð³çüêîÍ³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ñïîâ³ùàº, ùî
Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêèé ³ Í³êîïîëüñüêèé Àäð³àí çâåðøóâàâ ñâî¿ ÷åðãîâ³
àðõèïàñòèðñüê³ áîãîñëóæ³ííÿ ó Ïåòðî-Ïàâë³âñüêîìó õðàì³
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà â õðàìàõ Øèðîê³âñüêîãî áëàãî÷èííÿ
³ â õðàì³ Âñ³õ ñâÿòèõ çåìë³ Óêðà¿íñüêî¿ ì. ²íãóëåöü.
30-ãî òðàâíÿ, 2010-ãî
ðîêó, ó íåä³ëþ, â äåíü Âñ³õ
ñâÿòèõ Âëàäèêà Àäð³àí î÷îëèâ Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ ³
ñâÿòêîâèé Ìîëåáåíü ó êàôåäðàëüíîìó Ïåòðî - Ïàâë³âñüêîìó õðàì³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, ï³ñëÿ ÷îãî áóëà
âèãîëîøåíà ïðîïîâ³äü.
5-ãî ÷åðâíÿ 2010-ãî
ðîêó, ââå÷åð³, íàïåðåäîäí³
ñâÿòà Âñ³õ ñâÿòèõ çåìë³ Óêðà¿íñüêî¿ Ìèòðîïîëèò Àäð³àí çâåðøèâ Âñåí³÷íå áä³ííÿ
ç ÷èòàííÿì àêàô³ñòà Ìàòåð³
Áîæ³é â Ð³çäâî - Áîãîðîäè÷íîìó õðàì³ ñåëà Øåñòåðíÿ
Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó, ï³ñëÿ
÷îãî â³í âèãîëîñèâ ïîâ÷àëüíå ñëîâî ïðî çíà÷åííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, â ÿêîìó âåëèêó ðîëü
çàâæäè â³ä³ãðàâàëè ñâÿò³
óãîäíèêè Áîæ³, îñîáëèâî, óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê
ìîëèòîâíèêè çà ñâ³é ð³äíèé
êðàé.
Äî ðå÷³, ñåëî Øåñòåðíÿ
ìàº äóæå äàâí³ êîð³ííÿ. Â
öüîìó êîëèøíüîìó ì³ñò³, ï³ä
÷àñ ñâî¿õ ìàíäð³â ïî
ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè,
÷àñòî çóïèíÿëàñü ðîñ³éñüêà
öàðèöÿ Êàòåðèíà ²².
Â õðàì³ Ð³çäâà Áîãîðîäèö³, Âëàäèö³ Àäð³àíó
ñï³âñëóæèëè ñåêðåòàð Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ ïðîòî³ºðåé
Ñâÿòîñëàâ Ãàí÷óê, áëàãî÷èííèé Øèðîê³âñüêîãî áëàãî÷èííÿ ïðîòî³ºðåé ²âàí Áàò³ã,
íàñòîÿòåëü öüîãî õðàìó ³ºðåé
Ïåòðî Øàòèëî ³ êë³ðèê Ñâÿòî
- Ïàíòåëåéìîí³âñüêîãî õðàìó ì. Êðèâîãî Ðîãó, äèÿêîí
Âàäèì.
Òîãî æ âå÷îðà Âëàäèêà Àäð³àí ç öèì æå äóõîâåíñòâîì ìîëèâñÿ â õðàì³ íà
÷åñòü ñâÿòî¿ ïðàâåäíî¿ Àííè

ñ. Ãàíí³âêà, íà ìåæ³ ç Õåðñîíñüêîþ ºïàðõ³ºþ, íåäàëåêî â³ä ñ. Øåñòåðíÿ, äå â³í
ïðîâ³â çì³ñòîâí³ ïàðàô³ÿëüí³
çáîðè. Íà íèõ îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ ïðî æèòòÿ ³ óñï³õ
â³ðóþ÷èõ íà ö³é ïàðàô³¿. Òðåáà ñêàçàòè, ùî áëàãî÷èííèé
Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó ïðîòî³ºðåé ²âàí Áàò³ã ùå â ñâî¿
22-âà ðîêè, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
Ëüâ³âñüêî¿ Äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿,
ðàçîì ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ
Òåòÿíîþ, ïðèáóâ â öåé êðàé
íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ - ãî
ñòîë³òòÿ, äå ðîçïî÷àâ ñâîþ
ïàðàô³ÿëüíó ä³ÿëüí³ñòü â ñ.
Àíäð³¿âêà, îòðèìàâøè ïîëóðîçáèòèé õðàì, ÿêèé â³í
ïðèâ³â äî ïåðâîçäàííîãî âèãëÿäó. Íå ãîâîðÿ÷è ïðî ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà íèì
õðàìó - êðàñåíÿ ó ì. ²íãóëåöü
Âñ³õ ñâÿòèõ çåìë³ Óêðà¿íñüêî¿, ÿêèé áóäóºòüñÿ âåëèêèìè
ïðàöÿìè îòöÿ ²âàíà òà éîãî
â³ðóþ÷èìè ³ ìåöåíàòàìè.
6-ãî ÷åðâíÿ 2010-ãî
ðîêó, ó íåä³ëþ, â ïðåñòîëüíèé äåíü ñâÿòà Âñ³õ ñâÿòèõ
çåìë³ Óêðà¿íñüêî¿ ì. ²íãóëåöü,
î 10-é ãîäèí³ ðàíêó Ìèòðîïîëèòà Àäð³àíà çóñòð³÷àëè
ïàðàô³ÿíè ç õë³áîì ³ ñ³ëëþ, à
ä³òè ç êâ³òêàìè âñèïàëè éîãî
øëÿõ äî õðàìó.
Íà ñâÿòêóâàííÿ ïðåñòîëüíîãî ñâÿòà ïðèáóëè íàñòîÿòåë³ õðàì³â Êðèâîð³çüêîãî òà
Øèðîê³âñüêîãî áëàãî÷èíü,
ñåðåä ÿêèõ áóâ ñåêðåòàð Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ ïðîòî³ºðåé
Ñâÿòîñëàâ Ãàí÷óê, ïðîòî³ºðåé
Îëåêñàíäð Àãàðêîâ, ïðîòî³ºðåé Â³òàë³é Ðîæàëîâñüêèé,
ïðîòî³ºðåé Þð³é ²ëüê³â, ³ºðåé
Ïåòðî Øàòèëî òà äèÿêîí Âàäèì.
Ï³ñëÿ õðåñíîãî õîäó, íà
ïàïåðò³ õðàìó, Âëàäèêà Àäð³àí âèãîëîñèâ àðõèïàñòèðñüêå ñëîâî äî â³ðóþ÷èõ ïðî

çíà÷åííÿ âñ³õ ñâÿòèõ, ÿê³ íà
çåìë³ óêðà¿íñüê³é ïîäâèçàëèñÿ, à ïîò³ì é ïðîñ³ÿëè.
Â ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ â³í íàãîëîñèâ, ùî ñüîãîäí³øíº ñâÿòî â Óêðà¿í³ ïðèñâÿ÷åíå óêðà¿íñüêèì óãîäíèêàì Áîæèì,
à â ³íøèõ ïðàâîñëàâíèõ êðà¿íàõ ëþäè ñâÿòêóþòü ñâî¿õ ñâÿòèõ, ÿê³ ïîòðóäèëèñÿ ó Ñëàâó
Áîæó çàðàäè ïðîñâ³òëåííÿ
ñâîãî íàðîäó ªâàíãåëüñüêèì
â÷åííÿì ³ õðèñòèÿíñüêèì áëàãî÷åñòÿì.
Òîìó, öå ñâÿòî íå íîñèòü
íàö³îíàë³ñòè÷íèé õàðàêòåð, ÿê
ïðî öå ìîæóòü ïîäóìàòè ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí â íàø³é Äåðæàâ³, à
ñàìå íàö³îíàëüíèé, ïàòð³îòè÷íèé ³ ìèðîòâîð÷èé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä º äðåâí³ì íàðîäîì, ïðåäêè ÿêîãî ñòàëè ïðàâîñëàâíèìè õðèñòèÿíàìè ùå
çà ÷àñ³â ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Êè¿âñüêîãî Âîëîäèìèðà, ïðè ÿêîìó â³äáóëîñü íå ò³ëüêè Õðåùåííÿ Ðóñ³ ó 988-ìó ðîö³, àëå
é áóëè ïîâåðíåí³ çåìë³ âñüîãî Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà äî
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, îñê³ëüêè áóëè
çàõîïëåí³ ãðåêàìè ç ÷àñ³â
íàøèõ ïðåäê³â ñê³ô³â ³ ñàðìàò³â.
Ç ïðèéíÿòòÿì ñâÿòîãî
ïðàâîñëàâÿ íàøèìè ïðàîòöÿìè ³ ïðàïðàä³äàìè, ó Êèºâ³,
çàâäÿêè ïîäâèãàì ïåðøèõ
÷åíö³â - ³ãóìåí³â Êèºâî - Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ Àíòîí³ÿ
³ Ôåîäîñ³ÿ, íà éîãî òåðèòîð³¿
ôîðìóâàëèñÿ øêîëè òà ó÷èëèùà, â ÿêèõ íàâ÷àëèñÿ ä³òè
íå ò³ëüêè êíÿç³â ³ áàãàòèõ ëþäåé, àëå é ç á³äíèõ ðîäèí,
îñê³ëüêè â íàø³é óêðà¿íñüê³é
ñâ³äîìîñò³ çàâæäè ïàíóâàëî
áëàãîä³éíèöòâî ³ áðàòåðñòâî
ì³æ ñîáîþ.
Â öèõ øêîëàõ ó÷í³ âèâ÷àëè öåðêîâíèé ³êîíîïèñ, öåð-

êîâíî-õîðîâå ìèñòåöòâî, àðõ³òåêòóðó, ìåäèöèíó, áîãîñëîâÿ ³ ô³ëîñîô³þ, îñê³ëüêè
çà ÷àñ³â Êè¿âñüêîãî êíÿçÿ
ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ñòàðøîãî
ñèíà ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ïðè
Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³, ÿêèé íèì
áóâ çáóäîâàíèé, áóëà ñôîðìîâàíà âåëèêà á³áë³îòåêà, â
ÿê³é áóëè ç³áðàí³ íàéêðàù³
òâîðè òîãî ÷àñó é íå ò³ëüêè
ïðàâîñëàâíî¿ òåìàòèêè, àëå é
òâîðè àíòè÷íèõ ìèñëèòåë³â,
ÿê Ñîêðàòà, Àðèñòîòåëÿ, Ïëàòîíà, Éîñèôà Ôëàâ³ÿ, ²óñòèíà
Ô³ëîñîôà, Òåðòóë³àíà, Îðèãåíà òà ³íøèõ ô³ëîñîô³â ³ áîãîñëîâ³â.
Â øêîëàõ Êèºâî - Ïå÷åðñüêîãî ìîíàñòèðÿ âèêëàäàëèñÿ
íàâ³òü íàóêîâ³ òî÷í³ ïðåäìåòè, ÿê ô³çèêà, àñòðîíîì³ÿ,
ìàòåìàòèêà, ùî äàëî âåëèêèé ïîøòîâõ ó áóä³âíèöòâàõ,
ÿê âèñîòíèõ áóäèíê³â, òàê ³
ïåðøèõ ìîñò³â ÷åðåç ð³êó
Äí³ïðî.
Àëå íà æàëü, òðåáà ñêàçàòè é ïðî íåäîë³êè íàøèõ
ïðåäê³â, ÿê³ íå çîâñ³ì äîòðèìóâàëèñü õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³, à íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèëè çáàãà÷åííÿ ñâîãî âëàñíîãî òèì÷àñîâîãî çåìíîãî æèòòÿ. Òàê ïîñòðàæäàëè íàéìîëîäø³ ñèíè ñâÿòîãî êíÿçÿ
Âîëîäèìèðà ñâÿò³ Áîðèñ ³
Ãë³á. Òàêèì æå ÷èíîì, â³ä ðóê
ðîäó Ðþðèêîâè÷³â, ÿê³ ïðèéøëè íà Ðóñüêó çåìëþ ç
ï³âí³÷íèõ êðà¿í, ùîá çàõîïèòè íàøó Äåðæàâó ³ âåñü ðóñüêèé (óêðà¿íñüêèé) íàðîä, à
âèäàòíèõ êíÿç³â Êè¿âñüêèõ
Àñêîëüäà ³ Äèðà, ïåðåä ÿêèìè ðàí³øå òðåìò³ëà íàâ³òü
Â³çàíò³éñüêà ³ìïåð³ÿ ðàçîì ç
Êîíñòàíòèíîïîëåì,
âáèëè, ïðèâëàñíèâøè
¿õ âëàäó.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ÷åðâåíü, 2010

÷åðâåíü, 2010
Îñü ÷îìó ï³ñëÿ æèòòÿ êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî ì³æ
éîãî ñèíàìè, îíóêàìè ³ ïðàâíóêàìè âèíèêàëè ïîñò³éí³
â³éíè â áîðîòüá³ çà ïåðøèé
Êè¿âñüêèé ïðåñòîë, õî÷à êðîâ
ïðîëèâàëè íå êíÿç³, à íàø
óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿêèé ïîòðàïëÿâ ï³ä âëàäó òîãî ÷è
³íøîãî êíÿçÿ.
Íàì, çâè÷àéíî, íå çðîçóì³ëî äî öüîãî ÷àñó, ÿêèì ÷èíîì Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ â ðàíí³ ðîêè ñâîãî çàðîäæåííÿ, êàíîí³çóâàëà
êíÿçÿ Àíäð³ÿ Áîãîëþáñüêîãî,
ÿêèé, ïðèéøîâøè ç³ ñâî¿ì
â³éñüêîì ³ç Âîëîäèìèðî Ñóçäàëüñüêîãî êíÿç³âñòâà äî
Êèºâà, ðîçïî÷àâ á³éíþ, âáèâàþ÷è ä³òåé ³ ñòàðèê³â, à ìîëîäü çàõîïëþâàâ â ïîëîí ³
â³äïðàâëÿâ â ñâîþ çåìëþ.
Àëå íà öüîìó â³í íå çóïèíèâñÿ. Â³í ðîçïî÷àâ ãðàáóâàòè õðàìè, ñîáîðè é ìîíàñòèð³
³, â çàâåðøåíí³, çàõîïèâ ñâÿòó ³êîíó Ìàòåð³ Áîæî¿ Âèøãîðîäñüêó, ÿêó ïî ïåðåäàííþ,
ïèñàâ ñàì àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò
Ëóêà. Ïîò³ì, äîñòàâèâøè öþ

³êîíó äî Áîãîëþáîâà ³ Âîëîäèìèðà, íàäàâ ¿é ³íøó íàçâó
«Âîëîäèìèðñüêà».
Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñâÿòèõ îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº
³ìÿ ªïèñêîïà Êèðèëà Òóðîâñüêîãî â ê³íö³ Õ²²-ãî ñòîë³òòÿ, ïðè ÿêîìó â³äáóâàëèñÿ
öåðêîâí³ îáºäíàâ÷³ Ñîáîðè.
Íà íèõ â³í çàêëèêàâ äî ìèðó ³

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà. Â ö³ ðîêè, â÷åíèìè
óêðà¿íöÿìè ïåðåêëàäàëèñÿ ç
öåðêîâíî-ñëîâÿíñüêî¿ íà
ñòàðó óêðà¿íñüêó ìîâó: ªâàíãåë³º, Àïîñòîë, ×àñîñëîâ òà
³íø³ êíèãè. Îñîáëèâî ïðîñëàâèâñÿ ïåðåêëàä Ïåðåñîïíèöüêîãî ªâàíãåë³ÿ, ÿêèé
º ïàìÿòêîþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè XVI-ãî ñòîë³òòÿ. Â öåé æå

òè ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ
ñâî¿õ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ,
ÿê³ áóëè çàõîïëåí³ òóðåöüêî îñìàíñüêèìè â³éñüêàìè.
Ö³ ïîä³¿ îñîáëèâî â³äáóâàëèñÿ ïðè Ãåòüìàí³ Óêðà¿íè
Ïåòðîâ³ Ñàãàéäà÷íîìó íà ïî÷àòêó XVII-ãî ñòîë³òòÿ, ÿêèé
áóâ ïîáîðíèêîì ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè.
Âåëèêó ðîëü â öüîìó òà-

÷àñ ³ç Ìîñêâè äî Ëüâîâà ³
Îñòðîãà âò³ê â³ä ïåðåñë³äóâàíü êíèãîäðóêàð ²âàí Ôåäîð³â, ÿêîãî õîò³ëè ñòðàòèòè
íà ïðîõàííÿ ÐÏÖ Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿, çà òàê çâàíèé
ºðåòèçì, ÿêèé â³í äîçâîëèâ
ñîá³ â äðóêàðñòâ³ ñâÿòèõ êíèã,
çàì³ñòü ¿õ ïåðåïèñóâàíü, ùî
áóëî â ìîä³ íà òîé ÷àñ.
Òðåáà ñêàçàòè é ïðî ðåôîðìè öåðêîâíî - õîðîâîãî
ñï³âó íà ïî÷àòêó XVII - ãî ñòîë³òòÿ, â ÿê³é âåëèêó ðîëü ç³ãðàâ
ìóçè÷íèé òåîðåòèê ³ êîìïîçèòîð Ìèêîëà Äèëåöüêèé,
ïåðåâ³âøè õîðîâèé ñï³â ç
îäíîãîëîññÿ íà áàãàòîãîëîññÿ, íà äâàíàäöÿòü ³ íàâ³òü
äâàäöÿòü ÷îòèðè õîðîâèõ
ñâÿòèòåëåì, Ìèòðîïîëèòîì ïàðò³é.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êàÊè¿âñüêèì Ïåòðîì (Ìîãèëîþ),
ÿê³ âáîë³âàëè çà ñòðàæäàííÿ òîëèöüê³ ºçó¿òè òà ïîëüñüê³
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà Óêðà¿- ïîì³ùèêè çàõîïëþâàëè ïðàíñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè âîñëàâí³ õðàìè â Óêðà¿í³, à
Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîí- ñâÿùåíèê³â ñòðà÷óâàëè, íàøà
ñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àð- Öåðêâà ïîñò³éíî â³äðîäæóâàõàòó.
ëàñü çàâäÿêè ïðèáóâàþ÷èì
Íåîáõ³äíî íàãàäàòè, ùî ñõ³äíèì Ïàòð³àðõàì äî Êèºâà
öå áóâ ÷àñ âåëèêîãî ðîçâèòêó òà Ìîñêâè, î÷³êóþ÷è îòðèìà-

êîæ â³ä³ãðàâàëè é âèïóñêíèêè
íàçâàíèõ óêðà¿íñüêèõ Àêàäåì³é Îñòðîçüêî¿ òà Êèºâî Ìîãèëÿíñüêî¿, ÿê³ íåñëè
Ïðàâäó Áîæó ³ íàö³îíàëüíó
ñâ³äîì³ñòü íå ò³ëüêè ïî âñ³é
Óêðà¿í³, àëå é ïî Á³ëîðóñ³ ³
Ðîñ³¿.
Òîìó, ñâÿò³ óêðà¿íö³, ïàìÿòü ÿêèõ ìè ñüîãîäí³ çâåðøóºìî, æèëè, òâîðèëè, ïðîïîâ³äóâàëè ³ ïîäâèçàëèñÿ ìàéæå íà âñ³õ, â òîé ÷àñ, ñëîâÿíñüêèõ çåìëÿõ.
Ñåðåä íèõ îñîáëèâå ì³ñöå
çàéìàþòü Ìèòðîïîëèò Ðîñòîâñüêèé Äèìèòð³é (Òóïòàëî),
àâòîð äâàíàäöÿòè òîì³â æèò³ÿ
ñâÿòèõ, Ìèòðîïîëèò Òîáîëüñüêèé ³ âñüîãî Ñèá³ðó ²îàí
(Ìàêñèìîâè÷), ÿêèé ñôîðìóâàâ ïåðøèé çíàìåíèòèé Óí³âåðñèòåò â ñèá³ðñüêîìó êðà¿
ì. Òîáîëüñüêà. Öå é ²îàñàô,
Àðõèºïèñêîï Á³ëãîðîäñüêèé ³
Àðñåí³é (Ìàö³ºâè÷) Ìèòðîïîëèò Ðîñòîâñüêèé, ñâÿòèòåëü
Ñîôðîí³é, ªïèñêîï ²ðêóòñüêèé ³ Ïàâëî (Êîíþøêåâè÷),
Ìèòðîïîëèò Òîáîëüñüêèé ³ Ñèá³ðñüêèé òà áàãàòî ³íøèõ.

çëàãîäè êíÿç³â ³ êíÿãèíü, à
òàêîæ áîÿð ³ áîÿðèíü, áî ïåðåä íèìè íà ïåðøîìó ì³ñö³
íå ñòîÿëè äóõîâí³ çàäà÷³, à
ìàòåð³àëüí³, ÿê³ ïðèçâîäèëè
äî íåïîðîçóì³íü ³ íàâ³òü äî
êðîâîïðîëèòòÿ, ùî é çàâåðøèëîñü íàá³ãàìè íåõðèñòèÿíñüêèõ ïëåìåí, òàòàðî - ìîíãîë³â, íà ïî÷àòêó Õ²²²-ãî ñòîë³òòÿ, ÷àñòèíà ÿêèõ ï³çí³øå
ïîñåëèòüñÿ íà óêðà¿íñüêîìó
Êðèìñüêîìó ï³âîñòðîâ³.
Íà æàëü, ç ÕV-ãî ñòîë³òòÿ
ïðàâîñëàâí³é Êè¿âñüê³é Ðóñ³ Óêðà¿í³ Ðèì -Âàòèêàí ðîçïî÷àâ íàñàäæóâàòè ñâîþ, õî÷ ³
õðèñòèÿíñüêó ðåë³ã³þ, àëå
êàòîëèöüêó â³ðó, ÿêà ïðèíåñëà óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³
ãí³ò ³ ïîêîðó íå ò³ëüêè ô³çè÷íó, àëå é äóõîâíó, íàñèëüíèöüêè ïåðåõðåùóþ÷è â
ñâîþ, ÷óæó äëÿ íàñ, â³ðó.
Òîìó, ñàìå â öåé ÷àñ, ç
XV-ãî ïî XVI² - òå ñòîë³òòÿ â
Óêðà¿í³ ôîðìóâàëèñÿ áðàòñòâà, â³äêðèâàëèñÿ Øêîëè,
Ó÷èëèùà ³ íàâ³òü, Àêàäåì³¿, ÿê
Îñòðîçüêà Àêàäåì³ÿ íà ÷îë³ ç³
ñâÿòèì êíÿçåì Êîñòÿíòèíîì
Îñòðîçüêèì òà Êèºâî - Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ íà ÷îë³ ç³
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² òàêèõ íàøèõ çåìëÿê³â óêðà¿íö³â áóëî òèñÿ÷³, ÿê³ íàñë³äóâàëè ïîäâèæíèöüê³ ³ ïðîïîâ³äíèöüê³ ðèñè ñâÿòèõ àïîñòîë³â, ñâÿùåííîìó÷åíèê³â,
ìó÷åíèê³â ³ ïðåïîäîáíèõ,
éäó÷è â ñâ³ò Áîæèé, íåñó÷è
Éîãî Ïðàâäó äëÿ ïîêàÿííÿ ³
çì³í çåìíîãî æèòòÿ íà â³÷íå ³
ñâ³òëå Öàðñòâî Íåáåñíå.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî áàãàòî
ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, ÷åíö³â
³ ÷åðíèöü â á³ëüøîâèöüêî ðàäÿíñüêèé ÷àñ ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ,
ÿêèõ íàðàõîâóâàëîñü òèñÿ÷³
òèñÿ÷ ìó÷åíèê³â ³ ìó÷åíèöü,
ïîñòðàæäàëè â³ä êðèâàâèõ ðóê
ÍÊÂÄèñò³â ³ ÊÄÁèñò³â.
Îñîáëèâ³ âåëèê³ ìóêè îòðèìàëè àðõèºðå¿, äóõîâåíñòâî ³ â³ðóþ÷³ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿

ïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â³ä
Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, Àðõèºïèñêîïîì Êàòåðèíîñëàâñüêèì Àãàï³òîì (Âèøíåâñüêèì), ÿêèé çà öþ âåëèêó
ñïðàâó ó 1923-ìó ðîö³ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é âÿçíèö³
áóâ çàìó÷åíèé.
Òîìó ³ìÿ öüîãî âåëèêîãî
ïîáîðíèêà íàö³îíàëüíîãî
ïðàâîñëàâÿ, òåæ çàñëóãîâóº
íà ïðèéíÿòòÿ äî ñîíìó ñâÿòèõ
óãîäíèê³â Áîæèõ. Íå ãîâîðÿ÷è ïðî öåðêîâíîãî êîìïîçèòîðà Àðòåìà Âåäåëÿ, ÿêèé â
ê³íö³ XVIII - ãî ñòîë³òòÿ çà ñâîþ
ëþáîâ äî Óêðà¿íè ³ óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî - õîðîâî¿ ìóçèêè ç íàö³îíàëüíèìè ìîòèâàìè òà ìåëîä³ÿìè, öàðñüêèìè
ñàòðàïàìè, áóâ êèíóòèé â áî-

Öåðêâè, ÿêà áóëà â³äðîäæåíà
â 1921-ìó ðîö³ íà ÷îë³ ç ¿¿
Ïðåäñòîÿòåëåì, Ìèòðîïîëèòîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè
Âàñèëåì (Ëèïê³âñüêèì) â òîìó
÷èñë³ é ç âåëèêèì áîðöåì çà
â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî¿
Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíî-

æåâ³ëüíèé ä³ì ïðè Êèðèë³âñüêîìó õðàì³ ì. Êèºâà, äå â³í
÷åðåç òðè ðîêè ïîìåð â òÿæêèõ ìóêàõ.
Àëå é â öèõ ñòðàæäàííÿõ
áóëà Âîëÿ Áîæà ³ Éîãî êàðà çà
íàø³ ãð³õè ³ â³äñòóïí³ñòü â³ä
Éîãî Çàïîâ³äåé.
Òîìó, ñâÿòêóþ÷è ñüîãîäí³

÷åðâåíü, 2010

ïðåñòîëüíèé äåíü íà ÷åñòü ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ïîÂñ³õ ñâÿòèõ, ÿê³ â çåìë³ óê- âèíí³ çâåðøóâàòè òà¿íñòâà
ðà¿íñüê³é ïðîñ³ÿëè, ìè ïî- ³ òðåáè, ç ïðîõàííÿìè ÿêè-

âèíí³ çàäóìàòèñü é íàä ñâî¿ì
æèòòÿì: ÷è ÷åñíî ìè æèâåìî ³
÷è âèêîíóºìî Çàïîâ³ä³ ³ Âîëþ
Áîæó? ßêå áóäå íàøå ìàéáóòíº â Áîãîâ³ ï³ä ÷àñ íàøîãî
çåìíîãî æèòòÿ ³, ÿêà êàðà Áîæà
íàñ î÷³êóº?
Òîæ, â³òàþ÷è Âàñ ç âåëèêèì óêðà¿íñüêèì ñâÿòîì, õî÷ó
ïîáàæàòè Âàì, Âàøèì ð³äíèì
òà áëèçüêèì äîïîìîãè Áîæî¿
ó Âàøîìó çåìíîìó æèòò³, à
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì Êðèâîð³çüêî - Í³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿
áàæàþ Ìóäðîñò³ Áîæî¿ ³ íåâòîìíî¿ ïðàö³ íà íèâ³ Õðèñòîâ³é, ùîá í³êîëè íå ë³íèëèñÿ ìîëèòèñÿ çà ñåáå ³ ñâî¿õ
ïàñîìèõ, à òàêîæ ðåâíî âèêîíóâàëè ñâî¿ ïàñòèðñüê³ îáîâÿçêè: ïîñò³éíî ââå÷åð³ ³
âðàíö³ çâåðøóâàëè áîãîñëóæ³ííÿ, à ï³ñëÿ Áîæåñòâåííèõ
ë³òóðã³é îáîâÿçêîâî âèêîíóâàëè ìîëåáí³ çà æèâèõ ³ ïàíàõèäè çà ïîìåðëèõ. Òàêîæ âñ³

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

ìè ïðèõîäÿòü äî õðàìó
â³ðóþ÷³, ùîá îòðèìàòè
çö³ëåííÿ àáî ùèðå ïîìèíàííÿ.
Òðåáà íå çàáóâàòè é
ïðî õâîðèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèêîâàí³ äî ë³æêà, ÷åêàþ÷è
æèâî¿ âîäè ÷è õàð÷³â, à òàêîæ ñïîâ³ä³ ³ ïðè÷àñòÿ Ñâÿòèõ Õðèñòîâèõ ³ Æèâîòâîð÷èõ Òà¿í. Â òîìó ÷èñë³ ïîâèíí³ ñë³äêóâàòè é çà á³äíèìè ³ íåùàñíèìè ëþäüìè,
ÿê³ ÷åêàþòü â³ä íàñ ñëîâåñíî¿, ìîðàëüíî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.
Ïðåñ - ñëóæáà
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
áëàãî÷èííÿ ïðè
Ïåòðî - Ïàâë³âñüêîìó
êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³
Êðèâîð³çüêî - Í³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó.

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.06.2010. Ôîðìàò 60/84/8,
äðóê îôñåòíèé. Óìîâ. äðóê. àðê. 1. Çàì. ¹ 950
Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ äðóêîâàíîãî çàñîáó ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÄÏ ¹1433 - 168 Ð. "Ïåòðî-Ïàâë³âñüêèé â³ñíèê".
ÒÎÂ "Ïåðøà ì³ñüêà äðóêàðíÿ".
ÀÄÐÅÑÀ:
âóë. Ñòåïîâîãî ôðîíòó, 11à, ì. Ïàâëîãðàä
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.,
51400, Óêðà¿íà.
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Ç ËÈÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

Ìåí³ çäàëàñü äîñèòü êîðèñíîþ ³ ïðèíöèïîâîþ
öÿ ñòàòòÿ Äìèòðà Äîíöîâà. Ïðîéøëî 50 ðîê³â,
à ¿¿ àêòóàëüí³ñòü ò³ëüêè çðîñëà. Ìîæëèâî, âîíà
äîñèòü äîâãà, áî àâòîð â äåòàëÿõ ðîçæîâóº
âëàñí³ òåçè, ùîá éîãî çðîçóì³ëè. Àëº çíàòè éîãî
âèñíîâêè, äóæå êîðèñíî. Õàé Áóäå!
Ç ïîâàãîþ, Þð³é ßÊÓÁÀ (Ñ³÷åñëàâ)

Äìèòðî
Äìèòðî
Äîíöîâ.
Äîíöîâ.

56 ÐÎÊ²Â
56ÒÎÌÓ...
ÐÎÊ²Â

ÒÎÌÓ...

(Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê â ¹5)
Àëå æ íàù³ «íàöèñòè»ðåâîëþö³îíåðè êëÿíóòüñÿ
«ñîáîðíîþ é ñàìîñò³éíîþ»?
Çâ³äêè æ ¿õ ïîòÿã äî ìîñêîâñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿ «ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè», äî êîìóí³ñòè÷íî¿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, äî á³ëüøîâèöüêîãî àíòèõðèñòèÿíñòâà? Çàãàäêó öüîãî òèïó ëþäåé äàâíî ðîçãàäàâ ²âàí Ôðàíêî:
ëèøàëèñü ò³ ëþäè «â äóø³
ñâî¿é... òàê³ æ ðàáè, ÿê ³ âïåðåä áóëè», íåâ³ëüíèêè ÷óæî¿
äîêòðèíè. Îäèí ç òèõ íåâ³ëüíèê³â ç³çíàºòüñÿ ïðî
ñåáå:
«² õî÷ âèðâåòüñÿ ç óñò
êðèê: - «íàé ãèíå òèðàí!» Òî íå º êðèê äóø³, ò³ëüêè
áðÿçê³ò êàéäàí. Õî÷ ââ³ðâåòüñÿ ÷àñîì â äóøó âîë³ ïðèâàá,
- Àëå êðîâ ìîÿ - ðàá! Àëå
ìîçîê ì³é - ðàá!»
Íå º ò³ ïàíè æîäíèìè
ðåïðåçåíòàíòè Óêðà¿íè. Íå
º ¿õ «òâîð÷èé, ìîäåðíèé, íàö³îíàë³çì», í³ òâîð÷èì, í³ ìîäåðíèì, í³ íàö³îíàë³çìîì.
Â³í ïðîñòî íàö³îíàë-êîìóí³çì, íå òâîð÷èé, à ðó¿ííèöüêèé, íå ìîäåðíî-ïðîãðåñèâíèé, à ãëèáîêî ðåàêö³éíèé, áî ÷³ïëÿºòüñÿ äî âîçó
äåìî-ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñâ³òó,
ÿêèé çàãèíàºòüñÿ. ² íå äî
òðàäèö³é Ì³õíîâñüêîãî, í³
íàøî¿ äàâíèíè, íàâÿçóº â³í,
à äî ñóìíî¿ ïàìÿò³ Óêðà¿íñüêî¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ Ïàðò³¿

1920ð., äî Âèííè÷åíê³âùèíè
é Ãðóøåâùèíè. Äîñâ³ä ãàëèöüêî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Â³éñüêîâî¿ Îðãàí³çàö³¿ ÷è ôðàíöóçüêîãî Ðåçèñòàíñó 1940-õ pp.,
âêàçóº âñþ áåçâèãëÿäí³ñòü
ñïðîá âåðáóâàòè äëÿ ä³ëà íàö³îíàëüíîãî âèçâîëåííÿ ³ ë³â³,
ñîö³àë³ñòè÷í³ ÷è êîìóí³ñòè÷í³,
ãðóïè - ï³ä ñòÿãîì áåç ÿñêðàâî¿ íàö³îíàëüíî¿, ñâîº¿, ïîë³òè÷íî¿ ³äåîëîã³¿. Äîñâ³ä ãèòëåðèçìó, òà é òåïåð³øí³õ äåìîêðàò³â, ïîêàçóº, ùî íå ìîæíà ïîáîðþâàòè êîìóí³çì, ïåðåéìàþ÷è äîêòðèíè âîðîãà
÷è êîêåòóþ÷è ç íèìè. Íà íàøèõ î÷àõ õîò³â ã³òëåðèçì áèòèñÿ ç á³ëüøîâèçìîì, íå ðóõàþ÷è í³÷îãî â éîãî ñèñòåì³:
í³ áåçáîæíèöòâà, í³ êîëãîñïíîãî êð³ïàöòâà, íàáèðàþ÷è â
ñâîþ í³áèòî àíòèá³ëüøîâèöüêó äðóæèíó åíêàâåäèñò³â ÷è
á³ëüøîâèê³â-âëàñîâö³â, ³ çíàºìî ÷èì òî ñê³í÷èëîñÿ. Çíàºìî
ÿê ñîö³àë³ñòè÷íà Öåíòðàëüíà
Ðàäà, çàì³ñòü àêóìóëþâàòè,
ðîçïîðîøèëà íàö³îíàëüíîðåâîëþö³éí³ åíåðã³¿ íàö³¿ ùå
äî òîãî ÿê íàñòàëà ãîäèíà
ïîðàõóíêó ç Ìîñêâîþ, òèì,
ùî ðàáñüêè ïîçè÷àëà ñâîþ
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó ³äåîëîã³þ ó âîðîãà, ÿêîãî òðåáà áóëî
çíèùèòè íà ïåíü, à ïðåñòèæ
éîãî äóõó - â ñâî¿ì ñåðö³.
Îñü ÷îìó ëþäè, - ÿê ïèñàâ
Ôðàíêî, ç ðàáñüêèì ìîçêîì ³
ç ðàáñüêèì ñåðöåì, - ëèøå
çãóáëÿòü âñÿêèé ðåâîëþö³éíî-íàö³îíàëüíèé ïîðèâ. ¯õ

äâîºäóøí³ñòü, áåçíàñòàííîì³íëèâà ³äåÿ - í³êîëè íå ñòàíå ìàãí³òîì, ñòÿãîì, ï³ä ÿêèì
çãóðòóºòüñÿ íàö³ÿ â áîðîòüá³.
Ïåðâîðîäíèé ãð³õ öèõ
îïîðòóí³ñò³â - öå ¿õ ìàòåð³àë³çì. Âîíè äáàþòü íå ïðî
³äåàëè, à ïðî «ðåàëüí³ ïîòðåáè», í³áèòî, íàðîäó. À ñâî¿
ñòðåìë³ííÿ ïðèïàñîâóþòü íå
äî ³äåàëó (ÿêîãî
âîíè íå ìàþòü), à
äî «ðîçâîéîâèõ
òåíäåíö³é ñó÷àñíîãî ñâ³òó». Ïðî
ðåë³ã³þ, ÿê ïðî
ìîãóòí³é ÷èííèê
âåëèêèõ, æåðòîâíèõ ÷èí³â, ïàíàì
Ìàðêóñÿì øêîäà
ãîâîðèòè, áî âîíè
«íå áà÷àòü» ñâî¿ìè
î÷èìà ñë³ïöÿ, - ÿê³
«ïðàê ò è÷ í ³
í àñë³äêè» ìîæå ìàòè
ðåë³ã³ÿ, ³ ÿê³ ïðèíåñå âîíà «ñóñï³ëüí³ êîðèñò³». ²äåîëîã³ÿ? Äëÿ òèõ
ãëóõîí³ìèõ
öå
«ñóìí³âíî¿ âàðòîñò³
áàëàñò». Ñâ³òîãëÿä? - öå òåæ
íåïîòð³áíèé áàëàñò, öå - ùîñü
«ñâÿòå, äîãìàòè÷íå», ìàéæå
«íåðåàëüíå», ¿ì òðåáà ÷îãîñü
«òâîð÷îãî, ðåàëüíîãî». Çàãðóçë³ ïî øèþ â ñâîþ «ïðàêòèêó», çàäèâëåí³ â áåçïîñåðåäí³
«êîðèñò³», ïðèñëóõàþ÷èñü äî
«òåíäåíö³é ðîçâèòêó», çðîáëåíèõ ÷óæèìè ðóêàìè ³ äî
«ïåðåäîâèõ ³äåé», âèäóìàíèõ
âîðîæèìè ìîçêàìè, ñõèëÿþ÷è ñâî¿ òóïîäóìí³ ãîëîâè
îïîðòóí³ñò³â ïåðåä äîêîíàíèìè ôàêòàìè («ôàêòè÷íèì
ñòàíîì»), â³äêèäàþ÷è ðåë³ã³þ,
à ðàçîì ç òèì áà÷à÷è, ùî
á³ëüøîâèçì º «ñâîºð³äíà ðåë³ã³ÿ» ç ñâî¿ìè äîãìàìè, - âîíè
³ ï³ääàëèñÿ ã³ïíîçó ÷óæèõ
äîãì, ç ÿêèõ, ìîâ ç ïàâóêà
ïàâóòèííÿ, ³ ïîñòàâ ñó÷àñíèé
«ôàêòè÷íèé ñòàí» â Óêðà¿í³.
Òàê ³ ñê³í÷èëè åì³ãðàíòñüê³
«âèçâîëèòåë³» Óêðà¿íè - ïîãðîçàìè íàì «ñîâºòñüêèìè
ìàðøèðóþ÷èìè êîëîíàìè»,
ïðîïàãàíäîþ åíêàâåä³ñüêîãî
ñë³ä÷îãî ³ «ïðèìóñîâîþ îð³ºíòàö³ºþ íà Ìîñêâó»... À íàéäèâí³øå â ò³é êîìåä³¿, ¿õ ïðåòåíç³¿, ùî ç òèì áåçóìñòâîì
ìàº ùîñü ñï³ëüíå Óêðà¿íà.
Â ñâ³ò³ ³äå áîðîòüáà, àëå
íå òà, ÿêó óÿâëÿþòü ñîá³ íîâîêîìóí³ñòè. Â ñâ³ò³ äàâíî ðîçïî÷àëàñÿ ãðîìàäÿíñüêà â³éíà.
Â ªâðîï³ - öå â³éíà, ÿêðàç
â³éíà ñâ³òîãëÿä³â ð³çíèõ âîðîæèõ ñîá³ êîíöåïö³é æèòòÿ
âñåðåäèí³ êîæíî¿ íàö³¿ - ñòàðîãî òðàäèö³éíî-õðèñòèÿíñü-

êîãî ñâ³òîãëÿäó, ³ - ñâ³òîãëÿäó
êîìóí³ñòè÷íîãî, àáî ðàö³îíàë³ñòè÷íî-áåçáîæíèöüêîãî.
ÿêèé ç ìàòåð³¿ ðîáèòü ñîá³
áîãà, à ç ëþäèíè - çâ³ðà àáî
õóäîáó. Ïîçèö³¿ Óêðà¿íè íå
«ïîçèö³¿» «ðåâîëþö³éíèõ äåìîêðàò³â», í³ íîâîêîìóí³ñò³â,
í³ ïîçèö³¿ á³ëüøîâèçìó, ÷è
òèõ òàºìíèõ ìàô³é íà Çàõîä³,
ÿê³ òîðóþòü á³ëüøîâèçìîâ³
øëÿõ â ªâðîïó. Ìè íå ìàºìî
- ÿê õî÷óòü íàø³ «ïîçèö³îíåðè» - ñòàòè îäíèì ç³ «ñòðóìê³â»
öüîãî «ïðîãðåñó», öüîãî áîæåâ³ëüíîãî á³ãó â ïðîâàëëÿ.
Âñóïåðå÷ òâåðäæåííÿì ðåíåãàò³â íàö³îíàë³çìó, ìè ÿêðàç ìàºìî áóòè êîëîäîþ íà
øëÿõó òîãî «ïðîãðåñó», äî
ÿêîãî âåäóòü ñâ³ò «îøóêàíö³
òà äóðí³». Ìè ìàºìî âèêîíàòè
çàïîâ³ò Øåâ÷åíêà: íå á³ãòè çà
«ñîâðåìåííèìè âîãíÿìè» ìàòåð³àë³ñòè÷íî-àòå¿ñòè÷íîãî
«ïðîãðåñó», íå Óêðà¿íó «ïîâåñòè çà â³êîì» äåêàäàíñó ³
âñÿêî¿ ñêâåðíè, à ïðîòèñò àâèòèñÿ òîìó â³êó.
Çðîáèòè öå íå ìîæíà áåç
äóõîâíî¿ ðåâîëþö³¿. Õòî õî÷å
çìàãàòèñÿ â ³ìÿ ìàòåð³àë³ñòè÷íîãî ³äåàëó; õòî ìð³º ëèø
«ïðèñìîêòàòèñü äî ñêèáè» (ç
«Ìîéñåÿ» Ôðàíêà), õòî äóìàº
ëèø ïðî «ñêàðáè çåìë³ ³ íàä
âñå ¿õ ïîëþáèòü, òîé ³ ñàì
ñòàíå ¿õí³ì ðàáîì, ñêàðáè äóõó
çàãóáèòü», ³ íå çìîæå éîãî
«õë³á çîëîòèé àí³ ðàç íàêîðìèòè», õî÷ áè çîëîòèëàñÿ íèì
âñÿ íàøà çåìëÿ.
Óñòàìè Àçàçåëÿ, çëîãî
äóõà ïóñòèí³, øåïî÷óòü íàø³
Àâ³ðîíè âñ³ì «ìð³éíèêàì»,
«ðîìàíòèêàì», «³äåàë³ñòàì» ³
«ìàí³ÿêàì îäí³º¿ ³äå¿»: «íåáåçïå÷íî ñòàâàòè ñóïðîòè ä³ë
ïðèðîäíèõ áîãîâ³», «ëîã³ö³
ôàêò³â», - «òåíäåíö³¿ ñó÷àñíîñò³», áî «ëåãêî âëàñíèé ñâ³é
çàáàã ïîäàòü çà âåë³ííÿ ªãîâè»... Òðåáà, ìîâëÿâ, äóìàòè
íå ïðî ðå÷³ ôàíòàñòè÷í³, à
ïðî «ïðàêòè÷í³», ïðî «ìàêñèìàëüíèé ðîçâèòîê ïðîäóêòèâíèõ ñèë» ³ ìàòåð³àëüí³ «ùàñòÿ
³ äîáðîáóò»... Òðåáà â³äïîâ³ñòè ñëîâàìè íåâèäèìîãî Áîãà
äî çíåâ³ðåíîãî ïðîðîêà òèì,
õòî âåðçå öå:
Õòî âàñ õë³áîì íàêîðìèòü,
òîé âðàç
Ç õë³áîì ï³äå äî ãíîþ.
Òà õòî äóõà íàêîðìèòü
ó âàñ,
Òîé ç³ëëºòüñÿ çî Ìíîþ ç³ëëºòüñÿ ëþáîâþ, äóìêîþ ³
âîëåþ ç òîþ Âèùîþ Ñèëîþ,
áåç äîïîìîãè ÿêî¿ íå
ïåðåðîäèòüñÿ äóøà í³
ëþäèíè, í³ íàö³¿, í³ íå
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äîâåðøàòü âîíè ñâîãî âåëèêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äèðèãåíòè åì³ãðàíòñüêî¿ ë³âèö³ íå
çíîñÿòü îäí³º¿ ³äå¿, îäí³º¿ â³ðè,
í³ÿêî¿, ÿê âîíè êàæóòü «ïðèìóñîâî¿» ³äå¿ (õ³áà ùî «ïðèìóñîâó îð³ºíòàö³þ íà Ìîñêâó»). Íàâ³òü ñàìó ïðîïîâ³äü
îäí³º¿ ³äå¿ ³ â³ðí³ñòü ¿é óâàæàþòü çà «òåðîðèçóâàííÿ ³ íàñèëüñòâî», ÿê öå çàêèäàëè
«Â³ñòíèêó» åì³ãðàíòñüê³ ÌÓÐ³âö³: ïï. Øåðåõ, Ñàì÷óê ³ Êîñà÷. Íå çíîñÿòü í³ÿêî¿ îäí³º¿
³äå¿ ³ â³ðè ³ íàø³ íàöèñòè, òîìó
âñ³ âîíè - «äåìîêðàòè», áî (ÿê
ðîçÿñíÿþòü
«ìîëîäîóêðà¿íö³» ç ÎÄÓÌ-ó), «íå º ôóíêö³ºþ äåìîêðàò³¿ äàâàòè
â³äïîâ³ä³» íà ïðîáëåìè æèòòÿ. Áî íà ö³ ïðîáëåìè «îäíî¿,
ïðàâäèâî¿ â³äïîâ³ä³ íåìàº ³
íå ìîæå áóòè, áî º ì³ëüéîíè
ð³çíèõ ëþäåé», îòæå êîæíèé
â³äïîâ³äàº ñîá³ ÿê õî÷å... Öå
é º ñïðàâæíÿ ñâîáîäà â³ä ïðèìóñó îäí³º¿ ³äå¿: îäèí äî ë³ñà,
äðóãèé äî á³ñà. Àæ ïîêè ïàëêà
÷óæîãî ïàíà íå çàïðÿæå ¿õ äî
âîçó îäí³º¿, àëå ÷óæî¿ ³äå¿.
Òîìó ëåãåíäè ³ êîëåêòèâí³
â³ðóâàííÿ äëÿ «ðåàëüíèõ ïîë³òèê³â» - öå ãëóï³ ôàíòàñìàãîð³¿. Òèì íå ìåíøå - öå ³ñòîðè÷íèé ôàêò, ùî ëèøå ò³ ñóñï³ëüíîñò³ ðîáèëè ³ñòîð³þ, ùî

¿õ íàäèõàëè âåëèê³ ì³ôè, â³ðóâàííÿ, íåïîõèòí³ àêñ³îìè,
îáðàçè, â ÿê³ âîíè âèëèâàëè
ñâî¿ íàä³¿, ñâî¿ ïðèñòðàñí³
áàæàííÿ é ïîðèâè. Ñàì³ «íàóêîâ³», êàá³íåòí³ «ïðîãðàìè» íå
ìàþòü ðóø³éíî¿ ñèëè. Îñîáëèâî êîëè ¿õ çì³íÿþòü ùî
ê³ëüêà ðîê³â â çàëåæíîñò³ â³ä
íîâîãî «ôàêòè÷íîãî ñòàíó».
Ëåñÿ Óêðà¿íêà ãëóçóº ç â÷åíèõ ïîë³òèêàí³â, ÿê³ âèãàäóâàëè «ìîäåë³ ãðîìàäñüêîãî ìåõàí³çìó». Ñâ³é ³äåàë òðåáà
êîõàòè «íå ò³ëüêè äóìêîþ, àëå
é ïî÷óòòÿì». Áî - ö³ âèäèâà
íîâîãî ëàäó, ÿê ñíè ³ ïðèìàðè, «íå áóâàþòü îáºêòèâíîðîçñóäíèìè, ä³àëåêòè÷íî-ëîã³÷íèìè». Â íèõ º «ñóáºêòèâíà, áåçïîñåðåäíÿ âðàçëèâ³ñòü
ñàìîãî îäåðæèìîãî âèäèâîì», ÿê öå áóëî íàïðèêëàä ç
Øåâ÷åíêîì àáî ç Ôðàíêîì â
éîãî «Ìîéñåþ». ²íàêøå íå
çàðàæàº öå ãðîìàäó. Ùîá
îñÿãíóòè ³äåàë, òðåáà íàö³þ
âèðâàòè «ñèëîþ ôàíòàç³¿ ç
âåëèêîãî ëàíöþãó åâîëþö³¿»
- îáðàçàìè çðèâó ³ áîðîòüáè,
ì³ôîì. ª öå òå «ì³öíå âèíî ç
áóéíèõ ìð³é, ñâÿòî¿ â³ðè, ìîëîäîãî ïàëó», â³ä ÿêîãî íàðîäè éäóòü äî ñâîº¿ ìåòè, äî
ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ - «ç øè-
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ðîêèì ðîçìàõîì çáóíòîâàíîãî âàëó».
Öå º «òå íåçðèìå, íåñõîïíå», ùî ãîðèòü â äóø³ íàðîäó
â âåëèê³é ìàíäð³âö³ â îá³öÿíó
çåìëþ. Áåç òîãî íåçðèìîãî
âîãíþ íèä³þòü ³ âÿíóòü ïîòóæí³ åêîíîì³÷íî ³ ì³ë³òàðíî
íàðîäè, ÿê öüîãî ïðèêëàäè
äàº õî÷ áè é íàøà ñó÷àñí³ñòü.
Öå ì³ñòèêà - òåìíà àáî
ñâ³òëà. Òåìíîþ ì³ñòèêîþ äèÿâîëà ñïîâíåíå «ìåñ³àíñòâî»
ìîñêîâñüêãî íàðîäó. Éîìó
òðåáà ïðîòèñòàâèòè ì³ñòèêó
ïðèç í à÷ åí í ÿ
Óê ðà¿í è,
ñâ³äîì³ñòü áîæåñòâåííîãî
ïîêëèêàííÿ Êèºâà çëàìàòè
ñèëó çëà, âèíåñåíó â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîìó êîäåêñ³ ìîñêîâñüêî¿ îðäè, ïðèâåñòè äî
òð³óìôó íàøî¿ Ïðàâäè, òî¿
«ºâàíãåë³¿ Ïðàâäè», ÿêó Øåâ÷åíêî çíàõîäèâ â «Ïðàâä³
ªâàíãåë³ÿ».
Öÿ ì³ñòèêà, âèäèâî öüîãî
ì³ôó çìîæå ò³ëüêè âèöèä³òè ç
íàñ âèïëåêàíó íåâîëåþ «ñóêðîâàòó, ãíèëó êðîâ", äàòè äóø³
â³ðó, äóìö³ ìóäð³ñòü, ñåðöþ
â³äâàãó, à ðóêàì ì³öí³ñòü; çìîæå äîâåðøèòè òó äóõîâíó ðåâîëþö³þ, áåç ÿêî¿ íå äîâåðøèìî ðåâîëþö³¿ â ñâ³ò³ âèäèìîìó, â öàðèí³ â³äíîñèí ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ.

Ïåðøèé êðîê íà öüîìó
øëÿõó, â ñîòèé ðàç ïîâòîðþþ öå, - öå â³äñåïàðóâàííÿ
â³ä ëþäåé, ùî íàêîâòàëèñÿ
«ç ìîñêîâñüêî¿ ÷àø³ ìîñêîâñüêî¿ îòðóòè»: â³ä òèõ
ôàëüøèâèõ ³ ñë³ïèõ âîæä³â,
ùî äóìàþòü ðÿòóâàòè íàö³þ ³
ñåáå - àáî âòå÷åþ â³ä ìîñêîâñüêîãî Àçàçåëÿ â ìàëîðîñ³éñüêó ³äèë³þ îñîáèñòîãî ÷è ïðîâ³íö³àëüíîãî ñïîêîþ, àáî ïîë³òèêîþ «ïåðåõèòðèòè ìîñêàëÿ», âòå÷åþ â³ä
íåìèíó÷îãî ñìåðòåëüíîãî
çìàãàííÿ ç íèì, àáî àïåëÿö³ºþ â³ä äèÿâîëà äî Âåëüçåâóëà, àáî, íàðåøò³, ðàáñüêèì ìàâïóâàííÿì ìîñêîâñüêî¿ «ïðàâäè» íà æîâòîáëàêèòíî ïåðåìàëüîâàíî¿.
Âèðèãíóòè ç íàøèõ
ìîçê³â íàìóë íåâîë³, à ç ñåðöÿ - ìîñêîâñüêó îòðóòó! À
äîòè â³ä áëåêîòè ìîñêîâñüêî¿ íå áóäå îìèòèé Êè¿â, ïîêè
íå îìèºñî â³ä íå¿ íàø³ ñåðöÿ. Ò³ëüêè âèáðàíö³ Äîë³ ç
òèì î÷èùåíèì ñåðöåì, çìîæóòü «âðàæîþ, çëîþ êðîâþ
âîëþ îêðîïèâøè», çáóäóâàòè íàä Äí³ïðîì ñâÿòèíþ
«ñ³ì¿ âîëüíî¿, íîâî¿», â³ëüíî¿ íàö³¿.
Àâòîð.
Ìîíðåàëü,
ñåðïåíü 1954.

ÀÄÐÅÑÈ ÄÎÁÐÎÒÈ

ÀÍÀÒÎË²É ÂÀËÞÕ-ÁÐÀÍÒÎÍ
Ç ÊÀË²ÔÎÐÍ²¯ ÇÍÎÂÓ ÄÎÏÎÌ²Ã
Ñ²×ÅÑËÀÂÑÜÊÈÌ ÑÈÐÎÒÀÌ.
Âæå íå îäèí ð³ê óêðà¿íåöü ç ÑØÀ
Àíàòîë³é Âàëþõ-Áðàíòîí äîïîìàãàº
Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó äëÿ ä³òåé ç âðîäæåíèìè òà ïðèäáàíèìè ô³çè÷íèìè âàäàìè.
Çà öåé ÷àñ çðîáëåíî âæå ÷èìàëî äëÿ
äîáðà îáä³ëåíèõ äîëåþ ä³òåé çàâäÿêè
æåðòîâíîìó ñåðöþ äîáðîä³ÿ.
² ùå îäíà äîáðà ñïðàâà, êîòðà
çä³éñíåííà
ðåäàêö³ºþ áþëåòåíÿ
«Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò»
çà äîðó÷åííÿì ïàíà Àíàòîë³ÿ: çà äîáðî÷èíí³ êîøòè áóëî çàêóïëåíî ïîëóíèöþ, ÷åðåøíþ òà âèøíþ äëÿ âèõîâàíö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ñèðîòèíöþ. Ö³ ñìà÷íîñò³ ñåçîííî äîçð³âàþòü
ó öåé ÷àñ â Óêðà¿í³. Òà ÷åðåç áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ ôðóêòè òà ñîëîäîù³
íå òàê³ ÷àñò³ â ðàö³îí³ ñèð³ò. Îñê³ëüêè
âîíî äîñèòü îáìåæåíå. Âàæêî íåäîîö³íèòè çíà÷åííÿ òàêîãî øëÿõåòíîãî
êðîêó ç áîêó óêðà¿íêè ç ÑØÀ äëÿ
óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò â
íàø³é ñï³ëüíîò³.
Âëàñ. ³íôîðì.

Äóæå
Äóæå ãàðíî,
ãàðíî, ùî
ùî ïðî
ïðî òàêèõ
òàêèõ ä³òåé
ä³òåé
äáàþòü
äáàþòü ³³ ââ äàëåê³é
äàëåê³é Êàë³ôîðí³¿
Êàë³ôîðí³¿
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ÏÎÑÌÅÐÒÍÈÉ ÑÏÎÌÈÍ ÏÐÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÕÍÀ
Í³, òàê³ íå çðàäÿòü ³ íå ïðîäàäóòü,
Ëèø íîæàìè äóø ïðîð³æóòü
Âñåðîñ³éñüêó ìóòü.
ªâãåí Ìàëàíþê
Áðàòñòâî Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, ç ïî÷óòòÿì æàëþ é ñêîðáîòè, áàæàº ïîä³ëèòèñÿ ñóìíîþ â³ñòêîþ íåñïîä³âàíî¿ ñìåðòè óëþáëåíîãî ñâîãî Ãîëîâó áë. ï. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÎÕÍÀ.
Âàëåíòèí Êîõíî ïîìåð 25-ãî òðàâíÿ 2010ãî ðîêó Áîæîãî â ì³ñò³ North Port, Florida, ÑØÀ.
Ïîõîâàíèé íà öâèíòàð³ Öåðêâè-Ïàìÿòíèêà Ñâÿòîãî Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî, Áàóíä-Áðóê, Íüþ
Äæåðñè, ÑØÀ.
Çàëèøèâ ó ñìóòêó äðóæèíó Ðà¿ñó, ñèíà Òàðàñà ç íåâ³ñòêîþ Äàíîþ, âíóêàìè - Ìàðêà, Àäð³àíà, Óëàíó, áðàòà Òàðàñà é ñåñòðó Êàòåðèíó.
Ïîíàä ïÿòäåñÿòü ë³ò, â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ,
Âàëåíòèí Êîõíî áóâ àêòèâíèì ÷ëåíîì áðàòñòâà
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî. Îñòàíí³
äâàäöÿòü ðîê³â âèêîíóâàâ îáîâÿçêè Ãîëîâè
Áðàòñòâà.
Íàðîäèâñÿ Âàëåíòèí â ñåë³ Ëåáåäèí íà Êè¿âùèí³ ø³ñòíàäöÿòîãî òðàâíÿ 1922-ãî ðîêó.
Áàòüêî ïîê³éíîãî áóâ íàñòîÿòåëåì êàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó Ñâÿòî¿ Ñîô³¿ â Êèºâ³, ïðè
ìèòðîïîëèòîâ³ Ìèêîëè Áîðåöüêîìó òà íàñòîÿòåëåì êàòåäðàëüíîãî Âîñêðåñåíñüêîãî Ñîáîðó
â Õàðêîâ³ â ÷àñ³ Ìèòðîïîëèòà ²âàíà Ïàâëîâñüêîãî.
Îäèíàäöÿòîãî ñ³÷íÿ 1936-ãî ðîêó áàòüêî
Âàëåíòèíà, ïðîòî³ºðåé Ìèêèòà Êîõíî, áóâ àðåøòîâàíèé â Õàðêîâ³, à â 1938-ìó ðîö³ ðîçñòð³ëÿíèé íà çàñëàíí³.
Âñå ñâîº æèòòÿ àæ äî ñìåðòè, Âàëåíòèí
Êîõíî í³ñ òÿæêèé òÿãàð ó ñâî¿é äóø³ çà çíåäîëåíèé ð³äíèé êðàé, ëþäí³ñòü éîãî ³ ïîøìàòîâàíó
Ð³äíó Öåðêâó. Îñîáëèâî òÿæêî ïåðåæèâàâ çà
ïîíåâîëåíèé ñòàí Âñåëåíñüêîþ Ïàòð³àðõ³ºþ
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, íà âñ³õ òåðåíàõ çåìë³ ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè, ç ïîçáàâëåííÿì
áóäü-ÿêîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ çâÿçêó ç íàö³îíàëüíîþ
Ïîì³ñíîþ Öåðêâîþ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Ïåðåæèâ çà âòðàòó åòí³÷íîñòè Ð³äíî¿ Öåðêâè, ð³äíèõ çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é - òèñÿ÷îë³òíüîãî
íàäáàííÿ êóëüòóðè íàøîãî íàðîäó.
Îñîáëèâî óáîë³âàâ çà íåâèçíàííÿ ³ íåõòóâàííÿ íàéá³ëüø ñâ³òëî¿ äîáè â æèòò³ íàøî¿ Öåðêâè, ¿¿ ðîçêâ³òó òà æîðñòîêîãî íèùåííÿ áåçáîæíîþ Ìîñêâîþ, Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 1921-ãî ðîêó.
Á³ëü, ñïðè÷èíåíà Âàëåíòèíó çà ÷àñ³â Ñòàë³í³çìó, â³ä÷óòíî ðàçèëà éîãî ñåðöå. Íåâèìîâíå
ëèõîä³éñòâî Áàíä-Áðóöüêèõ ³ºðàðõ³â - çàòèðàòè
íàéá³ëüø âèäàòíó ñòîð³íêó ³ñòîð³¿ Ð³äíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè,
ï³ä ïðîâîäîì ñëàâíî¿ ïàìÿò³ Ìèòðîïîëèòà Ìó÷åíèêà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî. Â³äðîäæåííÿ
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Íåçàëåæíî¿ Öåðêâè
1921-ðîêó â³äáóâàëîñÿ â íàéá³ëüø æîðñòîêó
äîáó ³ñòîð³¿ íàøîãî íàðîäó.
Çàçåëåí³â ïóñòèð óêðà¿íñüêîãî äóõîâíîãî
æèòòÿ. Âèðîñòàëè âñå íîâ³ é íîâ³ ðîñëèíè âåëåòí³ äóõà, ð³äí³ ïàñòèð³ - ìó÷åíèêè é áóéíèì
öâ³òîì çàöâ³ëà é çàïàøíèì ëåãîòîì â³ëüíî â³ääèõàëà Óêðà¿íñüêà Öåðêâà.
Óêðà¿íñüê³ ëþäè â öåðêâ³, ùî çâ³ëüíèëàñü â³ä
Ïåòåðáóðãçüêîãî îáåðïðîêóðîðà ñèíîäó ðîñ³éñüêî¿ öåðêâè, ïðàãíóëè ñâîãî. Â ò³ ÷àñè öåðêîâíîãî ï³äíåñåííÿ ³ áîðîòüáè çà àâòîêåôàë³þ
íå êîæíèé ïåðåäáà÷óâàâ, ùî ¿õ ÷åêàº äîëÿ òèõ,
ÿêèõ íà ðèìñüêèõ àðåíàõ êîëèñü ðîçäèðàëè
äèê³ çâ³ð³. Íå áóäå äëÿ íèõ Êîëèçåþ, áóäå ³íàêøå:
òþðìè, çàñëàííÿ, ñìåðòü áåç ïîõîðîíó. Õðàì
áóâ äëÿ íèõ íåçëàìíîþ äóõîâíîþ êð³ïîñòþ, ç
àìâîí³â ÷óëè âîíè íå ðàç òâåðä³ ñëîâà â³ðè ³
íàäõíåííÿ. Äàâíî óæå íå ÷óëè òàêîãî ïî íàøèõ
öåðêâàõ.
×îìó? - Òîìó, ùî Óêðà¿íñüêà Àâòîêåôàëüíà
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà ï³ä ïðîâîäîì Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî áóëà âñåíàðîäíîþ
Õðèñòîâîþ Óêðà¿íñüêîþ Öåðêâîþ, Öåðêâîþ
âåëèêî¿ ³äå¿, âèñîêî¿ ìîðàë³, äóõ³âíèöòâî ³ ïðîâ³ä
ÿêî¿ ñëóæèëè íàðîäîâ³, â³äìîâèâøèñü â³ä âèãîä, âëàäè ³ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â. Â ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿é
öå áóëà Öåðêâà ïåðøèõ õðèñòèÿí, ÿêà ïåðåíåñëà
òåðîð ³ ìóêè, àëå íå çðàäèëà Õðèñòà ³ ñâîãî
ïîáîæíîãî íàðîäó.
Îñü íàïðèêëàä, ÿê îö³íèâ íàøó Öåðêâó ÷è-

æèíåöü-í³ìåöü,
ïðîôåñîð-áîãîñëîâ Ãàíñ Êîõ:
«Â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî¿ -òî íàéâèäàòí³øà ïîä³ÿ
õðèñòèÿíñüêîãî
æèòòÿ Äâàäöÿòîãî
ñòîë³òòÿ! Áëàãîäàòü
Ñâÿòîãî Äóõà ïðîëèëàñÿ íà öþ Öåðêâó òà ¿¿ ä³ÿ÷³â ó ö³
ðîêè. Ìó÷åíèöòâî
¿õ - òî â³íåöü ñëàâè,
ùî íèì Ãîñïîäü
íàãîðîäèâ öþ Öåðêâó òà ¿¿ â³ðíèõ, ùî
ïðèéíÿëè
öåé
â³íåöü! Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî ÿ ââàæàþ çà îäíó ç íàéâèçíà÷í³øèõ ïîñòàòåé â Õðèñòîâ³é Öåðêâ³ Äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. Âèâ÷åííÿ ³äå¿
Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 1921-ðîêó íàëåæèòü ìàéáóòíüîìó, âîíî áóäå
êîðèñíèì äëÿ Ö³ëî¿ Õðèñòîâî¿ Öåðêâè, à íå ëèøå
äëÿ Ïðàâîñëàâíî¿». Ïðîòå íàø³ îö³íêè âòðà÷àþòü
ñâîº çíà÷åííÿ ïåðåä ìó÷åíèöòâîì òèõ ëþäåé,
ìó÷åíèöòâîì çà â³ðó, âåëèêó ÷èñòó â³ðó, ùî òàê
âèñîêî â³äð³çíÿºòüñÿ ñåðåä íàìóëó æèòòÿ ³ íàñèëüñòâà äîáè. ² íà ïðèâåëèêèé æàëü ëåæèòü âîíà, öÿ
ñëàâíà ³ ñâÿòà ³ñòîð³ÿ Öåðêâè íàøî¿ çàìêíåíà â
äîìîâëàñíèõ àðõ³âàõ ï³ä Âñåëåíñüêèì íàãëÿäîì,
ïîâèòîþ ïàâóòèííÿì òàê çâàíî¿ êàíîí³÷íîñòè.
Âàëåíòèí âè÷åðïàâ âñ³ ñâî¿ ðåñóðñè, ïðèêëàâ
âñ³ ñâî¿ çóñèëëÿ é ñòàðàííÿ, ùîá çâ³ëüíèòè ç
ëàøòóíê³â àðõ³âó Ð³äíó Öåðêâó ³ âèâåñòè ¿¿ íà ñâ³ò
Áîæèé ³ ðîçêðèòè ïðàâäó ïðî íå¿. Â³í â³ðèâ, ùî
ïðàâäà íå âìðå, íå çàãèíå, àëå áóâ ñâ³äîìèé òîãî,
ùî õòîñü ìóñèòü ¿¿ ðîçêàçàòè.
Âàëåíòèí íå ò³ëüêè óáîë³âàâ ïðî äîëþ Ð³äíî¿
Öåðêâè é Áàòüê³âùèíè, â³í ä³ÿâ, ïèñàâ ³ áîðîâñÿ
ïðîòè íåïðàâäè, çðàäè ³ îøóêàíñòâà. ² áàãàòî
ïîòåðï³â çà ñâîþ íåâòîìíó, ñì³ëó é â³äêðèòó
ä³ÿëüí³ñòü. Çà ñâîþ ñïðàâåäëèâ³ñòü áóâ îñóäæåíèé, çíåâàæåíèé ³ ïîíèæåíèé.
Äàðìà! Íå â êîð÷³ ãðîìè áþòü, à â äóáè. Íå
ìè ð³øàºìî ïðî òå, õòî º â íàðîä³ á³ëüøèé, à õòî
ìåíøèé, õòî ÷åñíèé, à õòî çðàäíèê, à ëèøå ÷àñ,
ëèøå ³ñòîð³ÿ. Âàëåíòèí â³ðèâ, ÿê ³ ïîåò, ùî:
«Çåðíî ïîñ³ÿíå â íåãîäó
Êðèâàâèì ìàêîì ðîçöâ³òå
² ïðèéäå âîëÿ äëÿ íàðîäó
² ç³éäå ñîíöå çîëîòå!»
Ïîçà ïðàöåþ ³ íåâ³äêëàäåíèõ æèòòºâèõ îáîâÿçê³â, Âàëåíòèí ïðèñâÿòèâ óâåñü ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ
Öåðêâ³, óïîñë³äæåíèì ³ ñëóæ³ííþ ñâîºìó íàðîäîâ³.
Ç ïåâí³ñòþ ìîæíà ñêàçàòè, ùî âñå ñâîº ô³íàíñîâå çáåðåæåííÿ, ãðîø³ çà ïðîäàíó õàòó ³ ÷àñòèíó
ñâîº¿ ïåíñ³¿, Âàëåíòèí ç äðóæèíîþ Ðàºþ, â³äâåçëè
â Óêðà¿íó. Â³í, â³ä ÷àñó íåçàëåæíîñòè, â³äâ³äàâ
Óêðà¿íó äâàäöÿòüäâà ðàçè. Çäåá³ëüøîãî, êîøòàìè Âàëåíòèíà áóâ çáóäîâàíèé õðàì â ì³ñò³ Ãîðîäèùå íà ×åðêàùèí³, òà íà äåÿêèõ õðàìàõ ñïîðóäæåí³ áàí³ ³ õðåñòè.
Çàõîäàìè Âàëåíòèíà áóëî âèäàíî áàãàòî
êíèæîê â Óêðà¿í³, à ñåðåä íèõ: «Ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé Ñîáîð ÓÀÏÖ», «Äðóãèé Âñåóêðà¿íñüêèé
Ñîáîð ÓÀÏÖ», «Ñâÿò³ñòü ³ Áëàãîäàòí³ñòü Öåðêâè
ÓÀÏÖ 1921-ãî ðîêó» òà ³íø³ ïðàö³ ñó÷àñíèõ öåðêîâíèõ ³ñòîðèê³â â Óêðà¿í³.
Âàëåíòèí ³ Ðàÿ º ôóíäàòîðàìè îêðåìî¿ ê³ìíàòè ³ñòîðè÷íèõ åêñïîíàò³â, äîêóìåíò³â ³ êíèæîê ïðî
æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü íàøî¿ Ð³äíî¿ ÓÀÏÖåðêâè, ïðè
Öåíòðàëüíîìó Äåðæàâíîìó Ìóçåþ Çàðóá³æíî¿
Óêðà¿í³êè Êèºâ³.
Ñåðåä áàãàòüîõ äîáðîä³éíèõ îðãàí³çàö³é â
Óêðà¿í³ é Àìåðèö³, ÿêèì Âàëåíòèí ç äðóæèíîþ
Ðàºþ ïðèõîäèëè ç äîïîìîãîþ, áóëà òàêîæ ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà Êè¿âñüêîìó Ïàòð³àðõàò³ ³ ñèðîòàì â Óêðà¿í³.
Âàëåíòèí áóâ îäèí ³ç ñåìè ðîäèí-îñíîâîïîëîæíèê³â Öåðêâè Ñâÿòîãî Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî ³
Ãîëîâîþ Ïàðàô³ÿëüíî¿ Ðàäè â Áëóì³í´äåéë, ²ëèíîé, ÑØÀ.
Òÿæêå æèòòÿ âèïàëî íà äîëþ Âàëåíòèíà. Ç
âîñüìè ðîê³â â³í ïðèñëóãîâóâàâ â öåðêâ³ ñâîºìó
áàòüêîâ³ â ñåë³ Ãîðîäåöüêå á³ëÿ ì³ñòà Óìàíü. Â
1932-ìó ðîö³, áóäó÷è ïóõëèì, ëåäâå âðÿòóâàâñÿ
â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðòè. Â Ãîðîäåöüêîìó, ïåðåä

Ãîëîäîìîðîì, ðîäèíà ïåðåíåñëà áðóòàëüíå
íàñèëüñòâî é ðîçãóë àêòèâ³ñò³â êîëåêòèâ³çàö³¿.
Â 1933-ìó ðîö³, ï³ä ÷àñ ãîëîäó â Õàðêîâ³,
ðîäèíà îòöÿ Ìèêèòè, âðÿòóâàëàñÿ â³ä ãîëîäó,
êóïóþ÷è íà áàçàð³ õë³áí³ íåäî¿äêè (øêóðèíêè).
Â òîé ÷àñ íà õë³á òà ³íø³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè áóëà
çàâåäåíà êàðòêîâà ñèñòåìà. ×åðåç ñîö³àëüíèé
ñòàí áàòüêà-ñâÿùåíèêà, ¿ì áóëè â³äìîâëåí³ êàðòêè. Çà ì³ñÿ÷íó ïëàòíþ îòöÿ Ìèêèòè 150 êàðáîâàíö³â, íà òîé ÷àñ ìîæíà áóëî êóïèòè íà áàçàð³
ëèøå äâ³ õë³áèíè.
Â Õàðêîâ³ Ìèòðîïîëèò ²âàí Ïàâëîâñüêèé
ëþáèâ Âàëåíòèíà çà éîãî ñëóõíÿí³ñòü ³ ðåòåëüí³ñòü, ïðèñëóãîâóþ÷è éîìó ï³ä ÷àñ Áîãîñëóæá ³ çàâæäè áðàâ éîãî ³ç ñîáîþ íà õðàìîâ³
ñâÿòà ñóñ³äíèõ ïàðàô³é.
Áóäó÷è íàéñòàðøèì ñåðåä ä³òåé, Âàëåíòèí
ôàêòè÷íî âèêîíóâàâ ðîëü áàòüêà. Ï³ñëÿ àðåøòó
îòöÿ Ìèêèòè, âèñåëèëè éîãî ðîäèíó íà âóëèöþ,
çàáðàëè â ïàí³ìàòêè Â³ðè ïàøïîðò é çàáîðîíèëè æèòè â ìåæàõ ïÿòèäåñÿòè ê³ëîìåòð³â Õàðêîâà. Ç ìåáë³â íå áóëî ùî áðàòè, âñ³ ³íø³ ðå÷³
çàáðàí³ îðãàíàìè ÍÊÂÄ, áî îòåöü Ìèêèòà áóâ
àðåøòîâàíèé ç íàêàçîì êîíô³ñêàö³¿ õàòíüîãî
ìàéíà. Âèéøëè íà âóëèöþ â ÷îìó ñòîÿëè.
Äÿêóþ÷è äîáð³é ïàðàô³ÿíö³ - Êàòåðèí³ Ãàðàùåíêî, ÿêà ïðèéíÿëà â ñâîþ õàòó ðîäèíó îòöÿ
Ìèêèòè, âèä³ëèâøè ¿ì îäíó ê³ìíàòó. Çíàéøëàñÿ
ùå îäíà äîáðà ëþäèíà, ÿêà ïðèéíÿëà ìàò³ð íà
ïðàöþ ñàí³òàðêîþ. Çãîäîì ïàí³ìàòêà Â³ðà çíàéøëà äîäàòêîâó ïðàöþ àðõ³âàð³óñà â Õàðê³âñüêîìó ìóçå¿. Ñâîþ ìàò³ð ä³òè íå áà÷èëè ì³ñÿöÿìè.
Ùîá óòðèìàòè ðîäèíó, ïàí³ìàòêà Â³ðà ïðàöþâàëà äîâã³ ãîäèíè áåç âèõ³äíèõ äí³â. ²øëà íà
ïðàöþ - ä³òè ùå ñïàëè, ïðîõîäèëà ç ïðàö³ - ä³òè
âæå ñïàëè. Ëèøàëà íà ñòîë³ ùîäåííî òðè êàðáîâàíö³ íà õàð÷³ é êîðîòêó çàïèñêó ç ïåðåë³êîì
íåîáõ³äíèõ ðîá³ò. Ä³òè ìóñ³ëè ðîçïàëèòè ÷àâóííó ï³÷êó, çâàðèòè ¿ñòè, ïðèáðàòè õàòó, âèêîíàòè
øê³ëüíå äîìàøíº çàâäàííÿ òà éòè äî øêîëè. Âñå
öå áóëî â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Âàëåíòèíà. Â òîé ÷àñ
éîìó áóëî òðèíàäöÿòü ðîê³â. Ùîá îáëåãøèòè
ìàòåð³àëüíèé ñòàí ðîäèíè, â ë³òí³ êàí³êóëè ùîðîêó ä³òè ðîç¿çäæàëèñü ïî ñåëàõ äî ñâî¿õ
ðîäè÷³â. ² â öüîìó âèïàäêó Âàëåíòèí ìóñ³â çíàòè
íà ÿêèé ïîòÿã ñ³äàòè, äå òðåáà ðîáèòè ïåðåñàäêó, òîùî. Êîæíîãî ë³òà â³í øóêàâ ÿêóñü ïðàöþ,
ùîá çàðîáèòè ÿêóñü êîï³éêó. Âèêðó÷óâàâ ñâåðäëîì ä³ðêè â çàë³÷íè÷èõ ðåéêàõ, âèãðóæàâ âàïíî ç òÿãàðîâèõ âàãîí³â - âèêîðèñòîâóâàâ êîæíó
íàãîäó çàðîáèòè ÿêèéñü ãð³ø.
Øêîëÿð³, äîâ³äàâøèñü, ùî â³í ñèí ñâÿùåíèêà, íå äàâàëè éîìó ïðîõîäó. Äðàæíèëè,
øòîâõàëè, áèëè ïî îáëè÷÷þ, âò³øàþ÷èñü çëîðàäíî ðåãîòàìè. ×àñàìè, çâàëèâøè éîãî íà
ï³äëîãó, áèëè íîãàìè, à â³í, çàòóëèâøè ðóêàìè
îáëè÷÷ÿ, íå áîðîíèâñÿ ³ ëåæàâ ïàñèâíèé, àæ
ïîêè çàäçâîíèòü äçâ³íîê, àáî êîëè íàïàñíèêàì
áóëî äîñõî÷ó. Íàïðîòÿç³ âñüîãî æèòòÿ ó Âàëåíòèíà íåçì³ííî äîì³íóâàëè ðèñè éîãî õàðàêòåðó:
äîáðîòè, ùåäðîñòè, ñïðàâåäëèâîñòè, òîâàðèñüêîñòè. Â éîãî õàò³ çàâæäè õòîñü ãîñòþâàâ.
Çìàëêó, êîëè ïðèõîäèëè ãîñò³, â³í ïëàêàâ â³ä
ðàäîñòè, à êîëè â³äõîäèëè ïëàêàâ â³ä æàëþ.
Áóâ âèíÿòêîâî äîáðèì îðãàí³çàòîðîì.
Íåñò³ð Ãîðîäîâåíêî õâàëèâñÿ, ùî Âàëåíòèí áóâ
íàéêðàùèì àäì³í³ñòðàòîðîì õîðó çà âñ³ ÷àñè
éîãî äèðè´óâàííÿ.
Âàëåíòèí áóâ çä³áíèì ³íæåíåðîì-åëåêòðèêîì. Éîãî ïðîåêòè áóëè çðîáëåí³ çàâæäè â÷àñíî, ìàéæå áåç ïîìèëîê é ô³íàíñîâî óñï³øí³.
Äâà ç íèõ ùå é òåïåð ïðèêðàøàþòü íàáåðåæíó
ì³ñòà ×èêàãî.
Âòðàòà Âàëåíòèíà Êîõíà â öåðêîâíîìó æèòò³
âåëèêà, îñîáëèâî â øèðîê³é ³ æâàâ³é ó÷àñò³ éîãî
â ð³çíèõ ãàëóçÿõ æèòòÿ â Óêðà¿í³. Çàïîâíèòè
ïðîãàëèíó â äåÿêèõ ãàëóçÿõ òèõ ïðîãðàì ìàéæå
íåìîæëèâî. Íàéá³ëüøå çàíåïîêîºíî Áðàòñòâî
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî é ñèðîòèíåöü â Óêðà¿í³, ÿêèì îï³êóâàëèñÿ îñîáèñòî
Âàëåíòèí ç äðóæèíîþ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ñêëàäàºìî íàø³ òåïë³
ñï³â÷óòòÿ äðóæèí³ Ðà¿ñ³, ñèíó Òàðàñîâ³ ç äðóæèíîþ Äàíîþ ³ ä³òüìè, áðàòîâ³ Òàðàñîâ³ é ñåñòð³
Êàòåðèí³ òà ¿õí³ì ðîäèíàì.
Ïàìÿòü ïðî Òåáå, Âàëåíòèíå, â³÷íî æèòèìå
â ñåðöÿõ ð³äíèõ, äðóç³â, áðàò÷èê³â ³ âñ³õ òèõ,
êîìó áëèçüêà äîëÿ Áàòüê³âùèíè, çíåäîëåíîãî
ïîáîæíîãî íàðîäó íàøîãî ³ Ð³äíî¿ Öåðêâè.
Öàðñòâî Íåáåñíå ³ â³÷íàÒîá³ ïàìÿòü!
Áðàòñòâî Ìèòðîïîëèòà
Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî.
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ÂÈÄÓÁÈÖÜÊÎÌÓ
ÌÎÍÀÑÒÈÐÞ - 940!

2010 ðîêó Âèäóáèöüêèé Ìèõàéë³âñüêèé ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð ñâÿòêóº ñâîº 940-ë³òòÿ â³ä ÷àñó çàñíóâàííÿ.
Ç áëàãîñëîâåííÿ Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³
âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà, ïðîòÿãîì þâ³ëåéíîãî ðîêó
ïðîéäóòü òàê³ óðî÷èñòîñò³:
 18 ñåðïíÿ 2010 ð. - ñåðåäà - â³äêðèòòÿ õóäîæíüî¿
ãàëåðå¿ «Ñïàñüêà» òà âèñòàâêè, ïðèñâÿ÷åíî¿ 940-ë³òòþ ç äíÿ
çàñíóâàííÿ Âèäóáèöüêîãî Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ.
 19 ñåðïíÿ 2010 ð. - ÷åòâåð - ó äåíü ñâÿòà Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî î 10:00 ó Ïðåîáðàæåíñüêîìó õðàì³ Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ áóäå çâåðøåíî ñâÿòêîâó Áîæåñòâåííó
ë³òóðã³þ ç íàãîäè õðàìîâîãî ñâÿòà.
 17 âåðåñíÿ 2010 ð. - ïÿòíèöÿ - î 10:00 â³äáóäåòüñÿ
íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ñëàâíîìó þâ³ëåþ.
 19 âåðåñíÿ 2010 ð. - Íåä³ëÿ - íàïåðåäîäí³ ñâÿòà
çãàäóâàííÿ ÷óäà àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà â Õîíàõî 17:00 ó
Ìèõàéë³âñüê³é öåðêâ³ áóäå çâåðøåíî óðî÷èñòó Âñåí³÷íó.
 20 âåðåñíÿ 2010 ð. - ïîíåä³ëîê - î 10:00 áóäå çâåðøåíî
óðî÷èñòó Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ. Áîãîñëóæ³ííÿ î÷îëèòü Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà³íè Ô³ëàðåò.
ÐÅÊËÀÌÀ

Ðåäàãóº - êîëåã³ÿ. Àäðåñà ðåäàêö³¿: Ðåë³ã³éíèé áþëåòåíü æóðíàëó "Áîðèñòåí"
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.06.2010. Ôîðìàò 60/84/8,
"Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò", âóë. Òåëåâ³ç³éíà, 3, 49010 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 51400, Óêðà¿íà. Òåë. 8-050-340-28-27. E-mail: borysten@a-teleport.com äðóê îôñåòíèé. Óìîâ. äðóê. àðê. 1. Çàì. ¹ 950
Ïðåäñòàâíèöòâà ðåäàêö³¿:
ÒÎÂ "Ïåðøà ì³ñüêà äðóêàðíÿ".
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