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͒ȋʹʹͻȌ

Серед кореспонденцій, котрі представництво Січеславського відділення Фундації
Багряного отримало з нагоди 35-річної діяльності Фундації у світі, була і коротка інформація про заплановане вручення премії Івана Багряного пану Олексію Коновалу. Можна
сказати, що про цю подію було зазначено лише одним рядком: «... довголітньому скарбнику і редактору «Бюлетеня», котрий з`являється в «Свободі».
Докладніше про Олексія Коновала в дописі Фіделя Сухоноса на 34 сторінці.
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²íô. ÍÃÓ, «Òèæäåíü ÷åñüêîãî
ê³íî â ÍÃÓ»; ³íô. ÄÍÓ, «Ñòóäåíòñüê³ íàãîðîäè - íàéïàìÿòí³ø³». 2 ñ.
²íô.ÍÃÓ, «Ðîìàíòèêà ã³ðíè÷îãî áàëó»; ³íô. ÄÍÓ, «Ïåðøèé â
Óêðà¿í³ öåíòð ôóíäàìåíòàëüíèõ
äîñë³äæåíü». Ç ñ.
Î. Ãîí÷àðåíêî, â³ðø³; ²íô.ÍÃÓ,
«Ç äèïëîìîì!». 4 ñ.
²íô. ÍÃÓ, «Çà âàãîìèé âíåñîê»;
³íô. ÄÍÓ, «Ñóñï³ëüñòâîì íåîáõ³äíî óïðàâëÿòè íàóêîâî». 5 ñ.
Ô. Ñóõîí³ñ, «Ð³î-äå-Óêðà¿íà»;
³íô. ÍÃÓ, «Ïîäàðóâàëè «êîðàáåëü»
äèòÿ÷îìó áóäèíêó». 6-7 ñ.ñ.

"ÁÎÐÈÑÒÅÍ",
ëèïåíü, 2 0 10
Îêñàíà Áàðàíîâñüêà, «Ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà»; ²íô.ÍÃÓ, «Espano-para
el exito». 8-9 ñ.ñ.
Åë³íà Çàðæèöüêà, «Îëåêñàíäð
Â³ëêóë: "Â öüîìó ðîö³
Äí³ïðîïåòðîâùèíà âäâ³÷³ çá³ëüøèëà
ê³ëüê³ñòü ïåðåìîã...»; Íàòàë³ÿ Äåâÿòêî, «Â³ðà â ñåáå òâîðèòü äèâà»;
Åë³íà Çàðæèöüêà, «Ïðîäîâæóâà÷³
ñïðàâè Ìåíäåëººâà»; Ãàëèíà Ìåãåãà, «Ãóìàí³çàö³ÿ îñâ³òè ³ äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü ïåäàãîãà»;
Íàòàë³ÿ Äåâÿòêî, «Âåñíÿíêà» - êðàùà â ÑÍÄ»; Åë³íà Çàðæèöüêà, «18ð³÷÷ÿ â³äçíà÷àº «Íàä³ÿ», «Àëüôðåä Íîá³ëü òà ñâ³òîâà åêîíîì³êà
XXI ñò». 10-14 ñ.ñ.
Åë³íà Çàðæèöüêà, «Îñòàíí³é
äçâîíèê - ïåðøèé âîãíèê»; Ë.Íàñòà÷åíêî, â³ðø. 15 ñ.
Ðà¿ñà Õåéëèê, «Ì³ñò ÷åðåç îêåàíè». 16-17 ñ.ñ.
²íô. ÍÃÓ, «Çà îñîáëèâ³ çàñëóãè»; "Ïðåçåíòàö³ÿ MBA-ïðîãðàìè"; Îëüãà Þä³íà, "Â³ääàí³ ñïðàâ³
âèïóñêíèêè". 18 ñ.
Ë. ßêîá÷óê, Ë. Õìåëüêîâñüêèé,
«Ùî òàêå - ñâÿò³ñòü?». 19 ñ.
Îêñàíà Ìàêîâåöü, "Îäà àðòèñòîâ³", "Ëèñòè..."; Ä. Ñîëîäîâíèê,
"Ìè îïèíèëèñü ó ñâ³ò³ çåëåíîãî
äèâà". 20-21 ñ.ñ.
Â. Ïåðåòÿòüêî, «Êîëè ÷óþ ñëîâî ÓÊÐÀ¯ÍÀ». 22-24 ñ.ñ.
Ë. Òâåðñüêà, «Ñåêðåò â³÷íî¿
ìîëîäîñò³»; ìîëîä³ ìàéñòðèí³;
³íô. ÃÓÎÍ ÎÄÀ, «70 ðîê³â êîë³ºþ
óñï³õ³â òà çäîáóòê³â». 25-28 ñ.ñ.
²íô. ÄÍÓ, «Ïîë³òîëîãè-ì³æíàðîäíèêè äëÿ ïîòðåá ðåã³îíó»;
².
Êàëüâ³íî, «Ïîåòîâà ïðèãîäà».
29-30 ñ.ñ.
Â. Á³ë³íñüêèé, «Êðà¿íà ÌîêñåëüÌîñêîâ³ÿ». 31-33 ñ.ñ.
²íô., «35 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³
Ôóíäàö³¿»;
Ô.Ñóõîí³ñ,
«Çàñëóæåíà â³äçíàêà Îëåêñ³þ Êîíîâàëó». 34 ñ.
Äàðèíêà Ñóõîí³ñ, "Äîðîãèé ÿðìàðîê". 35 ñ.
Ñ. Ðóäàíñüêèé, Þ. Ðèáíèêîâ, Ã.
Øèÿí, ãóìîð. 36 ñ.
Ìóäð³ñòü íàðîä³â ñâ³òó; ðåêëàìà. 3 ³ 4 ñ.ñ. îáêë.

ÐÅÊÒÎÐ ÄÍÓ
³ì. Î. ÃÎÍ×ÀÐÀ ÏÎ×ÅÑÍÈÉ
ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÕÀ²

Ð³øåííÿì â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî àåðîêîñì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Ì. Æóêîâñüêîãî «Õàðê³âñüêèé àâ³àö³éíèé ³íñòèòóò» Ïîëÿêîâó Ìèêîë³
Â³êòîðîâè÷ó ïðèñâîºíî çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ïðîôåñîðà ÕÀ². Àòåñòàò ðåêòîðó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà âðó÷èëè
ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ 80-ð³÷íîãî þâ³ëåþ õàðê³âñüêîãî âèøó.
«Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Î. Ãîí÷àðà òðàäèö³éíî ï³äòðèìóº ò³ñí³ çâÿçêè ç ÕÀ²,
- íàãîëîñèâ Ì. Â. Ïîëÿêîâ. - Áàãàòî
ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ìàþòü
ô³çèêî-òåõí³÷íèé ôàêóëüòåò ÄÍÓ òà
ôàêóëüòåò ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿ òåõí³êè
ÕÀ², çîêðåìà, ïîä³áí³ íàïðÿìêè ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â: «Àâ³à ³ ðàêåòîáóä³âíèöòâî», «Äâèãóíè ³ åíåðãîóñòàíîâêè ë³òàëüíèõ àïàðàò³â», «Àâ³îí³êà».
Ðåêòîð ÕÀ² ïðîô. Â. Ñ. Êðèâöîâ º
ãîëîâîþ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿
êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè ç àåðîêîñì³÷íî¿ òåõí³êè, à
ïðîôåñîðè ÄÍÓ ª.Î. Äæóð ³ Î.Ì.
Ïåòðåíêî  ÷ëåíè ö³º¿ êîì³ñ³¿.
Íèí³ ÕÀ² ³ì. Ì. Æóêîâñüêîãî òà
ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà áåðóòü ó÷àñòü ó
ñï³ëüíîìó ïðîåêò³ ÒÅÌÏÓÑ, ïðèñâÿ÷åíîìó ìîäåðí³çàö³¿ ³ ðîçâèòêó

àåðîêîñì³÷íî¿ îñâ³òè â óí³âåðñèòåòàõ
Êàçàõñòàíó, Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè. Çà
ï³äòðèìêè Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó
àåðîêîñì³÷íî¿ îñâ³òè ìîëîä³ Óêðà¿íè
ïðîâ³äí³ âèêëàäà÷³ îáîõ âèø³â ïðîâîäÿòü ùîð³÷íó ìîëîä³æíó íàóêîâîïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ «Ëþäèíà ³
êîñìîñ».
Êîëåêòèâ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î.Ãîí÷àðà ùèðî â³òàº Íàö³îíàëüíèé àåðîêîñì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì. Æóêîâñüêîãî ç 80-ë³òí³ì þâ³ëåºì. Áàæàºìî éîìó ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ
óñï³õ³â ³ ïðîäîâæåííÿ ïë³äíî¿
ñï³âïðàö³ ç ÄÍÓ!
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå
àãåíòñòâî
ÄÍÓ ³ì. Î.Ãîí÷àðà.

Þâ³ëÿðó âèñîêà
íàãîðîäà

ÇÌ²ÑÒ

Â²ÒÀªÌÎ!
Ðåïðåçåíòàíòó íàøîãî âèäàííÿ â ñòîëèö³ Þð³þ Çàâãîðîäíüîìó âèïîâíèëîñÿ 70 ðîê³â! Çà ñó÷àñíîþ äåìîãðàô³÷íîþ öèâ³ë³çîâàíîþ ô³ëîñîô³ºþ â³ê òâîð÷îãî ðîçêâ³òó é îñÿãíåíü. Öÿ ïîä³ÿ íå
çàëèøèëàñü íåïîì³÷åíîþ çàêîðäîííèìè ÷èííèêàìè. ×îòèðíàäöÿòîãî ëèïíÿ Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ëàòâ³éñüêî¿
Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ ïàí Àò³ñ Ñÿíò³ñ ïðèâ³òàâ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà ³ ïåðåêëàäà÷à ³ç þâ³ëåºì òà âðó÷èâ éîìó
âèñîêó íàãîðîäó ñâîº¿ äåðæàâè - «Õðåñò âèçíàííÿ».
Ç ðîñè Âàì ³ âîäè, äîðîãèé þâ³ëÿðå!
Áîðèñòåí³âö³.
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ТИЖДЕНЬ ЧЕСЬКОГО
КІНО В НГУ

У рамках Кіноклубу НГУ пройшов тиждень
чеського кіно. Стрічка «Магазин на площі»
режисера Яна Кадара транслювалася на відкритті показу фільмів «нової чеської хвилі».
Національний гірничий університет вже
давно став одним з культурних осередків
Дніпропетровщини. Перший секретар Посольства Республіки Чехії Володимир Карол на зустрічі з ректором НГУ, академіком
НАН України Геннадієм Півняком говорив не
тільки про приємність цього культурного заходу, а й можливість подальшої співпраці у
сфері освіти і науки. Студентська молодь
зацікавилась чеським кінематографом.
Наразі пройшли два фільми. Після «Магазину на площі» транслювалась стрічка «Маргаритки» (реж. Вєра Хітілова), потім - "Потяги
під пильним наглядом" (реж. Іржи Менцель)
та "Бал пожежників" (реж. Мілош Форман).
Побачити сучасні фільми Чехії можна було в
104 аудиторії, яка на цілий тиждень перетворилась у своєрідний кінозал, де збиралися
молоді цінувальники кіно.

На світлині: перший секретар Посольства Республіки Чехії Володимир КАРОЛ на зустрічі з ректором НГУ, академіком НАН України Геннадієм ПІВНЯКОМ.
Інфоцентр НГУ.

СТУДЕНТСЬКІ НАГОРОДИ –
НАЙПАМ’ЯТНІШІ

У

рочистий ректорський
прийом
переможців
Всеукраїнської
студентської олімпіади відбувся у Дніпропетровському
національному університеті
ім. О.Гончара. Цього року 76
студентів ДНУ взяли участь у
заключному турі змагань з 33
галузей знань, 18 з них вибороли призові місця. Найпочесніші перемоги – дипломи І ступеню – привезли
до alma mater Павло Книш (з
теоретичної механіки), Маргарита Агафонова (з китайської мови) і Костянтин Мірошниченко (з економічної
інформатики). Ще п’ятеро
студентів отримали дипломи
другого ступеня, десятеро
– третього. Найуспішнішим
був рік для факультетів української й іноземної філології та мистецтвознавства,

механіко-математичного,
соціально-гуманітарного,
систем і засобів масової комунікації, економічного, геологогеографічного і хімічного. Усіх
переможців разом із керівниками вітали у Науковій бібліотеці ДНУ.
«Сьогодні ми започатковуємо нову університетську
традицію: віднині щороку
переможці
Всеукраїнської
студентської олімпіади отримуватимуть знак „Відмінник
ДНУ”, – наголосив ректор Микола Вікторович Поляков. – Ми
впевнені, що це лише перша
така нагорода у вашому житті,
будуть і більш почесні, але відзнака, отримана в студентські
роки, завжди буде найбільш
пам’ятною».
Викладачам-тренерам
і
кураторам груп було оголошено подяку за наукове керів-

ництво та успішну підготовку
переможців. «Ви щасливі викладачі, тому що на вашому
небосхилі засяяли такі зірочки, – звернувся Микола Вікторович до колег. – Це, безсумнівно, талановиті діти, з якими
цікаво працювати, віддавати
їм часточку себе і своїх знань,
бачити, як зростають «зернятка» любові до науки, посіяні в
їхні душі».
Наймолодшим
тренером студентської команди був аспірант механікоматематичного
факультету
Дмитро Скороходов, у недавньому сам неодноразовий переможець всеукраїнських та
всесвітніх олімпіад з математики. Восени він достроково
захищатиме в ДНУ кандидатську дисертацію, з радістю
займається зі студентами,
майже однолітками.

•

Багато слів вдячності на
адресу викладачів було сказано і переможцями. «В олімпіаді з теоретичної механіки
змагалися представники з
80 ВНЗ України, були досить
сильні команди, – говорить
Павло Книш. – Мене не може
не радувати те, що я і мій друг
Олександр Землич зайняли у
цьому конкурсі відповідно
перше і друге місця. Звичайно, це певне досягнення для
мене і для викладачів мехмату. Це люди, які дали нам
багато знань, зробили все
для того, щоб ми могли себе
реалізувати. Було важко, але
ми подолали всі труднощі,
що підтверджує авторитет
нашого університету».
Студент 1 курсу економічного факультету ДНУ Костянтин Мірошниченко так пояснює свої успіхи: «Сьогодні
досить актуальними є інформаційні технології та їх застосування в економіці, що мене
дуже цікавить. Я маю великий
досвід участі у всеукраїнських
та міжнародних олімпіадах, і
цього разу нарешті вдалося
досягнути своєї мети – вибороти перше місце. Олімпіада – це та стихія, де я почуваю себе найкомфортніше,
коли за обмежений проміжок
часу треба розв’язати багато
завдань, показати свій реальний рівень на фоні інших
конкурентів. Такі умови мобілізують і допомагають розкрити найкращі якості».
Закінчилися урочистості солодким подарунком від
студентів кафедри загальної
хімії та харчових технологій:
вони привітали усіх присутніх власноруч виготовленими
смачним тортом, тістечками і
напоями.
Інформаційно-аналітичне
агентство
ДНУ ім.О.Гончара. •
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РОМАНТИКА
ГІРНИЧОГО
БАЛУ
Ушосте в Національному
гірничому
університеті пройшов
справжній випускний
бал. Далеко не у кожному навчальному закладі проходить таке
свято,
надзвичайно
схоже на класичний
бал минулих століть.
Зазвичай до участі у
ньому запрошуються
кращі з кращих випускники.
.... Фойє перетворилося на бальну
залу... Пливуть у гарних сукнях і костюмах у
поважному менуеті, запальній польці і веселій
мазурці, і, звичайно, у
вальсі юнаки й дівчата.
Зачаровані гості... Сам
ректор з деканами...
Радість уперемішку з

хвилюванням... Цьогорік бал-2010 пройшов
під егідою Асоціації випускників НГУ.
Прикрасив урочисту
подію чудовий музичний
супровід: симфонічний
оркестр Дніпропетровського
академічного
театру опери й балету
під керівництвом головного диригента, народного артиста України
Володимира
Гаркуші
та солісти-співаки Дніпропетровського оперного театру Олександр
Сергєєв та Ольга Ус.
На честь випускного балу мудрі та добрі
наставники
студентів
- викладачі, декани, їх
заступники і представники факультетів приготували випускникам

приємні сюрпризи: На
кожному
факультеті
за різними критеріями
було визначено випускника або випускницю
2010 року, які претендували на звання Кращого
серед випускників усього університету у різних
номінаціях. У конкурсі
брали участь 26 випускників з 9 факультетів.
Отже,
переможцями
у номінації «За палке
прагнення до знань»
стали студент гірничого факультету Сергій
Тюленів та студент факультету
будівництва
Максим Середін, а переможцями у номінації
«За активну життєву позицію» було оголошено
студентку фінансовоекономічного
факультету Ольгу Ярош
і студента механікомашинобудівного факультету Сергія Ткачука.
Упродовж
святкування велася пряма трансляція балу на
екрані біля входу до 1-го
корпусу НГУ. Екран при-

вернув увагу численних
жителів міста, і в першу
чергу родичів випускників гірничого.
Проте на цьому
сюрпризи не закінчувались.
Маріанна
Зінченко, випускниця
електротехнічного факультету, Павло Тимофієнко (ГРФ), Максим
Грищенко (ФМ) і випускник
юридичного
факультету Ілля Бондар отримали пам'ятне
фото з ректором НГУ
Геннадієм Григоровичем Півняком особисто
з його рук!
Після нагородження переможців за доброю традицією відбулось урочисте вручення
пам'ятного подарунку
Національного
гірничого університету від
вдячних
випускників
2010 року.
І, звичайно ж, наприкінці цього феєричного свята меценатом балу, директором
Дніпропетровського
регіонального
управ-

ління
«Приватбанку»
Володимиром
Мацаком було обрано
найчарівнішу пару випускного балу 2010
- Короля і Королеву!
Лунає останній університетський вальс у
виконанні Олександра
Сергєєва. Прощальний
танець розпочинають
Король (Євген Бондаренко, фінансовоекономічний факультет) та Королева (Юлія
Павлова,
факультет
менеджменту).
...Невблаганно летить час і ось уже залишились лічені хвилини
до прощання з університетом, коли студенти ступлять за рідний,
до щему в серці знайомий, поріг у бурхливе
доросле життя.
Бал 2010 пролетів
синім птахом мрії, але
реально
підтвердив,
що він став невід'ємною
частиною нашого гірничого бренду.
Інфоцентр НГУ.
•

У

рамках святкування Дня
науки в Україні у Палаці
студентів ДНУ пройшло
засідання членів ради секцій фізико-математичних та
біологічних наук Придніпровського регіонального наукового центру (ПНЦ) Національної академії наук України,
який охоплює найавторитетніших науковців з трьох областей – Дніпропетровської,
Запорізької та Кіровоградської. Всього в країні існує
шість таких центрів. Головною метою діяльності ПНЦ є
сприяння розвитку пріоритетних наукових досліджень
з урахуванням особливостей
і специфічних проблем регіону, забезпеченню планової підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів,
в тому числі вищої кваліфікації, входженню в національні
та міжнародні програми шляхом виконання наукових та
науково-технічних проектів,
проведенню наукових експертиз різного призначення, поданню своєчасної інформації
про досягнення національної
та світової науки і перспектив
її розвитку, підвищенню ролі
науки в розвитку суспільства
тощо. Придніпровський регіон як один з надпотужних
промислових та сільськогосподарських центрів держави
має великий потенціал і власні програми розвитку. Сприяння виконанню цих програм,
створення нових перспективних напрямків наукової діяльності також є одним з основних завдань ПНЦ.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ЦЕНТР
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Цього року Президією
НАН був затверджений новий склад керівництва Придніпровського центру, до
якого увійшли провідні вчені
університетів і наукових установ регіону. Відтепер секцію
фізико-математичних і секцію біологічних наук очолили відомі далеко за межами
країни науковці з Дніпропетровського
національного
університету імені Олеся Гончара, професори факультету фізики, електроніки та
комп’ютерних систем ДНУ –
доктор фізико-математичних
наук, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач
кафедри квантової макрофізики Володимир Васильович
Скалозуб і доктор біологічних
наук, завідувач кафедри експериментальної фізики Сергій Михайлович Корогод. Ці
добре знані у відповідних галузях фахівці мають великий
досвід з виконання наукових

міжнародних проектів і підготовки висококваліфікованих
науково-педагогічних кадрів.
На порядку денному зборів стояло знайомство активу секцій зі станом справ у
фізико-математичних і біологічних дослідженнях регіону, формування поточних та
перспективних планів діяльності, налагодження наукових
та особистих контактів; були
обговорені наступні кроки
сумісної роботи в реалізації регіональних і державних
програм, у тому числі освітніх, можливості входження
до міжнародних проектів.
Представники
ініціативної
групи секцій розповіли про
науковий потенціал своїх областей.
Професор В.В.Скалозуб
проінформував товариство,
що тиждень тому міністерство юстиції України зареєструвало нову громадську
організацію – Дніпропетров-

ський центр фундаментальних досліджень (ДЦФД),
який має сконцентрувати в
собі найкращі наукові кадри
Придніпров’я.
„Основним
напрямом діяльності Центру
буде проведення на світовому рівні фундаментальних і
прикладних досліджень в галузі теоретичної фізики, біології, медицини, економіки,
інформаційних технологій, а
також підготовка монографічної літератури, підручників, навчальних посібників та
багато іншого, – наголосив
Володимир Васильович. – Як
одне з найважливіших завдань перед ДЦФД постає
всебічне сприяння розвитку
і підтримка молодих вчених.
Взагалі, центри такого типу
відкриваються по всьому світу, а в Україні це перший”.
Інформаційно-аналітичне
агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •
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• ПОЕТИЧНА ВІТАЛЬНЯ

І ЗІЙШОВ НА ЗЕМЛЮ
СОН БЛАЖЕННИЙ

Олег ГОНЧАРЕНКО

ПРИЛІТАЙТЕ
НА ОСІНЬ МОЮ
Так болить, що забудеш, як звати…
А до висі ще потяг таю!
Птиці, як на призначене свято,
прилітайте на осінь мою.
Прилітайте! Покличте навзаєм.
Вам накрию степи, як столи.
Привітайте мене з урожаєм,
срібнокрилі мої ангели.
Лише вам я приречено вірив –
бився, рвався, звільнявся од пут.
Хай «послушники» линуть у вирій.
Бунтарі, залишайтеся тут!
Як послів, одарю вас дарами
(будуть ті «хабарі» чималі…) –
не шпаківні збудую, а храми
на своїй непорочній землі.
Може, й досить, пресвітлі чугайстри,
аби ви прокричали згори:
«Потрудився на славу ти, Майстре!
Вільно жив, то достойно й помри!»
Серафими мої стоголосі,
я ваш спів і понищеним чув.
Прилітайте-спішіть в мудру осінь!
Разом з вами ще в зиму злечу.

У ПОЛІ СОНЦЕ СІДАЛО
Часто сниться наврочений сон цей –
як в імлі ковилових завій
знов сідає за безкраї сонце
у «малій батьківщині» моїй.
Посміхнеться в ясині високій
(ти за ним посміхаєшся теж!)
й тихо згасне, віщуючи спокій,
котрий вдень і з вогнем
не знайдеш.
І з вітцівського красного ганку,
може, трішки й піддавшись журбі,
ти пірнаєш в останні серпанки,
які дарить світило тобі.
Птицям хвилі небес, кольорові,
зачерпнувши, даруєш:
«Ф’ю-ю! Пийте з рук!»
Те, що можна бику (і корові!)
тут у полі «не можна й Юпітеру»:
у село не вертаються череди,
поки те «синема» не додивляться…
Посуваєш в свідомості чергу «див»,
щоб навічно відбилося Диво це.
Накладається в мислі проекція
рим того, хто давно догорів:
«На пісні мої тихо проллється
молоко твоїх мурих корів…»

ПОРТРЕТ ОКСАНИ
Отже, шановна Оксано,
славити є Вас кому?
Я б малював так само
років… із тридцять тому –
сонячно, квітно, різно,
просто, мов по інерції,
і без «соцреалізму» –
рідно, навідліг серця.
Може, тому з тих пір ще
розум – як у вогні?
Інші – не кращі й не гірші –
там посміхались мені.
Мали не менше шарму,
статі, краси і сили.
Інші чекали з армії,
зраджували й любили.
Мудрі отруйні «мамби»…
Мавки – в росі й сльозах…
Їх би і малював би
так, як… співає казах –
так, як почув-побачив
та без люстрацій поз…
Ви, вибачайте, одначе, –
просто так повз я повз.
Ви тут цвіли так мило вся!
Ви мов спитали: «Віриш?»
Може, тому й насмілився
Вам присвятити вірш.

Так буває. Ти ледь продерешся крізь нетрі в яв,
а у яві також мла «городи городить»:
меркне враз неевклідова міст геометрія,
й на землі торжествують закони природи.
Ось і Балтика сліпне…
Уже й Балатон німий…
Ось уже й Піренеї в напірник сопуть…
В забутті забуваються люди натомлені –
у «прекрасне майбутнє» скорочують путь.
Розливається море безкрайньої ночі.
Світ лягає на дно, як старий хворий сом.
Окрім спокою, сом-світ нічого й не хоче.
І на землю зіходить блаженний сон.
Сон іде тінню давніх сонат і прелюдій,
костур-голка – в десниці (закуто зло в нім!) –
щоб проводить крізь вушко
«вербальних верблюдів»
та іще (в порцеляну) «рожевих слонів».
Сон видіння пасе між сузір’ями:
«Гой-гиля-я!»
Там для смертних –
жар-птиці, небачені досі.
Сон ніяк із шинелі не вийде Гоголя…
Сон, як всі менестрелі, – босий…
Засинаймо ж, сучасники: «спати – то й спати».
Говорили й говорять премудрі солдати:
«Тільки сон наблизить нас
(всіх!) до звільнення в запас».

НА Т. Г. ШЕВЧЕНКА
«ГАЙДАМАКИ»
Знов шубовснули з шибениць – «гойда!»,
та й у поле по волю – «гайда!»…
Знов синів убиває Гонта…
Знову точиться крівця людська, як вода…
Перед натовпом падають брами…
Навісніє козача ображена сила…
«Ой, поганий же ти, Аврааме,
дав нам приклад, на жертву повівши сина!»
Може б, краще в язичництві спали ми,
ніж отак здобувати свого об’єм?
Ми ж такі, що, жартуючи, й море запалимо,
а молитися – й лоб розіб’єм…
Може б, з серця росою змивали накип,
якби просто ти, Боже, нам доли відав оці?
«Жид, поляк і собака, а віра – однака!» –
вже й на кожній дзвіниці три трупи гойдаються…
І «засипали перцю», й «натерли маку».
Геть «криваві хлопи» затанцьовують сни!
Чи вам легше від того, мої гайдамаки?
Чи вам краще, собаки, поляки, жиди і… сини?
А тепер же гріхи не поясниш причинами!
«Отче наш, твої діти найзліші – чи не ми?
Ти прости нас! Не знаємо, що і чинимо,
•
коли й знаємо що і за що чинимо».

А Ксенія Аніщенко, як гідрогеолог, повернеться з червоним
З ДИПЛОМОМ!
У багатьох випускників уже всі хвилювання позаду. Незчу- дипломом на батьківщину до Узбекистану. Саме такі фахівці
лися, як всі п'ять років промайнули... Однак про заліки і сесії вкрай необхідні сьогодні в її країні. Тож без роботи вона не залишиться.
ще згадуватимуть довго. Особливо непросто було навчатиВід свого улюбленого
ся іноземним студентам. Адже
декана В.І.Петровського і наспочатку не знали нашої мови
чальника управління міжнавзагалі. А липневого дня вже, як
родних зв'язків М.В.Рогози
випускники, з радістю прийшли
отримали іноземні студенти
до Національного гірничого унідовгожданий документ - дипверситету за дипломами. Усього
лом випускника НГУ. Невдовзі
26 бакалаврів, 3 спеціаліста і 10
повернуться гірники до Лімагістрів.
вану, Сірії, Анголи... Набуті
Подивитися на храм науки,
знання знадобляться їм у
де навчався син Мотана Абдельмайбутньому, а Національний
Хамід аль Шарає, приїхали батьгірничий назавжди лишиться
ки аж з Іорданії! Лишивши вдома
для них щемним спомином
7 синів і дочок, батько й мати виНа світлині: цьогорічні випускники про юність, де пройшли найрішили розділити радість з найсіноземці
НГУ
з
деканом
В.
ПЕТРОВСЬКИМ
кращі роки життя.
таршим в Україні.
•
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ЗА
ВАГОМИЙ
ВНЕСОК

Обираючи майбутнє, сьогоднішні абітурієнти часто спиняються біля колон Національного гірничого університету. На
порозі 111-річного величного закладу
відчувається його небуденна атмосфера,
його надсучасний ритм, який не зламати
жодним історичним реаліям. Червневими днями це особливо відчувалося
на піднесеному святкуванні випускного класичного балу, в якому взяли
участь кращі з кращих випускників
НГУ-2010. А дещо згодом, у першу суботу липня, знову надзвичайна традиція сколихнула полишені літні аудиторії
– ціле річище кількох тисяч випускників усіх поколінь – 47-а зустріч! З рідної сцени однокурсники різних років
згадували своє щасливе студентське
життя, щиро дякували гірничому за подаровану долю. Як завжди, з ними був
ректор університету, ось уже 28 років
керманич величезного колективу.
Такі щасливі миттєвості надихають колектив на нові звершення. Національний гірничий університет крокує у третьому

тисячолітті визнаним усім світом навчальним закладом європейського рівня. З
минулого року він працює у статусі самоврядного (автономного) дослідницького
національного вищого навчального закладу. Зміцнюючи свій потенціал і ресурси,
гірничий досягає високої якості навчального процесу шляхом упровадження новітніх освітніх технологій. Завдяки
інноваційній діяльності університету перетворено в дієву економічну корпорацію та міжнародно визнаний потужний
науково-навчальний центр країни з розвинутою інфраструктурою.
Стабільна позиція ректора НГУ, академіка НАН України Геннадія Півняка
щодо розвитку освіти й науки знайшла
своє відображення у вагомій відзнаці Дніпропетровської обласної ради –
пам’ятній медалі «За вагомий внесок у
розвиток Дніпропетровської області».
Колектив університету радий привітати свого ректора з заслуженою нагородою.
Інфо- центр НГУ. •

СУСПІЛЬСТВОМ НЕОБХІДНО УПРАВЛЯТИ НАУКОВО
Щороку на кафедрі соціології соціально-гуманітарного
факультету
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
проходять відкриті публічні
захисти дипломних робіт студентів, на які запрошуються
як співробітники університету,
так і майбутні роботодавці –
представники вищих навчальних закладів, міськвиконкому,
райвиконкомів,
приватних
фірм.
Цього року випускники
розглядали різноманітні проблеми сучасного українського суспільства, як то: „Соціологія життя: концептуалізація
у сучасному соціологічному
знанні”, „Відчуження праці як проблема у сучасному
українському
суспільстві”,
„Соціальна справедливість у
сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір
проблеми” та інше. Але більшість студентів зосередила
свою увагу на молодіжній тематиці та питаннях культури,
а саме стилів життя студентів, сексуальної культури підлітків, насильства над дітьми,
правової культури міської
молоді, альтернативних формах шлюбу, туризму як культури, реклами як елементу
соціокультурного простору
та багато інших. Кожна робота – результат кропіткої, серйозної наукової праці.
Студентка кафедри Сусанна Тупікова до свого
завершального,
найважливішого етапу підійшла
з магістерською роботою
„Оголення в тілесному каноні: особливості в умовах сучасної культури”. Дослідженням цієї теми дівчина, разом
зі своїм науковим керівником
доцентом Аллою Демічевою,
займається вже три роки.
Проблему вважає надзвичайно актуальною:

- Сьогодні ми спостерігаємо суттєві зміни в соціокультурному середовищі, для
якого характерно підвищення
значущості індивідуальної сутності людини, а тіло є одним з
таких проявів. Формування в
сучасній культурі нового тілесного канону та прояв у ньому
такого атрибуту як оголеність
на
сьогоднішній
день є очевидним
і, відповідно, має
розглядатися соціологічною наукою,
що і знайшло відображення у моїй
дипломній роботі.
На жаль, українські соціологи ще
недостатньо розробляють цю тему
– пріоритетними є
інші питання. Але
я сподіваюсь, що
моя робота стане в
нагоді і за межами університету. У подальшому думаю продовжувати займатися наукою,
і саме цією проблематикою.
Як на мене, це дуже цікаво і
пізнавально. А взагалі, мрію
знайти гарну роботу, яка б допомогла самореалізації. Хотілося б досягти певного успіху,
зробити успішну кар’єру. Але
загадувати не буду – ще рано.
Безумовно, такий публічний захист має позитивний
аспект, пов’язаний з тим, що
однією з головних проблем
соціології є її замкнутість, –
продовжує Сусанна. – Переважна більшість громадськості не знає, чим конкретно
займається наука; які саме
проблеми, що хвилюють сьогодні суспільство, знаходять
своє відображення в наукових інтерпретаціях фахівцівсоціологів. Всі представлені
до захисту роботи актуальні,
розкривають найбільш глибинні проблеми, що мають
бути відкриті громадськості.

Всім треба зрозуміти, чим ми
займаємося та яка від цього
користь.
У
Дніпропетровському
національному університеті
кафедра соціології була заснована в 1991 році, і сьогодні
тут здійснюється підготовка
соціологів за трьома освітньокваліфікаційними рівнями –

бакалавр, спеціаліст і магістр.
Крім того, існує й аспірантура.
За словами завідувача кафедри соціології професора Віктора Городяненка, широка
підготовка студентів дає їм
можливість знаходити собі
роботу:
- Підготовка з соціології
була відкрита в ДНУ двадцять
років тому, перший випуск
відбувся у 1996, і ось вже протягом п’ятнадцяти років ми
випускаємо для всієї України 20-30 фахівців щорічно.
Наші випускники працюють
у соціологічних центрах, місцевих органах влади, муніципальних соціальних службах
зайнятості й працевлаштування,
науково-дослідних
установах соціального профілю, центрах по вивченню
громадської думки, службах
маркетингу й реклами, аналітичних службах, у середніх
і вищих навчальних закладах.
Багато наших випускників
ведуть наукові дослідження

за кордоном, а саме
у Німеччині, Польщі
та Індії. Чим ми й пишаємося. Скрізь, де
потрібні науково обґрунтовані підходи до
сучасних
проблем,
творчі, мислячі фахівці з новим соціологічним стилем мислення, там і можуть
працювати наші випускники.
Захист дипломних робіт
у нас традиційно проходить
публічно. Ми розуміємо, що
сьогодні в країні бракує грамотних соціологів-аналітиків.
Тому прагнемо показати рівень підготовки наших студентів, представити їх потенційним роботодавцям. Ми
запрошуємо представників
різних структур: державних
та адміністративних органів,
громадських організацій, приватних фірм, вищих навчальних закладів. Такий відкритий
публічний захист не тільки дає
нам підставу для проведення
профорієнтації в області, а
також надає можливість підприємствам та організаціям
вибрати для себе потрібного
фахівця з тим, щоб суспільством управляли науково, а
не так стихійно, як це зараз у
нас відбувається.
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •
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Фідель СУХОНІС

РІО- ДЕ - УКРАЇНА

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Частина п’ята
Липке, вологе і спекотне
повітря Сан-Пауло, не зважаючи вже на доволі пізню пору,
не дає відпружитися. В готелі
кондиціонер і там набагато
легше. Але ж не для того ми
приїхали у Бразилію, аби
відсидітися у прохолодному
номері. Тим паче, що бразилійський Ню-Йорк для нас
останнє місто в цій країні перед відльотом на Батьківщину. І будемо ми у ньому трохи
більше, аніж добу. Тому і вештаюся вже вечірнім містом,
намагаючись сповна відчути
його колорит і неповторність.
Порівняння з Ню-Йорком не
випадкове.
Масштабність,
строкатість та якийсь особливий специфічний присмак
міста породжує згадки та асоціації з «великим яблуком», як
прийнято називати повсюдно
у світі американський мегаполіс. Але, як на мене, на відміну від Ню-Йорка найбільше
місто Бразилії більш відпружене, безтурботне та дещо
розхристане.
На лаві побіля високого
паркану, котрий огороджує
чиюсь приватну посілість,
сидить маленький із скуйовдженим волоссям чолов'яга.
У темряві погано видно його
риси обличчя. Але скидається: в його крові все ж таки
більше домішок індіанської
крові. Чолов'яга замріяно дивиться навкруг і таке враження, що його мало що обходить
в цьому світі. Скидається, що
навіть програш футбольної
збірної Бразилії якійсь маловідомій команді не зміг би
вивести його з рівноваги, що
для пересічного бразилійця,
подейкують, рівнозначно ж
втраті чи не найдорожчого.
Раптом до чолов'яги підходить пристойний пан, вишколений, в темному, строгому
костюмі. Втриматися в такому
навіть увечері можна, як на
мене, лише у авто з кондиціонером та в прохолодному офісі. Не інакше як пан не з бідних
та на соціальній драбинці сидить далеко не на останньому
щаблі. Першим починає говорити респектабельний бразилець. На відстані його слова я
погано розрізняю, але й коли
б все чути було добре - користі з того мало. Бразильська
португальська не більше для
мене відома, аніж її європейський варіант. Чолов'яга неохоче підводить голову і спо-

чатку), як здається, досить
неуважно слухає поважного
пана. Та згодом вже виявляє
цікавість і щось енергійно починає тому відповідати. Вони
не сваряться і не відчутно
агресії у їх словах, але спілкування насичене, емоційне і
взаємозацікавлене. Напевно,
що багач, чимось таки зацікавив миршавого філософа. Так
триває з добрих чверть години і мене не обходить чим же
завершиться цей діалог. Нарешті, пан простягає руку маленькому чоловікові, а той, не
без значимості, потискує правицю. Затим респектабельний іде геть у темряву, залишаючи дивакуватого чоловіка
знову наодинці. Звичайно, що
дуже важко зрозуміти рівень
стосунків поміж цими людьми.
Але було зрозуміло, що вони
незалежні один від одного.
І таке спілкування вочевидь
притягальне в тій чи іншій мірі
для обох. Хоча, напевно, поміж ними майнова і соціальна
прірва. Та, як на мене, саме у
подібних сюжетах і віддзеркалюється бразильська самобутність, характер цього
народу.
Знову ж таки спогади привезені з Сан-Пауло. Ми щойно приїхали завдяки нашому
славному приятелю, лідеру
тамтешньої української громади пану Жоржу Рибці поселитися в готелі. Як вже не раз
пригадував у цих нотатках
:сучасна комунікаційна доба
надає максимум зручностей
для подорожуючого. Ми ще
були в Україні, а на нас вже
чекали заброньоване на певну дату житло в Сан-Пауло.
Поки тривали деякі формальності з оформленням наших
номерів, виходжу на парку і
гомінку вулицю найбільшого міста Бразилії. Звичний в
усьому світі гамір величезного мегаполіса враз заповнює
мене по самі вінця. Однак,
спека і задуха, незважаючи
на осінь в Бразилії, враз нагадую, де ж це я опинився.
На протилежному хіднику мулатка, котра немов би зійшла
зі сторінок творів славетного
бразильського письменника
Жоржа Амаду, прогулює невеликого, кумедного песика.
Собачка, звиклий очевидно
до тутешнього клімату, не
звертає увагу на паркість та
пекуче сонце, весело підстрибує та хапає господиню
за коротенькі штанці-шорти.
Раптом чотириногий брази-

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену
Суру (Атланта, США), без допомоги якого була б неможлива поява цих нотаток.
лець зупиняється і робить
природну справу. Мулатка
терпеливо чекає допоки її маленький приятель завершить
не зовсім естетичний процес. А потім дістає з великого
пластикового пакета торбинку і маленьку лопатку. Прибрати за собачам було ділом
хвилини. Картина звична на
вулицях європейських міст, у
США та Канаді. Але в даному
випадку така цивілізована поведінка в країні, котру свого
часу совєтська пропаганда
змальовувала як державу
третього світу, де бідність,
нестатки та неосвіченість
творять дикунство серед людей. Та, виявляється, далеко
куцому до зайця! На просторах колишнього Совєтьского
Союзу подібного я не бачив
ніде. Можливо, що нині, скинувши імперські кайдани, так
поводять себе прибалти. Однак, іншим націям, які колись
будували комунізм під проводом Москви, на жаль, до того
ще досить далеко. Ментальність і виховання, так званих,
«радянських людей». А такі
люди прибирати за собою
не звикли... Подумки попрощавшись з такою вихованою
мулаткою, прямую далі бразильським Ню-Йорком. По
дорозі зустрічається чимало
велосипедистів та проїжджих
на мопедах. Подумалося: ще
б пак, аби такі засоби пересування не були популярні в
країні, де вічне літо. А особливо у Сан-Пауло, котре просто
захлинається у спекотних
автомобільних заторах справжньому горі будь-якого
великого сучасного міста.
На одному з перехрестьпомічаю пару закоханих. Він
білий, навіть не засмаглий
( як-то йому вдається в завжди сонячній Бразилії), а
вона має шкіру кольору славної тутешньої кави. Напевно,
що дівчина ближче до афробразилійки , аніж до мулатки.
Молоді люди, не зважаючи на
спеку (вочевидь, що звичні),
пестяться немов голуб'ята.
Етнічна відмінність з усього
видно, аж ніяк не заважає їх
почуттям, напевно, що вони
її просто не помічають. Сюжет поширений, звичний та
природний для Бразилії. І
як здається мені, далеко так
не розповсюджений в інших
країнах. За особистими спостереженнями зміг переконатися, що в цій державі расове тертя, коли й має якісь
прояви, то не значні і не поширені. Про це мені говорили

не раз і бразильські українці, і
співробітники нашого дипломатичного корпусу. Дякувати
Богу і людям так вже склалося в цій країні, що міжрасові
стосунки тут виглядають чи
не найбільш органічними у
світі. Це визнав американський лідер Барак Обама. Але
ж саме американці майже на
кожному кроці декларують
найбільше досягнення тамтешньої демократії - рівність
усіх перед усіма. Та, напевно,
не все так добре у цій справі
й у США. Я не можу викласти
якісь статистичні дані, факти
й таке інше. Хоча вони, безперечно, могли б засвідчити
певну проблематику в цій
сфері американського суспільства, попри навіть те, що
нині президент цієї країни кольоровий.
Хочу тут внести свій
скромний коментар стосовно
поширеної в усіх мас-медіа
помилки (напевно, що свідомо) стосовно етнічної приналежності Барака Обами. Світова демократична спільнота
з певною насолодою називає
його першим чорним президентом. Але ж фактично він є
мулатом. Загальновідомо, що
його мати англосаксонського
роду, не має ані краплі африканської крови. Лише батько
у пана президента кенієць.
І якщо до кінця відверто, то
містер президент фактично
отримав європейське виховання. Про це свідчить хоча
б те, що деякі незадоволені
ним афроамериканці під час
виборчої кампанії називали Обаму білішим за білого.
Висновки з цих фактів кожен
може зробити по-своєму.
Ми ж повернемося на вулиці
спекотного і гамірного СанПауло.
Отож, закохані молодята,
серед яких білий хлопець і
чорна дівчина - звична річ для
Бразилії. Я коли б не двадцять раз відвідував США,
подорожував цією країною
від сходу на захід. Звичайно,
що не можу претендувати на
якісь конечні оціночні категорії щодо соціуму в цій країні.
Але мені жодного разу (може,
так траплялося) не довелося бачити там пару, котра
складалася б з білого чоловіка та чорної жінки. Не поодинокі випадки, коли разом
біла жінка та чорний чоловік.
Однак, не протилежно. Чому
так? Можливо, що відповідь
знають психологи, сексологи та інші фахівці. Мої знайомі і не знайомі молодята аж
ніяк не зважали на негативну
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галузях. Адже на загал все
вирішують люди.
На загал, що таке типовий бразилець, як і у будьякій країні, котру створили
емігранти сказати важко.
Вочевидь, що це всі ті для
кого ці земля, культура, тамтешні звичаї та традиції є
рідними й дорогими. Під час
перебування в заповідному
комплексі всесвітньо відомого водоспаду Ігуасу ми мали
можливість деякий час поспілкуватися з професійним
гідом паном Вілсоном. Наш
новий знайомий пристойно
говорив англійською, а тому
саме від нього ми могли довідатися чимало цікавого не
лише про водоспад, а й про
бразильське життя і традиції.
У Вілсона українсько-чеське
коріння. Однак, окрім усвідомлення того, пан Вілсон нічого не має спільного з своїм
європейським походженням.
Хіба, що широко посміхнувся
і сказав, що дуже полюбляє
цю страву, коли ми згадали
про вареники.
- Я бразилець! - не без
гордості зазначив Вілсон,
коли почав цікавитися його
родоводом.
- Але ж що таке бразилець? Ви ж фактично усі сюди
звідкись приїхали? - поглиблюю своє запитання.
Ну, то й що! Але сьогодні
ми усі бразильці. Ми любимо цю країну, це наш дім. І я
б ніколи не жив деінде. Я не

хочу сказати, що десь гірше
чи там погані люди. Але це не
Бразилія! Тут кожен може посміхнутися тобі як брату. Де
ти ще бачив подібне у світі?
- Мені здалося, що дуже
привітні люди в Західній Європі.... Вілсон замислюється,
потім посміхається і так само
з доброю посмішкою каже:
Я багато працював з
німцями, італійцями, французами, голландцями, англійцями. Фактично з усіма
європейцями. Ну, як тобі сказати... Пару років тому я був
в Америці - гостював у своїх
приятелів. Одного разу ми
зробили продовольчі закупи в супермаркеті. Я люблю
манго, я на них виріс. І я скуштував куплене в американському супермаркеті манго.
На вигляд воно було красиве і
здавалося соковитим. Але це
було не бразильське манго!
Це було не справжнє манго.
В Бразилії справжні люди та
справжнє манго!
Почувши це, я прискіпливіше вдивився у Вілсона.
Відкрите, усміхнене обличчя,
підтягнутої статури, вдягнутий у демократичні шорти та
футболку, не висловив жодного незадоволення під час
нашого спілкування. Ззовні
він був дуже подібний до будьякого західноєвропейця і на
наше стороннє око більше
належав до них, аніж до тих
мулатів, котрих ми бачили на
вулицях Ріо з різним сувенірним дріб'язком. Та Вілсон, як

і мулат Тото, котрий продав
мені на всесвітньовідому
пляжі Капокабана за 10 реалів, велику і детальну карту
своєї країни, вважають себе
бразильцями.
Свого часу в СРСР прагнули створити «новую общность - советский народ».
Частково це вдалося. Принаймні, цуратися свого національного кореня, зверхньо ставитися до сусідів,
смітити, брехати, пити до
нестями, зробити якнайгірше, а отримати якнайбільше
- могли саме «совєтські». І
коли ми справедливо нарікаємо на багато паскудства
в нашому українському сьогоденні, то не забуваймо,
що його і нині здебільшого
формують «совєтські». «Новая общность» попри те, що
вже формально не існує її
«історичної Батьківщини»,
ще дуже й дуже розповсюджена в Україні.
Інакше вийшло в Бразилії. Хоча тамтешнє життя
тут, як прийнято говорити,
так само не без гріха. Однак, «нова спільнота бразильський народ»
виявилася добрішою
і більш цивілізованою, аніж продукт
Комуністичної партії Радянського Союзу. Чому так? Як на
мене, то відповідь тут
не одна.
•

Далі буде
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американську
статистику.
Вочевидь, що у їх рідній Бразилії все виглядає інакше. Я
дозволив собі ще трохи поспостерігати за закоханими.
Картина була така знайома і
водночас незвична для українського ока. Вона залюблено
дивилася в очі коханого, час
від часу цілуючи його в найближче до чого дотягувалися
її повні, виразні губи. Коли
це траплялися вуста хлопця,
то дівчина просто поглинала
маленькі, порівняно з її губами, європеоїдні смушки його
рота. Та це, напевно, так було
до вподоби юнакові! Навіть з
відстані було помітно як він
заплющував очі від насолоди
й завмирав від такого всеосяжного поцілунку коханої! їх
обличчя різко контрастували
поміж собою і цим лише підкреслювали жагу пристрасті.
Бразильська юнка була вдягнута більше в засмагу, аніж в
одяг. А тому, коли його білі,
дещо тендітні руки, обнімали
її чорне і гнучке тіло, то сюжет
був гідний пензля найталановитішого маляра. В буденному можна побачити загальне.
Ця пара міжрасових закоханих в Сан-Пауло особисто
мене переконала в тому, що у
Бразилії справді велике майбуття. Бо тамтешній народ
не декларовано, а фактично
справді єдиний. Це досягнення бразильської нації без
сумніву дозволить її посісти
лідируючі позиції у світі в усіх

ПОДАРУВАЛИ "КОРАБЕЛЬ" ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ
• БЛАГОДІЙНІСТЬ

У міцних стінах Національного гірничого університету
вже давно прижилися традиції благодійництва. Одна з найбільших християнських чеснот - готовність безкорисливо
допомагати тим, хто потребує сердечного тепла чи терпить скруту. Сьогодні потреба у справжній, а не показушній
благодійності ще більше зростає.
Понад 20 років колектив НГУ допомагає малятам міського дитбудинку № 6. І цього року Жінрада (голова Л.Г.
Блохіна) приготувала підшефним незвичайний подарунок
до Дня захисту дітей.
«Придбали на прохання директора дитбудинку Л.М.
Безгузової, - каже Любов Геннадіївна, - ігровий комплекс
«Корабель». Вартість його немала - 17 тисяч гривень». Л.Г.
Блохіна висловлює щиру подяку всім, хто взяв участь у цій
добродійній акції і
називає найактивніших: кафедри екології, гірничої механіки,
збагачення корисних
копалин, основ конструювання механізмів і машин, систем
електропостачання,
вищої математики,
іноземних мов, менеджменту
організацій, економічного
аналізу та фінансів,
фізики, будівництва
і геомеханіки, марк-

шейдерії, відділи і служби управління НГУ, які зібрали найбільше грошей.
Презентували влаштований на подвір'ї дитбудинку «Корабель» не лише представники Жінради, а ціла делегація університету на чолі з ректором Г.Г. Півняком і головою профкому
В.В. Салом.
Для нашого ректора, який вже досяг наукових і керівних
висот, не менш важливою нагородою у житті є також радісні
усмішки кожної дитини, а особливо дитини-сироти, серце якої
прагне уваги, доброти.
- Наші діти ще маленькі, але коли шефи з НГУ приїздять у
дитбудинок, то для всіх - справжнє свято. І справа не тільки в
гостинцях, у грошовій допомозі, хоча вона дуже потрібна, а й
у тій особливій зворушливій атмосфері, у щирості, людяності спілкування. Геннадій
Григорович розуміє, що
таке сирітська доля, а
його турбота йде з глибини серця, - розповідала директор дитячого
будинку, висловлюючи
вдячність ректору. Людям, які творять добро
(працівникам
дитбудинку і голові Жінради
Любові Блохіній) на засіданні ректорату були
вручені почесні дипломи
і медалі НГУ «За заслуги».
Інфо-центр НГУ.
•
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Оксана БАРАНОВСЬКА

• ДИВОСИЛ

СВЯТО

ІВАНА
КУПАЛА

Другим місяцем літа в
Україні вважали липень (хоча
південні слов’яни називали "липнем" або "липаком"
шостий місяць року - наш
червень). Липень на носі і
свято на порозі: "Так казали наші праукраїнці". Назва
ця походить від лип, якими
українці здавна обсаджували свої поселення та супутніх
промислів. Цвіт липи був цілющим лікарським та медоносним засобом, а деревина
- сировиною для художнього
та господарського різьбярства. Саме в липні пасічники
приступали до липового медозбору, а цей мед називали
"липцем". Паралельно вживали й назву "июль" (від імені
римського імператора Юлія

Цезаря, який запровадив т.з.
"Юліанський календар") та
інші регіональні назви "илевей", "илюх", "грозовик", "білень", "косень".
Одним із найвеличніших
та загадкових свят початку
липня було Івана Купала - 7
липня (інші назви: Купайла, Іванів день тощо), яке
знаменувало вшанування
бога Сонця (в давнину
Дажбога)
українцямиДажбожими
онуками.
Вважалося, що о цій порі
літнього
сонцевороту,
сонцестояння
небесне
світило досягає найбільшої сили й повертає на
зиму. Казали, що Сонце,
як уособлення світла й
добра, святкує перемогу над темними силами,
а тому при своєму сходженні воно "грає", "скаче" і "радіє". Вся природа
теж торжествує з цього,
стає особливою, зачарованою.

Назву ж свята пов'язували
з іменем Купайла - божества
родючості, урожаю, добробуту та лікарських рослин,
а обрядодії приурочували
вшануванню молодості, краси, кохання й очищення. Вже
напередодні - 6.07 люди відзначали Горпини (Агрипини)
Купальної й масово вирушали
на заготівлю лікарських рослин. Збирали цілющі трави
удосвіта, подалі від поселень і
стежок, обов'язково з добрим
настроєм і молитвою. Окрім
лікувальних властивостей купальські рослини мали значну
й магічну дію. Чи не найсильнішою приворотною травою
вважали тирлич. Варили його
в новому горщику, купленому
не торгуючись, а тоді вмивалися відваром, щоб привернути обранця (тричі
казали: "Тирлич, тирлич!
Мого милого приклич!")
або пошвидше вийти заміж. Відоме було й інше
любовне зілля: барвінок,
щоб "хлопці до дівчат
стелилися", липник (ліпиця), оман (дивосил),
розмай і, особливо, любисток.
Основні купальські
обрядодії відбувалися в
ніч з 6 на 7 липня і називалися купаліями, а дівчатавиконавці - купалочками або
купалками.
Напередодні
свята хлопці готували місце для основних обрядодій:
збирали дрова для вогнища,
встромляли в землю жердину (Купалу-Марену) або ста-

вили обрядове дерево, яке
дівчата наряджали вінками
й кольоровими стрічками".
Часто роль купальського дерева відводилася вербі - дереву смутку й жалю згідно
народної символіки. Інколи
ставили сосну, чорноклен,
вишню. До свята дівчата плели собі віночки (інколи по два)
з трав та квітів, а парубки - з
жита, або прикрашали зеленню капелюхи (брилі). Йдучи
до купальського вогнища не
озиралися, "щоб відьма не
наздогнала", а потім співали
пісні й водили хороводи навколо Купала-Марени. Після
цього молодь починала перестрибувати через кострище.
Спочатку хлопець і дівчина
обмінювалися вінками (або
парубок віддавав свого капелюха чи картуза), а потім,
взявшись за руки, стрибали
через вогонь, обходили Марену й ставали позад черги.
Доброю ознакою для подальшої спільної долі молодят
було те, коли над вогнем вони
не розняли свої руки й не підпалили одяг. Для менших дітей замість вогню накладали
купу кропиви, через яку хлопчики і дівчатка весело скакали. Вказані обрядодії були
спрямовані на літнє очищення людей вогнем - живим вог-

нем, який добували на свято
через тертя дерева об дерево. Наступний обряд полягав
в очищенні другою стихією
- водою. Дівчата намагалися
так пірнути у воду, щоб віночок з голови поплив по воді.
Доброю ознакою було, коли
вінок не потопав, а напрям
вказував "звідки свати будуть". Інколи купалки вставляли в свій віночок запалену
свічку і так пускали на воду, а
хлопці чекали на другому березі річки чи озера, щоб упіймати віночок своєї дівчини.
Бувало парубки, не дочекавшись, кидалися вплав у воду
або сідали на човни й ловили
спеціально намічені їхніми дівчатами вінки. Повертаючи
які, мали право на поцілунок.
Завершальним
обрядодійством свята було розбирання
Купайла-Марени. Гілочки з
купальського дерева обламували й несли на городину,
а стовбур (жердину) несли до
води й топили. Інколи просто
пускали на воду із запаленими
свічками. В тих місцевостях,
де виготовляли із соломи обрядову ляльку-Купайла, свято
завершувалось ритуальним
потопленням останньої.
Присутні були й старші
чоловіки, й підлітки, й навіть
малих діток мами вбирали у
віночки й тримали на руках
протягом свята. Інколи для
малечі батьки влаштовували купалицю у когось із
сусідів у дворі, куди сходилась малеча з цілого кутка
чи вулиці села. Там діти
весело водили хороводи й
стрибали через купи кропиви.
Хоча все ж основним
мотивом купальських обрядодій було уславлення
молодості, кохання й материнства. А тому, крім
загальних видовищних ритуалів проводились і утаємничені. Коли дівчата потайки збиралися групами
по 9 осіб на березі водоймища, обирали з-поміж
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себе найвродливішу тілом, а та
проводила захисний і зцілюющий
обряд. Для цього готували в ритуальній чаші спеціальний відвар із
лікарських трав (м’яти польової,
гравілату міського, підмареника
справжнього, кропиви, оману,
шишок хмелю, шипшини), а потім
обрана красуня брала лебедине
перо й малювала тим настоєм на
тілі подруг 9 захисних ліній, щоб
"відьомське око" чи "злий дух" не
вразили репродуктивних функцій
дівчини.
Особливо цілющим вважалося розпочати в цей час лікування
хвороб і порушень репродуктивної
функції. Оскільки обряд зцілення в
цю ніч набував магічної дії через благословення Купайла (покровителя
рослинності), Білобога - Лебедя, богині води Дани та бога світла Ора, які
одружуються саме о цій порі. І хоча
лікування відварами трав (при важких випадках) доводилося проводити
цілий рік до наступного свята, все ж
розпочати пити траву слід було саме
в Купайлівську ніч.
Виконавши основні купальські обрядодії, люди розходилися додому.
Годилося йти з оберегами (вінками
на голові та перевеслом на поясі), ні в
якому разі не оглядатися, можна було
взяти з собою у вузлик купальського попелу. З його допомогою можна
було взнати, хто відьма, бо та неодмінно мала прийти й просити "того,
що маєш", щоб не втратити силу.
Загалом люди вірили, що всі купальські облаштунки (вінки, перевесла, гілочки деревця, попіл, роса) мали
не лише лікувальні властивості, але й
значну оберігаючу силу від нечистих
духів та відьом, що особливо активізувалися в Купайлівську ніч. Крім того,
господарі для захисту свого обійстя в
час Купайла запалювали на воротах
"весільну" та "стрітенську" свічки, а
також забивали в стовпці залізні зуб'я
від борони. Обереговим зіллям називали й кропиву, яку клали на підвіконні, порозі, стайнях, і корінь Петрових
батогів (цикорію польового).
Особливо загадковими були розповіді про цвітіння папороті в ніч на
Купала. Для того, щоб це побачити,
слід було вночі піти до куща папороті,
розіслати під ним полотно (рушник),
на якому святили паску, освяченим у
церві ножем обвести навколо себе,
покропити рослину свяченою водою
й прочитати молитву. Тоді нечиста
сила буде намагатися прогнати й налякати чоловіка (вітер, шум, кидає
каміння й пруття), але не зможе подолати окреслене коло, тому не слід

боятися. А опівночі папороть розцвітає світлою жариною й падає в полотно, тому його слід одразу ж згорнути
й сховати за пазуху. Такий сміливець
набуває можливості бачити, як переходять із місця на місце дерева, розуміти мову птахів, тварин, рослин і
дерев, зможе відшукати заховані в
землі скарби і заволодіти ними. А на
Чернігово-Сіверщині М. Максимович
занотував повір'я про вогненний цвіт
не лише папороті, але й ліщини.
Примічали в цей день і погоду: зоряна Купальська ніч - на грибне літо,
велика роса - вродять огірки та горіхи, дощова погода - на неврожайний
рік. А сакральні знання, суть яких не
вповні зрозумілі й сьогодні, люди намагалися зберегти в народній творчості... "Зелене Купало в літо упало".
Згідно церковного християнського календаря 7.07 люди відзначали
Різдво Чесного і Славного Пророка
Предтечі Хрестителя Іоанна, який
народився у Захарія та Єлизавети в
м. Ютта неподалік Єрусалима. Передувало цій події чудесне з'явлення
Ангела Господнього та його пророчі
слова перед Захарієм, що майбутній
його син Іоанн наповниться Духом
Святим і багато синів Ізраїля наверне до Господа Бога. Матір ІоаннаЄлизавета змушена була рятувати
сина від царя Ірода, а тому вивела
його до пустелі, де в суворих умовах
в пості і молитві зростав майбутній
Хреститель Господа. У 30 років Іоанн
прийшов на ріку Йордан, щоб підготувати людей до приходу Спасителя і, після хрещення Ісуса Христа,
продовжував проповідувати любов і
правду Божу. А за виступ проти царя
Ірода, той відрубав Іоанну голову.
Тіло святого було поховане, а голову
закопано на Єлеонській горі. Згодом
його голову тричі знаходили й переховували, а тому церква встановила
на честь Іоанна кілька днів у році.
Оскільки це свято співпадало з
дохристиянським святом Купала, то
люди об'єднали дві назви (Івана Купала, Іванів день), на церковній молитві
стояли з букетами квітів та вінками,
а в висоті лунали слова святкового
тропаря: Пророче й Предтече пришестя Христового, ми не знаємо, як
достойно вшанувати тебе з любов'ю,
бо неплідність матері й батькове
мовчання розв'язалися славним і почесним народженням Твоїм, і втілення Сина Божого Тобою проповід•
ується світові.
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ESPANOL - PARA EL EXITO!
ІСПАНСЬКА - ДЛЯ
УСПІШНОСТІ
В культурно-освітньому центрі Національного гірничого університету пройшли
урочистості з нагоди 10-річного ювілею
Україно-Іспано-Латиноамериканського
центру.
Його засновником і директором у 2000
році стала Ріотана Устинова, випускниця
Одеського університету, філолог, фахівець
з іспанської мови та літератури. Досконало
знати мову їй допомогла робота перекладача під час перебування на Кубі. Сьогодні
Р.Ф. Устинова є ще й офіційним перекладачем при Торговельно-промисловій палаті
України. Вона закохана в іспанську мову й
культуру, а свої почуття передає слухачам,
яких за десятиліття було понад 500.
Цікавість до вивчення іспанської мови
зростає як у світі, так і в Україні. І наш Центр
досяг у її пропаганді й вивченні чималих
успіхів. Серед основних завдань центру не
лише вивчення іспанської мови, а й налагодження ділових стосунків з посольствами,
університетами, організаціями, установами
Іспанії й країн Латинської Америки у галузі
науки й освіти. У центрі створено інформаційний банк даних з метою перспективних
спільних проектів, проводиться робота з
фондами країн латиноамериканського регіону.
З 2002 року Центр отримав право приймати іспити ДЕЛЕ за трьома рівнями (початковий, середній, вищий), які проводяться Інститутом Сервантеса Університету
Саламанки - провідного вузу Іспанії. До речі,
в Центрі можна отримати інформацію про
стипендії в галузі науки та освіти, які пропонує Посольство Королівства Іспанії й інші
іспаномовні країни.
Тож присутній на урочистостях ректор
нашого університету Г.Г. Півняк абсолютно заслужено вручив директору УІЛЦ Р.Ф.
Устиновій медаль НГУ «За заслуги».
Центр має ділові контакти з Посольствами Королівства Іспанії та Республіки Аргентина. Особливою увагою з боку іспанського Посольства до Центру можна вважати
участь у навчальному процесі викладача з
Мадрида Хайме Барба. Сам Хайме зізнається, що працює він у Дніпропетровську з
величезним задоволенням.
Щиро вітали свій Центр сонячними піснями й національними танцями дніпропетровці, закохані в культуру Іспанії.
Інфо-центр НГУ.

•
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ: «В ЦЬОМУ РОЦІ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ВДВІЧІ ЗБІЛЬШИЛА
КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕМОГ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ»
Обласний конкурс та премія “Обдаровані діти – надія
України” для учнів від 7 до 17 років започатковані
у 1997 році головним управлінням освіти і науки
облдержадміністрації. Конкурс проводиться по
20 номінаціям, у кожній з яких визначається один
переможець. Метою конкурсу є розвиток учнів,
стимулювання їх творчого самовдосконалення,
самореалізація у сучасному суспільстві.
Протягом всього навчального року у всіх школах
області проводяться різноманітні олімпіади, турніри,
фестивалі, конкурси-огляди творчих і наукових
учнівських робіт, організовуються виставки.

Напередодні
Міжнародного Дня захисту дітей
Голова
Дніпропетровської
облдержадміністрації Олександр Вілкул нагородив переможців обласного конкурсу „Обдаровані діти – надія
України” та ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
„Головний потенціал розвитку нашої області – це,
насамперед талановита молодь, – відзначив Олександр
Вілкул. – І мені дуже приємно, що кожного року зростає
кількість учасників обласних
конкурсів, а кращі представники нашого краю щороку
здобувають перемоги на
Всеукраїнських предметних
олімпіадах. В цьому році відзнаки обласної влади отримають 49 молодих талантів
Дніпропетровщини”.
Голова облдержадміністрації підкреслив, що керівництво області високо цінує
досягнення кожної дитини
нашого регіону і розуміє важливість всебічного розвитку
підростаючого
покоління.

Тому саме підтримка творчих
та наукових звершень молоді
є одним з найважливіших напрямків діяльності влади.
Звертаючись до присутніх
учнів, Олександр Вілкул зазначив: «Відзнаки обласної
влади, які ви сьогодні отримали - це
п е р ш і
винагороди за
ваші досягнення. Бажаю Вам,
щоб ваші
здобутки зростали
з
кожним
д н е м .
Для того,
аби
ви
відчували нашу
підтримку,
ми
щороку
збільшуємо

розмір обласних премій. В
минулому році грошова винагорода за перемогу складала
300 грн, цього року вона зросла до 400 грн. Ми продовжимо робити все, аби фінансова
підтримка обдарованих дітей
зростала. Адже для нас, наші
дорогі діти, ваше вдосконалення сьогодні є запорукою
стабільного розвитку Дніпропетровщини в майбутньому».
Відзначив керівник області цінними
подарунками
та грамотами і
педагогів, вихованці
яких
стали
перем о ж ц я м и
конкурсу
та
олімпіад.
Він
наголосив, що
сьогодні велика увага з боку
Президента
України Віктора
Януковича та
обласної влади
приділяється
розвитку системи науки та
освіти. Зокрема, це стосується належних
умов та оплати праці вчителів, збільшення фінансування
освіти та науки. Особливо це
важливо для Дніпропетровської області, в якій накопичений потужний науковий
та культурний потенціал. В

цьому році фінансування на
освіту збільшено майже на
чверть, в порівнянні з минулим роком.
Від імені переможців зі
словами вдячності до присутніх в залі звернулась вихованка гуртка „Народна
вишивка” Будинку дитячої
та юнацької творчості Царичанського району Ольга
Коровніченко: „Хочеться подякувати організаторам цього конкурсу за те, що вони
дають можливість обдарованим дітям демонструвати
свої здібності, а вчителям та
творчим керівникам - за їх
постійну допомогу на шляху
до наших перемог. Дякуємо
обласній владі за увагу до
нашої діяльності та за грошові премії, які ми отримуємо за свої творчі успіхи. Нам
це дуже приємно. І в свою
чергу, ми обіцяємо не зупинятися на досягнутому, а з
кожним роком вдосконалюватися та славити рідну Дніпропетровщину».
Серед
нагороджених
керівництвом
облдержадміністрації цього року –
група гуртка „Традиційна
анімація” Обласного дитячоюнацького кіноцентру „Веснянка”, учениця 8 класу ЗНЗ
№ 7 та ДМШ № 3 м. Дніпропетровська Катерина Плахотна та її керівник, викладач
ДМШ № 3 Валентина Фалькова, вихованка гуртка „Фантазії з бісеру” Центру дитячої
та юнацької творчості „Мрія”
м. Кривий Ріг Юлія Вєнікова,
учень 9 класу спеціалізованої
середньої загальноосвітньої
школи №5 м. Нікополь Іван
Авілов та інші.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

•
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ВІРА В СЕБЕ
ТВОРИТЬ ДИВА

1 червня у День захисту дітей у будинку культури
ВАТ Інтерпайп НТЗ відбувся
заключний етап фестивалю
вихованців інтернатних закладів „Повір у себе”. Він
сприяє розвитку творчості
дітей-інвалідів, дітей-сиріт,
корекції дефекту, адаптації
та реабілітації їх у суспільстві. Фестиваль є підсумковою творчою роботою дітей
за рік. А цьогорічний захід –
ювілейний, бо проводиться
вже у двадцяте.
"Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і

свою вдячність спонсорам та
меценатам, які постійно підтримують такі заклади. Тільки
за останній рік для нагальних
потреб дітей, які потребують
соціального захисту, надійшло майже 2 млн.грн.
У концертній програмі
взяли участь 250 переможців І та ІІ турів фестивалю
„Повір у себе”, який проводився протягом 2009/2010
навчального року. Це діти:
глухі, слабочуючі, слабозорі,
із захворюванням на дитячий
церебральний параліч, з особливостями у розвитку, дітисироти, соматично хворі. Під
час фестивалю для дітей пра-

наше майбутнє.
Саме тому святий
обов’язок
родини, школи,
органів влади та
громадськості
дбати про їх всебічний розвиток,
забезпечити їм
належний рівень
виховання і дотримання прав
дитинства",
відзначив Олександр Вілкул.
Керівник області висловив

•

ПРОДОВЖУВАЧІ СПРАВИ МЕНДЕЛЄЄВА

За час існування в університеті
підготовлено
близько 58 тисяч фахівців.
З них більше 50 стали академіками різних академій, а
15 - лауреатами державних
премій. Одним з найвідоміших випускників ДХТІ був
керівник радянської України
В.В. Щербицький (закінчив
ДХТІ у 1941 р.).
У 1978 р. за великі досягнення у розвитку наукової хімічної освіти Дніпропетровський хіміко-технологічний
інститут був нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора.
У 1993 р. ДХТІ отримав
статус університету
і став Українським
державним хімікотехнологічним університетом (з 2006
р. – державний вищий навчальний заклад „Український
державний хімікотехнологічний університет”).
Очолює заклад
доктор
хімічних
наук,
професор,
Заслужений
діяч
науки і техніки Бурмістр Михайло Васильович.

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
(ДХТІ) був заснований 15 травня 1930 року на базі
хімічного факультету Дніпропетровського Гірничого
інституту. Вищий навчальний заклад в умовах
бурхливого розвитку хімічної промисловості готував
фахівців-технологів для промислового півдня України.
Перший випуск фахівців відбувся у 1931 році.
Нині
ДВНЗ
„Український
державний
хімікотехнологічний
університет” - єдиний в країні
спеціалізований багатопрофільний хіміко-технологічний
університет, який надає сучасну вищу освіту за хімічними,
інженерними, економічними,
комп’ютерними напрямами

цювали творчі майстерні, виставки творчих робіт та проводилися різні конкурси.
Колективам, що посіли
призові місця, керівник області вручив цінні подарунки
та призи: телевізори, мікрохвильові печі, пилососи
тощо.
Популярність і зростаюча
цікавість до конкурсу зумовлена насамперед тим, що
саме творчість може сприяти поліпшенню як психологічного, так і фізичного стану
дітей. І відомо, що творчість
і віра в себе іноді творять
справжні дива.
Наталія ДЕВ’ЯТКО.

та спеціальностями. Навчальний процес забезпечують
480 викладачів, серед яких
43 доктори наук, 42 професори, 237 кандидатів наук,
165 доцентів. Навчальний
процес та науково-дослідна
робота здійснюється на 8
факультетах, 39 кафедрах,
з яких 21 є випускаючими.
В
університеті
здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та
магістрів за 17 напрямами та 27 спеціальностями.
20 травня 2010
року
відбулось
урочисте
розширене
засідання
вченої ради ДВНЗ
„Український державний
хімікотехнологічний університет” з нагоди
80-річчя ДВНЗ УДХТУ.

В урочистостях взяли
участь представники Міністерства промислової політики України, Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, Дніпропетровської міської ради, почесні
представники інших ВНЗ,
науково-дослідницьких інститутів та підприємств,
педагогічного
колективу
та студентів Українського
державного
хімікотехнологічного університету.
З вітальним словом до
присутніх звернулась перший заступник начальника
управління освіти і науки облдержадміністрації Галина
Борисівна Мегега, яка запевнила, що й обласна державна адміністрація, й головне управління освіти і науки
будуть сприяти розвитку науки та освіти в регіоні, для
подальшого підйому престижу наукової діяльності та побажала творчої, натхненної,
плідної праці, подальшого
розвитку нових ідей і досконалого втілення їх у життя в
ім’я процвітання нашої держави.
Також Галина Борисівна
вручила представникам педагогічного колективу відзнаки та почесні грамоти
МОН України, нагороди облдержадміністрації.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА. •
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Галина МЕГЕГА

ставлення
до людини
як найвищої цінності
життя;
– назва
практичної
діяльності,
спрямованої на досягнення
загальнолюдських
ідеалів
тощо.
Аналогічні
трактування
спостерігаються і щодо поняття “гуманність”, яке часто
ототожнюється з поняттям
“гуманізм”.
Гуманізм, як ідейно ціннісний комплекс, включає в себе
всі вищі цінності, вироблені
людством на довгому і суперечливому шляху свого розвитку й отримали назву загальнолюдських; людинолюбство,
свобода і справедливість, гідність людської особи, працьовитість, рівність і братерство,
колективізм та інтернаціоналізм тощо.
Гуманізм
найчастіше виступає як поняття
філософсько-ідеологічне, як
назва філософської системи, і тому його дослідження
знаходиться у компетенції
філософських наук. Гуманність розглядається частіше
як психологічне поняття, в
якому відображається одна з
найважливіших психологічних
констант особистості.
Гуманістичний світогляд
як узагальнена система поглядів, переконань, ідеалів
будується навколо одного
центру – людини. Якщо гуманізм – це система певних
поглядів на світ, то саме людина є системоформуючим
фактором, ядром гуманістичного світогляду. При цьому її
ставлення містить не тільки
оцінку світу, але й оцінку свого місця у навколишній дійсності. Отже, в гуманістичному світогляді саме і знаходить
своє вираження різноманітне
ставлення до людини, до суспільства, до духовних цінностей, до діяльності, тобто, по
суті, до всього світу в цілому.
А гуманність – це якість особистості, що представляє
собою сукупність моральнопсихологічних властивостей
особистості, які виражають
усвідомлене і співпереживаєме ставлення до людини як
найвищої цінності.
Спираючись на висновки численних психологопедагогічних
досліджень
можна сформулювати основні закономірності гуманізації

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
І ДЕМОКРАТИЧНИЙ СТИЛЬ
ПЕДАГОГА
Частина перша

Українське суспільство
перебуває на переламному
етапі свого розвитку. Він характеризується переоцінкою
цінностей, критикою і подоланням того, що заважає подальшому руху вперед. Вищим гуманістичним змістом
соціального розвитку стає
затвердження ставлення до
людини як найвищої цінності
буття.
Світ зазнає глобальних
змін, переходячи у нову еру.
Як підкреслив у своєму Посланні до Українського народу Президент України Віктор Федорович Янукович:
“Попереду – глибокі реформи світової фінансової
системи і всієї глобальної
економічної
архітектури.
Серйозний іспит на життєздатність складає Європейський Союз, інші країни і регіональні об’єднання. Тому
на перший план сьогодні вийшли не лише економічні, а
й соціокультурні показники
конкурентноздатності кожного народу, кожної держави”.
Людина як самоціль розвитку, як критерій оцінки
соціального процесу, являє собою гуманістичний
ідеал перетворень, що відбуваються в Україні. Поступальний рух до цього ідеалу
пов’язано з гуманізацією
життя суспільства, в центрі
планів і турбот якого має
стояти людина з її потребами й інтересами. Саме тому
гуманізація освіти розглядається як найважливіший
соціально-педагогічний
принцип, що відображає сучасні суспільні тенденції по-

будови функціонування системи освіти.
Гуманізація – ключовий
елемент нового педагогічного мислення, який стверджує полісуб’єктивну сутність
освітнього процесу. Основним змістом освіти у цьому
стає розвиток особистості.
А це означає зміну завдань,
що стоять перед педагогом.
Якщо раніше він мав передавати знання учням, то гуманізація висуває інше завдання
– сприяти всіма можливими
засобами розвитку дитини.
Гуманізація вимагає зміни
відносин у системі “вчитель
– учень” та встановлення між
ними зв’язків співпраці і взаєморозуміння. Подібна переорієнтація тягне за собою
зміну методів і прийомів вчителя.
Гуманізація освіти передбачає єдність загальнокультурного,
соціальноморального і професійного
розвитку особистості. Даний
соціально-педагогічний принцип вимагає перегляду мети,
змісту і технології освіти.
Спроба визначити сенс
ключового поняття гуманістичної філософії освіти – “гуманізм” – показує, що у цього
поняття існує кілька значень.
Їх зміна дозволяє усвідомити
різні аспекти даної проблеми, хоча і викликає труднощі,
пов’язані з визначенням конкретного змісту самого поняття “гуманізм”.
Саме термін “гуманізм”
вживається, принаймні, у
кількох основних значеннях:
– назва епохи Відродження в різних культурних рухах,
– ідейних течій, напрямків
суспільної думки;
– назва області теоретичного знання, яка віддає перевагу гуманітарним наукам;
– характеристика марксистського світогляду, пролетарської ідеології, соціалістичного способу життя;
– позначення моральних
якостей особистості (людяності, доброти і поваги);
– визначення найважливішого чинника всебічного розвитку особистості;
– вираження особливого

освіти.
1. Освіта як процес становлення психічних властивостей і функцій, обумовлений взаємодією зростаючої
людини з дорослими і соціальним середовищем. Психологічні явища, як відзначав
С.Л. Рубінштейн, виникають
у процесі взаємодії людини зі
світом. О.М. Леонтьєв вважав,
що дитина не стоїть перед навколишнім світом сам на сам.
Її ставлення до світу завжди
передається через ставлення інших людей, вона завжди
включена у спілкування (сумісну діяльність, мовленнєве і
мислительне спілкування).
2. Серед гуманістичних
тенденцій
функціонування
та розвитку системи освіти
можна виділити головну –
орієнтацію на розвиток особистості. Чим гармонійніше
буде
загальнокультурний,
соціально-етичний і професійний розвиток особистості,
тим вільнішою і більш творчою ставатиме людина.
3. Освіта буде задовольняти власні запити, якщо
вона, відповідно до Л.С. Виготського, орієнтована на
“зону найближчого розвитку”,
тобто на психічні функції, які
вже дозріли у дитини і готові
до подальшого розвитку.
4. Сьогодні є реальна
можливість дати людині оволодіти не тільки базовими
професійними знаннями, але
і загальнолюдською культурою, на основі якої можливий
розвиток усіх сторін особистості, подобу її суб'єктивних
потреб й об'єктивних умов,
пов’язаних з матеріальною
базою і кадровим потенціалом освіти.
Розвиток особистості в
гармонії із загальнолюдською
культурою залежить від рівня
освоєння базової гуманітарної культури. Цією закономірністю обумовлений культурологічний підхід до відбору
змісту освіти. У зв'язку з цим,
самовизначення особистості
у світовій культурі – стрижнева лінія гуманітаризації змісту
освіти.
5. Культурологічний принцип вимагає підвищення статусу гуманітарних дисциплін,
їх оновлення, звільнення від
примітивної повчальності та
схематизму, виявлення їх духовності та загальнолюдських
цінностей. Облік культурноісторичних традицій народу, їх
єдність із загальнолюдською

Про автора. Галина Борисівна МЕГЕГА - в.о. начальника головного управління освіти
і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.
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нуче визначається ступенем
сформованості гуманістичного способу життя. Даний
принцип вимагає такого рівня
внутрішнього усвідомлення
особистості, при якому людина не залежить від обставин,
що складаються в педагогічному процесі. Особистість
сама може творити ці обставини, виробляти свою стратегію, свідомо і планомірно
вдосконалювати себе. На
сьогоднішній день, коли в
соціально-економічному житті країни відбуваються небувалі зміни, коли всі ми думаємо про шляхи перетворення
суспільного виховання, виникає необхідність вирішення нових завдань, що стоять
перед нами. Одне з них – те
саме, що стоїть перед суспільством у цілому: перехід
від командно-бюрократичної
до демократичної організації
життя.
Оновлений соціум повинен явити своє обличчя, перш
за все, дітям.
Стосовно до утворення, це означає гуманізацію і
передбачає посилення людяності, повагу до людської
гідності, людинолюбство у
навчанні та вихованні, орієнтацію на дитину, її потреби,
можливості та психологічні
особливості.
Що необхідно мати на увазі під орієнтацією на дитину? У
чому полягають її можливості
і психологічні особливості, і
які з них ми повинні враховувати в першу чергу? Або,
може, всякий систематичний
педагогічний вплив на дитину
можна зовсім скасувати, покластися на природний хід вікового розвитку психіки?
Джерелом
психічного
розвитку є соціальне середовище, що втілює особливості людського роду, які й
повинна засвоїти дитина для
успішної соціалізації та повнішого розкриття власного
потенціалу.
Психічний розвиток відбувається в процесі оволодіння
людською культурою (знаряддями праці, мовою, творами
науки і мистецтва і т.д.), інакше відбуватися він не може.
Але дитина опановує
культуру не самостійно,
а за допомогою дорослих, в процесі спілкування із оточуючими
людьми. Виховання та
навчання – найважливіші форми такого спілкування, в яких розвиток
відбувається система•
тично і планомірно.

ВЕСНЯНКА - КРАЩА В СНД
На початку травня на відкритому Всеросійському кінофестивалі «Світ очима дітей», присвяченому 65-й річниці Великої Перемоги, який проходив у місті Старий Оскол, вихованці
Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру
«Веснянка» (директор О.І. Кучма, художній керівник М.Я. Матус) підтвердили високий художній рівень своїх робіт.
У фестивалі взяли участь 159 фільмів 49 дитячих кіностудій
Росії та України.
Дніпропетровщина була представлена 5 анімаційними
фільмами: «Початок», «Один день поета» (педагог Н.П. Довгялло); «Вертеп» (педагог Н.С.Власова); «Ціна любові» (педагог
Т.А. Соловйова); «Намалюй мені літо» (педагог С.М. Кольцова).
Наша область здобула потрійну перемогу.
Фільм «Начало» визнано професійним журі як кращий анімаційний фільм фестивалю.
Анімаційний фільм «Один день поета» зайняв перше місце
в номінації «Кліп».
Найкращою програмою фестивалю було названо програму
кіноцентру «Веснянка».
Вітаємо Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
з міжнародною перемогою!
Наталія ДЕВ’ЯТКО.

Далі буде

культурою – найважливіші
умови конструювання нових
навчальних планів і програм.
6. Культура реалізує свою
функцію розвитку особистості тільки в тому випадку,
якщо вона активізує, спонукає людину до діяльності.
Чим різноманітнішою та продуктивнішою є важлива для
особистості діяльність, тим
ефективніше
відбувається
оволодіння
загальнолюдською і професійною культурою.
7.
Процес
спільного,
соціально-морального і професійного розвитку особистості набуває оптимального
характеру, коли учень виступає суб’єктом навчання. Дана
закономірність
обумовлює
єдність реалізації діяльного й
особистого підходів. Особистісний підхід передбачає, що
і педагоги, й учні ставляться
до кожної людини як до самостійної цінності, а не як до
засобу для досягнення своїх
цілей.
8. Принцип діалогічного
підходу передбачає перетворення позиції педагога і
позиції учня в особистіснорівноправні, у позиції людської співпраці. Таке перетворення тісно пов’язане зі
зміною ролей і функцій учасників педагогічного процесу.
Педагог не виховує, не вчить,
а активізує, стимулює прагнення, формує мотиви учня
до саморозвитку, вивчає його
активність, створює умови
для самовдосконалення.
9. Саморозвиток особистості залежить від ступеня
творчої спрямованості освітнього процесу. Дана закономірність складає основу принципу індивідуально-творчого
підходу. Він вимагає безпосередньої мотивації навчальної та інших видів діяльності,
організації самостійної роботи із налаштуванням на кінцевий результат. Це дає можливість учню відчути радість
від усвідомлення власного
росту і розвитку, від досягнення власних цілей. Основне
призначення індивідуальнотворчого підходу полягає у
створенні умов для самореалізації особистості, у виявленні та розвитку її творчих
можливостей.
10. Гуманізація освіти
значною мірою пов’язана
із
реалізацією
принципу
професійно-етичної
взаємовідповідальності. Готовність учасників педагогічного
процесу прийняти на себе
турботи інших людей неми-
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½ÁËØÐÁÂÊÅÎ ÄÌÆ¹×ËÕ×Æ¼ÇÄÇÊÁ ½¾
Ê¹Å¹¹ËÅÇÊÍ¾É¹ÈÉÇÂÆØË¹½ÌÎÇÅ½Æ¹ÆÆØ
Â½ÇºÉÇÀÁÐÄÁ»ÇÊË¨ÉÇØÃÁÂÃÇÄ¾ÃËÁ»
Â½¾ËÕÊØ  »ÁÐ¹ÂÆÇ ÈÉÇ¹»ËÇÉÊÕÃÁÂ
½ÁËØÐÁÂÅÌÀÁÐÆÁÂË¾¹ËÉp¦¹½Øq ÒÇ
ÈÉ¹Ï×Æ¹º¹ÀÌ½ÁÆÃÌ»Ð¾ÆÁÎ¥±
 ÅÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÊÕÃ ½¿¾ÏÕÇÅÌ
Ñ¹ÆÇ»¹ÆÇÅÌÌÃÇÄ¹ÎÀÆ¹»Ï»ÃÇÄ¾ÃËÁ»Ì
»ÁÈÇ»ÆÁÄÇÊÕÉÇÃ»
¨Ç»ÆÇÄËËØ Ä×½ÁÆÁ Â ÃÇ
Ä¾ÃËÁ»ÌÐÁÅÇÊÕÊÎÇ¿¾ ¹ÃÄ¹
½¾ÆÇÅÏÆÁÂÈ½ÅÌÉÇÃ ÌØÃÁÂ
À¹ÃÄ¹½¾ÆÇ ½ÇÊ»½  ËÉ¹½ÁÏ Â
»¾ÄÁÐ¾ÀÆÅÇ¿ÄÁ»ÇÊË
®Ì½Ç¿ÆÂ Ã¾É»ÆÁÃ Ë¾¹ËÉÌ 
ÐÄ¾Æ ÊÇÏ¹Ï ¦¹ÏÇÆ¹ÄÕÆÇ
Ê¾ÌÃÉ¹ÆÊÕÃÇ ÅÌÀÁÐÆÇ ÊÈÄ
ÃÁ ÃÇÅÈÇÀÁËÇÉ»  ½ÅÆÆÁÃ
ÃÌÄÕËÌÉÁ ¬ÃÉ¹ÆÁ  È¾½¹¼Ç¼
ÅÌÀÁÐÆÇ ÑÃÇÄÁ   ÅÊË¹
ÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÊÕÃ¹ ¹Ä¾ÆËÁÆ¹
¹ÄÕÃÇ»¹¼ÇÄÇ»ÆÇ×Ê»Ç×Å¾
ËÇ× »»¹¿¹ »ÁÎÇ»¹ÆÆØ Ì Ê»ÇÎ
ÌÐÆ» ÈÇÐÌËËØ ¨É¾ÃÉ¹ÊÆÇ¼Ç 
½ÂÊÆÇs»ÁÎÇ»¹ÆÏÇºÀÆ¹ÆÌ
ÃÄ¹ÊÁÐÆÂÅÌÀÁÏË¹ÄË¾É¹ËÌÉ 
»Å×ËÕ ÈÇ»Ç½ÁËÁÊØ Æ¹ ÈÌºÄÏ 
À À¹½Ç»ÇÄ¾ÆÆØÅ »ÁÊËÌÈ¹×ËÕ
È¾É¾½ Ê»ÇÅÁ Ç½ÆÇÄËÃ¹ÅÁ 
½ÇÈÇÅ¹¼¹×ËÕ  ¹ÄÕÃÇ»Â Ì
ÏÕÇÅÌ  ÃÇÄ¾¼Á s ÎÇÉ¾Ç¼É¹Í
§Ä¾Æ¹ ¨¾Ë¹ÄÄ¹ Ë¹ ÃÇÆÏ¾ÉË
Å¾ÂÊË¾ÉÉÁÆ¹¼¾É»¹

¬ É¾È¾ÉËÌ¹É Ë¾¹ËÉÌ s
ÈoÊÁ Â À¹ ÃÄ¹ÊÁÐÆÁÅÁ Ë»Ç
É¹ÅÁ   Ë»ÇÉ¹ÅÁ ½ÆÈÉÇÈ¾
ËÉÇ»ÊÕÃÁÎ ÈÁÊÕÅ¾ÆÆÁÃ» 
» ÏÕÇÅÌ ÉÇÏ  Ê¹Å¾ Æ¹ Ê»Ç
ÉÐÐØ ×Æ¹ÃËÇÉÁÀÆÇ»½Ç
»¾ÄÁ Ê»Â »ÁÊÇÃÁÂ Å¹ÂÊË¾É
ÆÁÂ É»¾ÆÕ  ¹½¿¾ »ÁÊË¹»¹
p¥ÌÀÁÐÆÁÂº¹Äq À¹ÊÏ¾Æ¹ÉÅ
½ÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÊÕÃÇ ÈÇ¾Ë¾ÊÁ Â
ÃÇÅÈÇÀÁËÇÉ¹ §Ä¾ÆÁ ±»¾ÏÕ
¹ÊÆÇ ºÌÄ¹ºÊÃÄ¹½ÆÇ×Æ¹
»ËÕ½ÄØ½ÇÉÇÊÄÁÎ¹ÃËÇÉ»
¹ÎÇÈÄ××Ð¹ ¼É¹ Ä¹½¹
Ç»ÐÌÃ¹ ª± Æ¹ÊË¹Ê
£ÌÀÕ ª±    Ä¾º¹ ¥¹Î
Ä¹ÂÇ»¹ ª± £¹Ë¾ÉÁÆÁ
¨¹»Ä¾ÆÃÇ ª± ¹Ä¾Æ
ËÁÆ¹ ±¾Ä¾ÊË¹ ª±   
Æ¹ÊË¹Ê ¨¹Æ¹Ê¾ÆÃÇ ª± 
 »É¹ÀÁÄ¹ÌÊÎÈÉÁÊÌËÆÎ
p¦¹ Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆØ Ï ÈoÊÁ
Å¾Æ¾ ÊÈËÃ¹Ä¹ ½ÌÅÃ¹ Æ¾ ËÄÕ
ÃÁÈÉÇË¾ ÒÇÆ¾»ÊÎÄÇÈÐÁÃÁ

Ë¹ ½»Ð¹Ë¹ »ÇÄÇ½×ËÕ ÅÌÀÁÐ
ÆÇ× Ë¾ÉÅÆÇÄÇ¼× ÇÄÇ»Æ¹
½ÌÅÃ¹ ÊÈ¾ÃË¹ÃÄ× s È¾É¾ÅÇ¼¹
ÊÈÉ¹»¿ÆÕÇ ¥ÌÀÁÃÁ Æ¹½ ½ÁÊ
¼¹ÉÅÇÆ×  ÈÄ¹¼¹ËÇÅ  ÆÁÀÕ
ÃÇÈÉÇºÆÁÅÁ ÍÇÆÇ¼É¹Å¹ÅÁ 
ØÃÁÅÁÆ¹ÈÇ»Æ¾Æ¹ÊÌÐ¹ÊÆ¹ÅÌ
ÀÁÃ¹ Ë¹ÃÀ»¹Æ¹ÈÇÈÊ¹ sÀÀÆ¹
ËÕÊØ ¹»ËÇÉÃ¹ §Ä¾Æ¹ ±»¾ÏÕ
¹ÊÆ¹ s Ç ËÇ¼Ç ¿  ÎÇËÄÇÊØ
»ÁÈÉÇºÌ»¹ËÁÊÁÄÁÆ¾ËÄÕÃÁ»
ÈÇ¾À ¹Ä¾ÂÌÈÉÇÀq
¹ÀÆ¹ÐÌ ÒÇÂÆ¾»ÊÈ¾É¾
ÊÐÆ¼ÉÇÅ¹½ØÆÁÇºÀÆ¹ÆÌÅÌ
ÀÁÏÆ¹ÊËÄÕÃÁ ÒÇºÉÇÀÉÀÆØ
ËÁº¾ÅÇÄ º¾Ã¹ÉÁÂ½ÀÁ¹ºÇ
ÐËÃÇ »ÁÀÆ¹ÐÁËÁ  ½¾ À»ÌÐÁËÕ
ÈÇÄÍÇÆÐÆÁÂ
¹Ã¹½¾ÅÐÆÁÂ
Ë»É¹ºÇË»ÉÃÄ¹ÊÁÐÆÇ¾ÊËÉ¹
½Á ¹½¾»ÇÄÇ½¹É×ÊÈÉ¹»¿ÆØ
Ã¹ÃÇÍÇÆØ
½Ë¾È¾É ÅÇ¿Æ¹ »È¾»Æ¾
ÆÇÊË»¾É½¿Ì»¹ËÁ ÒÇ½ÉÌ¿ÆÂ
ÃÇÄ¾ÃËÁ» ÈÉÇÂÑÇ» ÊÃÄ¹½Æ¾

»ÁÈÉÇºÌ»¹ÆÆØ Â È½Ë»¾É½Á» 
ÒÇÌÊ¹ÃËÇÉÁsËÉÕÇÎÉÐÆ Â
ÑÊËÆ¹½ÏØËÁÉÐÆ s ÈÇ»ÆÇÄË
ÆÌÈÇ»ÆÇÅÌÉÇÀÌÅÆÆÏÕÇ¼Ç
ÊÄÇ»¹

¸Ã ¼¹ÉÆÇ  ÒÇ 
Ä×½Á ØÃ»½ÃÉÁÄÁÊ»ÇÊ¾É
Ï¾ Æ¹ÑÇÅÌ Å¹ÂºÌËÆÕÇÅÌ s
Æ¹ÑÁÅ ½ËØÅ ¦ÁÀÕÃÁÂ Å À¹
Ï¾ÌÃÄÆ
¹ÅÇ»ÃÄÁ ÇÊË¹ÆÆ Ë¹ÃËÁ
Ð¹É»ÆÇÅÌÀÁÃÁ À¼¹ÊÄÇÊ»Ë
ÄÇÂÇÈ¹Ä¹ÉÀÆÇº¹É»Æ¹À¹»
Ê¹  ½À»ÆÃÁÅ Ò¾º¾ËÇÅ º
¿¹ËÕÊÎÇ½ÁÆÃ¹ÅÁ»¾Ê¾Ä½ËÁ
¨ÇÉÌÐ s ÊÎ»ÁÄÕÇ»¹Æ º¹ËÕÃÁ
²¾ º È¹Ã Î ½ËÁ s ¹ÃËÇÉÁ
¨¹ÅoØËÕ ÈÉÇ Ï¾ Ê»ØËÇ ËÇÆÃÇ
¼Ç ÊÅ¹ÃÌ  ÆË¾Ä¾ÃËÌ Â »ÁËÇÆ
Ð¾ÆÇÊË À¹ÄÁÑÁËÕÊØ » ÆÁÎ Æ¹
½Ç»¼ÉÇÃÁ
½Æ¾ÅÆ¹ÉÇ½¿¾ÆÆØË¾º¾ 
p¦¹½q
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£´¬¨¥¦£´ª©ª¦¢¦¥¦¤¢©ª¦£ªª·
¾ÀÈ¾É¾ÐÆÇ ÒÇÄÕÍÉ¾½¦ÇºÄÕºÌ»Ä×½ÁÆÇ×
Æ¾ÇÉ½ÁÆ¹ÉÆÇ×ÇÊ»½Ð¾ÆÁÂ »ÆºÌ»ÉÀÆÇºÐÆÇ×
ÇÊÇºÁÊËÊË×Ë¹ÏÃ¹»Á»ÊØÆ¾ËÄÕÃÁ»ÁÆ¹ÎÇ½¹ÅÁ
Ë¹Æ½ÌÊËÉ× ¹Ä¾ÂÄË¾É¹ËÌÉÇ× ÊÇÏ¹ÄÕÆÇ
ÈÇÄËÁÐÆÁÅÁÊÈÉ¹»¹ÅÁ¦¹Ò¹½ÃÁÈ¹ÅoØË¹×ËÕ
ÂÇ¼ÇÀ¹»½ØÃÁÀ¹ÊÆÌ»¹ÆÆ×ÈÉ¾Å ÒÇÀÉÇÃÌ»
ÉÃÉÇºÁËÕÆ¹ÂÃÉ¹ÒÁÎË¹Æ¹ÂÉÇÀÌÅÆÑÁÎÄ×½¾Â
ÀÉÀÆÁÎÃÌËÇÐÃ»Ê»ËÌÂÇ¼ÇÊÈ¹½ÃÇÅÏØÅÁ
¹¿¹ÆÆØÇËÉÁÅ¹ËÁ»Ê¾Ê»ËÆÈÉÁÀÆ¹ÆÆØÂÊÈËÃ¹
Æ¹ÌÃÇ»Ï»À¹ÈÉÇ»¹½¿Ì»¹ËÁ»¿ÁËËØ»Ê¾ÆÇ»ÂÆÇ»
ÉÇÀÉÇºÃÁ »ÁÆ¹ÎÇ½Á »½ÃÉÁËËØÂÈÉÁÊÃÇÉ×»¹ËÁ
ÉÇÀ»ÁËÇÃ¾ÃÇÆÇÅÐÆÇÊÍ¾ÉÁ
¿¾»½ÉÌ¼¾Æ¹ÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÒÁÆÈÉÇ»Ç½ÁËÕÊØ»¾ÄÕ
ÅÁÈÉ¾ÊËÁ¿ÆÁÂ¥¿Æ¹ÉÇ½ÆÁÂ¦Çº¾Ä»ÊÕÃÁÂ¾ÃÇÆÇÅÐÆÁÂÍÇ
ÉÌÅª»ËÇ»¹¾ÃÇÆÇÅÃ¹®®ÊËÇÄËËØÏÁÃÄÁË¹ÃÉÁÀÁÆÏ¹ËÇ
É¹ÅÁË¹ÇÉ¼¹ÆÀ¹ËÇÉ¹ÅÁÇÉÌÅÌÊË¹ÄÁ¨É¾ÀÁ½¾ÆË¦¹ÏÇÆ¹ÄÕÆÇ
Ã¹½¾ÅÆ¹ÌÃ¬ÃÉ¹ÆÁ¨¹ËÇÆ ÇÄÇ»¹ÇÉ¼ÃÇÅË¾ËÌÇÉÌÅÌ
Ë¹ §ÈÃÌÆÊÕÃÇ ©¹½Á Ä¹¼Ç½ÂÆÇ¼Ç ÇÆ½Ì ¨Ä¹Æ¾Ë¹ ÄÕÍÉ¾½¹
¦Çº¾ÄØ ¨É¾ÀÁ½¾ÆË¬ÃÉ¹ÆÁ ÉÉ ¤£ÌÐÅ¹ ªÈ»
¼ÇÄÇ»¹ §ÈÃÌÆÊÕÃÇ ©¹½Á Ä¹¼Ç½ÂÆÇ¼Ç ÇÆ½Ì ¨Ä¹Æ¾Ë¹ ÄÕ
ÍÉ¾½¹¦Çº¾ÄØ Ä¹ÌÉ¾¹Ë¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇÈÉ¾Å ¼ ½ÇÃËÇÉ
¾ÃÇÆÇÅÐÆÁÎÆ¹ÌÃ ÈÉÇÍ¾ÊÇÉ É¾ÃËÇÉÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÊÕÃÇ¼ÇÌÆ
»¾ÉÊÁË¾ËÌ¾ÃÇÆÇÅÃÁË¹ÈÉ¹»¹®ÇÄÇ½
¦Çº¾Ä»ÊÕÃÁÂÇÆ½ ªËÇÃ¼ÇÄÕÅ ±»¾ÏØ ÇÍÏÂÆÇÈ½ËÉÁ
Å¹»½¾×ÈÉÇ»¾½¾ÆÆØÇÉÌÅÌ»ÆÈÉÇÈ¾ËÉÇ»ÊÕÃÌË¹ÊË»ÇÉ¾Æ
ÆØÄ¹¼Ç½ÂÆÇ¼ÇÇÆ½Ì¨Ä¹Æ¾Ë¹ÄÕÍÉ¾½¹¦Çº¾ÄØ
Á½¹ËÆÁÂ Æ¹ÌÃÇ»ÁÂ É»¾ÆÕ ÇÉÌÅÌ »ÁÀÆ¹Ð¹×ËÕ ÉÇºÇËÁ
Ä¹ÌÉ¾¹Ë¹ ¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇ ÈÉ¾Å À ¾ÃÇÆÇÅÃÁ  É  ÈÉÇÍ¾
ÊÇÉ¹ £ÇÄÌÅºÂÊÕÃÇ¼Ç ÌÆ»¾ÉÊÁË¾ËÌ ¿ÇÀ¾Í¹ ªË¼ÄÏØ  Ä¹Ì
É¾¹Ë¹ ¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇ ÈÉ¾Å À ÍÀÁÃÁ  É  ¹Ã¹½¾ÅÃ¹ ©¦
¤ÆÀºÌÉ¼¹  ¹Ã¹½¾ÅÃ¹ ¦¦ ¬ÃÉ¹ÆÁ ¥¾ÏØ  ¹Ã¹½¾ÅÃ¹
©¦ ª·Ä¹ÀÕ»¹  ÐÄ¾Æ»ÃÇÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆË» ©¦ ¾ËÊÇ»¹ 
©ªÉÆ½º¾É¼¹ Ë¹ ¦£ÌÀÁÃ¹  ØÃ ºÌÄÁ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾Æ È½ Ð¹Ê
ÈÄ¾Æ¹ÉÆÁÎÀ¹Ê½¹ÆÕ

¬ ÉÇºÇË ÇÉÌÅÌ »ÀØÄÁ ÌÐ¹ÊËÕ »Á
ÀÆ¹Æ Ì Ê»Ë ¾ÃÇÆÇÅÊËÁ  ¹Ã¹½¾ÅÃÁ
Æ¹ÏÇÆ¹ÄÕÆÁÎ Ã¹½¾ÅÂ Æ¹ÌÃ ¬ÃÉ¹ÆÁ 
©ÇÊË¹©ÌÅÌÆ ÈÉÇÍ¾ÊÇÉÁÈÉÇ»½ÆÁÎ
ÌÆ»¾ÉÊÁË¾Ë»
£ÌÄÕÅÆ¹ÏÂÆÇ× ÈÇ½× È¾ÉÑÇ¼Ç
ÇÉÌÅÌ ºÌÄÇ »½ÃÉÁËËØ ÌÆÃ¹ÄÕÆÇ¼Ç
È¹ÅoØËÆÇ¼Ç ÀÆ¹Ã¹ s Å¾ÅÇÉ¹ÄÕÆÇ¼Ç
ÊÁÅ»ÇÄÌ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ ÄÕÍÉ¾½¹ ¦Çº¾
ÄØ  »ÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÇ¼Ç Æ¹ Ð¾ÊËÕ ÉÐÐØ
À¹ÊÆÌ»¹ÆÆØ ¹ÆÃÇÅ ±»¾Ï ÈÉ¾Å À
¾ÃÇÆÇÅÃÁ » È¹ÅoØËÕ ÄÕÍÉ¾½¹ ¦Ç
º¾ÄØ Ç É¾Ð ¥¾ÅÇÉ¹ÄÕÆÁÂ ÀÆ¹Ã
ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ ÊÇºÇ× ÈnØËÁÅ¾ËÉÇ»Ì
ÃÇÅÈÇÀÁÏ×ÀÊÁÅ»ÇÄÐÆÇ×À¾ÅÆÇ×ÃÌÄ¾×½¹Å¾ËÉÇÅËÉÁÅ¾
ËÉÁÀÀÇºÉ¹¿¾ÆÆØÅÁ»ÊÎ ÈÇÐÁÆ¹×ÐÁÀÉ Ä¹ÌÉ¾¹Ë»
¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇÈÉ¾ÅÆ¹ºÉÇÆÀÇ»ÁÎÅ¾½¹ÄØÎÌ¿¾ÊÁÅ»ÇÄÐÆÇ 
ÒÇÈÉÁ»Á¼ÇËÇ»Ä¾ÆÆÃÌÄºÌÄÁ»ÁÃÇÉÁÊË¹ÆÊÈÄ¹»Á ÇËÉÁÅ¹Æ»
ÎÇ½ÌËÁÄÀ¹ÏÌÃÉ¹ÆÊÕÃÁÎÊËÉ¹Ë¾¼ÐÆÁÎÉ¹Ã¾Ë 
¬Ð¹ÊÆÁÃÁ ¿ ½ÉÌ¼Ç¼Ç ÇÉÌÅÌ ÈÉÇ¹Æ¹ÄÀÌ»¹ÄÁ ÈÉÁÐÁÆÁ Ë¹
Å¾Î¹ÆÀÅÁ ¼ÄÁºÇÃÁÎ ÃÉÁÀ  ØÃ ÇÎÇÈÁÄÁ Ê»ËÇ»Ì ¾ÃÇÆÇÅÃÌ Æ¹
ÈÇÐ¹ËÃÌ®®ÊËÇÉÐÐØ Çº¼Ç»ÇÉÁÄÁË¹ÌËÇÐÆÁÄÁÈÉÇ¼ÆÇÀÉÇÀ»Á
ËÃÌÊ»ËÇ»ÇÏÁ»ÄÀ¹Ï½ÇÉ ÒÇºÌ»ÉÇÀÉÇºÄ¾ÆÁÂÉÇÊÂ
ÊÕÃÁÅÁ »Ð¾ÆÁÅÁ È½ Ã¾É»ÆÁÏË»ÇÅ ÈÉÇÍ¾ÊÇÉ¹ ·¸ÃÇ»ÏØ Ë¹
ÐÄ¾Æ¹ÃÇÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆË¹ ©¦ ¦£ÌÀÁÃ¹ «¹ÃÇ¿ ºÌÄÁ ÇÃÉ¾ÊÄ¾Æ
ÈÇ½¹ÄÕÑÈ¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»ÁÉÇÀ»ÁËÃÌ¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇ¼ÇÉÌÎÌ»¬ÃÉ¹Æ
¦¹ÇÉÌÅË¹ÃÇ¿ºÌÄÁÈÉ¾À¾ÆËÇ»¹ÆÆÇ»»Á½¹ÆÆØÉÇºË¤¹
ÌÉ¾¹Ë» ¦Çº¾Ä»ÊÕÃÇ ÈÉ¾Å À ¾ÃÇÆÇÅÃÁ ª £ÌÀÆÏ   ¤¾ÇÆ
ËÕ» ¤£¹ÆËÇÉÇ»ÁÐË¹Æ 
§É¼¹ÆÀ¹ËÇÉÁ»È¾»Æ¾Æ ÒÇÈÉÇ»¾½¾ÆÆØÏÕÇ¼ÇÀ¹ÎÇ½Ì¼½ÆÇ
ÈÇÊÄÌ¿ÁËÕÊÈÉ¹»ÈÇÈÌÄØÉÁÀ¹ÏÆ¹ÌÃÁ»ÊÌÐ¹ÊÆÇÅÌÊ»Ë ½ÇÊØ¼
Æ¾ÆÆ×»À¹ÅÇÉÇÀÌÅÆÆØË¹ÀÅÏÆ¾ÆÆ×ÃÇÆË¹ÃË»Å¿»Ð¾ÆÁÅÁ
¾ÃÇÆÇÅÊË¹ÅÁÉÀÆÁÎÃÉ¹Æ ÉÇÀÉÇºÏÆÁÅÁÆÇ»ÁÎÊÈÄÕÆÁÎÈÉÇ
¼É¹Å ¹Ë¹ÃÇ¿ÊË¹Æ¾»ÁÀÆ¹ÐÆÇ×ÊÌÊÈÄÕÆÇ×ÈÇ½×
ÂÄ·§³¡ r
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ÎÑÒÀÍÍ²É ÄÇÂÎÍÈÊ  ÏÅÐØÈÉ ÂÎÃÍÈÊ

Ñâÿòî Îñòàííüîãî äçâîíèêà
íàøèõ ä³òåé  âèïóñêíèê³â  ñòàëî
íå ò³ëüêè ÷óäîâèì ñâÿòîì, ÿêå
óîñîáëþº óñå íàéêðàùå ó æèòò³ 
íîâ³ ìð³¿ é ñïîä³âàííÿ, øèðîêèé øëÿõ
ó ìàéáóòíº, þí³ñòü òà öâ³ò³ííÿ âåñíè.
Öå ñâÿòî ñòàº äëÿ íèõ ïåðøèì
âîãíèêîì ó íèçö³ ìàéáóòí³õ ïåðåìîã ³
äîñÿãíåíü.
Äëÿ íèõ ó ö³ äí³ â øêîëàõ, ã³ìíàç³ÿõ òà
ë³öåÿõ ëóíàº îñòàíí³é äçâîíèê.
Âèïóñêíèêè ³ç ñóìîì îçèðàþòüñÿ íà
ïðîæèò³ øê³ëüí³ ðîêè, ÿê³ âæå
íå ïîâòîðÿòüñÿ. Øê³ëüí³ ðîêè
ïîäàðóâàëè ¿ì áàãàòî ãàðíîãî 
çíàííÿ, â³ðíèõ äðóç³â, ïåðøå êîõàííÿ.
Âîíè ñòàëè ðîçóìí³øèìè, êðàùèìè ³
á³ëüø ñàìîñò³éíèìè. Ïîïåðåäó æ 
â³äïîâ³äàëüí³ ³ñïèòè ³ âñå æèòòÿ.
Äåðæàâà, îáëàñíà âëàäà, òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
äáàþòü ïðî ÿê³ñòü îñâ³òè þíèõ óêðà¿íö³â,
ïðèä³ëÿº âåëèêó óâàãó ³ âñ³ì ä³òÿì
çàãàëîì, ³ êîæíîìó îêðåìî.
Ùîá äàòè íàïóòí³ ïîðàäè, ïðèâ³òàòè ìîëîäü ç íîâèìè çì³íàìè ó æèòò³, äî
Ïåòðèê³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç ïðîô³ëüíèì âèðîáíè÷èì íàâ÷àííÿì ³ì. Ì.Â. ×è÷èêàëà

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÌÀÉ

Ëåîí³ä ÍÀÑÒÀ×ÅÍÊÎ

ÄÅ ÒÈ, ÌÎÂÎ?

Ïåòðèê³âñüêîãî ðàéîíó çàâ³òàâ
Ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà
áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Ãðèãîðîâè÷ ßöóáà. Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷ çàçíà÷èâ: Âàì äàíèé ÷óäîâèé ñòàðò
ó ìàéáóòíº. ² çà öå âåëè÷åçíà ïîäÿêà âàøèì â÷èòåëÿì  âîíè âñ³
ö³ ðîêè â÷èëè âàñ íå ëèøå ìàòåìàòèö³, óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ³ñòîð³¿,
àëå ³ íàâ÷àëè ãðîìàäÿíñüê³é
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïàòð³îòèçìó, ïîðÿäíîñò³, ÷óéíîñò³ ³ âçàºìîðîçóì³ííþ.
Ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Â. Ã.
ßöóáà â³äçíà÷èâ êðàùèõ â÷èòåë³â øêîëè ãðàìîòàìè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, à íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³ ïîäàðóâàâ ïðèíòåð.
Àëå íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì
äëÿ óñ³º¿ ãðîìàäè ñòàëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
äëÿ â³äêðèòòÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 2 âèä³ëåíî
ñóìó ó ðîçì³ð³ 1,5 ìëí. ãðí.
Åë³íà ÇÀÐÆÈÖÜÊÀ.
Õòî ìè áóäåì áåç ìîâè? Íåâæå óêðà¿íñüêèé íàðîä?
Âè ãàäàºòå ìè Óêðà¿íîþ áóäåì áåç ìîâè?
Ùî æ, áàæàþ òîä³ óêðà¿íñüêå â ñîá³ ïîáîðîòü,
Ñòàòè áèäëîì, ïðîáà÷òå, âñåñâ³òí³ì, ÷è âè íå ãîòîâ³?

Ìîâî óêðà¿íñüêà, äå òè ìîâî, äå?
ß ãóêàþ äî òåáå ïî ñåëàõ, ì³ñòàõ ³ ì³ñòå÷êàõ.
Õòî çà ðóêó òåáå ó íàðîä, ó íàðîä noâåäå?
Õòî íå çâàæèòü íà ñòðàõ ³ íà òðóä áåçêîíå÷íèé?

Áóòü ³çãîÿìè ç ñâ³ò³, äå âñÿêèé òîïòàòèìå âàñ.
Áóòü çíàðÿääÿì, ãàí÷³ðÿì â ðóêàõ ðîçòîðîïíèõ ñóñ³ä³â.
ß çâåðòàþñü äî òåáå, âåëèêèé, ìîãóòí³é Äîíáàñ!
ß íå õî÷ó, ùîá òè ³ ñåáå é Óêðà¿íó ï³äñèä³â.

×èì æå òè çàâèíèëà? Â³ä ÷îãî òàêà íåëþáîâ?
×îì òåáå çíåâàæàþòü, íå ëþáëÿòü caì³ æ óêðà¿íö³?
Ðóéíóâàííþ ñïðèÿþòü ³ íèùåííþ çíîâó ³ çíîâ.
×óæèíåöüêó âæèâàþòü, íàïîâíèâøè íåþ ïî â³íöÿ:

Õàðê³â, ì³ñòî ìîº, áàòüê³âùèíî ìîÿ,
Êðèì, Îäåñî, âåñü ï³âäåíü, Õåðñîí, Ìèêîëà¿â!
Óêðà¿íö³ ìî¿, âñå öå íàøà çåìëÿ.
Ìè ºäíàòèñü ïîâèíí³ â³ä êðàþ äî êðàþ!

Òåëå, ðàä³î, êíèãè, ãàçåòè, æóðíàëè, ê³íî,
Øêîëè, âóçè, öåðêâè, óñòàíîâè, äèòÿ÷³ ñàäî÷êè.
×è æ õîõëàì-óêðà¿íöÿì òîãî çðîçóì³òü íå äàíî.
Ùî ïîíèùåííÿ ìîâè - òî íàö³¿ ñìåðòü îñòàòî÷íà.

Ùî íàñ ä³ëÿòü, ä³ëèëè ³
áóäóòü ä³ëèòü
Ùîá íàä íàìè ïîâ³ê, ÿê áóëî, ïàíóâàòè...
Áà÷ó âàì âñå îäíî, çíà÷èòü, âàì íå áîëèòü,
Çíà÷èòü, âàì Óêðà¿íà íå Ìàòè, íå Ìàòè!
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Раїса
ХЕЙЛИК
(США)

МІСТ ЧЕРЕЗ ОКЕАНИ

(Продовження.
Початок в попередніх номерах).

КАРАЯКА
Життя в Караяці тривало
одноманітно,
його відрізняла відсутність будь-яких
подій, котрі б могли збудити
людей від летаргії щоденності. Кожен день був схожим
на попередній, а наступний
на той, котрий минув місяць
тому . Дякувати Богу, що я
мала добрі успіхи в школі й
що найбільше тішило мене
добрий прогрес в опануванні іспанської мови. Моя щоденна мандрівка до школи і
назад минала повз великий
двір, котрий вщент був заповнений квадратними цеглинами з матеріалу, що більшменш нагадував багно. Ці
будівельні вироби лежали
поряд, допоки остаточно не
висихали на сонці й на зміну
їм не розміщувалися інші,
нові. Нарешті, одного дня,
я побачила чоловіка, котрий
напружено працював наповнюючи дерев’яні форми,
сірою масою з глини. Здивована, я зупинилась, щоб
спостерігати цю процедуру.
Чоловік мішав і мішав, а тоді
наповняв масою дерев’яні
квадрати, я за цим пильно
придивлялась. Раптом, десь
здаля я почула мелодію таку
прекрасну, що вона мене відразу зачарувала, коротенька
прелюдія оркестри, тоді клич
в ріжок, наслідуванням сильного акорду фортепіано в
залунні
інструментальної
оркестри. Уся прилегла місцина наповнилась звуками
акордів прекрасного інструменту. Ритмічна мелодія
набувала інтенсивності й я
відчула себе немов би перенесеною в новий світ, про
існування якого до того не
знала . Прекрасна мелодія
як розпочалась так і раптово
скінчилася. Я почекала деяку хвильку, прислухаючись
уважно, але було чути лише
шкрябання лопати. Магія
перервалась так, як мильна
бульбашка.
На другий день я розповіла Весталії про почуту
музику. Вона ж пояснила,
що те що я чула, музичний
анонс до, так званої, мильної опери (soap opera), котру місцеве радіо передає
щодня в обідню пору. З того

Частина третя

дня я намагалася потрапити
додому неодмінно в обідню
перерву, аби слухати музику, котра заполонила моє
серце. Я всмоктувала кожен
звук, кожен акорд. Пройдуть
роки і я дізнаюся, що почуте
концерт Чайковського номер
один для супроводу з піаніно.
Отож, коли я отримала свою
першу чесно зароблено платню, то купила програвач і
часто слухала його.
Одного дня, повернувшись зі школи, я побачила
гостя в нашій хаті. Це був
чоловік легкої статури , темнуватої шкіри , як всі місцеві,
одягнений в лікі-лікі, національний костюм, котрий носять чоловіки у Венесуелі на
свята. Цей костюм шитий з білого льону. Піджак з довгими
рукавами має заокруглений
комір в стилі Неру, застібається ланцюжком, який називається іунта. Піджак має 5
гудзиків і не більше 4 кишень.
Одяг має чисті елегантні лінії
і традиційно носиться з босоножками (alpargatas) і шляпою лянеро (llanero). Лянеро
є венесуельський ковбой з
лугових пасовиськ. Для мене
було інтригою бачити такого
гостя. Коли я зайшла в хату,
мама попросила мене перекладати, що говорить цей чоловік, бо мама нічого не могла
зрозуміти з його слів . Тож я
й перекладала. Він місцевий,
мешкає тут в селі, має череду
корів, що дають йому досить
доходу, щоб жити розкішно.
Він шукає наречену, помітив
мене і прийшов просити мою
руку для шлюбу. Він запевняв,
що добре забезпечить мене
і допоможе родині також.
Моя мама сиділа заклякла з
скляним поглядом голубих
очей. Та раптом закричала:
"ЩО?!" Потім вхопила великого віника та словами прокляття кинулася на непрошеного нареченого.
Він підняв руки, щоб боронитись і здивовано питав
"Що сталося?". Мама підняла
мітлу знову і хоч мова не була
іспанська, але її голос безпомилково дав йому знати, як
вона чується і яка є її відповідь. Він кинувся тікати, як
заєць і час від часу озирався
чи хтось ще не женеться за
ним. Забрало часу поки мама
втихомирилась. Мабуть, цей
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випадок осточно
поставив крапку на
нашому житті в Караяці. Мої батьки почали готуватись до переїзду, знайшли
покупця на нашу хату, ладуючи пакунки що мали, сіли на
автобус до цивилізації.
….Подорож до цивілізації
була довга і напружена, безкінечні закрути на дорозі,
спека, пекуче сонце та годину за годиною хитанка з одного боку в інший, а ще ж треба
було подолати віддаль Ла
Гваїра - Каракас. Якось вже
ми витримали такі подорожні
тортури та після шести годин
в автобусі, прибули до цивілізації, столиці, Каракас.
Я майже не пам'ятаю чогось конкретного з тих своїх
перших вражень. Але все, що
бачила виглядало для мене
чудово: люди, будинки, великі простори без дерев, лише
пальми посаджені вздовж
вулиці, а далі гора, висока
гора, котра має сотні сходів,
що підіймаються вище і вище
і десь там на висоті є немов
би казковий парк « Ель Кальваріо». Він прикрашений забудовами з арками,статуями
і квітниками.

ЄЛЬ ПАРАЇСО
Так розпочався новий
розділ у нашому житті. Гарне
сонячне місто з іспанською
колоніальною архітектурою,
де не де з вкрапленнями
більш сучасних забудов. Через це інфраструктура міста
нагадувала
організований
хаос. Благальні колоніальні церкви, будинки кольору
пастель з їхніми декоративними дерев’яними гратами
на вікнах. В моїх дитячих очах
відбивалося все: безкінечні
вулиці, відблиск сонця, квітучі дерева, автомобілі, а головне люди, люди. Насолоджуючись з цього грандіозного
букету звуків і сюжетів, намагалась все відразу охопити…
Я спостерігала за продавцями на вулиці , розглядала їх
солом’яні брилі, ховаючись
під якими від пекучого сонця,
вони пхали поперед себе візочки, наладовані всілякими
напоями, їжею, помеленим
льодом, фруктами в більшості
не знані для нас.
Набережна
Корділ'єра
відгороджує
Каракас
від
морського побережжя. Місто розташувалося на висоті
900 метрів над рівнем моря.

Каракас розрісся в вузькій
долині, котра тягнеться попід
горою Авіла, висота якої є понад 2,200 метрів. Через таку
височінь столицю Венесуели іменують як Галузка Неба
(Sucursal del Cielo)….
Пам'ятається все уривками і як в тумані. Після поїздки
автобусом з центру Каракасу
ми зупинились в місцевості
Ель Параїсо (Рай), з одного
боку безкінечні поля і навпроти ряди великих металевих
будинків. Металеві будівлі це
товарні склади для імпортних
продуктів, а дерев’яні ящики
після розвантаження ставали
будівельним матеріалом для
помешкань місцевим. Поблизу масивного металевого моста, скільки оком можна
бачити, була цементова стіна і
паралельно до неї були сходи
аж до вершини стіни. Йдучи
за батьками ми піднялись до
вершини стіни, потім сходами
вниз, де коридором дійшли
до галявини, обгороженої з
обох боків, далі - підвищення
з кущами та малими деревами, а там виблискуюча річка.
Інстинктивно я смикнула мого
брата, щоб тримати його на
віддалі від річки, пригадавши
попередження Весталії про
піраньїв, кайманів та гадюк. А
річка була гарна і тішила мою
душу звабливою піснею, немов та казкова русалка.
Наше нове помешкання
була цементова одноповерхова структура, одні двері і
два вікна, що дивились у велике місто, немов якась невідома звірина. Мені сподобалось це тихе затишне місце
біля магічної річки.
В скорому часі мій вітчим
знайшов поблизу працю на
будові, а мама пообіцяла
змайструвати на подвір'ї піч
для випічки хліба. Потроху
ми почали роздобуте життя
в місті : мій вітчим почав ходити до праці зранку, а моє
завдання було понести йому
обід. Коли я приходила, він
спускав на мотузці порожнє
цеберко. Я ставила туди його
обід і він підіймав його на другий поверх, де він працював,
а я поверталась додому займатись домашніми турботами. Моя мама ще працювала
над будівлею глиняної печі.
Моя сестра і її рідня переселились по сусідству і ми стали
знову одна велика щаслива
родина.
Моя сестра і її чоловік
розповідали мені жахливі по-
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Написано: Книга Зоології... і
я була гордою її власницею,
я тримала ту книжку, переповнена лагідним настроєм,
сідала на ліжко і перегортала сторінки, котрі вражали
мене всілякими малюнками дивних звірів, хробачків ,
жучків, павуків, багато родів
птиць, морських і річкових
риб. Все це я розглядала з
великим задоволенням, забуваючи про світ навкруги, аж
поки голос мами не повертав
мене до дійсності.
Було досить праці в хаті і
довкола і я те все без нарікань
виконувала, але що найбільше ненавиділа так це - слідкувати за курчатами, котрі
наразі вже були "підлітками".
Гидкі птахи на довгих ногах
з кігтями на кінці, мішанина
пір'я та пуху, хижі очі та жовті бридкі дзьоби. Вони весь
час ганялись і клювали одне
другого без ніякої причини.
Не зрідка вони захворювали ,
чмихали й кашляли і я мусила
піймати кожну з них і насильно
запихати в гидкі дзьоби ліки,
котрі складались з посіченої
цибулі, змішаної з жиром.
Часами я спостерігала два
півні, кожний на своїй стороні
сітки-огорожі, пір'я шиї настобурчене в коло, все в крові
і озлоблені безупинно клюючи один одного через сітку, ця
сцена ще більше сконсолідувала мою ненависть до курей
взагалі. Мої батьки знайшли
школу, далеченько від нас,
і зареєстрували там мене, я
почувалась щасливою йти до
науки, незважаючи на віддаль. Дорога була досить довга через поля, через Парк
Канделярія та багато вулиць,
школа Капучінос - це колишній маленький монастир. Стара колоніяльна архітектура з
широкими спереду колумнами, високі вікна з гратами та
масивні овальні подвійні двері з тяжкого темного дерева
повного опуклих цвяхів. Кілька тижнів, стоячи при дверях
базару, оплатилось, бо мою
маму визнали як повноправного члена базару, де вона
отримала своє місце торгівлі,
була цим задоволена як також ми всі.
Внедовзі нам в школі сказали прийти не снідавши і з
одним батьком . Ми маємо
отримати дозу ліків для очищення нашої системи. Вечером мені мама наказала не
осоромити її, бути гордою,
бути першою в лінії, не по-

казати ніякого страху будь
що. Я подумала їй легко це
говорити, бо не вона отримує ту неприємну медицину.
Моя щойно знайдена нова
шкільна приятелька, Марія
Рейес, описала як жахливо
смакує та медицина і яке зле
почування після неї і що школа робить це раз на рік, щоб
запобігти від якогось глистяка. Ох, як я переживала тієї
ночі, уявляючи, що всякого
роду монстри мордують моє
мале тіло. На другий день
ми явились в школі, очікуючи на наші тортури. Вийшло
декілька вчителів, тримаючи
великі ложки і фляшки з зеленуватою рідиною, сказали
всім стати в чергу і хто є доброволець бути першим. З
почуттям кінця світу я підняла
руку і зробила крок вперед.
Медсестра наповнила ложку
цією зеленуватою рідиною і
наказалі мені її проковтнути.
По-геройськи я відкрила рот
і відчула неприємно смакуючу
рідину, котру я проковтнула.
Я побачила знак схвалення в
синіх очах моєї мами.
Я відчувалась щасливою
мати нову приятельку Марію
Рейес, вона дійсно була гарна дівчина, хоч трохи соромлива і не дуже охоча до читання книг, що розчаровувало
мене, бо я хотіла з кимось
поділитись книжками. Марія
запросила мене, також інших
дівчат, до її дому, ми розважались звичайними дитячими
іграми, наповнюючи атмосферу сміхом і радістю, лиш
час від часу її було закликано
до хати. Кожного разу вона
виходила звідти із стривоженим виглядом на обличчі. І
навіть діти розуміли, що нам
слід поводитися більш обачно. …
Я зауважила, що в їх родині батька називали Пан
Рейес, замість папа чи тато,
він був грубуватий, маленький, темний, опецькуватий
чоловік з вусами, як щітка для
миття підлоги. А ще - недобрий погляд з-під кошлатих
брів. Його низький голос був
гаркавий, з короткими наказами. Я спостерігала, які
боязливі були його доньки в
його присутності. Це був мій
перший досвід дізнатися, що
то є таке латинське мачізмо.
А саме, вийняткова віра в вищості чоловіків над жінками,
де з перебільшенням відкидається вся"жіноча" ласкава
гідність. Цей доказ мачо, де

існує цілковита домінація
над жінкою та дітьми, згидилась мені відразу і я більше
ніколи не вернулась до хати
Марії Рейес.
Час від часу мама приносила мені книжку. В цей
час я вже була власницею
колекції деяких книжок, котрі я обожнювала. Скандинавські Казки, Китайські
Казки, моя улюблена книжка
зоології, дві книжки, що мені
подарувала мадам ТаркханМуралов, плюс ще кілька.
Мій брат отримав трьохколесний ровер від його
батька, і ганяв ним по городі
за сполоханими курми, з голосливим кряканням, втікаючи з його дороги. Він любив їх
переслідувати, а я з лукавою
насолодою наглядала з мого
вікна, як кури підстрибували,
втікаючи з переляку. Тільки
мої батьки запалювали глиняну піч, я відразу ховалась в
хату, бо остерігалася вогню.
Воно мені нагадувало місце в Німеччині під час війни,
на залізнодорожних рейках
горіли вагони і ми мусіли перейти через те пекло вогню,
мої батьки тримаючи мене
за руки бігли, наказуючи мені
не боятись, а бігти якнайскорше до затишного місця
на другому боці. Та в ті хвилини біганини пеклом мене
охопила паніка і я вирвалась
з їхніх рук, вони проскочили,
а я лишилась, не зважаючи
на їхні благання проскочити
вогняну завісу . Я і до нині не
пам'ятаю як мене все таки
переправили до безпечного
міця…
Також, коли я була на базарі, йдучи біля прилавків, де
продається м'ясо, мені було
дуже тяжко, інстинктивна
нудота опановувала мене.
Все це, гадаю, знову ж таки
через спогади війни у Німеччині. Де одного дня після
бомбардування ми вийшли
з бункера, і перед моїми
очима картина: прекрасний
парк перетворено в хаотичну
руїну, гілля і тіла. Я й нині подумки бачу гарного блондина солдата, на ношах, його
голова повернута в один бік,
його очі закриті і його
розірвана середина з
вивернутими кишками,
кров і висяче м'ясо. Мої
очі прикуті до його порваної уніформи і його
розірваної середини.
Він і нині, як живий в
моїй пам'яті….
•

Далі буде
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дії, котрі траплялися в ляносі
(низинна місцевість у Веннесуелі). Адже вони зовсім нещодавно залишили ті місцини. Один лянеро розповідав
моїм рідним, як визволитись
з пащі анаконди. Як відомо,
анаконди, це найбільші гади
в світі, їх безліч в лянос. Він
зокрема радив: "Як ти помилишся і тебе вхопить анаконда, мудрість є відразу не
виривати руку чи ногу, а посунути глибше в пащу великій
гадюці. Бо зуби анаконди є
під кутом 45 градусів всередину, і анаконда хоч міцна,
але вона повільно береться
вкусити надійніше, відкриває
пащу і в цей момент треба
висмикнути руку чи ногу". Лянос є жорстока рівнина, місце
двох сезонів, дощове з черня
до жовтня... і засуха з листопада до квітня. Там є багіос
(bajios), це є регіони низин
неподалік річок, вони покриті
водою, але в сухий сезон цілком висихають в листопаді чи
грудні. Стік води бідний, глиняний грунт кислуватий, лиш
кілька дерев пристосованих
до цього регіону, одне з них
є морічалес (morichales) - рід
пальми, росте понад річкою
і досягає 18 метрів висоти,
витримує затоплення. Пальми морічаль є досить продуктивна, дає іжу для людини
та звірів, листя для будови,
волокно для плетіння гамаків
та полотна. Там є особлива
рослина, пристосована проти
вогню, має дуже тверду кору,
це чапароте (chaparote), котре має 2 сантиметри серцевини і округлене корою в 2 см
товщини. Зі звірів, там є капібари (capibaras) - це гризуни,
котрі вживаються як риба через їхнє проживання коло чи у
воді, багато екзотичних птахів
та звірів. Щоб там жити ти мусиш любити лянос і адаптувати себе до унікально жорстокої зміни клімату. Словом ті
краї є не для слабодухів….
З часом, глиняна піч була
збудована, мама дістала з
дюжину курчат, посадила
город. І знову взялася за випічку пончиків. Двічі на тиждень наповняла ними свого
великого кошика та раненько
вирушала на базар і за кілька
годин поверталась додому зі
всякого роду харчем, а часами із КНИЖКОЮ для мене.
Моя перша книжка ось тут…
Титул обведений великими чорними літерами, а під
ними колаж на теми рироди..
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ
Ã²ÐÍÈÖÒÂÀ Ì. ÊÀÒÎÂ²ÖÅ (ÏÎËÜÙÀ) ÏÐÎÔÅÑÎÐ
Þ. ÄÓÁ²ÍÜÑÜÊ² ÑÒÀÂ ÏÎ×ÅÑÍÈÌ ÄÎÊÒÎÐÎÌ ÍÃÓ.
Çã³äíî ïîïåðåäí³õ äîìîâëåíîñòåé ³ çà çàïðîøåííÿì ðåêòîðà
ÍÃÓ àêàäåì³êà ÀÍ Óêðà¿íè Ã. Ã. Ï³âíÿêà â óí³âåðñèòåò³ ïåðåáóâàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ãîëîâíîãî ³íñòèòóòó ã³ðíèöòâà ì.Êàòîâ³öå (Ïîëüùà) ïðîôåñîð Þ. Äóá³íüñüê³ ç äðóæèíîþ ïàí³ Ñ.
Äóá³íüñüê³. Ó çóñòð³÷àõ ³ ïåðåãîâîðàõ ç äèðåêòîðîì Þçåôîì
Äóá³íüñüê³, ïðîâåäåíí³ «êðóãëîãî ñòîëó» ç ñó÷àñíèõ ïðîáëåì
ãåîìåõàí³êè, ãåîô³çèêè, ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì áðàëè ó÷àñòü
ïåðøèé ïðîðåêòîð ïðîô. Ï.². Ï³ëîâ, ïðîðåêòîð ç ì³æíàðîäíèõ
çâÿçê³â ïðîô. Î.Ì. Øàøåíêî, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè ïðîô.
Î.Ñ. Áåøòà, íà÷àëüíèê ÓÌÇ ïðîô. Ì.Â.Ðîãîçà, äåêàí ÃÔ ïðîô.
Â.². Áóçèëî, äèðåêòîð ²ÅÅ ïðîô. Î.Á.²âàíîâ, äèðåêòîð IE ïðîô.
Î.².Øàðîâ, äåêàí ÔÁ ïðîô. I.I. Óñèê, çàâ. êàôåäðè ÏÐÐ ïðîô. B.I.
Áîíäàðåíêî, äèðåêòîð Öåíòðó óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿ ñï³âïðàö³
äîö. Ð.Î. Äè÷êîâñüêèé, íà÷àëüíèê ÍÄ× äîö. Î. ª. Õîìåíêî.
À ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðàäè ÍÃÓ â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà
öåðåìîí³ÿ ââåäåííÿ ó Ïî÷åñí³ äîêòîðè Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî
óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîðà Þ.Äóá³íüñüê³. Ðåêòîð ÍÃÓ àêàäåì³ê ÀÍ
Óêðà¿íè Ã. Ã. Ï³âíÿê ³ ÷èñëåíí³ âèñòóïàþ÷³ ðîçïîâ³ëè ïðèñóòí³ì
ïðî âèñîê³ çàñëóãè ïîëüñüêîãî ïðîôåñîðà ïåðåä Íàö³îíàëüíèì
ã³ðíè÷èì óí³âåðñèòåòîì. À ðîç÷óëåíèé äèðåêòîð Ãîëîâíîãî
³íñòèòóòó ã³ðíèöòâà ùèðî ïîäÿêóâàâ êîëåãàì, çà ñï³âïðàöþ ³
ïîáàæàâ óñ³ì ïîäàëüøîãî ïðîöâ³òàííÿ ó çàãàëüí³é ñïðàâ³.
Íà ñâ³òëèí³: ðåêòîð ÍÃÓ Ãåííàä³é Ï²ÂÍßÊ
â³òàº ùå îäíîãî Ïî÷åñíîãî ïðîôåñîðà Íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó.
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Â ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ² ÔÐÀÍÊË²Í.
Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò íàìàãàºòüñÿ óñ³ëÿêî
ðîçâèâàòè ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè. Äî íàéö³êàâ³øèõ ïðîåêò³â 2010
ðîêó ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ â³äíåñòè ñòâîðåííÿ á³çíåñ-øêîëè óí³âåðñèòåòó Ôðàíêë³í (ì. Êîëàìáóñ, ÑØÀ) íà áàç³ Íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó (ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê). Ñàì êåð³âíèê ö³º¿
ïðîãðàìè Ôðàíêë³í Äóãëàñ Ðîññ â ÍÃÓ ïðîâ³â ïðåçåíòàö³þ MBÀïðîãðàìè. Ôðàíêë³í-óí³âåðñèòåò ìàº ì³æíàðîäí³ MBA-ïðîãðàìè â Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èí³, Ìàêåäîí³¿, Êèòà¿, Òóðå÷÷èí³, Âºòíàì³.
Äëÿ ï³âäíÿ Óêðà¿íè é ÍÃÓ öå ïåðøà êëàñè÷íà àìåðèêàíñüêà
ïðîãðàìà MBA (Master of Business Administration). Ñëóõà÷³ çìî-

æóòü â³äíèí³ îòðèìàòè îäíó ç íàéâ³äîì³øèõ àìåðèêàíñüêèõ
óí³âåðñèòåòñüêèõ á³çíåñ-îñâ³ò â Óêðà¿í³, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç 10
åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âåëèêà ïîçààóäèòîðíà
ðîáîòà. Çàíÿòòÿ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ó âèõ³äí³ äí³ òà ââå÷åð³ ³ çà
ïîòðåáàìè ñëóõà÷³â. Âñ³ çàíÿòòÿ ïðîâîäèòèìóòüñÿ àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ.
Âèïóñêíèêè îòðèìàþòü äèïëîì Master of Business
Administration óí³âåðñèòåòó Ôðàíêë³í.
²íôîöåíòð ÍÃÓ.
Íà ñâ³òëèí³: êåð³âíèê ïðîãðàìè Ôðàíêë³í Äóãëàñ
ÐÎÑÑ ïðîâ³â ïðåçåíòàö³þ ÌÂÀ â ÍÃÓ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè ÒÊÀ×ÅÍÊÎ.
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ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 3 ËÈÏÍß Â²ÄÁÓËÀÑÜ
ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ, ÂÆÅ 47-À ÇÓÑÒÐ²×
ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â ÍÃÓ.
Âèïóñêíèêè-ã³ðíèêè ð³çíèõ ðîê³â ïðè¿õàëè äî ð³äíî¿
Àëüìà-ìàòåð ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â íå ò³ëüêè íàøî¿ êðà¿íè,
àëå é ³ç çàêîðäîíó.
Çóñòð³÷åé ïîä³áíîãî ìàñøòàáó íå âëàøòîâóº æîäåí
âóç íàøîãî ì³ñòà. Ò³ëüêè äî ÍÃÓ âæå 47 ðîê³â ïîñï³ëü
êîæíó ïåðøó ñóáîòó ëèïíÿ ïðè¿çäèòü âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü
êîëèøí³õ ñòóäåíò³â, ùîá ïðèâ³òàòè ð³äíèé âóç ³ çóñòð³òèñÿ ç äîðîãèìè äðóçÿìè-îäíîêóðñíèêàìè. Ùèðî â³òàâ
ãîñòåé ðåêòîð Ãåííàä³é Ï³âíÿê. Ùåìîì ó ñåðö³ â³äëóíþâàëè ï³ñí³ ó âèêîíàíí³ êîëèñü â³äîìîãî íà óñ³é òåðèòîð³¿
Ñîþçó ã³ðíèöüêîãî àíñàìáëþ åëåêòðîìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â «Òåðèêîí».
Çâè÷àéíî æ, íå îá³éøëîñÿ áåç íàãîðîäæåííÿ. Ðåêòîð
ÍÃÓ, àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè Ãåííàä³é Ï³âíÿê îñîáèñòî
íàãîðîäèâ â³äçíàêàìè: «Çà â³ääàí³ñòü ã³ðíè÷³é ñïðàâ³»
ãîëîâó Àñîö³àö³¿ âèïóñêíèê³â ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó Ìèêîëó Çàãðóííîãî, «Çà ò³ñíèé çâÿçîê ç óí³âåðñèòåòîì»
êîìïîçèòîðà, ïðîäþñåðà Îëåêñàíäðà Ïîãîðºëîãî, «Íàéñòàð³øèé âèïóñêíèê çóñòð³÷³» ôðîíòîâèêà Ïåòðà Áàøëèêîâà ³ â³äçíàêîþ «Çà ïðîôåñ³éíó ã³äí³ñòü» áóëî íàãîðîäæåíî Âîëîäèìèðà Ìîëîæåíà, âèïóñêíèêà 70-ãî ðîêó,
ì³í³ñòðà ³íôîðìàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà
2007-2009 ðîê³â.
Çà òðàäèö³ºþ íà çàê³í÷åííÿ â³òàëüíî¿ ÷àñòèíè ó çàë³
ïðîëóíàëà ï³ñíÿ ï³ä íàçâîþ «Ïðîùàëüíèé âàëüñ», ìóçèêà òà ñëîâà ÿêî¿ áóëè íàïèñàí³ ã³ðíè÷èì ³íæåíåðîì é
âîäíî÷àñ çàñëóæåíèì àðòèñòîì Óêðà¿íè Â³òàë³ºì Ñàôîíîâèì. ¯¿ çàëþáêè ï³äñï³âóâàëè óñ³ ïðèñóòí³.
Îëüãà ÞÄ²ÍÀ, ñòóäåíòêà ÍÃÓ.
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• ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА

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

Щ О ТА К Е — С В ЯТІС ТЬ?

В Біблії написана Божа вимога "Будьте святі, — Я-бо святий!"
(І Петра 1:16). Що означає бути
святим?
Саме слово "святий" переважно пов’язане з релігійним життям, тому що релігія і святість завжди взаємопов’язані. В Біблійних
книгах Старого Заповіту, в першу
чергу, святість стосується Бога.
"Свят, Свят. Свят, Господь!" (Іс.
6:3). Святість не стільки є атрибутом Божого характеру, скільки
стосується самої основи Його буття, Його суті. Крім того, саме слово
"святий" означає - відокремлений,
окремий, відмінний, Бог відрізняється від Свого творіння. Природа
живого Бога зовсім інша, ніж природа людини і природа цього світу.
Бог каже: "Я - Бог, а не людина, серед тебе Святий" (Ос. 11:9). "Мої
думки - це не ваші думки, та й ваші
дороги - не Мої дороги, - говорить
Господь" (Іс. 55:8). Це я цитував
книги пророків Осії та Ісаї. Божа
святість вказує на Його абсолютну
моральну досконалість і проявляється в абсолютній праведності і
чистоті.
Чому в Старому Заповіті Бог
називає святим народ Ізраїля?
Написано в книзі Повторення
Закону: "бо ти святий народ для
Господа, Бога свого, - тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був
Йому вибраним народом, зо всіх
народів що на поверхні землі."
(Повт. Зак. 7:6).
Народ Ізраїля відокремлений від інших тому, що Бог відділив його. Через те він названий в
Старому Заповіті святим, а не за
якісь особливі заслуги чи якусь
виняткову вартість, чи гідність
або достойність, але через факт
відокремлення.
Чи таке саме значення має
слово "святий" в Новому Заповіті,
в Євангелії?
В Новому Заповіті так само
Бог називається Святим Отцем,
Ісус Христос - Святим Сином Божим і Дух Божий - Святим Духом.
Проте, є деяка відмінність в значенні слова "святість" в книгах
Старого Заповіту і в Євангелії.
Святість Божого народу, віруючих
Нового Заповіту не обумовлюється тільки зовнішністю, яка проявлялась переважно в ритуалах,
що особливо вимагалось в Старому Заповіті важливо підкреслити свідоцтво про самого Ісуса
Христа, Святого Божого, Котрий
був і Сином людським, прожив
Своє життя в абсолютній святості,
праведності і чистоті. Написано
в посланні Петра, що "Не вчинив
Він гріха, і не знайшлось в устах
Його підступу" (І Петра 2:22), і в
наслідку Його відкуплюючої жертви, віруючи в Нього не тільки проголошуються праведниками, але
реально прилучаються до правдивої святості. Написано в листі
до Євреїв, що "ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа
один раз" (Євр. 10:10). А в Старому Заповіті освячувались постійними жертвами тварин. Відповідно святість в Новому Заповіті стає
надбанням всіх віруючих. Всі ві-

руючі називаються святими через
жертву Ісуса Христа.
Проте віруючі послідовники
Христа переважно не уподібнюють
себе до святих чи, скажімо, не уважають себе святими.
Кожний з нас усвідомлює боротьбу з гріхом і щоденними упадками, більшими чи меншими. Ми
щоденно молимось "прости нам,
Отче наш, провини наші".
Наша святість, так само як і
прощення, нерозривно пов'язані
з Богом і Його дією в нашому житті. Так як і прощення, святість не є
щось, що ми набуваємо, вважаючи, що ми кращі від інших. Слово
"святість" відноситься не до тих,
хто досягнув великого духовного
успіху, але до всіх дійсно віруючих,
бо всі справжньо віруючі освячуються в Ісусі Христі. Так написано в
І Кор. (1:30): Лев: А з Нього, тобто
Ісуса Христа, ви в Христі Ісусі, що
став нам премудрістю від Бога,
— праведністю ж, і освяченням, і
відкупленням. Іншими словами,
в Ісусі Христі наша праведність,
святість і спасіння. Отож, святість
в Новому Заповіті - це внутрішня
дійсність, реальність досяжна для
кожного, хто належить Христові.
Святе життя - чи це Бог вибрав
для нас, чи ми самі вибираємо?
В книзі Левіт (20:7) написано: "І ви будете освячуватися, і
будьте святі, бо Я - Господь, Бог
ваш!". Це була Божа постанова
для Ізраїльського народу, їхнім
обов’язком було освячуватись від
всього злого і нечистого, щоб бути
відокремленими для виконання
Божої цілі. Ізраїльській нарід жив
серед народу, який не знав живого Бога. Їхніми богами були різні
ідоли з матеріалу, а також тварини
і природні явища, яких вони не розуміли. Бог об’явився Ізраїлеві як
живий єдиний Бог, щоб через цей
нарід послати в світ Свого Сина Ісуса Христа для спасіння людей. Так
що святість була їхнім обов’язком.
Святість будується на наших
взаєминах з Богом. Бог в Ісусі
Христі пропонує нам, безумовно,
любов. Від нас залежить, чи ми
приймаємо цю любов, чи відкидаємо. Коли приймаємо, тоді вона
змінює наше серце, наше життя
і ми живемо згідно Божих заповідей, тобто стаємо через Ісуса
Христа святими. Коли ми не приймаємо Божої любові, відкидаємо,
тоді ми живемо за грішною нашою
природою, задовольняючи пожадливості тіла.
Бог наказує, щоб ми були святими, щоб ми могли уподібнюватись до Ісуса Христа і були такими,
як Він бажає нас бачити.
І чим більше ми віддаємо себе
Йому, тим ближчі зв’язки маємо з
нашим Творцем. Святість - це щоденний вибір, щоденне рішення,
яке ми приймаємо.
В книзі Левіт в двадцятому
розділі описуються Божі постано-

ви проти гріхів, які каралися смертю, як жертвоприношення дітей
ідолові Молохові.
Молох - це огидний ідол, якому приносили в жертву дітей, як і
Ваалові, фінікійському ідолу, богу
сонця. Законом заборонялися
звертання до духів померлих та
чарівників, перелюб та гомосексуалізм, інші сексуальні збочення.
Написано:
"І ви будете освячуватися і
будьте святі, бо Я - Господь, Бог
ваш!" (Лев. 20:7). Нам важко сьогодні зрозуміти, як могли батьки
спалювати своїх дітей, приносячи їх в жертву якомусь камінному
боввану.
Однією з причин такої ганебної поведінки було неуцтво. В нашому суспільстві такого не стається. Проте наше суспільство, як і
інші так звані цивілізовані, освічені
люди чинять моральні злочини.
Звичайно, дітей не спалюють для
якогось ідола, але ще ненароджених дітей убивають і це дозволено
робити законом.
Сучасна культура нахваляється новими досягненнями, проте
ми не дуже відрізняємось від часів поганської культури. Перелюб,
гомосексуалізм та інші збочення
сьогодні в багатьох культурах злегалізовані - це вважається нормальним явищем. В США мільйони
звершують аборти. Чи це не є приношення в жертву життя невинної
дитини, щоб бути вільному, чи вільній, бо, мовляв, народжена дитина
принесе нові обов'язки,змінить
якість життя?
Суспільство - це не тільки школа, а й сім’я...
В книзі Повторення Закону,
в 6:7, написано: "І пильно навчиш
цього синів своїх, і будеш говорити
про них, як сидітимеш удома, і як
ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш".
Це відноситься і до обов'язків
батьків 21-го століття — виховувати дітей в добрій моральній поведінці й пошані до Бога. В 20 і 21
віршах говориться: "Коли запитає
тебе син твій колись, говорячи:
"Що це за свідоцтва й постанови
та закони, що вам наказав Господь, Бог наш?" то скажеш синові
своєму: "Ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із
Єгипту сильною рукою." Бог і нас
звільнив з неволі гнобителів, але
ми залишились з рабським менталітетом, рабами гріха, практикуючи зло і неправду.
В листі до Колосян (3:5-6)
написано: "Отож, умертвіть ваші
земні члени: розпусту, нечисть,
пристрасть, лиху пожадливість та
зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за
них на неслухняних."
Чому блуд, нечистота, пристрасть, лиха хтивість та зажерливість названі ідолослужінням?
Коли такі речі стають на пер-

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.

шому місці, стають центром людських бажань, цінностей та впливів, усуваючи віру до Бога і віру в
Нього, то це є ідолослуженням.
Все, що ми ставимо на місці Бога,
є ідолом. Ніщо не може бути вище
від спорідненості з Богом та Його
Словом, як про це об'явлено в Біблії. Життя для Бога вимагає від
нас зусиль. Тому написано: "Отже,
зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя,
добротливість, покору, лагідність,
довготерпіння" (Кол. 3:12).
Звичайно, що своєю силою
волі людина не може догодити Богові і жити святим життям.
Тому апостол Павло пояснює
для свого учня Тита, що з'явилася
Божа благодать, яка спасає всіх
людей і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських
пожадливостей, жили помірковано
та праведно, і побожно в теперішнім віці" (2:11-12).
А як зрозуміти "з’явилася
Божа благодать?"
Бог передусім ставиться до
людей з любов'ю. Написано в
Євангелії апостола Івана (Ів. 3:1617): "Так-бо Бог полюбив світ, що
дав Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не
згинув, але мав життя вічне. Бо Бог
не послав Свого Сина на світ, щоб
Він світ засудив, але щоб через
Нього світ спасся."
Протягом усієї історії людства Бог дає грішним людям нагоду відвернутись від злих вчинків
й прийняти Його любов. І тільки
тоді, коли цю нагоду людина відкидає, приходить справедливий
суд. Біблія дуже ясно попереджує,
що Божа любов не основується
на людських заслугах чи людській
праведності. Бог каже: "Не через
численність вашу понад усі народи
Господь уподобав вас та вибрав
вас, бо ж ви найменші зо всіх народів, але з Господньої любови
до вас..." (Пов. Зак . 7:7-8)) Цими
словами Бог звертається не тільки
до Ізраїля, але до всіх народів, які
бажають Йому служити. Нащо погибати, коли небо, вічність,чекає
кожного, хто приймає Божу любов.
Проте вибір за вами.
Апостол Петро в І Посланні (2:9)
пише до віруючих: „народ святий,
люд власности Божої, щоб звіщали
чесноти Того, Хто покликав вас із
темряви до дивного світла Свого."
"Святий народ", чи тут йде
мова про Ізраїль чи якийсь інший
народ має на увазі апостол Петро?
Апостол Петро тут звертається до Христової Церкви, яка уже не
є відокремленість і посвяченість
народу, але внутрішня реальність,
завдяки якій триває поступове переображення. Остаточна ціль Ісуса Христа в тому, щоб поставити її
Собі славною Церквою, що не має
плями, чи вади, чи чогось такого,
але щоб була свята і непорочна
(Еф. 5:27). Досягнення досконалої
святості можливе не через діла,
але за допомогою віри. Окрім святості, яка первісно дається нам у
вірі, необхідно зростати в святості через щире викорінення гріха і
дари досконалої любові.
Амінь.
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ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× ÂÀÑÈËÅÍÊÎ (27.06.1920 ð. - 30.03.2010 ð.)
27 ×ÅÐÂÍß Â²ÄÇÍÀ×ÈÂ ÁÈ 90-Ð²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ Â²Ä ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß... ÍÅÏÎÏÐÀÂÈÌÀ ÂÒÐÀÒÀ ÍÅ ËÈØÅ ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯, À É ÑÂ²ÒÎÂÎ¯
«ÌÅËÜÏÎÌÅÍÈ», ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ É ÒÅÀÒÐÓ. ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌßÒÜ
ÏÐÎ ÂÈÇÍÀ×ÍÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ, ÏÎÅÒÀ É ÏÅÄÀÃÎÃÀ, ÇÎËÎÒÎÌ ÂÈÊÀÐÁÓªÒÜÑß Ó ÑÅÐÖßÕ ÉÎÃÎ ØÀÍÓÂÀËÜÍÈÊ²Â, Â ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ, ÊÓËÜÒÓÐÈ É ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ.
Íàïåâíî, ùî íå ëèøå ÿ ëþáëþ îòðèìóâàòè ëèñòè. Ïîãîäüòåñÿ, àäæå áàãàòüîì ³ç íàñ
ïðèñóòí³é, ìîæëèâî íå ìîäíèé òåïåð, àëå
öåé îñîáëèâèé ñåíòèìåíò. Òî æ êîëè â ïîøòîâ³é ñêðèíüö³ çíàõîäæó çâè÷íèé êâàäðàòèê ÷è ïðÿìîêóòíè÷îê, òî ðàä³þ ¿ì, íåìîâ
çóçòð³÷³ ç äîðîãèìè ëþäüìè. À ÷îìó á ³ íå
ðàä³òè? Àäæå ëèñòè - öå ïîñëàíö³ â³ä ïðèÿòåë³â, äðóç³â ÷è îäíîäóìö³â, àáî â³ä ðîäè÷³â ç Óêðà¿íè, ÷àñîì ç ³íøèõ êðà¿í, ³,
çâè÷àéíî â³ä äðóç³â é ïðèÿòåë³â ç Àìåðèêàíñüêèõ Øòàò³â. Òóò ùå äî òåïåð çáåð³(¯õ Ñâ³òë³é Ïàìÿò³ ïðèñâÿ÷óþ) ãàºòüñÿ äàâíº ïðàâèëî: íàäñèëàòè ëèñò³âêè
äî Ð³çäâà, íà Äí³ íàðîäæåííÿ, â Äåíü ÌàÎêñàíà ÌÀÊÎÂÅÖÜ,
òåð³, Áàòüêà, äî ð³çíèõ ³íøèõ ðîäèííèõ íàÑ³ôîðä, Â³ðäæèí³ÿ, 27.06.2010 ð.
ãîä. Öå ðàäóº, àäæå òåïëî ëèñòîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ íå ïîð³âíÿòè äî ÿêî¿ñü òàì, ìîäåðíîâî¿, õî÷ ³ çðó÷íî¿, åëåêòðîííî¿
«...Íåõàé æå Òàòî ñïî÷èâàº, ç Áîãîì,
ïî÷òè, ÿêó íàçâàëè ÷óäåðÆèòòºâèé øëÿõ áóâ â íüîãî íå ëåãêèé.
íàöüêèì «å-ìåéëîì». Êîëè æ,
Òåïåð âæå â³í ó Áîãà çà ïîðîãîì,
÷èòàþ÷è ëèñòà, äåðæèø ó ðóÏîòîéá³÷... Ñïîê³é Â³÷íîñò³ ÿñíèé».
êàõ àêóðàòíî, âëàñíîðó÷ íà(Óðèâîê ç â³ðøà Ðîñòèñëàâà Âàñèëåíêà,
ïèñàíèé ³ çààäðåñîâàíèé òîá³
÷åðâåíü, 2007ð.).
ëèñòîê, ÷àñòî ç ëåäü âëîâèìèì
(Ïðèñâÿ÷óþ Ðîñòèñëàâîâ³ Ìèêîëàéîâè÷ó
çàïàõîì ïàðôóì³â éîãî àâòîðà, òî í³áè ÷óºø ãîëîñ äîðîãî¿
Âàñèëåíêó,
ëþäèíè, ³ áàãàòî ÷îãî ùå «÷èòàºø» ì³æ ñòð³÷îê, çäîãàäóºøñÿ çà
Çàñëóæåíîìó àðòèñòó, ïîåòîâ³ é ïåäàãîãó).
ïî÷åðêîì ïðî ¿¿ ÷è éîãî íàñòðî¿, ïî÷óòòÿ, ñëîâîì óñå òå, ùî íå
ïîì³ñòèëîñÿ ó íàïèñàíîìó, à ìîæå ñòàòè ö³ëîþ ïîâ³ñòþ, ÷àñò³øå
Ñèí óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, Íå çàéâ³, à ñåðäå÷í³.
íîâåëîþ.Çàëåæíî, çâè÷àéíî, õòî òîãî ëèñòà ÷èòàòèìå.
Çàñëóæåíèé Àðòèñò.
Ï³äêîðèòü ãëÿäà÷³â
Îñü ³ ëèñò â³ä ïàíñòâà Âàñèëåíê³â ç ì³ñòå÷êà Þí³îí, ç Íþ
Òàëàíò ³ Áîæèé Äàð,
Ìèñòåöüêà âèùà ãðà.
Äæåðñ³. Ñàìå öåé «òîâñòåíüêèé» ÷îòèðèêóòíèê ï³çíàþ ç ïåðøîÇ êîð³ííÿ ðîäîâîäó.
(Íå çãàäóéòå ïðî â³ê
ãî ïîãëÿäó, àäæå â³í ïî-îñîáëèâîìó çàâæäè çààäðåñîâàíèé, ïîÄîñòóïíèé, ùèðèé,
Àêòîðà... íåäîðå÷íî).
ìèñòåöüêè, ãàðíèì ïî÷åðêîì ïàíà Ðîñòèñëàâà ó Â³êòîð³àíñüÏàòð³îò, ïðàâäèñò.
êîìó ñòèë³, öåé êîíâåðò çâîðóøóº é âèêëèêàº òåïë³ åìîö³¿ â ìî¿é
² òâîð÷³ñòþ ïðîáóäæóº
Àðòèñòà çíàº ñâ³ò.
äóø³. Çíàþ, ùî òóò º äëÿ ìåíå «ñþðïðèç», àêóðàòíî ðîçð³çàþ
Â ñåðöÿõ ëþäñüêèõ
×è Çàõ³ä öå, ÷è Ñõ³ä,
êîíâåðò ³ - íå ïîìèëÿþñü. Òàê, öå óëþáëåí³ ïàõîù³ ïàí³ ²¿
ñâîáîäó! Â³òàº éîãî Ï³âí³÷ ³
«Øàë³ìàð» ùå íå ðîçâ³ÿëèñü, à ïîåòè÷í³ ðÿäêè «äðóæíüîãî
Ï³âäåíü çóñòð³÷àº.
øàðæó» íà ì³é â³ðø, â³ä ïàíà Ðîñòèñëàâà, äàðóþòü ö³ëó âÿçàíÒàëàíò àðòèñòà - öå
Ó áàãàòüîõ êðàÿõ
êó äîáðèõ åìîö³é ç ïðèö³ëîì íà íîâ³ òâîð÷³ ³äå¿, ìàéæå íà
Ïîòóæíèé îêåàí.
Àêòîð - áàæàíèé ã³ñòü.
ì³ñÿöü. ×èòàéòå...
Åíåðã³ÿ ïðîðî÷à
Áî ëþáèòü âñ³õ ëþäåé,
«Äîëåíîñíà îñ³íü ó Â³ðäæèí³¿
Ó éîãî æåñò³, ñëîâ³.
Ïðî ñâ³é íàðîä â³í - äáàº!
Íàãàäàëà âàì òó ð³÷êó Ñòðèé.
Äîá³ð íà Ìóçà â í³ì
Äîëÿ ïðèâåëà âàñ â õâèë³ ñèí³¿,
Â³ä Áàéäè é Ìàìàÿ,
Øëÿõîì æèòòÿ ïðîéøîâ
Àëå âè â ïîëîí³ þíèõ ìð³é.
Àêòîð íà ñöåí³, ³ ô³ëîñîô, Äå áåçë³÷ ïåðåøêîä.
Áà÷èòå äèòèíñòâî áîñîíîãåº.
² - Ïîñòàòü é ñèëà
Íàðîäæåíèé â ÷àñè
Ð³÷êó Ñòðèé, áåçæóðíèé îáðàç öåé.
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³!
Ï³ä êóëÿìè òðèâîãè.
Òî áóëî êîëèñü..,òà â æèòò³ ìíîãåº
Äèòèíñòâî ñèðîòè,
²íøå, í³æ óòîï³ÿ ä³òåé».
Ðîë³ àðòèñòà - â áóäíÿõ,
(àæ ïåðåéìàº äðîæ).
(Ðîñ. Âàñèëåíêî).

ËÈÑÒÈ Â²Ä ²¯
² ÐÎÑÒÈÑËÀÂÀ
ÂÀÑÈËÅÍÊ²Â

ÎÄÀ
ÀÐÒÈÑÒÎÂ²

Ç ³ñòîð³¿, æèòòÿ,
² êîæåí ç íèì ðàä³º,
Ïëà÷å ³ ñì³ºòüñÿ.
Íà ñöåí³ Ïðîìåòåé ,
À â îáðàç³ - âîãîíü.
Â³í ãëÿäà÷à ïîëîíèòü
Äîïîêè ñåðöå áºòüñÿ.

Æèòòÿ àêòîðà â ðîëÿõ,
Íà ñöåí³, â ðóñ³, â ãð³.
Ãåðîé éîãî ñì³ëèâèé,
² ñì³øíèé, ³ ãð³çíèé.
Â³äâàæíèé â áîþ â³í:
Ãàðöþº íà êîí³
È ïî-ëèöàðñüêè ìå÷åì
Îðóäóº çàë³çíèì.
Îðôåÿ æàð ïàëêèé,
Äå ïðèñòðàñòü ³ ëþáîâ.
Òóò í³æíîñò³ ñëîâà

² «Òðèäöÿòü òðåò³é» òåæ,
Òÿæêèé ëèøèëè ñïîãàä.

Äóøåþ ìîëîäèé
Çàëèøèâñü íàçàâæäè,
Ó ïàìÿò³ ëþäñüê³é
² ó ñåðöÿõ íàùàäê³â.
Îäèí àêòîð-òåàòð,
Øåäåâðè ïîâí³ ñë³ç.
Ïîâñòàíóòü -Áàãðÿíèé,
Êîñèíêà, Ëåïêèé ³ Êóë³ø...
² æäå Ãëÿäà÷. Àíøëàã.
Êîíôåðàíñüº. Çàâ³ñ.
Íà ñöåíó âèõ³ä Âàø,
ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÀÐÒÈÑÒ!...
Òåïåð - ç åêðàíó ëèø,
Íàñ ïðèâ³òàº
Íåçàáóòí³é ÂÀÑÈËÅÍÊÎ!
Îêñàíà ÌÀÊÎÂÅÖÜ,
27.06.2010 ð., Ñ³ôîðä.

Çàñëóæåíèé Àðòèñò Óêðà¿íè - öå Çâàííÿ, ÿêå Ðîñòèñëàâ
Ìèêîëàéîâè÷ Âàñèëåíêî îäåðæàâ â³ä Óðÿäó Óêðà¿íè ³ ÿêå
îñîáëèâî äîðîãå éîìó. À ùå ïàí Âàñèëåíêî - êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïî÷åñíèé åìåðèò - Äèðåêòîð øêîëè â Êàíàä³,
òàëàíîâèòèé ïèñüìåííèê, ïîåò ³ ïóáë³öèñò ç àêòèâíîþ æèòºâîþ
ïîçèö³ºþ. Àâòîð àêàäåì³÷íî¿ êíèãè ìåìóàð³â «Æèòòÿ â ´ðèì³
³ áåç», êîòðà ìîæå ñòàòè îñíîâîþ íå ëèøå îäíîãî ô³ëüìó (ñïîä³âàþñü, çíàéäå öþ êíèãó, ÿê³é íåìàº ïîä³áíèõ, ê³íîðåæèñåð, é
áóäå ñòð³÷êà íà çðàçîê «Äîêòîð Æèâàãî»), ô³ëüì ïðî æèòòÿ
«Äîêòîðà ëþäñüêèõ äóø», ÿêèì çàïàìÿòàâñÿ àðòèñò Ðîñòèñëàâ Âàñèëåíêî. Êîæåí ðîçä³ë éîãî êíèãè - öå ïðàâäèâå æèòòÿ ç
êóðéîçàìè, òðàãåä³ÿìè é äðàìàìè. Æèòòÿ Ëþäèíè, ç âåëèêî¿
ë³òåðè, ÿêå âîëåþ Áîãà ïî÷àëîñÿ 27 ÷åðâíÿ 1920 ðîêó, â Êèºâ³,
ó Îëåêñàíäð³âñüê³é ë³êàðí³. Îòæå, â³ä ïî÷àòêó ìèíóëîãî Äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ, äî ïî÷àòêó òåïåð³øíüîãî Äâ³òèñÿ÷³ Ïåðøîäåñÿòèë³òòÿ  îñü òàêèé ñîë³äíèé â³äòèíîê ÷àñó, ÿêèé âì³ùàºòüñÿ
íà ñòîð³íêàõ áåçö³ííî¿ êíèãè ïèñüìåííèêà Ðîñòèñëàâà Âàñèëåíêà.
Àëå ïîâåðòàþ÷èñü äî òåìè «ëèñòóâàííÿ», äîçâîëþ ñîá³
ïðîöèòóâàòè ðÿäêè ëèñò³â çà øàíîâíèì Àâòîðîì:



Áîðèñòåí ¹7, 2010 ð.
«...Ïåðåâàíòàæåíèé
òâîð÷èìè, ðîäèííèìè,
ãîñïîäàðñüêèìè ñïðàâàìè (ãîðîä ðîñòå, ïîì³äîðè öâ³òóòü, íîãè áîëÿòü).
...ä³ëà Òâî¿, Ãîñïîäè!
Âèáèðàþñü â Ãàëè÷èíó.
Çàïðîñèëè ìåíå íà ðîáîòó, ÿêî¿ ùå íå ðîáèâ,
òðåáà çàê³í÷èòè ô³ëüì
(àëå æ ÿ íå "ê³íîøíèê", ÿ
- òåàòðàëüíèé àðòèñò).
....Ô³ëüì ðîçïî÷àëè.
Ñöåíàð³é Þð³ÿ Êîñà÷à
(âæå ïîê³éíîãî), ìîãî
ïðèÿòåëÿ, ïëåì³ííèêà
Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Îòæå, ¿äó
íà äâà ì³ñÿö³ â Òåðíîï³ëü...
...Ñ³ôîðä? Ñàì³ ðîçóì³ºòå, ìàáóòü, íàñòóïíèì ë³òîì. Â³òàºìî Âàñ ç
Þð³ºì ìè ç ²ºþ. Ïåðåäàþ
ê³ëüêà àô³øîê ïðî ìî¿ âèñòóïè â óêðà¿íñüê³é ãðîìàä³ ïåðåä â³ä¿çäîì, à
òàêîæ äåÿê³ ìî¿ ðîçäóìè
ïðî ïîä³¿ â Óêðà¿í³...».
² ùå - áóëî áàãàòî
ëèñò³â... Âîñåíè, 2007
ðîêó, â³äáóâñÿ äîâãîî÷³êóâàíèé ïðè¿çä äî íàñ,
ó Ñ³ôîðä, øàíîâíîãî

ïîäðóææÿ Âàñèëåíê³â, àæ ó Â³ðäæèí³þ. Ìè ç Þð³ºì ìàëè óí³êàëüíó íàãîäó
òèæäåíü ñï³ëêóâàòèñü ç íèìè é æèòè «ï³ä îäíèì äàõîì", â íàøîìó äîì³, öå
íåçàáóòí³é ÷àñ!...Ïîïðè âñå, â³äáóëàñü çóñòð³÷ ³ âèñòóï àðòèñòà ïåðåä òóòåøí³ìè
óêðà¿íöÿìè ó ì³ñüê³é Ïóáë³÷í³é
á³áë³îòåö³, äå Ðîñòèñëàâ Âàñèëåíêî ïðåäñòàâèâ ñåáå î÷åâèäöåì ³ ïîòåðï³ëèì ó «ÃÎËÎÄ1933ð.». Öå âæå áóëà íèì ñïëàíîâàíà é çàïî÷àòêîâàíà íîâà
ïðîãðàìà, ç ÿêîþ ïàí Ðîñòèñëàâ
âèñòóïàâ ùå òðè îñòàíí³ ðîêè,
äîíîñèâ ïðàâäó ïðî Óêðà¿íñüêèé Ãîëîä-ãåíîöèä ëþäÿì âñüîãî ñâ³òó, ñâ³äêîì ³ æåðòâîþ öüîãî
ãåíîöèäó áóâ ³ â³í, òîä³ äåñÿòèð³÷íèé õëîïåöü, ³ ëèøå Áîæå ïðîâèä³ííÿ âðÿòóâàëî éîìó æèòòÿ...
Íå îá³éøëîñü ³ áåç ôðàãìåíò³â «³ç
ïîïåðåäíüîãî ðåïåðòóàðó» àêòîðà. Âñ³ ïðèñóòí³ ìàëè íàãîäó ïîáà÷èòè é ïî÷óòè ê³ëüêà òâîð³â
«çàáîðîíåíèõ» êîëèñü âèçíà÷íèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â,
à ñàìå «Òàðàñ Òðÿñèëî», Ï. Òè÷èíè; «Íà çîëîòèõ áîã³â», Ã. Êîñèíêè. Çâó÷àëà òóò ï³ñíÿ «ï³ä ìàíäîëó» é ê³ëüêà ãóìîðåñîê Ïàâëà Ãëàçîâîãî.
Çåìíà ñöåíà Âåëèêîãî Àêòîðà, éîãî îñîáèñòå æèòòÿ, áåç ãðèìó, ïîâíå âèïðîáîâóâàíü, ïåðåøêîä ³ ïåðåìîã, çàê³í÷èëîñü ÇÎ áåðåçíÿ, 2010 ðîêó. ² äî
îñòàííüî¿ ñåêóíäè, äî îñòàííüîãî Éîãî ïîäèõó, ïîðÿä áóëà éîãî Ìóçà ³ â³ðíà
äðóæèíà ²ÿ.
²ÿ Âàñèëåíêî - Ë³ñîâè÷, ç äîìó Ôèëèïîâè÷, â³ä³éøëà ó Â³÷í³ñòü ó Ñîðîêîâèé
äåíü ïî ñìåðò³ Ðîñòèñëàâà Âàñèëåíêà. Îáîº ñïî÷èâàþòü íà óêðà¿íñüêîìó
öâèíòàð³ Ñâ. Àíäð³ÿ, â Áàâí-Áðóö³, øòàò Íþ Äæåðñ³.
Îñòàíí³é ëèñò â³ä ¿¿ Âàñèëåíêî íàä³éøîâ äî íàñ çà ê³ëüêà äí³â äî ¿¿ ñìåðò³,
ïåðåääåíü Äíÿ Ìàòåð³....
«...Õîò³â áè ÿ òàê í³æíî, óðî÷èñòî,
Ï³ñëÿ Âñåíîøíî¿, ÿê ñîí äàâíî âæå ùåç,
Òîá³ ñêàçàòü, êîõàíà, îñîáèñòî:
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó Âîñêðåñ!».
(Ðîñ. Âàñèëåíêî).
Â ãëèáîêîìó ñìóòêó çàëèøèëèñü ä³òè, âíóêè, ð³äí³ ³ äðóç³ Âàñèëåíê³â. ¯õ
ïîì³òíî íå âèñòà÷àòèìå óñ³ì íàì.
ß æ, âêîòðå, ïåðåãëÿäàþ ³ ïåðå÷èòóþ, äîðîã³ òàê³, ëèñòè...

ÌÈ ÎÏÈÍÈËÈÑÜ
Ó ÑÂ²Ò²
ÇÅËÅÍÎÃÎ
ÄÈÂÀ
Íåùîäàâíî ñòóäåíòè-àêòèâ³ñòè Öåíòðó êóëüòóðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Î. Ãîí÷àðà ïîáóâàëè ó ñ. Ñóõà, ùî íà Ïîëòàâùèí³. Íàñ ïîêëèêàëè òóäè íà Çåëåí³ ñâÿòà
Ãîí÷àðîâîãî äèòèíñòâà. Íåçàáóòíº äóøåâíå òåïëî, ç ÿêèì íàñ ïðèéìàëè ãîñïîäàð³. Íå ÷àñòî òàêå çóñòð³íåø ñüîãîäí³ ó
ì³ñò³. Á³ëåíüêà õàòèíêà - ë³òåðàòóðíîìåìîð³àëüíèé ìóçåé-ñàäèáà Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Ïåðåñòóïèâøè ïîð³ã, ìè âäèõàëè
ñèìôîí³þ äóõìÿíèõ çàïàõ³â ð³çíîòðàâÿ,
â ÿêîìó íàéãîëîâí³øó ïàðò³þ ãðàâ ÷åáðåöü. Ïðè¿õàëî áàãàòî ãîñòåé ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè: âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â,
øêîëÿð³â, ïðåäñòàâíèê³â êîçàöòâà, ìóçèêàíò³â, ðîäè÷³â Î. Ãîí÷àðà, îäíîñåëü÷àí, ÿê³ áàæàëè âøàíóâàòè ïàìÿòü âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà. Ä³òëàõè ³ ï³äë³òêè,
ìîëîä³ ³ ë³òí³ ëþäè äåìîíñòðóâàëè ãîëîñè
íàäçâè÷àéíî¿ êðàñè. Ñï³âàëè âñ³, ³ íàâ³òü
êîëè ïðèãîùàëè óñ³õ ãîñòåé, ï³ñí³ íå ïîëèøàëè ñìàðàãäîâî-çåëåíå ïîäâ³ðÿ, äå âèð³ñ
òàëàíîâèòèé ïèñüìåííèê. Íåäàðìà Ïîëòàâó íàçèâàþòü ñï³âó÷îþ ïåðëèíîþ Óêðà¿íè.
Íàø³ ñòóäåíòè - àêòèâ Öåíòðó êóëüòóðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Î. Ãîí÷àðà:
Òåòÿíà Äóáèíà, Ìàð³ÿ Áåðåæíà, Ë³êà
Ìóøêóä³àí³, Ïàâëî
Ïàâëåíêî òà Äìèòðî
Ñîëîäîâíèê - ³íñöåí³çóâàëè óðèâîê ç
òâîðó Îëåñÿ Ãîí÷àðà «Ëþäèíà ³ çáðîÿ».
«²øîâ äîù. Òà
³ìïðîâ³çîâàíó ñöåíó
îñÿâàëè òåïë³ óñì³øêè ãëÿäà÷³â, ùî
äîäàâàëî âïåâíåíîñò³ àðòèñòàì-ïî÷àòê³âöÿì ³ íàñíàãè
âæå äîñâ³ä÷åíèì
âèêîíàâöÿì.
ßê
ñêàçàëà äèðåêòîðêà
ìóçåþ-ñàäèáè ïèñüìåííèêà - ïëåì³ííèöÿ Î. Ãîí÷àðà Òåòÿíà Áîíäàðåâñüêà:
«Äîù ùå á³ëüøå
çãóðòóâàâ íàñ óñ³õ!»
Ïðèºìíî áóëî ïîçíàéîìèòèñÿ ç îíóêîþ
âèäàòíî¿ ëþäèíè - òåæ ïèñüìåííèöåþ Ëåñåþ Ãîí÷àð. Çà÷àðóâàâ óñ³õ ñàìîáóòí³ì
êîçàöüêèì êîëîðèòîì ÷îëîâ³ê Ëåñ³, õóäîæíèê ³ ñêóëüïòîð Ðóñëàí Íàéäà. Äîäîìó ìè ïîâåðòàëèñÿ ñïîâíåí³ ñâ³òëèìè
âðàæåííÿìè, ç íàä³ºþ çíîâó â³äâ³äàòè
öåé êóòî÷îê äóõîâíîñò³, êðàñè òà äîáðà.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî òðàäèö³ÿ âøàíóâàííÿ
ïàìÿò³
Îëåñÿ Ãîí÷àðà ³ íàäàë³ áóäå
çáèðàòè òàëàíîâèòó ìîëîäü ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ³, çâè÷àéíî, ç íàøîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó.
Äìèòðî ÑÎËÎÄÎÂÍÈÊ,
ñòóäåíò ãð. ÌÍ-09-1.
Íà ñâ³òëèí³: ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ ñâÿòà ñòàâ ïðè¿çä 96-ð³÷íî¿ ñåñòðè
Îëåñÿ Ãîí÷àðà - Îëåêñàíäðè Òåðåíò³¿âíè ÑÎÂÈ.

22

Бористен, № 7, 2010 р.

Василь ПЕРЕТЯТЬКО

КОЛИ ЧУЮ
СЛОВО
УКРАЇНА

Коли чуємо слово «Україна», то які асоціації і образи
виникають у наших світлих
головах? Пшениця, паляниця, калина, став, Дніпро,
вітряк і, звичайно ж, пісня.
Пісня, яку не почуєш ніде на
білому світі і танок козацький запальний, що аж серце
завмирає. І коли я чую слово
«Україна», я бачу красуню з
косою до п’ят у ромашковокалиновому вінку. То як на
мене, красуня та, а вона
із вашого села, і є та матір
божа, той ангел, який благословляє і оберігає ваше тіло
і душу.
А яка ж Україна без сільського двору, без тину і перелазу, без журавля біля криниці, без широких випасів і
тирла, де на обіді доять своїх
корівок селяни? Хто до тирла дістався на батьківських,
хто велосипедом, хто авто,
а поспішають доїти, аби доглянути свою годувальницю, аби не присушила, аби
вчасно погуляла, не голодна
прийшла з пасовища. Жаль,
тільки рідшає сільська череда.
А який же сільський двір
без кабанчиків у сажі чи хліві? Це не двір, коли не хрюкає
свинка. І придумала ж природа отаку тварину-свиню,
яка в Україні стала символом
достатку. Свиня - справжній
національний скарб - чарівна скриня. І шанує її дядько
у дворі. А чим ще спокуслива свиня? Та тим, що
їсть все - всеїдність свині
послужила їй, свині, здобути звання національної
героїні.
Свиней у світі багато, тепер навіть мають
де коративних у міських
квартирах. Та наша, наша
українська свиня, всім
свиням - свиня, із золотим салом. Кажуть, що
свиня і по фізіології подібна нашому брату, буває і наш брат подібний
свинці, коли як та свинка
придумає в багно чи калюжу зайти та добре протверезитися на радість
людям. Словом, надумали рушати з дому будькуди, чи то в гості, чи то
з чолобитною до високих
вікон і дверей, чи просто
у мандри - до окрайця хлі-

ба треба четвертинку сала. І,
взагалі, сала багато не буває,
як і горілки, стверджують знавці. І коли у вашій валізі сало,
цибуля, часник та ще, не дай
бог, кільце ковбаси, ковбик та
кров’янка, - то з вами захоче
дружити півсвіту. Не кажу вже
про кварту оковитої, виготовленої, як кажуть, для себе, яка
має бути обов'язково у вашій
валізі. То ваша перепустка від
сільського до королівського
двору, а, власне, це суверенітет і автономія, бо Із салом
ви не просто людина, а ціла
держава.
Домашні птиці не просто окраса сільського двору,
а своєрідна терапія, бо коли
господар спостерігає, як
клюють кури зерно, як ґелґочуть гуси, як бавляться качки,
як сперечаються цесарки, як
несуться покірливі перепели
у клітках, - то у господаря у
самого виростають крила, і
ангельські думи оволодівають голову і серце, - і душа
радіє, радіє цьому одвічному
клопоту - дбати про все живе
на землі, а не кажучи вже про
домашніх птахів у власному
дворі.
Серед птахів є така птаха, про яку, як і про курку із її
курячою сліпотою і курячими
мізками говорять і складають легенди і анекдоти, - це
індик.
Будь-яка птаха може нести золоті яйця, а як-то трапляється насправді, залежить

від господаря, який має дбати, аби яйце озолотилося.
Пригадайте прислів’я про
індика:"Довго думав індик та
в борщ попав", або різні порівняння, пов’язані справді із
королівським птахом - індиком.
Свого часу з Верхньодніпровської
птахофабрики
індики надходили до кремлівськоого столу, як і яблука із
Приорілля. Індики здебільшого білі і бронзові. Росте птиця
повільно порівняно із курочками, любить волю, любить
пастися, а коли гнівиться, то
червоне намисто стає окрасою птаха, а пірчатий розкритий хвіст свідчить, що індик не
такий дурень, щоб за власним
бажанням втопитися у казані,
хоч і часто заплющує очі і йде
туди, куди не хоче господар
- у шкоду. Індичка знесе сімнадцять яєць і сформує собі
гніздечко і висиджуватиме
потомство, бо дбайливішої
матері, ніж індичка серед птахів немає, індичка важко приймає у своє гніздо чужі яйця
для інкубації, тільки мудрим
господарям вдаються зозулині витівки із підкиданням
яєць у чужі гнізда.
У кого є у дворі індики, то
може годинами розповідати
про своїх птахів, і про кожного
окремого птаха. Наталя Борисенко полюбила цю птицю,
індиків, і тепер власною персоною опікується аби випасти
на ниві птахів.
Досвід велике діло, і хто
самостійно займається птахівництвом, той вже не полишить цю справу, бо в серці
вже живе любов і така любов,
як у голубів.
З голубами десятки років
водить любов Володимир Куравський. Про голубів можна
слухати оповіді, легенди, казки, бувальщини, - у кожного
голуб’ятника є свій секрет,
секрет спілкування із довірливими закоханими птахами. І ці секрети краще опанувати самотужки на власній

голуб’ятні, хоч у місті, хоч в
селі, хоч на дачі. У Володимира Куравського власний
гарем холмогорських гусей, і
голуби, і гуси дарують йому,
висококласному спеціалісту,
хвилини душевної рівноваги
і втіхи серцю після проведених трудів на виробництві. Не
кажу сьогодні про страви із
м’яса птиці. Лише зазначу, що
кури рятують Україну, бо дві
третини у споживанні м’яса
в Україні займає саме курочка, яка на птахофабриках за
сорок п’ять днів виростає до
двох із половиною кілограмів
і поспішає швиденько у різному вигляді до столу гурманів.
А двір без золотавого півня, який же двір? І тільки хто
назбирав нашому півню пір'я
із усього світу: пір’я і фазанів,
і павичів, індиків, цесарок,
диких качок і іволг, синичок і
сорокопудів, дятлів і удодів, і все це у вбранні царя двору
- півня. А курячий гарем? Без
десятка-другого курей двір,
як сім'я без дітей. А кури ті
руді і чорні, білі і червоні і переливаються у сяйві променів півня такими кольорами,
що мерехтить в очах, як від
дегустації українських вин.
Ох, і послав же бог на нашу
землю отаку благодать. Так і
дивись, аби курка не пішла у
шкоду, як і всяка птиця хоче
волі - гуляти там, де не хоче
господар. Схилишся біля воріт, чи колодязя і дивишся на
це боже диво і відчуваєш, як
діє терапія сільського двору на зголодніле, виснажене,
зболіле серце.
Зболілому серцю допоможе мед, а точніше маточне
молочко. По пів чайної ложки
за годину до сніданку і обіду за три неділі відновлять
стомлене серце, стабілізують
тиск, загальмують розвиток
добрий десяток всіляких напастей.
Продукти бджільництва
мають дивовижні властивості.
Недарма Альберт Ейнштейн
якось казав, що через чотири
роки після загибелі бджіл
вимре людська раса.
Пасіка у сільському
дворі - це Україна. Пасіка в саду, біля соняшникового, гречаного полів
- ознака, що господар
земель дбає про врожай.
Однак наші бджолярі, на
жаль, ще не мають зиску від власних пасік, які
виставляють на поле, а
бджоли запилюють квіт
рослин і додають значну
частину врожаю.
В Україні меду завжди від пуза, як кажуть,
їж ложкою допоки на пузі
мед виступить. Не знайдеться української сім’ї,
де не було певного запасу
меду. А на одного чоловіка на рік треба 35 кілограмів меду, тоді і здоров"я
у тілі, і здоровий дух не
минатимуть двору. Япон-
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ці безкоштовно видають школярам перепелині яйця, аби
запобігти шкідливому впливу
радіонуклідів, а наші депутати
не можуть прийняти закон чи
рішення на місцевому рівні,
аби безкоштовно видавати
школядам щоденно мед. Для
цього треба не вишукувати
причини, а знайти бажання
оздоровлювати наших дітей,
а не сподіватися на благодійну діяльність бджолярів.
Не хочу і називати, які для
цього потрібні суми коштів. Ті
кошти,справді, смішні, та ще у
порівнянні із доходами наших
чиновників, чи у з розбазарюванням всіляких фондів.
А український найкращий
у світі мед. Про це свідчать
промовисті факти. На 41-й
Всесвтіній конгрес "Алімондія" до французького Монпельє з’їхалося близько 10
тисяч бджолярів із 80 країн
світу. Українські ж бджолярі
вибороли головний "трофей"
- право на проведення такого ж міжнародного форуму
у 2013 році. За нашу країну
проголосувало більше половини делегації (93 голоси із
165 можливих) - і це при тому,
що нашими суперниками
були Туреччина, Іспанія, Італія, Угорщина та Болгарія. "В
Україні виробляється найбільше меду в Європі (у світі ми
за обсягами меду п"яті, у нас
найбільше в Європі бджолярів і найбільше бджолосімей,
- заявив Юрій Рифяк, координатор із комунікації організаційного комітету України для
проведення Конгресу "Алімондії" 2013 року. - До того
ж у нас фантастичні медові
традиції. У світі немає більше
країни, де практично в кожній
сім"ї споконвіку був бджоляр і
де кількість бджолярів на душу
населення настільки велика."
Право на проведення 43-го
Конгресу "Алімондії" 2013
року стало не єдиним здобутком України у Монпельє. Наш
мед уже вдруге здобув золоту
медаль та його знову визнано
"Найкращим медом світу! Так
само, як і два види традиційних медових вин.
В одному інтерв’ю Віктор
Ющенко обмовився, що саме
мед з його пасіки - визнано
найкращим у світі. Хай буде
гречка! Одначе, краще мед
придбати у відомих пасічників, може і в Віктора Ющенка,
який виділяє значну кількість
продукту на благодійні цілі.
Придбати мед можна на щорічному Святі меду у Дніпропетровську, яке проходить
у серпні місяці у спасівські
дні та напередодні Дня пасічника. А консультанти ВАТ
"Бджолоагросервіс", зокрема Лідія Сименко, головний
технолог знає про мед і бджіл
все, якщо не все, то про те "не
все" все одно запитайте у досвідченого бджоляра, а саме
у Лідії Сименко. ВАТ "Бджолоагросервіс" виводить породу

українських бджіл, вирощує
матки, займається всім тим,
що має бути на кожній пасіці
у сільському дворі.
І не треба нам європейський гуманізований мед, ті
європейські сколотини не
можна порівняти із нашим
українським диво-медом. І
коли займатися справжнім
ділом, то нічого кращого крім
бджолярства не порадить
ніхто. І які скрути не нападуть
на пасічників, а виживають і
бджоли, і бджолярі, а значить
буде і мед і продукти бджільництва, а це значить - буде
здорова нація, і житимемо по
сто років, як дід Іван Попик бджоляр з моєї Шульгівки.
Корова
для
багатства. А наша
коза? У селі Шульгівці, де колись
був вітряк на вигоні, саме край
вулиці жила баба
Оксана. Летючка,
як казали. Вдова.
Не вернувся з війни Летюк, а діти
Микола і Марія виросли, виросли добрими
людьми. Микола приїздив із
міста, лагодив дах, двір, плів
ткни, а Марія у веснянках,
біла-біла, як ромашка, бабі
допомагала, та все молочаєм
прагнула вивести веснянки
із білого лиця. Зірве молочай, а з нього виступає молочко, намаже лице, а потім
піском і ходить так тиждень,
ховається від людей, - потім
вмиється собачим милом, - і
біла, а через тиждень знову
з’являються веснянки. І Марія
така гарна, таки гарні, була,
що хлопці кружляли все біля
вітряка, біля воріт... А баба
Оксана все бурмотіла собі у
хустку: «І якого біса їм треба,
тим хлопцям? Тьху, кажу, якого біса, вроді сама не знаю
У баби Оксани свій клопіт
- кози. Дві припнуті, а решта,
а решта - це з десяток побіл?;
старших, тих двох красунь,
які вилізуть на белебень, як
на подіум, і точно самі знають
собі ціну і шану. Тепер таких
кіз немає. Я згадав про Оксанині кози, бо задумав завести
село Шульгівку завіванську
породу кіз і Альпійських лук,
які дають до 5 літрів молока.
Такі кози завели в одному
господарстві
Лохвицького
району Полтавської області.
Придбав я козу і цапика. Привіз. Гарна кізонька: із
сережками, шкіра біла-біла,
гладенька, і цапик жвавий
та настільки був жвавий, що
передчасно, зарано кізонька
допустила його до себе. Хоч і
був на прив’язі, а зірвався, як
той парубійко, та до кізоньки.
А кізонька не розродилась, як
треба. Словом, не дали ради.
А жаль. Бо згодом задумали
із директором радгоспу із Лобойківки Володимиром Кравцем завести племінну ферму.
Та вже ентузіазм спав і рап-

том молодий Володимир Кравець тяжко захворів, зірвався
наш задум та і в Лохвицькому районі не стало племінної
ферми, бо за кізонь¬ками по
всій Україні була черга. Бо
в Україні вважається: коза
- здоров’я. Козяче молоко
-диво-терапія.
Як би це відродити? Говорив із учнем - тваринником
Володимиром Гуменним, як
був директором племрадгоспу «Поливанівка» Магдалішівського району, де дібрано
генофонд тварин для ведення науково-дослідницької селекційної роботи в Україні.
Зустрілись із директором
Інституту тваринництва Володимиром
Козирем.
А він каже:
«Хлопці,
коза - це
ознака бідності». І почав розповідати про
своє козяче
дитинство у
селищі Діївці. Однак, я зустрічав десятки
людей, яких на ноги поставило козяче молоко А в дитинстві козячий жир, яким мастили п’яти і груди, рятував від
всяких напастей, від яких нині
рятуються мільярдними закупками пігулок, які варті хіба
що козячого посліду. Зробив
ще одну спробу завести королівську породу кіз. Знайшов і цапа племінного у Підгородньому. Не цап, а козак,
хоч шаблю давай йому у руки.
Привезли мені і козочку із
Полтавської області, яка прожила у моїй міській квартирі
два тижні, допоки відправив у
село до сестрички Тетяни.
І ця спроба виявилася невдалою. Загинула моя коза
при загадкових обставинах.
Словом, недогляд, і недобре
око певних людей відіграють
свою чорну справу. А, взагалі,
у чужому дворі, як і в храм, із
своєю молитвою не ходи. А
баба Оксана вже мала майже
сто років, а кіз не полишала.
Хто спитає: «Як баба Летючка? Жива - Та як? Кіз тягне.»
Як тільки не вмовляли її діти
- Микола і Марія. Так до самої
смерті жила і творила на землі баба Оксана разом із своїми кізоньками, які доточили
їй віку, віку солдатської вдови? яка вивела в люди здорових тілом і духом дітей і внуків. Для бідного духом - коза
ознака бідності, а я вважаю.
коза - ознака здоров'я, краси
і багатства.
Я бачив у Зшківському районі на Полтавщині у селі Тарасівці діда Петра, для якого
кози стали, як діти. Дід живе
один. І що цікаво, кози заокеанської породи із підвісками,
білі, гладкошкірі. Не утримався і я, виторгував пару. Та
мої приятелі закомизилися
надати місце поважним па-

сажирам у салоні мерседеса.
Другої оказії не траплялося
бути у журналістських справах у тих краях, однак добрий
спомин про діда Петра із Тарасівки живе і сьогодні, і коли
трапиться оказія, неодмінно
здійсню свою мрію - заведу
козячу племінну ферму. Чи
влада доточить нам віку - бог
знає, а ось кози точно доточать, без заморських віагр,
і всіляких фармацевтичних
витребеньок. А добрий господар веде свою селекцію і
добра коза - не дивина у сільському дворі. Дивина тільки,
що дворів тих меншає, і вже
вовки не прохідні, а свої доморощені, живуть у забутих
обійстях.
А як утримувати козу? То
окрема сторінка. Коза любить
шкоду, любить і господаря.
Коза розумна, як і свиня. Бог
нічого дурного не створив,
коли ж є дурне щось у світі, то
від лукавого, відьм, які посилають нам випробування, аби
люди знали свою справжню
ціну.
А які ще бувають кози? Бувають кози рогаті і не рогаті,
і такі барвисті, як дівки на ярмарку, і очі жваві-жваві, у яких
захована таємниця їх козячого щастя. І чи прийде коза до
воза - питання із питань. Прийде, коли у кози і воза добрий
господар.
А який сільський двір без
саду? Благо в Україні, як писав славетний Гоголь, встроми оглоблю, виросте тарантас. І можна повірити, бо коли
побуваєте у Жданівському
плодорозпліднику концерну
«Дніпропетровськсадвинпром» у Магдалинівському
районі, то вам скажуть, що
чорнозему в глибину тут один
метр тридцять сантиметрів.
Точно тарантас виросте.
І вирощують тут саджанці
фруктових дерев. Майстер
Валентина Резніченко має
добру руку на прищепи. І з
кожним роком більшає охочих закладати сади. Добре
справи йдуть у Синельниківському плодорозсаднику. Як
говорить директор Сергій Сокодєлов - виконуємо всі забаганки споживачів, і антонівка,
і сніжний кальвіль, і заморські
сорти сім’ячкових і кісточкових. Розводимо вже чорний
абрикос, нектари, ліониполуниці, словом, хто бажає,
може у рай перетворити свій
сільський двір чи дачну ділянку. Ярмаркують садівники на
виставках і восени, і весною,
а головне, - розкажуть, як доглянути, як одержати добрий
урожай на обмеженій ділянці.
Є у Петриківському районі
зразковий сад, інтенсивний
сад Івана Ярмолюка. Хто побував у його саду, побачив
яблуні та як вирощувати полуницю, то довго чухає потилицю, бо не уявляє, що у нас
є такі чарівники-садівники, які
сміло конкурують із польськи-
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ми, голландськими садівниками. Так, не зрівняти ж наше
яблуко із так званим європейським! Опилене бджолою,
вико хане в укранському степу, екологічно чисте, має бути
у маркетах та на ринках.
Іван Ярмолюк ризикнув
залізти в кредити та завіз два
холодильники для фруктів і
овочів.
У господарстві «Воскресіння»
Дніпропетровського
району, де також займаються
садівництвом, звели двохярусне сховище для зберігання прірукції. Практикують
і дідівський спосіб - зберігати
моркву, буряки у буртах.
- З кожним роком все
тяжче працювати, - говорить голова фермерського
господарства «Воскресіння»
Світлана Дітуна. Ягідники малина, смородина, полуниці
вимагають ручної праці. Охочих до цієї роботи не на вигідних умовах небагато. Люди
частіше думають, як вкрасти,
а не заробити, а це розбещує
людську душу. Веде до деградації.
Добрий досвід і у господарстві «Сади Присамар'я»
Новомосковського району. І
яблука, і груші, і полуниці є у
царстві Наталії Литвинки, яка
стала справжній садівником і
знає кожне дерево із 40 гектарів інтенсивного саду.
- Слабо у нас діє держстрахування врожаїв. А сплата внесків захмарна. Любити
треба і сад, і селянина, бо
селянин крім горба нічого не
наживе на цій землі чесною
працею, - підсумовує володарка райського саду.
- Після градобою дерева
вижили, а в страховій компанії заявляють: «Ми страхували
дерева, а не врожай», - говорить Іван Ярмолюк.
Що казати? Пауза. Довга
пауза. Як і чекає рішення Європейського суду Ігор Стезь
із Новомос-ковського району,
бо купив 50 гектарів саду, а
знайшлись другі, та купили ті
50 гектарів землі, а не саду, от
і йде вже кілька років судова
тяганина від Новомосковська
до Страсбурга.
Тож вкрай, актуальне питання приватизації земельних присадибних ділянок і не
тільки присадибних. Перший
досвід показав чимало прорахунків у цій справі, однак,
вочевидь, ми маємо стати цивілізованими людьми у громадянському суспільстві.
Садівники люди особливі.
Бо краще саду в світі, може
бути сад, який хочеш побачити чи закласти у мріях. І
яблуко має падати частіше на
голови тих, хто міряє садівничу долю і у Верховній Раді,
і в Міністерстві аграрної політики, Україна повинна мати
кращі у світі фрукти, ягоди, і
цілющі вина, від яких світитимуться очі, і розум буде світлий і ясний, як небо в Україні,
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кожному селі є свої матеріали, майстри своєї справи. Хто
вміє колодязі копати, хто кабанчиків колоти по дворах,
хто хату вкрити очеретом, рогозом, околотом, соломою,
а хто сплете корзину із лози,
що милується весь базар: не
корзина, а свято; а хто грати
на гармонії, скрипці, бубні.
На моїй вулиці жив Іван
Вилко ; не Іван, а хата побуту: ремонтував годинники: і
німецькі, ; швейцарські, робив із німецьких акордеонів
гармонії. Скарб - не чоловік.
Хлопцям на заклад навесні переплив Дніпро з лівого берега на правий і назад.
Здоровий був Іван, як і його
батько Андрій гостролобий і
вовкуватий. Виграв тоді Іван
гармонію І Лампія, його дівчина, була горда за свого
хлопця. Та через півроку впав
на ноги Іван, скрутило ноги у
баранячий ріг, а руки хвацькі,
здорові і очі орла. Не полишила його Лампія І ховала його
уже у старості як законна

був, по суті, козацького роду,
не здався, не зборола його
горілка і горе, бо любив Лампію, людей, свою роботу.
А Федір Підвечеря із залізяк складе трактор, комбайн
і немає такого механізму, в
якому б він не знався. Звідки
у людини такі здібності? Воістину бог дарує таланти.
Мій батько Пилип Григорович плів корзини, верші.
Плів у хаті, парив у казані у
печі шелюг, який нарізав сам
у кучугурах взимку, або йому
привозили із лісництва, так
звані пучки. Із кожного виходило 2-3 корзини. Я до цього часу пам’ятаю запах гого
шелюгу. Плів корзини батько
у хаті. Сидів за стільцем, відігнувши поранену на війні ногу
і плів - швидко, вправно і співав, співав козацьких пісень.
Де ви сьогодні зустрінете
співучого робітника, коли вже
і після чарки не співають, а
мнуть боки та запекло курять.
Батькова корзина на базарі була завжди найкраща,

дружина. Любов. Диво див.
Лампія гнала йому горілку,
бо пив до самого скону Іван
і на тверезу голову ніколи не
брався до роботи. Отак, кому
як. А головне умів робити все
і знав все, бо ночами читав.
Сільська енциклопедія - Іван.
І не було у селі такого двору,
а у хаті предмету, який би не
виготовив чи не відремонтував Іван. У хлопців гармонії,
які і до цього часу служать на
весіллях. Парубок без гармонії - не парубок - півпарубка,
а Коли грає під заказ дівчатам
- то він, гармоніст, поза конкурсом. А Іван грав, мав абсолютний слух, тому і гармонії, і скрипки. Його знали всі,
хто хотів мати справжню річ.
І коли віддавали, скажімо, в
ремонт йому годинник, мали
вручити чвертку, аби не трусилися руки, а коли траплялося
затишшя, то не гребував Іван
і одеколоном. Часто говорив:
«Одеколон мене врятував від
виразки шлунку». Може І так,
- думав я, бо бачив кілька корзин пустих пляшок із-під одеколону. Буває й таке.
Ховали Івана як царя, всім
селом, із батюшкою, і з півчою. І живе вже у споминах
людських таким, яким був, а

а часто просто приїздили і
забирали оптом, у лісництво норма, а лишок у продаж та в
господарство.
І як добре, що збереглося
це ремесло - плести корзини, меблі із лози. Такого завзятого зустрів я на святі Дня
працівників лісу у Могилеві
Царичанського району Василя Янюка. На будь-який смак
найдеться у нього виріб, а
коли ні, ю прийме замовлення. Ні, не цим заробляє чоловік на хліб, хоч кому шкодять
грошики у кишені. Чоловік
любить своє діло, а з любові і
краси, ніколи справжній майстер лихого не вчинить - не
підніметься ні серце, ні руки,
бо душа прагне любові і добра.
Пригадую бабу Федосійку,
так її звали у Шульгівці. Жила
у маленькій хаті за високим
тином. Жила одна. Із-за тину
виглядали завжди хризантеми. У дворі одні квіти - троянди і гладіолуси, півники і
чорнобривці, і все, що квітне у
бога, було в неї у дворі. А хата
вибілена і підведена призьба
синькою, та так рівненькорівненько, бо брали нитку,
натирали горілим деревом і
підбивали хату, ось тоді і рів-

но виходило - підведена хата
була на всі свята. У вікні квіти,
у дворі квіти. Ні, не продавала Федосійка, а стояла біля
тину і вручала людям. Яка то
радість. І тільки тепер я розумію бабу Федосійку, як і мою
однокласницю Оксану Саєнко, яка живе поряд із бабою.
Звісно, баби давно вже немає, а спогад про неї живе, коли бачу Оксанин двір у квітах, що і сливам, і яблукам, і
грушам у її саду соромно від
тієї райської краси квітів.
А у селі Жданівка Магдалинівськрго району квіткарка
Любов Манузіна долучає до
краси свого онука Віктора.
З'їжджаються до двору Любові Манузіної і закохані, і
весільні пари аби побачити,
долучитися до осінньої краси
хризантем, троянд.
- Часто хворіла, - говорить пані Люба, - а зайнялася квітами, аж помолодшала,
здоровішою стала.
Краса лікує. І немає у світі такої сили, яка перемогла
красу любові, звідти людська сила і непереможний
дух у селянина, бо деб він не
був і ким би не став на землі, завжди його серце навіки
полишається у батьківській
хаті, де мав боже благословення, де пізнав красу людську і ласку, і вже ніколи не
зверне із праведного шляху,
а серце і думки у сільському
дворі за столом під старою
грушею.
У коли я чую слово «Україна», то подумки вже долаю
шлях понад петриківськими
вишнями, гречанівськими хатами і сорочинськими стріхами до шульгівських просторів, де мої пращури на свій
розсуд селилися біля Дніпра
і Орелі і ніякі укази не могли
порушити волю вільної душі,
для якої воля більш, чим життя, а кінь, шабля і люлька,
плуг і борона - те, що перетворило землю.
І коли я чую слово «Україна», згадую своїх земляків,
які ніколи не виступали із
трибун, які вчилися грамоті
при каганцях і свічках, яких
морили голодом і війнами,
відбирали останній окраєць
хліба, які нікому не клялися у
любові до своєї землі, поклали свої голови у світах за нас,
за Україну.
І коли я чую слово «Україна», тихо котиться мерехтлива подорожня сльоза, і серце
бере щем і рояться бджолами думки навколо забитих
паколів. Ні, не припнути людського духу до пакола, а припнутий він, дух, до двору, до
звичайного сільського двору,
де колов ноги, місив кізяки,
рвав вишні і абрикоси, молотив ціпом і орав ниву, і плакав
у бур'янах від першої любові.
А що бачиш ти, коли чуєш
слово «Україна»? .
Василь ПЕРЕТЯТЬКО,
журналіст.
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Ó øèðîêîìó ñïåêòð³
äèâîâèæíîãî áàãàòîãîëîññÿ âèðîá³â íàðîäíèõ
ïðîìèñë³â Óêðà¿íè îñü
óæå 2 ñòîë³òòÿ âèñï³âóþòü ñâîþ íåïîâòîðíó ìåëîä³þ â³äîì³ íà âåñü ñâ³ò
ìàéñòðè Ïåòðèê³âêè,
äèâíîãî ñåëà, ùî ðîçêèíóëîñü ó øèðîêèõ ñòåïàõ Ïðèäí³ïðîâÿ, ³ç
äàâí³õ-äàâåí óñëàâèëîñü ñâî¿ì ÿñêðàâèì
ñâÿòêîâèì äåêîðàòèâíèì ðîçïèñîì.
Çåìëÿ ïåòðèê³âñüêà
çðîñòèëà íå îäíå ïîêîë³ííÿ ñïðàâæí³õ ìàéñòð³â
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³. Ïåðø³
¿õí³ ³ìåíà, ÿê³ ä³éøëè äî
íàñ, íàëåæàòü äî ïî÷àòêó
XX ñòîë³òòÿ. Ñåðåä íèõ îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº Òåòÿíà
ßêèì³âíà Ïàòà (1884-1976)
- ÿâèùå óí³êàëüíå. Âîíà ³ñòèííèé õóäîæíèê - ñòâîðèëà ñâîþ íåïîâòîðíó âÿçü
ïåòðèê³âñüêîãî îðíàìåíòó,
â³ðòóîçíèé òâîðåöü äåêîðàòèâíî¿ êîìïîçèö³¿, ìèñòåöòâî ÿêîãî âðàæàº òîíêèì
õóäîæí³ì ñìàêîì ³ æèâîïèñíîþ ìàéñòåðí³ñòþ.
Ðîçãëÿäàþ÷è òâîðè Ò.
Ïàòè, äèâóºøñÿ âèòîí÷åíîìó ìèñòåöòâó ³ ëåãêîñò³,
ÿê öÿ ïðîñòà ñåëÿíêà íàðîäæóâàëà äèâíî¿ êðàñè
ñóöâ³òòÿ. Àëå âàãîì³ñòü îñîáèñòîñò³ «ìàëþâàëüíèö³» íå
ëèøå â ¿¿ òâîð÷³é ðîáîò³.
Âîíà - òàëàíîâèòèé â÷èòåëü, çàñíîâíèê ö³ëî¿ øêîëè äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó.
Ó1936 ðîö³ ñòàº íà äîâãèé
÷àñ ãîëîâíèì ïåäàãîãîì
Ïåòðèê³âñüêî¿ øêîëè äåêîðàòèâíîãî ìàëþíêà.
Ê³ëüêà ïîêîë³íü çîáîâ-

ê³âñüêîãî êâ³òêîâîãî îðíàìåíòó, ÿêèé ´ðóíòóâàâñÿ íà ïðåêðàñíîìó çíàíí³ ôëîðè Ïðèäí³ïðîâÿ, â³í ââ³â ðàí³øå íåðîçïîâñþäæåí³ ðîñëèíí³ ìîòèâè, äåðæàâíó ñèìâîë³êó, òåìàòè÷í³ çîáðàæåííÿ, âèêîíàí³ â
äóñ³ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ êàðòèíè.
Ç ïåðøèõ ðîê³â ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè çÿâëÿºòüñÿ ÿñêðàâà
³íäèâ³äóàëüí³ñòü õóäîæíüîãî
ïî÷åðêà ìàéñòðà. Ïðè âñ³é òðàäèö³éíîñò³ îðíàìåíòàëüíèõ ìîòèâ³â âæå ðàíí³ òâîðè Ô.
Ïàíêà çíà÷íî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä òâîð³â ³íøèõ õóäîæíèê³â á³ëüø ìîíóìåíòàëüíèìè ôîðìàìè ïðè ÿñíîñò³ ³ ö³ëüíîñò³ êîìïîçèö³éíèõ ð³øåíü. ¯õí³é êîëîðèò
á³ëüø ãëèáîêèé òà íàñè÷åíèé íå ëèøå çà êîëüîðîì,
àëå é çà òîíîì, äëÿ ðèñóíêà õàðàêòåðíà á³ëüøà
ñîêîâèò³ñòü ³ â³äòî÷åí³ñòü
ë³í³é. Çà öèìè ÿêîñòÿìè
ðîçïèñó ìîæíà íå ëèøå
âï³çíàòè ðóêó ñàìîãî òâîðöÿ, àëå é ÷èñëåííèõ éîãî
ó÷í³â. Ô. Ïàíêî áóâ ëþäèíîþ âåëèêî¿ äîáðî¿ äóø³,
ìàéñòðîì øèðî÷åííèõ òâîð÷èõ
ìîæëèâîñòåé. Òîìó òàê ùåäðî
ä³ëèâñÿ ñâî¿ì òàëàíòîì ç íîâèìè ïîêîë³ííÿìè íàðîäíèõ õóäîæíèê³â, áàãàòî ÷àñó ³ ñèë â³ääàþ÷è ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Ñüîãîäí³ ÷èìàëî éîãî ó÷í³â,
ÿê³ çàê³í÷èëè Ïåòðèê³âñüêó õóäîæíþ øêîëó, ä³òèùå Ô. Ïàíêà,
äå áàãàòå ðîê³â â³í âèêëàäàâ ³
«ë³ïèâ» ñïðàâæí³õ íàðîäíèõ
ìàéñòð³â, âæå äàâíî âèçíàí³
òâîðö³, íà ðàõóíêàõ ÿêèõ ³ çâàííÿ, ³ íàãîðîäè, ³ ÷èñëåíí³ âèñòàâêè â Óêðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì. À
ìèñòåöòâî êîæíîãî ç íèõ ñüîãîäí³ - âàãîìèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê íåïîâòîðíîãî ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó.
Ñåðåä ó÷í³â Ô. Ïàíêà îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº Òå òÿíà
Àíàòîë³¿âíà Ãàðüêàâà, óëþáëåíà ó÷åíèöÿ ìàéñòðà, ÿêà ñüîãîäí³ - îäíà ç íàéá³ëüø ö³êàâèõ
ñàìîáóòí³õ õóäîæíèê³â ïåòðèê³âñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó, ñïðàâæíÿ ïîñë³äîâíèöÿ êðàùèõ òðàäèö³é ëåãåíäàðíèõ
òâîðö³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ³,
ïåðø çà âñå, ñâîãî áåçïîñåðåäíüîãî â÷èòåëÿ Ô. Ïàíêà.

Ñåêðåò
â³÷íî¿
ìîëîäîñò³
ÿçàí³ ¿é ìîæëèâ³ñòþ â³ä÷èíèòè
äâåð³ ó íåâ³äîìèé, àëå ïðåêðàñíèé ñâ³ò ìèñòåöòâà. Òàëàíò õóäîæíèêà é íàñòàâíèêà, äîáðîòà
é ÷óéí³ñòü äóø³, êîòðèìè òàê
ùåäðî îáäàðóâàëà ïðèðîäà öþ
íà äèâî ñêðîìíó ëþäèíó, äîçâîëÿëè ¿é øâèäêî çàâîéîâóâàòè
ñåðöÿ ñâî¿õ ó÷í³â, çàëèøèòèñÿ
äëÿ áàãàòüîõ íà âñå æèòòÿ óëþáëåíèì Â÷èòåëåì.
²ç áëèñêó÷î¿ ïëåÿäè ó÷í³â Ò.
Ïàòè íàéá³ëüø ïîñë³äîâíèì ó
çáàãà÷åíí³ òðàäèö³é ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó, íîâàòîðîì ïî
äóõó é ùèðîñò³ òâîð÷èõ ³íòåðåñ³â áóâ çàñëóæåíèé ìàéñòåð
íàðîäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè
Ôåä³ð Ñàâè÷ Ïàíêî (1924-2007).
Çàïîçè÷èâøè óñå êðàùå ó òâîð÷îñò³ Ò. Ïàòè , äå â³í â÷èâñÿ íå
ëèøå ó Ïåòðèê³âñüê³é øêîë³
äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó ïåðåäâîºíí³ ðîêè, àëå é âñå æèòòÿ,
Ô. Ïàíêî ï³øîâ äàë³ ó ñâî¿õ
ïîøóêàõ, ùî áóëî ñòèìóëîì
äëÿ îíîâëåííÿ ïëàñòè÷íî¿ ëåêñèêè ñòàðîäàâíüîãî ìèñòåöòâà, íàïîâíþâàëî éîãî ñâ³æèìè
³ á³ëüø ñó÷àñíèìè ìîòèâàìè òà
îáðàçàìè. Ó ñïîêîíâ³÷í³ çàñîáè
³ êîìïîçèö³éí³ ïðèíöèïè ïåòðè-

Ëþäìèëà ÁÐÈÆÀ

Ðîçâèâàþ÷è íàäàë³ ¿õí³ òðàäèö³¿, íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä, âîíà
ïðèíåñëà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ,
îòðèìàí³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õóäîæíüîìó ó÷èëèù³ òà
Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Êðàù³ òâîðè Ò.
Ãàðüêàâî¿ â³äçíà÷àþòüñÿ íåâè÷åðïíîþ ôàíòàç³ºþ, äèâîâèæíîþ ñâÿòêîâ³ñòþ êîëîðèòó, ïëàñòè÷íîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ ó òðàêòîâö³ ñþæåòíèõ ìîòèâ³â.
Ïðèðîäà îáäàðóâàëà ¿¿ íå
ëèøå òàëàíòîì õóäîæíèêà. Âîíà
- ïðåêðàñíèé ïåäàãîã, ÿêèé ñâî¿
òâîð÷³ â³äêðèòòÿ, ïðîôåñ³éí³
íàäáàííÿ ùåäðî â³ääàº ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ. Âæå ïîíàä 5
ðîê³â Ò. Ãàðüêàâà âåäå ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òåàòðàëüíî-õóäîæíüîìó êîëåäæ³ êëàñ ïåòðèê³âñüêîãî äåêîðàòèâíîãî ðîçïèñó, ðîçêðèâàº ñâî¿ì ó÷íÿì ñåêðåòè ìàéñòåðíîñò³ íàðîäíîãî
ìèñòåöòâà, ñâîºð³äíó êðàñó ³
çàêîíè öüîãî ìèñòåöòâà. Ó 2010
ðîö³ íà çàõèñò äèïëîìíèõ ïðîåêò³â âèõîäèòü ¿¿ ïåðøèé âèïóñê. Âîíè ùå íå ÷àð³âíèêè, ¿¿
ïåðø³ âèõîâàíö³, àëå â ¿õí³õ
äèïëîìíèõ ðîáîòàõ âæå ïðîäèâëÿºòüñÿ ðóêà ïðîäîâæóâà÷à
íàéñòàð³øîãî ìèñòåöòâà Ïðèäí³ïðîâÿ. Öå ¿ì çáåð³ãàòè äëÿ
ìàéáóòíüîãî â³÷íó êðàñó ïåòðèê³âñüêîãî êâ³òêîâî-ðîñëèííîãî
îðíàìåíòó, éîãî ÷àð³âí³ñòü ³ ñàìîáóòí³ñòü.
Çàâäÿêè çáåðåæåííþ òðàäèö³é, ïåðåäà÷³ â³êîâèõ õóäîæí³õ
íàïðàöüîâîê â³ä ó÷èòåëÿ ó÷íÿì,
â³ä ñòàð³éøèí ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ çáåð³ãàºòüñÿ æèòòºñïðîìîæí³ñòü ïðîìèñëó, ÿêèé ïîñò³éíî íàïîâíþºòüñÿ æèòòºäàéíèìè ñîêàìè îíîâëåííÿ.
² ïîêè ³ñíóº ïðåêðàñíèé çâè÷àé ä³ëèòèñÿ òâîð÷èì äîñâ³äîì
ç³ ñâî¿ìè ïîñë³äîâíèêàìè, äîòè
íå çá³äí³º äæåðåëî, ÿêå ãîäóº
óí³êàëüíå ìèñòåöòâî Ïåòðèê³âêè, áî íåñå âîíî ðàä³ñòü, äîçâîëÿº äóø³ ëþäñüê³é ïðîòÿãîì
â³ê³â íàïîâíþâàòèñÿ ñâ³òîì òà
áëàãîäàòòþ.
Ë. ÒÂÅÐÑÜÊÀ,
ìèñòåöòâîçíàâåöü,
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
êóëüòóðè Óêðà¿íè.
Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³,
øàíîâí³ ÷èòà÷³, ïðàö³ ìîëîäèõ ìàéñòð³â òà ðîçïîâ³ä³
ïðî íèõ.

Íàðîäèëàñü 30 æîâòíÿ 1988 ðîêó â ñìò Ãâàðä³éñüêå Íîâîìîñêîâñüêîãî ð-íó, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. 1995-2006 - íàâ÷àííÿ â Ïåòðèê³âñüê³é ÇÎØ. 1999-2002 - ó÷àñíèöÿ ãóðòêà
"Âèòèíàíêà". 2006 - çàê³í÷èëà Ïåòðèê³âñüêó äèòÿ÷ó õóäîæíþ øêîëó ç â³äçíàêîþ. 2005 ïåðåìîæíèöÿ îáëàñíîãî êîíêóðñó "Ïîäàòêè î÷èìà ä³òåé". 2005 - ïîñ³ëà ²² ì³ñöå â îáëàñíîìó
êîíêóðñ³ "Äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ". 2006 - ïîñ³ëà ² ì³ñöå â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ "Ïåòðèê³âñüêå
äèâî". 2006 - ëàóðåàò Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó-îãëÿäó çà ïðîãðàìîþ "Íîâ³ ³ìåíà Óêðà¿íè".
2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü "Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî". 2008 - ó÷àñíèöÿ
çàãàëüíîäåðæàâíî¿ âèñòàâêîâî¿ àêö³¿ "Áàðâèñòà Óêðà¿íà". 2009 - ó÷àñíèöÿ îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ-ÿðìàðêó "Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò". Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ äåêîðàòèâíèõ áàêëàã
"Êîçàöüêîìó ðîäó - íåìà ïåðåâîäó".
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Íàä³ÿ ÂÎËÎØÈÍÀ

Íàðîäèëàñü 30 òðàâíÿ 1991 ðîêó â ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê. 1998-2006 - íàâ÷àííÿ â ÇÑØ ¹82. 20032006 - íàâ÷àëàñü ó õóäîæí³é øêîë³ ¹1. 2004 - ëàóðåàò ó íîì³íàö³¿ «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» II
îáëàñíîãî êîíêóðñó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ «Áþäæåò î÷èìà ä³òåé». 2004-2005 - ó÷àñíèöÿ
ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ îë³ìï³àä ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. 2005 - ó÷àñíèöÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ âèñòàâêè
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà «Â³éíà. Ìèð. Ä³òè». 2005 - ó÷àñíèöÿ ì³ñüêîãî êîíêóðñó «Ìåí³ íå áàéäóæå...
À òîá³?». 2006 - ïîñ³ëà III ì³ñöå â ì³ñüê³é îë³ìï³àä³ ç îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. 2006 - ïîñ³ëà III ì³ñöå
â êîíêóðñ³-âèñòàâö³ «Ð³çäâÿí³ ñâÿòà». 2006 - ïåðåìîæíèöÿ ì³ñüêîãî ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî ñâÿòà
«Ñîáîðè íàøèõ äóø». 2006 - êàíäèäàò ó ñòóäåíòè ÄÎÒÕÊ. 2007 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü
«Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». 2007 - ó÷àñíèöÿ âèñòàâêè, ïðèñâÿ÷åíî¿ 75-ð³÷÷þ óòâîðåííÿ
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ «Òàëàíòè òâî¿, Äí³ïðîïåòðîâùèíà». 2008 - ó÷àñíèöÿ ìîëîä³æíî¿ âèñòàâêè
«Ìîëîäèëüí³ ÿáëóêà». 2008 - ó÷àñíèöÿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ âèñòàâêîâî¿ àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà».
2009 - ó÷àñíèöÿ îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ-ÿðìàðêó «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò». Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ
äåêîðàòèâíèõ âàç «Ë³òí³é ìîòèâ».

Ìàðèíà ÃÎËÎÂÊÎ

Íàðîäèëàñü 24 ãðóäíÿ 1988 ðîêó â ì. Íîâîìîñêîâñüê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. 1994-2006 íàâ÷àëàñü ó ÇÑØ ¹6. 2003 - ó÷àñòü â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ «Çäîðîâå ïîêîë³ííÿ», ² ì³ñöå. 2004
- ó÷àñíèöÿ îáëàñíîãî êîíêóðñó «Êðàñà äóø³ ó òâîð÷îñò³ ³ñêðèòüñÿ». 2004 - âêëþ÷åíà äî ñï³ëêè
òâîð÷î-îáäàðîâàíèõ ä³òåé «Âåñíÿíêà». 2005 - îáëàñíèé êîíêóðñ «Ñîáîðè íàøèõ äóø», III ì³ñöå.
2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». 2006 - îáëàñíèé
êîíêóðñ «Ñîáîðè íàøèõ äóø», III ì³ñöå. 2007 - îáëàñíèé êîíêóðñ «Ñîáîðè íàøèõ äóø», ² ì³ñöå.
2007 - ó÷àñòü ó çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà». 2008 - ó÷àñòü ó
çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà». 2008 - ó÷àñíèöÿ ìîëîä³æíî¿ âèñòàâêè
«Ìîëîäèëüí³ ÿáëóêà». 2009 - ó÷àñíèöÿ îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ-ÿðìàðêó «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò». 2009 - â³äçíà÷åíà çà ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñ³ íà «Ãîãîë³âñüêèõ âå÷îðíèöÿõ». Äèïëîìíà
ðîáîòà: ðîçïèñ ëàâêè «Ïðèâ³òíà ãîñïîäèíÿ».

Îëåíà ÄÐÎÁÀÕ²ÍÀ
Íàðîäèëàñü 13 ëþòîãî 1988 ðîêó â ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. 1995-2006 íàâ÷àëàñü ó ÄÇÎØ ¹21. 2002-2006 - íàâ÷àííÿ ó ãóðòêó «Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ». 2003 - ó÷àñíèöÿ
êîíêóðñ³â ì³ñüêèõ âèñòàâîê «Çíàé ³ ëþáè ñâ³é êðàé», «Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³», «Þí³ õóäîæíèêè».
2004 - ó÷àñòü â îáëàñíîìó êîíêóðñ³ «Íà êðàùîãî þíîãî ìàéñòðà íàðîäíèõ ðåìåñåë». 2006 ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ ñïåö³àëüí³ñòü «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». 2009 - ó÷àñòü â îáëàñíîìó
ôåñòèâàë³-ÿðìàðêó «Ïåòðèê³âñüêèé äèâîöâ³ò». Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ äåêîðàòèâíîãî ïèâíîãî íàáîðó «Ïòàõè òà õì³ëü».
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Îêñàíà ÇÎËÎÒÀÐÜÎÂÀ

Íàðîäèëàñü 29 ñåðïíÿ 1991 ðîêó â ì. Ï³äãîðîäíå, Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ðàéîíó, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. 1998-2006 - íàâ÷àëàñü ó ÏÑØ ¹1. 2005 - ó÷åíèöÿ Ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó ó çàñëóæåíîãî
ìàéñòðà íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Ãàðüêàâî¿ Ò. À. 2005 - ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Ìè ç Óêðà¿íè», ² ì³ñöå â
íîì³íàö³¿ «Ïëàêàò». 2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». 2006 - ó÷àñòü ó çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà». 2007 - ó÷àñòü ó
çàãàëüíîäåðæàâí³é âèñòàâêîâ³é àêö³¿ «Áàðâèñòà Óêðà¿íà». 2008 - ó÷àñíèöÿ ìîëîä³æíî¿ âèñòàâêè
«Ìîëîäèëüí³ ÿáëóêà». 2009 - â³äçíà÷åíà çà ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñ³ íà «Ãîãîë³âñüêèõ âå÷îðíèöÿõ». 2009-îòðèìóº ³ìåííó ñòèïåíä³þ ³ì.Ò. ß. Ïàòè. Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ ñêðèí³ «Çîçóë³ íà
êàëèí³».

Þë³ÿ ÊÓËÅÁßÍÎÂÀ
Íàðîäèëàñü 24 ëèñòîïàäà 1988 ðîêó â ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.
1994-2006 - íàâ÷àëàñü ó ÄÑØ ¹40. 2000-2005 - íàâ÷àëàñü ó õóäîæí³é øêîë³ ³ì. I. Ã. Ïåðøóä÷åâà.
2001 - áðàëà ó÷àñòü ó âèñòàâö³ äèòÿ÷î¿ ïðèêëàäíî¿ òâîð÷îñò³, ïðèñâÿ÷åí³é 1 ÷åðâíÿ - Äíþ çàõèñòó
ä³òåé. 2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». Äèïëîìíà
ðîáîòà: ðîçïèñ äåêîðàòèâíèõ òàð³ëîê «Êâ³òó÷èé êðàé».

Òåòÿíà ÏÎÃÎÐ²ËÀ

Íàðîäèëàñü 20 ñ³÷íÿ 1991 ðîêó â ì. Ñèíåëüíèêîâå, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë. 1998-2006 íàâ÷àííÿ ó ÇÑØ ñìò ²ëëàð³îíîâå, à òàêîæ ó÷åíèöÿ ãóðòêà îðíàìåíòàëüíîãî ðîçïèñó â ìàéñòðà
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Ë. Ã. Á³ëîêðèíèöüêî¿. 2003 - îáëàñíèé êîíêóðñ «Íà êðàùîãî þíîãî ìàéñòðà
íàðîäíèõ ðåìåñåë», ² ì³ñöå. 2004 - ðàéîííèé êîíêóðñ «Ìîÿ ðîäèíà», ² ì³ñöå. 2004 - ðàéîííèé
êîíêóðñ «Ãîëóá ìèðó», ² ì³ñöå. 2004 - îáëàñíèé êîíêóðñ «Ñêàðáíèöÿ þíèõ òàëàíò³â», ² ì³ñöå. 2004
- ïåðåìîæíèöÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Ïëàíåòà ëþäåé». 2005 - îáëàñíèé êîíêóðñ «ªäíàéìîñÿ, áðàòè ìî¿», ² ì³ñöå. 2005 - ïåðåìîæíèöÿ Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó «Íåáåçïåêà î÷èìà ä³òåé».
2005 - çäîáóëà ïðåì³þ ðàéîííî¿ ïðîãðàìè «Îáäàðîâàí³ ä³òè - íàä³ÿ Óêðà¿íè». 2005 - Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Ëþáè ³ çíàé ñâ³é ð³äíèé êðàé», II ì³ñöå. 2006 - îáëàñíèé êîíêóðñ «Áþäæåò î÷èìà
ä³òåé», ²² ì³ñöå. 2006 - ïåðåìîæíèöÿ ðàéîííîãî åòàïó îáëàñíîãî êîíêóðñó «Áþäæåò î÷èìà
ä³òåé». 2006 - ó÷àñíèöÿ åêîëîã³÷íî¿ äåêàäè «Äçâîíè ×îðíîáèëÿ». 2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ,
ñïåö³àëüí³ñòü «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ ðóøíèê³â «Ïðèäí³ïðîâñüêèé äèâîöâ³ò».
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Òåòÿíà ÑÒÅÖÅÍÊÎ
Íàðîäèëàñü 28 ñ³÷íÿ 1991 ðîêó â ì. Á³ëà Öåðêâà, Êè¿âñüêî¿ îáë. 1997-2001 - íàâ÷àëàñÿ â
ÇÎØ ¹11 ì. Á³ëà Öåðêâà. 2001 - ïåðå¿õàëà äî ì. Êîðîñòåíÿ, Æèòîìèðñüêî¿ îáë. 2006 çàê³í÷èëà ÇÎØ ¹3 ì. Êîðîñòåíü. 2003-2006 - íàâ÷àííÿ â õóäîæí³é øêîë³ ì. Êîðîñòåíü.
2006 - ñòóäåíòêà ÄÎÒÕÊ, ñïåö³àëüí³ñòü: «Äå êîðàòèâíî -ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». 2009 â³äçíà÷åíà çà ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñ³ íà «Ãîãîë³âñüêèõ âå÷îðíèöÿõ». 2009 - ó÷àñíèöÿ
îáëàñíîãî ôåñòèâàëþ-ÿðìàðêó «Ïåòðèê²âñüêèé äèâîöâ³ò». Äèïëîìíà ðîáîòà: ðîçïèñ ìèñíèêà «Âåñåëêà».

ÎÑÂ²ÒÀ
Ó áåðåçí³-÷åðâí³ öüîãî ðîêó
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³íæåíåð³â çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó
(ÄÍÓ²ÇÒ) â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é
70-òè ð³÷íèé þâ³ëåé.
Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó íà éîãî áàç³ áóëî ï³äãîòîâëåíî á³ëüø ÿê 60 òèñÿ÷
ôàõ³âö³â äëÿ çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó, òðàíñïîðòíîãî
áóä³âíèöòâà, ìàøèíîáóäóâàííÿ òà ³íøèõ ãàëóçåé. Ñåðåä
âèõîâàíö³â ÄÍÓÇÒ  êåð³âíèêè
ì³í³ñòåðñòâ, çàë³çíèöü, çàâîä³â,
íàâ÷àëüíèõ, ïðîåêòíèõ ³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ.
Ó âåðåñí³ 1993 ðîêó ÄÍÓ²ÇÒ
çà ðåçóëüòàòàìè àêðåäèòàö³¿
íàäàºòüñÿ ïðàâî çä³éñíåííÿ
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà IV
ð³âíåì, à ó ãðóäí³  ñòàòóñ
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî äåðæàâíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó.
Ó 1999 ðîö³ çà ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãó Îñâ³òà-99 óí³âåðñèòåò óâ³éøîâ äî äåñÿòêè
íàéêðàùèõ òåõí³÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè Óêðà¿íè, à â 2000 ðîö³  äî
òð³éêè íàéêðàùèõ òðàíñïîðòíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Óêðà¿íè. Ó 2001  íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Ì³æíàðîäíî¿ êàäðîâî¿ àêàäåì³¿ Çà ðîçâèòîê
íàóêè òà îñâ³òè. Ó 2002 ðîö³
çàêëàäó íàäàíî ñòàòóñ íàö³îíàëüíîãî òà ïðèñâîºíî ³ìÿ
àêàäåì³êà Â. Ëàçàðÿíà.
Ñüîãîäí³ â ñòðóêòóð³ óí³âåðñèòåòó 10 ôàêóëüòåò³â, äå
çà 24 ñïåö³àëüíîñòÿìè íàâ÷àþòüñÿ á³ëüøå 11 000 ñòóäåíò³â.
ÄÍÓÇÒ ìàº ô³ë³àë ó Ëüâîâ³ òà
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé íàóêîâèé öåíòð â Îäåñ³; 20 ô³ë³àë³â
êàôåäð ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó òà
çà éîãî ìåæàìè, äå ìàéáóòí³
ôàõ³âö³ ïîãëèáëþþòü ñâî¿
çíàííÿ, à òàêîæ 30 öåíòð³â íà
êðóïíèõ çàë³çíè÷íèõ âóçëàõ Óêðà¿íè, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ï³äãîòîâêà ìîëîä³ äëÿ âñòóïó
äî óí³âåðñèòåòó. Â óí³âåðñèòåò³ ïðàöþº öåíòð ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ òà öåíòð äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè. Ùîð³÷íî òàì ï³äâèùóþòü êâàë³ô³êàö³þ ïîíàä 2000

70
70 ðîê³â
ðîê³â êîë³ºþ
êîë³ºþ
óñï³õ³â
óñï³õ³â ³³ çäîáóòê³â
çäîáóòê³â

ôàõ³âö³â. Óí³âåðñèòåò ãîòóº îô³öåð³â äëÿ äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâÿçêó Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ÄÍÓ²ÇÒ óñ³ âèïóñêíèêè çàáåçïå÷óþòüñÿ ðîáîòîþ
íà çàë³çíèöÿõ Óêðà¿íè, ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ ³ â íàóêîâèõ óñòàíîâàõ.
Â óí³âåðñèòåò³ ïðàöþº 768
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ç íèõ 64 äîêòîðè íàóê,
ïðîôåñîðè, 321  êàíäèäàòè
íàóê, äîöåíòè. Ñåðåä ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó
75 ÷îëîâ³ê º ëàóðåàòàìè äåðæàâíèõ òà ³ìåííèõ ïðåì³é, ìàþòü ïî÷åñí³ çâàííÿ ïðàö³âíèê³â
íàóêè, âèùî¿ øêîëè òà ãàëóçåé
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Â óí³âåðñèòåò³ ä³þòü 17 ãàëóçåâèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ëàáîðàòîð³é, Íàóêîâî-äîñë³äíèé
³íñòèòóò ðóõîìîãî ñêëàäó, êîë³¿
òà òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä, äâ³
âèïðîáóâàëüí³ ëàáîðàòîð³¿, Âèïðîáóâàëüíèé öåíòð, Öåíòð ãåíäåðíèõ äîñë³äæåíü, íàóêîâà
ëàáîðàòîð³ÿ óêðà¿íîçíàâñòâà
Ñâ³òëèöÿ. Ùîð³÷íî óí³âåðñèòåò âèêîíóº ïîíàä 250 íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò. Ïðè öüîìó
â îñòàíí³ ðîêè îáñÿã êîøò³â,
ùî íàäõîäÿòü â³ä ³íîçåìíèõ
çàìîâíèê³â ñêëàäàº ïîíàä òðåòèíó, à çàìîâíèêàìè ÍÄÐ º

ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿ òà óñòàíîâè ïðàêòè÷íî ç³ âñ³õ êðà¿í
ÑÍÄ òà Áàëò³¿, Ïîëüù³, Êèòàþ,
Í³ìå÷÷èíè, ×åõ³¿, Óãîðùèíè,
Ôðàíö³¿, ²ðàíó, Ïàêèñòàíó, ªãèïòó òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè. Ùîð³÷íî íàóêîâö³ óí³âåðñèòåòó îòðèìóþòü á³ëüøå 50
ïàòåíò³â íà âèíàõîäè, âèõîäÿòü
äðóêîì ïîíàä 10 ìîíîãðàô³é.
Â óí³âåðñèòåò³ â³äêðèòî òðè
ñïåö³àë³çîâàí³ â÷åí³ ðàäè ç çàõèñòó äèñåðòàö³é íà çäîáóòòÿ
íàóêîâèõ ñòóïåí³â äîêòîðà òà
êàíäèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîâîäèòüñÿ íàâ÷àííÿ ó äîêòîðàíòóð³ é àñï³ðàíòóð³.
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ÄÍ²ÓÇÒ çäàòíèé âèð³øóâàòè áóäü-ÿê³ îñâ³òí³ òà íàóêîâ³ ïðîáëåìè. Â³í àêòèâíî
ñïðèÿº ðåôîðìóâàííþ âèùî¿
îñâ³òè Óêðà¿íè òà ¿¿ ³íòåãðàö³¿ â
ºâðîïåéñüêó òà ñâ³òîâó ñèñòåìó îñâ³òè. Ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, íà
âñ³õ êóðñàõ çàïðîâàäæåíî ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâó ñèñòåìó
êîíòðîëþ òà îö³íþâàííÿ çíàíü
ñòóäåíò³â.
ÄÍÓ²ÇÒ º ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿ Îðãàí³çàö³¿ Ñï³âðîá³òíèöòâà Çàë³çíèöü, ÷ëåíîì ªâðàç³éñüêî¿ àñîö³àö³¿ óí³âåðñèòåò³â
òà ÷ëåíîì Ìåðåæ³ óí³âåðñèòåò³â
×îðíîìîðñüêîãî Ðåã³îíó.

Çä³éñíþþòüñÿ ïðîãðàìè
ïîñò³éíèõ îáì³í³â ñòóäåíòàìè,
àñï³ðàíòàìè òà âèêëàäà÷àìè
óí³âåðñèòåòó ç ïðîâ³äíèìè óí³âåðñèòåòàìè Ôðàíö³¿, Ïîëüù³,
Êèòàþ, Í³ìå÷÷èíè. Íà áàç³ óí³âåðñèòåòó ïðîõîäÿòü ñòàæóâàííÿ òà ïåðåï³äãîòîâêó ³íîçåìí³ ôàõ³âö³, ñòóäåíòè òà àñï³ðàíòè ç êðà¿í ªâðîïè òà Àç³¿.
Óí³âåðñèòåò ïðèéìàº
ó÷àñòü ó ªâðîïåéñüêèõ ïðîãðàìàõ ÒÅÌÐUS ³ ÅUREKA. Íà
éîãî áàç³ ïðîâîäÿòüñÿ ÷èñëåíí³ ì³æíàðîäí³ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, ñèìïîç³óìè, ñåì³íàðè ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ìàøèíîáóäóâàííÿ, òðàíñïîðòó,
áóä³âåëüíî¿ ìåõàí³êè, åêîíîì³êè òà ³íøèõ ãàëóçåé.
Ó ëèñòîïàä³ 2008 ðîêó óí³âåðñèòåò ðàçîì ç Óêðçàë³çíèöåþ òà óí³âåðñèòåòàìè é äåðæàâíèìè çàë³çíèöÿìè Ôðàíö³¿,
Ïîëüù³, Ëàòâ³¿, Êàçàõñòàíó òà
Êèðãèç³¿ îòðèìàëè â³ä ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ãðàíò íà ðåàë³çàö³þ Ñï³ëüíîãî ºâðîïåéñüêîãî ïðîåêòó «Ìàã³ñòð: ²íòåðîïåðàáåëüí³ñòü / Áåçïåêà /
Ñåðòèô³êàö³ÿ â ãàëóç³ ì³æíàðîäíîãî çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó â Óêðà¿í³ òà Öåíòðàëüí³é
Àç³¿» (MISCTIF) ïî ïðîãðàì³
TEMPUS.
ÄÍÓ²ÇÒ ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñíå ì³ñòå÷êî, ùî çíàõîäèòüñÿ â îäíîìó ç êðàùèõ
ðàéîí³â Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Íà
éîãî òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 25 ãåêòàð³â ðîçì³ùåí³ íàâ÷àëüí³ òà
âèðîáíè÷³ êîðïóñè ç ëàáîðàòîð³ÿìè, îá÷èñëþâàëüíèì öåíòðîì òà á³áë³îòåêîþ, æèòëîâ³
áóäèíêè, 6 ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â, ¿äàëüíÿ, ïîë³êë³í³êà,
ïàëàö êóëüòóðè, ñòàä³îí, áàñåéí òà ³íø³ óñòàíîâè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ñôåðè  òîáòî
³íôðàñòðóêòóðà ÄÍÓÇÒ çàáåçïå÷óº íåîáõ³äí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåòó, ñîö³àëüí³
òà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ìåøêàíö³â
ì³ñòå÷êà. Öå òàêîæ ñïðèÿº ¿õ
ïë³äí³é ïðàö³ é íàâ÷àííþ.
Â³òàºìî âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â ³ç þâ³ëåºì öüîãî ÷óäîâîãî çàêëàäó òà áàæàºìî íîâèõ äîñÿãíåíü òà ïåðåìîã!
Ïðåñ-ñåêòîð
ÃÓÎÍ ÎÄÀ
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ПОЛІТОЛОГИ-МІЖНАРОДНИКИ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕГІОНУ
У 2010 р. Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
здійснює перший випуск
студентів, які отримали
повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародні
відносини". Прилюдний
захист дипломних робіт 14 випускників, які
отримують кваліфікацію
"політолог-міжнародник,
перекладач" відбувся у
Палаці студентів ДНУ.
До участі у роботі державної
екзаменаційної
комісії залучені провідні українські науковці.
Голова ДЕК, відомий
американіст, доктор політичних наук, професор
Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського, заступник директора Лівадійського палацу-музею з
наукової роботи, С.В Юрченко схвалює сучасну
тенденцію
підготовки
фахівців-міжнародників у
регіональних класичних університетах:
- Випуск універсальних фахівців з міжнародних відносин зумовлений розширенням взаємодії між країнами
на всіх рівнях: державному,
комерційному, особистому.
Стає інтенсивнішим взаємообмін товарами, ідеями,
інформацією. Україна, як
держава з унікальним геополітичним положенням, розвиває дружні й партнерські
стосунки і на сході, і на захо-

ді, активізує південний вектор
геополітики. Тому важливо,
що фахівці з міжнародних відносин готувалися у регіонах,
вивчали регіональні особливості, потреби місцевих промисловців і бізнесових кіл.
Сергій Васильович завірив
журналістів, що державна екзаменаційна комісія буде вибагливою, але доброзичливою
до дипломників.
Завідувач кафедри міжнародних відносин ДНУ ім.
О.Гончара, доктор політичних
наук М.А.Шепелев переко-

· НАШІ ПЕРЕКЛАДИ

Італо Кальвіно (1923-1985) є класиком сучасної
італійської літератури. Західні літературознавці
високо поціновують його творчу спадщину, якій
присвячують численні дослідницькі проекти,
міжнародні конференції, друкують спеціальні випуски
періодики. Зокрема, 1996 року в матеріалах міжнародних
студій у Сан Ремо, Італо Кальвіно постає як “a writer for
the next millennium”. Творчий доробок Італо Кальвіно
складається з численних оповідань: “Одного вечора
Адам”, “Зачарований сад”, “Кіт та поліціянт”, “Ліс на
автостраді”, “Останнім прилітає крук”, “Авангардисти
у Ментоні” та романів: “Стежкою павучиних гнізд”, трилогії
“Наші пращури” (“Роздвоєний віконт”, “Барон на дереві”, “Неіснуючий вершник”), “Американські уроки”.
Проте сталося так, що вітчизняним читачам цей
майстер італійської художньої прози тривалий
час залишався практично невідомим. До вашої
уваги переклад одного з оповідань Італо Кальвіно.
Італо КАЛЬВІНО
Острівець мав крутий
скелястий берег. Згори
його вкривала плямою густа невисока рослинність,
призвичаєна виживати поблизу моря. У небі снували чайки. Це був геть маленький острівець поблизу
узбережжя, безлюдний та
дикий: за півгодини його
можна було б обігнути бар-

кою або гумовим човником,
як оцей, у якому саме наближалися двоє: чоловік спокійно веслував, жінка лежала під
сонцем. Підпливши, чоловік
дослухався.
– Ти щось почув? – запитала вона.
– Тишу, – мовив чоловік.
– Острови мають тишу, яку
можна почути.
Справді, всяка тиша сплітається з мережі малих шу-

наний, що випускники
кафедри будуть затребувані на ринку праці
саме завдяки орієнтації на соціальноекономічні особливості
Придніпров’я:
- У сучасному суспільстві монополія столичних університетів
на підготовку фахівцівміжнародників
не
виправдана.
Сьогодні важко уявити потужний регіональний
класичний
університет, яким, безумовно,
є ДНУ, без підготовки повного спектру
фахівців на потребу
регіону. Нашу спеціальність
нещодавно
було акредитовано за
найвищим, IV рівнем
акредитації, і сьогодні
перші випускники захищатимуть дипломи
на здобуття освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст». Наші
випускники з кваліфікацією
«політолог-міжнародник, перекладач» можуть працювати у відділах та управліннях
зовнішніх та зовнішньоекономічних зв’язків при органах державної влади і місцевого самоврядування, в
інформаційно-аналітичних,
бізнесових та консалтингових
структурах. Безумовно, вони
можуть працювати у закордонних представництвах: як
українських в інших країнах,
так і міжнародних організацій
в Україні та регіоні.

Дипломні роботи, що виносилися на захист, охоплюють широке коло актуальних
і важливих питань теорії і
практики міжнародних відносин і світової політики.
Серед них, зокрема, роботи
на такі теми, як „Вплив Лісабонського договору на розвиток процесів європейської
інтеграції”, „Парламентська
дипломатія як складова глобальної системи міжнародних відносин”, „Місце та роль
Ірану в регіональній системі
міжнародних відносин на
Середньому Сході”, „Сучасна геополітична активність
Ватикану в Східній Європі”,
„Місце та роль Криму в сучасних українсько-турецьких
відносинах”, ”Роль НАТО у
врегулюванні ситуації в Афганістані”.
Кафедра міжнародних відносин була створена у 2004
р. у рамках реалізації спільного європейського проекту TEMPUS/TACIS. Вона
є комплексним навчальнонауковим центром, який розробляє питання теорії та історії міжнародних відносин,
світової політики, геополітики і глобалістики. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 доктори наук,
7 кандидатів наук, 3 старших
викладачі, 1 викладач, відкрито аспірантуру. Видається науковий журнал "Світова
цивілізація і міжнародні відносини".
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім.О.Гончара •

мів, що її утворюють. Тиша
острова відрізняється від
тиші спокійного моря довкола, бо її пересотують шелест
рослин, крики птаства, шерхотіння крил.
Внизу під скелями води
у ці дні стояли тихі, без жодної хвилі, гостро-блакитного
кольору, прозорі, пронизані до самого дна сонячним

таки фанатичною; розлігшись у човнику, гомоніла
без угаву про все, що бачила, і можливо, навіть трохи
всупереч Узнеллі, який, потрапивши сюди вперше, недостатньо, як їй здавалося,
поділяв її захоплення.
– Зачекай, – казав Узнеллі, – зачекай.
– Чекати чого? – заперечувала вона. – Чого ти хочеш
кращого за це?
Та він, недовірливий до
чужих слів та емоцій що зроду, а що й через літературне
виховання, схильний дужче до відкриття прихованої
краси, аніж до сприйняття
незаперечних її виявів, уже
відчував нервове напруження.
Щастям для Узнеллі був
невизначений стан, жити,
затамовуючи подих. У тому,
як любила Делія, він вбачав
загрозу власній чистоті, пожадливі взаємини зі світом,
проте не хотів нічого приносити у жертву – ні того, що
мав, ні щастя, яке йому відкривалося.

ПОЕТОВА

ПРИГОДА
промінням. У скелях видніли
отвори печер, і двоє у човнику спроквола рухалися саме
туди, щоб оглянути їх.
Це було Південне узбережжя, ще майже не зачеплене туризмом, а ці двоє
купальників були немісцевими. Він був такий собі Узнеллі, доволі відомий поет,
вона – Делія А., дуже вродлива жінка.
Делія була палкою прихильницею Півдня, просто-
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Зараз він був насторожі, бо
кожен ступінь довершеності, що його досягала натура
довкола них, – піднесеність
водяної блакиті, попеляста
вицвілість прибережної зелені, раптовий зигзаг плавця
риби саме там, де морська
широчінь є найгладшою, – це
тільки передувало новому
ступеневі, більш високому,
і так далі, далі, аж туди, де
невидима лінія обрію відкрилася б, немов стулки устриці,
являючи раптово іншу планету або нове слово.
Вони запливали до гроту.
Він був просторий, подібний
до ясно-зеленого озера під
високим кам’янистим склепінням. Далі у темряві грот
звужувався. Чоловік розвернув веслом човника на місці,
замилувавшись мерехтінням
світла. Воно ринуло іззовні,
через нерівний скелястий
отвір, сліпило яскравими
кольорами,
підсиленими
контрастом: вода там променилась, а світло лезами стрибало догори попри м’які тіні,
що подовжувались у глибині.
Виблискуючи на камінні стін
та арки, світло віддавало їм
хитавицю води.
– Тут розумієш богів, –
мовила жінка.
– Гм, – тільки й спромігся Узнеллі. Він був знервований. Його думка, звикла
формулювати почуття словами, зараз не могла озватися
жодним із них.
Заглибилися у грот. Човник подолав мілину, скелю,
що вигнула спину на поверхні води, і тепер плив посеред
млявого мерехтіння тіней,
що з’являлися та зникали за
кожним рухом весла, все решта було густою тінню; час
від часу весло чіпляло стіну.
Делія, повернута назад, бачила відкрите блакитне око
неба, яке безнастанно змінювало свій обрис.
– Краб! Величезний! Там!
– закричала, підводячись.
– ...а-а-б! ...а-а-а-м! –
озвалось відлуння.
– Луна! – сказала задоволено і заходилася гукати
до цього темного склепіння
слова, прохання та поетичні
рядки.
– І ти! Гукни й ти! Загадай
бажання! – мовила до Узнеллі.
– О-о-о... – озвався Узнеллі. – Е-і-і-і... Луна-а-а...
Човник раз по раз чіплявся за стіни. Темрява густішала.
– Мені лячно. Хтозна які
там звірі водяться!
– Ще трохи далі.
Узнеллі раптом усвідомив, що лине до темряви,
мовби риба з морської безодні, яка втікає од світлих
вод.
– Я боюся, вертаймося, –
наполягала жінка.
Проте йому смак страху
був невідомий. Він завеслував назад, туди, де грот шир-
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шав, а море набувало кольору кобальту.
– Тут є спрути? – запитала Делія.
– Їх було б видно. Вода
прозора.
– Тоді я попливу.
Вона ковзнула вниз і пустилася човника, попливла
цим підземним озером; тіло
її тепер здавалося то білим,
немов це світло скинуло з
нього всі кольори, то блакитним від цього водяного
екрану.
Узнеллі полишив весла.
Сидів, затамувавши подих.
Для нього бути закоханим
у Делію – це був стан, подібний до перебування у цьому
гроті: бути поза світом слів.
Зрештою, в усій його поезії
не було жодного вірша про
кохання, ані єдиного.
– Пристань до берега, –
мовила Делія. Пливучи, вона
зняла з себе те, що прикривало їй груди, кинула на борт
човника.
– Зараз. – Стягнула ще й
той шмат тканини, який вкривав їй стегна, і подала його
Узнеллі.
Тепер була голою. Шкіра,
біліша на грудях та на стегнах, майже не вирізнялася,
бо вся вона променилась ясною голубінню медузи. Вона
пливла на боці: рухи ліниві,
поверхні води ледь сягала
то голова (обличчя рішуче
з іронічним виразом, мов у
статуї), то виднівся вигин
спини і м’яка лінія закинутої
руки. Друга рука грайливими
рухами то затуляла, то відтуляла високе персо. Ноги
ледь ворушили воду, підтримуючи плаский живіт, де пуп
нагадував легкий відбиток на
піску або серединку морської
зірки. Сонячне проміння відбивалось у воді і поймало її,
то одягаючи, то оголюючи
тіло.
Від плавання вона перейшла до танцювальних рухів, випірнувши до половини
з води; усміхаючись йому,
простягала руки у плинному
обертанні плечей та зап’ясть,
або, розігнувши коліно, викидала з води ногу, наче то скидалася невелика риба.
Узнеллі сидів у човнику,
витріщивши очі. Він розумів те, що життя зараз дає
йому щось таке, що не всім
дано бачити на власні очі, немов сліпуче сонячне серце.
І у серці цього сонця стояла
тиша. Все те, що там відбувалося у цю мить, не могло бути
нічим іншим, як дарунком.
Зараз Делія пливла на
спині туди, де сонце, до виходу з гроту. Рухалася, легко
гребучи руками, і води над
нею мінилися дедалі яснішими відтінками блакиті.
– Агов, одягнися! Сюди
пливуть човни!
Делія була вже між скель
просто неба. Вона пірнула під
воду, простягла руку, Узнеллі
подав їй ту дрібну вдяганку,

вона вбралась у воді й піднялася на човник.
Човни, які наближалися,
були рибальськими.
Узнеллі впізнав декого з
бурлак, які ходили з рибалками, вони проводили риболовний сезон на цьому пляжі,
спали просто на скелях. Він
поплив їм назустріч. Молодий чоловік на веслах, скривлений від зубного болю, примружені очі, насунутий білий
моряцький беретик, гріб
ривками, ніби кожен гребок
зменшував біль: батько п’яти
дітей; розчарований в житті. Старший сидів на кормі;
мексиканський солом’яний
бриль увінчував ореолом
його худющу постать геть у
лахмітті, круглі очі витріщені,
колись, мабуть, через хвальковите пишання, тепер через
витворність п’яниці, відкритий рот під вислими ще чорними вусами; він чистив ножем наловлені кефалі.
– Як порибалили? –гукнула Делія.
– Та є трохи, – відповів
той. – Річний улов.
Делія любила розмовляти
з місцевими. Узнеллі – ні. (“Як
я перед ними, – казав він, – то
совість не на місці”). Знизував
плечима і зупинявся.
Тепер вони були обіч
човна, де зблякла фарба ряботіла тріщинами і облущувалась, а весло, прив’язане
шматком мотузки до вставної уключини, рипіло з кожним рухом об стертий край
дерев’яного борту. Якорець
іржавий, на чотири лапки, закинутий під вузький столик
чи лавку в одну із плетених
верш, яка щетинилася червонястими
водоростями,
висхлими хтозна відколи, а
зверху пляма пофарбованих
таніном сіток, облямованих
корковими поплавцями; сяяла колючою лускою – то
ясно-сірою, то темно-синьою
– риба, що помирала: зябра
ще ворушились, та під ними
вже з’явився червоний трикутник крови.
Узнеллі досі мовчав, та
цей світ людських злиднів
був протилежністю тому, що
йому відкрилося трохи раніше – краса натури, – і якщо
там жодне слово не йшло
йому на думку, то тут слова
товпилися й тиснули на його
розум, слова, щоб описати
кожну бородавку, кожну волосину на неголеному худому обличчі старого рибалки,
кожне вічко луски на сріблястій кефалі.
Інший човен уже був витягнутий з води, перекинутий
догори дном і поставлений на
козли; у затінку видно було
босі ступні сплячих чоловіків,
які рибалили вночі; поряд жінка, одягнена в усе чорне, без
обличчя, ставила сковороду
на багаття з водоростей, від
якого тяглася довга стрічка
диму. Берег у цій бухті був
кам’янистий, сірий; подекуди

його цяткували злинялими
барвами фартушки дітей,
які там бавилися; малюків
доглядали старші сестри,
верескливі та дратівливі.
Більші та жвавіші вдягнені
лише в коротенькі штанці,
перешиті із зужитих штанів
дорослих, бігали сюди-туди
поміж скелями та водою.
Трохи далі стелилася смуга
піщаного пляжу, білого та
безлюдного, який збоку губився в рідких очеретах та
неораних перелогах.
Якийсь юнак, вбраний
по-святковому у все – аж до
капелюха – чорне, з вузликом на палиці через плече
ішов понад морем цим пляжем, полишаючи на піску
сліди підбитих цвяхами черевиків; безумовно, це був
селянин, або пастор з віддаленого села, що вийшов до
берега у якихось базарних
справах: шукав дороги морем під приємним бризом.
Залізниця вказалася дротами, земляним насипом,
стовпами, дощатим парканом; потім вона зникала
у тунелі, далі з’являлася
знову, знову зникала, знову виходила назовні, немов нерівно прострочене
полотно. Під чорно-білими
стовпцями автошляху росли низенькі оливи; трохи
вище гори були майже голими: хіба пасовисько та
кущі, а так саме каміння.
Село, втоплене у цю ущелину між верховинами, тяглося просто вгору, одна хата
позверх другої, розділене
вулицею, що йшла сходами, брукованою з рівчаком
посередині, щоб стікали
струмком
випорожнення
мулів, а на порогах усіх тих
хат сиділи численні жінки,
старі або підстаркуваті, а на
дувалах сиділо вервечкою
чимало чоловіків, старих
і молодих, всі у білих сорочках, а посеред вулиці,
мощеної сходами, бавилися долі діти, а якийсь хлопчисько, трохи старший, розкинувшись упоперек вулиці,
спав, щокою на хіднику, бо
тут ставало прохолодніше
ніж у хаті, і менше смороду,
найпаче ж мух, що сідали й
літали хмарами, і на кожній
стіні, і на кожній газетяній
обгортці навколо витяжки з
каміну нескінченна кількість
мушиних слідів, а Узнеллі
спадали на думку слова та
слова, переплетені одне з
одним, без інтервалів між
рядками, аж доки поступово не перестали розрізнятися, утворилася цілковита
плутанина, з якої зникли
найменші білі вічка літер,
лишилась одна чорнота,
суцільна чорнота – чорнота непроникна, безнадійна,
немов завивання.
Переклад
з італійської
ВЛАДИСЛАВА
КЛИМОВИЧА. •
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Володимир
БІЛІНСЬКИЙ
(Продовження. Початок
в попередніх номерах)

КРАЇНА МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ

• НАШІ ПЕРЕДРУКИ

10
За своїми далекосяжними наслідками рік
1552-й став для Московії воістину переломним. Саме із завоювання
Волзької Булгарії Московський князь Іван IV чітко усвідомив усі переваги свого нового статусукримського сателіта.
Ми не повинні забувати, що підкорення Казані й Астрахані Московія
здійснила за згодою Кримської Орди. Визнавши себе
молодшими братами роду
Гіреїв, московські князі не
просто визнали кримських
ханів своїми царями, але одночасно отримали підтримку
та заступництво царюючих
Гіреїв, а також певні права й обов'язки зі "збирання
землі золотоординської" в
нову єдину державу на чолі зі
спадкоємцями роду Чингісидів — Гіреями.
Хоча Іван IV із 1547 року
почав величати себе царем,
це спершу ніяк не змінило
його статус залежності від
кримських ханів.
У московських церквах і
після приходу Івана IV до влади продовжували молитися
за єдиного царя — великого
кримського хана. На другому
місці почали згадувати свого
Івана.
Хан Гірей навіть заохочував і вітав воєнні дії Івана IV,
бо перед родом Гіреїв стояло найперше завдання — зібрати воєдино володіння
великої Золотої Орди. Московський князь, із дозволу
Криму, цим і займався.
Після розгрому Великої
Орди кримським ханом 1502
року, саме Гіреї, як переможці та спадкоємці Чингісидів,
стали царями в новій Орді.
Московія з цим погодилася.
А дід Івана Грозного — Іван
III, на знак згоди з передачею титулу царя кримським
Гіреям і свого васального
статусу перед кримським
ханом, присягнув на Біблії
на вірність нової династії царів. Це далеко не бездоказові твердження. Згадаймо:
Московія платила данину
Кримському ханству як своєму Суверенові й Господареві
до 1700 року.
Послухаймо історика:
"Але турки були страшенно виснажені (до 1700
року — безперервними війнами. - В.Б.) і уклали мир,
поступилися Росії Азовом із
різними старими й новими,
уже побудованими Петром
містечками; а кримський хан

повинен був відмовитися від
данини, яку дотепер платила
йому Росія (!! — В.Б.) під благовидною назвою поминків
або подарунків" [7, с. 502503].
Така "велич" і "царювання" Московії наприкінці XVI
століття: платили данину
Криму, як і Золотий Орді, за
князя, і за так званого царя.
Але російські імперські історики затято брехали, замовчуючи залежність Москви
від Кримського ханства, аби
приховати приниження, адже
це відверто спростовує сам
факт незалежного існування
Московії як царства в XVI столітті.
Однак, будучи васалом
Криму, Московія мала і вигоду. Кримські хани надавали
Московії постійну військову
та політичну підтримку в так
званій Лівонській війні. Саме
в результаті підтримки Криму
війська Івана Грозного на початку війни здобували одну
перемогу за другою.
1561 року Московія отримала грамоту Константинопольського патріарха, де Івана
IV визнали прямим спадкоємцем візантійських імператорів. Чи ця грамота стала твором московських церковних
владик, чи її за гроші склали
в Константинополі без відома Всесвітнього Священного
Собору — не так і важливо.
Сам факт зазіхання Івана IV на
спадщину древнього титулу
Візантійського Кесаря зафіксований 1561 роком.
Ясна річ, невдовзі про це
зазіхання московського князя
донесли кримському ханові, який цілком обґрунтовано
вважав Івана IV своїм підданим. І цілком зрозуміло, що
хан Гірей негайно зажадав від
Івана IV відповіді.
Зверніть увагу: з 1473
року, коли Іван III на Біблії присягнув кримським Гіреям, до
1563 року між Кримською Ордою й Московією не існувало
серйозних розбіжностей. Я
вже згадував, що кримський
хан навіть бровою не повів,
коли Іван Грозний у 1552 році
поневолив Казанське, а пізніше, 1554 року, — Астраханське ханство.
Але з 1563 року взаємини
між Московією й Кримським
ханством почали різко змінюватися. А в 1570 році турецький Султан навіть зажадав
входження Московії до складу Османської імперії.
Послухаймо:
"Із 1563 по 1570 р. Іван
марно намагався відвернути
татарське нашестя... Без-

успішно посли його Нагой і
Ржевський являлися до хана з
миролюбними промовами та
чудовими подарунками... Але
султан зажадав повернення
Казані й Астрахані та визнання Московською державою
свого підданства Порті" [4, с.
224].
Хитрість Івана IV не допомогла. Хан Гірей, за підтримки
турецького султана, вирішив
провчити клятвопорушника,
який зазіхнув на титул царя. І
1571 року війська кримського хана пішли на Московію.
Московські князі, як завжди,
зустрічали війська татар на
рубежах своїх володінь, тобто
на рубежах Оки. Однак кримський хан обійшов московські
війська, що стояли на Оці, й
рушив форсованим маршем
прямо до Москви.
Російські штатні "письменники історії" постійно
переконували читачів у тому,
що ці "дикі татарські варвари" приходили в Московію,
щоб учиняти грабежі й розбої. Вони уникали давати пояснення татарським навалам.
Такими нехитрими, але відверто нечесними методами
знімалася відповідальність із
московських князів за розбій,
який чинився з їхньої вини. В
цьому випадку кримський хан
прийшов покарати васаладанника за звичайну непокору.
Послухаймо, як про подію розповів читачам М.М.
Карамзін:
"Хан, озброївши всіх своїх
Улусників, тисяч сто або більше, напрочуд швидко вступив
у південні межі Росії (звичайна неправда! — 1571 року
Росії не існувало. Була лише
Московія. — В.Б.)... Хан... наблизився до Серпухова, де
був сам Іоанн із Опричниною.
Необхідна була рішучість,
великодушність; Цар втік!. в
Коломну, звідти в Слободу,
минаючи нещасну Москву; зі
Слободи до Ярославля, щоб
рятуватися від ворога... Але
Воєводи Царські з берегів
Оки, не відпочиваючи, встигли
для захисту... зайняли передмістя Московські... Наступного дня, Травня 24, на свято
Вознесіння, Хан підступив до
Москви — і сталося те, чого
слід було очікувати: він велів
запалити передмістя. Ранок
був тихий, ясний. Росіяни
(московіти. — В.Б.) мужньо
готувалися до битви, але побачили, що вони оточені вогнем; дерев'яні доми й хатини
спалахнули в десяти різних
місцях. Небо захмарилося
димом; здійнявся вихор, і за

кілька хвилин вогненне, бурхливе море розлилося перед
містом з жахливим шумом і
ревом. Ніяка сила людська не
могла зупинити руйнування;
ніхто не думав гасити; народ,
воїни в нестямі шукали порятунку і гинули під руїнами палаючих будинків або в тісноті
давили один одного, прагнучи
в місто, у Китай, але, звідусюди гнані полум'ям, кидалися в
ріку й тонули... Хан, заскочений цим пеклом, відійшов до
села Коломенського. О третій
годині не стало Москви; ні посадів, ні Китай-города; вцілів лише Кремль, де в церкві
Успіння Богородиці сидів Митрополит Кирило зі святинею
і з казною (!!! — В.Б.); Арбатський улюблений палац Іоаннів був зруйнований. Загинуло безліч людей, більше ста
двадцяти тисяч воїнів і громадян, крім жінок, дітей і жителів
сільських, які тікали в Москву
від ворога; а всіх близько
восьмисот тисяч. Головний
Воєвода, Князь Бельський,
задихнувся в льоху на своєму
дворі... Давлет-Гірей... привів у Тавриду понад сто тисяч
бранців...
(Тільки. — В.Б.) 15 червня
він (Іван IV. — В.Б.) наблизився
до Москви і зупинився в Братовщині, де представили йому
двох гінців від Давлет-Гірея,
який, виходячи з Росії (Московії. — В.Б.) як величний переможець, бажав із ним (Іваном
IV. — В.Б.) щиро порозумітися... На питання Іоаннове про
здоров'я брата його, ДавлетГірея, чиновник Ханський відповів: "Так мовить тобі Цар
наш: ... Я скрізь шукав тебе,
в Серпухові і в самій Москві;
хотів вінця з голови твоєї: але
ти втік із Серпухова, втік із Москви — і смієш нахвалятися
своєю Царською величчю, не
маючи ні мужності, ні сорому!.
знову прийду до тебе, ... якщо
не вчиниш того, чого вимагаю,
і не даси мені клятвеної грамоти за себе, за дітей і онуків
своїх". Як же вчинив Іоанн?..
Бив чолом Ханові" [1, том IX,
с. 97-99].
Як би не намагався М.М.
Карамзін у надмірній багатослівності втопити суть подій,
факт залишається фактом:
Іван Грозний все-таки бив чолом ханові Давлет-Гірею; як
видно, дав так звану "клятвену грамоту за себе, за дітей і
за онуків своїх", як давали подібні клятви всі його предки.
Хоча "письменник історії" це
й замовчує. Так рід московських Рюриковичів до останнього свого коліна залишався
васалом у ханів Орди.
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Як завжди, звертає на
себе увагу боягузтво московських князів, які втікають у лісові нетрі від ханів Орди. Погляньте, яку видатну когорту
московських князів-боягузів
дав рід Рюриковичів Московії: тут і сини Олександра
Невського, і Димитрій Донський, і Іван III, і Іван Грозний,
і всі інші, котрих згадувати не
хочеться.
Однак необхідно повернутися до часів правління Івана
IV.
Всі російські історики
або скоромовкою, або з гумором оповідають про складання Іваном IV 1574 року
титулу царя. Великоросидержавники поблажливо доводять нам, що трапився чи
то жарт, чи звичайне непорозуміння, і на цьому твердженні закінчують серйозний
аналіз неординарної події.
Лишень дивуєшся, читаючи
безліч сторінок, які оспівують "сходження" Івана IV в
17-літньому віці на "царський
престол", і побачивши відтак
цілковите забуття його зречення від "царського звання"
у дозрілих роках - 44 роки.
Читачі в жодного російського історика не знайдуть
аналізу
взаємозалежності
цього вчинку Івана Грозного
з ходом історичних подій тих
часів. Начебто зречення від
царського титулу відбулося без будь-небудь причин.
Але сталося те, що й мусило
статися: самозванцеві закономірно повеліли зняти не
належну йому "шапку Мономаха".
Події сімдесятих років XVI
століття складалися для Московії і її князів дуже непросто.
Довідавшись про бажання
Івана IV вийти з підданства
Кримського ханства, Гіреї
завдали Московії 1571 року
потужного удару з півдня. В
результаті кримського удару
Московія втратила близько
мільйона людей убитими й
полоненими.
Не забуваймо: і сам Іван
Грозний на той час власним
розбоєм і вакханалією погубив не менше мільйона людських життів. Страшне спустошення на Московську та
Новгородську землі принесла
1566 року чума, або, як її називали в ті часи, — язва.
На півночі Московія надовго загрузла в так званій
Лівонській війні. Війна пожирала все нові й нові, і без того
убогі, матеріальні й людські
ресурси.
Втрати Московії за час
правління Івана IV, до середини сімдесятих років XVI століття, становили майже половину населення. Ресурсів
для ведення загарбницьких
воєн ставало все менше й
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менше. Іван Грозний все-таки
знайшов вихід, як поповнити
власну скарбницю матеріальними ресурсами, грішми
та "гарматним м'ясом". Він у
1580 році примусив російську
церкву прийняти грамоту про
вилучення з її володінь частини земель, майна, сіл і приписаних до них селян-рабів та
передачі їх під владу "московського государя".
Церковні владики поставилися з розумінням до бандитської нужди московського
князя. Однак навіть у такій
ситуації Московія не могла
дозволити собі вести війну на
півдні й на півночі. Перед нею,
після навали на Москву кримського хана, постало стратегічне питання: де продовжувати війну — на півночі чи на
півдні? З ким об'єднатися: чи,
як діди й прадіди, об'єднатися
з ханською Ордою, чи — з європейськими країнами проти
Орди?
Кревне трьохсотп’ятдесятилітнє "родичання" з Ордою, московський ординський інстинкт повеліли схилити шию перед спадкоємцями роду Чингісидів. Тобто,
було ухвалене рішення й далі
родичатися з Кримським ханством.
Слід пам'ятати: Кримське
ханство могло підтримати
Московію в Лівонській війні та убезпечити її південні
й південно-західні кордони
лише за однієї умови: Москва і її князь повинні були
залишитися васально залежними, отже, підданими роду
кримських Гіреїв. Цю умову
васальної залежності було
прийнято.
Не слід забувати, що хан
Давлет-Гірей пообіцяв, у разі
відмови Івана IV прийняти
його умови, знову з'явитися
з військами в Московію. Другого такого удару Московія
просто б не витримала. Татари могли її спустошити аж до
Новгорода.
Ось цей зв'язок подій російські "письменники історії"
не просто свідомо упустили
при викладі, вони ці події спотворили й заплутали до невпізнанності. І публічну відмову 1574 року Івана Грозного
від титулу царя подали читачеві за оригінальний жарт.
Отже, в 1574 році, через
три роки після походу хана
Давлет-Гірея на Москву, саме
того року, коли можна було
очікувати повторного удару,
Іван IV привселюдно склав із
себе титул царя-спадкоємця
візантійського. Касимовський
хан, татарин Саїн-Булат, або
в хрещенні — Семен Бекбулатович, був посаджений на
московський царський престол. Саїн-Булат прийняв
царський титул за всіма на-

лежними канонами: в церкві,
в присутності церковних владик, після складання титулу
царя з Івана IV.
Ця подія була не жартом,
не дурнуватою примхою Івана
Грозного і церковних владик
Московії. Цей вчинок московської влади був вимушений
і цілком усвідомлений. Відтоді Іван Грозний позбувся
свого фальшивого титулу та
іменувався, як і його предки,
московським князем. Актом
зречення Іван Грозний і московські ієрархи продемонстрували кримським Гіреям і
Оттоманській Порті, що Іван
IV не претендує на першість в
роду Чингісидів, адже і СаїнБулат походить із царського
роду; що це титул виключно
внутрішній, бо Саїн-Булат і
раніше іменувався царем казанським. Демонстративно
наголошувалося: коли Казань
увійшла до складу Московії,
то й титул царя зберігся за
касимовським ханом. Лише
замість казанського він став
величатися московським. А
Іван Грозний, якщо ви не бажаєте, — залишиться зі своїм
отчим титулом московського
князя.
Одразу ж після зречення
Івана IV від царського титулу
було споряджене велике, з
багатьма дарами, посольство
в Крим, щоб доповісти Гіреям про ці події, все пояснити
й покаятися в непорозумінні,
що виникло раніше. Мовляв,
Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість у династичному роді
Чингісидів.
Ось як Іван IV навчав свого
посла, відправляючи до хана,
через три роки після зречення
(навіть через три роки продовжував виправдуватися): "...
поводитися сумирно, уникати
слів гострих, і якщо Хан або
Вельможі його згадають про
часи Калити та Царя Узбека,
то не виказувати гніву, але
відповідати тихо: не знаю старовини; відає її Бог і ви, Государі!" [1, том IX, с. 149].
Передостанній
представник московського роду
Рюриковичів чітко усвідомлював свій давній залежний
родинний зв'язок з великими
Чингісидами. Давня родинна
залежність від Чингісидів і поховала домагання Івана IV на
царський титул Візантії. Гіреї
поставили Івана IV у той династичний ряд і на те місце,
яке йому по праву належало.
Це значно пізніше російська
правляча еліта вигадала інше,
намагаючись подати облуду
за правду.
1577 року помер войовничий кримський хан ДавлетГірей. На ханський престол
вступив його син — МагметГірей, який вчергове, як і його

предки, прийняв Івана IV і всю
Московію у васальне підпорядкування Орді.
"Іоанн спішно відправив
до нього (хана Магмет-Гірея.
— В.Б.) знатного сановника,
Князя Мосальського, з вітанням, з багатими дарами
(даниною! — В.Б.), яких доти
не знала Таврида, і з наказом
доволі поблажливим: "Бити
чолом Ханові; обіцяти дари
(данину! — В.Б.) щорічні...
поводитися сумирно..." Так
прагнув Іоанн знайти сподвижника в новому ханові..."
[1, том IX, с. 149].
І знайшов "сподвижника":
Московія зробила вибір на
користь війни на півночі. Разом із ханськими військами
Іван Грозний розгорнув нові
воєнні дії в так званій Лівонії.
Нагадаю: Лівонський Орден припинив своє існування
1561 року. Його землі були
розділені між Швецією, великим князівством Литовським
і Данією. Звісно, Московія
вела війни не з міфічним Лівонським Орденом, а з Польщею, Швецією і Великим князівством Литовським.
Уже 1577 року татарські
війська надавали допомогу
московським у Лівонській війні. Ясна річ, російські історики цю допомогу замовчують.
Недомовки і відверта брехня
є звичайним і природним в
російській імперській історії.
Війська татар почали ходити
на північ разом із військами
московітів, а до московітів — із військами ростовосуздальських князів, починаючи з походів на Новгород
Олександра Невського, який
проторував туди шлях разом
із кіннотою Золотої Орди,
що супроводжувала татаромонгольських
чисельників.
Так що Іван Грозний ці речі
лише успадкував від своїх
княжих предків, нічого не придумавши нового.
Послухаймо М.М. Карамзіна:
"Нарешті вони виступили,
давши час приготуватися ворогу, а Литовцям з'єднатися
зі Шведами, осадили Венден і за кілька днів (21 жовтня) (1577 року. - В.Б.) побачили ворога за собою (тобто,
в тилу. - В.Б.)... Довго билися,
мужньо; але зла кіннота Татарська у вирішальну мить
зрадила нашу піхоту і втекла.
Росіяни (московіти. - В.Б.) не
встояли, змішалися, відступили до укріплень... але перший
вождь Московський, Голіцин,
Окольничий Федір Шереметьєв, Князь Андрій Паліцький,
разом із Дяком Щелкаловим... у бездумному страху
вже скакали на прудких конях
до Дерпту, покинувши військо
вночі нажахане, наслідком
чого стала загальна втеча...
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і тульських татар, які дислокувалися неподалік від Москви.
Звертаю увагу читачів на ще
два істотних моменти, відображених в цій цитаті.
Перше: як бачимо, у військових радах московітів
завжди брали участь ієрархи Російської православної
церкви, благословляючи й заохочуючи військові завоювання, пролиття крові, грабунок
чужого майна й жорстокий
розбій. Читачі не знайдуть у
М.М. Карамзіна фактів осуду
російською церквою розбійних захоплень чужих земель і
чужого майна. Навпаки, церква завжди вимагала свою
частку із захопленого чужого
добра й чужих земель. Російська православна церква до початку XVII століття
була єдиною в Європі, яка у
своїх володіннях мала рабівкріпаків. Із цього кожному має
бути зрозумілий рівень культури і християнської моралі в
цій церкві в ті часи.
І друге: в часи Івана Грозного й пізніше московіти виразно уявляли собі, що на берегах Балтійського моря нема
"землі російської". Іван IV оголосив "час великого кровопролиття" в "землі Німецькій
та Литовській".
А ось національний склад
військ Баторія:
"Військо
Стефаново...
складалося з... Німців, Угорців, Ляхів, стародавніх Слов'ян
Галицьких, Волинських, Дніпровських, Кривських і корінних Литовців; Баторій... оголосив, що піднімає меч на Царя
Московського, а не на мирних
жителів (Балтії й Московії. В.Б.)..." [1, том IX, с. 157].
Навіть М.М. Карамзін змушений був визнати, що до
кінця XVI століття слов'яни від
Новгорода і Пскова до Дністра і Дніпра виразно означили свою антимосковську
політику, адже бачили в Московії жорстокого ординського
спадкоємця.
Нагадаю читачам: всі європейські країни не визнавали за московським князем
його царського титулу. Вони
знали фактичний родовід
московських князів і відверто
звинувачували московітів в
елементарній брехні та недостойних вигадках.
В XVI столітті у великому Литовському князівстві, в
Україні, ще жили князі старшої династії Рюриковичів, які
стояли в династичному ряду
значно вище від московських
Рюриковичів. До одного з цих
родів належала династія князів Острозьких, які, до речі,
доблесно боролися проти
Московії. Ми про це ще поговоримо.
Послухаймо
російських
істориків:

"Стефан писав (із Вільна
26 червня), що наша... (московська. — В.Б.)... грамота є
підроблена; що Бояри Московські обманом включили
в неї статтю про Лівонію; що
Іоанн, кажучи про мир, воює
цю землю Королівську та вигадав байку про своє походження від Кесарів Римських;
що Росія (Московія. — В.Б.)
беззаконно відняла в Литви і
Новгород, і Сіверські області,
й Смоленськ, і Полоцьк" [1,
том IX, с. 157].
А далі:
"Похваляєшся
своєю
спадкоємною Державою, —
писав Стефан: — не заздрю
тобі, бо думаю, що краще достоїнством надбати корону,
ніж народитися на троні від
Глинської, дочки Сигізмундового зрадника (нагадування
про матір Івана Грозного, яка
втекла з Литви. — В.Б.)... Засуджуєш моє віроломство
оманливе, ти, автор підроблених угод, зміст яких змінений
обманом і таємним додатком
слів, бажаних єдино твоєму
божевільному
властолюбству!" [1, том IX, с. 171].
"Баторій не хотів далі говорити з нашими (московськими. — В.Б.) Послами,
вигнав їх зі свого... стану і з
насмішкою прислав Іоаннові видані в Німеччині (уже в
ті часи! — В.Б.) Латинською
мовою книги про Російських
(Московських. — В.Б.) Князів
і власне його царювання на
доказ того, що древні Государі (Князі. — В.Б.) Московські
були не Августові родичі, а
данники Ханів Перекопських"
[1, том IX, с. 171].
Стефан Баторій нагадав
Івану Грозному, що його дід
Іван III, як і всі його предки,
"злизували кобиляче молоко
з грив татарських коней" [4,
с. 340].
Баторій у своїх листах говорив правду, яка вельми не подобалася російській правлячій
еліті, що намагалася брехнею
й підтасуваннями прихопити
візантійську спадщину. Однак
ні Європа, ні Кримська Орда
брехливого домагання Московії не сприйняли. А як хотілося
"російським
державникам"
царської величі вже з часів Івана Грозного! Та "велич" виявилася лише мильною булькою.
Васальна повинність Московії та Івана IV перед Кримською Ордою і родом Гіреїв
підтверджена не лише Європою, але й російськими джерелами. Зокрема, істину повідав професор Московського
університету С.М. Соловйов,
коли писав про мир, укладений
з Туреччиною 1700 року. Про
що ми згадували.
Російські історики складали історію імперії дуже хитро:
лише пишучи про перемоги

та досягнення, вони мимохіть згадували про колишні
приниження. Коли ж викладали матеріал про сам період приниження і ганьби, тоді
у відвертому словоблудстві
ховали навіть очевидну істину. Це найважливіше правило
"писання" й "викладу" російської імперської історії було
вироблене в катеринівський
час, поставлене під царський
нагляд та цензуру і дотримувалося до горбачовських часів
імперії, тобто до 1980-х років.
Згадаймо: саме указом
від 4 грудня 1783 року Катерина II повеліла "створити
комісію під керівництвом і наглядом графа А.П. Шувалова
для складання записок про
древню історію, переважно
Росії". Мова йшла саме про
твір російської імперської історії, для чого й "складалися
записки", зведені в так звані
"літописні зводи". Останнє
слово при "складанні записок" залишалося за імператрицею. Ось в такий спосіб
"створили" історію держави
Російської, не зберігши ні
єдиного оригіналу стародавніх літописів.
До речі, щоб довести цю
істину, потрібно лише зробити незалежну експертизу
паперу та чорнила так званих
"літописних зводів" і впевнитися в часі "їхнього народження". Але повернімося в
часи далекі.
Отже, до 1582 року Польща, Литва й Швеція, кожна
зі свого боку, відвоювали у
Московії раніше захоплені
нею землі в так званій Лівонській війні.
Стефан Баторій, очоливши війська Польщі та Великого князівства Литовського, завдав Московії удару в зовсім
несподіваному місці. Його війська обложили і взяли штурмом Полоцьк. А потім один
за одним впали: Великі Луки,
Невель, Озерище, Заволоччя, Холм, Стара Руса, Острів,
замок Шмильтен і, як писав
М.М. Карамзін, "Баторій розорив дерптську область аж до
московських кордонів".
Військам Баторія відкрився прямий шлях як на
Псков, так і на Москву. 1581
року його війська осадили
Псков і тримали його в облозі до січня 1582 року, тобто
до укладання миру. Новгород
був зруйнований самим Іваном IV 1570 року і лежав
у руїнах. Одночасно з
військами Баторія шведи завдали удару через
Карелію, відвоювавши
в московітів раніше захоплені: "Лоде, Фіккель,
Леаль, Габзаль,.. саму
Нарву,. пізніше — Івангород, Яму, Копор'я, Ві•
ттенштейн".

Далі буде

Бористен, № 7, 2010 р.
Здобиччю переможців були
17 гармат, весь обоз і чимало
коней Татарських..." [1, том
IX, с. 152-153].
У кожній невдачі у війні
російські історики винуватили
так званого "дядька": чи ворога, що зненацька напав на
"славних наших воїнів", чи союзників, які не встояли в бою,
чи ще когось або щось. Московіт ніколи не був винен у поразці. Такий парадокс "байкарів російської історії".
Незважаючи на татарську
військову допомогу, починаючи з 1577 року, московські
успіхи в Лівонській війні припинились.
В 1576 році на престол
Польщі був обраний видатний
полководець угорець Стефан
Баторій. Впродовж п'яти років, тобто до кінця 1581 року,
він повністю вигнав московітів із балтійських земель і
взяв в облогу стародавнє місто Псков.
Слід пам'ятати, що до
1581 року слов'янський етнос
Пскова був повністю знищений; поодиноких псковитян,
які вижили, виловили й переселили в далекі московські
(фінські) уділи. Так що цього
разу протистояв військам
Стефана Баторія прийшлий
московський люд, оселений в
слов'янській обителі московськими князями Василем III та
Іваном IV.
Цікавий
національний
склад військ Івана Грозного
і Стефана Баторія, які брали
участь у Лівонській війні. Він
зайвий раз засвідчив, що до
кінця XVI століття Московія не
була слов'янською обителлю,
а була заселена переважно
фінно-татарським
етносом.
Це був початок періоду, коли,
за твердженнями російських
істориків, формувався "великоросійський" народ як такий.
Процитуємо все того ж
М.М. Карамзіна:
"... Іоанн... на спільній раді
Бояр і Духовенства оголосив,
що настав час великого кровопролиття; що він... іде... на
землю Німецьку і Литовську;
повів усі полки на захід; ... крім
Росіян (Московітів. - В.Б.),
Князі Черкеські, Шевкальські,
Мордовські, Ногайські, Царевичі й Мурзи древньої Золотої
Орди, Казанський, Астраханський день і ніч ішли до Ільменю й Пейпусу" [1, том IX, с.
155-156].
Таким був склад московських військ 1577 року. Кожен
із князів і мурз древніх татаромонгольських родів, що осіли в Московії, вів військові
з'єднання й дружини. Слід
також пам'ятати, що в довгому переліку Іванових військ
відсутні багато інших татарських назв, наприклад, не
згадані війська касимовських
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Ôóíäàö³þ ³ì. ²âàíà Áàãðÿíîãî
ñòâîðåíî â ê³íö³ òðàâíÿ 1975 ðîêó â
Òîðîíòî, â Êàíàä³, íà ç¿çä³ ÓÐÄÏ.
Ïåðøèì ãîëîâîþ Ôóíäàö³¿ âèáðàíî Ãàëèíó Âîñêîá³éíèê, ÿêà î÷îëþâàëà ¿¿ â ðîêàõ â³ä 1975 äî 1982.
Çàâäÿêè íàñòèðëèâ³é ¿¿ ïðàö³ Ôóíäàö³ÿ áóëà â³äïîâ³äíî îôîðìëåíà
ÿê íåïðèáóòêîâà êîðïîðàö³ÿ, ÿêà â
ñêîðîìó ÷àñ³ ïî÷àëà âèÿâëÿòè ñâîþ
âèäàâíè÷ó òà äîïîìîãîâó ä³ÿëüí³ñòü.
Â 1982 ðîêó ãîëîâîþ Ôóíäàö³¿
ñòàâ Àíàòîë³é Ëèñèé, ÿêèé íàéäîâøå ¿¿ î÷îëþâàâ, à ñàìå â ðîêàõ
1982-2000 òà 2004-2008. Â 2000
ðîö³ ãîëîâîþ Ôóíäàö³¿ îáðàíî ïóáë³öèñòà, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî
ä³ÿ÷à, òà ãóìîðèñòà Îëåêñàíäðà Ñêîïà (Îëåñÿ Øïèëüêó). Ó âåðåñí³ 2003
ðîêó ï³ñëÿ íåñïîä³âàíî¿ ñìåðò³ Î.
Ñêîïà Ôóíäàö³þ î÷îëèëà çíîâó íà
êîðîòêèé ÷àñ Ãàëèíà Âîñêîá³éíèê,
à ç ãðóäíÿ 2008 ðîêó ðàçîì ç âèáîðîì íîâî¿ óïðàâè Ôóíäàö³¿ âèáðàíî
ãîëîâîþ Ãàëèíó Âîñêîá³éíèê.
Çà ðîêè Íåçàëåæíîñòè Óêðà¿íè
ç êàñè Ôóíäàö³¿ âèäàíî ïîíàä
ï³âòîðà ì³ëüéîíè äîëÿð³â íà ô³íàíñîâó äîïîìîãó òà ï³äòðèìêó â Óêðà¿í³ ãàçåòàì, æóðíàëàì, íàóêîâèì
óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ñèðîòàì,
øêîëàì, ìóçåÿì òà íà âèäàíàííÿ
ïîíàä ñîòí³ êíèã íà òåìó ãîëîäó
1933 ðîêó, ðîçêóðêóëþâàííÿ, ðóñèô³êàö³¿ òà çàñëàíü íà Ñîëîâêè òà
Ñèá³ð óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, öâ³òó
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
Êîøòîì Ôóíäàö³¿ áóëî âèñëàíî
íà ðîçïîâñþäæåííÿ Óêðà¿íîþ òèñÿ÷³ êíèã òà æóðíàë³â á³áë³îòåêàì,
øêîëàì òà âèùèì íàâ÷àëüíèì óñòàíîâàì. ×ëåíè óïðàâè Ôóíäàö³¿ âèêîíóâàëè é äàë³ âèêîíóþòü ñâî¿ îáîâÿçêè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
Í³õòî ç íèõ íå îòðèìóº æîäíî¿ ïëàòè.
Â ö³ì ðîö³ â Óêðà¿í³ âèéøîâ
äðóêîì 2-èé òîì Âàñèëÿ Ãðèøêà
Êàðáè ÷àñó», äâîòîìíà ³íäåêñàö³ÿ
ãàçåòè ,,Óêðà¿íñüê³ â³ñò³», ÿêó ïðèãîòîâèâ Ñåðã³é Êîçàê, ï³ä íàçâîþ
Óêðà¿íñüê³ â³ñò³ â ªâðîï³ é Àìåðèö³». Âñòóïíå ñëîâî äî öüîãî á³îãðàô³÷íîãî ïîêàçíèêà äëÿ óñòàíîâ,
äå çáåð³ãàþòüñÿ ð³÷íèêè ãàçåòè, íàïèñàâ ²âàí Äçþáà, íàçâàâøè éîãî
"Åíöèêëîïåä³ÿ óêðà¿íñüêîãî îïîðó". Â ñêîðîìó ÷àñ³ âèéäå äðóêîì
êíèãà còàòåé Ìèõàéëà Âîñêîá³éíèêà - îäíîãî ç â³äîìèõ îñíîâíèê³â
Ôóíäàö³¿.
Ç íàãîäè 35-î¿ ð³÷íèö³ Ôóíäàö³¿
â ×³êàãî â³äáóäåòüñÿ ³ìïðåçà-çóñòð³÷
÷ëåí³â óïðàâè Ôóíäàö³¿ òà ÷ëåí³â,
æåðòâîäàâö³â òà ïðèõèëüíèê³â Ôóíäàö³¿ â íåä³ëþ 29 ñåðïíÿ 2010 ðîêó
î 5-³é ãîäèí³ âå÷îðà â Óêðà¿íñüêîìó
Íàö³îíàëüíîìó Ìóçåþ ïðè 2249
West Superior Street.
Ð³âíî÷àñíî ïðèãàäóºòüñÿ ÷ëåíàì Ôóíäàö³¿, ÿê³ ïëàòÿòü 25 äîëÿð³â ÑØÀ ð³÷íî, ÿê³ ùå íå ïðèñëàëè ñâî¿õ âíåñê³â, ïðèñëàòè ¿õ íà
àäðåñó Áþëåòåíÿ Ôóíäàö³¿.
Âëàñí. ³íôîðì.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ
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ÁÀÃÐßÍÎÃÎ

³ ÿê ôîðìóº ëþäèíó? ßê³ ÷èííèêè ôîðìóâàÆèòòºâà ëè. éÙîôîðìóþòü
ìîëîäü âçàãàë³, à ìîëîäü Âåëèêî¿
Óêðà¿íè çîêðåìà? Áî ïðèéíÿòî òâåðäèòè, ùî ¿¿
ìóäð³ñòü ôîðìóâàâ
³ ôîðìóº á³ëüøîâèçì.
Êàæóòü, ùî ëþäèíó ôîðìóº âèõîâàííÿ. Êîëè á
òàê áóëî, òî òîä³ á óñ³ çàêèäè ùîäî íàøî¿ ìîëîä³
²âàíà
áóëè á ä³éñíî â³ðí³. Àëå òàê íå º.
Ôîðìóº ëþäèíó æèòòÿ â ö³ëîìó ñâîºìó êîìïÑàìèì îô³ö³éíèì âèõîâàííÿì ñïðàâà äàëåÁàãðÿíîãî ëåêñ³.
êî íå âè÷åðïóºòüñÿ. Æèòòÿ âñåö³ëî ôîðìóº îñòàß õî÷ó áóòè ò³ëüêè ëþäèíîþ...

òî÷íî ³ ïåðåôîðìîâóº ¿¿ ïñèõ³êó, ñâ³òîãëàä, ðîçóìîâèé ä³àïàçîí,
ïîë³òè÷íèé áàãàæ, âîëþ, åòèêó ³ ïîò³ì âêëþ÷àº ¿¿ â ÷èí, äàþ÷è ¿é
³äåþ. Òà é ùå öèì ñïðàâà íå âè÷åðïóºòüñÿ - âîíà ðîñòå ³ òðàíñôîðìóºòüñÿ â æèòòºâ³ì ïðîöåñ³ áåçïåðåðâíî, ëþäèíà, öåáòî çãëÿäíî ìîëîäü. Ñôîðìóâàâøèñü ³ ä³ñòàâøè ³äåþ, âîíà âèñòóïàº âæå ÿê
àêòèâíîòâîð÷èé ÷è äåñòðóêòèâíèé ÷èííèê ïî â³äíîøåííþ äî òîãî
æèòòÿ, ïîêëàâøè â îñíîâó ñâîãî ÷èíó ³äåþ. Íå òó, øòó÷íî ùåïëåíó
"³äåþ", ùî ¿¿ íàñèëüíî ùåïëÿòü â÷èòåë³ â ëàïêàõ ³ áåç ëàïîê, - à òó,
ùî çðîäæóºòüñÿ îðãàí³÷íî â³ä áëèçüêîãî çóäàðó ç ä³éñí³ñòþ òà ç
ö³ëîþ ñóìîþ ïðîòèð³÷ òî¿ ä³éñíîñò³.
Ëþäèíó ðîáèòü âàðò³ñíîþ ³äåÿ.

.

Çàñëóæåíà â³äçíàêà Îëåêñ³þ Êîíîâàëó

Ñåðåä êîðåñïîíäåíö³é, êîòð³ ïðåäñòàâíèöòâî Ñ³÷åñëàâñüêîãî
â³ää³ëåííÿ Ôóíäàö³¿ Áàãðÿíîãî îòðèìàëî ç íàãîäè 35 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³
Ôóíäàö³¿ ó ñâ³ò³, áóëà ³
êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
çàïëàíîâàíå âðó÷åííÿ
ïðåì³¿ ²âàíà Áàãðÿíîãî
ïàíó Îëåêñ³þ Êîíîâàëó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ïðî öþ ïîä³þ áóëî çàçíà÷åíî ëèøå îäíèì
ðÿäêîì «
äîâãîë³òíüîìó ñêàðáíèêó ³ ðåäàêòîðó «Áþëåòåíÿ» , êîòðèé ïîÿâëÿºòüñÿ ó «Ñâîáîä³..».
Îòîæ, ëèøå îäíå
ðå÷åííÿ, à çà íèì ðîêè
³ ðîêè ùîäåííî¿ ³ êîï³òêî¿ ïîäâèæíèöüêî¿ ïðàö³
äîáðîä³ÿ Îëåêñ³ÿ Êîíîâàëà. Ñïîä³âàþñÿ, ùî
íåâàæêî
çðîçóì³òè
ñê³ëüêè ÷àñó ³ ñèë ìîæå
çàáèðàòè ïðàöÿ ñêàðáíèêà ó ãðîìàäñüê³é
îðãàí³çàö³¿: öå ³ øèðîêå
ëèñòóâàííÿ, ³ ìàðóäíà
òà íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíà ô³íàíñîâà ðîáîòà, êîëè êîæåí öåíò äîáðîâ³ëüíèõ äàòê³â ìàº
áóòè âèä³ëåíèé ³ ñïðÿìîâàíèé çà ïðèçíà÷åííÿì. Á³ëüø³ñòü æåðòâîäàâö³â Ôóíäàö³¿ - öå ñüîãîäí³ ë³òí³, âæå íå ìîëîä³ ëþäè. ×³òêî, øëÿõåòíî ³ çðîçóì³ëî ïîÿñíèòè ¿ì êóäè ñïðÿìîâàí³
¿õ äîáðîâ³ëüí³ ïîæåðòâè  öå òàê ñàìî ïðàöÿ
ñêàðáíèêà. Ëèøå îäíå
öå çàâäàííÿ ðîáèòü ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü äîáðîä³ÿ Îëåêñ³ÿ Êîíîâàëà
íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíèì òà âèìîãëèâèì.
Íàãàäàþ, ùî ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ÷åðåç ô³íàíñîâ³ ñêëàäíîñò³ ïðèïèíèâ ñâ³é âèõ³ä ïðåñîâèé
îðãàí Ôóíäàö³¿ Áàãðÿíîãî ãàçåòà «Óêðà¿íñüê³
â³ñò³», áóëî ïðèéíÿòî

äîâîë³ ìóäðå ð³øåííÿ:
ïåðåäàòè àäðåñè ïåðåäïëàòíèê³â âèäàííÿ áàãðÿí³âö³â äî íàéá³ëüøî¿
³ íàéñòàð³øî¿ ãàçåòè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ó
â³ëüíîìó ñâ³ò³ ùîòèæíåâèêà «Ñâîáîäà», êîòðà
âæå äîâãèé ÷àñ âèõîäèòü ó ÑØÀ. ² òàê ñàìî
ãîòóâàòè ç ïåâíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ ñòîð³íêó
Ôóíäàö³¿ Áàãðÿíîãî íà
øïàëüòàõ öüîãî øàíîâàíîãî âèäàííÿ. Êëîïîòè ùîäî íàïîâíåííÿ
çãàäàíî¿ äîá³ðêè çíîâó
æ òàêè ëÿãëè íà ïðàöåëþáí³ ïëå÷³ äîáðîä³ÿ
Îëåêñ³ÿ Êîíîâàëà.
Âî÷åâèäü, ùî öüîãîð³÷íå ³, ÿê íà ìåíå,
äåùî çàï³çí³ëå â³äçíà÷åííÿ óêðà¿íöÿ ç ×³êàãî
ïðåì³ºþ ²âàíà Áàãðÿíîãî ïîâÿçàíå íå ëèøå ç
ä³ÿëüí³ñòþ äîáðîä³ÿ Êîíîâàëà ÿê ñêàðáíèêà
Ôóíäàö³¿. Çà äåñÿòèð³÷÷ÿ äîáðî÷èííî¿ òà
ïîäâèæíèöüêî¿ ïðàö³
ïàí Îëåêñ³é ï³äãîòóâàâ
ñîòí³ ãîñòðèõ, ìóäðèõ ³
àêòóàëüíèõ ñòàòåé, åññå,
çàìàëüîâîê òà õóäîæí³õ
íàðèñ³â ïðî óêðà¿íñüêó
ñïðàâó â íàéøèðøîìó
àñïåêò³. Øïàëüòè íàøîãî ùîì³ñÿ÷íèêà íå ðàç
ï ð è ê ð à ø à ëè ä î ï è ñ è
Îëåêñ³ÿ Êîíîâàëà, ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîðè÷íèì äàòàì â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, éîãî âèçâîëüíèõ çìàãàíü. ² öÿ, áåçïåðå÷íî, òâîð÷à ³ òàëàíîâèòà ðîá³òíÿ äîáðîä³ÿ Î. Êîíîâàëà òàê ñàìî
âæå äàâíî çàñëóãîâóº,
ïîðÿä ç éîãî ãðîìàäñüêîþ ïðàöåþ, íà â³äçíàêó øèðîêîãî ïàòð³îòè÷íîãî çàãàëó ÿê â ä³àñïîð³, òàê ³ â Óêðà¿í³. Áóäåìî ââàæàòè, ùî ïðåì³ÿ ³ìåí³ ²âàíà Áàãðÿíîãî ñòàíå îäíèì ç òàêèõ
ïðîÿâ³â íàøî¿ âäÿ÷íîñò³

òà ïîâàãè äî ö³º¿ ïðàöåëþáíî¿ ³ ïîäâèæíèöüêî¿
îñîáèñòîñò³.
Ïàðó ðàç íà ì³ñÿöü, à
òî é ÷àñò³øå, ÿ òåëåôîíóþ ÷åðåç ³íòåðíåò, ç äîïîìîãîþ ìóäðî¿ òà îùàäëèâî¿ íàâ³òü äëÿ ïåðåñ³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ êèøåí³
êîìïþòåðíî¿ ïðîãðàìè
Skype, äî ×³êàãî ó äîì³âêó äîáðîä³ÿ Îëåêñ³ÿ
Êîíîâàëà. ×åðåç îêåàíè
³ áåçìåæí³ ïðîñòîðè ñóõîäîëó
â ìî¿é ñ³÷åñëàâñüê³é êâàðòèð³ ÷óºòüñÿ éîãî ñïîê³éíèé, íå
ð³äêî ³ðîí³÷íèé, ÷àñîì ç
ïðèñìàêîì ã³ðêîòè ÷åðåç
óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿, ãîëîñ.
Ìè ãîâîðèìî ïðî ïîòî÷í³
ñïðàâè, ïàí Îëåêñ³é ö³êàâèòüñÿ, ùî íîâîãî â³äáóâàºòüñÿ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè.
² ïîïðè óñ³ íåâò³øí³ íîâèíè îñòàíí³õ ì³ñÿö³â, ÿê
çàâæäè, çàëèøàºòüñÿ íàö³ëåíèì íà ïðàöþ òà íà
äîáðî. Ï³ñëÿ òàêèõ ðîçìîâ ÿêîñü ñâ³òë³øàº íà
ñåðö³ ³ ó ìåíå. ß çàëèøàþñÿ áåçìåæíî âäÿ÷íèé
ö³é ëþäèí³, êîòðà òàê
ïðîñòî ³ íåãàëàñëèâî
ðîáèòü ñâÿòó äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ñïðàâó. Ãîòóþ÷è ö³ â³òàëüíî³íôîðìàòèâí³ ðÿäêè, çðàçó æ
çãàäàâ, ùî ìàþ äóæå
ìàëî ôîòî äîáðîä³ÿ Î.
Êîíîâàëà. Õ³áà ùî àìàòîðñüêó ñåð³þ ñâ³òëèí, ÿê³
çðîáèâ ïðîñòåíüêîþ êàìåðîþ, ï³ä ÷àñ íàøî¿
çóñòð³÷³ â Êèºâ³, ðîê³â
ïÿòü ÷è ø³ñòü òîìó. Àëå
é òå äîáðå. Îëåêñ³é Êîíîâàë âñå á³ëüøå ëþáèòü
ïèñàòè òà ðîçïîâ³äàòè
íå ïðî ñåáå, à ïðî
³íøèõ .
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ,
ïðåäñòàâíèê
Ôóíäàö³¿ Áàãðÿíîãî
íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³,
ðåäàêòîð
ùîì³ñÿ÷íèêà
«Áîðèñòåí».
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• СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

Рубрика
Даринки
СУХОНІС

ДОРОГИЙ
ЯРМАРОК
Гарний відпочинок в Україні коштує
в декілька разів дорожче,ніж за кордоном. Це парадокс. Якщо влітку ви хочете побачити Чорне чи Азовське моря,
варто розраховувати на тисячі гривень.
Як не крути, за помірні ціни годі і бажати гарного відпочинку.
І з кожним роком така ситуація все
більше загострюється. В Інтернеті можна знайти багато готелів, здебільшого
приватних, які задовольняють співвідношенням: ціна та якість, але! Навіть не
мрійте отримати ще і чистий пляж поруч. Згідно з новим розпорядженням, з
цього року усі пляжі – безплатні, вільні
для кожного. І це не стало вирішенням
проблеми. Здається, навпаки, людей
стало ще більше.
А в інтернет-об’явах готелі вказують привабливі характеристики «до
моря 5 хвилин» (10, 15). Але завважте,
що мається на увазі швидкою ходою,
невідомо якою дорогою. Шикарні фото
готелів - перш за все заслуга гарного
ракурсу, якісного фотоапарату та програми PhotoShop. Можна знайти шикарний готель, з дуже гарним пляжем
(не виключено,що він буде також при-

ЗОЛОТІ
ДУМКИ

ватний), але все це буде копівдні України, рекреаційні можливості
штувати вам стільки, що краякого воістину унікальні. Сама прироще відвідати Турцію, Єгипет,
да створила тут прекрасні кліматичні
Болгарію.
умови для відпочинку. Це місце робить
І ще одна проблема КримУкраїну унікальною - на державний
ського півострова - відсутність
облік узято (з урахуванням м. Севассервісу, поваги до туристів, батополя) 1004 пам’ятки архітектури та
жання зацікавити, аби до них
містобудування (з них 216 — націоприїхали ще. Надто завищені
нального значення), 7227 пам’яток
ціни, сумнівна якість продукції
археології (з них — 21 національного
у кафе, дорогі ринки, не менш
значення), 3861 пам’ятка історії (з них
дорогі сувеніри. Таке вражен— 13 національного значення), 520
ня, що тебе намагаються обпам’яток монументального мистецтва.
дурити на кожному кроці.
У Криму багато пам'яток архітектури
Звичайно, не варто судити категозі змішаними стилями Близького Сходу, Візантії, Вірменії . Чому ж тоді таке
рично. Є люди, які знаходять для себе
чарівне місце щороку влітку перетвогарні варіанти відпочинку і дуже люблять
рюється на дешевий балаган з пивом,
Крим, але все ж таки…
не дуже чистими пляжами та людьми,
Якщо ви прагнете все таки раз на
яким потрібно лише пасивно лежати
рік бачити Чорне море, існує компроміс
під сонцем до червоної засмаги? Крим
– відпочинок восени. Море ще тепле,
не виправдовує гучну назву «перлина
погода м’яка, немає пекучого сонця, а
України» - певно, людям важко зберіголовне - ціни! Адже найдорожче коштує
гати природні дива без свого техногенпроміжок часу липень – початок вересного, загарбницького впливу.
ня, а потім діліть суму навпіл. Недарма
•
восени в Криму
можна зустріти багато іноземних туристів (тоді як влітку
безліч росіян і трохи
менше українців).
Перш за все відпочинок повинен бути
комфортним - а
пекуча спека і кількість людей,як на
центральному ринку - це сумнівний
комфорт.
На світлині: одне із тих дивовижних місць,які варто
Крим - мальовзберігати (Скелі-близнюки біля Гурзуфа)
ничий півострів на

· Коли я ненавиджу - я щось відбираю в себе , коли я люблю - я збагачуюсь тим, що я люблю!
Фрідріх ШІЛЛЕР.
· Не скоро відбуівається суд над лихими справами; саме тому й не страхається серце синів
людських чинити зло.
СОЛОМОН.
З доробку
Геннадія ОСТАНІНА

• НАШ ВЕРНІСАЖ

- А я не вийду, з тобой
не стану, а вишлю
сестру такую саму.
З доробку
Олени РИБАЛЬЧЕНКО

•

!$
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Ó ²ÂÀÍÀ
ÑÌ²ÕÎÂÀÍÀ
Ñòåïàí

ÐÓÄÀÍÑÜÊÈÉ

Çàïîðîæö³
â êîðîëÿ

Ïðè¿õàëè çàïîðîæö³,
Êîðîëÿ â³òàþòü,
Êîðîëü ïðîñèòü ¿õ ñ³äàòè
Êîçàêè ñ³äàþòü.
Ñèäÿòü ñîá³. Â íèõ æóïàíè
Âñå êàðìàçèíîâ³,
² ñàì³ òàê³ õðàáðåíí³.
Âóñà ïðåçäîðîâ³.
Çàäèâèëèñü íà ò³ âóñà
Ëÿõè-ìîñö³ïàíè.
«Ùî á ¿ì,  êàæóòü, 
äàòè ¿ñòè?
Äàéìî ¿ì ñìåòàíè!»
Ïîñòàâèëè ¿ì ñìåòàíè,
¯ñòè ïðèïðîøàþòü,
Àëå íàø³ çàïîðîæö³
Ðàçîì îäìîâëÿþòü:
«Ñëàâíàÿ ó âàñ
ñìåòàíà!..
Ò³ëüêî âèáà÷àéòå,
À ïåðøå íàì,
çàïîðîæöÿì,
Ù³ëüíèê ìåäó äàéòå!»
Äàëè é ìåäó çàïîðîæöÿì...
Âîíè, ÿê ïî¿ëè,
Òàê ò³ âóñà ïðåçäîðîâ³
Âãîðó é çàâåðò³ëè.
Òîä³ é êàæóòü êîðîëåâ³:
«À ùî, ÿñíèé ïàíå!
Íåõàé òåïåð çàïîðîæöÿì
Ïîäàþòü ñìåòàíè!».

Ñâèíÿ
ñâèíåþ

Íåñå ìóæèê ó íî÷îâêàõ
Äîäîìó ñâÿ÷åíå:
ßéöÿ, ïàñêó, ³ êîâáàñè,
É ïîðîñÿ ïå÷åíå.
² ïîðîñÿ, ÿê ï³äñâèíîê,
Òà ùå é ç õðîíîì â ðîò³.
Íåñå, á³äíèé,
òà é ñï³òêíóâñÿ
Ó ñàì³ì áîëîò³.
² ñõèáíóëèñü íîâ³ íî÷âè,
Çàòðÿñëîñü ñâÿ÷åíå,
² â áîëîòî ïîêîòèëîñü
Ïîðîñÿ ïå÷åíå.
Ãëÿíóâ ìóæèê íà áîëîòî,
Ïîñâèñòàâ äî ëèõà,
Îäâåðíóâñÿ, íàá³ê ïëþíóâ
Òà é ïðîìîâèâ ñòèõà:
«Òà ñâèíÿ òàêè ñâèíåþ!
Ïðàâäó êàæóòü ëþäå:
Ñâÿòè ¿¿, õðåñòè ¿¿ 
Âñå ñâèíåþ áóäå!"»

Þð³é

ÐÈÁÍÈÊÎÂ

Äóìêè

âãîëîñ

Ïîäàé çàÿâó äî ñóäó  ³ òè âòðàòèø
á³ëüøå, í³æ âèãðàºø.
Ï³äñîáíà ðîáîòà çàâæäè çíàéäåòüñÿ,
ÿêùî ìàºø äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó.
Õî÷åòå ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî? Ïðîãîëîñóéòå çà ìåíå, à òàì áóäå âèäíî.
Îõî÷å ðÿòóþòü ëèøå ïîòîïàþ÷èõ ó
ðîçêîøàõ.
Íàéïðèºìí³øèé â³äïî÷èíîê  ó ðîáî÷èé ÷àñ.
Òåïåð³øíüî¿ âèñîêî¿ çàðïëàòè âèñòà÷àº ëèøå íà äð³áí³ âèòðàòè.
Âèõîäÿ÷è ç ñåáå, ïåðåâ³ð, ÷è íà ì³ñö³
ãîëîâà.
ÁÓËÎ ÊÎËÈÑÜ...

ëîòíèùà ç êëÿòâîþ ïåðåâèêîíàòè ïðèéíÿò³ â Ìîñêâ³
ð³øåííÿ. Äî ðå÷³, âñÿ íàî÷íà àã³òàö³ÿ âèêîíóâàëàñü íà
«îáùåïðèíÿòîì ÿçûêå».
Òîä³ òðèâàëèé ÷àñ ÿ ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³ õóäîæíèêîì-îôîðìëþâà÷åì.
Ìåíå, áåçïàðò³éíîãî,
íàçèâàëè ïîì³÷íèêîì
ïàðòîðãà. Íà áðàê ðîáîòè
ãð³õ áóëî ñêàðæèòèñü. Äîâîäèëîñü ïðàöþâàòè ³ âíî÷³,
àáè ðàíî-âðàíö³ âèñòàâèòè
ñòåíä îá³÷ àâòîòðàñè, ÿêîþ
áóö³ìòî ¿õàòèìå ïåðøà îñîáà îáëàñò³ ÷è é õòîñü âèùèé.
Îäíîãî ðàçó äîðó÷èëè
ìåí³ íàïèñàòè ëîçóíã: «Íàøè
êîëõîçíèêè èçó÷àþò è àêòèâíî îáñóæäàþò èñòîðè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïëåíóìà!»
Ïàðòîðã ïî¿õàâ ó ðàéêîì, à ÿ
 çà ðîáîòó. Ïèñàâ àæ äî
ñóò³íê³â. Ïðèëàøòóâàâ ëîçóíã íà ôðîíòîí³ êîíòîðè,
ùîá äàëåêî áóëî âèäíî.
À êîëè çîâñ³ì ñïîíî÷³ëî, ïðèì÷àâ äî ìåíå âåëîñèïåäîì êîíòîðñüêèé ñòîðîæ: «Ãàéäà äî ïàðòîðãà! ²

Ïèñàëè
³
ïðîñëàâëÿëè

ßê ñï³âàëîñÿ êîëèñü:
«Öå áóëî íåäàâíî, öå áóëî
äàâíî». À áóëî öå òîä³, êîëè
âñ³ çàêîíè, ïîñòàíîâè,
ð³øåííÿ íàäõîäèëè ç Ìîñêâè «äî ñàìûõ äî îêðàèí».
Ò³ëüêè íàä³éäå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êîòðèéñü ³ñòîðè÷íèé ïëåíóì, ÿê óñ³ â
îäèí ãîëîñ îá³öÿëè ð³øåííÿ ïëåíóìó íå ò³ëüêè âèêîíàòè, à é, êðîâ ³ç íîñà,
ïåðåâèêîíàòè. Òàê ñàìî
«á³ãëè ïîïåðåäó ïàðîâîçà», êîëè â çîðåíîñí³é
â³äáóâàâñÿ ³ñòîðè÷íèé ç¿çä
ÊÏÐÑ (òîä³ âñ³ ç¿çäè ³ ïëåíóìè áóëè ò³ëüêè ³ñòîðè÷íèìè). Íå âñòèã òîé ç¿çä
çàâåðøèòèñü, ÿê ïî âñüîìó
åñåðåñåðîâ³ ÷åðâîí³ëè ïî-

Òðåìòÿ÷èìè ðóêàìè âëàäè íå âòðèìàºø.
Ñòàæèñò-ïðîäàâåöü, ÿêèé ïîìèëÿºòüñÿ
íà
ñâîþ
êîðèñòü, óæå
ïðîôåñ³îíàë.
Õòî ñòðèìàâñÿ, òîé íà òåïëîìó ì³ñö³
âòðèìàâñÿ.
Ïë³òêàðêè ãîâîðèëè í³ ïðî ùî, çàòå
 ïðî âñ³õ.
Çëî çàáóâàº âñ³ äîáð³ ñëîâà.
Ïðè ïîõìóðîìó íà÷àëüíèêó æàðòóâàòè çàáîðîíåíî.
Îäí³ çàëèøàþòüñÿ ëþäüìè äî ê³íöÿ
æèòòÿ, ³íø³  äî ïåðøîãî ï³äâèùåííÿ
ïî ñëóæá³.
 Òè ñõîæà íà ìåíå, ÿê äâ³ êðàïë³
âîäè,  êàçàëà êñåðîêîï³ÿ îðèã³íàëó.
Ïîêè ìàòè ïîñòàâèòü ñâî¿õ ä³òåé íà
íîãè, òî ñàìà ìîæå çâàëèòèñÿ ç í³ã.
ì. Ïîëòàâà.
á³ãîì!» Çàïðÿã ³ ÿ ñâîãî
âåëîñèïåäà... Ó êîðèäîð³
êîíòîðè ïîáà÷èâ íà äîë³âö³
ñâîþ ïèñàíèíó. Ïàðòîðã,
íåìîâ ðîçëþ÷åíèé òèãð,
íàêèíóâñÿ íà ìåíå:
 ßêùî òè õî÷åø äî
á³ëèõ âåäìåä³â, òî ïàíÿé
òóäè! Àëå íàâ³ùî é ìåíå çà
ñîáîþ òÿãíåø? Ùî òè îòî
íàìàçþêàâ?!
Ñïàíòåëè÷åíèé, ÿ ïðî÷èòàâ ñâîº òâîð³ííÿ ³
îá³ìë³â. ×îðíèì ïî á³ëîìó
îòàêåííèìè áóêâàìè áóëî
íàïèñàíî, ùî íàø³ êîëãîñïíèêè «èçó÷àþò è àêòèâíî îñóäæàþò» ìàòåð³àëè ïëåíóìó. Îòà îïèñêà
òîä³ ìîãëà äîðîãî êîøòóâàòè ³ ïàðòîðãîâ³, ³ ìåí³,
ãð³øíîìó.
Äîìîâèëèñÿ ç ïàðòîðãîì, ùî ÿ òîãî íå ïèñàâ, à
â³í  íå ÷èòàâ. Ñòîðîæ
çàáîæèâñÿ, ùî í³÷îãî íå
áà÷èâ. Îòàê ³ ìèíóëîñÿ.
Ãðèãîð³é ØÈßÍ.

ÑÌ²ÕÎÒÀ

Áåç ñë³â.

ÂÈÏÐÀÂËÅÍÍß ÏÎÌÈËÊÈ. Â øîñòîìó ÷èñë³ íàøîãî ÷àñîïèñó íà 2 ñòîð. ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí íåïðàâèëüíî âêàçàíî àâòîð³â â³ðø³â. Îòæå, òâ³ð
«Óêðà¿íñüê³é ìîâ³» - àâòîð Âîëîäèìèð Ëåíäè÷, à «×åáåð, ÷åáðèêó...» òà «Êèíü ñóìóâàòü...» - Ñåðã³é Áóðëàêîâ. Ïðîõàºìî ó íàøèõ ïîñò³éíèõ
àâòîð³â âèáà÷åííÿ çà ïðèêðèé íåäîãëÿä.
Ðåäêîëåã³ÿ.
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Ɋɟɤɬɨɪ ɇȽɍ ɚɤɚ
ɞɟɦɿɤ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ƚɟɧɧɚɞɿɣ ɉȱȼɇəɄ ɿɡ
ɩɨɱɟɫɧɢɦɢɝɨɫɬɹɦɢɜɿɞ
ɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɜɹɬɤɨɜɟ ɞɿɣ
ɫɬɜɨ
ȼɲɨɫɬɟ ɜ ɇɚɰɿ
ɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɝɿɪɧɢɱɨɦɭ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɪɨɣɲɨɜ
ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɣ
ɛɚɥȾɚɥɟɤɨɧɟɭɤɨɠɧɨ
ɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɜɿɞɛɭɜɟɽɬɶɫɹ ɬɚɤɟ ɫɜɹ
ɬɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɯɨɠɟ
ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɛɚɥ ɦɢ
ɧɭɥɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ Ɂɚɡɜɢ
ɱɚɣ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɧɶɨɦɭ
ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɤɪɚɳɢɯ ɡ
ɤɪɚɳɢɯɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ
ɫɜɹɬɨ ɝɿɪɧɢɤɿɜ ɱɢɬɚɣɬɟ
ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɧɚ ɬɪɟ
ɬɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿ

ǟȂȈǺǸǿǹǺǸǱǼȑǻǼǺǰǺǮǲǿȏǸǺǰǼǿǶǿǮǬǾǴǼǺǳǰȑǷǴ
ǸǬǵǭǿǾǹȈǺȒǶǹǴǯǴǠȑǰǱǷȋǝǿȁǺǹǺǽǬ©ǜȑǺǰǱǟǶǼǬȒǹǬª
ɀɨɪɠ ɊɂȻɄȺ ²
ɩɨɱɟɫɧɢɣɤɨɧɫɭɥɍɤɪɚʀ
ɧɢɜɋɚɧɉɚɭɥɨ²ɫɭɦ
ɥɿɧɧɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɫɜɨ
ʀɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ Ɏɚɯɨɜɢɣ
ɿɧɠɟɧɟɪ ɤɨɬɪɢɣ ɩɨɛɚ
ɱɢɜɫɜɿɬɜȻɪɚɡɢɥɿʀɭɪɨ
ɞɢɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɦɿ
ɝɪɚɧɬɿɜ ɩɚɧ ɀɨɪɠ ɱɢ
ɦɚɥɨ ɪɨɛɢɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɳɨɛ ɩɪɨ ɤɪɚʀɧɭ ɣɨɝɨ
ɩɪɟɞɤɿɜɦɚɥɢɹɤɧɚɣɤɪɚ
ɳɭ ɭɹɜɭ  ɲɢɪɨɤɿ ɝɪɨ
ɦɚɞɫɶɤɿɤɨɥɚɧɚɩɪɢɞɛɚ
ɧɿɣ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ ɋɚɦɟ
ɡɚɜɞɹɤɢɞɨɛɪɨɞɿɸɀɨɪ
ɠɭ Ɋɢɛɰɿ ɦɢ ɡɦɨɝɥɢ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɢɦ ɿ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿ
ɲɢɦ ɦɿɫɬɨɦ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ±
ɋɚɧɉɚɭɥɨ
1
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ǐǴǮǬǻǺǭȑǷȋǮǺǰǺǽǻǬǰǿǃǯǿǬǽǿ

ɇɚɰɿɣɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣɦɚɩɿɤɨɬɪɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɨɛɿɥɹɜɯɨɞɭɞɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɨ
ɞɨɫɩɚɞɭȱɝɭɚɫɭɞɨɛɪɟɜɢɞɧɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢɝɚɪɧɨɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɜɰɢɯɦɿɫɰɹɯɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɭɿɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɌɚɤɫɚɦɨɹɤɿɬɟɳɨɰɟɞɢɜɨɩɪɢɪɨɞɢɧɚɥɟɠɢɬɶɞɜɨɦɤɪɚʀɧɚɦȻɪɚɡɢɥɿʀɬɚȺɪɝɟɧ
ɬɢɧɿȱɯɨɱɜɰɢɯɦɿɫɰɹɯɬɚɤɫɚɦɨɩɪɨɯɨɞɢɬɶɤɨɪɞɨɧɉɚɪɚɝɜɚɸɚɥɟɦɚɥɟɧɶɤɿɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿ
ɫɜɨʀɦɢɦɨɝɭɬɧɿɦɢɫɭɫɿɞɚɦɢɫɭɯɨɞɨɥɶɧɿɣɤɪɚʀɧɿɧɟɞɿɫɬɚɥɨɫɹɚɧɿɤɪɚɩɥɢɧɤɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨ
ɦɨɝɨɜɨɞɨɫɩɚɞɭ
Ɉɫɶɧɚɬɚɤɨɦɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɛɥɚɞɧɚɧɨɦɭɨɝɥɹɞɨɜɨɦɭɱɨɜɧɿɤɨ
ɬɪɢɣɩɪɨɫɬɨɩɿɪɧɚɽɡɬɭɪɢɫɬɚɦɢɩɿɞɳɟɞɪɿɩɨɬɨɤɢɜɨɞɨɫɩɚɞɭȱɝɭ
ɚɫɭɦɨɠɧɚɡɭɫɬɪɿɬɢɥɸɞɟɣɛɭɤɜɚɥɶɧɨɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭɉɨɤɢɳɨɧɚ
ɠɚɥɶɧɟɬɚɤɱɚɫɬɨɹɤɯɨɬɿɥɨɫɹɛɡɍɤɪɚʀɧɢɉɪɢɧɚɣɦɧɿɤɨɥɢɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭɡɚɯɨɩɥɸɸɱɨʀɿɧɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨʀɚɞɪɟɧɚɥɿɧɭɩɨɞɨɪɨɠɿɜɨɞɚ
ɦɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɨɞɨɫɩɚɞɭ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɣ ɝɿɞ ɩɨɩɪɨɯɚɜ ɜɢ
ɝɭɤɧɭɬɢɝɨɥɨɫɧɨɯɬɨɡɜɿɞɤɢɬɨ©8NUDLQHª²ɩɨɱɭɥɨɫɹɥɢɲɟɡɧɚ
ɲɢɯɜɭɫɬɌɚɦɢɩɟɜɧɿɡɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦȻɪɚɡɢɥɿɹɛɭɞɟɜɫɟɛɥɢɠɱɨɸ
ɿɛɥɢɠɱɨɸɞɥɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
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Ʉɭɦɟɞɧɿ ɬɜɚɪɢɧɤɢ ɡ ɪɨɞɭ
ɽɧɨɬɨɜɢɯ ɤɨɬɪɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɭ
ɧɚɡɜɭ ɤɨɚɬɿɧɨɫɭɯɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚ
ɸɬɶɭɜɚɝɭɬɭɪɢɫɬɿɜɧɚɜɨɞɨɫɩɚɞɿ
ȱɝɭɚɫɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ  ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ
ɞɢɜ ɰɶɨɝɨ  ɟɤɡɨɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɬɨɱ
ɤɚȻɪɚɡɢɥɿʀɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɜɨʀɯ
ɪɨɞɢɱɿɜ ɜɨɧɢ ɜɟɞɭɬɶ ɞɟɧɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹɿɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɛɨ
ɹɬɶɫɹ ɥɸɞɟɣ ɠɟɛɪɚɸɱɢ ɭ ɧɢɯ
ɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɩɨɠɢɜɭɓɨɩɪɚɜɞɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɩɢɫɢ  ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɜɨɞɨɫɩɚɞɭ ȱɝɭɚɫɭ  ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ
ɳɨɝɨɞɭɜɚɬɢɬɜɚɪɢɧɨɤɡɚɛɨɪɨɧɟ
ɧɨɌɚɧɚɩɟɜɧɨɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɿɦɨ
ɠɭɬɶ ɜɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɫɩɨ
ɤɭɫɢ Ȼɨ ɬɜɚɪɢɧɤɢ  ɩɪɨɫɬɨ ɜɢ
ɦɚɝɚɸɬɶ ɝɨɫɬɢɧɰɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ʀɯ ɲɥɹ
ɯɭ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɫɬɪɢɦɧɨ ɩɨɜɨ
ɞɢɬɶɫɟɛɟɦɚɥɟɱɚȺɨɫɶɞɨɪɨɫɥɿ
ɨɫɨɛɢɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɲɥɹ
ɯɟɬɧɨɿɧɤɨɥɢʀɦɩɪɨɫɬɨɩɪɢɽɦɧɨ
ɜɿɞɱɭɬɢɧɿɠɧɢɣɿɨɛɟɪɟɠɧɢɣɞɨ
ɬɢɤɥɸɞɫɶɤɨʀɞɨɥɨɧɿ
©Ⱦɚɥɟɤɨ ɤɭɰɨɦɭ ɞɨ ɡɚ
ɣɰɹª ² ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ  ɧɚ ɡɝɚɞɤɭ
ɰɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɪɢɫɥɿɜ¶ɹ ɤɨɥɢ
ɡɧɚɣɨɦɢɲɫɹ ɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɸ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɇɚ
ɠɚɥɶɍɤɪɚʀɧɚɩɨɤɢɳɨɧɚɜɿɬɶɧɟ
ɧɚɛɥɢɡɢɥɚɫɹɞɨɬɨɝɨɪɿɜɧɹɫɟɪɜɿɫɭ
ɤɨɬɪɢɣ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ
ɬɭɪɢɫɬɚɦɜɬɭɬɟɲɧɿɯɦɿɫɰɹɯɈɫɶ
ɧɚɰɟɣɜɟɥɢɤɢɣɩɨɬɭɠɧɢɣɜɟɧɬɢ
ɥɹɬɨɪ ɦɢ ɧɚɬɪɚɩɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɫɟ
ɪɟɞ ɥɿɫɭ ɜ ɩɚɪɤɭ ɩɬɚɯɿɜ ɤɨɬɪɢɣ
ɪɨɡɦɿɫɬɢɜɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɜɨɞɨɫɩɚ
ɞɭȱɝɭɚɫɭȼɬɨɦɥɟɧɨɦɭɜɿɞɫɩɟɤɢɿ
ɡɚɞɭɯɢɬɭɪɢɫɬɭɬɭɬɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɞɟɳɨ ɨɫɜɿɠɢɬɢɫɹ ɩɿɞ ɩɨɬɭɠɧɢɦ
ɿ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦ ɫɬɪɭ
ɦɟɧɟɦ
ɑɢɦɿɝɛɢɬɚɤɢɣɜɿɞɩɨɱɢɧ
ɤɨɜɢɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ɫɬɨɹɬɢ ɞɟɫɶ
ɧɚ ɫɬɟɠɤɚɯ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɟ
ɦɟɧɲ ɡɚɞɭɲɥɢɜɨʀ ɭ ɥɿɬɧɸ ɫɩɟɤɭ
ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɏɨɪɬɢɰɿ" Ɇɚɛɭɬɶ ɳɨ
ɦɿɝȺɥɟɱɢɞɨɜɝɨɛɩɪɨɫɬɨɹɜ"
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ɉɚɪɤ ɩɬɚɯɿɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫɩɚɞɿ
ȱɝɭɚɫɭɰɟɧɟɛɚɱɟɧɟɞɥɹɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɰɿɜɞɢɜɢɧɚɊɿɡɧɨɤɨ
ɥɶɨɪɨɜɿɹɫɤɪɚɜɿɟɤɡɨɬɢɱɧɿɩɬɚɯɢ
ɬɭɬ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɹɤ ɤɭɪɢ ɧɚ ɫɜɿɣ
ɫɶɤɨɦɭ ɨɛɿɣɫɬɿ ɞɟɫɶ ɧɚ ɉɨɥɬɚɜ
ɳɢɧɿəɤɨɫɶɰɟɣɜɟɥɢɤɢɣɩɚɩɭ
ɝɚɤɨɬɪɢɣɬɭɬɭɬɪɨɩɿɱɧɨɦɭɥɿɫɿ
ɭ  ɫɟɛɟ ɜɞɨɦɚ  Ⱥ ɬɨɦɭ ɩɨɫɢɞɿ
ɬɢ ɧɚ ɪɭɰɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɩɚɪɤɭ
ɩɬɚɯɿɜ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɞɨɜɨɥɿ ɡɜɢɱɧɚ
ɫɩɪɚɜɚ«

ǖǚǏǚǎǙǌǝǍǃǗǨǤǑ"

ɑɨɥɨɜɿɤɿɜɭɹɤɢɯɱɚɫɬɤɨɜɨɜɢɞɚɥɟɧɨɪɟɩɪɨɞɭɤ
ɬɢɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɤɚɫɬɪɚɬɚɦɢ ɚɛɨ ɽɜɧɭ
ɯɚɦɢɈɞɧɚɤɮɿɡɢɱɧɚɤɚɫɬɪɚɰɿɹɧɟɬɚɤɚɡɝɭɛɧɚɿɫɬɪɚɲ
ɧɚɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɹɤɤɚɫɬɪɚɰɿɹɞɭɯɨɜɧɚɅɸɞɢɧɭɜɹɤɨʀ
ɤɚɫɬɪɨɜɚɧɨɫɨɜɿɫɬɶɦɢɧɚɡɢɜɚɽɦɨɧɟɝɿɞɧɢɤɨɦɍɬɨɝɨɜ
ɤɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɱɟɫɧɿɬɶ ² ɡɥɨɞɿɽɦ Ⱥ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ
ɬɨɝɨɯɬɨɦɚɽɤɚɫɬɪɨɜɚɧɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɝɿɞɧɿɫɬɶɡɨɤɪɟɦɚ
ɹɤɳɨɰɟɭɤɪɚʀɧɟɰɶ"ȱɬɭɬɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɣɲɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧ
ɧɹ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɯɨɯɥɚɦɢ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞɧɟɝɿɞɧɢɤɿɜɯɨɯɥɢɧɟɪɿɞɤɨɧɟɫɨɪɨɦɥɹɬɶɫɹɞɟɤɥɚɪɭ
ɜɚɬɢɬɚɤɭɨɡɧɚɤɭɫɜɨɽʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿȾɭɯɨɜɧɢɯɤɚɫɬɪɚɬɿɜ
ɯɨɯɥɿɜɤɨɠɟɧɧɟɪɚɡɡɭɫɬɪɿɱɚɜɭɫɜɨɽɦɭɠɢɬɬɿȺɥɟɬɟ
ɳɨɹɩɨɛɚɱɢɜɫɩɟɤɨɬɧɨɝɨɥɢɩɧɟɜɨɝɨɞɧɹɧɚɜɭɥɢɰɿȾɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɩɟɪɟɜɟɪɲɢɥɨɪɚɧɿɲɡɧɚɧɟȾɭɯɨɜɧɢɣɤɚ
ɫɬɪɚɬɩɪɨɫɬɨɩɢɲɚɜɫɹɫɜɨɽɸɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸɞɨɯɨɯɥɹ
ɰɬɜɚɉɨɞɢɜɿɬɶɫɹɧɚɮɨɬɨ²ɿȼɚɦɫɬɚɧɟɜɫɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨə
ɞɟɹɤɢɣɱɚɫʀɯɚɜɡɚɰɢɦɦɨɪɚɥɶɧɢɦɤɚɥɿɤɨɸɲɭɤɚɸɱɢɧɚ
ɝɨɞɢɩɪɢɧɚɣɦɧɿɫɤɚɡɚɬɢɯɬɨɜɿɧɽȺɥɟɱɟɪɟɡɬɢɫɧɹɜɭɧɚ
ɞɨɪɨɡɿɧɿɹɤɰɟɧɟɦɿɝɡɪɨɛɢɬɢȼɞɚɥɨɫɹɡɧɹɬɢɥɢɲɟɨɫɶ
ɰɟɧɚɮɨɬɨɈɞɧɚɤɹɤɛɢɣɦɿɝɛɢɳɨɫɶɤɢɧɭɬɢɭɜɿɤɨɧɰɟ
ɞɨɰɶɨɝɨɡɛɨɱɟɧɰɹ±ɬɨɥɤɭɜɫɟɨɞɧɨɛɭɥɨɛɦɚɥɨȯɜɧɭɯɭ
ɜɫɟɨɞɧɨɧɟɡɚɤɨɯɚɬɢɫɹ«
Ɍɚɨɛɭɪɸɽɿɧɲɟɇɟɜɠɟɭɛɿɥɶɲɚɧɿɠɦɿɥɶɣɨɧ
ɧɨɦɭɦɿɫɬɿ ɫɭɞɹɱɢɡɧɨɦɟɪɿɜ²ɰɟɫɿɱɟɫɥɚɜɫɶɤɟɚɜɬɨ ɧɿ
ɤɨɦɭ ɧɟɦɚɽ ɞɿɥɚ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɪɭɞɭ
Ɂɪɟɲɬɨɸɱɢɛɭɥɚɝɨɥɨɜɚɧɚɩɥɟɱɚɯɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɬɿɽʀɞɨ
ɡɜɿɥɶɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɤɨɬɪɚɜɢɞɚɥɚɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭɤɚɫɬɪɚɬɭ
ɬɚɤɢɣɡɧɚɤɨɫɹɹɧɢɣɜɢɫɬɪɚɠɞɚɧɢɦɢɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢɭɤɪɚ
ʀɧɰɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɿɞɟɪɠɚɜɧɢɦɠɨɜɬɨɛɥɚɤɢɬɧɢɦɩɪɚ
ɩɨɪɨɦ"ɇɟɜɠɟɭɧɚɫɫɶɨɝɨɞɧɿɯɨɯɥɿɜɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɭɤɪɚ
ʀɧɰɿɜ"ɇɟɜɠɟɦɨɪɚɥɶɧɚɫɬɟɪɢɥɿɡɚɰɿɹɧɚɪɨɞɭɞɨɫɹɝɥɚɬɚ
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½ÌÅ¹×ËÕ
✓ ¤ÇÈ¹ËÌ Æ¾ ÈÇÃÉÁ»¹×ËÕ
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Ñ²ª ªÑÒÜ ²ÊÎÍÀ

ÊÈªÂÎ-ÂÈØÃÎÐÎÄÑÜÊÎ¯ ÁÎÃÎÌÀÒÅÐ², ÿêó ïðèâåçëà ç³ ñîáîþ ³ç
Öàðãîðîäà, ÿê âåñ³ëüíèé äàð,
Êíÿãèíÿ Ãàííà, Äðóæèíà Ñâÿòîãî
Êíÿçÿ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ.
²êîíó öþ çãðàáóâàâ ñóçäàëüñüêèé
êíÿçü Àíäð³é ÁÎÃÎËÞÁÑÜÊÈÉ ï³ä
÷àñ ñâîéîãî íà¿çäó íà ÊÈ¯Â 1169-ãî
ðîêó òà ïðèì³ñòèâ ó ÂÎËÎÄÈÌÈÐ² íàä
ÊËßÇÌÎÞ, äå íàçâàíà Âîíà ñëàâíîþ
×óäîòâîðíîþ «ÁÎÃÎÌÀÒ²ÐÞ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÎÞ». Ì³ñòî Âîëîäèìèð
òåæ ñóìíî-çâ³ñíå, ÿê îñ³äîê «ÂÎËÎÄÈÌÈÐÑÜÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀËÓ» - íàéæîðñòîê³øî¿ òþðìè êîëèøíüîãî
ÑÑÑÐ, äîáðå çíàéîìî¿ óêðà¿íñüêèì
äèñèäåíèòàì.

_____________________________________

²êîíêó öþ ä³ñòàëà ÿ â³ä ìîº¿
íàéêðàùî¿ Ïîäðóãè,
Ïîê³éíî¿ âæå Òåîäîðè Êîâàëüñüêî¿
ï³ä ÷àñ ìîº¿ ãîñòèíè ó Ëüâîâ³ 1992.

ÌÎß ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ:
ÌÀÒÈ ÁÎÆÀ ÂÈØÃÎÐÎÄÑÜÊÀ!
ÒÈ - íàøå âñåíàðîäíå õðåñíå ÊÐÈÆÌÎ,
ÒÈ - Â²ÍÎ ïîäðóææÿ Óêðà¿íè ³ç Öåðêâîþ
ÕÐÈÑÒÎÂÎÞ,
ÒÈ - Â³äêðèò³ ÂÎÐÎÒÀ ÖÀÐÑÜÊ² â ÐÀÉ ÓÑ²Ì ïîêîë³ííÿì íàøîãî íàðîäó,
ÒÈ - Íåçðóøèìà ÑÊÀËÀ
íàøîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òîãëÿäó;
ÒÈ - ÍÀØÀ! Ìè íå æàëóºìî ÒÂÎ¯Õ
ùåäðèõ ëàñê ùèðîíàì³ðíèì, íåñâ³äîìèì
ïîêîë³ííÿì íàøèõ Âîðîã³â, ùî ¿ì äàðóâàëà
¿õ, âïðîäîâæ â³ê³â,
ÒÈ - ÑÊÎÐÁÍÀ ÍÅÂÎËÜÍÈÖß!

Ìè ò³ëüêè ÁËÀÃÀªÌÎ:
«Ïîâåðíèñÿ ³ç çàñëàííÿ,
- õî÷ ÒÂÎªÞ æèâîòâîðíîþ óñì³øêîþ áî äëÿ ÒÅÁÅ íåìàº ïîë³òè÷íèõ êîðäîí³â,
í³ â³çîâèõ ïåðåøêîä! Çàïëà÷ íàä íàøîþ
ñüîãîäí³øíüîþ íåäîëåþ, ÿê ïëàêàëà
ÒÈ êîëèñü íàä çàïîðîæöÿìè â ²ðæàâö³,
Çàâåðíè îòðóéí³ ñòð³ëè âîðîæ³,
ÿê êîëèñü çàâåðòàëà ¿õ ï³ä Ïî÷àºâîì!
ÌÀÒÈ ÏÐÅÁËÀÃÀ!
ÐßÒÓÉ, ÐßÒÓÉ ÍÀÐ²Ä ÑÂ²É
ó ÷îðíó «ãîäèíó êíÿçÿ ñâ³òó öüîãî»!
Àì³íü!
Ï³äãîòóâàëà Ëåñÿ ÕÐÀÏËÈÂÀ-ÙÓÐ,
Êàíàäà.

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
ÏÐÎÏÎÂ²ÄÜ
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ÏÐÎ Ç²ØÅÑÒß ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ ÄÎ ÏÅÊËÀ

«Ó ãðîá³ ò³ëîì, ó ïåêë³ äóøåþ,
ÿê Áîã, â ðàþ æ ç ðîçá³éíèêîì;
³ íà Ïðåñòîë³ áóâ Òè, Õðèñòå,
ç Îòöåì ³ Äóõîì,
âñå íàïîâíÿþ÷è, Íåîïèñàííèé».
(Òðîïàð Ïàñõè íà ÷àñàõ)

ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ ó õðàì³ é íà ìîãèëàõ ó ïîíåä³ëîê ³ â³âòîðîê, ïî÷èíàþ÷è ç
Ôîìèíî¿ íåä³ë³. Â³í áåðå ïî÷àòîê ç
íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â. «Äëÿ ÷îãî îòö³ íàø³
âñòàíîâèëè çáèðàòèñÿ íàì íà êëàäîâèù³? - çàïèòóº ñâÿòèé ²îàíí Çîëîòîóñ-

Â ³ìÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³ Ñâÿòîãî Äóõà!
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Ó òîé ÷àñ, êîëè ò³ëî ²ñóñà Õðèñòà
ñïî÷èâàëî ó ãðîá³, Ñâîºþ äóøåþ Â³í
ñõîäèâ äî ïåêëà - ÿê Áîã ³ Ïåðåìîæåöü
ñìåðò³. Ç ïåêëà Õðèñòîñ çâ³ëüíèâ óñ³õ,
õòî ìó÷èâñÿ òàì ó ÷åêàíí³ Ñïàñèòåëÿ. Ó
ïåêë³ áóëè óâÿçíåí³ âñ³, õòî ïîìåð, â³ä ïåðøî¿ ëþäèíè, Àäàìà, äî îñòàííüî¿ ïåðåä ç³øåñòÿì òóäè Ñïàñèòåëÿ.
Âðàòà ðàþ áóëè çà÷èíåí³ äëÿ âñ³õ, ïîêè
íå çä³éñíèëîñÿ ñïîêóòóâàííÿ ëþäñüêîãî ðîäó, ïîêè Ñïàñèòåëü íå ïîñòðàæäàâ, íå ïîìåð íà õðåñò³ é íå âîñêðåñ ç ìåðòâèõ.
Ç ÿêîþ ðàä³ñòþ êèíóëèñÿ äî Íüîãî
âñ³ äóø³, ÿê³ ïîìåðëè ç â³ðîþ ³ î÷³êóâàííÿì Éîãî ïðèøåñòÿ. Óñ³, õòî óâ³ðóâàâ, áóëè çâ³ëüíåí³ â³ä ìîðîêó é òåíåò
ïåêëà. Òîìó Öåðêâà â÷èòü, ùî ïåêëî
ñòàëî ïîðîæí³ì ï³ñëÿ ç³øåñòÿ òóäè Ïåðåìîæöÿ ñìåðò³ é ïåêëà. Àïîñòîë Ïàâëî â ðàäîñò³ ïðîìîâëÿº: «Ñìåðòü! Äå
òâîº æàëî? Ïåêëî! Äå òâîÿ ïåðåìîãà?»
(1 Êîð. 15, 55). Äèÿâîë, ñïîêîíâ³÷íèé
âîðîã ðîäó ëþäñüêîãî, âòðàòèâ ñâîþ
çäîáè÷, âòðàòèâ ñâîþ âëàäó ³ ñàì áóâ
çâÿçàíèé ñèëîþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Òåïåð äëÿ òèõ, õòî â³ðóº â ²ñóñà
Õðèñòà ³ æèâå çà â³ðîþ, ï³ñëÿ ñìåðò³
â³äêðèòî Öàðñòâî Íåáåñíå. Ñëîâî Ñïàñèòåëÿ «äå ß, òàì ³ ñëóãà Ì³é áóäå»
÷³òêî âèêîíóºòüñÿ. Äóø³ áëàãî÷åñòèâèõ õðèñòèÿí ³ òèõ, õòî äî ñìåðò³ ïîêàÿâñÿ ó ñâî¿õ ãð³õàõ, óäîñòîþþòüñÿ áëàæåíñòâà ó Öàðñòâ³ Íåáåñíîìó. Àëå öå
áëàæåíñòâî çàëèøàºòüñÿ íåïîâíèì äî
çàãàëüíîãî âîñêðåñ³ííÿ, êîëè äóø³
ïîìåðëèõ, çºäíàþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ò³ëàìè.
Â³ðà ó çàãàëüíå âîñêðåñ³ííÿ ïîìåðëèõ ïîðîäèëà çâè÷àé çä³éñíþâàòè

òèé. ² â³äïîâ³äàº: -Òîìó, ùî ñüîãîäí³
²ñóñ Õðèñòîñ ç³éøîâ äî ìåðòâèõ». 3 öèõ
ñë³â âñåëåíñüêîãî ó÷èòåëÿ, ÿêèé æèâ ó
IV - íà ïî÷. V ñò., âèäíî, ùî çâè÷àé
ïîìèíàòè ïîìåðëèõ ï³ñëÿ Ïàñõè äóæå
äàâí³é.
Ñåíñ â³äâ³äóâàííÿ ìîãèë ïîìåðëèõ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìè ïîñï³øàºìî ïîä³ëèòèñÿ ðàä³ñòþ Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî ç íàøèìè ïîìåðëèìè. Òîìó ìè êëàäåìî íà ¿õí³ ìîãèëè êðàøàíêè àáî ïèñàíêè - ñèìâîëè âîñêðåñ³ííÿ. Ñïîíóêóâàí³ ëþáîâþ äî ñâî¿õ ïîìåðëèõ, áëèçüêèõ çà êðîâþ òà â³ðîþ, õðèñòèÿíè ïîñèëþþòü ñâî¿ ìîëèòâè çà íèõ äî âîñêðåñëîãî Õðèñòà. Ó ïàìÿòü ïðî ïîìåðëèõ
õðèñòèÿíè ñóïðîâîäæóþòü ñâî¿ ìîëèòîâí³ ïîìèíàííÿ ìèëîñòèíÿìè ³ ä³ëàìè
áëàãîä³éíèöòâà. ßê áàãàòî õðèñòèÿíñü-

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ

Ã³ðêà ïðàâäà...

Çàæóðèëàñü Óêðà¿íà,
Áî ïîãàí³ â³ñò³:
Âçÿëè â ðóêè ¿¿ âëàäó
Ï³äë³ êîìóí³ñòè.

×îðíå ìîðå âæå ïðîäàëè
Çåìëåþ òîðãóþòü,
Âñ³ çàâîäè áåç ðîáîòè,
Ëþäè ãîëîäóþòü.
Áîã äàðóíîê äàâ íàì ç íåáà
Çà íàø³ ìîëèòâè;
Íå çóì³ëè â ðóêè âçÿòè
Äåðæàâó áåç áèòâè.

Ñê³ëüêè ë³ò íàì ùå ïîòð³áíî
Â ÿðìàõ á³äóâàòè,
Ùîá çäîáóòè ð³äíó çåìëþ,
Ñåáå øàíóâàòè?
ßê ñåáå íå ïîøàíóºì,
Ñâ³ò ³ç íàñ ñì³ºòüñÿ,
Êàæóòü: «Òîé íà âàðòèé âîë³
Õòî ç ñîáîþ áºòüñÿ!»
Ñï³âàºìî, ùî «Ìè, áðàòòÿ
Ç êîçàöüêîãî ðîäó,»
Ùî çâîäèëè âàæê³ áèòâè
Íà çàõèñò íàðîäó.
Áóâ Áàíäåðà, ÓÏÀ áóëà,
Á³éö³â ñëàâíèõ ìàëè,

êî¿ ëþáîâ³ â öèõ ìîëèòâàõ çà ïîìåðëèõ
áðàò³â ³ ñåñòåð! - Ëþáîâ³, ÿêà çà àïîñòîëîì Ïàâëîì, ïðîñòÿãàºòüñÿ çà ìåæ³
çåìíîãî æèòòÿ. Íà ìîãèëàõ õðèñòèÿíè
â³ä÷óâàþòü ñåáå áëèæ÷èìè äî ñâî¿õ
ïîìåðëèõ áàòüê³â, ìàòåð³â, áðàò³â ³ ñåñòåð. Íà ìîãèëàõ ÿñí³øèìè ñòàþòü ñïîãàäè ïðî íèõ, æèâ³øå áþòüñÿ ëþáîâþ
äî íèõ ñåðöÿ ³ ãàðÿ÷³øîþ áóâàº ìîëèòâà. Ìîãèëè áëèçüêèõ ñåðöþ º äëÿ æèâèõ ñâÿùåííèì ì³ñöåì, ÿêå ç áëàãîãîâ³ííÿì îõîðîíÿºòüñÿ ³ îáåð³ãàºòüñÿ.
Âîíè ìîæóòü ñêàçàòè áàãàòî ïîâ÷àëüíîãî æèâèì. Âîíè êðàñíîìîâíî íàãàäóþòü ïðî øâèäêîïëèíí³ñòü çåìíîãî
æèòòÿ, ïðî íåìèíó÷³ñòü ñìåðò³ é ïðî
íàøó íåáåñíó â³ò÷èçíó. Òóò ñèëüí³øå
â³ä÷óâàºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèïðàâèòè
ãð³õîâíèé ñïîñ³á æèòòÿ ³ ïîòóðáóâàòèñÿ
ïðî â³÷í³ñòü.
Ïàñõàëüíå ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ äàº
ïðèâ³ä çâåðíóòè óâàãó íà ïîìèëêó òèõ
õðèñòèÿí, ÿê³ ââàæàþòü çà íåïîòð³áíå ³
äàðåìíå ìîëèòèñÿ çà ïîìåðëèõ. Öÿ
ïîìèëêà º ðåçóëüòàòîì ïîâåðõîâîãî
çíàííÿ õðèñòèÿíñòâà. Ó Ñâÿòîìó Ïèñüì³
²ñóñ Õðèñòîñ ÿñíî ãîâîðèòü, ùî «Áîã íå
º Áîã ìåðòâèõ, à æèâèõ» (Ìô. 22, 32). À
öå îçíà÷àº, ùî êîëè æèâ³ ìîëÿòüñÿ çà
æèâèõ, òî õòî ìîæå çàáîðîíèòè ¿ì ìîëèòèñÿ çà ïîìåðëèõ, ÿê³ ïåðåä Áîãîì
æèâ³.
Íå ìåíøîþ ïîìèëêîþ º íåäîñòîéíà ïîâåä³íêà â³ðóþ÷èõ ³ íåâ³ðóþ÷èõ íà
ìîãèëàõ ïîìåðëèõ. Íåð³äêî áóâàþòü
âèïàäêè, êîëè çàì³ñòü ìîëèòâè íà ìîãèëàõ â³äáóâàºòüñÿ çâè÷àéíå ïèÿöòâî.
Òàêå ïîìèíàííÿ íå ïðèíîñèòü êîðèñò³
í³ ïîìåðëèì, í³ æèâèì.
Ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿíè íå ïîâèíí³
çàáóâàòè, ùî âîíè ïðèõîäÿòü íà ìîãèëè ñâî¿õ áëèçüêèõ ïîìîëèòèñÿ çà íèõ ³
âèÿâèòè äî íèõ ñâîþ ëþáîâ. Íå áóäåìî, äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè, îñêâåðíÿòè
áëàãî÷åñòèâ³ äàâí³ ïðàâîñëàâí³ çâè÷à¿
íåäîñòîéíîþ ïîâåä³íêîþ íà ñâÿùåííèõ ìîãèëàõ íàøèõ ïîìåðëèõ!
Àì³íü!
Ïàòð³àðõ Ô²ËÀÐÅÒ.

Ìîëîäåíüê³ â ë³ñàõ æèëè,
Â áîÿõ ïîëÿãàëè.
Ò³, ùî êðîâ ç íàðîäó ïèëè,
Âñ³ ìåäàë³ íîñÿòü;
Ò³, ùî êðîâ ñâîþ ïðîëèëè,
Êóñêà õë³áà ïðîñÿòü.
Ïðî ãåðî¿â, ùî ñïî÷èëè,
Ìè ï³ñí³ ñï³âàºì,
À ïðî òèõ, ùî ïåðåæèëè,
×àñòî çàáóâàºì.
Çàì³ñòü ñëàâè - ¿õ ïëþãàâëÿòü
Â ð³äí³é Óêðà¿í³,
Áî áðåõàòè äîáðå âì³þòü
² ïàíóþòü íèí³.

Ïþòü ãîð³ëêó áðàòè ìî¿
² ïÿíèìè áðîäÿòü,
¯õ æ³íêè ä³òîê íåâèííèõ
Êàë³êàìè ðîäÿòü.
² õâàëÿòüñÿ, ùî îñâ³òó
Çà âñ³õ âèùó ìàþòü,
À ïîìèëêè ùîäíÿ ðîáëÿòü ² íå ïîì³÷àþòü.
Ùèðó ïðàâäó äëÿ âàñ ïèøó
Ïðî ã³ðêó ïîä³þ.
Ùî ÿ áà÷ó - ïðî òå ïèøó ßê ç³ ñåðöÿ âì³þ!
Ìèõàéëî ÔÅÄ²Â,
Ëîíäîí, Îíòàð³î, Êàíàäà.
27 êâ³òíÿ 2010.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² ÍÀ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍ² ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ

5-6 ÷åðâíÿ âèïîâíèëîñÿ
20 ðîê³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ
Âñåóêðà¿íñüêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ïîì³ñíîãî ñîáîðó
ÓÀÏÖ, íà ÿêîìó áóëî îáðàíî
ïåðøîãî ïàòð³àðõà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.
Íèì ñòàâ íàø çåìëÿê Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Óêðà¿íè Ìñòèñëàâ (Ñêðèïíèê). Ç ö³º¿ íàãîäè Óïðàâë³ííÿ Ïîëòàâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, Ïîëòàâñüêå ïðàâîñëàâíå áðàòñòâî ñâ. àï. Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî òà Ïîëòàâñüêå
ì³ñüêå òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà»
ïðîâåëè óðî÷èñò³ çàõîäè â
ì. Ïîëòàâ³.
Íà ñâÿòî â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî öåðêîâíîãî æèòòÿ ïðèéøëè ëþäè ð³çíîãî
â³êó. Ïðè¿õàëè â³ðóþ÷³ ç ñ³ë ³
ì³ñò îáëàñò³, ç³áðàëîñÿ äóõîâåíñòâî ºïàðõ³¿, ÷ëåíè

áðàòñòâà. Ïðèñóòí³ äåïóòàòè
îáëàñíî¿ Ðàäè, ãîñò³.
Ðîçïî÷àëèñÿ óðî÷èñòîñò³
ìîëåáíåì â Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó ñîáîð³. ªïèñêîï Ïîëòàâñüêèé ³ Êðåìåí÷óöüêèé
Ôåä³ð ðàçîì ç äóõîâåíñòâîì
³ â³ðíèìè ìîëèâñÿ çà Óêðà¿íñüêó Öåðêâó ³ Óêðà¿íó. Ïî
çàê³í÷åíí³ âëàäèêà ðîçïîâ³â
ïðèñóòí³ì ïðî ïîä³þ, ùî
ç³áðàëà ëþäåé äî õðàìó.
Â³ä Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî
ñîáîðó ðóøèâ õðåñíèé õ³ä äî
ïàìÿòíîãî Õðåñòà çàãèáëèì
óêðà¿íñüêèì êîçàêàì, ùîá
âøàíóâàòè ïàìÿòü âñ³õ ïîëåãëèõ çà â³ðó ïðàâîñëàâíó,
Óêðà¿íñüêó Öåðêâó ³ Óêðà¿íó.
Á³ëÿ Õðåñòà áóëà â³äñëóæåíà
ïàíàõèäà çà âñ³õ áîðö³â çà
âîëþ Óêðà¿íè, óêðà¿íñüêó íåçàëåæíó Öåðêâó.
Ïðîäîâæèëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèì ç³áðàííÿì ó

Ñâÿòî-Óñïåíñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³ ì³ñòà.
Â³äêðèâ ç³áðàííÿ êåðóþ÷èé
Ïîëòàâñüêîþ ºïàðõ³ºþ ºïèñêîï Ôåä³ð, ÿêèé ðîçïîâ³â ïðî
çäîáóòòÿ àâòîêåôàë³¿ Öåðêâàìè ð³çíèõ êðà¿í, ÿê³ éøëè
äî ïàòð³àðøåñòâà ñâî¿ìè íåëåãêèìè äîðîãàìè.
Ç âåëèêîþ óâàãîþ ïðèñóòí³ ñëóõàëè çàïèñ âèñòóïó
Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Óêðà¿íè Ìñòèñëàâà (Ñêðèïíèêà).
Ïðî íåëåãêèé 20-ë³òí³é
øëÿõ Ïîëòàâñüêî¿ ºïàðõ³¿ ðîçïîâ³â ñåêðåòàð ªÓ, íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Óñïåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó ïðîòî³ºðåé Ìèêîëàé Õðàïà÷. Íà
ç³áðàíí³ òàêîæ âèñòóïèëè
ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà,
íàóêîâö³, ó÷àñíèêè ïîä³é òîãî
÷àñó. Ðåêòîð Ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó, ïðîôåñîð Ìèêîëà Ñòåïàíåíêî, çàñëóæå-

íèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè, çàñòóïíèê äèðåêòîðà îáëàñíîãî àðõ³âó Òàðàñ Ïóñòîâ³ò, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Þð³é Ñàì³éëåíêî, ïðîòî³ºðåé Âîëîäèìèð Ìàêîãîí, ïðîòî³ºðåé Ëåîí³ä Âàñèëåíêî, Ïåòðî Êîëîò³é òà
³íø³.
Íà çàê³í÷åííÿ â³äáóëàñü
ñâÿòêîâî-ìèñòåöüêà êîìïîçèö³ÿ çà ó÷àñòþ õîð³â ÑâÿòîÓñïåíñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó, Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêî¿ òà Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêî¿
öåðêâè ì. Ïîëòàâè. Ñâÿòî
çàê³í÷èëîñü ñï³ëüíîþ òðàïåçîþ. Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ
Áîæåñòâåííî¿ Ë³òóðã³¿ äóõîâåíñòâî ñîáîðó â³äâ³äàëî
ìóçåé ñàäèáó Ïàòð³àðõà
Ìñòèñëàâà òà ïîêëàëè êâ³òè
äî õàòè, äå íàðîäèâñÿ ³ ïðîâ³â
ìîëîä³ ðîêè Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ.
Öåðêâà.info.

ÓÃÊÖ ÏÎÒÐ²ÁÍÀ ÎÑÎÁËÈÂÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÑÜÊÀ ×ÓÉÍ²ÑÒÜ!
18 ëèïíÿ 1982 ð. â äîêó- âî ³ âëàñíó ôîðìó ³ºðàðõ³÷íîìåíò³ ï³ä çàãîëîâêîì «Çâ³ò ãî ïîðÿäêó ïðè âèêîíóâàíí³
ïðî Óêðà¿íñüêó Êàòîëèöüêó ì³í³ñòåð³óì ïàñöåíä³ åò
Öåðêâó â Óêðà¿í³» ïàòð³ÿðõ ðº´åíä³ (óðÿäó ïàñòèðñòâà ³
Èîñèô ïèñàâ, ùî:
óïðàâè).
Ï³äñóìîâóþ÷è òðåáà ñêà«1. Çã³äíî ç åêëåç³îëîã³ºþ Ñõ³äíüî¿ Öåðêâè ÓÊÖ º çàòè: ÓÊÖ º äå ôàêòî åò äå
þðå
(ôàêòè÷íî ³ ïðàâíî) ïî«Åêêëåç³ÿ ïàðò³êóëàð³ñ ñó³
þð³ñ» (ïîì³ñíà Öåðêâà ç âëàñ- ì³ñíîþ Öåðêâîþ ó ïîâíîìó
íèì ïðàâîì) ó âñåëåíñüê³é ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà». (Ëèñò
Áëàæåíí³øîãî äî Êàðä. ÏàÖåðêâ³. Ñåáòî:
à) âîíà º â ïîâíîìó ðî- ðåêàòò³ëà/Áëàãîâ³ñíèê Ïàòð³çóì³íí³ êàòîëèöüêîþ ÿê äî ÿðõà Êèºâî-Ãàëèöüêîãî ³ âñ³º¿
ñâîãî âíóòð³øíüîãî, òàê ³ äî Ðóñè XIII-XV (1977-79). Êàòåëüá³ëÿ Ðèìó 1977ñâîãî çîâí³øíüîãî êàòîëèö- ´àíäîëüôî
79.- ñ. 239-241).
òâà, áî âîíà ìàº ïîâíîòó õðèÏàòð³ÿðõ Ëþáîìèð, 26
ñòèÿíñüêî¿ â³ðîâèçíà÷åíî¿ êâ³òíÿ 2008 p., íàïèñàâ ëèñòà
ñïàäùèíè ³ çáåð³ãàº ñâîþ äî Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîïîºäíàí³ñòü ç Ïåòðîì;
ëèòà Âîëîäèìèðà, Ïðåäñòîÿá) âîíà â ïîâíîìó ³ ñïðàâ- òåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâæíüîìó ðîçóì³íí³ ïðàâîñëàâ- íî¿ Öåðêâè (ÌÏ), â ÿêîìó ìè
íà, áî çáåð³ãàº ³ îáîðîíÿº ÷èòàºìî:
ïåðåäàíó ñïàäùèíó Ãîñïîä«Íà îñíîâ³ â³ðè Öåðêâè
íüî¿ áëàãîâ³ñòè Îòö³â Öåðê- âèñëîâëåíî¿ â ïåðøèõ ñ³ìîõ
âè ³ Âñåëåíñüêèõ Ñîáîð³â ç âñåëåíñüêèõ ñîáîðàõ, Öåðê÷àñó ïåðåä òðàã³÷íèì ðîçäî- âè âèçíàþòü «ä³éñí³ñòü ³ áëàðîì ïîì³æ Ñõîäîì ³ Çàõî- ãîäàòí³ñòü Ñâÿòèõ Òà¿íñòâ, ³ ÿê
íàñë³äîê, ïðàâîñèëüí³ñòü
äîì.
Íå áåç òåîëîã³÷íî¿ ï³äñòà- ³ºðàðõ³÷íèõ ñòðóêòóð óñ³õ Öåðâè âèçíà÷åíî â³ðó óêðà¿íñü- êîâ êè¿âñüêî¿ òðàäèö³¿. [...] ²ç
êî¿ Öåðêâè, ðàí³øà íàçâà ÿêî¿ âèçíàííÿ Öåðêâè Õðèñòîâî¿
áóëà Åêëåç³ÿ Ðóòåíà ó ñîïðè÷àñíîþ ñï³ëüíîòîþ
â³äð³çíåíí³ â³ä Åêëåç³ÿ Ìîñ- Öåðêîâ âèïëèâàþòü òàê³ ä³¿ íà
äî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
êîâ³òà ÷è Åêëåç³ÿ Ðóññà, ÿê øëÿõó
ïîì³ñíî¿ Öåðêâè â Óêðà¿í³:
«ô³äåñ îðòîäîêñî-êàòîë³êà»
1. Öåðêâè êè¿âñüêî¿ òðà(ïðàâîñëàâíî-êàòîëèöüêå äèö³¿ âçàºìíî âèçíàþòü ñåáå
â³ðîâèçíàííÿ), ùîá âèðàçè- Öåðêâàìè-ñåñòðàìè.
òè ïîâíîòó ¿¿ õðèñòèÿíñüêî¿
2. Íà ï³äñòàâ³ ë³òóðã³éíîãî
â³ðè;
Ñèìâîëó â³ðè Öåðêâè âèçíà2. ÓÊÖ º â ïîâíîìó ðî- þòü ñïîâ³äóâàííÿ êîæíîþ ç
çóì³íí³ ñõ³äíüîþ Öåðêâîþ, íèõ îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ â³ðè
ñåáòî âîíà ìàº:
ñåìè Âñåëåíñüêèõ Ñîáîð³â.
à) âëàñíèé ñõ³äí³é îáðÿä
3. Öåðêâè âèçíàþòü
ä³éñí³ñòü ³ áëàãîäàòí³ñòü Ñâÿâ³çàíò³éñüêîãî çðàçêà;
á) âëàñíó öåðêîâíó ìîâó; òèõ Òà¿íñòâ ó êîæí³é ç íèõ ³, ÿê
â) âëàñíó ñõ³äíüî-öåðêîâ- íàñë³äîê, ïðàâîñèëüí³ñòü
íó áîãîñëîâñüêó ñïàäùèíó; ³ºðàðõ³÷íèõ ñòðóêòóð óñ³õ Öåðã) ñõ³äíüî-öåðêîâíó ç êîâ êè¿âñüêî¿ òðàäèö³¿.
4. ²ìåíà ïðåäñòîÿòåë³â
³íøèìè ñõ³äí³ìè Öåðêâàìè
Öåðêîâ-ñåñòåð êè¿âñüêî¿ òðàñï³ëüíó ë³òóðã³þ;
´) âëàñí³ ñåðåä óêðà¿íñü- äèö³¿ çàïèñóþòüñÿ â äèïòèõè
êîãî íàðîäó ðîçâèíåí³ êîæíî¿ ç íèõ. Ïðåäñòîÿòåë³
ë³òóðã³éí³ çâè÷à¿, ÷èì öÿ Öåð- Öåðêîâ ïîìèíàþòü îäí³ îäêâà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ íèõ íà Âåëèêîìó âõîä³ Áîæåñõ³äí³õ Öåðêîâ â³çàíò³éñüêî¿ ñòâåííî¿ Ë³òóðã³¿.» (Â³ñíèê
Êèºâî-Ãàëèöüêîãî Âåðõîâíîõðèñòèÿíñüêî¿ ñ³ì¿;
ä) âëàñíó ôîðìó íàáîæ- ãî Àðõèºïèñêîïñòâà ¹ 7. - ñ.
Óêðà¿íà
- ïîáîæíèé
êðàé
16-19.
íîñò³
- áëàãî÷åñòÿ;
[http://old.ugcc.org.ua/
º) âëàñíå öåðêîâíå ïðà-

ukr/documents/appeal2008/
soprychastya/].
Äëÿ ÓÃÊÖ, ÿêà áàãàòî âèäàëà äîêóìåíò³â ïðî ªäèíó
Êè¿âñüêó Öåðêâó, îñîáëèâî çà
ïàòð³àðõà Ëþáîìèðà, ³ ÿêà
ìàëà á áóòè ïîñåðåäíèêîì
äëÿ ºäíîñò³ êàòîëèê³â ³ ïðàâîñëàâíèõ, âàæëèâèì º ùîá
ïðàâîñëàâí³ ïîâ³ðèëè â ¿¿ ñëîâà. ßêùî ÓÃÊÖ çàÿâëÿº, ùî
ºäí³ñòü ìîæå áóòè â³äíàéäåíà íà îñíîâ³ ïåðøèõ ñ³ìîõ
ñîáîð³â, òî âîíà ìàº âèðîáèòè ê³ëüêà êîíêðåòíèõ ñõåì äëÿ
ïîâ³ëüíîãî âò³ëåííÿ òàêî¿ ïðîãðàìè. Äåÿê³ ïðàâîñëàâí³, ÿê
âæå ïîê³éíèé àðõ³ºïèñêîï
Âñåâîëîä (Ìàéäàíñüêèé),
áóëè á äóæå ÷óéíèìè äî òàêè
çíàê³â, ùîá êðîê çà êðîêîì
óñóâàòè âîï³þù³ ðîçõîäæåííÿ, ÿê³ ³ñíóþòü ì³æ áîãîñëîâñüêî-äîêòðèíàëüíèìè
ïðèíöèïàìè ³ êàíîí³÷íèìè
ïðàâèëàìè â ÓÃÊÖ. Òàê ÿê
ïèøå Ãåðâå Ëå´ðàí, «äîêòðèíàëüíå çóñèëëÿ ìàº ïðîâîäèòè äî ïðîöåäóðíîãî íàñë³äêó».
Âàæëèâ³ ïîñëàííÿ ïàòð³àðõà Ëþáîìèðà ïðî ªäèíó
Êè¿âñüêó Öåðêâó:
Ëþáîìèð (Ãóçàð). Îäèí
Áîæèé Íàðîä ó êðà¿ íà Êè¿âñüêèõ ãîðàõ. Ñëîâî Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà, Ìèòðîïîëèòà Êèºâî-Ãàëèöüêî¿ ìèòðîïîë³¿
ÓÃÊÖ, ç íàãîäè çàïî÷àòêóâàííÿ ïîâåðíåííÿ îñ³äêó Ìèòðîïîëèòà äî Êèºâà. (13 êâ³òíÿ
2004
ð.)
[http://
www.patriyarkhat.org.ua/ukr/
archive/article;23;383/].
Ëþáîìèð (Ãóçàð). Ïðî óòâåðäæåííÿ ïàòð³àðøîãî óñòðîþ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. (6 âåðåñíÿ
2004 ð.)
[http://mail.google.ñom/a/
ucu.edu.ua/?ui=2&ik=982
bb7d04c&view=att&th=llf8e
712b6ea2f83
&attid=0.1
&disp=vah&zw].
Ìåìîðàíäóì Óêðà¿íñüêî¿
Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè
Ïîì³ñíîñò³ Êè¿âñüêî¿ Öåðêâè
(Ïðîöåñó òâîðåííÿ ºäèíî¿
ïîì³ñíî¿ Öåðêâè). (21 ñ³÷íÿ

2008 p.). Â³ñíèê Êèºâî-Ãàëèöüêîãî Âåðõîâíî Àðõèºïèñêîïñòâà ¹ 5 (Êè¿â 2008)
Ñ. 7-9.
Ïèòàííÿ ñàìî-³äåíòèô³êàö³¿ ÓÃÊÖ ÿê â÷îðà òàê ³ íèí³
àêòóàëüíå òà ïðèâîäèòü äî
íåëåãêèõ ì³ðêóâàíü, áî ñïðàâà éäå ïðî ðîçøàðóâàííÿ
êîëåêòèâíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü áîãîñëîâÿ, äóõîâíîñò³ ³ ïðàâîïîðÿäêó ³ ÿêó òðåáà âèçíàòè ÿê
³ñíóþ÷ó ñêëàäîâó öüîãî öåðêîâíîãî îðãàí³çìó. Íàéö³êàâ³øå, ùî ÓÃÊÖ æèâå â òàêîìó ïîäâ³éíîìó ï³äïîðÿäêóâàííþ äóìîê âæå ñòîë³òòÿìè. Ç òîãî âèõîäèòü, ùî
ìîæëèâî áóòè òàêîþ Öåðêâîþ. Òàêèé ôåíîìåí ð³çí³
ïî ð³çíîìó íàçèâàþòü. Îäí³
ââàæàþòü öå - çâè÷àéíèì
ñàìîáóòí³ì
ðîçâèòêîì
ñõ³äíîãî õðèñòèÿíñòâà, ÿêèé
ìàº ñòàòè ïîñåðåäíèêîì äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ ñõ³äíî¿ ³ çàõ³äíî¿ Öåðêâè, äðóã³ áà÷àòü â
òîìó ñòðàøíó õâîðîáó íà
Õðèñòîâîìó ò³ë³, ÿêà ìàº áóòè
âèë³êóâàíà.
ßêîþ áè íå áóëà ÓÃÊÖ,
âîíà ìàº ä³ÿòè ÿê Öåðêâà, à
öå çíà÷èòü âèïðîì³íþâàòè
ñâ³òëî Õðèñòîâå íà çåìë³ ³
âæå òóò áóòè â³äáëèñêîì Öàðñòâà Áîæîãî. À öå, êîëè ìîâà
ïðî ãðåêî-êàòîëèê³â, â
ïåðø³é ì³ð³, ñòîñóºòüñÿ òîãî,
ÿê ãîâîðèâ ìåëõ³òñüêèé ïàòð³ÿðõ Ãðèãîð³é III ïàï³ Âåíåäèêòîâ³ XV² â 2008 p.. ùîá
ïðàâîñëàâí³ ïîáà÷èëè ³ ïîâ³ðèëè, ùî «ìîæíà æèòè â
íóòð³ Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè,
æèòòÿì, ÿêå ìîãëî á áóòè
ïðèéíÿòå ïðàâîñëàâÿì;
æèòè ïîâíîþ ³ ãëèáîêîþ
ñõ³äíîþ ïðàâîñëàâíîþ òðàäèö³ºþ â ïîâíîìó ñîïðè÷àñò³
³ç Ðèìîì». À öå ïîêëèêàííÿ
òðåáà ïëåêàòè ³ äîâåðøóâàòè ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ âëàñíî¿ â³äêðèòî¿ äîêòðèíè â êîíêðåòí³ âèì³ðè ùîäåííîãî
öåðêîâíîãî ³ ì³æ öåðêîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Öüîãî áàæàþ ñîá³ ³ ñâî¿é
Öåðêâ³ - äîïîìîæè íàì Ñâÿòèé Äóõó!
î. Ìèõàéëî ÄÈÌÈÄ
(Ëüâ³â).
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ÁÎËÈÒÜ

ÊÎËÎÍÊÀ
ÁÎÃÄÀÍÀ
ÑÅÐÅÄÞÊÀ
Ç ÄÅÒÐÎÉÒÀ
(ÑØÀ)

ßÊ² Æ ÒÎÄ²
ÁÐÀÒÈ?!
Ç ²íòåðíåòó òà ð³çíèõ äæåðåë ä³çíàþñÿ, ùî íèí³ êðåìë³âñüê³ ìîæíîâëàäö³
âñå á³ëüøå ïî÷èíàþòü åêñïëóàòóâàòè
³äåþ ïðî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêå áðàòåðñòâî. Ïîñîë Ðîñ³¿ â Óêðà¿í³ ïàí Çóðàáîâ âçàãàë³ äîãîâîðèâñÿ äî òîãî, ùî
íàçâàâ íàñ ç ðîñ³ÿíàìè îäíèì íàðîäîì. Ïåðåêîíàíèé, ùî äëÿ êîæíîãî,
õòî ÷óºòüñÿ óêðà¿íöåì, öå ïðîñòî îáðàçëèâî. Íó, óÿâ³ìî ðåàêö³þ , íàïðèêëàä, ñëîâàêà, àáè õòîñü íàçâàâ éîãî
÷åõîì. Â³í áè öå ñïðèéíÿâ ïðîñòî ÿê
ïðèíèæåííÿ. Â óñüîìó ñâ³ò³ ëþäè øàíóþòü òà ïîâàæàþòü ñâ³é ðîäîâ³ä. Öå
äîêîíå÷íî ³ â öüîìó ÿ íå ðàç ì³ã
ïåðåêîíàòèñÿ...
Àëå â äàíîìó ðàç³ ÿ äåùî ïðî ³íøå.
À ÷è ñïðàâä³ ìè òàê³ âæå áðàòè ç ðîñ³ÿíàìè? Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî â æèëàõ
ðîñ³ÿí òå÷å «80 â³äñîòê³â» óãðî-ô³íñüêî¿
êðîâ³. Íåùîäàâíî ÿ íàòðàïèâ íà êíèãó
ìîñêîâñüêîãî ïèñüìåííèêà Î. Ãåðöåíà. Òàì º áóêâàëüíî òàê³ ðÿäêè:
«...Ìû äîâîëüíû òåì, ÷òî â íàøèõ
æèëàõ òå÷åò ôèíñêàÿ è ìîíãîëüñêàÿ
êðîâü, ýòî ñòàâèò íàñ â ðîäñòâåííûå,
áðàòñêèå îòíîøåíèÿ ñ òåìè ðàñàìèïàðèÿìè, î êîòîðûõ ÷åëîâåêîëþáèâàÿ
äåìîêðàòèÿ Åâðîïû íå ìîæåò óïîìÿíóòü áåç ïðåçðåíèÿ è îñêîðáëåíèé...»
Ì³æ ³íøèì, ñâîãî ÷àñó íàêàçîì öàðèö³ Êàòåðèíè II-î¿ áóëî çàáîðîíåíî
ãîâîðèòè ïðî ô³íñüêå ïîõîäæåííÿ ìîñêîâèò³â. Îòîæ ³ òóò áðåõíÿ, íà ÿê³é
Ðîñ³ÿ çàâæäè íàìàãàëàñÿ áóäóâàòè ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüê³ ñòîñóíêè. Òà ÿêáè ³
ñïðàâä³ áðàòè?! Êîæåí áðàò ìàº ìàòè
ñâîþ õàòó ³ ñâîþ äîëþ. À íå òàê, ÿê òîãî
õî÷óòü ðîñ³ÿíè ïî â³äíîøåííþ äî ìîãî
íàðîäó. Àáè òîé áóâ ïåðåãíîºì äëÿ ¿õ
³ìïåðñüêèõ ñïðàâ!

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÃÀÇÅÒÍÈÉ ËßÏ
Â ãàçåò³ «Êîìñîìîëüñüêà ïðàâäà»
â³ä 13-ãî ëèïíÿ 2010 ðîêó â çàì³òö³
«Ïàòð³àðõ Êèðèëî ïîìîëèòüñÿ çà ðîäè÷³â ³íòåðíåò  àêòèâíèõ óêðà¿íö³â»
éäåòüñÿ ïðî â³çèò ãëàâè ÐÏÖ â Óêðà¿íó
20-28-ãî ëèïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Ïîäàþ÷è ïðè¿çä ïðåäñòîÿòåëÿ ÷óæî¿ äëÿ
êîæíîãî ñâ³äîìîãî óêðà¿íöÿ Öåðêâè,
ðåäàêö³ÿ îïèñóº íîâîââåäåííÿ, êîòðèì áóäóòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ â³äâ³äèíè äóõîâíîãî àãðåñîðà. Çîêðåìà,
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî íà ñïåö³àëüíîìó

þ÷è ÓÏÖ ÊÏ â ðîçêîë³ òà éîãî ïðåäñòîÿòåëÿ â çðàä³, ³äåîëîãè ðåë³ã³éíîãî
ñàéò³ ç ö³º¿ íàãîäè ìîæíà çàìîâèòè ïîíåâîëåííÿ Óêðà¿íè âåñü ÷àñ íàãîìîëåáåíü. À, îêð³ì òîãî, ïîñëàòè åëåê- ëîøóþòü íà «íåïðàâäèâîñò³» íàö³îòðîííîãî ëèñòà Êèðèëó â ðóáðèö³ «Íà íàëüíî¿ Öåðêâè, ¿¿ êë³ðó òà àðõ³ðå¿â, ¿õ
ìîëèòâó ïàòð³àðõó». Öÿ á ïóáë³êàö³ÿ í³÷î- óïîñë³äæåíîñò³ òà íåáëàãîäàò³. ² õòî
ãî, îêð³ì îáóðåííÿ ó òèõ, õòî õî÷å áà÷è- éîãî çíàº, ÷è íå Áîæèé çíàê òàêà
òè Óêðà¿íó óêðà¿íñüêîþ, ìîãëà á ³ íå ïóáë³êàö³ÿ òèì, õòî ïóòàº â³ðó Õðèñòîâèêëèêàòè. Àáè íå îäèí íå ïîçáàâëå- âó ç ïîë³òèêàíñòâîì òà ðåë³ã³éíîþ àãíèé, ç îãëÿäó íà òåìàòèêó çàì³òêè, çíà- ðåñ³þ ïðîòè íåçàëåæíî¿ äåðæàâè.
÷óùèé ³ ñèìâîë³÷íèé àñïåêò. Çàì³òêà
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ,
ïðî â³äâ³äèíè Êèðèëà ïðèêðàøåíà ôîòî
ðåäàêòîð áþëåòåíÿ
Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî òà Âñ³º¿ Ðóñè «Íàøà Öåðêâà 
Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà. Ïîñò³éíî çâèíóâà÷óÊè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò».
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"ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ" Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ
Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó

Ãîëîâ³ ²íôîðìàö³éíîãî â³ää³ëó ÓÀÏÖ
ïðîòî³ºðåþ îòöþ ªâãåí³þ Çàïëåòíþêó

ÂÀØÅ ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÏÎÄÎÁ²ª!

Â îñòàíí³é ÷àñ äóæå áàãàòî ïèñàëîñÿ ïðî ïåðåáóâàííÿ Ñâÿò³éøîãî
Ïàòð³àðõà Âñåëåíñüêîãî Âàðôîëîì³ÿ ² ó Ìîñêâ³, äå â³í â³â ïåðåãîâîðè
ç Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿
Êèðèëîì (Ãóíäÿºâèì).
Ïðî ö³ ïåðåãîâîðè ãîâîðèëîñÿ ³
ïèñàëîñÿ íà áàãàòüîõ âåá - ñàéòàõ, â
òîìó ÷èñë³ é íà Âàøîìó, ÓÀÏÖ.
Îñîáëèâî áàãàòüîõ ëþäåé õâèëþâàëè ¿õ ïåðåìîâèíè: â ÿêîìó ðóñë³ é
äóñ³ âîíè ïðîõîäèëè? Õî÷ ìè ïåðåêîíàí³, ùî Ïàòð³àðõ Âñåëåíñüêèé
Âàðôîëîì³é ² çàâæäè ³ ñêð³çü áóâàº
äóæå îáåðåæíîþ ëþäèíîþ â ñâî¿õ
âèñëîâàõ ³ ì³ðêóâàííÿõ.
Íàïðèêëàä, 03.06.2010-ãî ðîêó
â çàÿâ³ ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïèñàëîñÿ: «ÓÏÖ è ñòî äíåé
Âèêòîðà ßíóêîâè÷à», äå íà îñòàíí³é
ñòîð³íö³ â³äì³÷àëîñÿ, ùî «...â 1997ì ãîäó, Áëàæåííåéøèé Ìèòðîïîëèò
Âëàäèìèð è òðè Ïàòðèàðõà - Ìîñêîâñêèé, Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé è Ãðóçèíñêèé âñòðåòèëèñü â Îäåññå, ÷òîáû ðåøèòü ïðîáëåìó óêðàèíñêèõ
ðàñêîëîâ. Îíè âûñòóïèëè ñ çàÿâëåíèåì, ÷òî â Óêðàèíå åñòü ëèøü îäíà
çàêîííàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ÓÏÖ. Çàòåì óäàëèëèñü ïîäïèñûâàòü
îáðàùåíèå ê ïðàâîñëàâíûì âåðóþùèì, ÷òîáû îíè èç ðàñêîëîâ âîçâðàùàëèñü â ñïàñèòåëüíîå ëîíî
Öåðêâè. Æäåì ïîë÷àñà, ÷àñ, âäðóã
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé Ïàòðèàðõ âûõîäèò è ñïåøíî îòïðàâëÿåòñÿ íà
êîðàáëü, íå ïîäïèñàâ îáðàùåíèÿ.
Îêàçûâàåòñÿ, åãî ïî òåëåôîíó îòûñêàë ïîñîë ÑØÀ è, íåñìîòðÿ íà óæå
ñäåëàííîå çàÿâëåíèå, áåñöåðåìîííî çàïðåòèë åìó ïîäïèñûâàòü ýòî
îáðàùåíèå!»
Òàêèì ÷èíîì, ç öüîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñó÷àñíèé Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é ², ÿêèé
áóâ â Îäåñ³ ó âåðåñí³ 1997-ãî ðîêó,
ç òàêèì æå íàñòðîºì ïðèáóâ ³ â Ìîñêâó, â öüîìó, 2010-ìó ðîö³.
² ÿêùî â³í «âò³ê» ç Îäåñè ³ íå
ï³äïèñàâ í³ÿêèõ äåêëàðàö³é, òî â
Ìîñêâ³ â³í â÷èíèòü òå æ ñàìå, õî÷à
óâàæíî âèñëóõàº ñâîãî ñîáðàòà, Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà, àëå
äóìêè éîãî áóäóòü â ³íøîìó ïðîñòîð³, õî÷à áóäå äàâàòè éîìó ñâî¿
îáåðåæí³ â³äïîâ³ä³, ùî Óêðà¿íñüê³
Öåðêâè ïîâèíí³ ïîâåðíóòèñÿ â ëîíî
Ìàòåð³ - Öåðêâè. Ò³ëüêè ÿêî¿ Öåðêâè?
Àäæå æ Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é ²
í³äå íå ï³äêðåñëèâ ó Ìîñêâ³, äå ñàìå

³ñíóº öÿ Ìàò³ð - Öåðêâà äëÿ Óêðà¿íè: â
Ñòàìáóë³ (äðåâíüîìó Êîíñòàíòèíîïîë³)
÷è ó Ìîñêâ³?
Òàê, íà âåá-ñàéò³ «Êîìåðñàíò» â ñòàòò³
«Öåðêâè ïðèçâàëè ê ñëèÿíèþ è ïîãëîùåíèþ», ¿¿ àâòîð Àðòåì Ñêîðîïàäñüêèé
ïèøå, ùî: «...Âñåëåíñêèé Ïàòðèàðõ
Âàðôîëîìåé ïðèçâàë óêðàèíñêèõ ðàñêîëüíèêîâ âåðíóòñÿ â êàíîíè÷åñêóþ
Öåðêîâü. Òàêîå çàÿâëåíèå îí ñäåëàë â
èíòåðâüþ ðîññèéñêèì òåëåêàíàëàì â
âîñêðåñåíüå. Ïàòðèàðõ íå óòî÷íèë, êàêàÿ Öåðêîâü, ïî åãî ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ
êàíîíè÷åñêîé... Â ïîñëåäíèé äåíü ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â èíòåðâüþ ðîññèéñ-

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â. Ô. ßíóêîâè÷ òà Ïàòð³àðõ
Ìîñêîâñüêèé Êèðèëî (Ãóíäÿºâ)
êèì òåëåêàíàëàì îí ñäåëàë ðÿä çàÿâëåíèé, êàñàþùèõñÿ öåðêîâíîé æèçíè â
Óêðàèíå.
Ïàòðèàðõ, â ÷àñòíîñòè, âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî «...åùå ïðè æèçíè Ìèòðîïîëèòà Âëàäèìèðà (ãëàâû Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà, ÓÏÖ ÌÏ) ñõèçìà (ðàñêîë) áóäåò
ïðåîäîëåíà, à òàêæå ïðèçâàë ðàñêîëüíèêîâ â Óêðàèíå âåðíóòüñÿ â êàíîíè÷åñêóþ Öåðêîâü.
Ïðè ýòîì îí íå óòî÷íèë, êàêàÿ Óêðàèíñêàÿ Öåðêîâü, ïî åãî ìíåíèþ ÿâëÿåòñÿ êàíîíè÷åñêîé».
Äàë³, â ñâîºìó êîìåíòàð³ íà öüîìó æ
ñàéò³ «Êîìåðñàíò» ñïîâ³ùàº, ùî äèðåêòîð Ðåë³ã³éíî-³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè «ÐÈÑÓ» Òàðàñ Àíòîøåâñüêèé
àíàë³çóº ö³ ïîä³¿ òàê: «...ðàçäåëåíèå
äîëæíî áûòü ïðåîäîëåíî, îäíàêî ýòî
íå îçíà÷àåò, ÷òî Êèåâñêèé Ïàòðèàðõàò è
ÓÀÏÖ äîëæíû ïîëçòè íà êîëåíÿõ â Ìîñêâó. Ïîìèìî ýòîãî ñëåäóåò îòìåòèòü,
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÷òî, ãîâîðÿ î âîçâðàùåíèè â êàíîíè÷åñêóþ Ìàòåðü - Öåðêîâü, Ïàòðèàðõ
Âàðôîëîìåé íå ñêàçàë î Ìîñêîâñêîé
Ïàòðèàðõèè. Âìåñòå ñ òåì îí íå ðàç
ãîâîðèë, ÷òî òàêîé ìàòåðèíñêîé Öåðêîâüþ äëÿ Óêðàèíñêîãî Ïðàâîñëàâèÿ ÿâëÿåòñÿ Êîíñòàíòèíîïîëü».
Äàë³ àâòîð êîìåíòàðþ Àðòåì Ñêîðîïàäñüêèé ïèøå, ùî: «...Óêðàèíñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà çàÿâëåíèå Ïàòðèàðõà Âàðôîëîìåÿ âîñïðèíÿëà ïîëîæèòåëüíî,...â
åãî ñëîâàõ íåò íè÷åãî íîâîãî, - ñêàçàë
ïðåññ-ñåêðåòàðü Ãëàâû ÓÏÖ ÌÏ ïðîòîèåðåé Ãåîðãèé Êîâàëåíêî. Âìåñòå ñ
òåì, ïî åãî ñëîâàì êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå äèàëîãà ìåæäó ÓÏÖ ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ è
ÓÀÏÖ ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü.
Äèàëîã ìåæäó Öåðêâÿìè ïðîäîëæàåòñÿ è, çàÿâëåíèþ Âñåëåíñêîãî Ïàòðèàðõà íàäî òîëüêî ñïîñîáñòâîâàòü», â³äïîâ³â îòåöü Ãåîðã³é Êîâàëåíêî.
Ç öüîãî æ ïðèâîäó Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ïèñàâ: «...òå, ùî ãîâîðÿòü æóðíàë³ñòè ³ ùî ñêàçàâ Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ Ìèòðîïîëèòó Âîëîäèìèðó, ùî â³í áàæàâ áè, ùîá ïðè éîãî
æèòò³ â³äáóëîñÿ îáºäíàííÿ Óêðà¿íñüêîãî Ïðàâîñëàâÿ - öå º äîáð³ ïîáàæàííÿ..., ùîá â³í ïðè æèòò³ ïîáà÷èâ
ïîäîëàííÿ ñõèçìè - òî äàé Áîã, ùîá
ïðè éîãî æèòò³ óòâîðèëàñÿ ºäèíà ïîì³ñíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â Óêðà¿í³...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...êîëè æ ìè ìàºìî íåçàëåæíó äåðæàâó, òî é ìàºìî ï³äñòàâó
äëÿ íåçàëåæíî¿ Öåðêâè ... òàê ñàìî
îòðèìàëè àâòîêåôàë³þ ³íø³ Öåðêâè, â
òîìó ÷èñë³ é ñàìà Ðîñ³éñüêà», - ï³äêðåñëèâ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò. Õî÷à
íåîáõ³äíî ñêàçàòè, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ Ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ ó Êèºâ³
âë³òêó 2008-ãî ðîêó, àðõèºðå¿ ³ äóõîâåíñòâî ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ áóëè ³çîëüîâàí³ â³ä
óðî÷èñòîñòåé ïðèñâÿ÷åíèõ 1020-òè
ð³÷÷þ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Òîìó, íà çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè
âëàäè Óêðà¿íè ïðî óòâîðåííÿ ïîì³ñíî¿
ÓÏÖ ³ íàäàííÿ íàøèì äâîì Óêðà¿íñüêèì
Ïðàâîñëàâíèì Öåðêâàì ñòàòóñó Àâòîêåôàëüíî¿ Öåðêâè, çîâñ³ì íå éøëà ìîâà.
Íàâïàêè, Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ô³ëàðåòà ïðîòÿãîì âñ³õ äí³â óðî÷èñòîñòåé âèêëèêàëè äî Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ïåðåêîíóþ÷è éîãî çíÿòè ç ñåáå
ïàòð³àðøèé êóê³ëü ³ ââ³éòè äî ñêëàäó
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â ñàí³ Ìèòðîïîëèòà, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó Ïðåäñòîÿòåëåì ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ëèïåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ëèïåíü, 2010

Àëå â³ä ö³º¿ çàÿâè Ñâÿò³éíè, òî ÿê ïðî öå ïèñàâ ³ âàø âåá
øèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò çîâñ³ì
- ñàéò «Óêðà¿íñüêà Àâòîêåôàíå îáóðèâñÿ, áî áóâ ãîòîâèé
ë³ÿ» http://uaoc.net/ ïðî ñïîäïðèéíÿòè öå ð³øåííÿ çàðàäè
³âàííÿ Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðóòâîðåííÿ ºäèíî¿ ïîì³ñíî¿ Óêõà, ùî «...Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
ðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ ÖåðêÂ³êòîð ßíóêîâè÷ îáºäíàº Óêâè. Öåé íàñòð³é Ïàòð³àðõà
ðà¿íñüêå Ïðàâîñëàâÿ â ºäèíó
Ô³ëàðåòà ìè áà÷èëè ó âñ³ äí³
êàíîí³÷íó Öåðêâó».
óðî÷èñòîñòåé. Â³í áóâ ïåðåÀëå, ÿêèì æå ÷èíîì Â.Ô.
êîíàíèé â íàø³é çàãàëüí³é
ßíóêîâè÷ öå çðîáèòü, êîëè â³í
ïåðåìîç³. Àëå æ, êîëè ïðåäº äóõîâíèì ÷àäîì Ïàòð³àðõà
ñòàâíèêè ÊîíñòàíòèíîïîëüñüÌîñêîâñüêîãî Êèðèëà? Íàâ³òü
êîãî Ïàòð³àðõàòó âèñóíóëè ñâî¿
íà ñâîþ ³íàâãóðàö³þ çàïðîñèâ
æîðñòê³ óìîâè ïåðåä âñ³ìà
ñàìå éîãî ç Ìîñêâè, ùîá â³í
àðõèºðåÿìè ³ ÷ëåíàìè Ñâÿäàâ éîìó ó Êèºâ³ ñâîº áëàãîùåííîãî Ñèíîäó ÓÏÖ ÊÏ, ùî
ñëîâåííÿ íà Ïðåçèäåíòñòâî. Íå
ï³ñëÿ æèòòÿ íà çåìë³ ëþáîãî
ãîâîðÿ÷è ïðî ïîïåðåäí³ ðîêè,
Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî
â ÿêèõ áóëè ñàì³ íàéòåïë³ø³
Ïàòð³àðõàòó, íà Ïîì³ñíîìó
Ñîáîð³ áóäóòü îáèðàòèñÿ òðè
â³äíîñèíè ì³æ íèìè, îñîáëèâî
Àðõèºïèñêîï Êàòåðèíîñëàâñüêèé ó 2008-ìó ³ â 2009-ìó ðîêàõ,
Ïðåäñòîÿòåëü ÓÀÏÖ
êàíäèäàòè íà ïîñò ÏðåäñòîÿÌèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé
Àãàï³ò (Âèøíåâñüêèé),
òåëÿ ÓÏÖ ÊÏ, ÿêèì ñòàíå ò³ëüêè
êîëè â³äáóâàëèñü çóñòð³÷³, áó³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âàñèëü
áîðåöü çà â³ä¦ºäíàííÿ ÓÏÖ äó÷è Ïàòð³àðõîì, ðîç¿æäæàëè
òîé êàíäèäàò, ÿêîãî ç òðüîõ
(Ëèïêèâñüêèé)
îáåðå Ïàòð³àðõ Âñåëåíñüêèé,
â³ä ÐÏÖ ó 1919 ð.
ðàçîì ïî âñ³é Óêðà¿í³.
íàäàâøè éîìó ñàí Ìèòðîïî² îñü, 09.06.2010-ãî ðîêó
ëèòà, à íå Ïàòð³àðõà, îñê³ëüêè â îäí³é ëîì. Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ öèõ ðîç- Âè, äîðîãèé îòåöü ªâãåí³þ ïèøåòå â
ïîì³ñí³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ ìîæå áóòè ìîâ âîíè íå îäíîðàçîâî çãàäóâàëè ïðî
ò³ëüêè îäèí Ïàòð³àðõ, ÿê Ïðåäñòîÿòåëü òîé ôàêò, ùî äëÿ Ðîñ³¿, ÿê ³ äëÿ Óêðà¿íè, ñâî¿é ñòàòò³ «Êîæíå Öàðñòâî ïîä³ëåíå
ñóïðîòè ñåáå, çàïóñò³º...»: «...Óêðà¿íñüö³º¿ Öåðêâè.
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêà Öåðêâà º ìàòåÖå æ ñàìå ñòîñóâàëîñÿ é îáðàííÿ ðèíñüêîþ. «Ìè á³ëüø í³æ âïåâíåí³, - êà âëàäà íå ìàº êàíîí³÷íîãî ïðàâà âòðó÷ëåí³â Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ÓÏÖ ÊÏ.
ñêàçàâ Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é, - ùî Âè ÷àòèñÿ â öåðêîâíå æèòòÿ, îäíàê, îñê³ëüÀëå íà æàëü, öåé ñöåíàð³é â³äáóâñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ Ïðåçè- êè öå ëåã³òèìíà òà çàêîííî îáðàíà ãðîé ç ÓÏÖ Êàíàäè ó 1990-ìó ðîö³ òà ç ÓÏÖ äåíòà Óêðà¿íè çðîáèòå âñå ìîæëèâå, ìàäÿíàìè Óêðà¿íè âëàäà, òî ñàìå â ¿¿
â ÑØÀ ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà ùîá âèë³êóâàòè, çàãî¿òè ö³ ðàíè ³ â³äíî- ðóêàõ ëåæèòü ìîæëèâ³ñòü àáî ñïðèÿí(Ñêðèïíèêà) ó 1993-ìó ðîö³, ÿê³ ïîçáà- âèòè ºäí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ íÿ... ðóõó çà îá`ºäíàííÿ Ïðàâîñëàâíèõ
âèëèñÿ ñâîº¿ ñàìîñò³éíîñò³ ³ íàä³¿ íà íå¿, Öåðêâè».
Öåðêîâ-Ñåñòåð... Ó çâÿçêó ç öèì, ìè
áî âñå â³äáóâàëîñÿ áåç ó÷àñò³ á³ëüøîñò³
Àëå òðåáà ñêàçàòè, ùî Âñåëåíñüêî- ïîêëàäàºìî âåëè÷åçí³ ñïîä³âàííÿ íà
äóõîâåíñòâà ³ ïàðàô³ÿí äâîõ Öåðêîâ.
ìó Ïàòð³àðõó Âàðôîëîì³þ áóëè íàäàí³ óêðà¿íñüêå êåð³âíèöòâî ñâÿòî â³ðÿ÷è, ùî
Òîìó, àâòîêåôàë³ÿ â Óêðà¿í³ â³äáó- öåðêîâí³ óðî÷èñòîñò³ ³ â Êèºâ³ ó 2008-ìó ïðîáëåìó öåðêîâíèõ ïîä³ë³â ìîæíà âèäåòüñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè íàø³ äâ³ Ïðàâî- ðîö³ íà ÷åñòü 1020-òè ð³÷÷ÿ ç äíÿ Õðå- ð³øèòè âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì...Ìè â³ðèñëàâí³ Öåðêâè ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ áåç âòðóìî ó ìóäð³ñòü ³ ðîçâàæëèâ³ñòü
÷àííÿ é íàä³¿ í³ íà êîãî çîâí³,
Ïðåçèäåíòà, ÿêèé ïåðåä Áîãîì
â³äíîâëÿòü ì³æ ñîáîþ ä³ëî³ íàðîäîì äàâ îá³òíèöþ íà Ñâÿâèé ä³àëîã ³ ªâõàðèñò³éíå
òîìó ªâàíãåë³¿ òà óðî÷èñòî ïðèºäíàííÿ, ÷îãî ÷åêàº íàø óêñÿãíóâ íà â³ðí³ñòü Óêðà¿í³...Ìè
ðà¿íñüêèé ïðàâîñëàâíèé íàõî÷åìî ñòàòè ñâ³äêàìè òîãî,
ðîä íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, àëå
êîëè íå ëèøå ÓÀÏÖ áóäå ìîëèé çà ¿¿ ìåæàìè âñ³õ êîíòèòèñÿ çà íàøó Öåðêâó, ³ íå ëèøå
íåíò³â. À öå çíà÷èòü, ùî òðåäîáðèìè íàì³ðàìè, àëå é ðåáà ïðèïèíèòè âñÿê³ âçàºìí³
àëüíèìè ñïðàâàìè áóäóòü
îáðàçè çàðàäè áðàòåðñüêî¿
ï³äòâåðäæóâàòè ñâîº Ïðàâîñëàëþáîâ³ ³ âèêîíàííÿ Çàïîâ³âÿ».
äåé Õðèñòîâèõ ³, íå äðóêóâàÂ ñâîþ ÷åðãó, ïîä³áíó äóìêó
òè ò³ ïðèíèçëèâ³ êîìåíòàð³
ìàâ ³ ïàí Þð³é ×îðíîìîðåöü,
äåÿêèõ ïðîâîêàòîð³â, ÿê³
ÿêèé íà âåá-ñàéò³ RISU äâà ðîêè
ï³äñòàâëÿþòüñÿ ï³ä îñíîâíèòîìó, 11.06.2008-ãî ðîêó ïèñàâ
ìè ñòàòòÿìè ÷è ïîâ³äîìëåíó ñâî¿é ñòàòò³ «Ïðî Ïàòð³àðõà
íÿìè íà Âàøîìó ñàéò³. ²íàêÂàðôîëîì³ÿ òà Óêðà¿íó»:
øå âòðà÷àºòüñÿ êðàñà ³ óâàãà
«...ÿêùî ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ ïîãëèáîêèõ é çì³ñòîâíèõ äðóâåðòàþòüñÿ äî ÓÏÖ ÌÏ, òî ùî
êîâàíèõ Âàìè ñòàòåé.
Ïðåäñòîÿòåëü
ÓÀÏÖ,
Äîðîãèé îòåöü ªâãåí³þ!
òîä³ ñòàºòüñÿ ³ç ö³ºþ ñàìîþ ÓÏÖ?
Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé
Ó ñâî¿é ñòàòò³ Îëåêñàíäð
Äàâíî òðåáà áóëî á ïðèºäíàòèÂàðôîëîì³é ²
³
âñ³º¿
Óêðà¿íè
Ìñòèñëàâ
Çâîðñüêèé â «Êîìåðñàíò³»
ñÿ? ² âæå äàâíî ÓÏÖ ÌÏ, îòðè(Ñêðèïíèê)
ïèñàâ 11.06.2010-ãî ðîêó,
ìàâøè â ñâî¿ ðÿäè óêðà¿íñüêó
ùî «...ïðåññ-ñåêðåòàðü Óêäóõîâíó ãâàðä³þ, ÿê ºäèíå ö³ëå ïðîñòî
ùåííÿ
Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³
íà
÷îë³
ç
Ïðåçèðàèíñêîé Àâòîêåôàëüíîé Ïðàâîñëàâíîé
îá³ðâàëàñü áè ç ã³ëêè ÌÏ ³ çàæèëà ñàìîÖåðêâè ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çàïëåò- äåíòîì Óêðà¿íè Â.À. Þùåíêîì.
Íèí³ æ é ó Ìîñêâ³ â ÷åðâí³ 2010-ãî ñò³éíèì æèòòÿì. Öå òàêîæ î÷åâèäíî âñ³ì,
íþê âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî Âèêòîð
ßíóêîâè÷ ïðîäîëæèò êóðñ íà ñáëèæå- ðîêó, Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàòîì íàäà- îêð³ì ÓÏÖ ÊÏ».
Ùî ìàâ íà óâàç³ ïàí Þð³é ×îðíîìîíèå Öåðêâåé, êàê ýòî ïûòàëñÿ äåëàòü íî éîìó ùå á³ëüøå ïîìïåçíîñòåé, í³æ
åãî ïðåäøåñòâåííèê Âèêòîð Þùåíêî». ó Êèºâ³, ùîá ïîêàçàòè éîìó êîíòðàñò ðåöü ñâî¿ì îñòàíí³ì âèñëîâîì? Â³äïîâÄî ðå÷³, íà âåá-ñàéò³ ÓÏÖ ÊÏ http:// âåëè÷³ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ³äàþ÷è éîìó íà öå, òðåáà áóëî ñêàçàòè,
www.cerkva.info/ â³ä 08.06.2010-ãî ðîêó Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÿêà âîíà º ùî â òàêîìó âàð³àíò³ íå áóëî á íå ò³ëüêè
â³äì³÷åíî, ùî ó Ñòàìáóë³ â³äáóëàñÿ «âåëèêîþ» é ñàìîþ «ìîãóòíüîþ» çà ºäèíî¿ ÓÏÖ, àëå é äâîõ Ïðàâîñëàâíèõ
çóñòð³÷ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ðàõóíîê Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåð- Öåðêîâ â Óêðà¿í³: ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ, áî âñå
ßíóêîâè÷à ³ç Âñåëåíñüêèì Ïàòð³àðõîì êâè äëÿ òîãî, ùîá íà ìàéáóòíüîìó Âñå- ïðîéøëî á ÷åðåç Ìîñêîâñüêî-Êðåìë³Âàðôîëîì³ºì - ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæ- ñâ³òíüîìó Ïðàâîñëàâíîìó Ñîáîð³ ñêà- âñüêå ðåøåòî, â ÿêîìó á æîäíîãî àðõèáà Ãëàâè Äåðæàâè, ùî Âñåëåíñüêèé çàòè âñ³ì éîãî ÷ëåíàì, ùî ïðèéøîâ ÷àñ, ºðåÿ íå çàëèøèëè á â àðõèºðåéñüêèõ
Ïàòð³àðõ íàãàäàâ «...ïðî ðîçêîë ì³æ ùîá ïåðø³ñòü Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ÿê äðó- îáëà÷åííÿõ, à ðîçäÿãëè á òàê, ÿê áóëî
ïðàâîñëàâíèìè â Óêðà¿í³ é ùî öå íàñ ãîãî Ðèìó, ïåðåéøëà â Ìîñêâó, ÿê äî çàïîä³ÿíî ç Ìèòðîïîëèòîì Ðîñòîâñüäóæå çàñìó÷óº. Ìè ìîëèìîñÿ ùîá öåé òðåòüîãî Ðèìó, îñê³ëüêè Êîíñòàíòèíî- êèì Àðñåí³ºì (Ìàö³ºâè÷åì) ïðè Êàòåðîçêîë çíèê ÿêíàéñêîð³øå...» - çàçíà- ïîëÿ äàâíî âæå íåìàº, à º Ñòàìáóë, ðèí³ ²² òà ïðè É. Ñòàë³í³ ç Ìèòðî÷èâ Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ... Êð³ì òîãî, áóäó÷è ì³ñòîì Òóðåöüêî¿ ìóñóëüìàíñüïîëèòîì Âàñèëåì (Ëèïê³âñüêèì,
â³í ðîçïîâ³â, ùî íåùîäàâíî â³äâ³äàâ ç êî¿ ðåñïóáë³êè ³ â ÿê³é äëÿ Ïðàâîñëàâíî¿ ÓÀÏÖ) ³ ç Àðõèºïèñêîïîì Êàòåîô³ö³éíèì â³çèòîì Ðîñ³þ, äå ñï³ëêóâàâ- Öåðêâè íåìàº ì³ñöÿ.
ðèíîñëàâñüêèì Àãàï³òîì (Âèøñÿ ç³ «ñâî¿ì áðàòîì» Ïàòð³àðõîì ÊèðèÙî ñòîñóºòüñÿ Ïðàâîñëàâíî¿ Óêðà¿- íåâñüêèì, ÓÀÏÖ) òà ³íøèìè.
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ëèïåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Õ³áà æ ìîæíà Ìîñêâ³ äîâ³ðÿòè äîëþ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè, ç ÿêèìè âîíà íå îäèí ðàç ðîçïðàâëÿëàñÿ, ÿê ç ÷àñ³â Ãåòüìàí³â Óêðà¿íè:
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ²âàíà Âèãîâñüêîãî, ²âàíà Ìàçåïè, òàê ³ â á³ëüøîâèöüê³
÷àñè ç 1917-ãî ïî 1964-èé ðîêè.
Àëå òðåáà ïàìÿòàòè ïðî îäíå, ùî
Êè¿â º Ìàòè - Öåðêâà, ÿê äëÿ Ìîñêâè, òàê
³ äëÿ ïðàâîñëàâíî¿ Âàðøàâè Ïîëüñüêî¿,
â³ä ÿêî¿ âîíè â³ä³éøëè ³ óòâîðèëè ñâî¿
íåçàëåæí³ ïîì³ñí³ Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè.
Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ Ïîëüñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ÿêà îòðèìàëà
Òîìîñ â³ä Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõà ïðî ñâîþ íåçàëåæí³ñòü, îñê³ëüêè
Êè¿â, ÿêîìó âîíà áóëà ï³äëåãëà, çíàõîäèâñÿ ó «êàïêàí³» ìîñêîâñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè, òîìó é âäàëîñÿ Âàðøàâ³,
çàì³ñòü Êèºâà, îòðèìàòè öåé Òîìîñ.
Àëå ïðèêðî ñòàº, ùî ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ ÑÐÑÐ íå çíàõîäèòüñÿ æîäíî¿ ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ÿêà ìîãëà
á çàõèñòèòè íàøó íåçàëåæíó ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ³ äîâåñòè ïðàâäó
âñüîìó ïðàâîñëàâíîìó ñâ³òîâ³ ïðî íàõàáñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÿêà âêðàëà íàøó íàçâó Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó - Ðóñüêó, â 1943-ìó ðîö³, ïðè É. Ñòàë³í³. Ñàìå
â³í ç³ ñâî¿ì áàíäèòñüêèì äåðæàïàðàòîì
çíèùèâ ìàéæå âñþ Ðîñ³éñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó íà ÷îë³ ç ¿¿ Ïðåäñòîÿòåëåì, Ïàòð³àðõîì Òèõîíîì (Áåëàâ³íèì),
à ðàçîì ç íèì ³ óêðà¿íñüêå äóõîâåíñòâî
äâîõ Öåðêîâ.
Îñü ÷îìó íàì íå ìàº ÷îãî ñòîÿòè íà
êîë³íàõ ïåðåä Ìîñêâîþ ³ ïðîñèòè â íå¿
òàì ÿêîãîñü âèçíàííÿ. Áî âñå öå éäå â³ä
çåìíèõ ÷èíîâíèê³â, à íå â³ä Áîãà. Îêð³ì
Ãîñïîäà, ìè íå ìîæåìî ïðèíèæóâàòè
ñåáå ïåðåä ìîñêîâñüêèìè «êíÿçüêàìè»
â ðÿñàõ, ÿê â Ðîñ³¿, òàê ³ â Óêðà¿í³.
Ìè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè, ÿêèì ÷èíîì
Ðîñ³ÿ îòðèìàëà Òîìîñ ïðî àâòîêåôàë³þ,
êîëè âîíà ñàìà 141-é ð³ê íå áóëà âèçíàíà ñâ³òîâèì ïðàâîñëàâÿì, òîä³ ÿê ìè
(ÓÏÖ ÊÏ) çíàõîäèìîñü ó íåâèçíàíîìó
ñòàí³ âñüîãî ëèøå 18-òü ðîê³â.

Òàêèì æå ÷èíîì â ïîä³áíîìó ñòàí³
çíàõîäèëèñü é Ñåðáñüêà, Áîëãàðñüêà,
Ðóìóíñüêà, Ãðåöüêà, Ãðóçèíñüêà òà ³íø³
Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè. Àëå äóæå âëó÷íî
âèñëîâèâ ñâî¿ äóìêè ªïèñêîï ªâñòðàò³é
(ÓÏÖ ÊÏ), ÿêèé ñêàçàâ, ùî «...Êè¿âñüêèé
Ïàòð³àðõàò íå â³ää³ëÿâñÿ â³ä Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, áî ìè íåïîðóøíî ñïîâ³äóºìî ïðàâîñëàâíó â³ðó òà âèêîíóºìî ó
öåðêîâíîìó æèòò³ ïðèïèñè êàíîí³â. Ìè
ò³ëüêè â³ää³ëèëèñÿ â³ä Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ³ íå âèçíàºìî éîãî çâåðõíîñò³ íàä Óêðà¿íñüêîþ Öåðêâîþ. Àëå é
ñàì Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõàò â
Òîìîñ³ ïðî àâòîêåôàë³þ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â Ïîëüù³ (1924-é ð³ê) çàçíà÷èâ,
ùî ïðèºäíàííÿ Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ äî
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â 1686-ìó
ðîö³ «â³äáóëîñÿ íå çà ïðèïèñàìè êàíîí³÷íèõ ïðàâèë», à òîìó º íåçàêîííèì»,
«...ìè íàïîëåãëèâî ³ íåçì³ííî ïðàãíåìî äî â³äíîâëåííÿ ºâõàðèñò³éíîãî
ºäíàííÿ ç óñ³ìà ïîì³ñíèìè Öåðêâàìè ³ ñïîä³âàºìîñü, ùî Éîãî Ñâÿò³ñòü, Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ ïî-áàòüê³âñüêè áóäå
ñïðèÿòè ö³é áëàã³é ñïðàâ³».
Çàâåðøóþ÷è ñâîãî ëèñòà íà Âàøå
³ìÿ, äîðîãèé îòåöü ªâãåí³þ, õî÷ó ïðèâ³òàòè Âàñ íà ÷îë³ ç Ïðåäñòîÿòåëåì
ÓÀÏÖ Áëàæåíí³éøèì Ìèòðîïîëèòîì
Ìåôîä³ºì ç³ ñâÿòîì òðåòüîãî â³äðîäæåííÿ Àâòîêåôàë³¿. Àäæå é ìè, àðõèºðå¿, äóõîâåíñòâî ³ â³ðóþ÷³ ïðèéìàëè
ñâîþ àêòèâíó ó÷àñòü, îñîáëèâî â ê³íö³
80-õ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ ó â³äðîäæåíí³ ÓÀÏÖ íà ÷îë³ ç
Ïàòð³àðõîì Ìñòèñëàâîì (Ñêðèïíèêîì),
ïðî ùî ïèñàëà Ãàëèíà Ñàäîâñüêà
11.06.2010-ãî ðîêó, ùî «...çà 20-òü ðîê³â
ï³ñëÿ â³äðîäæåííÿ, ÓÀÏÖ ïðîéøëà íåëåãêèé, äðàìàòè÷íèé ³ ñóïåðå÷ëèâèé
øëÿõ. Íèí³ öå íàéìåíøà Öåðêâà ç Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ Óêðà¿íè. Àëå ¿¿ âíåñîê ó â³äðîäæåííÿ äóõîâíî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â - íåîö³íåííèé. Íà ï³äãîòîâëåí³ì íåþ ´ðóíò³ ó
1992-ìó ðîö³ ïîñòàâ ïîòóæíèé Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò, ÿêèé íà ïåðåê³ð óñ³ì
ïîë³òè÷íèì â³òðàì íåâïèííî çðîñòàº ³

ñòàº íàä³éíîþ äóõîâíîþ îïîðîþ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ òà óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè».
Àëå æ òðåáà ñêàçàòè é çà ïðèéíÿòòÿ
ó÷àñò³ â îáºäíàíí³ 3-õ Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ Áëàæåíí³éøèì Ìèòðîïîëèòîì Âîëîäèìèðîì, íà ÿêîãî éäå
îäíî÷àñíî ïðîâîêàö³éíèé òèñê ç áîêó
ïðîìîñêîâñüêèõ ñèë, ÿê âñåðåäèí³ ÓÏÖ
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òàê ³ â öåíòð³
ÐÏÖ Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿, îñê³ëüêè ç
éîãî ³í³ö³àòèâè â³äáóâàþòüñÿ çóñòð³÷³ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ ç ìåòîþ
«ïðî ë³êóâàííÿ ñòàíó óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâÿ».
Âîíè «êîïàþòü» ÿìó ï³ä îñîáîþ Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà. Àëå ïðèñë³âÿ
ãîâîðèòü, ùî õòî êîïàº ÿìó ³íøîìó, òîé
â íå¿ é ñàì ïîïàäå. Àëå òðåáà ñêàçàòè,
ùî öåíòð ÐÏÖ ÌÏ ïðèõîâóº ïðî ñåáå
òîé ôàêò, ùî â³í «çàðîáèâ» äåñÿòêè
ì³ëüÿðä³â àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â $ íå
çàâäÿêè ñâîºìó ðîçóìó ³ Áîæåñòâåíí³é
Ìóäðîñò³, à çà ïðîäàæ, òàê çâàíî¿, ãóìàí³òàðíî¿ «äîïîìîãè» ó âèãëÿä³ òþòþíó,
ãîð³ëêè, âèíà òîùî, ùî º àìîðàëüíèì,
àíòèõðèñòèÿíñüêèì ÿâèùåì äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé, à íå òå, ùî äëÿ ÷ëåí³â
Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ÐÏÖ ÌÏ.
Íà æàëü ìè, ñëîâÿíè, íåçàëåæíî â³ä
ñâîº¿ íàö³¿, çâèêëè ãàíüáèòè é êðèòèêóâàòè ä³ÿ÷³â ìèíóëîãî ÷àñó ³, ðàçîì ç òèì,
áî¿ìîñÿ çà÷³ïàòè äåðæàâíèõ ³ öåðêîâíèõ êåð³âíèê³â ñâîãî ÷àñó.
Òîæ íåõàé Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé
óìóäðÿº ³ çáàãà÷óº íàñ Ñâîºþ Áîæåñòâåííîþ ëþáîâþ, à ñâÿòèé àïîñòîë
Àíäð³é Ïåðâîçâàíèé, ÿêîìó Áîã âðó÷èâ
íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä äëÿ ïðîñâ³òè â
ºâàíãåëüñüêîìó áëàãî÷åñò³, âåäå íàñ äî
âåðøèí çíàíü Áëàãîäàòíî¿ íàóêè â íàøîìó çåìíîìó é äóõîâíîìó æèòò³ íà
Ìíîã³¿ ³ Áëàã³¿ ë³òà ç ìåòîþ îòðèìàííÿ
â³÷íîãî Öàðñòâà Áîæîãî !
Ç³ ùèðîþ ïîâàãîþ äî Âàñ ÀÄÐ²ÀÍ,Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêîÍ³êîïîëüñüêèé òà ÌîñêîâñüêîÁîãîðîäñüêèé,êåðóþ÷èé ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÀÄÐ²ÀÍ ÓÏÖ ÊÏ Ó Â²ÄÊÐÈÒÎÌÓ
ËÈÑÒ² ÄÎ ÏÐÅÄÑÒÎßÒÅËß ÓÏÖ (ÌÏ) ÇÀÊËÈÊÀÂ
ÏÐÈÉÌÀÒÈ Ð²ØÅÍÍß «ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Â²Ò×ÈÇÍÈ, ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
ÒÀ ÍÀ ÑËÀÂÓ ÃÅÐÎ¯Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ».

Ìèòðîïîëèò Àäð³àí ÓÏÖ ÊÏ
Ïðåäñòîÿòåëþ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
Áëàæåíí³øîìó Âîëîäèìèðó,
Ìèòðîïîëèòó Êè¿âñüêîìó ³ âñ³º¿
Óêðà¿íè
Êîï³¿: Óêðà¿íñüêèì íàö³îíàëüíèì
ñëóæáàì çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿
ÂÀØÅ ÁËÀÆÅÍÑÒÂÎ !
Ïðî÷èòàâøè ñòàòòþ íà âåá-ñàéò³
«Ð²ÑÓ» http://risu.org.ua/ua/ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ó ì. Êèºâ³ âóëèö³ ²âàíà
Ìàçåïè íà âóëèöþ Ëàâðñüêó, õî÷åòüñÿ
ïðîñèòè Âàñ, ùîá Âè âñ³õ «òëóìà÷³â»
âèñëóõàëè, àëå çðîáèëè ñâîº âëàñíå
ð³øåííÿ íà êîðèñòü óêðà¿íñüêî¿ Â³ò÷èçíè, óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè òà íà ñëàâó òèõ
Ãåðî¿â Óêðà¿íè, ÿê³ â³ääàâàëè âñå ñâîº
ñâ³äîìå æèòòÿ çà íàøó Áàòüê³âùèíó ³
ð³äíó íàøó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó. Áî
âîíà íàðîäèëàñÿ ñàìå òóò, ó Êèºâ³, â³ä
ÿêî¿ îòðèìàëè ñâÿòå Õðåùåííÿ é ðîñ³ÿ-

Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñêèé
òà Ìîñêîâñüêî - Áîãîðîäñüêèé Àäð³àí - êåðóþ÷èé
ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó

íè òà ³íø³ ñëîâÿíè, à òàêîæ ïðàâîñëàâí³
ïîëÿêè, óêðà¿íö³ é á³ëîðóñè ö³º¿ Äåðæàâè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Ïîëüñüêî¿ Öåðêâè, òî
¿¿ Ïðåäñòîÿòåëü, Áëàæåíí³éøèé Ìèòðîïîëèò Ñàââà çàâæäè ñòîÿâ ³ äî öüîãî
÷àñó â³äñòîþº ïðàâäèâ³ñòü çà Êèºâîì,
ÿêèé ïîâèíåí ìàòè ñâîþ àâòîêåôàë³þ,
òîä³ ÿê äðóãà äîíüêà Êè¿âñüêî¿ Ìàòåð³ Öåðêâè, Ìîñêîâñüêà, äî öüîãî ÷àñó íå
õî÷å âèçíàâàòè ñâîþ Ìàò³ð - Öåðêâó, â³ä
ÿêî¿ âîíà æ äóõîâíî íàðîäèëàñü ³ àäì³í³ñòðàòèâíî çàïî÷àòêîâàíà Êè¿âñüêèì
êíÿçåì Þð³ºì Äîëãîðóêèì â ñåðåäèí³
Õ²²-ãî ñòîë³òòÿ. Àëå ìîñêîâñüê³ êíÿç³,
óêð³ïèâøèñü ïîë³òè÷íî é ìàòåð³àëüíî, â
ñåðåäèí³ XV-ãî ñòîë³òòÿ ðîçêîëîëè ºäèíó íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêó Ìèòðîïîë³þ Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó,
çàõîò³âøè ñâîº¿, Ìîñêîâñüêî¿
Ìèòðîïîë³¿.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
Òàêèì ÷èíîì, íå îòðèìàâøè íà öå
çãîäè â³ä Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, âîíà
ñàìî÷èííî îáÿâèëà ñâîþ «íåçàëåæíó»
Ìîñêîâñüêó Ìèòðîïîë³þ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ÿêà çà ñâîº ñàìîâ³ëëÿ áóëà â³äëó÷åíà â³ä ñâ³òîâîãî ïðàâîñëàâÿ íà 141-èí ð³ê.
Â 1593-ìó ðîö³ âîíà âñå æ òàêè
«âèð³øèëà» ñâîº àâòîêåôàëüíå ïèòàííÿ, çâ³ëüíèâøè ç ìîñêîâñüêèõ âÿçíèöü
Ïàòð³àðõ³â Ñõ³äíèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, íàãîðîäèâøè ¿õ çîëîòîì, ñð³áëîì ³
ãð³øìè. Çàâäÿêè ñïðèòíîñò³ ³ ìóäðîñò³
Áîðèñà Ãîäóíîâà (ðîäè÷à öàðÿ Ôåäîðà
²âàíîâè÷à Ãðîçíîãî), Ìîñêîâñüêà Ìèòðîïîë³ÿ îòðèìàëà Òîìîñ ïðî ñâîþ íåçàëåæí³ñòü ç ï³äâèùåííÿì ¿¿ äî ñòàòóñó
Ïàòð³àðõ³¿.
Àëå Óêðà¿íà ³ óêðà¿íñüêèé íàðîä
í³êîëè íå ïðîäàâàâñÿ ³ íå âæèâàâ ïîä³áíèõ âàð³àíò³â, ùîá îòðèìàòè â³ä ëþäåé, â îñîá³ Ïðåäñòîÿòåë³â Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, ñâîþ öåðêîâíó íåçàëåæí³ñòü. Áî ìè º ä³òè Áîæ³, à íå ä³òè
êåñàðÿ.
Âè, Âàøå Áëàæåíñòâî, ïðî öå âñå
çíàºòå íàáàãàòî á³ëüøå â³ä íàñ, ³, â
ñâîºìó ñåðö³ âèíîøóºòå ìîæëèâ³ñòü äëÿ
âäàëîãî é êîðèñíîãî ñëóæ³ííÿ Óêðà¿íñüê³é Â³ò÷èçí³, ïðî ùî ìð³ÿâ ³ Ãåòü-

ìàí Óêðà¿íè ²âàí Ìàçåïà. Äå á â³í íå
áóâ, ÷è ó Ïîëüù³, ÷è â Ðîñ³¿, àëå äáàâ ïðî
íàøó Óêðà¿íó, ÿêà áóëà ùå á³ëüøå çàëåæíîþ â³ä Âàðøàâè ³ Ìîñêâè, àí³ æ
âîíà º ñüîãîäí³, áî áåç âîë³ ³ ó÷àñò³
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó âèð³øóâàëè éîãî
äîëþ ³íîçåìö³. Ùîñü ïîä³áíå º é ³ â íàø
÷àñ, àëå ìè óêðà¿íö³, âæå íàâ÷èëèñÿ ó
ñâî¿õ ìóäðèõ ïðåäê³â, ÿê òðåáà ïîâîäèòè ñåáå, ùîá çàõèñòèòè íåçàëåæí³ñòü
Óêðà¿íè òà ¿¿ ð³äíó Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó, çâè÷àéíî æ â öåíòð³ ¿¿
³ñòîðè÷íîãî ñåðöÿ.
Òîìó, êîëèøíÿ âóëèöÿ Ñ³÷íåâîãî
ïîâñòàííÿ á³ëüøîâèöüêèõ ÷àñ³â äóæå
âäàëî áóëà ïåðåéìåíîâàíà íà âóëèöþ
²âàíà Ìàçåïè, ñâîãî ìåöåíàòà - æåðòâîäàâöÿ, áóä³âåëüíèêà õðàì³â, ñîáîð³â é
ìîíàñòèð³â ³, íå ò³ëüêè ó Êèºâ³, àëå é ó
Ìîñêâ³, îñîáëèâî, â òàê çâàíîìó, Õîõëÿöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ Ðîñ³¿, ùî äàâíî âæå ïîðà ïåðåéìåíóâàòè é ó Êèºâ³
ÿêèéñü ðàéîí â Êàöàïñüêèé, ùîá áóëà
ð³âíîâàãà ì³æ íàøèìè íàðîäàìè ³ Äåðæàâàìè!
Óêðà¿íà
- ïîáîæíèé
êðàé
Äóæå
ñâîº÷àñíî
ïèøå âåá-ñàéò «Ð²ÑÓ»

â ñâî¿é äîâ³äö³, ùî: «Âóëèöþ Ñ³÷íåâîãî
ïîâñòàííÿ, ÿêà âåäå äî Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè, ïåðåéìåíóâàëè íà âóëèöþ
²âàíà Ìàçåïè 17 æîâòíÿ 2007 ðîêó.
Òàêå ð³øåííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâàëèëè ìàéæå îäíîñòàéíî: 71 äåïóòàò
âèñëîâèâñÿ «çà» ³ ëèøå îäèí - «ïðîòè».
Ïðèõèëüíèêè òàêîãî ïåðåéìåíóâàííÿ
ñòâåðäæóþòü, ùî «íàçèâàòèñÿ ³ìåíåì
²âàíà Ìàçåïè ìàº ïîâíå ïðàâî êîëèøíÿ
âóëèöÿ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, îñê³ëüêè
ñàìå ²âàíó Ìàçåï³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêà
Ëàâðà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà ö³é âóëèö³,
çîáîâÿçàíà áàãàòüìà ñâî¿ìè áóä³âëÿìè
òà êîøòîâíèì íà÷èííÿì ñâî¿õ öåðêîâ.
Ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ âèñòóïèëè â ÐÏÖ, â ÓÏÖ. Âñåóêðà¿íñüêå
ïðàâîñëàâíå áðàòñòâî Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî, Ñîþç ïðàâîñëàâíèõ áðàòñòâ Óêðà¿íè òà Ñîþç ïðàâîñëàâíèõ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïèëè ç³ ñï³ëüíîþ çàÿâîþ ïðî «íåïðèïóñòèì³ñòü ïîÿâè âóëèö³
Ìàçåïè ó Êèºâ³».
ßê áà÷èòå, ïðîòè íàçâè âóëèö³ ²âàíà
Ìàçåïè â á³ëüøîñò³ âèñòóïèëè ñàìå ò³
ïðîðîñ³éñüê³ îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³, ïðîòè ÿêèõ äåê³ëüêà ðîê³â áîðåòåñü ³ Âè.
Íàøó ï³äòðèìêó â çàëèøåíí³ íàçâè
âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè, çàêð³ïëþº ñâî¿ì
âîëüîâèì ð³øåííÿì, çã³äíî âåá-ñàéòà
«Ð²ÑÓ»
http://
risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/
religion/and_policy/
36219/ â íàçâ³ ñòàòò³ «Ó
ëàâàõ «ðåã³îíàë³â» íå âñ³
«ïðîòè» âóëèö³ Ìàçåïè»
â³ä 23.06.2010-ãî ðîêó
íîâîïðèçíà÷åíèé ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåñàíäð Ïîïîâ, ÿêèé:
«...âèñòóïàº ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³
Ìàçåïè íà âóëèöþ Ëàâðñüêó, ÿê ïðîïîíóâàâ
êè¿âñüêèì äåïóòàòàì
Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé
Êèðèëî. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº gazeta.ua».
«...Ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ, - òâåðäèòü
Î. Ïîïîâ ³ çàêëèêàº, - íå ÷³ïàéòå ³ñòîð³þ. Ìè ç âàìè ïðîæèëè â÷îðàøí³é
äåíü, ³ êîæåí ìîæå éîãî ïî-ð³çíîìó
òðàêòóâàòè. À ÿêùî ìèíóëè ñîòí³ é á³ëüøå
ðîê³â, òî ÿê âîíî º, òàê ³ ìàº áóòè».
Âàøå Áëàæåíñòâî, Âè ùå ç³ ñòóäåíòñüêèõ ñâî¿õ ÷àñ³â íàâ÷àííÿ â Ëåí³íãðàäñüêèõ äóõîâíèõ çàêëàäàõ, òàì, ìàéæå â öåíòð³ ðîñ³éñüêî¿ äóõîâíîñò³, ÷àñòî
îäÿãàëè óêðà¿íñüêó âèøèâàíêó é ðîçìîâëÿëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ï³äêðåñëþþ÷è öèì ñâîþ ëþáîâ äî Óêðà¿íè é
ñâîãî ð³äíîãî êðàþ.
Àëå Âè é çàðàç º âåëèêèì ïàòð³îòîì
â î÷àõ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ² áóëî á
äóæå äîáðå, ùîá Âè ïðèìèðèëè, áåç
âêàç³âîê ³ç Ìîñêâè óêðà¿íö³â ç ³ìåíåì
âåëèêîãî Ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè, ÿêèé áóâ ïðîêëÿòèé ÷óæèì äëÿ íàñ,
óêðà¿íö³â, ðîñ³éñüêèì öàðåì Ïåòðîì ²,
à íå óêðà¿íñüêèì íàðîäîì, çà éîãî ëþáîâ äî ñâîº¿ íåíüêè - Óêðà¿íè.
Îòæå, îñê³ëüêè ìîâà éäå ïðî àíàôåìó, òî ùå á³ëüøîþ áóëî á âàãîþ çðîá-

ëèïåíü, 2010
ëåíîþ Âàøèì Áëàæåíñòâîì, êîëè á Âè
îáíÿëèñÿ ç ³íøèì ïàòð³îòîì Óêðà¿íè, ç³
ñâî¿ì êîëèøí³ì êîëåãîþ ³, íàâ³òü, ñâî¿ì
áóâøèì Ïðåäñòîÿòåëåì ³ Ì³ñöåáëþñòèòåëåì Ïàòð³àðøîãî Ïðåñòîëó ÐÏÖ ÌÏ
Ìèòðîïîëèòîì (íèí³ Ïàòð³àðõ ÓÏÖ ÊÏ)
Ô³ëàðåòîì, ç ÿêèì Âè áàëîòóâàëèñÿ íà
ïîñàäó Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðîñ³¿, à íå Ðóñ³ é ïðîñòèòè âçàºìí³ îáðàçè. À òàêîæ ìàòè ïîñò³éí³ çâÿçêè é ç
Ïðåäñòîÿòåëåì ÓÀÏÖ Ìèòðîïîëèòîì
Ìåôîä³ºì.
Àäæå é Ò.Ã. Øåâ÷åíêî çàêëèêàâ âñ³õ
ä³òåé Óêðà¿íè ç³ ñëîâàìè: «Îáí³ì³òüñÿ,
áðàòè ìî¿, ìîëþ âàñ, áëàãàþ...». Àëå
îáíÿòèñÿ íå çàðàäè òðàäèö³¿ ³ çâè÷êè, à
ùîá ïî-õðèñòèÿíñüêè ïðîñòèòè ïðîâèíè îäèí îäíîìó. Òàê, ÿêùî ïðîñò³ ëþäè
ïîâèíí³ ïðîùàòè îäèí îäíîìó ïðîâèíè, òî òèì á³ëüøå, ñâÿùåííîñëóæèòåë³
³ àðõèºðå¿ ïîâèíí³ íàäàâàòè ïðèêëàäó
äëÿ öüîãî ñâîºþ âëàñíîþ ïîâåä³íêîþ.
Íå ò³ëüêè ñïîâ³äàòè êîãîñü, àëå é ñàìîìó áóòè â ïîñò³éíîìó ñïîâ³äàíí³ é î÷èùåíí³ â³ä ñâî¿õ âëàñíèõ ãð³õ³â. Òîìó
Âàøå âçàºìíå ïðèìèðåííÿ ñòàíå çà
îñíîâó ìèðîëþáñòâà â Óêðà¿í³ äëÿ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Ìîñêâè, òî ÿê é ïðîòÿãîì âñ³º¿ ³ñòîð³¿, âîíà ïîâèííà êåðóâà-

òè Ðîñ³éñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ,
à íå Ðóñüêîþ (òîáòî Óêðà¿íñüêîþ).
Öå ð³øåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³àðõàòîâ³ íàçâó Ðóñüêó,
áóëî çä³éñíåíî áîãîáîðöåì ³ çíèùóâà÷åì âñ³º¿ ïîâíîòè Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òà Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó É. Ñòàë³íèì â 1943-ìó
ðîö³, ÿêå º çëî÷èííèì â÷èíêîì äëÿ
Óêðà¿íè ³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Òîæ íåìàº ÷îãî ïðèõîâóâàòèñÿ ñó÷àñíèì Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõàì çà íàøîþ ³ñòîðè÷íîþ öåðêîâíîþ íàçâîþ é
íå âòðó÷àòèñÿ â æèòòÿ ³íøî¿ ñóâåðåííî¿
Äåðæàâè, îñîáëèâî Ïàòð³àðõó Ìîñêîâñüêîìó Êèðèëó (Ãóíäÿºâó), ÿêèé íå º ñëîâÿíèíîì, à ìîðäâèíîì çà ñâî¿ì íàö³îíàëüíèì ïîõîäæåííÿì, îñê³ëüêè çà Âîëãîþ Ðóñ³ âæå íå ìàº, à º ëèøå Ðîñ³ÿ.
Òîìó, ÿêå â³í ìàº ïðàâî äèêòóâàòè
íàì, óêðà¿íöÿì, ñâîþ àíòèíàðîäíó âîëþ,
ÿêà ñïðÿìîâàíà íå äëÿ ìèðó Áîæîãî, à
äëÿ ïðîäîâæåííÿ êîëîí³çàö³¿ íàøîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ëèïåíü, 2010
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Íå òðåáà íàì íàâÿçóâàòè íàçâè ñâî¿õ
âóëèöü. Íåõàé ñïî÷àòêó âèêèíå ñâîãî
«âîæäÿ» ïðîëåòàð³àòó Â. Ëåí³íà ç ìàâçîëåþ ó Ìîñêâ³ é ïîõîâàº éîãî, ÿê ëþäèíó, à íå ñêîòèíó ï³ä ñêëîì òà çàì³íèòü â
Ìîñêâ³ ³ ïî âñ³é Ðîñ³¿ íàçâè âóëèöü ³
ïðîñïåêò³â ïðèñâÿ÷åíèõ àíòèõðèñòèÿíñüêèì íåëþäàì - êàòàì, ÿê Ê. Ìàðêñà,
Â. Ëåí³íà, Ð. Ëþêñåìáóðã, Ê. Ë³áêíåõòà,
Ô. Àðòåìà, Ô. Äçåðæèíñüêîãî, Ëàçàðÿ
Ìî¿ñåéîâè÷à Êàãàíîâè÷à òà ³íøèõ
á³ëüøîâèöüêèõ ìó÷èòåë³â, ³ìÿì ÿêèõ
íå ïîâèííî áóòè ì³ñöÿ â ïðàâîñëàâíèõ
êðà¿íàõ.
Öå æ òðåáà, Â. Ëåí³í òà É. Ñòàë³í
çàìîðäóâàëè äâàäöÿòü ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â â Ñèá³ðñüêîìó ÃÓËÀç³ òà â øòó÷íîìó ãîëîäîìîð³ - ãåíîöèä³, à òàêîæ
äåê³ëüêà ì³ëüéîí³â ðîñ³ÿí. À íèí³, ñó÷àñí³ ðîñ³ÿíè, áàòüêè ³ ä³äè ÿêèõ áåçâèííî çàãèíóëè â³ä ðóê öèõ àíòèõðèñò³â,
âîíè òåïåð «â³ääÿ÷èëè» ¿ì ñâî¿ì ïðîñëàâëåííÿì öèõ ëþäî¿ä³â íà êîíêóðñ³ «²ìÿ Ðîñ³¿» ó 2008-ìó ðîö³,
îòðèìàâøè ïåðø³ ì³ñöÿ, çã³äíî âåáñàéòó http://www.nameofrussia.ru/
rating.html çà ñâî¿ çëî÷èíè.
Çíà÷èòü, áóä³âíèêà ïðàâîñëàâíèõ ñâÿòèíü â îñîá³ ²âàíà Ìàçåïè, íà
äóìêó Ïàòð³àðõà Êèðèëà, òðåáà ïðîäîâæóâàòè òðèìàòè â àíàôåì³, à çíèùóâà÷³â ì³ëüéîíè ïðàâîñëàâíèõ ñâÿòèíü ³ ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, òðåáà âèõâàëÿòè ³ ñòàâèòè
¿ì ïàìÿòíèêè. Äå æ ëîã³êà ìèñëåííÿ Ðîñ³éñüêîãî Ïåðøîñâÿòèòåëÿ Ïàòð³àðõà Êèðèëà?
×îìó æ ìè, ÷ëåíè óêðà¿íñüêî¿
ä³àñïîðè â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ º
áåçïðàâíèìè. Ìè íå ìàºìî æîäíèõ
ãðîìàäñüêèõ ïðàâ, à í³ ðåë³ã³éíèõ
ñâîáîä â ö³é êðà¿í³. Òà é óêðà¿íñüê³
äåðæàâí³ ä³ÿ÷³ íàñ íå çàõèùàëè ³
çàðàç íå çàõèùàþòü, íàâ³òü â ñâ³é
÷àñ é Â.À. Þùåíêî ç Þ.Â. Òèìîøåíêî, ÿê öå ðîáèòü, íàïðèêëàä, Ïðåçèäåíò Á³ëîðóñ³ Îëåêñàíäð Ëóêàøåíêî.
Â³í çà ïðàâà ñâî¿õ ëþäåé ³ óêð³ïëåííÿ Á³ëîðóñüêî¿ äåðæàâè ãîòîâèé ïîñâàðèòèñÿ ç Ìîñêîâñüêèì Êðåìëåì, ùîá
çóïèíèòè éîãî ñâàâ³ëëÿ íà öþ äåðæàâó.
Õî÷ áè âçÿòè ïèòàííÿ ïðî ãàç, ÿêèé
ïîäàºòüñÿ ç Ðîñ³¿ äî Á³ëîðóñ³. Î.Ëóêàøåíêî ñêàçàâ ñâîº òâåðäå ñëîâî ³, Ìîñêâà, õî÷ ³ â³äìîâëÿëàñü, àëå ïðèéøëîñü
¿é éòè íà ïîñòóïêè éîìó. À ÷îìó æ Þ.
Òèìîøåíêî, áóäó÷è Ïðåìºð - ì³í³ñòðîì
Óêðà¿íè, ñàìîâ³ëüíî, áåç çãîäè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.À. Þùåíêà, «ï³äïèñóâàëà» ó Ìîñêâ³ âñ³ ò³ «ïàï³ðö³», ÿê³ ¿é
ï³äñîâóâàëè â Êðåìë³, ùîá íàä³òè íà øè¿
óêðà¿íö³â ñìåðòåëüíèé ìîòóçîê.
Âè ïàìÿòàºòå, ÿê ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó çà äîïîìîãîþ ìåðà Ìîñêâè
Þ.Ëóæêîâà â ê³íö³ âåðåñíÿ 1997-ãî
ðîêó çàõîïèëà ó ì. Íîã³íñüêó, íàìè
â³äáóäîâàíèé Áîãîÿâëåíñüêèé ñîáîð ç
âåëèêèì êîìïëåêñîì áóä³âåëü, áî, ÿê
ìîâ, ïðàâîñëàâí³ «õîõëè» â Ðîñ³¿ íå
ìàþòü ïðàâà ìàòè ñâî¿ ð³äí³ óêðà¿íñüê³
õðàìè, òîä³ ÿê â îäí³é Óêðà¿í³ á³ëÿ 10-òè
òèñÿ÷ õðàì³â, ñîáîð³â, ìîíàñòèð³â ³ äâ³
Ëàâðè: Êè¿âñüêà ³ Ïî÷à¿âñüêà çíàõîäÿòüñÿ ó âëàñíîñò³ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ï³ä íàãëÿäîì Ìîñêîâñüêîãî Êðåìëÿ.
Âàøå Áëàæåíñòâî! Òî æ íåõàé ìè, ÿê
«ðîçêîëüíèöüê³» ñâÿùåííîñëóæèòåë³
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó º íå â «ìîä³»
äëÿ Ðîñ³¿. Àäæå æ, Âàøà, Óêðà¿íñüêà

Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó º íåâ³äºìíîþ ÷àñòèíîþ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ³ Âè, ÷îìóñü, äî öüîãî
÷àñó íå ìàºòå ó Ìîñêâ³ íå ò³ëüêè õðàì³â,
àëå é êàïëèöü, ó âèãëÿä³ ïîäâ³ðÿ äëÿ
êîðèñòóâàííÿ Âàøîþ Öåðêâîþ.
Àëå «Ìîñêâà» ÷îìóñü íå ïîñï³øàº
íàäàòè é Âàì æîäíîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ
áîãîñëóæ³ííÿ, òîä³ ÿê â í³é Ãåòüìàí
Óêðà¿íè ²âàí Ìàçåïà â Õîõëîâñüêîìó
ðàéîí³ ïîáóäóâàâ á³ëÿ äåñÿòè õðàì³â çà
ñâî¿ âëàñí³ êîøòè, â òîìó ÷èñë³ é ñâ³é
Ïàëàö, â ÿêîìó çàðàç ìàþòü ñâ³é øòàá
ìîñêîâñüê³ ÎÌÎÍ³âö³.
Àäæå ðîñ³éñüêà ä³àñïîðà â Óêðà¿í³
íàñò³ëüêè ðîçïåðåçàëàñÿ, ùî óêðà¿íöÿì â ñâî¿é ð³äí³é Äåðæàâ³ íåìà ÷îãî
ðîáèòè, áî é óêðà¿íñüêó ìîâó, ÿê äåðæàâíó, ñêîðî çàì³íèòü ðîñ³éñüêà.

À ÷îìó æ â Ðîñ³¿ óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà
º òàêîþ áåçïðàâíîþ? Âîíà íå ìîæå íå
ò³ëüêè ãîâîðèòè ñâîºþ ð³äíîþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå é êåð³âíèê³â ÎÓÐà (Îáºäíàííÿ Óêðà¿íö³â Ðîñ³¿) «ï³äáèðàº» ³
«ïðèçíà÷àº» êåð³âíèöòâî ìîñêîâñüêî¿
ìåð³¿, ÿê öå òðàïèëîñü ç ãîëîâîþ ÎÓÐà
Â. Ì. Äóìîþ òà ç ïîê³éíèì ãîëîâîþ
Îëåêñàíäðîì Ðóäåíêîì - Äåñíÿêîì.
Òîæ, ìè ïîâèíí³ æèòè òàê ìóäðî é
ðîçóìíî, ÿê æèâóòü â ºäíîñò³ ïðèáàëò³éö³,
ïîëÿêè, àíãë³éö³, ôðàíöóçè, ³ñïàíö³,
³òàë³éö³, óãîðö³, ñåðáè, ðóìóíè é îñîáëèâî í³ìö³, ÿê³ íå âîþþòü ì³æ ñîáîþ ççà íàëåæíîñò³ ¿õ äî ð³çíèõ êîíôåñ³é:
êàòîëèöüêî¿, ëþòåðàíñüêî¿ ÷è âçàãàë³,
ïðîòåñòàíòñüêî¿. Ñêð³çü ¿õ ìîæíà áà÷èòè, ÿê ºäèíèé íàðîä ³, ÿê ºäèíà íàö³ÿ.
Óêðà¿íñüêà ³ñòîð³ÿ íàì öüîãî íå ïðîñòèòü, áî ãëóçóâàííÿ íàä ä³ÿ÷àìè ³
ùèðèìè óêðà¿íöÿìè, ÿê³ â³ääàâàëè ³ äî
öüîãî ÷àñó â³ääàþòü âñå ñâîº ÷åñíå
æèòòÿ íà áëàãî Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç öåíòðîì ó Êèºâ³, à íå ó
Ìîñêâ³, íà êîðèñòü íàø³é Óêðà¿íñüê³é
Äåðæàâ³, º âåëèêèì ãð³õîì!
ß çíàþ Âàñ, ÿê ìóäðîãî öåðêîâíîãî
ïîë³òèêà ³ ÿñêðàâîãî áîãîñëîâà - ïðîïîâ³äíèêà, â ÷îìó Âè ñåáå ïðîÿâèëè ùå
áóäó÷è â³äîìèì ³ âñåïîâàæíèì Ðåêòîðîì Ìîñêîâñüêî¿ Äóõîâíî¿ Àêàäåì³¿, äå
Âè íå çîáèäèëè æîäíîãî ñòóäåíòà ³
âèïóñêíèêà öüîãî ñëàâíîãî âèùîãî äóõîâíîãî ó÷áîâîãî çàêëàäó.

Òîæ íåõàé Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé
çàâæäè áóäå ç Âàìè ³ Âàøèìè â³ðíèìè é
÷åñíèìè ïîì³÷íèêàìè, ùîá ìè âñ³, ÿê
ä³òè ºäèíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Â³ò÷èçíè: ÓÏÖ ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ, ÿê
ñïðàâæí³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Õðèñò³, îáíÿëèñÿ é íàðåøò³ ïðè÷àñòèëèñÿ â³ä îäí³º¿
×àø³ ç Êðîâþ é Ò³ëîì Õðèñòîâèì,
ï³äêðåñëèâøè öèì ñâîþ âàãîì³ñòü ³
ìóäð³ñòü ñåðåä ³íøèõ ïðàâîñëàâíèõ
íàðîä³â.
Ñàìå òàê áóëî çä³éñíåíî ó Ìîñêâ³, â
2006-ìó ðîö³, ç çàñòîñóâàííÿì âîë³ Ïðåçèäåíòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿
Â.Â.
Ïóò³íà, ÿêèé îáºäíàâ Ïðåäñòîÿòåë³â
äâîõ âîðîãóþ÷èõ ñåñòåð - Öåðêîâ Ðîñ³éñüêèõ: Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ³
Çàðóá³æíî¿ ÐÏÖ â Íüþ-Éîðêó, òîáòî
Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Àëåêñ³ÿ ²² ç
Ìèòðîïîëèòîì Ñõ³äíî-Àìåðèêàíñüêèì
³ Íüþ-Éîðêñüêèì Ëàâðîì (Øêóðëî),
ÿêèé áóâ çà åòí³÷íèì ïîõîäæåííÿì
óêðà¿íöåì, à íèí³ º áëàæåííî ïî÷èâøèì, ÿê ³ Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é ²².
Ö³ äâà Ïðåäñòîÿòåë³ Ðîñ³éñüêèõ
Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ ïî-õðèñòèÿíñüêè îáíÿëèñÿ é ïðîñòèëè îäèí
îäíîìó êîëèøí³ îáðàçè â³ä 1917-ãî
ïî 2006-òèé ðîêè.
Òîìó, áóëî á äóæå äîáðå, ùîá ³
íàø ñó÷àñíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ ßíóêîâè÷, áóäó÷è
ïðàâîñëàâíîþ ëþäèíîþ, ïîâòîðèâ â
Óêðà¿í³ ïîäâèã ñâîãî ðîñ³éñüêîãî êîëåãè Â.Â. Ïóò³íà.
Äî ðå÷³, ÿ ìàâ ÷åñòü ñóïðîâîäæóâàòè âë³òêó 1993-ãî ðîêó Àðõèºïèñêîïà Ëàâðà (Øêóðëî) äî Ä³âººâî, ÿêèé
áàæàâ ïîêëîíèòèñÿ ñâÿòèì ìîùàì
ïðåï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî. Â³í
ïðèáóâ äî Ìîñêâè ³ Ñóçäàëÿ â îäíîìó
ï³äðÿñíèêó äëÿ çóñòð³÷³ ç Àðõèºïèñêîïîì Âàëåíòèíîì (Ðóñàíöîâèì) áåç
í³ÿêèõ àðõèºðåéñüêèõ îçíàê, ùîá
éîãî íå ïîì³òèëè êîëèøí³ ÊÄÁ³ñòè ï³ä
÷àñ éîãî ïîäîðîæ³ ïî Ðîñ³¿.
Õòî ì³ã òîä³ ïîäóìàòè, ùî öåé ñêðîìíèé ïðèõîâàíèé àðõèºðåé, ÷åðåç 13-òü
ðîê³â ïðèáóäå âæå äî Ìîñêâè, ÿê Ïðåäñòîÿòåëü ÐÏÖ Çà êîðäîíîì äëÿ ó÷àñò³ â
Àðõèºðåéñüêîìó Ñîáîð³ ó Ìîñêâ³ äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó âîçºäíàíí³ äâîõ
ð³äíèõ Ðîñ³éñüêèõ Öåðêîâ: ÐÏÖ ÌÏ ³
ÐÏÖÇ.
Òàê ÷è òðåáà áóëî ÐÏÖ ÌÏ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ, ç³ ñëèíîþ â
ñâî¿õ âóñòàõ, îáïëüîâóâàòè òèõ äëÿ íå¿
íåã³äíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, ÿê³ íàëåæàëè â Ðîñ³¿ äî ÐÏÖÇ, ïðîêëèíàþ÷è ³
îáðàæàþ÷è ¿¿ êë³ðèê³â?
ß õîò³â áè, Âàøå Áëàæåíñòâî, ùîá
öåé ëèñò áóâ íàïðàâëåíèé íå ò³ëüêè äî
êåð³âíèöòâà âåá-ñàéòó «Ð²ÑÓ», íà ÿêîìó
áóâ ðîçì³ùåíèé ìàòåð³àë ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè íà Ëàâðñüêó, àëå é ³íøèì íàö³îíàëüíèì ñëóæáàì
ÇÌ², ùîá âîíè ñâîº÷àñíî â³äðåàãóâàëè
é âïëèíóëè íà ñâ³äîì³ñòü óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî íàðîäó, ÿêèé ïîâèíåí
çàõèñòèòè ñëàâíå ³ìÿ íàøîãî Ãåòüìàíà
Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè é íàçàâæäè çàêðèòè òåìó, ðîçïî÷àòó Ìîñêîâñüêèì Êðåìëåì, ïðî ñâîþ óëþáëåíó òðàäèö³þ â
àíàôåìàõ ³ ïðîêëÿòòÿõ, à â³äêðèòè ìóçåé ç á³áë³îòåêîþ íà éîãî ÷åñòü, ÿêùî
íå íà òåðèòîð³¿ Êèºâî - Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè, òî îáîâÿçêîâî, ïîðó÷ ç íåþ!
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ëèïåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
Ìè çíàºìî ç ³ñòîð³¿, ÿê Ìîñêîâñüêà
Ìèòðîïîë³ÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â ñåðåäèí³ XVI - ãî ñòîë³òòÿ, ï³ä
òèñêîì öàðÿ ²âàíà Ãðîçíîãî ðîçïðàâèëàñÿ ç³ ñâî¿ì Ïðåäñòîÿòåëåì, ñâÿòèòåëåì Ôèëèïîì, Ìèòðîïîëèòîì Ìîñêîâñüêèì. Ó âÿçíèöþ äî ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïà
²âàí Ãðîçíèé â³äïðàâèâ Ìàëþòó Ñêóðàòîâà, ñâîãî îïðè÷íèêà (ÊÄÁ³ñòà òîãî
÷àñó) äëÿ ðîçïðàâè ç íèì.
Òàê ñàìî ïîñòóïèëè é ç âèñîêîîñâ³÷åíèì ãðåêîì çà ïîõîäæåííÿì, Ìàêñèìîì Ãðåêîì, ÿêîãî çàïðîñèëè äî Ìîñêâè äëÿ ïåðåâ³ðîê ³ ïîïðàâîê ñòîë³òòÿìè
ïåðåïèñàíèõ êíèã, àëå öåðêîâí³ ñó÷àñíèêè äóæå çàçäðèëè éîìó, âèãàäàâøè
çâèíóâà÷åííÿ â ï³äîçðàõ, íàïðàâëåíèõ
íà ðîñ³éñüêîãî öàðÿ ²âàíà Ãðîçíîãî â
éîãî àìîðàëüíîñò³.
Ìàêñèì Ãðåê áóâ êèíóòèé ìàéæå íà
30-òü ðîê³â â ï³äçåìåëëÿ îäíîãî ç õðàì³â
Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿-Ñåðã³ºâî¿ Ëàâðè (íèí³
ì. Ñåðã³¿â - Ïîñàä Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³),
ÿê çëî÷èíöÿ, ÿêèé òóò, íà ÷óæèí³, áåçâèííî ñòðàæäàâ äî ñàìî¿ ñâîº¿ ñìåðò³,
äî 1556-ãî ðîêó ³, òåæ â ÷àñè ²âàíà
Ãðîçíîãî.
Ùå á³ëüøèõ ñòðàæäàíü îòðèìàâ Ìèòðîïîëèò Ðîñòîâñüêèé Àðñåí³é (Ìàö³ºâè÷, ðîäîì ç Âîëèí³) â³ä Êàòåðèíè ²² â
ê³íö³ XVIII -ãî ñòîë³òòÿ, ÿêîãî ÷ëåíè Ñâÿò³éøîãî Ñèíîäó ÐÏÖ ç âîë³ öàðèö³,
â³äïðàâèëè ó Ìèê³ëüñüêèé Êàðåëüñüêèé
ìîíàñòèð, à ïîò³ì, ç-çà âåëèêî¿ óâàãè
÷åíö³â äî íüîãî, ïî ¿¿ íàêàçó ìó÷åíèêà
Àðñåí³ÿ â³äïðàâèëè â ôîðòåöþ ì. Ðåâåëÿ, äå éîãî êèíóëè â ñïåö³àëüíî ïîáóäîâàíèé êàì³ííèé «ì³øîê», äå é çàãèíóâ
â³í â³ä òÿæêèõ ìóê ³ ãîëîäó.
Òà ùî òàì ãîâîðèòè ïðî ï³çí³ ÷àñè
ÐÏÖ ÌÏ, êîëè ùå â XIV - ìó ñòîë³òò³
ïðåïîäîáíèé Ñåðã³é Ðàäîíåçüêèé â
ñâî¿õ ïîäâèãàõ ñôîðìóâàâ ìîíàñòèð â
ë³ñàõ Ðàäîíåæó (70-ò êì. â³ä Ìîñêâè), äî
ÿêîãî ïî÷àëè ëèíóòè ³íø³ ëþäè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ äëÿ äîïîìîãè ïðåïîäîáíîìó â
áóä³âíèöòâ³ ö³º¿ îáèòåë³.
×åðåç ïåâíèé ÷àñ äî öüîãî ìîíàñòèðÿ ïî÷àëè éòè â³ðóþ÷³ ëþäè ç áàãàòüîõ
ì³ñöü Ìîñêîâñüêîãî êíÿç³âñòâà, ùîá
îòðèìàòè áëàãîñëîâåííÿ òà çö³ëåííÿ
â³ä íåäóã. Íàâ³òü Ìîñêîâñüêèé êíÿçü
Äìèòðî Äîíñüêèé ïðèáóâ äî íüîãî çà
áëàãîñëîâåííÿì íà ìàéáóòíþ áèòâó ç
òàòàðî - ìîíãîëàìè, ÿêà îòðèìàëà íàçâó
«Êóëèêîâñüêà».

Ïðåïîäîáíèé Ñåðã³é íå ò³ëüêè áëàãîñëîâèâ êíÿçÿ íà öþ áèòâó, àëå é íàïðàâèâ ç íèì ñâî¿õ ³ãóìåí³â: Ïåðåñâºòà
³ Îñëÿáþ, â ÿê³é ïåðøèé âèñòóïèâ ó
ïîºäèíêó ç ×åëóáåºì, âî¿íîì òàòàðî ìîíãîë³â, ï³ä ÷àñ ÷îãî îáèäâà çàãèíóëè.
Ùî ÿ õîò³â áè öèì ñêàçàòè? Ùî
ïðåïîäîáíèé Ñåðã³é Ðàäîíåçüêèé, áóäó÷è ñèëüíèì ìîëèòîâíèêîì, çö³ëèòåëåì ³ ïðîçîðëèâöåì, òðè÷³ áóâ ç³ãíàíèé
ç³ ñâîãî æ âëàñíîãî ìîíàñòèðÿ ñâî¿ìè
«ñîáðàòòÿìè», ÿêèõ â³í âèõîâàâ ³ ïðèþòèâ. Îñü äî ÷îãî ïðèâîäèòü çàçäð³ñòü
³ ãîðä³ñòü â öüîìó ìîñêîâñüêîìó êðà¿.
Ùî òîä³ ãîâîðèòè ïðî ïîä³¿ ó ì. Íîã³íñüêó â ê³íö³ XX-ãî ñòîë³òòÿ â Áîãîÿâëåíñüêîìó ñîáîð³, êîëè îäí³ áóäóâàëè é æèòòÿ
ñâîº â³ääàâàëè, à ³íø³, íàõàáíî çàõîïèëè ñèëîþ, ùå é âèïðàâäîâóþòü ñåáå â
î÷àõ â³ðóþ÷èõ íîã³í÷àí.
Àëå ñàìà ãèäîòíà òðàäèö³ÿ â ÐÏÖ
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó º òà, ùî ïðåäêè âèäàòíèõ ëþäåé ïðîêëèíàëè ³ àíàôåìàòñòâóâàëè, à ¿õ íàùàäêè, êàíîí³çîâóâàëè öèõ ìó÷åíèê³â! Òàê, ó 1996-ìó
ðîö³ áóâ êàíîí³çîâàíèé ïðåïîäîáíîìó÷åíèê Ìàêñèì Ãðåê, à â 2000-ìó ðîö³
áóâ êàíîí³çîâàíèé Ìèòðîïîëèò Ðîñòîâñüêèé Àðñåí³é (Ìàö³ºâè÷), ÿê ñâÿùåííîìó÷åíèê òà áàãàòî ³íøèõ êàíîí³çàö³é
â³äáóâàëèñÿ ïðè æèòò³ Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Àëåêñ³ÿ ²².
Ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ: à êîìó ïîòð³áí³
ö³ ëóêàâ³ ïîêàçîâ³ êàíîí³çàö³¿? Õ³áà æ ö³
ìó÷åíèêè ìàþòü ïîòðåáó â íèõ, êîëè ó
Áîãà â³äáóâàþòüñÿ Ñâî¿ ïðîñëàâëåííÿ
ñâÿòèõ àáî êàðè âåëèêèõ ãð³øíèê³â, íåçàëåæíî â³ä ¿õ çåìíèõ ïîñàä ÷è öåðêîâíèõ ñàí³â. Ïðî÷èòàéòå ªâàíãåë³º â³ä
Ìàòôåÿ, ãë.23, ñò. 29-32 äå íàïèñàíî:
«...Ãîðå âàì, êíèæíèêè òà ôàðèñå¿, ëèöåì³ðè, ùî ñòàâèòå äîðîã³ ãðîáíèö³
ïðîðîêàì ³ ïðèêðàøàºòå ïàìÿòíèêè
ïðàâåäíèêàì, ³, ãîâîðèòå: «ßêáè ìè æèëè
çà äí³ íàøèõ áàòüê³â, òî ìè íå áóëè á
¿õí³ìè ñï³ëüíèêàìè â ïðîëèòò³ êðîâ³ ïðîðîê³â». Òèì ñàìèì âè ïðî ñåáå ñâ³ä÷èòå,
ùî âè º ñèíè óáèâö³â, ÿê³ âáèâàëè ïðîðîê³â ³ ïðàâåäíèê³â. Äîïîâíÿéòå æ ³ âè
÷èñëî ïðîâèí áàòüê³â âàøèõ».
Àëå, ïðèéäå áëàãîäàòíèé ÷àñ, êîëè
ðîçóì ³ ÷åñòü óêðà¿íñüêèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â ïðîêèíåòüñÿ â³ä ãëèáîêîãî ñíó
é êàíîí³çóº âñ³õ àíàôåìàòñòâîâàíèõ óêðà¿íñüêèõ ïðàâîñëàâíèõ ãðîìàäñüêèõ ³
öåðêîâíèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ áóëè ïðîêëÿò³
Ðîñ³éñüêîþ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêâîþ

ëèïåíü, 2010
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó çà âêàç³âêîþ
ñâî¿õ çàðîçóìíèõ öàð³â òà ³ìïåðàòîð³â.
Äî ðå÷³, â ê³íö³ ëèïíÿ 2010-ãî ðîêó,
äî ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïðèáóâàº ç
îô³ö³éíèì â³çèòîì Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿ Êèðèëî (Ãóíäÿºâ). Ùî
ìîæå áóòè ñï³ëüíîãî ì³æ ìîðäâèíîì çà
íàö³îíàëüí³ñòþ â ÐÔ ³ óêðà¿íöåì ðîäîì
ç Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³, Ìèòðîïîëèòîì
²ðèíåºì (Ñåðåäí³ì)? Àäæå Ïàòð³àðõ Êèðèëî º â³ääàíèì ïàòð³îòîì ³íòåðåñ³â
ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè, òîä³ ÿê Âëàäèêà
²ðèíåé ùå â ëèñòîïàä³ 1991-ãî ðîêó íà
Ïîì³ñíîìó Ñîáîð³ ó Êèºâ³, áóäó÷è Àðõèºïèñêîïîì Ð³âíåíñüêèì ³ Îñòðîçüêèì,
ï³äí³ìàâ ñâî¿ ðóêè çà â³äºäíàííÿ ÓÏÖ
â³ä ÐÏÖ. Àëå ïîòðàïèâøè äî Ìîñêâè
âåñíîþ 1992-ãî ðîêó íà Ïîì³ñíèé Ñîáîð ÐÏÖ ÌÏ, â³í òà éîãî êîëåãè - àðõèºðå¿ ç Óêðà¿íè ïî ³íøîìó «çàñï³âàëè»
ï³ñíþ ïðî â³äºäíàííÿ ÓÏÖ â³ä ÐÏÖ,
êîëè òàì, ó Ìîñêâ³, ïðèéøëîñÿ äàâàòè
«çâ³ò» ïåðåä ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè çà
ñâîº â³äðå÷åííÿ â³ä Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Òîìó æ áóäåìî çàâæäè ñâîº÷àñíî
ñë³äêóâàòè çà ñâî¿ìè ä³ÿìè, ùîá ïîò³ì
íàì íå ñîðîìíî áóëî çóñòð³òèñÿ â ³íøîìó Áîæîìó ñâ³ò³ ç òèìè ÷åñíèìè é ïîðÿäíèìè ëþäüìè Áîæèìè, ÿê³ çàñëóæèëè Éîãî â³÷íå Öàðñòâî, â³ääàþ÷è ñâîº
çåìíå æèòòÿ çà íàñ ³ çà íàøå ìàéáóòíº,
îòðèìàâøè êîæåí â ñâ³é ÷àñ ñòðàæäàííÿ
â³ä ðóê çëî÷èííèõ óãðóïóâàíü, çàìàñêîâàíèõ â ðÿñàõ, ïàíàã³ÿõ ³ õðåñòàõ!
Íà æàëü ò³ëüêè, ùî ñüîãîäí³ ïðîñòèé
ïðàâîñëàâíèé óêðà¿íñüêèé íàðîä äóæå
ñòðàæäàº â³ä áîðö³â çà «êàíîí³÷íå» é
«áëàãîäàòíå» ïðàâîñëàâÿ. Áî Ãîñïîäü
êàðàº Íîºâèì ïîòîïîì, ÿê «êàíîí³÷íèõ»,
òàê ³ íå êàíîí³÷íèõ â ºïàðõ³ÿõ Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿, Çàêàðïàòñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿ ³, îñîáëèâî, ×åðí³âåöüêî¿, â ÿêèõ áóäèíêè é ³íø³ áóäîâè
ïëàâàþòü ó âîä³, ÿê ÷îâíè Â³òõîãî Çàâ³òó. ×è ðîçóì³þòü àðõèºðå¿ öèõ ºïàðõ³é
ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî ³ ÓÀÏÖ, ùî â³ä ¿õíüî¿ ñï³ëüíî¿
ìîëèòâè çàëåæèòü äîëÿ âèñòðàæäàíîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à Ãîñïîäü â ñâîþ
÷åðãó, ÷åêàº â³ä íèõ ùèðèõ ñåðäå÷íèõ
ïðîõàíü ó âñåïðîùåíí³ ïðîâèí âñ³º¿
Óêðà¿íè.
Òîæ, ïðîñò³òü ³ áëàãîñëîâ³òü !
Ç ëþáîâþ ó Ãîñïîä³ äî Âàøîãî
Áëàæåíñòâà - Âàø êîëèøí³é ³
çàâæäè âäÿ÷íèé Ìèòðîïîëèò
ÀÄÐ²ÀÍ (ÓÏÖ ÊÏ)

«Ï³çíàéòå Ïðàâäó, ³ âîíà âàñ çðîáèòü â³ëüíèìè ...» (ªâ. â³ä ²í.8:32)
ßÊÙÎ ÐÎÇÄ²ËßÒÜ ÍÀØÓ ÄÓØÓ, ÒÎ ÐÎÇÄ²ËßÒÜ É ÍÀØÓ ÇÅÌËÞ.
Á³ëüøå, ÿê äåâÿíîñòî ðîê³â òîìó,
óêðà¿íñüêèé íàðîä ÷åðåç Öåíòðàëüíó Ðàäó îãîëîñèâ ñâîþ âîëþ ïðî
íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè,
ðàçîì ç ÿêîþ ñòàëà àâòîêåôàëüíîþ
é íàøà äðåâíÿ áàãàòîñòðàæäàëüíà
Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà.
Çäàâàëîñü áè, ùî ñê³í÷èëîñü òðèñòà
ïÿòäåñÿò ø³ñòü ðîê³â óêðà¿íñüêîãî
ðàáñòâà â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿. Àëå âè,
óêðà¿íö³ ÷óäîâî çíàºòå, ÿê ðîçãîðòàëèñÿ äàë³ ïîä³¿: áóëà íåð³âíà áîðîòüáà, áóëè æåðòâè, áóëà êðîâ ³
ñìåðòü... Áî Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ îäÿã-

ëà íà ñåáå íîâ³ êðèâàâ³ îäÿãè,
â³äð³êøèñü â³ä Áîãà é îçáðî¿âøèñü
äèÿâîëüñüêîþ ³äåîëîã³ºþ, çíîâó çàäóøèëà ìîëîäó Óêðà¿íñüêó ðåñïóáë³êó.
Î÷åâèäíî, ÷àøà ñòðàæäàíü íàøîãî íàðîäó âæå íàïîâíèëàñü, îñê³ëüêè Ãîñïîäü ùå íå çíÿâ Óêðà¿íó ç
õðåñòà çà ãð³õè íàø³: çà ðîçáðàò,
âîðîæíå÷ó, áàéäóæ³ñòü äî ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè. ² ùå 75-òü ðîê³â íàø íàðîä
ñòðàæäàâ ï³ä á³ëüøîâèöüêèì íàøåñòÿì.
Ìè áà÷èëè ñâîþ ñâîáîäó ëèøå ó

ñíàõ íàøèõ, ìè êëèêàëè ¿¿ ëèøå ó
òàéíèõ ìîëèòâàõ äî Áîãà, áî çàìîâêëè ï³ñí³ íàðîäó, îí³ì³ëà íàøà ìîâà,
âèñîõëà â³ä ãîðÿ äóøà íàøà. Àëå ¿ì
áóëî ìàëî é öüîãî - âîíè ïîñÿãíóëè
íà íàøó íàö³îíàëüíó óêðà¿íñüêó ìîëèòâó. Âîíè ñêóâàëè ¿¿ ëàíöþãîì
÷åðâîíî¿ Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿.
Âîíè çàñòàâëÿëè íàñ ìîëèòèñÿ çà
êàò³â íàøîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà
ñï³âàòè ¿ì «Ìíîãàÿ ëºòà» ³ öå òèì, õòî
ìîðèâ íàøèõ áàòüê³â ³ ä³ä³â
ãîëîäîì, õòî âèíèùóâàâ íàøèõ ä³òåé!
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ëèïåíü, 2010
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Âîíè çàñòàâëÿëè ¿õ ïðîñëàâëÿòè
ãíîáèòåë³â, òîä³ ÿê ãåðî¿ íàø³ ëåæàëè â çåìë³, ³ âîíè íå ìàëè ïðàâà
â³äñï³âóâàòè ¿õ ïî-öåðêîâíîìó çâè÷àþ. ¯õ çàñòàâëÿëè ðàä³òè, à â äóøàõ
¿õí³õ ñòîãíàëà âñåíàðîäíà ñêîðáîòà.
Îñü ÿêó «Öåðêâó» âîíè íàì äàëè!
Àëå Óêðà¿íà ìîëèëàñü, âîíà íå
â³äìîâèëàñü â³ä Áîãà, âîíà òåðï³ëà,
íàä³ÿëàñü, â³ðèëà. ² Ãîñïîäü ïî÷óâ
íàñ, íàäàâøè íàì ìîæëèâ³ñòü çíîâó
çäîáóòè ñâîáîäó â ê³íö³ 2004-ãî íà
ïî÷àòêó 2005-ãî ðîê³â. Òîìó òåïåð
ëèøå â³ä íàñ çàëåæèòü, ÷è çäîáóäåìî ìè ¿¿, ÷è çíîâó ïîòîíå íàä³ÿ íàøà
ó âîðîæíå÷³ ³ ðîçáðàò³.
À íåäðóãè íàø³ ì³íÿþòü òàêòèêó.
Ñüîãîäí³ âîíè âæå íå ìîæóòü ñèëîþ
çáðî¿ ïðèãíîáèòè íàñ, íå ìîæóòü
óêàçàìè ³ öèðêóëÿðàìè çàáîðîíèòè
íàøó ìîâó ³ âáèòè íàøó íàö³îíàëüíó
ñâ³äîì³ñòü. Ó íèõ çàëèøàºòüñÿ ºäèíà çáðîÿ - âíåñòè ðîçêîë ó íàø³
ðÿäè, ðîçºäíàòè íàðîä ³ âòÿãíóòè
íàñ ó íîâå ÿðìî. Âîíè îãîëîñèëè
íàøó íàö³îíàëüíó Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó íå êàíîí³÷íîþ çà
òå, ùî ìè âèéøëè ç-ï³ä âëàäè çà-

ÏÅÐØÎÌÓ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÓ
ÃÎËÎÂÈ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯
ÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯
Î.Ï. ÏÎÏÎÂÓ

Âåëüìèøàíîâíèé Îëåêñàíäðå Ïàâëîâè÷ó!
Â³ä ³ìåí³ äóõîâåíñòâà ³ â³ðóþ÷èõ
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ òà ³íøèõ
áëàãî÷èíü Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ïðèéì³òü íàø³ ùèð³
ïðèâ³òàííÿ ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à
òàêîæ ñåðäå÷íó ïîäÿêó çà Âàø äåðæàâíèöüêèé ï³äõ³ä äî âñ³õ íàö³îíàëüíèõ ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàøî¿ ëþáî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Â³ò÷èçíè!
Ìè äÿêóºìî Âàì çà â³äñòîþâàííÿ Âàìè
êîëèøíüîãî ð³øåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³
ó Êèºâ³ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ íà âóëèöþ
Ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè, ÿêà íà
æàëü, çã³äíî áàæàííÿ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõà Êèðèëà (Ãóíäÿºâà), ãðîìàäÿíèíà Ðîñ³¿
³ ìîðäâèíà çà ïîõîäæåííÿì, äåÿê³ ñèëè
õî÷óòü çì³íèòè öþ äîñòîéíó íàçâó íà âóëèöþ «Ëàâðñüêó».
Ìè äóæå ñïîä³âàºìîñü íà Âàñ, äîðîãèé Îëåêñàíäðå Ïàâëîâè÷ó, ùî íàçâà âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè çàëèøèòüñÿ â ñâî¿é
ñèë³.
Íåõàé æå Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé
îáåð³ãàº Âàñ, Âàøó ðîäèíó ³ Âàøèõ äðóç³â
-îäíîäóìö³â íà Ìíîã³¿ ³ Áëàã³¿ ë³òà!
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ ÀÄÐ²ÀÍ, Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêîÍ³êîïîëüñüêèé òà ÌîñêîâñüêîÁîãîðîäñüêèé, êåðóþ÷èé ïàðàô³ÿìè
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

æåðëèâî¿ Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³àðõ³¿. Àëå
í³ Ñàì Õðèñòîñ, í³ Éîãî àïîñòîëè
í³êîëè íå äàâàëè ïðàâà ³ìïåðñüê³é
Öåðêâ³ âîëîäàðþâàòè íàä ³íøîþ,
íàö³îíàëüíîþ, ïîì³ñíîþ.
Áî ìè âñ³ ð³âí³ ïåðåä Áîãîì ³ îäèí
ó íàñ Ïàñòèð - Ãîñïîäü Ñïàñèòåëü.
Àëå æ º öåðêîâí³ êàíîíè Âñåëåíñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ÿê³ º çàêîíîì
äëÿ êîæíî¿ ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè, ³, çàáèðàòè ó íàñ ñòàòóñ
àâòîíîì³¿ Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áóëî
íåçàêîííî.
Ó ñâ³ò³ º 14-òü íåçàëåæíèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ, ³ ÷îìóñü ëèøå Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà ïåðåòâîðåíà Ìîñêâîþ ³ç ìàòåð³ â «äîíüêó», ÿêà çàáåçïå÷óº ìîñêîâñüêèõ
êàò³â ì³ëüéîíàìè ãðèâåíü, çàáèðàþ÷è ¿õ ó ñâî¿õ æå ä³òåé.
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè ó Õðèñò³!
Ìîñêîâñüêèé Êðåìëü çì³öíþº ñâî¿
ñèëè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ïðîäîâæóº ðîçêîëþâàòè ºäí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñü-

êîãî Ïàòð³àðõàòó, ³ ñàìå ç ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðþþòü ð³çí³ ïðàâîñëàâí³
êîíôåñ³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ äóõîâåíñòâîì òðüîõ Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ.
Ïàìÿòàéòå, ùî ÿêùî ðîçä³ëÿòü
íàøó äóøó, òî ðîçä³ëÿòü é íàøó
çåìëþ.
Óêðà¿íö³! Ãîñïîäü çâåðòàºòüñÿ äî
âàñ: «Âè êóïëåí³ äîðîãîþ ö³íîþ, íå
ñòàâàéòå ðàáàìè ëþäåé» (Ïîñëàííÿ
äî Êîðèíô. 7:23) Òàê, ìè êóïëåí³
äîðîãîþ ö³íîþ: ìè, ÿê ³ ³íø³ ñëîâÿíñüê³ íàðîäè çàïëàòèëè äóæå äîðîãî çà ñâîþ ñâîáîäó!
Òîìó, íå áóäåìî ðàáàìè çåìíèõ
«öàðüê³â». Ïðî ùî íàâ÷àþòü íàñ ò³
óêðà¿íñüê³ ïðàùóðè, ÿê³ â³ääàëè ñâîº
æèòòÿ çà Óêðà¿íó, çà Öåðêâó, çà âåñü
óêðà¿íñüêèé íàðîä!
Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó! Ñëàâà Óêðà¿í³!
Ñêîðîõîä ÑÒÀÍ²ÑËÀÂ,
³ïîäèÿêîí Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
http://uaoc.net/2010/07/08/get/

ÉÎÃÎ ÑÂßÒÎÑÒ², ÑÂßÒ²ÉØÎÌÓ Ô²ËÀÐÅÒÓ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÓ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ² ÂÑ²ª¯ ÐÓÑÈ - ÓÊÐÀ¯ÍÈ;
×ËÅÍÀÌ ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÑÈÍÎÄÓ ÓÏÖ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ
ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒÓ;
ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÈÌ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀÌ
² ÀÐÕÈªÏÈÑÊÎÏÀÌ, ÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÈÌ ªÏÈÑÊÎÏÀÌ,
ÑÂßÙÅÍÍÎÑËÓÆÈÒÅËßÌ ² ÂÑ²Ì Â²ÐÍÈÌ ÍÀØÎ¯
ÏÎÌ²ÑÍÎ¯ ÓÏÖ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒÓ;
ÂÑ²É ×ÅÑÍ²É ÏÀÑÒÂ² ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ-ÑÎÊÀËÜÑÜÊÎ¯
ªÏÀÐÕ²¯,
ÐÎÄÈÍ² ² ÁËÈÇÜÊÈÌ ÂËÀÄÈÊÈ ÀÍÄÐ²ß
ÂÀØÀ ÑÂßÒ²ÑÒÜ!
Ç ãëèáîêîþ òðèâîãîþ ÿ ä³çíàâñÿ ïðî òÿæêå ãîðå, ÿêå ñï³òêàëî íàøó Ïîì³ñíó
Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Àíàë³çóþ÷è ä³ÿëüíèé ãðîìàäñüêèé ³ öåðêîâíèé øëÿõ Âëàäèêè Àíäð³ÿ, òðåáà
÷åñíî ñêàçàòè, ùî öå áóâ îäèí ³ç ñàìèõ íàéâïëèâîâ³øèõ ³ íàéîñâ³÷åí³øèõ
àðõèºðå¿â Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ìàþ÷è âèùó ìåäè÷íó ³ áîãîñëîâñüêó îñâ³òó.
Îñîáëèâî â³í çàéìàâ íàäçâè÷àéíå ì³ñöå â òÿæê³ ðîêè ñòàíîâëåííÿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â. Öå áóëè ò³ ÷àñè, êîëè ïåðåä
íàøîþ Öåðêâîþ ñòîÿâ âèá³ð: áóòè íàø³é Öåðêâ³ íåçàëåæíîþ â³ä ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÷è íàçàâæäè âîíà ïîâèííà áóòè ïðèðå÷åíîþ íà
ïîðàçêó.
Â 1992-é ð³ê, ñàìå Ìèòðîïîëèò Àíäð³é ç Ìèòðîïîëèòîì ßêîâîì íå ò³ëüêè
ï³äòðèìàëè Âàñ, Âàøà Ñâÿò³ñòü, àëå é áóëè ïîðÿä ç Âàøîþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ
³ áàæàííÿì ó ôîðìóâàíí³ ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó.
Äî îñòàííüîãî ñâîãî ïîäèõó Âëàäèêà Àíäð³é, ÿê ³ ìè âñ³, áóâ ç Âàìè ³ ç
Âàøîþ Ïåðøîñâÿòèòåëüñüêîþ ñëóæáîþ íà êîðèñòü Óêðà¿íñüê³é Â³ò÷èçí³ òà
Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Íà æàëü, ÿ íå çìîæó áóòè íà ïîõîðîí³ Ìèòðîïîëèòà Àíäð³ÿ, ùîá ñï³âñëóæèòè Âàø³é Ñâÿòîñò³ ó çâÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ äî ïðåñòîëüíîãî Äíÿ íà ÷åñòü
ñâÿòèõ ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà (1112-ãî ëèïíÿ), àëå ìîÿ äóøà ³ ñåðöå áóäå ïåðåáóâàòè, ÿê ³ çàâæäè, ïîðÿä ç
Âàìè.
Áóäåìî ïîñò³éíî ìîëèòèñÿ çà íîâîïðåñòàâëåíîãî Ìèòðîïîëèòà Ëüâ³âñüêîãî ³ Ñîêàëüñüêîãî Àíäð³ÿ, ùîá Ãîñïîäü ïðîñòèâ éîìó âñÿê³ ïðîâèíè â³ëüí³ ³ íå
â³ëüí³, à íàñ íåõàé Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé óìóäðÿº ³ óêð³ïëþº â ïðîäîâæåíí³
÷åñíîãî ñëóæ³ííÿ íàø³é ïîì³ñí³é Óêðà¿íñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ ç öåíòðîì
ó Êèºâ³!
ÀÄÐ²ÀÍ, Ìèòðîïîëèò
Êðèâîð³çüêèé ³ Í³êîïîëüñüêèé.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â.Ô. ßÍÓÊÎÂÈ×Ó
Âåëüìèøàíîâíèé Â³êòîðå Ôåäîðîâè÷ó!
Ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ íà ÷åñòü
60-òè ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ,
ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ ïðèâ³òàííÿ.
Äóõîâåíñòâî ³ â³ðóþ÷³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ òà ³íøèõ áëàãî÷èíü Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó çàâæäè ñòîÿëè
íà òâåðäèõ ïîçèö³ÿõ ïî â³äíîøåííþ
äî óêðà¿íñüêî¿ âëàäè òà Ïðåçèäåíò³â
Óêðà¿íè.
² õî÷ ìè é â³äñòîþâàëè ïîïåðåäí³é
óðÿä ³ Ïðåçèäåíòà, Þ.Â. Òèìîøåíêî
òà Â.À. Þùåíêà, àëå ìè çàâæäè êðèòè÷íî ñòàâèëèñü äî ¿õíüîãî íåäáàëüñòâà ïî â³äíîøåííþ äî äóõîâåíñòâà

³ â³ðóþ÷èõ íàøî¿ ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè òà íåâèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ îá³öÿíîê.
Àëå, ç îòðèìàííÿì Âàìè âèñîêî¿
ïîñàäè ó ÿêîñò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
ìè ïîáà÷èëè Âàñ, ÿê åíåðã³éíîãî é
ñèëüíîãî êåð³âíèêà - ãîñïîäàðíèêà
íàøî¿ Äåðæàâè, ÿêèé âáîë³âàº çà
âåñü óêðà¿íñüêèé íàðîä íåçàëåæíî
â³ä éîãî íàö³îíàëüíîñò³, â³ðîñïîâ³äàííÿ òà ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â.
Òîæ íåõàé Ãîñïîäü Âñåìèëîñòèâèé é íàäàë³ îá³ãð³âàº Âàñ Ñâîºþ
Áëàãîäàòòþ ³ ×îëîâ³êîëþáñòâîì íà
êîðèñòü íàøî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Â³ò÷èçíè
òà ìàéáóòíüî¿ ºäèíî¿ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç öåíòðîì ó

Êèºâ³.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé Â³êòîðå Ôåäîðîâè÷ó, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ì³öíîãî çäîðîâÿ é äîïîìîãè
Áîæî¿ ó Âàø³é íå ëåãê³é ïðàö³, ÿêà
íàïðàâëåíà íà åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ äîáðîáóòó íàøîãî íàðîäó, à
òàêîæ íà ìèðîëþáñòâî, ÿê â íàø³é
êðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì!
Ç³ ùèðîþ ïîâàãîþ äî Âàñ ÀÄÐ²ÀÍ,
Ìèòðîïîëèò Êðèâîð³çüêî Í³êîïîëüñüêèé òà Ìîñêîâñüêî
- Áîãîðîäñüêèé, êåðóþ÷èé
ïàðàô³ÿìè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

Ç ËÈÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

Øàíîâíèé Âëàäèêî Àäð³àíå!
ß äóæå ëþáëþ ïèòàòè Âàø³ ñòàòò³ é äîïèñè. ß
áàãàòî ä³çíàþñÿ ç íå¿ ö³êàâîãî ïðî Áîãà ³ ïðî â³ðó.
Ìî¿ áàòüêè íå â³ðÿòü ó Áîãà. Âîíè êàæóòü, ùî òðåáà
íàä³ÿòèñÿ ëèøå íà ñåáå. À ìàòè êàæå, ùî ãîëîâíå
- ãðîø³. Áóäóòü ãðîø³, òî áóäå âñå. À Áîãà ñê³ëüêè
íå ïðîñè - â³í ãðîøåé íå äàñòü.
Âîíè ëàþòüñÿ, êîëè ÿ ö³êàâëþñÿ ðåë³ã³ºþ. À
îäíîãî ðàçó, êîëè ïîáà÷èëè ìåíå, ùî ÿ ÷èòàþ
"Ïåòðîïàâë³ñüêèé â³ñíèê", òî áàòüêî ñêàçàâ - íå
çàáèâàé ãîëîâó äóðíèöÿìè. Êðàùå ïîäóìàé, ùî
áóäåø äàë³ ðîáèòè. Âæå çäîðîâà, à äîñ³ â íàñ íà
øè¿ ñèäèø.
À ÿ õî÷ó ñòàòè ë³êàðåì. Ùîá äîïîìàãàòè ëþäÿì
ó á³ä³. Êîëè ÿ çàê³í÷ó øêîëó, òî õî÷ó ï³òè äî Ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿ â÷èòèñÿ. Îñü ÷è ëèøå ïîñòóïëþ? Òàì
êàæóòü âåëèêèé êîíêóðñ. Àëå ÿ áóäó ñòàðàòèñÿ. ² ÿ
â³ðþ, ùî Áîã ìåí³ äîïîìîæå. Â³í äîáðèé ³ êîëè íå
ðîáèòè í³êîìó çëà, òî â³í îáîâ'ÿçêîâî äîïîìîæå.
Ïèø³òü ïðî öå. Ùîá ëþäè çíàëè.
Ç ïîâàãîþ - ÎËß. Àëå çâàòè ìåíå ³íàêøå.
Ïðîñòî áîþñÿ, êîëè ðàïòîì áàòüêè
ä³çíàþòüñÿ, ùî ÿ íàïèñàëà
Âàì öüîãî ëèñòà.
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê.

ßê ³ íàëåæèòü ïðàâäèâîìó äóøïàñòèðþ, Âëàäèêà Àäð³àí íàéïåðøå äáàº ïðî ïðèùåïëåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò ñâî¿ì áëèçüêèì ³ ð³äíèì. Áî æ íå
ãîäèòüñÿ, êîëè íàéáëèæ÷³ ëþäè áóäóòü ïîãàíèìè
â³ðóþ÷èìè. Íå ñîðîìíî ìèòðîïîëèòó çà ñâî¿õ ð³äíèõ
áðàò³â Ìèõàéëà òà Ôåäîðà. Âîíè íå ëèøå ãàðí³
ñ³ì'ÿíèíè, ÷åñí³ òà ïîðÿäí³, â³ðí³, à é ñïðàâæí³'ïîì³÷íèêè ó ðîáîò³ Âëàäèêè Àäð³àíà. Òàê äîáðîä³é
Ôåä³ð Ñòàðèíà ÿê ôàõîâèé òåñëÿ ñâî¿ìè ìàéñòðîâèìè ðóêàìè ñïîðóäèâ íå ìåíøå 100 äâåðåé ó
Êàôåäðàëüíîìó Ñ³÷åñëàâñüêîìó õðàì³ Ïåòðà ³ Ïàâëà. Íå öóðàºòüñÿ ïðàö³ çàðàäè Öåðêâè ³ ïàí Ìèõàéëî Ñòàðèíà.

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

Íà ñâ³òëèí³: áðàòè Ìèõàéëî (çë³âà)
òà Ôåä³ð ÑÒÀÐÈÍÈ ïîá³ëÿ ðîäèííî¿
îñåë³ ó ñåëèù³ Áåðåçàí³âêà.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.07.2010. Ôîðìàò 60/84/8,
äðóê îôñåòíèé. Óìîâ. äðóê. àðê. 1. Çàì. ¹ 1033

ÒÎÂ "Ïåðøà ì³ñüêà äðóêàðíÿ".
ÀÄÐÅÑÀ:
âóë. Ñòåïîâîãî ôðîíòó, 11à, ì. Ïàâëîãðàä
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.,
51400, Óêðà¿íà.
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ÄÎËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ - Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ
ÇÀÏÈÑÀÍÅ ²ÍÒÅÐÂÞ ÏÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ² Ç ßÐÎÑËÀÂÎÌ ÑÒÅÕÎÌ
Ìîæëèâî, ùî öå - íåçâè÷àéíà ôîðìà äëÿ ³íòåðâþ. Àëå ïðîøó âèáà÷åííÿ, ÿ .õî÷ó çàäàòè äåê³ëüêà ïèòàíü ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Îñòàíí³ ä³¿
ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè - Â³êòîðà ßíóêîâè÷à íå ëèøå äèâóþòü áàãàòüîõ ëþäåé,
ÿëå ÿ ñàì íå ìîæó ïîâí³ñòþ ä³éòè äî
òÿìè ç òîãî, ùî ðîáèòüñÿ òåïåð â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³. Òîìó ³ ÿ îáðàâ íå òðàäèö³éíó ôîðìó íà ³íòåðâþ ³ çâåðíóâñÿ äî
â³äîìîãî æóðíàë³ñòà ³ ïèñüìåííèêà â
ä³àñïîð³ - ßðîñëàâà Ñòåõà ç ïðîõàííÿì, ùîá â³í ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè ñïîñòåðåæåííÿìè ç ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³, à
çîêðåìà ñêîìåíòóâàâ äåÿê³ ð³øåííÿ
íîâîîáðàíîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.
- ßðîñëàâå, ñêàæè, áóäü-ëàñêà,
ÿê òè îö³íþºø öåé çàãàëüíî ëþäñüêèé ïîë³òè÷íèé íåñïîê³é, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ íàâêðóãè îñòàíí³õ ïîä³é ³
ð³øåíü â Óêðà¿í³?
- Öå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà ³ øèðîêà
òåìà. ß á ¿¿ ïî÷àâ ðîçêàçóâàòè ç òîãî,
ùî â³ä ìîìåíòó â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñòè îêðåì³ ðåàêö³éí³
ðîñ³éñüê³ êîëà í³ÿê íå ìîæóòü ç òèì
ïîãîäèòèñÿ, ùî Óêðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ. ² öå ãîëîâíà íàøà
òðàãåä³ÿ, ùî â íàñ òàêèé ïðî³ìïåðñüêèé ñóñ³ä, ÿêèé äðóæáó ðîçóì³º íå ç
ïîçèö³é ïàðòíåðñòâà, à ç ïîçèö³¿ ïîâíîãî ï³äêîðåííÿ. Óñ³ì â³äîìèì ñòàâ
ãîñòðèé íàïàä ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Ìåäâåäºâà ïðîòè îñîáè ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â. Þùåíêà é âñüîãî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, çà â³äñòîþâàííÿ óêðà¿íñüêèõ
ñóâåðåííèõ ïîçèö³é. Ç ÷åðãè Ïðåìºðì³í³ñòð³â Ðîñ³¿ Ïóò³í ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç
ïðåçèäåíòîì Áóøîì ìîëîäøèì, äîãîâîðèâñÿ äî òîãî, ùî Óêðà¿íà - «í³ÿêà íå
äåðæàâà». Îñü ³ â òîìó çàêëþ÷àºòüñÿ
ñóòü íàøî¿ òðàãåä³¿. Ðîñ³ÿ â³äñòîþº
ñóñ³äñüê³ â³äíîñèíè çà ðàäÿíñüêèì
ïðèíöèïîì: "ðîá³òü, ÿê ìè êàæåìî,
³íàêøå - áóäå á³äà!".. Â ìèíóëîìó êàðàëè ãîí³ííÿìè, àðåøòàìè ³ ðîçñòð³ëàìè, çàñëàííÿìè íà Ñèá³ð, òî ñüîãîäí³
òàêèé íåïîñëóõ êàðàºòüñÿ âèêëþ÷åííÿì ãàçó, áðóäíèìè íàêëåïàìè é ëàéêàìè íà ïðîâ³äíèõ ä³ÿ÷³â òà ÷èíåòüñÿ â
íóòð³ Óêðà¿íè äåâåðñ³þ. Ìîñêâà çà ñâîºþ
³äåîëîã³ºþ íàìàãàºòüñÿ âêàçóâàòè, õòî
äëÿ Óêðà¿íè ãåðîé, à õòî çðàäíèê, à ïðè
òîìó ÿê â³äîìî Ðîñ³ÿ ³ãíîðóº ³ íå äîòðèìóºòüñÿ æîäíèõ ïðèéíÿòèõ äîìîâëåíîñòåé. Ãëèáîêî ÷åñíà ³ ïàòð³îòè÷íîóêðà¿íñüêà ëþäèíà ó ñâî¿é äåðæàâ³ çóñòð³÷àº áåçêàðíå îñîáèñòå ³ íàö³îíàëüíå çíåâàæåííÿ òà ãëóçóâàííÿ ç íàö³îíàëüíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ çàäàþòü çàñîáè
ìàñîâîãî ïåðåêàçó îïëà÷óâàí³ Ðîñ³ºþ.
Ó ñâ³òë³ ïîâèùîãî ìîæó ïðÿìî çàÿâèòè,
ùî ñüîãîäí³ íåìàº àí³ îäíîãî ÷åñíîãî
óêðà¿íöÿ ³ áàãàòüîõ äðóç³â íàøîãî íà-

ðîäó, ÿê³ á íå ïåðåæèâàëè òðèâîãè çà
ìàéáóòíþ äîëþ Óêðà¿íè. Íà æàëü öåé
íåñïîê³é ³ òðèâîãà ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóþòüñÿ. Ïåðåáóâàþ÷è â Óêðà¿í³, ÿ ïîì³òèâ, ùî âåëè÷åçíèé â³äñîòîê ëþäåé
ïåðåæèâàº ³ ñïîñòåð³ãàº öå ñòðàøíå
áåçãëóçäÿ, ÿêå òóò â³äáóâàºòüñÿ ìàéæå
íà êîæíîìó êðîö³ çà íîâ³òíüî¿ âëàäè.
Çâè÷àéíî, â Óêðà¿í³ º â³äïîâ³äíà ê³ëüê³ñòü
ëþäåé, ÿêèì ïðèòàìàííà ìàëîðîñ³éñüêà ñâ³äîì³ñòü, ÿêà ï³òðèìóâàíà ïðîðîñ³éñüêî-³ìïåðñüêèìè ñèëàìè ³ âîíà º òîþ
ïÿòîþ êîëîíîþ â äåðæàâ³, íà ÿêó ñïèðàþòüñÿ ïðî³ìïåðñüê³ ñèëè Ðîñ³¿. Ìàëîðîñ³éñòâî ìàº äóæå áàãàòî ñï³ëüíîãî ç
êîëàáîðàö³îí³çìîì òà ïñèõîëîã³÷íèì
êîìïëåêñîì ìåíøåâàðòîñò³. Öåé íàö³îíàëüíèé áóðÿí, áóâ ³ º ïëîäîì ðîñ³éñüêî¿ êîëîí³àëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³.
Ìàëîðîñè-ÿíè÷àðè çàõîïëþþòüñÿ óñ³ì,
ùî ðîñ³éñüêå ³ çíåö³íþþòü âñå òå, ùî
ñóòî óêðà¿íñüêå. Çà ¿õí³ì ìèñëåííÿì
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà, ìóçèêà, ï³ñíÿ,
êóëüòóðà, ô³ëüìè ³ íàâ³òü ìîâà çàñòàð³ë³
³ âîíè çàõîïëþþòüñÿ ÷óæèì, íå çíàþ÷è
ñâîãî. Äëÿ íèõ íàâ³òü ñóâåðåííà äåðæàâà º íà çàâàä³, ùîá ðåàë³çóâàòè ïðî³ìïåðñüêó ïîë³òèêó Ìîñêâè. Öå ëþäè,
ÿê³ âòðàòèëè ëþäñüêó ³ íàö³îíàëüíó
ã³äí³ñòü ³ çàãóáèëè íå ëèøå ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü, àëå òàêîæ âòðàòèëè íàö³îíàëüíó äóøó. Âîíè íàâ³òü íåñïðîìîæí³ óñâ³äîìèòè ñîá³ òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ âèïëèâàòèìóòü â ìàéáóòíüîìó ç íåïåðåäóìàíèõ ¿õí³õ ä³é òà ð³øåíü ñó÷àñíèõ ìîæíîâëàäö³â. ×åñí³ óêðà¿íö³ ïðÿìî áîÿòüñÿ
ÿê ñòðàøíî¿ íåäóãè êîæíîãî íàñòóïíîãî
âèêëèêó ³ êîæíî¿ íåñïîä³âàíêè, ÿêó çàâòð³øíèé äåíü ïðèíåñå. Öå â ïåðøó
÷åðãó äóõîâíèé íåñïîê³é. Ëþäèíà õîäèòü íåìîâ çðàíåíà, íàä ÿêîþ çàâèñ
ñòðàøíèé ñóäîâèé ïðèñóä. Ó áàãàòüîõ
ëþäåé âíóòð³øíÿ âàæêà òðèâîãà ³ á³ëü
ïåðåä âòðàòîþ ñóâåðåííî¿ äåðæàâè, ÿêà
áóëà âèñòðàæäàíà ÷èñëåííèìè óêðà¿íñüêèìè ïîêîë³ííÿìè ç â³äâ³÷íèìè âîðîãàìè íàðîäó.
- Ç öüîãî âèíèêàº, ùî â Óêðà¿í³
«ñóâåðåí³òåò äåðæàâíèé» ó âåëèê³é
íåáåçïåö³?
- Òàê, äåðæàâíèé «ñóâåðåí³òåò» ôóíêö³îíóº çàêîíîì³ðíî ò³ëüêè òîä³, êîëè
âò³ëþºòüñÿ íàö³îíàëüíà ïîë³òèêà êîð³ííî¿ íàö³¿ ç óñ³ìà ¿¿ àòðèáóòàìè. Ñó÷àñíà
âëàäà íàé÷àñò³øå ïðîâàäèòü äåç³íòåãðàö³éíó ïîë³òèêó, à çîêðåìà íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè - Â. ßíóêîâè÷,
âèÿâëÿº ñåáå íåã³äíèì ðåïðåçåíòóâàòè
³íòåðåñè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Éîãî
ä³ÿëüí³ñòü âêðàé íåáåçïå÷íà ³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî ðîçâèòêó ð³çíèõ ì³æíàö³îíàëüíèõ êîíôë³êò³â òà íàâ³òü äî âòðàòè
äåðæàâíîñò³. Òîìó ³ íå äèâíî, ùî
ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ ä³ÿ÷³ çìóøåí³ çàõèùàòè óêðà¿íñüêó äåðæàâó ïåðåä ñó÷àñ-

íîþ ¿¿ âëàäîþ. Öå òîé ïàðàäîêñ, ùî
âëàäà ñïðàâæí³õ ãåðî¿â Óêðà¿íè ââàæàº
âîðîãàìè íàðîäó, à ä³ñíèõ âîðîã³â ãåðîÿìè. Ó öüîìó êîðîòêîìó ÷àñ³ ïðåçèäåíñòâà ßíóêîâè÷à çíà÷íî ïðèçóïèíåíî ïðîöåñè íàö³îíàëüíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ. Ôàêòè÷íî ïîì³òíà ðîçáóäîâà íåîêîëîí³àëüíî¿ âëàäè, ó ñôåð³ ÿêî¿ êðèì³íàëüíî-îë³ãàðõ³÷í³ êëàíè. Òðèâîæí³ ïðîÿâè àíòèäåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âñ³õ ñôåðàõ ³ ðàçþ÷î âèòèñêàºòüñÿ óêðà¿íñüêó
ìîâó ³ç çàñîá³â ìàñîâîãî ïåðåêàçó òà
ä³ëîâîäñòâà. Ïàí ßíóêîâè÷ íàâ³òü íåóçìèñëîâëþº ñîá³, ùî êîð³ííà íàö³ÿ º
ãîëîâíèì ñóáºêòîì ñóâåðåííî¿ äåðæàâè, à â òèõ óìîâàõ âîíà äèñêðèì³íîâàíà.
Ïîíÿòòÿ «ñóâåðåí³òåò äåðæàâè» âïðîâàäæåíî â îá³ã ùå â XVI ñò. Æàíîì
Áîäåíîì ³ º òî íåïîä³ëüíà êîíñòèòóö³éíà âëàäà, ÿêà áåç æîäíèõ îáìåæåíü
äáàº çà ìîãóòí³ñòü äåðæàâè ó âíóòð³øí³é
³ çîâí³øí³é ïîë³òèö³. Ó òîìó ñåíñ³, ùî ¿¿
ïðåðîãàòèâè íàëåæàòü âèêëþ÷íî ¿é ³
âîíà íå ìîæå ä³ÿòè ç øêîäîþ äëÿ êîð³ííî¿ íàö³¿ íà äîãîäó ïðî³ìïåðñüêèõ ñèë
Ðîñ³¿. Â òîìó ³ âåðõîâåíñòâî ñóâåðåííî¿
äåðæàâè â óñ³õ àñïåêòàõ ïîâèííî ïðîÿâëÿòèñÿ íà ä³ë³, à íå íà ïóñòèõ ñëîâàõ,
îãîëîøåíèõ â îñíîâíîìó ÷óæîþ ìîâîþ. Äî öüîãî ëèøå ïðèãàäàþ, ùî ïÿòîþ ñåñ³ºþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 28
÷åðâíÿ 1996 ð. ïðèéíÿòî Êîíñòèòóö³þ
Óêðà¿íè ³ öå ñòàëî íàéâàæëèâ³øîþ ³ñòîðè÷íîþ ïîä³ºþ â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ 24 ñåðïíÿ
1991 ð. íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³ ñõâàëåííÿ 1 ãðóäíÿ 1991 ð. âñåíàðîäíèì ãîëîñóâàííÿì Àêòó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Òèì ñàìèì, áóëî çàâåðøåíî ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê
ñóâåðåííî¿ äåðæàâè, ÿêà ìàº ñâ³é îñíîâíèé Çàêîí, ÿêèé çîáîâÿçóº óñ³õ äî
éîãî âèêîíóâàííÿ, â òîìó ³ òèõ, ÿê³
ï³äñòóïíî çàõîïèëè âëàäó â äåðæàâ³.
- Â ö³é ñèòóàö³¿, àæ âàæêî çíàéòè
ïîð³âíÿííÿ, äî ÿêèõ ïîæíà ïðèð³âíÿòè ñó÷àñíó âëàäó Óêðà¿íè.
- Ôîðìóâàííÿ óðÿäó áåç óêðà¿íö³â,
áåç çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ñõîæå íà
«Ìàëîðîñ³éñüêó Êîëåã³þ», ÿêó ñòâîðèâ
Ïåòðî ² 29 êâ³òíÿ 1722 p., ÿêà äî êðàþ
çàãîñòðèëà ñèòóàö³þ ³ 29 âåðåñíÿ 1727
ð. áóëà ñêàñîâàíà. ¯¿ çàâåðøåííÿì áóâ
óêàç Êàòåðèíè II ç 10 ëèñòîïàäà 1764 p.,
ÿêèì ñêàñîâàíî ãåòüìàíùèíó. Ï³äòðèìêà ñó÷àñíîþ âëàäîþ ðåâàíøèñòñüêèõ,
êîìóíî¿äíèõ ñèë, ùî àêòèâíî ïîïóëÿðèçóþòü Ñòàë³íà, òà çä³éñíåííÿ ³íøèõ
àíòèäåðæàâíèõ àêö³é. Ïëàíè ïåðåïèñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ íà äîãîäó
³ìïåðñüêèì ñèëàì Ðîñ³¿, öå ìÿêî
êàæó÷è çëî÷èí. Çà ÿêèé ³í³ö³ÿòîðè ïîâèíí³ çàñ³ñòè íà ëàâàõ íàö³îíàëüíîãî Òðèáóíàëó.
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- Ìåí³ ö³êàâî ÿê³ íàñòðî¿ ñåðåä
ëþäåé â³äíîñíî ìèíóëîãî ïðåçèäåíòà Â. Þùåíêà òà ïðåìºð-ì³í³ñòðà
Þë³¿ Òèìîøåíêî?
- Çâè÷àéíî, Â. Þùåíêî - öå âñåíàðîäíî îáðàíèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ÿêèé
íà ñàìîìó ïî÷àòêîâ³ êîðèñòóâàâñÿ ïîâíèì çàãàëüíîíàðîäíèì äîâ³ðÿì, íà
ÿêîãî óêðà¿íö³ ïîêëàäàëè âåëèê³ íàä³¿.
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ö³ ñïîä³âàííÿ Â.
Þùåíêî - ÿê äåðæàâíèé êepìaíè÷ - íå
óñ³ îïðàâäàâ. Õî÷à é çðîáèâ ö³ëèé ðÿä
ïîçèòèâíèõ äåðæàâíèõ ïîòÿãíåíü, àëå
íå çóì³â â³í ¿õ óñ³õ âïðîâàäèòè â æèòòÿ.
Íå çóì³â äî âëàäè çàëó÷èòè óêðà¿íñüêèõ
ïàòð³îò³â, à ñàì îñîáèñòî ³ç ñâî¿ì îòî÷åííÿì çíèñòèâ â³í çàãàëüíîíàö³îíàëüíó äîâ³ðó äî ñåáå ³ çðóéíóâàâ ³äåàëè
Ìàéäàíó, à òèì äîïîì³ã àíòèíàö³îíàëüíèì ñèëàì ä³éòè äî âëàäè. Õî÷à é â³í
äîáðå ðîçóì³â, ùî íàäì³ðíå çáëèæåííÿ
ç Ðîñ³ºþ º çàãðîçîþ ³ñíóâàííþ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Çà ñëîâàìè Áîãäàíà Ãîðèíÿ: Â. Þùåíêî íà éîãî êîìàíäà
ñïðè÷èíèëèñÿ äî òîãî, ùî çðóéíóâàëè
Ðóõ Óêðà¿íè, íàìàãàþ÷èñü ñòâîðèòè íà
éîãî ì³ñöå í³áèòî «Íàøó Óêðà¿íó». Îäíàê, âåëèêîþ êðèâäîþ áóëî á íå äîáà÷àòè êîëîñàëüíèõ îáñÿã³â Â. Þùåíêà,
ÿêèé ï³äîéíÿâ íà ñâ³òëî äåííå ö³ëèé ðÿä
³ñòîðè÷íèõ íå ïîïóëÿðíèõ ïîä³é ñóòî
óêðà¿íñüêîãî õàðàêòåðó, ïðî ÿê³ äîâ³äàëèñÿ íå ëèøå ÷èñëåíí³ óêðà¿íö³, àëå ³
âåñü ñâ³ò. Òîìó ìîñêîâñüê³ êåðìàíè÷³
ïîñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó, ùîá çà âñÿêó
ö³íó íå äîïóñòèòè äî âëàäè Â. Þùåíêà,
äëÿ íèõ áàéäóæå áóëî, ÷è âèéäå ó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ Þ. Òèìîøåíêî ÷è
Â. ßíóêîâè÷. Ùî ñòîñóºòüñÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî, âîíà ïðèâàáëþâàëà íàðîä ñâîºþ
ð³øó÷³ñòþ, ïàëêèìè ïðîìîâàìè, çðåøòîþ, âîíà áóëà ãîëîâíèì äâèãóíîì ó
Ïîìàðàí÷åâ³é ðåâîëþö³¿. Àëå ñâîºþ
íàõàëüí³ñòþ çà âåðõîâåíñòâî äî âëàäè,
ñàìà ñåáå çäèñêâàë³ô³êóâàëà. Ïðè ðîçóìí³é ñï³âïðàö³, áåç âçàºìíîãî âîðîãóâàííÿ, âîíè îáîº ìàëè ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ íà ä³ëîâó ³ êîíñòðóêòèâíó ðîáîòó, ÿêà ìîãëà âèâåñòè Óêðà¿íó ç òóïèêà.
Çàì³ñòü çàñòîñóâàòè îãîëîøåíèé äåâ³ç
«Áàíäèòàì òþðìè» âèéøëî íàâïàêè, áàíäèòàì çàâ³øóâàíî îðäåðè, à íàâ³òü äåêîòðèì çàì³ñòü òþðìè ïðèä³ëþâàíî ïðåñòèæí³ ïîñàäè â äåðæàâ³.
- Ä³éñíî, öå ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ,
êîëè ïàòð³îòè Óêðà¿íè íå îáºäíàí³ ³
íå ìàþòü ñïðîìîæíîñòåé ïîâí³ñòþ
çààíãàæóâàòèñÿ â ïðîöåñ äåðæàâîòâîð÷èé.
- Íå ìîæíà ñåáå îáäóðþâàòè, ò³ëüêè
êîëè îáºäíàþòüñÿ ðîçóìí³ óêðà¿íñüê³
³äåéí³ ïàòð³îòè, ò³ëüêè òîä³ âîíè ñïðîìîæí³ íàâåñòè ëàä ³ ïîðÿäîê â äåðæàâ³.
Íàø íàðîä, áàãàòèé ëþáîâþ äî Â³ò÷èçíè ³ á³äíèé íåíàâèñòþ äî ¿¿ æîðñòîêèõ
âîðîã³â - áîë³ñíî ñòâåðäèòè, àëå öå
ìåæóº äî ïåâíî¿ ì³ðè ç áåçõðåáåòí³ñòþ
òà íåãðàìîòíèì ïðèñòîñóâàíñòâîì. Ëþáèòè Óêðà¿íó ³ ¿¿ êàò³â - çíà÷èòü áóòè
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óêðà¿íöåì ç âèòðóøåíîþ äóøåþ. Óêðà¿- ì³òèíãè, âèãîëîøóâàòè íà íèõ ïîìïåçí³
íó áàãàòî ëþáèòü íàøèõ â³äâåðòèõ ³ ïðîìîâè ïðîòè âëàäè äëÿ ñâîãî åôåêòó
ñêðèòèõ âîðîã³â, àëå êîæåí íà ñâ³é ëàä. ³ òóïîãî ï³àðó. Îñíîâíèì çàâäàííÿì òðå¯¿ ëþáèëè ìîñêîâñüê³ öàð³, ïîëüñüê³ ìàã- áà îðãàí³çóâàòè àëüòåðíàòèâí³ ïðîãðàíàòè, íàâ³òü ëþáèâ ¿¿ Ëåí³í, Ñòàë³í, Êà- ìè, ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ. Íà
ãàíîâè÷, Ã³òëÿð òà ¿¿ ëþáèòü Òàáà÷íèê ç ìîþ äóìêó òðåáà ïðîâîäèòè ì³æíàðîäí³
Àçîðîâèì, ÿê³ ïîó÷óþòü óêðà¿íö³â, ÿê ¿ì êîíôåðåíö³¿, çàïðîøóâàòè íà íèõ åêñëþáèòè ³ çàùî íåíàâèä³òè ð³äíèõ áðàò³â. ïåðò³â, ï³äãîòóâàòè âëàñí³ ïðîïîçèö³¿,
Îáà îñòàíí³, öå åòí³÷í³ íåóêðà¿íö³, ÿê³ ïîêëèêàòè ³íâåñòîð³â ³ ïîêàçàòè ñóñïãëóçóþòü ç êîð³ííî¿ íàö³¿. Òîìó âîíè ³ ³ëüñòâó ñâîº áà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
òàê ñêàæåí³þòü, ùîá íàðîä íå ïîëþáèâ êðà¿íè. Äå äàñòü êîðèñí³ø³ ðåçóëüòàòè,
Óêðà¿íè ëþáîâþ Ñ. Áàíäåðè, ÷è Ðîìàíà ÿê ò³ëüêè êðè÷àòè ïðî çðàäó íàö³îíàëüØóõåâè÷à. ² òóò êîí÷å ïîòð³áíèé ðîçóì, íèõ ³íòåðåñ³â. Îïîçèö³ÿ ïîâèííà çàïðîçà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà ðîçìåæóâà- ïîíóâàòè ñóñï³ëüñòâó ñâ³é ïëàí ðåôîðì,
òè, äå ñïðàâæíÿ, à äå ôàëüøèâà ëþáîâ. ùîá, íàðåøò³, íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³
ßê ïèñàâ íàø âåëèêèé ïðîðîê: «² âñ³ì ïåðåêîíàòè ïðî ñâ³é íàö³îíàëüíèé ïàòíàì âêóï³ íà çåìë³ ºäèíîìèñë³º ïîäàé ³ ð³îòèçì. Ïîâñòàº ïèòàííÿ, äå æ ïîä³ëèáðàòîëþá³º ïîøëè». Çðîäæóºòüñÿ äóì- ñÿ íàø³ íàö³îíàëüí³ ÿñêðàâ³ îñîáèñòîñò³,
êà, ïèñàòè ðåöåïòè ëåãøå, ÿê áðàòè íåâæåæ ìîíîïîëü íà îïîçèö³þ ëèøå â
ë³êè. Êîæåí ç íàñ ðîçóì³º, ùî öå íå òàêà ðóêàõ ò³ëüêüêè ïàí³ Þ. Òèìîøåíêî. Ùîá
ïðîñòà é ëåãêà ñïðàâà, àëå ìè êîí÷å ãëèáøå çÿñóâàòè öþ òåìó, ìåí³ ïðèãàïîâèíí³ ïðîçð³òè, ³íàêøå íàì íå æèòè ó äàâñÿ ëèñò Î. Êîðîòêà, ÿêèé áóâ çàì³ùåâ³ëüí³é äåðæàâ³. Êîæíà âåëèêà ñïðàâà íèé â ãàçåò³ «Äåíü» çà 18 ÷åðâíÿ 2010
âèìàãàº âåëèêèõ çóñèëü. Æèâåìî íà ò³é ðîêó, ³ áóâ â³äïîâ³ääþ, à ôàêòè÷íî äîãðàí³, êîëè âèð³øóºòüñÿ: áóòè ÷è íå áóòè ïîâíåííÿì äî ñòàòò³ Þð³ÿ ×åðáàêà «Âëàâ³ëüí³é Óêðà¿í³, ÷è äàëüøå ñòàòè ïî- äà òåìðÿâè». Äî åï³ãðàôó ëèñòà âèêîðèãíîºì ðîñ³éñüêîãî êîëîí³ÿë³çìó. ×àñ ñòàíî ñëîâà ç êíèãè Ïðèò÷ Ñîëîìîíîâèõ
ñõàìåíóòèñÿ ³ ïîáîðîòè íåäóãè é ÷âàðè - Ñë³ï³ âîæä³ ñë³ïèõ. ßêùî ñåðåä óñ³õ
òà âñÿê³ íåïîðîçóì³ííÿ ïîë³òè÷í³ ³ ñë³ïèõ îäèí âèãóêíå: «ß áà÷ó, ³ä³òü çà
ðåë³ã³éí³ â³äì³ííîñò³ òà îäíèì çáèòèì ìíîþ!» - ³íø³ ï³äóòü. Àäæå âîíè ñë³ï³ é
ôðîíòîì ïðÿìóâàòè íà çáåðåæåííÿ íàíå áà÷àòü, ùî òîé òåæ ñë³ïèé. ² öåé
øî¿ äåðæàâè. Íe çãèíàéìî êîë³í ïåðåä
ñë³ïèé, àëå ³ç çàðîçóì³ë³ñòþ çàâîäèòü ¿õ
íàøèìè âñÿêèìè ðîäèìèìè ïåðåâåðòó ñòðàøíó íîâó êàëóæó. Âî³ñòèíî ó íàñ
íÿìè, â òîìó ïåðåä òèìè, ÿê³ íàì íàâÿâëàäà ñêðàéíî¿ òåìðÿâè, ó í³é ö³ëèé ðÿä
çóþòü öåðêâó, ï³äïîðÿäêîâàíó Ìîñêîâñüñë³ïèõ «âîæä³â». Äî ïåâíî¿ ì³ðè íà ÷îë³
êîìó Ïàòð³ÿðõîâ³, ÿêà íå çàéìàºòüñÿ
³ç ëåãåíäàðíîþ Þë³ºþ Òèìîøåíêî, ÿêà
ðåë³ã³ºþ, à ôàêòè÷íî ïîë³òèêîþ ³ ñòàíîáëîêóâàëà ÷èñëåíí³ ³í³ö³ÿòèâè Â. Þùåíâèòü ïÿòó êîëîíó â íàøîìó íàö³îíàëüêà ³ äîâîäèëà ñèñòåìàòè÷íî äî éîãî
íîìó ðåë³ã³éíîìó æèòò³. Íå ìîæåìî áåç
ïàä³ííÿ, ïðèí³ìàþ÷è òàºìí³ ñîþçè ç
îïîðó ïðèí³ìàòè çëî, êèâàòè ãîëîâîþ ³
àíòèóêðà¿íñüêèìè ñèëàìè ïàðò³¿ ðåã³÷åðãîâèé ðàç ïåðåðîäæóâàòèñÿ íà
îí³â. Äëÿ ìåíå ÿê ßíóêîâè÷, òàê ³ Þ.
íîâ³òí³õ ðàá³â. Ìè æ âæå íà âîë³ ó ñâî¿é
Òèìîøåíêî, öå çîçóëèí³ ÿéöÿ Ìîñêâè,
äåðæàâ³, à íå ó ÿðì³, áîð³ìîñü, áî çàâòðà
âëîæåí³ ó ãí³çäî Óêðà¿íè.
ìîæå ñòàòè çàï³çíî, àáî êîøòóâàòèìå
á³ëüøèõ æåðòâ. Ïîðà ïîøèðþâàòè ñâîþ
- ßðîñëàâå, ñêàæè â ÷îìó ïðîÿâïðàâäó, ÿêà îáºêòèâíî â³äìåæîâóº çëî
ëÿºòüñÿ
ãîëîâíà âèíà íîâîîáðàíîãî
â³ä äîáðà ³ äîáðî â³ä çëà. Ìè çäàòí³ ñàì³ Äóæå ãàðíî,
ùî ïðîßíóêîâè÷à?
òàêèõ ä³òåé
Â³êòîðà
ïèñàòè øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè áåç äîïîìî- ïðåçèäåíòà
äáàþòü ³ â äàëåê³é Êàë³ôîðí³¿
ãè çîâí³øí³õ åòí³÷íèõ ÷óæèõ ³ âîðîæèõ
- Êîæíà ïðîôåñ³ÿ âèìàãàº ïåâíèõ
íàì ñèë. Äîëÿ Óêðà¿íè é äåðæàâíà ñóâåðåíí³ñòü º íàéâèùèì äîáðîì êîæíîãî ç åòè÷íèõ ö³ííîñòåé, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
íàñ. Íå ìîæåìî çàáóòè ³ ïðîñòèòè æè- äàíà ëþäèíà ñïðîìîæíà âèêîíóâàòè
âèì êàòàì òèõ ìèíóëèõ ÷èñëåííèõ çëî- ñâîþ ïðîôåñ³þ. ß íå çáèðàþñÿ äàòè
÷èí³â ³ íå ìîæåìî í³êîëè ³ ï³ä æîäíèì ïîâíó õàðàêòåðèñòèêó Â. ßíóêîâè÷ó, àëå
îãëÿäîì çàáóòè íàøèõ ãåðî¿â, ÿê³ â³ääà- ó ìîºìó â³ä÷óòò³ ó íüîãî íåìàº òèõ åëåâàëè ñâîº ìîëîäå æèòòÿ, îáîðîíÿþ÷è ìåíòàðíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé,
íàðîä ïåðåç âáèâñòâîì ³ äåïîðòàö³ºþ â ÿê³ êîí÷å ïîòð³áí³ ïðîâ³äíèêîâ³ äåðæàäàëåêèé Ñèá³ð ³ ó êîíöòàáîðè. Ïðî âñ³ ö³ âè. Â³çüì³òü äî óâàãè ôàêò, ùî ßíóêîâè÷
ïîä³¿ òðåáà ðîçêàçóâàòè íàøèì ä³òÿì â ùîíàéìåíøå 40 ëþäåé ç íàéáëèæ÷îãî
øêîë³ ³ âäîìà òà â çàñîáàõ ìàñîâîãî ñâîãî îòî÷åííÿ - ïðÿìà ð³äíÿ, áðàòè,
ïåðåêàçó, ùîá íîâ³òí³ êàòè íå âòÿãëè ñåñòðè, ä³òè, áàòüêè, êóìè - îá³éìàþòü
ð³çí³ ïîñàäè â äåðæàâíèõ îðãàíàõ âëàíàñ íà íîâèé çàøìîðã ïîíåâ³ðÿíü.
äè. Ïðî öå ïèøå æóðíàë «Êîððåñïîí- ßêà æ êîíñòðóêòèâíà ðîëü, íà äåíò», ÿêèé öèòóº ÓÍ²ÀÍ. Çà ï³äðàõóíêàòâîþ äóìêó, îïîçèö³¿ â ñó÷àñíèõ ïîä- ìè æóðíàëó, âñ³ ðàçîì âîíè óòâîðþþòü
çàã³í ÷èñåëüí³ñòþ ìàéæå 100 îñ³á. Ïðè³ÿõ â Óêðà¿í³?
÷îìó âèÿâëåí³ âèäàííÿì ñïîð³äíåí³ ãðó- Â ïåðøó ÷åðãó, îïîçèö³ÿ ïîâèííà ïè - ëèøå ÷àñòèíà âåëèêî¿ é äðóæíüî¿
îáºäíàòèñÿ ³ çðîçóì³òè çàãðîçó, ùî ¿¿ «ðåã³îíàëüíî¿ ðîäèíè», â ÿê³é íå âðàõîáåçä³ÿëüí³ñòü ìîæå äîâåñòè äî âòðàòè âàí³ óçè ÷èíîâíèê³â íà ðàíã íèæñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè. Àëå íå îáºäíà- ÷å, í³æ êåð³âíèêè Êàá³íåòó
òèñÿ äëÿ òîãî, ùîá âèêëþ÷íî ïðîâîäèòè Ì³í³ñòð³â ³ íàðîäí³ äåïóòàòè.

ëèïåíü, 2010
Äî éîãî íåãàòèâíèõ ì³æ ³íøèì ðèñ öå
âæå íå ëèøå íèçüêèé ³íòåëåêòóàëüíèé
ð³âåíü, ÿêèé âèêëèêàº ãóìîð ó ïåðåêðó÷óâàíí³ íàçâ êðà¿í, àëå ³ ä³¿ òà çàÿâè ïàíà
ßíóêîâè÷à ïîíèæóþòü éîãî ³ íàøó êðà¿íó. Ïðèãàäàéìî, ÿê â³í â Ñòðàñáóðç³
ñêëàâ çàÿâó, â ÿê³é çàïåðå÷èâ, ùî Ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ íå áóâ ãåíîöèäîì - öå
áðåõíÿ. Ï³äïèñàâ õàðê³âñüêó óãîäó ç
Ðîñ³ºþ, ùîäî ïåðåáóâàííÿ ÷îðíîìîðñüêîãî ôëîòó ó Ñåâàñòîïîëþ àæ äî 2042
ðîêó, òèì äîâ³â ñâîþ ñëóæàëü÷ó ðîëü
ïåðåä Ðîñ³ºþ. ×èíèòü òèñê íà ìåä³ÿ ³
ï³òòàêóº çà ïðîðîñ³éñüêèì ïñåâäî ³äåîëîãàìè ïðî îäèí íàðîä. À âæå ðàçþ÷èìè º éîãî êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ íà äåðæàâí³ ïîñàäè â Óêðà¿í³ òà íà äèïëîìàòè÷í³ ïîñàäè â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó íå
êîìïåòåíòíèõ ñëóæáîâö³â. Ï³òðèìóº àáñóðäàëüí³ ð³øåííÿ â ãóìàí³òàðí³é ñôåð³
òà íå ðîçóì³º ³ñòîòè ïåðåïðîâàäæåííÿ
íåîáõ³äíèõ ðåôîðì. Ï³äòðèìóº êîðóïö³îíåð³â ³ íå çäàòíèé âèäàòè ¿ì â³éíó, áî
ñàì êîðóïö³îíåð ³ ïðîòè ñåáå ñàì íå
ìîæå âîþâàòè. Â³í ïîñò³éíî ³ãíîðóº
Êîíñòèòóö³þ é çàêîíè Óêðà¿íè òà íåãàòèâíèé éîãî âïëèâ íà ñóäè ³ ´ëîðåô³êóº
öåðêâó ï³äïîðÿäêîâàíó Ìîñêîâñüêîìó
Ïàòð³ÿðõîâ³, ÿêèé âòðó÷óºòüñÿ ó âíóòð³øíþ ïîë³òèêó Óêðà¿íè. Â³äìîâà Óêðà¿íè
â³ä ÍÀÒÎ ³ çáàãà÷åíîãî óðàíó, çíèùåíî
óêðà¿íîìîâí³ âèäàâíèöòâà. Â³äêðèòå
ñïðèÿííÿ ÐÔ â ïîñèëåíîìó åêîíîì³÷íî-ïîë³òè÷íîìó òà ìîâíî-êóëüòóðíîìó
íàñòóï³ íà Óêðà¿íó. Íàâ³òü íå ðåàãóº íà
òàê³ àíòèäåðæàâí³ çàÿâè, ÿê³ ãîëîñÿòü
íèí³øí³é îë³ãàðõ - Â³êòîð Ò³õîíîâ, â³öåïðåìºð ³ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà Âîëîäèìèð Ñåìèíîæåíêî, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ñóâåðåí³òåò äåðæàâè ïðîì³íÿòè íà ôåäåðàë³çì. Íå ñïîñ³á ïåðåðàõîâóâàòè âñ³ ïðîâèíè ßíóêîâè÷à, ÿêèõ íàìíîæèëîñÿ ïðîòÿãîì éîãî êàäåíö³¿.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ªâðîï³ Â³êòîð ßíóêîâè÷ íà ïîñàä³ Ïðåçèäåíòà, îäèí ç
íàéñëàáøèõ ñåðåä êðà¿í.
- Ñêàæè ÿêà îï³í³ÿ, ùîäî ì³í³ñòðà
îñâ³òè òà íàóêè â Óêðà¿í³ - Äìèòðà
Òàáà÷íèêà?

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ
- Òàêîãî ì³í³ñòðà ìîãëà ïðèçíà÷èòè
ò³ëüêè îêóïàö³éíà âëàäà â Óêðà¿í³. Öåé
áóâøèé ïàðò³éíèé ÷èíîâíèê, äîçâîëÿº
ñîá³ çà âåëèêèìè ïëå÷èìà ßíóêîâè÷à
ðîáèòè êàðîã³äí³ â÷èíêè, çà ÿê³ áóäü â
ÿê³é ºâðîïåéñüê³é êðà¿í³ âæå áóâ áè
äàâíî ó âÿçíèö³. Â³í íå ëèøå ñêîìïðîì³òîâàíà îñîáà, ÿêà ïðå÷åòíà äî êðàä³æîê àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, àëå â³í â ïåðøó ÷åðãó ñòðàøíèé óêðà¿íîôîá, çíåâàæàº ³ çíåö³íþº óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³
ö³ííîñò³. Ãàíüáëèâî â³äíîñèòüñÿ äî óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà äóõîâíî¿ êóëüòóðè.
Ìîæíà ëèøå ïðèãàäàòè Ä. Òàáà÷íèêó,
ùî ôàøèçì íå ïî÷èíàºòüñÿ ç êîíöòàáîð³â, â³í ïî÷èíàºòüñÿ ³ç çíåâàãè ìîâè,
êóëüòóðè íàðîäó, à çàâåðøóºòüñÿ ñòàä³ºþ ÿêèé íîñèòü çíàìåíà ôàøèçìó.
Óêðà¿íñüêèé íàðîä ïåðåæèâ ê³ëüêà êîëîí³ÿëüíèõ ôàøèçì³â. Òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â,
à â òîìó ïðîâ³äíèê ÎÓÍ Ñòåïàí Áàíäåðà
áóâ âÿçíåì ã³òëåð³âñüêîãî êîíöòàáîðó.
Òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â, à â òîìó Âàñèëü Ñòóñ
êàðàëèñÿ â êîíöòàáîðàõ ñîâºòñüêèõ. Ä.
Òàáà÷íèê ÿê åòí³÷íèé ºâðåé ïîâèíåí ö³
çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçóì³òè ãëèáøå, áî öþ
òðàãåä³þ ïåðåæèâàâ ³ éîãî êîð³ííèé
íàðîä.
- ßê ñïðèéíÿëè ëþäè âèñòóï Â.
ßíóêîâè÷à ó "100-äí³â" éîãî íà ïîñàä³ ïðåçèäåíòà?
- Êîðîòêî êàæó÷è, - öå áóâ òåàòð
àáñóðäó é ïîë³òè÷íå ëèöåì³ðñòâî, çà÷èòàíå ó çâåðíåííþ äî íàðîäó. Ó öüîìó
âèñòóï³ ç ñîâºòñüêîþ ìàíåðîþ ñàì ïðåçèäåíò ßíóêîâè÷ çàõîïëþâàâñÿ ðàä³ñíèìè çäîáóòêàìè, ÿê³ âèïëèâàþòü ç
â³äíîâëåíèõ êîíòàêò³â ç Ðîñ³ºþ òà çà
çâè÷êîþ àòàêóâàâ òèõ, õòî íå äîîö³íþº
éîãî äîñÿãíåíü. Àëå ì³ñöÿìè ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í ñàì íå ðîçóì³â òå,
ùî ÷èòàâ. Â. ßíóêîâè÷ - öå äèâíà ëþäèíà ðàäÿíñüêî¿ êðîâ³, ïîñëóøíà
êðåìë³âñüê³é âëàä³. Êîæíà çäîðîâî ìèñëÿ÷à ëþäèíà áà÷èòü, ùî òàêèé ïî ñóò³
ïðî³ìïåðñüêèé ïðîåêò ñóïåðå÷èòü óêðà¿íñüêèì íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì ³
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ïåðåêðåñëþº âñ³ óñï³øí³ íàïðàöþâàííÿ Óêðà¿íè çà îñòàíí³ 18 ðîê³â. Íèí³øíÿ
âëàäà â Óêðà¿í³, íà æàëü, ãîòîâà ðîçãëÿäàòè ïðîïîçèö³¿, à íàñïðàâä³ - âêàç³âêè,
çà ÿêèìè â óêðà¿íö³â ïðàãíóòü çàáðàòè
íàö³îíàëüíó äóõîâíó ³ ìàòåð³àëüíó
âëàñí³ñòü. Ïðîòå ç òèì íå õî÷óòü ìèðèòèñÿ ì³ëüéîíè âîëåëþáíèõ óêðà¿íö³â ç
ïîãëÿäàìè ßíóêîâè÷à ç Àçàðîâèì, Ò³õîíîâèì ç Òàáà÷íèêîì, Ñåìèíîæåíêîì
òà ïåðåâåðòíèì Ëèòâèíîì. Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, öå íàö³îíàëüíèé ñîðîì ³
ãàíüáà, öÿ êîìàíäà ïîì³òíî ïõàº Óêðà¿íó â ïðîâàëëÿ. Ðåæèì ßíóêîâè÷à ïåðåòâîðèâñÿ íà ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ íàøî¿
äåðæàâè. Ùîá çàáåçïå÷èòè ïðèõèëüí³ñòü êðåìë³âñüêèõ íà÷àëüíèê³â,
íîâà âëàäà, ï³ñëÿ òîðã³âë³ óêðà¿íñüêîþ
òåðèòîð³ºþ, âæå ãîòîâà â³ääàòè àâ³àáóä³âíó ãàëóçü òà àòîìíó åíåðãåòèêó, à
«Íàôòîãàç» ïîäàðóâàòè «Ãàçïðîìó». Íà
äîãîäó ìîñêîâñüêèì ïîêðîâèòåëÿì àíòèóêðà¿íñüêèé ðåæèì ßíóêîâè÷à âåäå
íàñòóï íà óêðà¿íñüêó ìîâó, ñâîáîäó
ñëîâà, ïåðåêðåñëþº ïåðñïåêòèâè ºâðîïåéñüêîãî ðîçâèòêó, ôàëüñèô³êóº ³ñòîð³þ Óêðà¿íè. «Ðàáè, ïîäíîæêè, ãðÿçü
Ìîñêâè», - ñàìå ïðî òàêèõ ïèñàâ âåëèêèé Òàðàñ. Âñå öå â³äáóâàºòüñÿ çà êðåìë³âñüêèì ñöåíàð³ºì ïåðåòâîðåííÿ Óêðà¿íè ç íåçàëåæíî¿ äåðæàâè íà ðîñ³éñüêó ãóáåðí³þ. Òåïåð, êîëè íàä Óêðà¿íîþ ÿê íåçàëåæíîþ òà äåìîêðàòè÷íîþ äåðæàâîþ íàâèñëà ñìåðòåëüíà
íåáåçïåêà 5 òðàâíÿ 2010 ð. Ó Ñï³ëö³
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè ñòâîðåíî Íàðîäíèé Êîì³òåò Ïîðÿòóíêó Óêðà¿íè. Ìåòà
Êîì³òåòó: â³äñòîþâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³ é ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè; çàõèñò ñâîáîä ³ ã³äíîñò³ ãðîìàäÿí.
- ßêæå âèéòè ç ïîëîíó ßíóêîâè÷à
³ éîãî àíòèóêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè,
ÿêùî ó ¿õí³õ ðóêàõ îäíî÷àñíî ³ Áàïêîâà, ³ Êàáì³í, îáëàñí³ é óñ³õ ð³âí³â
àäì³í³ñòðàö³¿, Ãåíïðîêóðàòóðà ÌÂÑ-ÑÁÓ-Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè,
á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³ íà ÷îë³ «êóäè
â³òåð ïîâ³º" - Ëèòâèíîì, êîíðîëü
íàä á³ëüø³ñòþ ñóä³â ³ òàð÷à â Êðåìë³?
- Äëÿ íàðîäó Óêðà¿íè òàð÷îþ º ñòàòòÿ 17 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà çàõèùàº
ñóâåðåí³òåò ³ äåðæàâíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè â óñ³õ àñïåêòàõ áåçïåêè ³ íàéãîëîâí³øå ñóâåðåí³òåò äåðæàâè. Êîíñòèòóö³ÿ äàº ïðàâî ³ çîáîâÿçóº ñòàòè íà
çàõèñò ñâî¿õ ïðàâ ³ â³ä âîë³ òà ñâ³äîìîñò³
ìàñ òà ðîçóìó êåð³âíèöòâà îïîçèö³¿
çàëåæèòü óñï³õ. Óñå, ùî ñêàçàíå âèùå
ìàðíîòà, ïîð³âíþþ÷è ç ñèëîþ íàðîäó.
Âëàäà òîãî ïàí³÷íî áî¿òüñÿ, áî êðèì³íàëüíà âëàäà ðîçóì³º ìîâó ñèëè. Âîíà
ñèëüíà òîìó, ùî ìè ñëàáê³. ßêùî ö³ëå
ñóñï³ëüñòâî ñòàíå íà çàõèñò äåðæàâíèõ
³íòåðåñ³â, ïåðåä éîãî íàòèñêîì âëàäà
çäàñòüñÿ. Äîëÿ Óêðà¿íè - â íàøèõ ðóêàõ. ªäíàéìîñÿ! Ïðàâäà çà íàðîäîì, ³
â³í ïåðåìîæå ³ Óêðà¿íà ñòàíå óêðà¿íñüêîþ.
Äÿêóþ, ³íòåðâþ çàïèñàâ - ä-ð
Ìàðÿí ÊÎÂÀËÜÑÜÊÈÉ.
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ÀÄÐÅÑÈ ÄÎÁÐÎÒÈ

ÄÎÁÐÎÄ²É ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÅÍÊÎ Ç ÑØÀ ÇÐÎÁÈÂ ÄÎÁÐÅ Ä²ËÎ
ÄËß ÑÈÐ²Ò Ó Ñ²×ÅÑËÀÂ² Â ÏÀÌßÒÜ ÉÎÃÎ ÄÎÐÎÃÎ¯ ÄÐÓÆÈÍÈ Ë²ÄÈ
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé îáëàñíèé äèòÿ÷èé áóäèíîê äëÿ ä³òåé ç âðîäæåíèìè
³ ïðèäáàíèìè âàäàìè ô³íàíñóºòüñÿ íèí³
äåðæàâîþ õ³áà-ùî íà ïîëîâèíó â³ä

ïîòð³áíîãî. Çàðïëàòíÿ ïåðñîíàëó, õàð÷óâàííÿ ñèð³ò, îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè - îñü íà ùî â
îñíîâíîìó âèñòà÷àº áþäæåòíèõ êîøò³â.
Òàêèì ä³òÿì âêðàé
ïîòð³áí³ ë³êóâàëüí³
ô³çè÷í³ âïðàâè.

Òîìó òàê âàæëèâà äëÿ îáä³ëåíèõ äîëåþ
ä³òåé äîïîìîãà ëþäåé íå áàéäóæèõ, ç
ïðàâäèâî õðèñòèÿíñüêîþ íàñòàíîâîþ.
Âæå íå îäèí ð³ê ðåäàêö³ÿ áþëåòåíÿ
«Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò» º
òàêèì ñîá³ ì³ñòî÷êîì áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè ç áîêó óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ÑØÀ
òà Êàíàäè Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó äëÿ ä³òåé ç
âðîäæåíèìè òà ïðèäáàíèìè ô³çè÷íèìè
âàäàìè. Çà öåé ÷àñ çðîáëåíî âæå ÷èìàëî íà äîáðî îáä³ëåíèõ äîëåþ ä³òåé.
Àäæå ìè ïîñò³éíî íàìàãàºìîñÿ ³íôîðìóâàòè äîáðî÷èíö³â ïðî íàéá³ëüø íåîáõ³äíå äëÿ ñ³÷åñëàâñüêèõ ñèð³ò-êàë³ê. ²
îñü îäíà ç îñòàíí³õ äîáðî÷èííèõ àêö³é,
êîòðó áóëî çä³éñíåíî çàâäÿêè äîáðîä³þ Îëåêñàíäðó Êðèâåíêó ç Àð³çîíè
(ÑØÀ) ó ïàìÿòü éîãî äîðîãî¿ äðóæèíè
Ë³ä³¿: çàâäÿêè æåðòîâíîñò³ óêðà¿íöÿ ç
ÑØÀ äî ñèðîòèíöþ ðåäàêö³ÿ äîðó÷èëà
ðåàá³ë³òàö³éíèé òðåíàæåð.
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