
Багряного отримало з нагоди 35-річної діяльності Фундації у світі, була і коротка інфор-
мація про заплановане вручення премії Івана Багряного пану Олексію Коновалу. Можна 
сказати, що про цю подію було зазначено лише одним рядком: «... довголітньому скарб-
нику і редактору «Бюлетеня», котрий з`являється в «Свободі».

Докладніше про Олексія Коновала в дописі Фіделя Сухоноса на 34 сторінці.

Серед кореспонденцій, котрі представництво Січеславського відділення Фундації 





�������	
��
����
���

����� ��������	

�������	������
�����	��
������������

�������	
�����������
���������
�� ��� ���	�

������� ����� ���� ��	
��� ���
����������������	��������	�
������ !������"#��$"�%��
���

����� ��� �&�'(	�) �	�)
�*�

��� � ��� ! ���� ���+� �,�%�
(	���)
� ��*���(� � ������-"��
���� �����

�������� ��������
� *�������
*� .�$% !� ����� ���� �/	���� �
�
��0�� 1	��� �%�(��	���$)��2
(��$�('	�) ������

��� ���
������� �����!� �������
�3(��$����4 ������

����������3���*������	��
 !
����������,%���$)������	�.2�(�
��%����$"����%
��� �����

���  �!����� �����(	��
��0�� !
����������/�(��%��$��
���.	$) 
(��"���% .%(��
% � ���� ����

�������"�������#����,�"������
��5%��$� !����������6789:;�89<9
=>=?@A; ����������

$����� ���%	&#��� � ��$	
���(�
B�$
%$CDB1)��%��1��������
�	����E��� �(���� F.�$)��$�

�$)
���)�	�	��*��� !������'����(
)'�����B�����	.	������)(��� !
$����� ���%	&#��� �/��(��'%����
������G	�(	$HH�� !����	���*�(
+�+�� ��%����F�1�"  ������  �  (	�
��
��������  ���$) �	(�*�*� !
������'����)'�����B	��"�
� �
���
E��,�� !���$��������%	&#����IJ�
����" ��(F����H ���(�" + ��$)��
�	(��.�$) �� �������	
�����
�
KKL�� �
��
������

$����� ���%	&#��� ���������
(F����
��	������*��
 !�,���(
���
����������� 
� ��

-�.���/�0�	���G����	�	F�
	�
��� �� 
��
�� ����

��������� ��3����.$���F��$%�
*� !� D/�	F	���1�" MNO����*���
��D!���#+��12����DB�((���������
���%�
��
�D� 
�� ��

,�� 3��4
��� ,�� /���#����#�	0
�P���
	���"����)Q �
����

�������*�����&#�D�(�������
����D+ DR�������D! ���� ���2���	�
DG� �����$��) % ����� F	$	��*�
(���D�� ����
� ����

5�������'�#����5�$��%#�$��
���5��S�� �� ������ ����

,�� 6����#��� �,	
�	� �����0
��$�(���� ! ��$�(� ���������!
����� ����� ���� �TU ��
�� 
�$�H#
%���2�� �� F(�.%�
�� �� ����� ����

������������/�$���$�*����'���
��(��
�($"����	.�	*���% !
��� � � ���#����� �/�	���� ���*�(� �
������ ����

5��"�����#�	0��5��0��G�
�	$)�
G��
���" �� �
���� ����

����� � ��VW��
��(�"$)�����
X%�(�1�0 !  ��� �!����� �  �3��$%�
'	����(F��
��$	
��#5������
$% �������

���	���� �!�����D����*��"��
����
D�����

 �� -�2���#�	0��1�� -	4�	���� ��
7	'� *%����� ��� ��

G%(����) ����(�� ����%! �	
�
$������� ������������	�

�������	

��������������������������������������� �!�������"#

�$��������������%&��'��	��!����(���� ����$���)�(�� ���������#
���� �)�����)�* ���'����(������'�����+��������",�-����������
���������"�����$�(��� ���'������$��(����'�$�,��.��������#
������������/�����(�+��+� ��0������1��+�0�����2����+�"'�3

����4��'����5'�3������������67�������������������$�����'�3�#
�"'�������"$����'�������'����(������ ����*$������(���+�$�
����'�������������*3���1����#�89������������:,
!�������$�������;������+� �����	

���������������������������������������������������������������������� �!"�

���������������� !"#�$!%���!	&�
��'�� !� ���������'�� (���� �#)�)(
���*+�*,(����&��'��-.! ����&�#/�!��
�!%�/�#/� ���)#)()0� 1�	����(� +#��	�
2��)� ��#�(� 3 #���4��� 5�!���� 1��
�����'��3 �6��� !�.78��7)��)!)� ���
)� (� 9$:� ���*;�*<���! !� � (�#	#
3�"� �!�� ���)�(�!���� ��� ����'�� =���
	�=� >! ����&��'�� �#�(�

-9��3 �3�) ���&�#/� �!%���!	&�
�#/�(���� �#)�)� ���*;�*<���! !� ) !�
"#%�/���3�") #�(4�)�����5�?�5�#�5�.78�
���!'�	��#��+�*2�*1�	��������@!'!)�
�3�	&�#>� �!(���#>� ��)� ����� �!=)&
6�5#���)�>����#/� 6!�(	&)�)� 9$:� )!
6!�(	&)�)�  !��)������������� )�>���#
.78��5�� ��!��3�"������!3 ���#�3�"'��
)���#��3�%�!	��)��A�-7��!��� !��)��("�
���#%)��0��-9�#'(�#������ '�(�)!����
�#� 	�)!	&�#>� !3! !)��0�� -7������!0�
���)� � .78� 3 �6�� 2�*B�*C #�%��� 4
'�	���=� �!��!	&�����)�"#����
�������� +����)� �)�!� ����)#� �� �!(�#
:� !��#� 5� !� ����������� )�>���#�� !
3 �6��� #���9$:�D�;�*9E( �����;�+�*
1�) ����� F� �	��#� %�4�� ��������

$#��� .78� ���*+�*,(����&��'�� )!
9$:� ���*;�*<���! !� �� ()&� (�!�)&� (
�3�	&���(� 3 ���)�� GH+1:B�� 3 #����
�����(� ��"� ��5!%��� ��  �5�#)�(

!� ���������������)#���(���� �#)�)!>
C!5!>�)!�(�� ������ )!� :� !��#�� �!
3�") #��#� $!%���!	&��'�� %��) (
!� ���������������)#���	�"��:� !��#
3 ���"��� �#�	!"!��� ���>� �#���� 3 ��
��"�)&� I� ���(� ��	�"�E�(� �!(�����
3 !�)#��(� ���6� ��%�=� -J="#�!� �
������0�

C�	��)#��9��3 �3�) ���&��'���!�
%���!	&��'�� (���� �#)�)(� ���*;�<���
�! !�I# ����)!4�$!%���!	&�#/�!� ��
�������#/� (���� �#)�)� ���*+�� ,(�
����&��'�� 5� ���	�)���� =��	�4��� @!�
E!4��� /��(� 3�"!	&�#>� )�� �#>
(�3�>��� �� 3 �"��E����� 3	�"���
�3��3 !%�� 5� 9$:K

�������1��������$�����	
�*	������

����������������

�
�

��
�

�
�
	


�
�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�������	
��
��������� ��



2 Бористен, № 7, 2010 р.

•

Урочистий ректорський 
прийом переможців 
Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади відбув-
ся 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 ви-
бороли призові місця. Най-
почесніші перемоги – ди-
пломи І ступеню – привезли 
до alma mater Павло Книш (з 
теоретичної механіки), Мар-
гарита Агафонова (з китай-
ської мови) і Костянтин Мі-
рошниченко (з економічної 
інформатики). Ще п’ятеро 
студентів отримали дипломи 
другого ступеня, десятеро 
– третього. Найуспішнішим 
був рік для факультетів укра-
їнської й іноземної філоло-
гії та мистецтвознавства, 

механіко-математичного, 
соціально-гуманітарного, 
систем і засобів масової кому-
нікації, економічного, геолого-
географічного і хімічного. Усіх 
переможців разом із керівни-
ками вітали у Науковій бібліо-
теці ДНУ.

«Сьогодні ми започатко-
вуємо нову університетську 
традицію: віднині щороку 
переможці Всеукраїнської 
студентської олімпіади отри-
муватимуть знак „Відмінник 
ДНУ”, – наголосив ректор Ми-
кола Вікторович Поляков. – Ми 
впевнені, що це лише перша 
така нагорода у вашому житті, 
будуть і більш почесні, але від-
знака, отримана в студентські 
роки, завжди буде найбільш 
пам’ятною». 

Викладачам-тренерам і 
кураторам груп було оголо-
шено подяку за наукове керів-

ництво та успішну підготовку 
переможців. «Ви щасливі ви-
кладачі, тому що на вашому 
небосхилі засяяли такі зіроч-
ки, – звернувся Микола Вікто-
рович до колег. – Це, безсум-
нівно, талановиті діти, з якими 
цікаво працювати, віддавати 
їм часточку себе і своїх знань, 
бачити, як зростають «зернят-
ка» любові до науки, посіяні в 
їхні душі». 

Наймолодшим трене-
ром студентської коман-
ди був аспірант механіко-
математичного факультету 
Дмитро Скороходов, у недав-
ньому сам неодноразовий пе-
реможець всеукраїнських та 
всесвітніх олімпіад з матема-
тики. Восени він достроково 
захищатиме в ДНУ кандидат-
ську дисертацію, з радістю 
займається зі студентами, 
майже однолітками. 

Багато слів вдячності на 
адресу викладачів було ска-
зано і переможцями. «В олім-
піаді 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. Звичай-
но, це певне досягнення для 
мене і для викладачів мех-
мату. 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 еконо-
мічного факультету ДНУ Кос-
тянтин Мірошниченко так по-
яснює свої успіхи: «Сьогодні 
досить актуальними є інфор-
маційні технології та їх засто-
сування в економіці, що мене 
дуже цікавить. Я маю великий 
досвід участі у всеукраїнських 
та міжнародних олімпіадах, і 
цього разу нарешті вдалося 
досягнути своєї мети – ви-
бороти перше місце. Олім-
піада – це та стихія, де я по-
чуваю себе найкомфортніше, 
коли за обмежений проміжок 
часу треба розв’язати багато 
завдань, показати свій ре-
альний рівень на фоні інших 
конкурентів. Такі умови мо-
білізують і допомагають роз-
крити найкращі якості».

Закінчилися урочистос-
ті солодким подарунком від 
студентів кафедри загальної 
хімії та харчових технологій: 
вони привітали усіх присут-
ніх власноруч виготовленими 
смачним тортом, тістечками і 
напоями. 

Інформаційно-аналітичне 
агентство 

ДНУ ім.О.Гончара.

СТУДЕНТСЬКІ  НАГОРОДИ – 
НАЙПАМ’ЯТНІШІ

ТИЖДЕНЬ  ЧЕСЬКОГО 
КІНО  В  НГУ

У рамках Кіноклубу НГУ пройшов тиждень 
чеського кіно. Стрічка «Магазин на площі» 
режисера Яна Кадара транслювалася на від-
критті показу фільмів «нової чеської хвилі».

Національний гірничий університет вже 
давно став одним з культурних осередків 
Дніпропетровщини. Перший секретар По-
сольства Республіки Чехії Володимир Ка-
рол на зустрічі з ректором НГУ, академіком 
НАН України Геннадієм Півняком говорив не 
тільки про приємність цього культурного за-
ходу, а й можливість подальшої співпраці у 
сфері освіти і науки. Студентська молодь 
зацікавилась чеським кінематографом.

Наразі пройшли два фільми. Після «Мага-
зину на площі» транслювалась стрічка «Мар-
гаритки» (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 перетво-
рилась у своєрідний кінозал, де збиралися 
молоді цінувальники кіно.

На світлині: перший секретар Посольства Республіки Чехії Володи-
мир КАРОЛ на зустрічі з ректором НГУ, академіком НАН України Генна-
дієм ПІВНЯКОМ.

•Інфоцентр НГУ.



3Бористен, № 7, 2010 р.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ЦЕНТР
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Ушосте в Націо-
нальному гірничому 
університеті пройшов 
справжній випускний 
бал. Далеко не у кож-
ному навчальному за-
кладі проходить таке 
свято, надзвичайно 
схоже на класичний 
бал минулих століть. 
Зазвичай до участі у 
ньому запрошуються 
кращі з кращих випус-
кники.

.... Фойє пере-
творилося на бальну 
залу... Пливуть у гар-
них сукнях і костюмах у 
поважному менуеті, за-
пальній польці і веселій 
мазурці, і, звичайно, у 
вальсі юнаки й дівчата. 
Зачаровані гості... Сам 
ректор з деканами... 
Радість уперемішку з 

хвилюванням... Цього-
рік бал-2010 пройшов 
під егідою Асоціації ви-
пускників НГУ.

Прикрасив урочисту 
подію чудовий музичний 
супровід: симфонічний 
оркестр Дніпропетров-
ського академічного 
театру опери й балету 
під керівництвом голов-
ного диригента, народ-
ного артиста України 
Володимира Гаркуші 
та солісти-співаки Дні-
пропетровського опер-
ного театру Олександр 
Сергєєв та Ольга Ус. 
На честь випускно-
го балу мудрі та добрі 
наставники студентів 
- викладачі, декани, їх 
заступники і представ-
ники факультетів при-
готували випускникам 

приємні сюрпризи: На 
кожному факультеті 
за різними критеріями 
було визначено випус-
кника або випускницю 
2010 року, які претенду-
вали на звання Кращого 
серед випускників усьо-
го університету у різних 
номінаціях. У конкурсі 
брали участь 26 випус-
кників з 9 факультетів. 
Отже, переможцями 
у номінації «За палке 
прагнення до знань» 
стали студент гірничо-
го факультету Сергій 
Тюленів та студент фа-
культету будівництва 
Максим Середін, а пе-
реможцями у номінації 
«За активну життєву по-
зицію» було оголошено 
студентку фінансово-
економічного фа-
культету Ольгу Ярош 
і студента механіко-
машинобудівного фа-
культету Сергія Ткачука.

Упродовж свят-
кування велася пря-
ма трансляція балу на 
екрані біля входу до 1-го 
корпусу НГУ. Екран при-

вернув увагу численних 
жителів міста, і в першу 
чергу родичів випускни-
ків гірничого.

Проте на цьому 
сюрпризи не закін-
чувались. Маріанна 
Зінченко, випускниця 
електротехнічного фа-
культету, Павло Тим-
офієнко (ГРФ), Максим 
Грищенко (ФМ) і ви-
пускник юридичного 
факультету Ілля Бон-
дар отримали пам'ятне 
фото з ректором НГУ 
Геннадієм Григорови-
чем Півняком особисто 
з його рук!

Після нагороджен-
ня переможців за до-
брою традицією відбу-
лось урочисте вручення 
пам'ятного подарунку 
Національного гірни-
чого університету від 
вдячних випускників 
2010 року.

І, звичайно ж, на-
прикінці цього феє-
ричного свята мецена-
том балу, директором 
Дніпропетровського 
регіонального управ-

ління «Приватбанку» 
Володимиром Ма-
цаком було обрано 
найчарівнішу пару ви-
пускного балу 2010 
- Короля і Королеву! 
Лунає останній уні-
верситетський вальс у 
виконанні Олександра 
Сергєєва. Прощальний 
танець розпочинають 
Король (Євген Бон-
даренко, фінансово-
економічний факуль-
тет) та Королева (Юлія 
Павлова, факультет 
менеджменту).

...Невблаганно ле-
тить час і ось уже зали-
шились лічені хвилини 
до прощання з універ-
ситетом, коли студен-
ти ступлять за рідний, 
до щему в серці знайо-
мий, поріг у бурхливе 
доросле життя.

Бал 2010 пролетів 
синім птахом мрії, але 
реально  підтвердив, 
що  він став невід'ємною 
частиною нашого гір-
ничого бренду. 

Інфоцентр НГУ.

РОМАНТИКА 
ГІРНИЧОГО 

БАЛУ

У рамках святкування Дня 
науки в Україні у Палаці 
студентів ДНУ пройшло 

засідання членів ради сек-
цій фізико-математичних та 
біологічних наук Придніпров-
ського регіонального науко-
вого центру (ПНЦ) Національ-
ної академії наук України, 
який охоплює найавторитет-
ніших науковців з трьох об-
ластей – Дніпропетровської, 
Запорізької та Кіровоград-
ської. Всього в країні існує 
шість таких центрів. Голов-
ною метою діяльності ПНЦ є 
сприяння розвитку пріори-
тетних наукових досліджень 
з урахуванням особливостей 
і специфічних проблем ре-
гіону, забезпеченню плано-
вої підготовки наукових та 
науково-педагогічних кадрів, 
в тому числі вищої кваліфіка-
ції, входженню в національні 
та міжнародні програми шля-
хом виконання наукових та 
науково-технічних проектів, 
проведенню наукових експер-
тиз різного призначення, по-
данню своєчасної інформації 
про досягнення національної 
та світової науки і перспектив 
її розвитку, підвищенню ролі 
науки в розвитку суспільства 
тощо. Придніпровський ре-
гіон як один з надпотужних 
промислових та сільськогос-
подарських центрів держави 
має великий потенціал і влас-
ні програми розвитку. Спри-
яння виконанню цих програм, 
створення нових перспектив-
них напрямків наукової діяль-
ності також є одним з осно-
вних завдань ПНЦ. 

Цього року Президією 
НАН був затверджений но-
вий склад керівництва При-
дніпровського центру, до 
якого увійшли провідні вчені 
університетів і наукових уста-
нов регіону. Відтепер секцію 
фізико-математичних і сек-
цію біологічних наук очоли-
ли відомі далеко за межами 
країни науковці з Дніпропе-
тровського національного 
університету імені Олеся Гон-
чара, професори факуль-
тету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем ДНУ – 
доктор фізико-математичних 
наук, заслужений діяч науки 
і техніки України, завідувач 
кафедри квантової макрофі-
зики Володимир Васильович 
Скалозуб і доктор біологічних 
наук, завідувач кафедри екс-
периментальної фізики Сер-
гій Михайлович Корогод. Ці 
добре знані у відповідних га-
лузях фахівці мають великий 
досвід з виконання наукових 

міжнародних проектів і підго-
товки висококваліфікованих 
науково-педагогічних кадрів. 

На порядку денному збо-
рів стояло знайомство акти-
ву секцій зі станом справ у 
фізико-математичних і біо-
логічних дослідженнях регіо-
ну, формування поточних та 
перспективних планів діяль-
ності, налагодження наукових 
та особистих контактів; були 
обговорені наступні кроки 
сумісної роботи в реаліза-
ції регіональних і державних 
програм, у тому числі освіт-
ніх, можливості входження 
до міжнародних проектів. 
Представники ініціативної 
групи секцій розповіли про 
науковий потенціал своїх об-
ластей.

Професор В.В.Скалозуб 
проінформував товариство, 
що тиждень тому міністер-
ство юстиції України заре-
єструвало нову громадську 
організацію – Дніпропетров-

ський центр фундаменталь-
них досліджень (ДЦФД), 
який має сконцентрувати в 
собі найкращі наукові кадри 
Придніпров’я. „Основним 
напрямом діяльності Центру 
буде проведення на світово-
му рівні фундаментальних і 
прикладних досліджень в га-
лузі теоретичної фізики, біо-
логії, медицини, економіки, 
інформаційних технологій, а 
також підготовка моногра-
фічної літератури, підручни-
ків, навчальних посібників та 
багато іншого, – наголосив 
Володимир Васильович. – Як 
одне з найважливіших за-
вдань перед ДЦФД постає 
всебічне сприяння розвитку 
і підтримка молодих вчених. 
Взагалі, центри такого типу 
відкриваються по всьому сві-
ту, а в Україні це перший”.

Інформаційно-аналітичне 
агентство 

ДНУ ім. О.Гончара. •

•
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•  ПОЕТИЧНА  ВІТАЛЬНЯ

Олег ГОНЧАРЕНКО

ПРИЛІТАЙТЕ  
НА  ОСІНЬ  МОЮ

ПОРТРЕТ  ОКСАНИ

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».

І  ЗІЙШОВ  НА  ЗЕМЛЮ  
СОН  БЛАЖЕННИЙ

•

З ДИПЛОМОМ!
У багатьох випускників уже всі хвилювання позаду. Незчу-

лися, як всі п'ять років промайнули... Однак про заліки і сесії 
ще згадуватимуть довго. Особ-
ливо непросто було навчати-
ся іноземним студентам. Адже 
спочатку не знали нашої мови 
взагалі. А липневого дня вже, як 
випускники, з радістю прийшли 
до Національного гірничого уні-
верситету за дипломами. Усього 
26 бакалаврів, 3 спеціаліста і 10 
магістрів.

Подивитися на храм науки, 
де навчався син Мотана Абдель-
Хамід аль Шарає, приїхали бать-
ки аж з Іорданії! Лишивши вдома 
7 синів і дочок, батько й мати ви-
рішили розділити радість з найс-
таршим в Україні.

На світлині: цьогорічні випускники - 
іноземці НГУ з деканом В. ПЕТРОВСЬКИМ

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

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.

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…»

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 гойда-
ються…
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 
дипломом на батьківщину до Узбекистану. Саме такі фахівці 
вкрай необхідні сьогодні в її країні. Тож без роботи вона не за-

лишиться.
Від свого улюбленого 

декана В.І.Петровського і на-
чальника управління міжна-
родних зв'язків М.В.Рогози 
отримали іноземні студенти 
довгожданий документ - дип-
лом випускника НГУ. Невдовзі 
повернуться гірники до Лі-
вану, Сірії, Анголи... Набуті 
знання знадобляться їм у 
майбутньому, а Національний 
гірничий назавжди лишиться 
для них щемним спомином 
про юність, де пройшли най-
кращі роки життя.

•
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ЗА 
ВАГОМИЙ 
ВНЕСОК

Щороку на кафедрі соціо-
логії соціально-гуманітарного 
факультету Дніпропетров-
ського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара 
проходять відкриті публічні 
захисти дипломних робіт сту-
дентів, на які запрошуються 
як співробітники університету, 
так і майбутні роботодавці – 
представники вищих навчаль-
них закладів, міськвиконкому, 
райвиконкомів, приватних 
фірм. 

Цього року випускники 
розглядали різноманітні про-
блеми сучасного українсько-
го суспільства, як то: „Соціо-
логія життя: концептуалізація 
у сучасному соціологічному 
знанні”, „Відчуження пра-
ці як проблема у сучасному 
українському суспільстві”, 
„Соціальна справедливість у 
сучасному українському сус-
пільстві: соціологічний вимір 
проблеми” та інше. Але біль-
шість студентів зосередила 
свою увагу на молодіжній те-
матиці та питаннях культури, 
а саме стилів життя студен-
тів, сексуальної культури під-
літків, насильства над дітьми, 
правової культури міської 
молоді, альтернативних фор-
мах шлюбу, туризму як куль-
тури, реклами як елементу 
соціокультурного простору 
та багато інших. Кожна робо-
та – результат кропіткої, сер-
йозної наукової праці.

Студентка кафедри Су-
санна Тупікова до свого 
завершального, найваж-
ливішого етапу підійшла 
з магістерською роботою 
„Оголення в тілесному кано-
ні: особливості в умовах су-
часної культури”. Досліджен-
ням цієї теми дівчина, разом 
зі своїм науковим керівником 
доцентом Аллою Демічевою,  
займається вже три роки. 
Проблему вважає надзвичай-
но актуальною:

- Сьогодні ми спостері-
гаємо суттєві зміни в соціо-
культурному середовищі, для 
якого характерно підвищення 
значущості індивідуальної сут-
ності людини, а тіло є одним з 
таких проявів. Формування в 
сучасній культурі нового тілес-
ного канону та прояв у ньому 
такого атрибуту як оголеність 
на сьогоднішній 
день є очевидним 
і, відповідно, має 
розглядатися соці-
ологічною наукою, 
що і знайшло відо-
браження у моїй 
дипломній роботі. 
На жаль, україн-
ські соціологи ще 
недостатньо роз-
робляють цю тему 
– пріоритетними є 
інші питання. Але 
я сподіваюсь, що 
моя робота стане в 
нагоді і за межами університе-
ту. У подальшому думаю про-
довжувати займатися наукою, 
і саме цією проблематикою. 
Як на мене, це дуже цікаво і 
пізнавально. А взагалі, мрію 
знайти гарну роботу, яка б до-
помогла самореалізації. Хоті-
лося б досягти певного успіху, 
зробити успішну кар’єру. Але 
загадувати не буду – ще рано. 

Безумовно, такий публіч-
ний захист має позитивний 
аспект, пов’язаний з тим, що 
однією з головних проблем 
соціології є її замкнутість, – 
продовжує Сусанна. – Пере-
важна більшість громадськос-
ті не знає, чим конкретно 
займається наука; які саме 
проблеми, що хвилюють сьо-
годні суспільство, знаходять 
своє відображення в науко-
вих інтерпретаціях фахівців-
соціологів. Всі представлені 
до захисту роботи актуальні, 
розкривають найбільш гли-
бинні проблеми, що мають 
бути відкриті громадськості. 

Всім треба зрозуміти, чим ми 
займаємося та яка від цього 
користь.

У Дніпропетровському 
національному університеті 
кафедра соціології була за-
снована в 1991 році, і сьогодні 
тут здійснюється підготовка 
соціологів за трьома освітньо-
кваліфікаційними рівнями – 

бакалавр, спеціаліст і магістр. 
Крім того, існує й аспірантура. 
За словами завідувача кафе-
дри соціології професора Ві-
ктора 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 про-
тягом п’ятнадцяти років ми 
випускаємо для всієї Украї-
ни 20-30 фахівців щорічно. 
Наші випускники працюють 
у соціологічних центрах, міс-
цевих органах влади, муніци-
пальних соціальних службах 
зайнятості й працевлашту-
вання, науково-дослідних 
установах соціального про-
філю, центрах по вивченню 
громадської думки, службах 
маркетингу й реклами, ана-
літичних 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 пи-
шаємося. Скрізь, де 
потрібні науково об-
ґрунтовані підходи до 
сучасних проблем, 
творчі, мислячі фа-
хівці з новим соціо-
логічним стилем мис-
лення, там і можуть 
працювати наші ви-

пускники.
Захист дипломних робіт 

у нас традиційно проходить 
публічно. Ми розуміємо, що 
сьогодні в країні бракує гра-
мотних соціологів-аналітиків. 
Тому прагнемо показати рі-
вень підготовки наших сту-
дентів, представити їх по-
тенційним роботодавцям. Ми 
запрошуємо представників 
різних структур: державних 
та адміністративних органів, 
громадських організацій, при-
ватних фірм, вищих навчаль-
них закладів. Такий відкритий 
публічний захист не тільки дає 
нам підставу для проведення 
профорієнтації в області, а 
також надає можливість під-
приємствам та організаціям 
вибрати для себе потрібного 
фахівця з тим, щоб суспіль-
ством управляли науково, а 
не так стихійно, як це зараз у 
нас відбувається.

Інформаційно-
аналітичне агентство 

ДНУ ім. О.Гончара.

Обираючи майбутнє, сьогоднішні абі-
турієнти часто спиняються біля колон На-
ціонального гірничого університету. На 
порозі 111-річного величного закладу 
відчувається його небуденна атмосфера, 
його  надсучасний ритм, який  не зламати 
жодним історичним реаліям. Червне-
вими днями це особливо відчувалося 
на піднесеному святкуванні випус-
кного класичного балу, в якому взяли 
участь кращі з кращих випускників 
НГУ-2010. А дещо згодом, у першу су-
боту липня,  знову надзвичайна тради-
ція сколихнула полишені літні аудиторії 
–  ціле річище кількох тисяч випускни-
ків усіх поколінь – 47-а зустріч!  З рід-
ної сцени однокурсники різних років 
згадували своє щасливе студентське 
життя, щиро дякували гірничому за по-
даровану долю. Як завжди, з ними був 
ректор університету, ось уже 28 років 
керманич величезного колективу. 

Такі щасливі миттєвості надихають колектив на нові звер-
шення.  Національний гірничий університет крокує у третьому 

тисячолітті визнаним усім світом навчаль-
ним закладом європейського рівня. З 
минулого року він працює у статусі само-
врядного (автономного) дослідницького 
національного вищого навчального закла-
ду. Зміцнюючи свій потенціал і ресурси, 

гірничий досягає високої якості на-
вчального процесу шляхом упроваджен-
ня новітніх освітніх технологій. Завдяки 
інноваційній діяльності університету пе-
ретворено в дієву економічну корпора-
цію та міжнародно визнаний потужний 
науково-навчальний центр країни з роз-
винутою інфраструктурою.

Стабільна позиція ректора НГУ, ака-
деміка НАН України Геннадія Півняка 
щодо розвитку освіти й науки знайшла 
своє відображення у вагомій  відзна-
ці Дніпропетровської обласної ради  – 
пам’ятній медалі «За вагомий внесок у 
розвиток Дніпропетровської області». 

Колектив університету радий привітати свого ректора з заслу-
женою нагородою.

Інфо- центр НГУ.

СУСПІЛЬСТВОМ  НЕОБХІДНО  УПРАВЛЯТИ  НАУКОВО
•

•
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РІО- ДЕ - УКРАЇНА
Фідель СУХОНІС

Частина  п’ята

Липке, вологе і спекотне 
повітря Сан-Пауло, не зважа-
ючи 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 бра-
зилійський Ню-Йорк для нас 
останнє місто в цій країні пе-
ред відльотом на Батьківщи-
ну. І будемо ми у ньому трохи 
більше, аніж добу. Тому і ве-
штаюся вже вечірнім містом, 
намагаючись сповна відчути 
його колорит і неповторність. 
Порівняння з Ню-Йорком не 
випадкове. Масштабність, 
строкатість та якийсь осо-
бливий специфічний присмак 
міста породжує згадки та асо-
ціації з «великим яблуком», як 
прийнято називати повсюдно 
у світі американський мега-
поліс. Але, як на мене, на від-
міну від Ню-Йорка найбільше 
місто Бразилії більш відпру-
жене, безтурботне та дещо 
розхристане. 

На лаві побіля високого 
паркану, котрий огороджує 
чиюсь приватну посілість, 
сидить маленький із скуйов-
дженим волоссям чолов'яга. 
У темряві погано видно його 
риси обличчя. Але скидаєть-
ся: в його крові все ж таки 
більше домішок індіанської 
крові. Чолов'яга замріяно ди-
виться навкруг і таке вражен-
ня, що його мало що обходить 
в цьому світі. Скидається, що 
навіть програш футбольної 
збірної Бразилії якійсь мало-
відомій команді не зміг би 
вивести його з рівноваги, що 
для пересічного бразилійця, 
подейкують, рівнозначно ж 
втраті чи не найдорожчого.

Раптом до чолов'яги підхо-
дить пристойний пан, вишко-
лений, в темному, строгому 
костюмі. Втриматися в такому 
навіть увечері можна, як на 
мене, лише у авто з кондиціо-
нером та в прохолодному офі-
сі. Не інакше як пан не з бідних 
та на соціальній драбинці си-
дить далеко не на останньому 
щаблі. Першим починає гово-
рити респектабельний брази-
лець. На відстані його слова я 
погано розрізняю, але й коли 
б все чути було добре - корис-
ті з того мало. Бразильська 
португальська не більше для 
мене відома, аніж її європей-
ський варіант. Чолов'яга нео-
хоче підводить голову і спо-

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

чатку), як здається, досить 
неуважно слухає поважного 
пана. Та згодом вже виявляє 
цікавість і щось енергійно по-
чинає тому відповідати. Вони 
не сваряться і не відчутно 
агресії у їх словах, але спіл-
кування насичене, емоційне і 
взаємозацікавлене. Напевно, 
що багач, чимось таки заціка-
вив миршавого філософа. Так 
триває з добрих чверть годи-
ни і мене не обходить чим же 
завершиться цей діалог. На-
решті, пан простягає руку ма-
ленькому чоловікові, а той, не 
без значимості, потискує пра-
вицю. Затим респектабель-
ний іде геть у темряву, зали-
шаючи 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, по-
між ними майнова і соціальна 
прірва. Та, як на мене, саме у 
подібних сюжетах і віддзер-
калюється бразильська са-
мобутність, характер цього 
народу.

Знову ж таки спогади при-
везені з Сан-Пауло. Ми що-
йно приїхали завдяки нашому 
славному приятелю, лідеру 
тамтешньої української гро-
мади пану Жоржу Рибці посе-
литися 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 пев-
ну дату житло в Сан-Пауло. 
Поки тривали деякі формаль-
ності з оформленням наших 
номерів, виходжу на парку і 
гомінку вулицю найбільшо-
го міста Бразилії. Звичний в 
усьому світі гамір величезно-
го мегаполіса враз заповнює 
мене по самі вінця. Однак, 
спека і задуха, незважаючи 
на осінь в Бразилії, враз на-
гадую, де ж це я опинився. 
На протилежному хіднику му-
латка, котра немов би зійшла 
зі сторінок творів славетного 
бразильського письменника 
Жоржа Амаду, прогулює не-
великого, кумедного песика. 
Собачка, звиклий очевидно 
до тутешнього клімату, не 
звертає увагу на паркість та 
пекуче сонце, весело під-
стрибує та хапає господиню 
за коротенькі штанці-шорти. 
Раптом чотириногий брази-

лець зупиняється і робить 
природну справу. Мулатка 
терпеливо чекає допоки її ма-
ленький приятель завершить 
не зовсім естетичний про-
цес. А потім дістає з великого 
пластикового пакета торбин-
ку і маленьку лопатку. При-
брати за собачам було ділом 
хвилини. Картина звична на 
вулицях європейських міст, у 
США та Канаді. Але в даному 
випадку така цивілізована по-
ведінка в країні, котру свого 
часу совєтська пропаганда 
змальовувала як державу 
третього світу, де бідність, 
нестатки та неосвіченість 
творять дикунство серед лю-
дей. Та, виявляється, далеко 
куцому до зайця! На просто-
рах колишнього Совєтьского 
Союзу подібного я не бачив 
ніде. Можливо, що нині, ски-
нувши імперські кайдани, так 
поводять себе прибалти. Од-
нак, іншим націям, які колись 
будували комунізм під прово-
дом Москви, на жаль, до того 
ще досить далеко. Менталь-
ність і виховання, так званих, 
«радянських людей». А такі 
люди прибирати за собою 
не звикли... Подумки попро-
щавшись з такою вихованою 
мулаткою, прямую далі бра-
зильським Ню-Йорком. По 
дорозі зустрічається чимало 
велосипедистів та проїжджих 
на мопедах. Подумалося: ще 
б пак, аби такі засоби пере-
сування не були популярні в 
країні, де вічне літо. А особли-
во у Сан-Пауло, котре просто 
захлинається у спекотних 
автомобільних заторах - 
справжньому горі будь-якого 
великого сучасного міста.

На одному з перехресть-
помічаю пару закоханих. Він 
білий, навіть не засмаглий 
( як-то йому вдається в за-
вжди сонячній Бразилії), а 
вона має шкіру кольору слав-
ної тутешньої кави. Напевно, 
що дівчина ближче до афро-
бразилійки , 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. Сю-
жет поширений, звичний та 
природний для Бразилії. І 
як здається мені, далеко так 
не розповсюджений в інших 
країнах. За особистими спо-
стереженнями зміг переко-
натися, що в цій державі ра-
сове тертя, коли й має якісь 
прояви, то не значні і не по-
ширені. Про це мені говорили 

не раз і бразильські українці, і 
співробітники нашого дипло-
матичного корпусу. Дякувати 
Богу і людям так вже склало-
ся в цій країні, що міжрасові 
стосунки тут виглядають чи 
не найбільш органічними у 
світі. Це визнав американ-
ський лідер Барак Обама. Але 
ж саме американці майже на 
кожному кроці декларують 
найбільше досягнення там-
тешньої 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, без-
перечно, могли б засвідчити 
певну проблематику в цій 
сфері американського сус-
пільства, попри навіть те, що 
нині президент цієї країни ко-
льоровий. 

Хочу тут внести свій 
скромний коментар стосовно 
поширеної в усіх мас-медіа 
помилки (напевно, що свідо-
мо) стосовно етнічної прина-
лежності Барака Обами. Сві-
това демократична спільнота 
з певною насолодою називає 
його першим чорним прези-
дентом. Але ж фактично він є 
мулатом. Загальновідомо, що 
його мати англосаксонського 
роду, не має ані краплі афри-
канської крови. Лише батько 
у пана президента кенієць. 
І якщо до кінця відверто, то 
містер президент фактично 
отримав європейське вихо-
вання. Про це свідчить хоча 
б те, що деякі незадоволені 
ним афроамериканці під час 
виборчої кампанії назива-
ли Обаму білішим за білого. 
Висновки з цих фактів кожен 
може зробити по-своєму. 
Ми ж повернемося на вулиці 
спекотного і гамірного Сан-
Пауло.

Отож, закохані молодята, 
серед яких білий хлопець і 
чорна дівчина - звична річ для 
Бразилії. Я коли б не двад-
цять раз відвідував США, 
подорожував цією країною 
від сходу на захід. Звичайно, 
що не можу претендувати на 
якісь конечні оціночні катего-
рії щодо соціуму в цій країні. 
Але мені жодного разу (може, 
так траплялося) не довело-
ся бачити там пару, котра 
складалася б з білого чоло-
віка та чорної жінки. Не по-
одинокі випадки, коли разом 
біла жінка та чорний чоловік. 
Однак, не протилежно. Чому 
так? Можливо, що відповідь 
знають психологи, сексоло-
ги та інші фахівці. Мої знайо-
мі і не знайомі молодята аж 
ніяк не зважали на негативну 

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену 
Суру (Атланта, США),  без допомоги якого була б не-
можлива поява цих нотаток.
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американську статистику. 
Вочевидь, що у їх рідній Бра-
зилії все виглядає інакше. Я 
дозволив собі ще трохи по-
спостерігати за закоханими. 
Картина була така знайома і 
водночас незвична для укра-
їнського ока. Вона залюблено 
дивилася в очі коханого, час 
від часу цілуючи його в най-
ближче до чого дотягувалися 
її повні, виразні губи. Коли 
це траплялися вуста хлопця, 
то дівчина просто поглинала 
маленькі, порівняно з її губа-
ми, 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 всео-
сяжного поцілунку коханої! їх 
обличчя різко контрастували 
поміж собою і цим лише під-
креслювали жагу пристрасті. 
Бразильська юнка була вдяг-
нута 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 найталано-
витішого маляра. В буденно-
му можна побачити загальне. 
Ця пара міжрасових закоха-
них в Сан-Пауло особисто 
мене переконала в тому, що у 
Бразилії справді велике май-
буття. Бо тамтешній народ 
не декларовано, а фактично 
справді єдиний. Це досяг-
нення бразильської нації без 
сумніву дозволить її посісти 
лідируючі позиції у світі в усіх 

галузях. Адже на загал все 
вирішують люди.

На загал, що таке типо-
вий бразилець, як і у будь-
якій країні, котру створили 
емігранти сказати важко. 
Вочевидь, що це всі ті для 
кого ці земля, культура, там-
тешні звичаї та традиції є 
рідними й дорогими. Під час 
перебування в заповідному 
комплексі всесвітньо відомо-
го водоспаду Ігуасу ми мали 
можливість деякий час по-
спілкуватися з професійним 
гідом паном Вілсоном. Наш 
новий знайомий пристойно 
говорив англійською, а тому 
саме від нього ми могли до-
відатися чимало цікавого не 
лише про водоспад, а й про 
бразильське життя і традиції. 
У Вілсона українсько-чеське 
коріння. Однак, окрім усві-
домлення того, пан Вілсон ні-
чого 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 брази-
лець? Ви ж фактично усі сюди 
звідкись приїхали? - погли-
блюю своє запитання.

Ну, то й що! Але сьогодні 
ми усі бразильці. Ми люби-
мо 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 по-
сміхнутися тобі як брату. Де 
ти ще бачив подібне у світі?

- Мені здалося, що дуже 
привітні люди в Західній Єв-
ропі.... Вілсон замислюється, 
потім посміхається і так само 
з доброю посмішкою каже:

Я багато працював з 
німцями, італійцями, фран-
цузами, голландцями, ан-
глійцями. Фактично з усіма 
європейцями. Ну, як тобі ска-
зати... Пару років тому я був 
в Америці - гостював у своїх 
приятелів. Одного разу ми 
зробили продовольчі заку-
пи в супермаркеті. Я люблю 
манго, я на них виріс. І я ску-
штував куплене в американ-
ському 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 прискі-
пливіше вдивився у Вілсона. 
Відкрите, усміхнене обличчя, 
підтягнутої статури, вдягну-
тий у демократичні шорти та 
футболку, не висловив жод-
ного незадоволення під час 
нашого спілкування. Ззовні 
він був дуже подібний до будь-
якого  західноєвропейця і на 
наше стороннє око більше 
належав до них, аніж до тих 
мулатів, котрих ми бачили на 
вулицях Ріо з різним сувенір-
ним дріб'язком. Та Вілсон, як 

і мулат Тото, котрий продав 
мені на всесвітньовідому 
пляжі Капокабана за 10 ре-
алів, велику і детальну карту 
своєї країни, вважають себе 
бразильцями.

Свого часу в СРСР праг-
нули створити «новую об-
щность - советский народ». 
Частково це вдалося. При-
наймні, цуратися свого на-
ціонального кореня, зверх-
ньо ставитися до сусідів, 
смітити, брехати, пити до 
нестями, зробити якнайгір-
ше, а отримати якнайбільше 
- могли саме «совєтські». І 
коли ми справедливо нарі-
каємо на багато паскудства 
в нашому українському сьо-
годенні, то не забуваймо, 
що його і нині здебільшого 
формують «совєтські». «Но-
вая общность» попри те, що 
вже формально не існує її 
«історичної Батьківщини», 
ще дуже й дуже розповсю-
джена в Україні.

Інакше вийшло в Бра-
зилії. Хоча тамтешнє життя 
тут, як прийнято говорити, 
так само не без гріха. Од-
нак, «нова спільнота - 
бразильський народ» 
виявилася добрішою 
і більш цивілізова-
ною, аніж продукт 
Комуністичної пар-
тії Радянського Со-
юзу. Чому так? Як на 
мене, то відповідь тут 
не одна.

У міцних стінах Національного гірничого університету 
вже давно прижилися традиції благодійництва. Одна з най-
більших християнських чеснот - готовність безкорисливо 
допомагати тим, хто потребує сердечного тепла чи тер-
пить скруту. Сьогодні потреба у справжній, а не показушній 
благодійності ще більше зростає.

Понад 20 років колектив НГУ допомагає малятам місь-
кого 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 найактивні-
ших: кафедри еколо-
гії, гірничої механіки, 
збагачення корисних 
копалин, основ кон-
струювання механіз-
мів і машин, систем 
електропостачання, 
вищої математики, 
іноземних мов, ме-
неджменту органі-
зацій, економічного 
аналізу та фінансів, 
фізики, будівництва 
і геомеханіки, марк-

шейдерії, відділи і служби управління НГУ, які зібрали най-
більше грошей.

Презентували влаштований на подвір'ї дитбудинку «Ко-
рабель» не лише представники Жінради, а ціла делегація уні-
верситету 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, людянос-

ті спілкування. Геннадій 
Григорович розуміє, що 
таке сирітська доля, а 
його турбота йде з гли-
бини серця, - розпові-
дала директор дитячого 
будинку, висловлюючи 
вдячність ректору. Лю-
дям, які творять добро 
(працівникам дитбу-
динку і голові Жінради 
Любові Блохіній) на за-
сіданні ректорату були 
вручені почесні дипломи 
і медалі НГУ «За заслуги».

Інфо-центр НГУ.

ПОДАРУВАЛИ "КОРАБЕЛЬ" ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ
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Другим місяцем літа в 
Україні вважали липень (хоча 
південні слов’яни назива-
ли "липнем" або "липаком" 
шостий місяць року - наш 
червень). Липень на носі і 
свято на порозі: "Так каза-
ли наші праукраїнці". Назва 
ця походить від лип, якими 
українці здавна обсаджува-
ли свої поселення та супутніх 
промислів. Цвіт липи був ці-
лющим лікарським та медо-
носним засобом, а деревина 
- сировиною для художнього 
та господарського різьбяр-
ства. Саме в липні пасічники 
приступали до липового ме-
дозбору, а цей мед називали 
"липцем". Паралельно вжи-
вали й назву "июль" (від імені 
римського імператора Юлія 

Цезаря, який запровадив т.з. 
"Юліанський календар") та 
інші регіональні назви "иле-
вей", "илюх", "грозовик", "бі-
лень", "косень".

Одним із найвеличніших 
та загадкових свят початку 
липня було Івана Купала - 7 
липня (інші назви: Купай-
ла, Іванів день тощо), яке 
знаменувало вшанування 
бога Сонця (в давнину 
Дажбога) українцями-
Дажбожими онуками. 
Вважалося, що о цій порі 
літнього сонцевороту, 
сонцестояння небесне 
світило досягає найбіль-
шої сили й повертає на 
зиму. Казали, що Сонце, 
як уособлення світла й 
добра, святкує перемо-
гу над темними силами, 
а тому при своєму схо-
дженні воно "грає", "ска-
че" і "радіє". Вся природа 
теж торжествує з цього, 
стає особливою, зачаро-
ваною.

Назву ж свята пов'язували 
з іменем Купайла - божества 
родючості, урожаю, добро-
буту та лікарських рослин, 
а обрядодії приурочували 
вшануванню молодості, кра-
си, кохання й очищення. Вже 
напередодні - 6.07 люди від-
значали Горпини (Агрипини) 
Купальної й масово вирушали 
на заготівлю лікарських рос-
лин. Збирали цілющі трави 
удосвіта, подалі від поселень і 
стежок, обов'язково з добрим 
настроєм і молитвою. Окрім 
лікувальних властивостей ку-
пальські рослини мали значну 
й магічну дію. Чи не найсиль-
нішою приворотною травою 
вважали тирлич. Варили його 
в новому горщику, купленому 
не торгуючись, а тоді вмива-

лися відваром, щоб при-
вернути обранця (тричі 
казали: "Тирлич, тирлич! 
Мого милого приклич!") 
або пошвидше вийти за-
між. Відоме було й інше 
любовне зілля: барвінок, 
щоб "хлопці до дівчат 
стелилися", липник (лі-
пиця), оман (дивосил), 
розмай і, особливо, лю-
бисток.

Основні купальські 
обрядодії відбувалися в 
ніч з 6 на 7 липня і нази-

валися купаліями, а дівчата-
виконавці - купалочками або 
купалками. Напередодні 
свята хлопці готували міс-
це для основних обрядодій: 
збирали дрова для вогнища, 
встромляли в землю жерди-
ну (Купалу-Марену) або ста-

вили обрядове дерево, яке 
дівчата наряджали вінками 
й кольоровими стрічками". 
Часто роль купальського де-
рева відводилася вербі - де-
реву смутку й жалю згідно 
народної символіки. Інколи 
ставили сосну, чорноклен, 
вишню. До свята дівчата пле-
ли собі віночки (інколи по два) 
з трав та квітів, а парубки - з 
жита, або прикрашали зелен-
ню капелюхи (брилі). Йдучи 
до купальського вогнища не 
озиралися, "щоб відьма не 
наздогнала", а потім співали 
пісні й водили хороводи на-
вколо Купала-Марени. Після 
цього молодь починала пере-
стрибувати через кострище. 
Спочатку хлопець і дівчина 
обмінювалися вінками (або 
парубок віддавав свого ка-
пелюха чи картуза), а потім, 
взявшись за руки, стрибали 
через вогонь, обходили Ма-
рену й ставали позад черги. 
Доброю ознакою для подаль-
шої спільної долі молодят 
було те, коли над вогнем вони 
не розняли свої руки й не під-
палили одяг. Для менших ді-
тей замість вогню накладали 
купу кропиви, через яку хлоп-
чики і дівчатка весело ска-
кали. Вказані обрядодії були 
спрямовані на літнє очищен-
ня людей вогнем - живим вог-

нем, який добували на свято 
через тертя дерева об дере-
во. Наступний обряд полягав 
в очищенні другою стихією 
- водою. Дівчата намагалися 
так пірнути у воду, щоб віно-
чок з голови поплив по воді. 
Доброю ознакою було, коли 
вінок не потопав, а напрям 
вказував "звідки свати бу-
дуть". Інколи купалки встав-
ляли в свій віночок запалену 
свічку і так пускали на воду, а 
хлопці чекали на другому бе-
резі річки чи озера, щоб упій-
мати віночок своєї дівчини. 
Бувало парубки, не дочекав-
шись, кидалися вплав у воду 
або сідали на човни й ловили 
спеціально намічені їхніми ді-
вчатами вінки. Повертаючи 
які, мали право на поцілунок. 
Завершальним обрядодій-
ством свята було розбирання 
Купайла-Марени. Гілочки з 
купальського дерева обла-
мували 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 об-
рядову 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 влаштову-
вали купалицю у когось із 
сусідів у дворі, куди сходи-
лась малеча з цілого кутка 
чи вулиці села. Там діти 
весело водили хороводи й 
стрибали через купи кро-
пиви.

Хоча все ж основним 
мотивом купальських об-
рядодій було уславлення 
молодості, кохання й ма-
теринства. А тому, крім 
загальних видовищних ри-
туалів проводились і ута-
ємничені. Коли дівчата по-
тайки збиралися групами 
по 9 осіб на березі водо-
ймища, обирали з-поміж 
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В культурно-освітньому центрі Націо-

нального 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 перекла-

дача під час перебування на Кубі. Сьогодні 

Р.Ф. Устинова є ще й офіційним переклада-

чем 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 налаго-

дження ділових стосунків з посольствами, 

університетами, організаціями, установами 

Іспанії й країн Латинської Америки у галузі 

науки й освіти. У центрі створено інформа-

ційний банк даних з метою перспективних 

спільних проектів, проводиться робота з 

фондами країн латиноамериканського ре-

гіону.

З 2002 року Центр отримав право при-

ймати іспити ДЕЛЕ за трьома рівнями (по-

чатковий, середній, вищий), які проводять-

ся Інститутом Сервантеса Університету 

Саламанки - провідного вузу Іспанії. До речі, 

в Центрі можна отримати інформацію про 

стипендії в галузі науки та освіти, які про-

понує Посольство Королівства Іспанії й інші 

іспаномовні країни.

Тож присутній на урочистостях ректор 

нашого університету Г.Г. Півняк абсолют-

но заслужено вручив директору УІЛЦ Р.Ф. 

Устиновій медаль НГУ «За заслуги».

Центр має ділові контакти з Посольства-

ми Королівства Іспанії та Республіки Арген-

тина. Особливою увагою з боку іспансько-

го Посольства до Центру можна вважати 

участь у навчальному процесі викладача з 

Мадрида Хайме Барба. Сам Хайме зізна-

ється, що працює він у Дніпропетровську з 

величезним задоволенням.

Щиро вітали свій Центр сонячними піс-

нями й національними танцями дніпропе-

тровці, закохані в культуру Іспанії.

Інфо-центр НГУ.

ESPANOL - PARA EL EXITO!
ІСПАНСЬКА - ДЛЯ 

УСПІШНОСТІ

себе найвродливішу тілом, а та 
проводила захисний і зцілюющий 
обряд. Для цього готували в риту-
альній 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 вважало-
ся розпочати в цей час лікування 
хвороб і порушень репродуктивної 
функції. Оскільки обряд зцілення в 
цю ніч набував магічної дії через бла-
гословення Купайла (покровителя 
рослинності), Білобога - Лебедя, бо-
гині води Дани та бога світла Ора, які 
одружуються саме о цій порі. І хоча 
лікування відварами трав (при важ-
ких випадках) доводилося проводити 
цілий рік до наступного свята, все ж 
розпочати пити траву слід було саме 
в Купайлівську ніч.

Виконавши основні купальські об-
рядодії, 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 купальсько-
го попелу. З його допомогою можна 
було взнати, хто відьма, бо та нео-
дмінно мала прийти й просити "того, 
що маєш", щоб не втратити силу.

Загалом люди вірили, що всі ку-
пальські облаштунки (вінки, перевес-
ла, гілочки деревця, попіл, роса) мали 
не лише лікувальні властивості, але й 
значну оберігаючу силу від нечистих 
духів та відьом, що особливо активі-
зувалися 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 нази-
вали й кропиву, яку клали на підвікон-
ні, порозі, стайнях, і корінь Петрових 
батогів (цикорію польового).

Особливо загадковими були роз-
повіді 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 на-
лякати чоловіка (вітер, шум, кидає 
каміння й пруття), але не зможе по-
долати окреслене коло, тому не слід 

боятися. А опівночі папороть розцві-
тає світлою жариною й падає в полот-
но, тому його слід одразу ж згорнути 
й сховати за пазуху. Такий сміливець 
набуває можливості бачити, як пере-
ходять із місця на місце дерева, ро-
зуміти 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: зо-
ряна Купальська ніч - на грибне літо, 
велика роса - вродять огірки та горі-
хи, дощова погода - на неврожайний 
рік. А сакральні знання, суть яких не 
вповні зрозумілі й сьогодні, люди на-
магалися зберегти в народній твор-
чості... "Зелене Купало в літо упало".

Згідно церковного християнсько-
го календаря 7.07 люди відзначали 
Різдво Чесного і Славного Пророка 
Предтечі Хрестителя Іоанна, який 
народився у Захарія та Єлизавети в 
м. Ютта неподалік Єрусалима. Пе-
редувало 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 навер-
не до Господа Бога. Матір Іоанна-
Єлизавета 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 під-
готувати людей до приходу Спаси-
теля 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 пере-
ховували, 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 Купа-
ла, Іванів день), на церковній молитві 
стояли з букетами квітів та вінками, 
а в висоті лунали слова святкового 
тропаря: Пророче й Предтече при-
шестя Христового, ми не знаємо, як 
достойно вшанувати тебе з любов'ю, 
бо неплідність матері й батькове 
мовчання розв'язалися славним і по-
чесним народженням Твоїм, і втілен-
ня Сина Божого Тобою проповід-
ується світові.
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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. 

•  ОСВІТА  РІДНОГО  КРАЮ:  ПРОБЛЕМИ  І  ПЕРСПЕКТИВИ

Напередодні Міжна-
родного Дня захисту дітей 
Голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олек-
сандр Вілкул нагородив пе-
реможців обласного конкур-
су „Обдаровані діти – надія 
України” та ІV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад.

„Головний потенціал роз-
витку нашої області – це, 
насамперед талановита мо-
лодь, – відзначив Олександр 
Вілкул.  – І мені дуже приєм-
но, що кожного року зростає 
кількість учасників обласних 
конкурсів, а кращі представ-
ники нашого краю щороку 
здобувають перемоги на 
Всеукраїнських предметних 
олімпіадах. В цьому році від-
знаки обласної влади отри-
мають 49 молодих талантів 
Дніпропетровщини”.

Голова облдержадміні-
страції підкреслив, що керів-
ництво області високо цінує 
досягнення кожної дитини 
нашого регіону і розуміє важ-
ливість всебічного розвитку 
підростаючого покоління. 

Тому саме підтримка творчих 
та наукових звершень молоді 
є одним з найважливіших на-
прямків діяльності влади. 

Звертаючись до присутніх 
учнів, Олександр Вілкул за-
значив: «Відзнаки обласної 
влади, які ви сьогодні отри-
мали - це 
п е р ш і 
в и н а г о -
роди за 
ваші до-
с я г н е н -
ня. Ба-
жаю Вам, 
щоб ваші 
з д о б у т -
ки зрос-
тали з 
к о ж н и м 
д н е м . 
Для того, 
аби ви 
відчува-
ли нашу 
підтрим-
ку, ми 
щ о р о к у 
з б і л ь -
ш у є м о 

розмір обласних премій. В 
минулому році грошова вина-
города за перемогу складала 
300 грн, цього року вона зрос-
ла до 400 грн. Ми продовжи-
мо робити все, аби фінансова 
підтримка обдарованих дітей 
зростала. Адже для нас, наші 
дорогі діти, ваше вдоскона-
лення сьогодні є запорукою 
стабільного розвитку Дніпро-
петровщини в майбутньому».  

Відзначив керівник об-
ласті цінними 
подарунками 
та грамотами і 
педагогів, ви-
хованці яких 
стали пере-
м о ж ц я м и 
конкурсу та 
олімпіад. Він 
наголосив, що 
сьогодні вели-
ка увага з боку 
П р е з и д е н т а 
України Віктора 
Януковича та 
обласної влади 
приділяється 
розвитку сис-
теми науки та 
освіти. Зокре-
ма, це стосу-
ється належних 

умов та оплати праці вчите-
лів, збільшення фінансування 
освіти та науки. Особливо це 
важливо для Дніпропетров-
ської області, в якій накопи-
чений потужний науковий 
та культурний потенціал. В 

цьому році фінансування на 
освіту збільшено майже на 
чверть, в порівнянні з мину-
лим роком.

Від імені переможців зі 
словами вдячності до при-
сутніх в залі звернулась ви-
хованка гуртка „Народна 
вишивка” Будинку дитячої 
та юнацької творчості Ца-
ричанського району Ольга 
Коровніченко: „Хочеться по-
дякувати організаторам цьо-
го конкурсу за те, що вони 
дають можливість обдаро-
ваним 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  гро-
шові премії, які ми отримує-
мо за свої творчі успіхи. Нам 
це дуже приємно. І в свою 
чергу, ми обіцяємо не зупи-
нятися на досягнутому, а з 
кожним роком вдосконалю-
ватися та славити рідну Дні-
пропетровщину». 

Серед нагороджених 
керівництвом облдержад-
міністрації цього року – 
група гуртка „Традиційна 
анімація” Обласного дитячо-
юнацького кіноцентру „Вес-
нянка”, учениця 8 класу ЗНЗ 
№ 7 та ДМШ № 3 м. Дніпро-
петровська Катерина Пла-
хотна та її керівник, викладач 
ДМШ № 3 Валентина Фаль-
кова, вихованка гуртка „Фан-
тазії 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 захис-
ту дітей у будинку культури 
ВАТ Інтерпайп НТЗ відбувся 
заключний етап фестивалю 
вихованців інтернатних за-
кладів „Повір у себе”. Він 
сприяє розвитку творчості 
дітей-інвалідів, дітей-сиріт, 
корекції дефекту, адаптації 
та реабілітації їх у суспіль-
стві. Фестиваль є підсумко-
вою творчою роботою дітей 
за рік. А цьогорічний захід – 
ювілейний, бо проводиться 
вже у двадцяте.

"Діти – наш найдорож-
чий скарб, наша радість і 

наше майбутнє. 
Саме тому свя-
тий обов’язок 
родини, школи, 
органів влади та 
громадськост і 
дбати про їх все-
бічний розвиток, 
забезпечити їм 
належний рівень 
виховання і до-
тримання прав 
дитинства", - 
відзначив Олек-
сандр Вілкул.

Керівник об-
ласті висловив 

свою вдячність спонсорам та 
меценатам, які постійно під-
тримують такі заклади. Тільки 
за останній рік для нагальних 
потреб дітей, які потребують 
соціального захисту, надій-
шло майже 2 млн.грн.

У концертній програмі 
взяли участь 250 перемож-
ців І та ІІ турів фестивалю 
„Повір у себе”, який прово-
дився протягом 2009/2010 
навчального року. Це діти: 
глухі, слабочуючі, слабозорі, 
із захворюванням на дитячий 
церебральний параліч, з осо-
бливостями у розвитку, діти-
сироти, соматично хворі. Під 
час фестивалю для дітей пра-

цювали творчі майстерні, ви-
ставки творчих робіт та про-
водилися різні конкурси.

Колективам, що посіли 
призові місця, керівник об-
ласті вручив цінні подарунки 
та призи: телевізори, мі-
крохвильові печі, пилососи 
тощо.

Популярність і зростаюча 
цікавість до конкурсу зумов-
лена насамперед тим, що 
саме творчість може сприя-
ти поліпшенню як психоло-
гічного, так і фізичного стану 
дітей. І відомо, що творчість 
і віра в себе іноді творять 
справжні дива.

Наталія ДЕВ’ЯТКО.

•

За час існування в уні-
верситеті підготовлено 
близько 58 тисяч фахівців. 
З них більше 50 стали ака-
деміками різних академій, а 
15 - лауреатами державних 
премій. Одним з найвідо-
міших випускників ДХТІ був 
керівник радянської України 
В.В. Щербицький (закінчив 
ДХТІ у 1941 р.).

У 1978 р. за великі досяг-
нення у розвитку наукової хі-
мічної освіти Дніпропетров-
ський хіміко-технологічний 
інститут був нагороджений 
орденом Трудового Черво-
ного Прапора.

У 1993 р. ДХТІ отримав 
статус університету 
і став Українським 
державним хіміко-
технологічним уні-
верситетом (з 2006 
р. – державний ви-
щий навчальний за-
клад „Український 
державний хіміко-
технологічний уні-
верситет”). 

Очолює заклад 
доктор хімічних 
наук, професор, 
Заслужений діяч 
науки і техніки Бур-
містр Михайло Ва-
сильович.

ПРОДОВЖУВАЧІ  СПРАВИ  МЕНДЕЛЄЄВА

Нині ДВНЗ „Україн-
ський державний хіміко-
технологічний універ-
ситет” - єдиний в країні 
спеціалізований багатопро-
фільний хіміко-технологічний 
університет, який надає сучас-
ну вищу освіту за хімічними, 
інженерними, економічними, 
комп’ютерними напрямами 

та спеціальностями. Навчаль-
ний процес забезпечують 
480 викладачів, серед яких 
43 доктори наук, 42 профе-
сори, 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 під-
готовка бакалав-
рів, спеціалістів та 
магістрів за 17 на-
прямами та 27 спе-
ціальностями.

20 травня 2010 
року відбулось 
урочисте розши-
рене засідання 
вченої ради ДВНЗ 
„Український дер-
жавний хіміко-
технологічний уні-
верситет” з нагоди 
80-річчя ДВНЗ УД-
ХТУ.

В урочистостях взяли 
участь представники Мініс-
терства промислової полі-
тики України, Дніпропетров-
ської обласної державної 
адміністрації, Дніпропетров-
ської міської ради, почесні 
представники інших ВНЗ, 
науково-дослідницьких ін-
ститутів та підприємств, 
педагогічного колективу 
та студентів Українсько-
го державного хіміко-
технологічного університету.

З вітальним словом до 
присутніх звернулась пер-
ший заступник начальника 
управління освіти і науки об-
лдержадміністрації Галина 
Борисівна Мегега, яка за-
певнила, що й обласна дер-
жавна адміністрація, й голо-
вне управління освіти і науки 
будуть сприяти розвитку на-
уки та освіти в регіоні, для 
подальшого підйому прести-
жу наукової діяльності та по-
бажала творчої, натхненної, 
плідної праці, подальшого 
розвитку нових ідей і доско-
налого втілення їх у життя в 
ім’я процвітання нашої дер-
жави.

Також Галина Борисівна 
вручила представникам пе-
дагогічного колективу від-
знаки та почесні грамоти 
МОН України, нагороди об-
лдержадміністрації.

Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

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.
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Українське суспільство 
перебуває на переламному 
етапі свого розвитку. Він ха-
рактеризується переоцінкою 
цінностей, критикою і подо-
ланням того, що заважає по-
дальшому руху вперед. Ви-
щим 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 По-
сланні до Українського на-
роду Президент України Ві-
ктор Федорович Янукович: 
“Попереду – глибокі ре-
форми світової фінансової 
системи і всієї глобальної 
економічної архітектури. 
Серйозний іспит на життєз-
датність складає Європей-
ський Союз, інші країни і ре-
гіональні об’єднання. Тому 
на перший план сьогодні ви-
йшли не лише економічні, а 
й соціокультурні показники 
конкурентноздатності кож-
ного народу, кожної держа-
ви”.

Людина як самоціль роз-
витку, як критерій оцінки 
соціального процесу, яв-
ляє собою гуманістичний 
ідеал перетворень, що від-
буваються в Україні. Посту-
пальний рух до цього ідеалу 
пов’язано з гуманізацією 
життя суспільства, в центрі 
планів і турбот якого має 
стояти людина з її потреба-
ми й інтересами. Саме тому 
гуманізація освіти розгля-
дається як найважливіший 
соціально-педагог ічний 
принцип, що відображає су-
часні суспільні тенденції по-

будови функціонування сис-
теми освіти.

Гуманізація – ключовий 
елемент нового педагогіч-
ного мислення, який ствер-
джує полісуб’єктивну сутність 
освітнього процесу. Осно-
вним змістом освіти у цьому 
стає розвиток особистості. 
А це означає зміну завдань, 
що стоять перед педагогом. 
Якщо раніше він мав переда-
вати знання учням, то гумані-
зація 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 вза-
єморозуміння. Подібна пе-
реорієнтація тягне за собою 
зміну методів і прийомів вчи-
теля.

Гуманізація освіти пе-
редбачає єдність загаль-
нокультурного, соціально-
морального і професійного 
розвитку особистості. Даний 
соціально-педагогічний прин-
цип вимагає перегляду мети, 
змісту і технології освіти.

Спроба визначити сенс 
ключового поняття гуманіс-
тичної філософії освіти – “гу-
манізм” – показує, що у цього 
поняття існує кілька значень. 
Їх зміна дозволяє усвідомити 
різні аспекти даної пробле-
ми, хоча і викликає труднощі, 
пов’язані з визначенням кон-
кретного змісту самого по-
няття “гуманізм”.

Саме термін “гуманізм” 
вживається, принаймні, у 
кількох основних значеннях:

– назва епохи Відроджен-
ня в різних культурних рухах,

– ідейних течій, напрямків 
суспільної думки;

– назва області теоретич-
ного знання, яка віддає пере-
вагу гуманітарним наукам;

– характеристика марк-
систського світогляду, про-
летарської ідеології, соціаліс-
тичного способу життя;

– позначення моральних 
якостей особистості (людя-
ності, доброти і поваги);

– визначення найважливі-
шого чинника всебічного роз-
витку особистості;

– вираження особливого 

ставлення 
до людини 
як найви-
щої цінності 
життя;

– назва 
практичної 
діяльності, 

спрямованої на досягнення 
загальнолюдських ідеалів 
тощо.

Аналогічні трактування 
спостерігаються і щодо по-
няття “гуманність”, яке часто 
ототожнюється з поняттям 
“гуманізм”.

Гуманізм, як ідейно цінніс-
ний комплекс, включає в себе 
всі вищі цінності, вироблені 
людством на довгому і супер-
ечливому шляху свого розви-
тку й отримали назву загаль-
нолюдських; людинолюбство, 
свобода і справедливість, гід-
ність людської особи, працьо-
витість, рівність і братерство, 
колективізм та інтернаціона-
лізм тощо.

Гуманізм найчасті-
ше виступає як поняття 
філософсько-ідеологічне, як 
назва філософської систе-
ми, і тому його дослідження 
знаходиться у компетенції 
філософських наук. Гуман-
ність розглядається частіше 
як психологічне поняття, в 
якому відображається одна з 
найважливіших психологічних 
констант особистості.

Гуманістичний світогляд 
як узагальнена система по-
глядів, переконань, ідеалів 
будується навколо одного 
центру – людини. Якщо гу-
манізм – це система певних 
поглядів на світ, то саме лю-
дина є системоформуючим 
фактором, ядром гуманістич-
ного світогляду. При цьому її 
ставлення містить не тільки 
оцінку світу, але й оцінку сво-
го місця у навколишній дій-
сності. Отже, в гуманістично-
му світогляді саме і знаходить 
своє вираження різноманітне 
ставлення до людини, до сус-
пільства, до духовних ціннос-
тей, до діяльності, тобто, по 
суті, до всього світу в цілому. 
А гуманність – це якість осо-
бистості, що представляє 
собою сукупність морально-
психологічних властивостей 
особистості, які виражають 
усвідомлене і співпережива-
єме ставлення до людини як 
найвищої цінності.

Спираючись на висно-
вки численних психолого-
педагогічних досліджень 
можна сформулювати осно-
вні закономірності гуманізації 

освіти.
1. Освіта як процес ста-

новлення психічних власти-
востей і функцій, обумовле-
ний взаємодією зростаючої 
людини з дорослими і соці-
альним середовищем. Пси-
хологічні явища, як відзначав 
С.Л. Рубінштейн, виникають 
у процесі взаємодії людини зі 
світом. О.М. Леонтьєв вважав, 
що дитина не стоїть перед на-
вколишнім світом сам на сам. 
Її ставлення до світу завжди 
передається через ставлен-
ня інших людей, вона завжди 
включена у спілкування (су-
місну діяльність, мовленнєве і 
мислительне спілкування).

2. Серед гуманістичних 
тенденцій функціонування 
та розвитку системи освіти 
можна виділити головну – 
орієнтацію на розвиток осо-
бистості. Чим гармонійніше 
буде загальнокультурний, 
соціально-етичний і профе-
сійний розвиток особистості, 
тим вільнішою і більш твор-
чою ставатиме людина.

3. Освіта буде задоволь-
няти власні запити, якщо 
вона, відповідно до Л.С. Ви-
готського, 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 ово-
лодіти не тільки базовими 
професійними знаннями, але 
і загальнолюдською культу-
рою, на основі якої можливий 
розвиток усіх сторін особис-
тості, подобу її суб'єктивних 
потреб й об'єктивних умов, 
пов’язаних з матеріальною 
базою і кадровим потенціа-
лом освіти.

Розвиток особистості в 
гармонії із загальнолюдською 
культурою залежить від рівня 
освоєння базової гуманітар-
ної культури. Цією закономір-
ністю обумовлений культу-
рологічний підхід до відбору 
змісту освіти. У зв'язку з цим, 
самовизначення особистості 
у світовій культурі – стрижне-
ва лінія гуманітаризації змісту 
освіти.

5. Культурологічний прин-
цип вимагає підвищення ста-
тусу гуманітарних дисциплін, 
їх оновлення, звільнення від 
примітивної повчальності та 
схематизму, виявлення їх ду-
ховності та загальнолюдських 
цінностей. Облік культурно-
історичних традицій народу, їх 
єдність із загальнолюдською 

ГУМАНІЗАЦІЯ  ОСВІТИ
І  ДЕМОКРАТИЧНИЙ  СТИЛЬ
    ПЕДАГОГАЧастина перша

Про автора. Галина Борисівна МЕГЕГА - в.о. начальника головного управління освіти                   
і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Галина МЕГЕГА
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ВЕСНЯНКА - КРАЩА  В  СНДкультурою – найважливіші 
умови конструювання нових 
навчальних планів і програм.

6. Культура реалізує свою 
функцію розвитку особис-
тості тільки в тому випадку, 
якщо вона активізує, спо-
нукає людину до діяльності. 
Чим різноманітнішою та про-
дуктивнішою є важлива для 
особистості діяльність, тим 
ефективніше відбувається 
оволодіння загальнолюд-
ською і професійною культу-
рою.

7. Процес спільного, 
соціально-морального і про-
фесійного розвитку особис-
тості набуває оптимального 
характеру, коли учень висту-
пає суб’єктом навчання. Дана 
закономірність обумовлює 
єдність реалізації діяльного й 
особистого підходів. Особис-
тісний підхід передбачає, що 
і педагоги, й учні ставляться 
до кожної людини як до са-
мостійної цінності, а не як до 
засобу для досягнення своїх 
цілей.

8. Принцип діалогічного 
підходу передбачає пере-
творення позиції педагога і 
позиції учня в особистісно-
рівноправні, у позиції люд-
ської співпраці. Таке пере-
творення тісно пов’язане зі 
зміною ролей і функцій учас-
ників педагогічного процесу. 
Педагог не виховує, не вчить, 
а активізує, стимулює праг-
нення, формує мотиви учня 
до саморозвитку, вивчає його 
активність, створює умови 
для самовдосконалення.

9. Саморозвиток особис-
тості залежить від ступеня 
творчої спрямованості освіт-
нього процесу. Дана законо-
мірність складає основу прин-
ципу індивідуально-творчого 
підходу. Він вимагає безпо-
середньої мотивації навчаль-
ної та інших видів діяльності, 
організації самостійної робо-
ти із налаштуванням на кін-
цевий результат. Це дає мож-
ливість учню відчути радість 
від усвідомлення власного 
росту і розвитку, від досяг-
нення власних цілей. Основне 
призначення індивідуально-
творчого підходу полягає у 
створенні умов для саморе-
алізації особистості, у вияв-
ленні та розвитку її творчих 
можливостей.

10. Гуманізація освіти 
значною мірою пов’язана 
із реалізацією принципу 
професійно-етичної вза-
ємовідповідальності. Готов-
ність учасників педагогічного 
процесу прийняти на себе 
турботи інших людей неми-

нуче визначається ступенем 
сформованості гуманістич-
ного способу життя. Даний 
принцип вимагає такого рівня 
внутрішнього усвідомлення 
особистості, при якому люди-
на не залежить від обставин, 
що складаються в педагогіч-
ному процесі. Особистість 
сама може творити ці обста-
вини, виробляти свою стра-
тегію, свідомо і планомірно 
вдосконалювати себе. На 
сьогоднішній день, коли в 
соціально-економічному жит-
ті країни відбуваються небу-
валі зміни, коли всі ми дума-
ємо про шляхи перетворення 
суспільного виховання, ви-
никає необхідність вирішен-
ня нових завдань, що стоять 
перед нами. Одне з них – те 
саме, що стоїть перед сус-
пільством у цілому: перехід 
від командно-бюрократичної 
до демократичної організації 
життя.

Оновлений соціум пови-
нен явити своє обличчя, перш 
за все, дітям.

Стосовно до утворен-
ня, це означає гуманізацію і 
передбачає посилення лю-
дяності, повагу до людської 
гідності, людинолюбство у 
навчанні та вихованні, орієн-
тацію на дитину, її потреби, 
можливості та психологічні 
особливості.

Що необхідно мати на ува-
зі під орієнтацією на дитину? У 
чому полягають її можливості 
і психологічні особливості, і 
які з них ми повинні врахо-
вувати в першу чергу? Або, 
може, всякий систематичний 
педагогічний вплив на дитину 
можна зовсім скасувати, по-
кластися на природний хід ві-
кового розвитку психіки?

Джерелом психічного 
розвитку є соціальне серед-
овище, що втілює особли-
вості людського роду, які й 
повинна засвоїти дитина для 
успішної соціалізації та по-
внішого розкриття власного 
потенціалу.

Психічний розвиток відбу-
вається в процесі оволодіння 
людською культурою (знаряд-
дями праці, мовою, творами 
науки і мистецтва і т.д.), інак-
ше відбуватися він не може. 
Але дитина опановує 
культуру не самостійно, 
а за допомогою дорос-
лих, в процесі спілку-
вання із оточуючими 
людьми. Виховання та 
навчання – найважливі-
ші форми такого спілку-
вання, в яких розвиток 
відбувається система-
тично і планомірно. •

Д
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На початку травня на відкритому Всеросійському кінофес-
тивалі «Світ очима дітей», присвяченому 65-й річниці Вели-
кої Перемоги, який проходив у місті Старий Оскол, вихованці 
Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру 
«Веснянка» (директор О.І. Кучма, художній керівник М.Я. Ма-
тус) 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. Довгял-
ло); «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 ані-

маційний 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.

•
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Життя в Караяці  тривало 
одноманітно,   його відріз-
няла відсутність будь-яких 
подій, котрі б могли  збудити 
людей від летаргії щоденнос-
ті. 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 опануван-
ні іспанської мови.  Моя що-
денна  мандрівка  до  школи і 
назад    минала повз великий  
двір, котрий вщент був запо-
внений квадратними цегли-
нами з матеріалу, що більш-
менш 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 напо-
внюючи  дерев’яні  форми,  
сірою масою з глини. Зди-
вована, 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 від-
разу зачарувала, коротенька 
прелюдія оркестри, тоді клич 
в ріжок, наслідуванням силь-
ного акорду  фортепіано в 
залунні  інструментальної 
оркестри. Уся прилегла  міс-
цина  наповнилась  звуками  
акордів  прекрасного інстру-
менту. Ритмічна мелодія  
набувала  інтенсивності й я 
відчула себе  немов би пе-
ренесеною  в новий світ, про 
існування  якого до того не 
знала .  Прекрасна мелодія 
як розпочалась так і раптово 
скінчилася.  Я почекала де-
яку хвильку, прислухаючись 
уважно, але було чути лише 
шкрябання лопати. Магія 
перервалась так, як мильна 
бульбашка.

 На другий день  я роз-
повіла  Весталії про почуту  
музику. Вона ж пояснила, 
що те що я чула, музичний 
анонс до, так званої, миль-
ної опери  (soap opera),   ко-
тру  місцеве  радіо  передає  
щодня в обідню пору. З того 

дня  я  намагалася потрапити 
додому неодмінно в обідню 
перерву, аби слухати музи-
ку, 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 плат-
ню, то купила  програвач  і 
часто слухала його.

Одного дня, повернув-
шись зі школи, я побачила 
гостя в нашій хаті. Це був 
чоловік  легкої статури , тем-
нуватої шкіри , як всі місцеві, 
одягнений в лікі-лікі, націо-
нальний костюм,  котрий но-
сять  чоловіки у Венесуелі на 
свята. Цей костюм шитий з бі-
лого льону. Піджак з довгими 
рукавами має заокруглений  
комір  в  стилі Неру, застіба-
ється ланцюжком,  який   на-
зивається  іунта.  Піджак має 5 
гудзиків і не більше 4 кишень. 
Одяг має чисті елегантні лінії 
і традиційно носиться з бо-
соножками (alpargatas) і шля-
пою  лянеро  (llanero). Лянеро 
є венесуельський ковбой з 
лугових пасовиськ. Для мене 
було інтригою бачити такого  
гостя. Коли я зайшла в хату, 
мама попросила мене пере-
кладати, що говорить цей чо-
ловік, 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 вели-
кого віника та словами про-
кляття кинулася на непроше-
ного нареченого. 

Він підняв руки, щоб бо-
ронитись і здивовано питав 
"Що сталося?". Мама підняла 
мітлу знову і хоч мова не була 
іспанська,  але її голос безпо-
милково дав йому знати, як 
вона чується і яка є її відпо-
відь. Він  кинувся  тікати, як 
заєць і час від  часу озирався 
чи хтось ще не  женеться  за 
ним. Забрало часу поки мама 
втихомирилась. Мабуть,  цей 

випадок осточно 
поставив крапку на 
нашому житті  в Ка-

раяці. Мої батьки почали готу-
ватись до переїзду, знайшли 
покупця на нашу хату,  ладую-
чи  пакунки що мали, сіли на 
автобус до цивилізації.

….Подорож до цивілізації 
була довга і напружена,  без-
кінечні  закрути на дорозі, 
спека,  пекуче сонце та годи-
ну за годиною хитанка з одно-
го 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 цивілі-
зації, столиці, Каракас.

Я майже не пам'ятаю чо-
гось конкретного з тих своїх 
перших вражень. Але все, що 
бачила виглядало для мене  
чудово:  люди, будинки, вели-
кі  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 Каль-
варіо». Він прикрашений  за-
будовами  з арками,статуями 
і квітниками. 

 
Так розпочався новий 

розділ у нашому житті. Гарне 
сонячне місто з іспанською 
колоніальною архітектурою, 
де не де  з вкрапленнями  
більш сучасних забудов. Че-
рез це інфраструктура  міста  
нагадувала  організований 
хаос.  Благальні  колоніаль-
ні церкви, будинки кольору 
пастель з їхніми декоратив-
ними дерев’яними  гратами  
на вікнах. В моїх дитячих очах 
відбивалося все: безкінечні 
вулиці, відблиск  сонця, квіту-
чі дерева, автомобілі, а  голо-
вне  люди, люди. Насолоджу-
ючись з цього  грандіозного  
букету  звуків і сюжетів, нама-
галась все відразу охопити…  
Я спостерігала  за  продавця-
ми  на вулиці ,  розглядала  їх 
солом’яні брилі,  ховаючись 
під якими від пекучого  сонця,  
вони  пхали поперед себе ві-
зочки, наладовані всілякими 
напоями, їжею, помеленим 
льодом, фруктами в більшості 
не знані  для нас.   

Набережна Корділ'єра 
відгороджує Каракас від 
морського побережжя.  Міс-
то  розташувалося на висоті  
900 метрів  над рівнем моря. 

Каракас розрісся в вузькій 
долині, котра тягнеться попід 
горою  Авіла, висота якої є по-
над 2,200 метрів. Через таку 
височінь столицю Венесуе-
ли  іменують  як Галузка Неба 
(Sucursal del Cielo)….

Пам'ятається все уривка-
ми і як в тумані. Після поїздки 
автобусом з центру Каракасу 
ми зупинились в місцевості 
Ель Параїсо (Рай), з одного 
боку безкінечні поля і навпро-
ти ряди великих металевих 
будинків. Металеві будівлі це 
товарні склади для імпортних 
продуктів, а дерев’яні ящики 
після розвантаження  ставали 
будівельним матеріалом для 
помешкань місцевим. По-
близу масивного   металево-
го 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 дерева-
ми, 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, не-
мов та казкова русалка.

Наше нове помешкання 
була цементова одноповер-
хова структура, одні двері і 
два вікна, що дивились у ве-
лике місто, немов якась не-
відома звірина. Мені сподо-
балось 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 хо-
дити 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 дру-
гий поверх, де він працював, 
а я поверталась додому за-
йматись домашніми турбота-
ми.  Моя мама ще працювала 
над будівлею глиняної печі. 
Моя сестра і її рідня пересе-
лились по сусідству і ми стали 
знову одна велика щаслива 
родина. 

Моя сестра і її  чоловік 
розповідали мені жахливі по-

МІСТ  ЧЕРЕЗ  ОКЕАНИРаїса 
ХЕЙЛИК 

(США)
Частина третя

КАРАЯКА

(Продовження. 
Початок в попередніх номерах).

ЄЛЬ ПАРАЇСО
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дії, котрі траплялися в ляносі 
(низинна місцевість у Венне-
суелі). Адже вони зовсім  не-
щодавно залишили ті місци-
ни.  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  по-
милишся  і тебе  вхопить ана-
конда,  мудрість  є відразу не 
виривати  руку чи ногу,  а по-
сунути глибше в пащу  великій 
гадюці. Бо зуби анаконди є 
під кутом 45 градусів всере-
дину, і  анаконда хоч міцна, 
але вона повільно береться 
вкусити надійніше, відкриває 
пащу  і в цей момент треба 
висмикнути руку чи ногу". Ля-
нос є жорстока рівнина, місце 
двох сезонів, дощове з черня 
до жовтня... і засуха з листо-
пада до квітня. Там  є багіос 
(bajios), це є регіони низин  
неподалік річок, вони покриті 
водою, але в сухий сезон ціл-
ком висихають в листопаді чи 
грудні. Стік води бідний, гли-
няний 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. Паль-
ми морічаль є досить про-
дуктивна, 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), ко-
тре має 2 сантиметри серце-
вини і округлене корою в 2 см 
товщини. Зі звірів, там є капі-
бари  (capibaras) - це гризуни, 
котрі вживаються як риба че-
рез їхнє проживання коло чи у  
воді, багато екзотичних птахів 
та звірів. Щоб там жити ти му-
сиш любити лянос і адаптува-
ти себе до унікально жорсто-
кої  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 ви-
пічку  пончиків. Двічі  на  тиж-
день наповняла ними свого 
великого кошика  та раненько 
вирушала на базар і за кілька 
годин поверталась додому зі 
всякого роду харчем,  а ча-
сами із КНИЖКОЮ для мене. 
Моя перша книжка ось тут…

Титул обведений велики-
ми чорними літерами,  а під 
ними колаж  на теми рироди..

Написано: Книга Зоології... і 
я була гордою її власницею, 
я тримала ту книжку, пере-
повнена лагідним настроєм,  
сідала на ліжко і перегорта-
ла  сторінки, котрі  вражали   
мене всілякими малюнка-
ми  дивних звірів, хробачків , 
жучків, павуків, багато родів 
птиць, морських і річкових 
риб. Все це  я  розглядала з 
великим задоволенням, за-
буваючи 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  найбіль-
ше ненавиділа  так це - слід-
кувати за курчатами, котрі 
наразі вже були  "підлітками".  
Гидкі птахи   на довгих ногах 
з кігтями на кінці, мішанина  
пір'я та пуху, хижі очі та жов-
ті 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 на-
стобурчене в коло, все в крові 
і озлоблені безупинно клюю-
чи один одного через сітку, ця 
сцена ще більше сконсоліду-
вала мою ненависть до курей 
взагалі. Мої батьки знайшли 
школу, далеченько від нас, 
і  зареєстрували там мене, я 
почувалась щасливою йти до 
науки, незважаючи  на від-
даль. Дорога була досить до-
вга через поля, через Парк 
Канделярія та багато вулиць, 
школа Капучінос - це колиш-
ній маленький монастир. Ста-
ра колоніяльна архітектура з 
широкими  спереду колумна-
ми, високі вікна з  гратами  та  
масивні овальні подвійні две-
рі  з тяжкого темного дерева 
повного опуклих цвяхів. Кіль-
ка тижнів, стоячи при дверях 
базару, оплатилось, бо мою 
маму визнали як повноправ-
ного члена базару, де вона 
отримала своє місце торгівлі, 
була цим  задоволена як та-
кож ми всі.

Внедовзі нам в школі ска-
зали прийти не снідавши і з 
одним батьком . Ми маємо 
отримати дозу  ліків  для очи-
щення нашої системи.  Вече-
ром 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 отри-
мує 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 шко-
ла робить це раз на рік, щоб 
запобігти від якогось глистя-
ка. Ох, як я переживала тієї 
ночі, уявляючи, що всякого 
роду монстри мордують моє 
мале тіло. На другий день 
ми явились в школі, очікую-
чи на наші  тортури. Вийшло 
декілька вчителів, тримаючи 
великі ложки і фляшки з зе-
ленуватою  рідиною, сказали 
всім стати в чергу і хто є до-
броволець 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 гар-
на дівчина, хоч трохи сором-
лива і не дуже охоча до чи-
тання книг, що розчаровувало 
мене, бо я хотіла з кимось 
поділитись книжками. Марія 
запросила мене, також інших 
дівчат, до її дому, ми розважа-
лись  звичайними  дитячими  
іграми, наповнюючи атмос-
феру сміхом і радістю, лиш 
час від часу її було закликано 
до хати. Кожного разу  вона 
виходила  звідти із стриво-
женим виглядом на обличчі. І 
навіть діти розуміли, що нам 
слід поводитися більш обач-
но. … 

Я зауважила, що в їх ро-
дині батька  називали Пан 
Рейес, замість папа чи тато, 
він був грубуватий, малень-
кий, темний, опецькуватий 
чоловік з вусами, як щітка для 
миття підлоги. А ще - недо-
брий погляд з-під кошлатих 
брів. Його низький голос був 
гаркавий, з короткими на-
казами. 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 ви-
щості чоловіків над жінками, 
де з  перебільшенням відки-
дається вся"жіноча" ласкава 
гідність. Цей доказ мачо, де  

існує цілковита домінація 
над жінкою та дітьми, згиди-
лась мені відразу і я більше 
ніколи не вернулась до хати 
Марії Рейес.

Час від часу мама при-
носила мені книжку. В цей 
час я вже була власницею 
колекції деяких книжок,  ко-
трі я  обожнювала. Скан-
динавські Казки, Китайські 
Казки, моя улюблена книжка 
зоології, дві книжки, що мені 
подарувала мадам Таркхан-
Муралов, плюс ще кілька. 

Мій брат отримав трьох-
колесний ровер від його 
батька, і ганяв ним по городі 
за сполоханими курми, з го-
лосливим кряканням, втікаю-
чи 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 гли-
няну піч, я відразу ховалась в 
хату, бо  остерігалася  вогню.  
Воно мені нагадувало міс-
це в Німеччині під час війни, 
на залізнодорожних рейках 
горіли вагони і ми мусіли пе-
рейти через те пекло вогню, 
мої батьки тримаючи мене 
за руки бігли, наказуючи мені 
не боятись, а бігти якнай-
скорше до затишного місця 
на другому боці.  Та  в ті хви-
лини 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 ба-
зарі, 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 Німеч-
чині. 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  по-
думки бачу  гарного блонди-
на 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 по-
рваної уніформи і його  
розірваної  середини. 
Він і нині, як живий в 
моїй пам'яті….

Д
ал

і б
уд

е



�������	
��
����
�� ��

��

�������

������
?����
	�
��������	�
�
����
��/	�	��	����
$�����	����
��

7@8	���������	E7	8������	@!	@!	#������	�	�����������		�������
���	����������/	������
�	@
�
��
�
	��������	���������	�!=��
�
����	 K#
��3�L	��
%�
�	M!	���������	 �	������
�	����	9!
���������!	 8	 �����&��	 �	 �����
�
���	 �	 ������
�
�	M��%
�
����������	 ��
�������	 N�����
�
	 �
��O	 �	 �&����	 ��
����
��
���������	��
%������	��
��%
�����/���	����	�����	�&���
���$�/	��
����
�	��
%!	#!B!	#��
��	��
����
�	�	������
����
��;�����	��
%!	>!'!	6�$���
�	��
����
�	�	����
�
�	�
�
��	��
%!
>!9!	:�$���	��&������	8'?	��
%!	'!(!2
�
���		�����	@P	��
%!
(!B!	:����
�	������
�	BQQ	��
%!	>!:!B���
��	������
�	RS	��
%!
>!B!6��
��	�����	P:	��
%!	R!R!	8���	���!	��%����	#22	��
%!	T!R!
:
�������
�	 ������
�	 U�����	 ��������
��
����
�	 ��������
�
�!	 2!>!	��&�
����/�	 ��&������	7�)	 �
�!	>!	V!	 ,
����
!

E	 ���	 &�	 ��������	 �&��
�	 ����	 7@8	 ��������	 ��
&���
�����
���	��������	�	#
&���	�
��
��	7���
�����
�
	�����&
�

�����������	��
%�
��	M!���������!	2���
�	7@8	��������	E7
8������	@!	@!	#�����	�	&������	�������&�	�
��
����	��������
��
	��
��	������	�
����
�
	��
%�
��	�����	7���
�������
�����&��	 ����������
�!	 E	 �
�&�����/	 ������
�	 @
�
��
�

��������	 ���������	 3��
	 �
�������	 �
������	 ��	 ��������	 �
�
�����	 ���	 �
����$
�
	 ��
��������	 �	 ��������/	 �����!

��� �������� ����
�	 7@8� ����� !� "#
�$�
���� 	3�	
��
�
	#
&��
�
	��
%�
��	7���
�����
�

�����&
�
	 �����������!

�����������
���	�

�������

%�&�����'�#������ ��
(����&��%$

� &�#
��%����#� )����*#��

7���
������/	 �����&�/	 ����������	 ������ ���	 �����

�
�������	������
���	 ��
����!	 �
	 ��/������$��	 ��
�����	 HWIW
�
��	�
���	�	����������	�������	��
�����	������$�
��	���
���������	P�������	K�!	=
������	96EL	��	����	7���
�����
�

�����&
�
	 �����������	 K�!	�����
����
���L!	9��	 ��������	 �� �
��
�����	P�������	�����	2
	�	7@8	��
���	�����������	XTE�
��
�����!	 P������������������	 �� 	 ������
���	 XTY���
����
��	�	#
��3��	9�
��&&����	'����
����	=�����	5���&&����	(; �����!
���	 ������	 8������	 /	 7@8	 ��	 ���$�	 ����&��	 �����������
��
�����	XTY	KX1Z[\]	.^	T_Z`-\ZZ	Yab`-`Z[]1[`.-L!	9����&�	��
�

����	 �������	 
�������	 
���	 �	 ��/���
��$��	 ������������
��������������	 ������
���	 �	 8�������	 ���	 ����� ���	 �	 IW
��
�
��&���	��������!	#������&� ���	 ������	 �
�������
���
�
�
��!	 ?������	 ��
�
���������	 �	 �������	 ���	 ��	 ���&���	 �	 ��
�
�������	 ����&��!	 (�	 �������	 ��
�
���������	 �����/��
�
�
�
�!

(��������	 
��������	 ����
�	 X1Z[\]	 .^	 T_Z`-\ZZ
Yab`-`Z[]1[`.-	 �����������	 P�������!

#�+,-���.� ��&�
��� �������� ��������	 ��
������ ).��/��� �01���

�	%%���
���	�����������	'(E	�	7@8!
),�,� %������� ���(���	�

��

���
������

�������

&� �&*��&��	'	%
#���	�&� �����#
���#	��*��	�	� �#���(	�	

&�#
��%����&� 2� *�"�$� 
#�3&*�%�
������#4���� 
��� 56'�� �&%��#(


�"&%����#
� ��&�

(����������������	 ������	 �
���	 ��������	 �
	 ����
�
E����������	 �	 ������	 ���
&���	 ��	 ������	 ��$
�	 �������
���	/	��	���
��
��!

?����&�/	�
����
�
	��$����	��	���$�
�� 	�
���
���	 ��$
�
	 ����!	 5�����	 �
	 7@8	 ���	 cd	 �
���	 �
����
�
���	���$�	��
��	�����	���������	����&����	��������
�
��$���	 ���������	3
�	 ���������	 �����/	 ���	 �	 ������
���	�	�
�
����	��������
��
���������!	"��
	�����
�
��/	����
�	@������/	#�����!	"��
�	�	����	��������
����	����	�	���
�����	�
���	���
�
�
	��	��/	�����
���
9
���	 ��������
�
	 �������	 ������
����&���	 ������
������	 N5����
�O!

?��&�/�
	��	��	
��/$�
�	���	���
�
������!	2���
�
7@8�	 ��������	 7E7	 8������	 @������/	 #�����	 

���

���
�
���	 ����������4	 N?�	 ���������	 �����&�/	 �����O
�
�
��	E
������	����������	�����&
�
	�����������	'��
�
��	 ?������
�
�	 N?�	 ����/	 ��;��
�	 �	 ����������
�O
�
��
���
���	��
�����	>��������	#
�
� �
�
�	N7�/�
����$�/	 ��������	 �����&�O	 %�
��
����	 #����	 :�$�
���
��	 �	�������
�	N?�	��
%��/��	�������O	���
	���
�
�
����
	(
�
������	'
�
�����	���������	dW��
	�
���
�������	 ��%
�����/�
�
	 �
������	 ���������	'
��
��
HWWd�HWWe	 �
���!

?�	������� �	��	�����&����	�������
�	&�����	�	����
��
������	 ����	 ���	 ����
�	 N#�
3�����/	 ����O�	 ���
����	��	�
��	��
�	����	�������	�����&��	�������
�	/
�
��
&�	���������	�����
�	8������	(����� �	9�%
�
�
���!	 f�	 �������	 �����������	 ��	 �������!

	�71�� 8�#���� ��0 ���/�� ��&�

�����
�
���
������*���4� ������	�� �	*	
�	�	� #�%���&�&
�#�����
�� � ��� ���	
#��� � 9"	*�:�;� "�	)�%	�
8�� �&3#��%��#� %��
� "	(�%���� �	��	�	�� ��&�



19Бористен, № 7, 2010 р.

В Біблії написана Божа вимо-
га "Будьте святі, — Я-бо святий!" 
(І Петра 1:16). Що означає бути 
святим?

Саме слово "святий" пере-
важно пов’язане з релігійним жит-
тям, тому що релігія і святість за-
вжди взаємопов’язані. В Біблійних 
книгах Старого Заповіту, в першу 
чергу, святість стосується Бога. 
"Свят, Свят. Свят, Господь!" (Іс. 
6:3). Святість не стільки є атри-
бутом Божого характеру, скільки 
стосується самої основи Його бут-
тя, Його суті. Крім того, саме слово 
"святий" означає - відокремлений, 
окремий, відмінний, Бог відрізня-
ється від Свого творіння. Природа 
живого Бога зовсім інша, ніж при-
рода людини і природа цього світу. 
Бог каже: "Я - Бог, а не людина, се-
ред 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 проявля-
ється 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 ви-
брав Господь, Бог твій, щоб ти був 
Йому вибраним народом, зо всіх 
народів що на поверхні землі." 
(Повт. Зак. 7:6).

Народ Ізраїля відокремле-
ний від інших тому, що Бог відді-
лив 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 Бо-
жим і Дух Божий - Святим Духом. 
Проте, є деяка відмінність в зна-
ченні слова "святість" в книгах 
Старого Заповіту і в Євангелії. 
Святість Божого народу, віруючих 
Нового Заповіту не обумовлюєть-
ся тільки зовнішністю, яка про-
являлась переважно в ритуалах, 
що особливо вимагалось в Ста-
рому Заповіті важливо підкрес-
лити 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 жерт-
ви, віруючи в Нього не тільки про-
голошуються праведниками, але 
реально прилучаються до прав-
дивої святості. Написано в листі 
до Євреїв, що "ми освячені жерт-
воприношенням тіла Ісуса Христа 
один раз" (Євр. 10:10). А в Старо-
му Заповіті освячувались постій-
ними жертвами тварин. Відповід-
но 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 ува-
жають себе святими.

Кожний з нас усвідомлює бо-
ротьбу з гріхом і щоденними упад-
ками, 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 жит-
ті. Так як і прощення, святість не є 
щось, що ми набуваємо, вважаю-
чи, 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 освячу-
ються 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) написа-
но: "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 живо-
го Бога. Їхніми богами були різні 
ідоли з матеріалу, а також тварини 
і природні явища, яких вони не ро-
зуміли. Бог об’явився Ізраїлеві як 
живий єдиний Бог, щоб через цей 
нарід послати в світ Свого Сина Іс-
уса 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 відкида-
ємо. Коли приймаємо, тоді вона 
змінює наше серце, наше життя 
і ми живемо згідно Божих запо-
відей, тобто стаємо через Ісуса 
Христа святими. Коли ми не при-
ймаємо Божої любові, відкидаємо, 
тоді ми живемо за грішною нашою 
природою, задовольняючи пожад-
ливості тіла.

Бог наказує, щоб ми були свя-
тими, щоб ми могли уподібнюва-
тись 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 що-
денний вибір, щоденне рішення, 
яке ми приймаємо.

В книзі Левіт в двадцятому 
розділі описуються Божі постано-

ви проти гріхів, які каралися смер-
тю, як жертвоприношення дітей 
ідолові Молохові.

Молох - це огидний ідол, яко-
му приносили в жертву дітей, як і 
Ваалові, фінікійському ідолу, богу 
сонця. Законом заборонялися 
звертання до духів померлих та 
чарівників, перелюб та гомосек-
суалізм, інші сексуальні збочення. 
Написано:

"І ви будете освячуватися і 
будьте святі, бо Я - Господь, Бог 
ваш!" (Лев. 20:7). Нам важко сьо-
годні зрозуміти, як могли батьки 
спалювати своїх дітей, принося-
чи їх в жертву якомусь камінному 
боввану.

Однією з причин такої ганеб-
ної поведінки було неуцтво. В на-
шому суспільстві такого не ста-
ється. Проте наше суспільство, як і 
інші так звані цивілізовані, освічені 
люди чинять моральні злочини. 
Звичайно, дітей не спалюють для 
якогось ідола, але ще ненародже-
них дітей убивають і це дозволено 
робити законом.

Сучасна культура нахваляєть-
ся новими досягненнями, проте 
ми не дуже відрізняємось від ча-
сів поганської культури. Перелюб, 
гомосексуалізм та інші збочення 
сьогодні в багатьох культурах зле-
галізовані - це вважається нор-
мальним явищем. В США мільйони 
звершують аборти. Чи це не є при-
ношення в жертву життя невинної 
дитини, щоб бути вільному, чи віль-
ній, бо, мовляв, народжена дитина 
принесе нові обов'язки,змінить 
якість життя?

Суспільство - це не тільки шко-
ла, 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 ле-
жатимеш, і коли ти вставатимеш". 
Це відноситься і до обов'язків 
батьків 21-го століття — вихову-
вати дітей в добрій моральній по-
ведінці 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 Гос-
подь, Бог наш?" то скажеш синові 
своєму: "Ми були раби фараоно-
ві в Єгипті, а Господь вивів нас із 
Єгипту сильною рукою." Бог і нас 
звільнив з неволі гнобителів, але 
ми залишились з рабським мента-
літетом, рабами гріха, практикую-
чи 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 ідолослу-
ження, бо гнів Божий приходить за 
них на неслухняних."

Чому блуд, нечистота, при-
страсть, лиха хтивість та зажерли-
вість названі ідолослужінням?

Коли такі речі стають на пер-

шому місці, стають центром люд-
ських бажань, цінностей та впли-
вів, 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 Бі-
блії. Життя для Бога вимагає від 
нас зусиль. Тому написано: "Отже, 
зодягніться, як Божі вибранці, свя-
ті та улюблені, у щире милосердя, 
добротливість, покору, лагідність, 
довготерпіння" (Кол. 3:12).

Звичайно, що своєю силою 
волі людина не може догодити Бо-
гові 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, відцу-
равшись безбожности та світських 
пожадливостей, жили помірковано 
та праведно, і побожно в теперіш-
нім 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. 3:16-
17): "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 люд-
ства Бог дає грішним людям на-
году відвернутись від злих вчинків 
й прийняти Його любов. І тільки 
тоді, коли цю нагоду людина від-
кидає, 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 на-
родів, 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 по-
гибати, 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 звертаєть-
ся до Христової Церкви, яка уже не 
є відокремленість і посвяченість 
народу, але внутрішня реальність, 
завдяки якій триває поступове пе-
реображення. Остаточна ціль Іс-
уса 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 свя-
тості, яка первісно дається нам у 
вірі, необхідно зростати в святос-
ті через щире викорінення гріха і 
дари досконалої любові. 

Амінь.

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

ЩО  ТАКЕ  —  СВЯТІСТЬ?

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

•  ХРИСТИЯНСЬКА  СТОРІНКА
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Коли чуємо слово «Укра-
їна», то які асоціації і образи 
виникають у наших світлих 
головах? Пшениця, паля-
ниця, калина, став, Дніпро, 
вітряк і, звичайно ж, пісня. 
Пісня, яку не почуєш ніде на 
білому світі  і танок козаць-
кий запальний, що аж серце 
завмирає. І коли я чую слово 
«Україна», я бачу красуню з 
косою до п’ят у ромашково-
калиновому вінку. То як на 
мене, красуня та, а вона 
із вашого села, і є та матір 
божа, той ангел, який благо-
словляє і оберігає ваше тіло 
і душу.

А яка ж Україна без сіль-
ського двору, без тину і пере-
лазу, без журавля біля кри-
ниці, без широких випасів і 
тирла, де на обіді доять своїх 
корівок селяни? Хто до тир-
ла дістався на батьківських, 
хто велосипедом, хто авто, 
а поспішають доїти, аби до-
глянути свою годувальни-
цю, аби не присушила, аби 
вчасно погуляла, не голодна 
прийшла з пасовища. Жаль, 
тільки рідшає сільська чере-
да.

А який же сільський двір 
без кабанчиків у сажі чи хлі-
ві? Це не двір, коли не хрюкає 
свинка. І придумала ж при-
рода отаку тварину-свиню, 
яка в Україні стала символом 
достатку. Свиня - справжній 
національний скарб - чарів-
на скриня. І шанує її дядько 
у дворі. А чим ще спокус-
лива свиня? Та тим, що 
їсть все - всеїдність свині 
послужила їй, свині, здо-
бути звання національної 
героїні.

Свиней у світі бага-
то, тепер навіть мають 
де коративних у міських 
квартирах. Та наша, наша 
українська свиня, всім 
свиням - свиня, із золо-
тим салом. Кажуть, що 
свиня і по фізіології по-
дібна нашому брату, бу-
ває і наш брат подібний 
свинці, коли як та свинка 
придумає в багно чи ка-
люжу зайти та добре про-
тверезитися на радість 
людям. Словом, надума-
ли рушати з дому будь-
куди, 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 зна-
вці. 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, виготов-
леної, як кажуть, для себе, яка 
має бути обов'язково у вашій 
валізі. То ваша перепустка від 
сільського до королівського 
двору, а, власне, це сувере-
нітет і автономія, бо Із салом 
ви не просто людина, а ціла 
держава.

Домашні птиці не про-
сто окраса сільського двору, 
а своєрідна терапія, бо коли 
господар спостерігає, як 
клюють кури зерно, як ґелґо-
чуть гуси, як бавляться качки, 
як сперечаються цесарки, як 
несуться покірливі перепели 
у клітках, - то у господаря у 
самого виростають крила, і 
ангельські думи оволодіва-
ють 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 пта-
ха, про яку, як і про курку із її 
курячою сліпотою і курячими 
мізками говорять і склада-
ють легенди і анекдоти, - це 
індик.

Будь-яка птаха може не-
сти золоті яйця, а як-то тра-
пляється насправді, залежить 

від господаря, який має дба-
ти, аби яйце озолотилося.

Пригадайте прислів’я про 
індика:"Довго думав індик та 
в борщ попав", або різні по-
рівняння, пов’язані справді із 
королівським птахом - інди-
ком.

Свого часу з Верхньод-
ніпровської птахофабрики 
індики надходили до крем-
лівськоого столу, як і яблука із 
Приорілля. Індики здебільшо-
го білі і бронзові. Росте птиця 
повільно порівняно із куроч-
ками, любить волю, любить 
пастися, а коли гнівиться, то 
червоне намисто стає окра-
сою птаха, а пірчатий розкри-
тий 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 сім-
надцять яєць і сформує собі 
гніздечко і висиджуватиме 
потомство, бо дбайливішої 
матері, ніж індичка серед пта-
хів немає, індичка важко при-
ймає у своє гніздо чужі яйця 
для інкубації, тільки мудрим 
господарям вдаються зозу-
лині 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 Бо-
рисенко полюбила цю птицю, 
індиків, і тепер власною пер-
соною опікується аби випасти 
на ниві птахів.

Досвід велике діло, і хто 
самостійно займається пта-
хівництвом, той вже не по-
лишить цю справу, бо в серці 
вже живе любов і така любов, 
як у голубів.

З голубами десятки років 
водить любов Володимир Ку-
равський. Про голубів можна 
слухати оповіді, легенди, каз-
ки, бувальщини, - у кожного 
голуб’ятника є свій секрет, 
секрет спілкування із дові-
рливими закоханими птаха-
ми. І ці секрети краще опа-
нувати самотужки на власній 

голуб’ятні, хоч у місті, хоч в 
селі, хоч на дачі. У Володи-
мира Куравського власний 
гарем холмогорських гусей, і 
голуби, і гуси дарують йому, 
висококласному спеціалісту, 
хвилини душевної рівноваги 
і втіхи серцю після проведе-
них 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 куроч-
ка, яка на птахофабриках за 
сорок п’ять днів виростає до 
двох із половиною кілограмів 
і поспішає швиденько у різно-
му вигляді до столу гурманів.

А двір без золотавого пів-
ня, 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 пе-
реливаються у сяйві проме-
нів 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 во-
ріт, чи колодязя і дивишся на 
це боже диво і відчуваєш, як 
діє терапія сільського дво-
ру на зголодніле, виснажене, 
зболіле серце.

Зболілому серцю допо-
може мед, а точніше маточне 
молочко. По пів чайної ложки 
за годину до сніданку і обі-
ду за три неділі відновлять 
стомлене серце, стабілізують 
тиск, загальмують розвиток 
добрий десяток всіляких на-
пастей.

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. Пасі-
ка в саду, біля соняшни-
кового, гречаного полів 
- ознака, що господар 
земель дбає про врожай. 
Однак наші бджолярі, на 
жаль, ще не мають зис-
ку від власних пасік, які 
виставляють на поле, а 
бджоли запилюють квіт 
рослин і додають значну 
частину врожаю.

В Україні меду за-
вжди від пуза, як кажуть, 
їж ложкою допоки на пузі 
мед виступить. Не зна-
йдеться української сім’ї, 
де не було певного запасу 
меду. А на одного чолові-
ка на рік треба 35 кілогра-
мів меду, тоді і здоров"я 
у тілі, і здоровий дух не 
минатимуть двору. Япон-

Василь ПЕРЕТЯТЬКО

КОЛИ  ЧУЮКОЛИ  ЧУЮ
СЛОВОСЛОВО

УКРАЇНАУКРАЇНА
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ці безкоштовно видають шко-
лярам 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 благо-
дійну 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 розбазарю-
ванням всіляких фондів.

А український найкращий 
у світі мед. Про це свідчать 
промовисті факти. На 41-й 
Всесвтіній конгрес "Алімон-
дія" до французького Мон-
пельє з’їхалося близько 10 
тисяч бджолярів із 80 країн 
світу. Українські ж бджолярі 
вибороли головний "трофей" 
- право на проведення тако-
го ж міжнародного форуму 
у 2013 році. За нашу країну 
проголосувало більше поло-
вини делегації (93 голоси із 
165 можливих) - і це при тому, 
що нашими суперниками 
були Туреччина, Іспанія, Іта-
лія, Угорщина та Болгарія. "В 
Україні виробляється найбіль-
ше меду в Європі (у світі ми 
за обсягами меду п"яті, у нас 
найбільше в Європі бджоля-
рів і найбільше бджолосімей, 
- заявив Юрій Рифяк, коорди-
натор із комунікації організа-
ційного комітету України для 
проведення Конгресу "Алі-
мондії" 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 здобут-
ком України у Монпельє. Наш 
мед уже вдруге здобув золоту 
медаль та його знову визнано 
"Найкращим медом світу! Так 
само, як і два види традицій-
них 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 пасічни-
ків, може і в Віктора Ющенка, 
який виділяє значну кількість 
продукту на благодійні цілі. 
Придбати мед можна на що-
річному Святі меду у Дніпро-
петровську, яке проходить 
у серпні місяці у спасівські 
дні та напередодні Дня па-
січника. А консультанти ВАТ 
"Бджолоагросервіс", зокре-
ма Лідія Сименко, головний 
технолог знає про мед і бджіл 
все, якщо не все, то про те "не 
все" все одно запитайте у до-
свідченого бджоляра, а саме 
у Лідії Сименко. ВАТ "Бджоло-
агросервіс" виводить породу 

українських бджіл, вирощує 
матки, займається всім тим, 
що має бути на кожній пасіці 
у сільському дворі.

І не треба нам європей-
ський 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 бджіль-
ництва, 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 Шуль-
гівці, де колись 
був вітряк на ви-
гоні, саме край 
вулиці жила баба 
Оксана. Летючка, 
як казали. Вдова. 
Не вернувся з ві-
йни 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 моло-
чай, а з нього виступає мо-
лочко, 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, яко-
го 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 Окса-
нині 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 цапи-
ка. 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 Ло-
бойківки Володимиром Крав-
цем завести племінну ферму. 
Та вже ентузіазм спав і рап-

том молодий Володимир Кра-
вець тяжко захворів, зірвався 
наш задум та і в Лохвицько-
му 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? Гово-
рив із учнем - тваринником 
Володимиром Гуменним, як 
був директором племрад-
госпу «Поливанівка» Магдалі-
шівського району, де дібрано 
генофонд тварин для веден-
ня науково-дослідницької се-
лекційної роботи в Україні. 
Зустрілись із директором 
Інституту тваринництва Во-

лодимиром 
К о з и р е м . 
А він каже: 
« Х л о п ц і , 
коза - це 
ознака бід-
ності». І по-
чав розпо-
відати про 
своє козяче 
дитинство у 
селищі Діїв-

ці. Однак, я зустрічав десятки 
людей, яких на ноги постави-
ло козяче молоко А в дитин-
стві козячий жир, яким мас-
тили п’яти і груди, рятував від 
всяких напастей, від яких нині 
рятуються мільярдними за-
купками пігулок, які варті хіба 
що козячого посліду. Зробив 
ще одну спробу завести ко-
ролівську породу кіз. Знай-
шов і цапа племінного у Під-
городньому. Не цап, а козак, 
хоч шаблю давай йому у руки. 
Привезли мені і козочку із 
Полтавської області, яка про-
жила у моїй міській квартирі 
два тижні, допоки відправив у 
село до сестрички Тетяни.

І ця спроба виявилася не-
вдалою. 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 Летюч-
ка? Жива - Та як? Кіз тягне.» 
Як тільки не вмовляли її діти 
- Микола і Марія. Так до самої 
смерті жила і творила на зем-
лі баба Оксана разом із свої-
ми кізоньками, які доточили 
їй віку, віку солдатської вдо-
ви? яка вивела в люди здоро-
вих тілом і духом дітей і вну-
ків. Для бідного духом - коза 
ознака бідності, а я вважаю. 
коза - ознака здоров'я, краси 
і багатства.

Я бачив у Зшківському ра-
йоні на Полтавщині у селі Та-
расівці діда Петра, для якого 
кози стали, як діти. Дід живе 
один. І що цікаво, кози заоке-
анської породи із підвісками, 
білі, гладкошкірі. Не утри-
мався і я, виторгував пару. Та 
мої приятелі закомизилися 
надати місце поважним па-

сажирам у салоні мерседеса. 
Другої оказії не траплялося 
бути у журналістських спра-
вах у тих краях, однак добрий 
спомин про діда Петра із Та-
расівки 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 дото-
чать, без заморських віагр, 
і всіляких фармацевтичних 
витребеньок. А добрий гос-
подар веде свою селекцію і 
добра коза - не дивина у сіль-
ському дворі. Дивина тільки, 
що дворів тих меншає, і вже 
вовки не прохідні, а свої до-
морощені, 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 поси-
лають нам випробування, аби 
люди знали свою справжню 
ціну.

А які ще бувають кози? Бу-
вають кози рогаті і не рогаті, 
і такі барвисті, як дівки на яр-
марку, і очі жваві-жваві, у яких 
захована таємниця їх козячо-
го щастя. І чи прийде коза до 
воза - питання із питань. При-
йде, коли у кози і воза добрий 
господар.

А який сільський двір без 
саду? Благо в Україні, як пи-
сав славетний Гоголь, встро-
ми оглоблю, виросте таран-
тас. І можна повірити, бо коли 
побуваєте у Жданівському 
плодорозпліднику концерну 
«Дніпропетровськсадвинп-
ром» 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 охо-
чих закладати сади. Добре 
справи йдуть у Синельників-
ському плодорозсаднику. Як 
говорить директор Сергій Со-
кодєлов - виконуємо всі заба-
ганки споживачів, і антонівка, 
і сніжний кальвіль, і заморські 
сорти сім’ячкових і кісточко-
вих. Розводимо вже чорний 
абрикос, нектари, ліонипо-
луниці, словом, хто бажає, 
може у рай перетворити свій 
сільський двір чи дачну ділян-
ку. Ярмаркують садівники на 
виставках і восени, і весною, 
а головне, - розкажуть, як до-
глянути, як одержати добрий 
урожай на обмеженій ділянці.

Є у Петриківському районі 
зразковий сад, інтенсивний 
сад Івана Ярмолюка. Хто по-
бував у його саду, побачив 
яблуні та як вирощувати по-
луницю, то довго чухає поти-
лицю, бо не уявляє, що у нас 
є такі чарівники-садівники, які 
сміло конкурують із польськи-
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ми, голландськими садівни-
ками. Так, не зрівняти ж наше 
яблуко із так званим європей-
ським! Опилене бджолою, 
вико хане в укранському сте-
пу, 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 «Воскре-
сіння» Дніпропетровського 
району, де також займаються 
садівництвом, звели двох-
ярусне сховище для збері-
гання прірукції. Практикують 
і дідівський спосіб - зберігати 
моркву, буряки у буртах.

- З кожним роком все 
тяжче  працювати, - гово-
рить голова фермерського 
господарства «Воскресіння» 
Світлана Дітуна. Ягідники - 
малина, смородина, полуниці 
вимагають ручної праці. Охо-
чих до цієї роботи не на ви-
гідних умовах небагато. Люди 
частіше думають, як вкрасти, 
а не заробити, а це розбещує 
людську душу. Веде до дегра-
дації.

Добрий досвід і у госпо-
дарстві «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 гек-
тарів інтенсивного саду.

- Слабо у нас діє держ-
страхування врожаїв. А спла-
та внесків захмарна. Любити 
треба і сад, і селянина, бо 
селянин крім горба нічого не 
наживе на цій землі чесною 
працею, - підсумовує воло-
дарка райського саду.

- Після градобою дерева 
вижили, а в страховій компа-
нії заявляють: «Ми страхували 
дерева, а не врожай», - гово-
рить Іван Ярмолюк.

Що казати? Пауза. Довга 
пауза. Як і чекає рішення Єв-
ропейського 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 пи-
тання приватизації земель-
них присадибних ділянок і не 
тільки присадибних. Перший 
досвід показав чимало про-
рахунків у цій справі, однак, 
вочевидь, ми маємо стати ци-
вілізованими людьми у гро-
мадянському суспільстві.

Садівники люди особливі. 
Бо краще саду в світі, може 
бути сад, який хочеш поба-
чити чи закласти у мріях. І 
яблуко має падати частіше на 
голови тих, хто міряє садів-
ничу долю і у Верховній Раді, 
і в Міністерстві аграрної по-
літики, Україна повинна мати 
кращі у світі фрукти, ягоди, і 
цілющі вина, від яких світити-
муться очі, і розум буде світ-
лий і ясний, як небо в Україні, 

кожному селі є свої матеріа-
ли, майстри своєї справи. Хто 
вміє колодязі копати, хто ка-
банчиків колоти по дворах, 
хто хату вкрити очеретом, ро-
гозом, 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 побу-
ту: ремонтував годинники: і 
німецькі, ; швейцарські, ро-
бив із німецьких акордеонів 
гармонії. Скарб - не чоловік. 
Хлопцям на заклад навес-
ні переплив Дніпро з ліво-
го берега на правий і назад. 
Здоровий був Іван, як і його 
батько Андрій гостролобий і 
вовкуватий. Виграв тоді Іван 
гармонію І Лампія, його ді-
вчина, 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 полиши-
ла його Лампія І ховала його 
уже у старості як законна 

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 відремонту-
вав Іван. У хлопців гармонії, 
які і до цього часу служать на 
весіллях. Парубок без гармо-
нії - не парубок - півпарубка, 
а Коли грає під заказ дівчатам 
- то він, гармоніст, поза кон-
курсом. А Іван грав, мав аб-
солютний слух, тому і гармо-
нії, і скрипки. Його знали всі, 
хто хотів мати справжню річ. 
І коли віддавали, скажімо, в 
ремонт йому годинник, мали 
вручити чвертку, аби не труси-
лися 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 кор-
зин пустих пляшок із-під оде-
колону. Буває й таке.

Ховали Івана як царя, всім 
селом, із батюшкою, і з пів-
чою. І живе вже у споминах 
людських таким, яким був, а 

був, по суті, козацького роду, 
не здався, не зборола його 
горілка і горе, бо любив Лам-
пію, людей, свою роботу.

А Федір Підвечеря із залі-
зяк складе трактор, комбайн 
і немає такого механізму, в 
якому б він не знався. Звідки 
у людини такі здібності? Воіс-
тину бог дарує таланти.

Мій батько Пилип Григо-
рович 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 вихо-
дило 2-3 корзини. Я до цьо-
го часу пам’ятаю запах гого 
шелюгу. Плів корзини батько 
у хаті. Сидів за стільцем, віді-
гнувши поранену на війні ногу 
і плів - швидко, вправно і спі-
вав, 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 ба-
зарі була завжди найкраща, 

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 корзи-
ни, меблі із лози. Такого за-
взятого зустрів я на святі Дня 
працівників лісу у Могилеві 
Царичанського району Васи-
ля Янюка. На будь-який смак 
найдеться у нього виріб, а 
коли ні, ю прийме замовлен-
ня. Ні, не цим заробляє чоло-
вік на хліб, хоч кому шкодять 
грошики у кишені. Чоловік 
любить своє діло, а з любові і 
краси, ніколи справжній май-
стер лихого не вчинить - не 
підніметься ні серце, ні руки, 
бо душа прагне любові і до-
бра.

Пригадую бабу Федосійку, 
так її звали у Шульгівці. Жила 
у маленькій хаті за високим 
тином. Жила одна. Із-за тину 
виглядали завжди хризанте-
ми. У дворі одні квіти - тро-
янди 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 рівненько-
рівненько, 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 продава-
ла Федосійка, а стояла біля 
тину і вручала людям. Яка то 
радість. І тільки тепер я розу-
мію бабу Федосійку, як і мою 
однокласницю Оксану Саєн-
ко, яка живе поряд із бабою. 
Звісно, баби давно вже не-
має, а спогад про неї живе, - 
коли бачу Оксанин двір у кві-
тах, що і сливам, і яблукам, і 
грушам у її саду соромно від 
тієї райської краси квітів.

А у селі Жданівка Магда-
линівськрго району квіткарка 
Любов Манузіна долучає до 
краси свого онука Віктора. 
З'їжджаються до двору Лю-
бові Манузіної і закохані, і 
весільні пари аби побачити, 
долучитися до осінньої краси 
хризантем, троянд.

- Часто хворіла, - гово-
рить пані Люба, - а зайняла-
ся квітами, аж помолодшала, 
здоровішою стала.

Краса лікує. І немає у сві-
ті такої сили, яка перемогла 
красу любові, звідти люд-
ська сила і непереможний 
дух у селянина, бо деб він не 
був і ким би не став на зем-
лі, завжди його серце навіки 
полишається у батьківській 
хаті, де мав боже благосло-
вення, де пізнав красу люд-
ську 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 «Укра-
їна», то подумки вже долаю 
шлях понад петриківськими 
вишнями, гречанівськими ха-
тами і сорочинськими стріха-
ми до шульгівських просто-
рів, 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 жит-
тя, а кінь, шабля і люлька, 
плуг і борона - те, що пере-
творило землю.

І коли я чую слово «Укра-
їна», 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, покла-
ли свої голови у світах за нас, 
за Україну.

І коли я чую слово «Украї-
на», тихо котиться мерехтли-
ва подорожня сльоза, і серце 
бере щем і рояться бджола-
ми думки навколо забитих 
паколів. Ні, не припнути люд-
ського духу до пакола, а при-
пнутий він, дух, до двору, до 
звичайного сільського двору, 
де колов ноги, місив кізяки, 
рвав вишні і абрикоси, моло-
тив 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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ПОЛІТОЛОГИ-МІЖНАРОДНИКИ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕГІОНУ
У 2010 р. Дніпропетров-

ський національний уні-
верситет імені О. Гончара 
здійснює перший випуск 
студентів, які отримали 
повну вищу освіту за спе-
ціальністю "Міжнародні 
відносини". Прилюдний 
захист дипломних ро-
біт 14 випускників, які 
отримують кваліфікацію 
"політолог-міжнародник, 
перекладач" відбувся у 
Палаці студентів ДНУ.

До участі у роботі дер-
жавної екзаменаційної 
комісії залучені провід-
ні українські науковці. 
Голова ДЕК, відомий 
американіст, доктор по-
літичних наук, професор 
Таврійського національ-
ного університету імені 
В.І. Вернадського, за-
ступник директора Ліва-
дійського палацу-музею з 
наукової роботи, С.В Юр-
ченко схвалює сучасну 
тенденцію підготовки 
фахівців-міжнародників у 
регіональних класичних уні-
верситетах:

- Випуск універсальних фа-
хівців з міжнародних відно-
син зумовлений розширен-
ням взаємодії між країнами 
на всіх рівнях: державному, 
комерційному, особистому. 
Стає інтенсивнішим вза-
ємообмін товарами, ідеями, 
інформацією. Україна, як 
держава з унікальним геопо-
літичним положенням, роз-
виває дружні й партнерські 
стосунки і на сході, і на захо-

ді, активізує південний вектор 
геополітики. Тому важливо, 
що фахівці з міжнародних від-
носин готувалися у регіонах, 
вивчали регіональні особли-
вості, потреби місцевих про-
мисловців і бізнесових кіл.

Сергій Васильович завірив 
журналістів, що державна ек-
заменаційна комісія буде ви-
багливою, але доброзичливою 
до дипломників. 

Завідувач кафедри між-
народних відносин ДНУ ім. 
О.Гончара, доктор політичних 
наук М.А.Шепелев переко-

наний, що випускники 
кафедри будуть затре-
бувані на ринку праці 
саме завдяки орієн-
тації на соціально-
економічні особливості 
Придніпров’я:

- У сучасному сус-
пільстві монополія сто-
личних університетів 
на підготовку фахівців-
міжнародників не 
виправдана. Сьо-
годні важко уявити по-
тужний регіональний 
класичний універси-
тет, яким, безумовно, 
є ДНУ, без підготов-
ки повного спектру 
фахівців на потребу 
регіону. Нашу спеці-
альність   нещодавно 
було акредитовано за 
найвищим, IV рівнем 
акредитації, і сьогодні 
перші випускники за-
хищатимуть дипломи 
на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рів-
ня «спеціаліст». Наші 

випускники з кваліфікацією 
«політолог-міжнародник, пе-
рекладач» можуть працюва-
ти у відділах та управліннях 
зовнішніх та зовнішньоеко-
номічних зв’язків при орга-
нах державної влади і міс-
цевого самоврядування, в 
інформаційно-аналітичних, 
бізнесових та консалтингових 
структурах. Безумовно, вони 
можуть працювати у закор-
донних представництвах: як 
українських в інших країнах, 
так і міжнародних організацій 
в Україні та регіоні.

Дипломні роботи, що ви-
носилися на захист, охоплю-
ють широке коло актуальних 
і важливих питань теорії і 
практики міжнародних від-
носин і світової політики. 
Серед них, зокрема, роботи 
на такі теми, як „Вплив Ліса-
бонського договору на роз-
виток процесів європейської 
інтеграції”, „Парламентська 
дипломатія як складова гло-
бальної системи міжнарод-
них відносин”, „Місце та роль 
Ірану в регіональній системі 
міжнародних відносин на 
Середньому Сході”, „Сучас-
на геополітична активність 
Ватикану в Східній Європі”, 
„Місце та роль Криму в су-
часних українсько-турецьких 
відносинах”, ”Роль НАТО у 
врегулюванні ситуації в Аф-
ганістані”. 

Кафедра міжнародних від-
носин була створена у 2004 
р. у рамках реалізації спіль-
ного європейського про-
екту TEMPUS/TACIS. Вона 
є комплексним навчально-
науковим центром, який роз-
робляє питання теорії та іс-
торії міжнародних відносин, 
світової політики, геополіти-
ки і глобалістики. Навчаль-
ний процес на кафедрі за-
безпечують 2 доктори наук, 
7 кандидатів наук, 3 старших 
викладачі, 1 викладач, від-
крито аспірантуру. Видаєть-
ся науковий журнал "Світова 
цивілізація і міжнародні від-
носини". 

Інформаційно-
аналітичне агентство 

ДНУ ім.О.Гончара

· НАШІ ПЕРЕКЛАДИ

Італо КАЛЬВІНО

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 дере-
ві”, “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.

ПОЕТОВА 

ПРИГОДА

Острівець мав крутий 
скелястий берег. Згори 
його вкривала плямою гус-
та невисока рослинність, 
призвичаєна виживати по-
близу моря. У небі снува-
ли чайки. Це був геть ма-
ленький острівець поблизу 
узбережжя, безлюдний та 
дикий: за півгодини його 
можна було б обігнути бар-

кою або гумовим човником, 
як оцей, у якому саме набли-
жалися двоє: чоловік спокій-
но веслував, жінка лежала під 
сонцем. Підпливши, чоловік 
дослухався.

– Ти щось почув? – запи-
тала вона.

– Тишу, – мовив чоловік. 
– Острови мають тишу, яку 
можна почути.

Справді, всяка тиша сплі-
тається з мережі малих шу-

мів, що її утворюють. Тиша 
острова відрізняється від 
тиші спокійного моря довко-
ла, бо її пересотують шелест 
рослин, крики птаства, шер-
хотіння крил.

Внизу під скелями води 
у ці дні стояли тихі, без жод-
ної хвилі, гостро-блакитного 
кольору, прозорі, прониза-
ні до самого дна сонячним 

промінням. У скелях видніли 
отвори печер, і двоє у човни-
ку спроквола рухалися саме 
туди, щоб оглянути їх.

Це було Південне узбе-
режжя, ще майже не заче-
плене туризмом, а ці двоє 
купальників були немісцеви-
ми. Він був такий собі Узне-
ллі, доволі відомий поет, 
вона – Делія А., дуже врод-
лива жінка.

Делія була палкою при-
хильницею Півдня, просто-

таки фанатичною; розліг-
шись у човнику, гомоніла 
без угаву про все, що бачи-
ла, і можливо, навіть трохи 
всупереч Узнеллі, який, по-
трапивши сюди вперше, не-
достатньо, як їй здавалося, 
поділяв її захоплення.

– Зачекай, – казав Узне-
ллі, – зачекай.

– Чекати чого? – запере-
чувала вона. – Чого ти хочеш 
кращого за це?

Та він, недовірливий до 
чужих слів та емоцій що зро-
ду, а що й через літературне 
виховання, схильний дуж-
че до відкриття прихованої 
краси, аніж до сприйняття 
незаперечних її виявів, уже 
відчував нервове напружен-
ня.

Щастям для Узнеллі був 
невизначений стан, жити, 
затамовуючи подих. У тому, 
як любила Делія, він вбачав 
загрозу власній чистоті, по-
жадливі взаємини зі світом, 
проте не хотів нічого прино-
сити у жертву – ні того, що 
мав, ні щастя, яке йому від-
кривалося. 
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Зараз він був насторожі, бо 
кожен ступінь довершенос-
ті, що його досягала натура 
довкола них, – піднесеність 
водяної блакиті, попеляста 
вицвілість прибережної зе-
лені, 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 відкри-
лася б, немов стулки устриці, 
являючи раптово іншу плане-
ту або нове слово.

Вони запливали до гроту. 
Він був просторий, подібний 
до ясно-зеленого озера під 
високим кам’янистим скле-
пінням. Далі у темряві грот 
звужувався. Чоловік розвер-
нув веслом човника на місці, 
замилувавшись  мерехтінням 
світла. Воно ринуло іззовні, 
через нерівний скелястий 
отвір, сліпило яскравими 
кольорами, підсиленими 
контрастом: вода там проме-
нилась, а світло лезами стри-
бало 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 спроміг-
ся Узнеллі. Він був знерво-
ваний. Його думка, звикла 
формулювати почуття слова-
ми, зараз не могла озватися 
жодним із них.

Заглибилися у грот. Чов-
ник подолав мілину, скелю, 
що вигнула спину на поверх-
ні води, і тепер плив посеред 
млявого мерехтіння тіней, 
що з’являлися та зникали за 
кожним рухом весла, все ре-
шта було густою тінню; час 
від часу весло чіпляло стіну. 
Делія, повернута назад, ба-
чила відкрите блакитне око 
неба, яке безнастанно змі-
нювало свій обрис.

– Краб! Величезний! Там! 
– закричала, підводячись.

– ...а-а-б! ...а-а-а-м! – 
озвалось відлуння.

– Луна! – сказала задо-
волено і заходилася гукати 
до цього темного склепіння 
слова, прохання та поетичні 
рядки.

– І ти! Гукни й ти! Загадай 
бажання! – мовила до Узне-
ллі.

– О-о-о... – озвався Узне-
ллі. – Е-і-і-і... Луна-а-а...

Човник раз по раз чіпляв-
ся за стіни. Темрява густіша-
ла.

– Мені лячно. Хтозна які 
там звірі водяться!

– Ще трохи далі.
Узнеллі раптом усвідо-

мив, що лине до темряви, 
мовби риба з морської без-
одні, яка втікає од світлих 
вод.

– Я боюся, вертаймося, – 
наполягала жінка.

Проте йому смак страху 
був невідомий. Він завеслу-
вав назад, туди, де грот шир-

шав, а море набувало кольо-
ру кобальту.

– Тут є спрути? – запита-
ла Делія.

– Їх було б видно. Вода 
прозора.

– Тоді я попливу.
Вона ковзнула вниз і пус-

тилася човника, попливла 
цим підземним озером; тіло 
її тепер здавалося то білим, 
немов це світло скинуло з 
нього всі кольори, то бла-
китним від цього водяного 
екрану.

Узнеллі полишив весла. 
Сидів, затамувавши подих. 
Для нього бути закоханим 
у Делію – це був стан, поді-
бний 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 прикри-
вало їй груди, кинула на борт 
човника.

– Зараз. – Стягнула ще й 
той шмат тканини, який вкри-
вав їй стегна, і подала його 
Узнеллі.

Тепер була голою. Шкіра, 
біліша на грудях та на стег-
нах, майже не вирізнялася, 
бо вся вона променилась яс-
ною 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 від-
туляла високе персо. Ноги 
ледь ворушили воду, підтри-
муючи плаский живіт, де пуп 
нагадував легкий відбиток на 
піску або серединку морської 
зірки. Сонячне проміння від-
бивалось у воді і поймало її, 
то одягаючи, то оголюючи 
тіло.

Від плавання вона пере-
йшла до танцювальних ру-
хів, випірнувши до половини 
з води; усміхаючись йому, 
простягала руки у плинному 
обертанні плечей та зап’ясть, 
або, розігнувши коліно, вики-
дала з води ногу, наче то ски-
далася невелика риба.

Узнеллі сидів у човнику, 
витріщивши очі. Він розу-
мів те, що життя зараз дає 
йому щось таке, що не всім 
дано бачити на власні очі, не-
мов сліпуче сонячне серце. 
І у серці цього сонця стояла 
тиша. Все те, що там відбува-
лося у цю мить, не могло бути 
нічим іншим, як дарунком.

Зараз Делія пливла на 
спині туди, де сонце, до ви-
ходу з гроту. Рухалася, легко 
гребучи руками, і води над 
нею мінилися дедалі ясніши-
ми 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 підня-
лася на човник.

Човни, які наближалися, 
були рибальськими. 

Узнеллі впізнав декого з 
бурлак, які ходили з рибал-
ками, вони проводили рибо-
ловний сезон на цьому пляжі, 
спали просто на скелях. Він 
поплив їм назустріч. Моло-
дий чоловік на веслах, скрив-
лений від зубного болю, при-
мружені очі, насунутий білий 
моряцький беретик, гріб 
ривками, ніби кожен гребок 
зменшував біль: батько п’яти 
дітей; розчарований в жит-
ті. Старший сидів на кормі; 
мексиканський солом’яний 
бриль увінчував ореолом 
його худющу постать геть у 
лахмітті, круглі очі витріщені, 
колись, мабуть, через хваль-
ковите пишання, тепер через 
витворність п’яниці, відкри-
тий рот під вислими ще чор-
ними вусами; він чистив но-
жем наловлені кефалі.

– Як порибалили? –гукну-
ла 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 ря-
ботіла тріщинами і облущу-
валась, а весло, прив’язане 
шматком мотузки до встав-
ної уключини, рипіло з кож-
ним рухом об стертий край 
дерев’яного борту. Якорець 
іржавий, на чотири лапки, за-
кинутий під вузький столик 
чи лавку в одну із плетених 
верш, яка щетинилася чер-
вонястими водоростями, 
висхлими хтозна відколи, а 
зверху пляма пофарбованих 
таніном сіток, облямованих 
корковими поплавцями; ся-
яла колючою лускою – то 
ясно-сірою, то темно-синьою 
– риба, що помирала: зябра 
ще ворушились, та під ними 
вже з’явився червоний три-
кутник крови. 

Узнеллі досі мовчав, та 
цей світ людських злиднів 
був протилежністю тому, що 
йому відкрилося трохи рані-
ше – 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 во-
лосину на неголеному худо-
му обличчі старого рибалки, 
кожне вічко луски на срібляс-
тій кефалі.

Інший човен уже був ви-
тягнутий з води, перекинутий 
догори дном і поставлений на 
козли; у затінку видно було 
босі ступні сплячих чоловіків, 
які рибалили вночі; поряд жін-
ка, 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 гу-
бився в рідких очеретах та 
неораних перелогах.

Якийсь юнак, вбраний 
по-святковому у все – аж до 
капелюха – чорне, з вузли-
ком на палиці через плече 
ішов понад морем цим пля-
жем, полишаючи на піску 
сліди підбитих цвяхами че-
ревиків; безумовно, це був 
селянин, або пастор з відда-
леного села, що вийшов до 
берега у якихось базарних 
справах: шукав дороги мо-
рем під приємним бризом. 
Залізниця вказалася дро-
тами, земляним насипом, 
стовпами, дощатим пар-
каном; потім вона зникала 
у тунелі, далі з’являлася 
знову, знову зникала, зно-
ву виходила назовні, не-
мов нерівно прострочене 
полотно. Під чорно-білими 
стовпцями автошляху рос-
ли низенькі оливи; трохи 
вище гори були майже го-
лими: хіба пасовисько та 
кущі, а так саме каміння. 
Село, втоплене у цю ущели-
ну між верховинами, тягло-
ся просто вгору, одна хата 
позверх другої, розділене 
вулицею, що йшла схода-
ми, 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 со-
рочках, а посеред вулиці, 
мощеної сходами, бавили-
ся долі діти, а якийсь хлоп-
чисько, трохи старший, роз-
кинувшись 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 поступо-
во не перестали розрізня-
тися, утворилася цілковита 
плутанина, з якої зникли 
найменші білі вічка літер, 
лишилась одна чорнота, 
суцільна чорнота – чорно-
та непроникна, безнадійна, 
немов завивання.

Переклад 
з італійської

ВЛАДИСЛАВА 
КЛИМОВИЧА.
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КРАЇНА  МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ(Продовження.  Початок 
в попередніх номерах)

Володимир 
БІЛІНСЬКИЙ

             10
За своїми далеко-

сяжними наслідками рік 
1552-й став для Мос-
ковії воістину перелом-
ним. Саме із завоювання 
Волзької Булгарії Мос-
ковський князь Іван IV чіт-
ко усвідомив усі перева-
ги свого нового статусу-
кримського сателіта.

Ми не повинні забу-
вати, що підкорення Ка-
зані й Астрахані Московія 

здійснила за згодою Крим-
ської Орди. Визнавши себе 
молодшими братами роду 
Гіреїв, московські князі не 
просто визнали кримських 
ханів своїми царями, але од-
ночасно отримали підтримку 
та заступництво царюючих 
Гіреїв, а також певні пра-
ва й обов'язки зі "збирання 
землі золотоординської" в 
нову єдину державу на чолі зі 
спадкоємцями роду Чингіси-
дів — 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 вла-
ди продовжували молитися 
за єдиного царя — великого 
кримського хана. На другому 
місці почали згадувати свого 
Івана.

Хан Гірей навіть заохочу-
вав і вітав воєнні дії Івана IV, 
бо перед родом Гіреїв стоя-
ло найперше завдання — зі-
брати воєдино володіння 
великої Золотої Орди. Мос-
ковський князь, із дозволу 
Криму, цим і займався.

Після розгрому Великої 
Орди кримським ханом 1502 
року, саме Гіреї, як перемож-
ці та спадкоємці Чингісидів, 
стали царями в новій Орді. 
Московія з цим погодилася. 
А дід Івана Грозного — Іван 
III, на знак згоди з переда-
чею титулу царя кримським 
Гіреям і свого васального 
статусу перед кримським 
ханом, присягнув на Біблії 
на вірність нової династії ца-
рів. Це далеко не бездока-
зові твердження. Згадаймо: 
Московія платила данину 
Кримському ханству як своє-
му Суверенові й Господареві 
до 1700 року.

Послухаймо історика:
"Але турки були стра-

шенно виснажені (до 1700 
року — безперервними ві-
йнами. - 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 бла-
говидною назвою поминків 
або подарунків" [7, с. 502-
503].

Така "велич" і "царюван-
ня" Московії наприкінці XVI 
століття: платили данину 
Криму, як і Золотий Орді, за 
князя, і за так званого царя. 
Але російські імперські іс-
торики затято брехали, за-
мовчуючи залежність Москви 
від Кримського ханства, аби 
приховати приниження, адже 
це відверто спростовує сам 
факт незалежного існування 
Московії як царства в XVI сто-
літті.

Однак, будучи васалом 
Криму, Московія мала і виго-
ду. Кримські хани надавали 
Московії постійну військову 
та політичну підтримку в так 
званій Лівонській війні. Саме 
в результаті підтримки Криму 
війська Івана Грозного на по-
чатку війни здобували одну 
перемогу за другою.

1561 року Московія отри-
мала грамоту Константино-
польського патріарха, де Івана 
IV визнали прямим спадкоєм-
цем візантійських імперато-
рів. Чи ця грамота стала тво-
ром московських церковних 
владик, чи її за гроші склали 
в Константинополі без відо-
ма Всесвітнього Священного 
Собору — не так і важливо. 
Сам факт зазіхання Івана IV на 
спадщину древнього титулу 
Візантійського Кесаря зафік-
сований 1561 роком.

Ясна річ, невдовзі про це 
зазіхання московського князя 
донесли кримському хано-
ві, який цілком обґрунтовано 
вважав Івана IV своїм підда-
ним. І цілком зрозуміло, що 
хан Гірей негайно зажадав від 
Івана IV відповіді.

Зверніть увагу: з 1473 
року, коли Іван III на Біблії при-
сягнув кримським Гіреям, до 
1563 року між Кримською Ор-
дою 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 піз-
ніше, 1554 року, — Астрахан-
ське ханство.

Але з 1563 року взаємини 
між Московією й Кримським 
ханством почали різко зміню-
ватися. А в 1570 році турець-
кий Султан навіть зажадав 
входження Московії до скла-
ду 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 визна-
ння Московською державою 
свого підданства Порті" [4, с. 
224].

Хитрість Івана IV не допо-
могла. Хан Гірей, за підтримки 
турецького султана, вирішив 
провчити клятвопорушника, 
який зазіхнув на титул царя. І 
1571 року війська кримсько-
го хана пішли на Московію. 
Московські князі, як завжди, 
зустрічали війська татар на 
рубежах своїх володінь, тобто 
на рубежах Оки. Однак крим-
ський хан обійшов московські 
війська, що стояли на Оці, й 
рушив форсованим маршем 
прямо до Москви.

Російські штатні "пись-
менники історії" постійно 
переконували читачів у тому, 
що ці "дикі татарські варва-
ри" приходили в Московію, 
щоб учиняти грабежі й роз-
бої. Вони уникали давати по-
яснення татарським навалам. 
Такими нехитрими, але від-
верто нечесними методами 
знімалася відповідальність із 
московських князів за розбій, 
який чинився з їхньої вини. В 
цьому випадку кримський хан 
прийшов покарати васала-
данника за звичайну непо-
кору.

Послухаймо, як про по-
дію розповів читачам М.М. 
Карамзін:

"Хан, озброївши всіх своїх 
Улусників, тисяч сто або біль-
ше, напрочуд швидко вступив 
у південні межі Росії (звичай-
на неправда! — 1571 року 
Росії не існувало. Була лише 
Московія. — В.Б.)... Хан... на-
близився 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 перед-
містя Московські... Наступ-
ного 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 по-
бачили, що вони оточені вог-
нем; дерев'яні доми й хатини 
спалахнули в десяти різних 
місцях. Небо захмарилося 
димом; здійнявся вихор, і за 

кілька хвилин вогненне, бурх-
ливе 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 поря-
тунку і гинули під руїнами па-
лаючих будинків або в тісноті 
давили один одного, прагнучи 
в місто, у Китай, але, звідусю-
ди гнані полум'ям, кидалися в 
ріку й тонули... Хан, заскоче-
ний цим пеклом, відійшов до 
села Коломенського. О третій 
годині не стало Москви; ні по-
садів, ні Китай-города; вці-
лів лише Кремль, де в церкві 
Успіння Богородиці сидів Ми-
трополит Кирило зі святинею 
і з казною (!!! — В.Б.); Арбат-
ський улюблений палац Іоан-
нів був зруйнований. Загину-
ло безліч людей, більше ста 
двадцяти тисяч воїнів і грома-
дян, 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... при-
вів у Тавриду понад сто тисяч 
бранців...

(Тільки. — В.Б.) 15 червня 
він (Іван IV. — В.Б.) наблизився 
до Москви і зупинився в Бра-
товщині, де представили йому 
двох гінців від Давлет-Гірея, 
який, виходячи з Росії (Моско-
вії. — В.Б.) як величний пере-
можець, бажав із ним (Іваном 
IV. — В.Б.) щиро порозуміти-
ся... На питання Іоаннове про 
здоров'я брата його, Давлет-
Гірея, чиновник Ханський від-
повів: "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 Мо-
скви — 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 гра-
моти 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 багато-
слівності втопити суть подій, 
факт залишається фактом: 
Іван Грозний все-таки бив чо-
лом ханові Давлет-Гірею; як 
видно, дав так звану "клятве-
ну грамоту за себе, за дітей і 
за онуків своїх", як давали по-
дібні клятви всі його предки. 
Хоча "письменник історії" це 
й замовчує. Так рід москов-
ських Рюриковичів до остан-
нього свого коліна залишався 
васалом у ханів Орди.
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Як завжди, звертає на 

себе увагу боягузтво москов-
ських князів, які втікають у лі-
сові нетрі від ханів Орди. По-
гляньте, яку видатну когорту 
московських князів-боягузів 
дав рід Рюриковичів Мос-
ковії: тут і сини Олександра 
Невського, і Димитрій Дон-
ський, і Іван III, і Іван Грозний, 
і всі інші, котрих згадувати не 
хочеться.

Однак необхідно поверну-
тися до часів правління Івана 
IV.

Всі російські історики 
або скоромовкою, або з гу-
мором оповідають  про скла-
дання Іваном IV 1574 року 
титулу царя. Великороси-
державники поблажливо до-
водять нам, що трапився чи 
то жарт, чи звичайне непо-
розуміння, і на цьому твер-
дженні закінчують серйозний 
аналіз неординарної події. 
Лишень дивуєшся, читаючи 
безліч сторінок, які оспіву-
ють "сходження" Івана IV в 
17-літньому віці на "царський 
престол", і побачивши відтак 
цілковите забуття його зре-
чення від "царського звання" 
у дозрілих роках - 44 роки.

Читачі в жодного росій-
ського історика не знайдуть 
аналізу взаємозалежності 
цього вчинку Івана Грозного 
з ходом історичних подій тих 
часів. Начебто зречення від 
царського титулу відбуло-
ся без будь-небудь причин. 
Але сталося те, що й мусило 
статися: самозванцеві за-
кономірно повеліли зняти не 
належну йому "шапку Моно-
маха".

Події сімдесятих років XVI 
століття складалися для Мос-
ковії 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 погу-
бив не менше мільйона люд-
ських життів. Страшне спус-
тошення на Московську та 
Новгородську землі принесла 
1566 року чума, або, як її на-
зивали в ті часи, — язва.

На півночі Московія на-
довго загрузла в так званій 
Лівонській війні. Війна пожи-
рала все нові й нові, і без того 
убогі, матеріальні й людські 
ресурси.

Втрати Московії за час 
правління Івана IV, до серед-
ини сімдесятих років XVI сто-
ліття, становили майже по-
ловину населення. Ресурсів 
для ведення загарбницьких 
воєн ставало все менше й 

менше. Іван Грозний все-таки 
знайшов вихід, як поповнити 
власну скарбницю матері-
альними ресурсами, грішми 
та "гарматним м'ясом". Він у 
1580 році примусив російську 
церкву прийняти грамоту про 
вилучення з її володінь части-
ни земель, майна, сіл і припи-
саних до них селян-рабів та 
передачі їх під владу "москов-
ського государя".

Церковні владики поста-
вилися з розумінням до бан-
дитської 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 крим-
ського хана, постало страте-
гічне питання: де продовжу-
вати війну — на півночі чи на 
півдні? З ким об'єднатися: чи, 
як діди й прадіди, об'єднатися 
з ханською Ордою, чи — з єв-
ропейськими країнами проти 
Орди?

Кревне трьохсотп’ятде-
сятилітнє "родичання" з Ор-
дою, московський ордин-
ський інстинкт повеліли схи-
лити шию перед спадкоєм-
цями роду Чингісидів. Тобто, 
було ухвалене рішення й далі 
родичатися з Кримським хан-
ством.

Слід пам'ятати: Кримське 
ханство могло підтримати 
Московію в Лівонській ві-
йні та убезпечити її південні 
й південно-західні кордони 
лише за однієї умови: Мо-
сква і її князь повинні були 
залишитися васально залеж-
ними, 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. Дру-
гого такого удару Московія 
просто б не витримала. Тата-
ри могли її спустошити аж до 
Новгорода.

Ось цей зв'язок подій ро-
сійські "письменники історії" 
не просто свідомо упустили 
при викладі, вони ці події спо-
творили й заплутали до не-
впізнанності. І публічну відмо-
ву 1574 року Івана Грозного 
від титулу царя подали чита-
чеві 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 Бекбу-
латович, був посаджений на 
московський царський пре-
стол. Саїн-Булат прийняв 
царський титул за всіма на-

лежними канонами: в церкві, 
в присутності церковних вла-
дик, після складання титулу 
царя з Івана IV.

Ця подія була не жартом, 
не дурнуватою примхою Івана 
Грозного і церковних владик 
Московії. Цей вчинок москов-
ської влади був вимушений 
і цілком усвідомлений. Від-
тоді Іван Грозний позбувся 
свого фальшивого титулу та 
іменувався, як і його предки, 
московським князем. Актом 
зречення Іван Грозний і мос-
ковські ієрархи продемон-
стрували кримським Гіреям і 
Оттоманській Порті, що Іван 
IV не претендує на першість в 
роду Чингісидів, адже і Саїн-
Булат походить із царського 
роду; що це титул виключно 
внутрішній, бо Саїн-Булат і 
раніше іменувався царем ка-
занським. 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 ба-
жаєте, — 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 Гіре-
ям про ці події, все пояснити 
й покаятися в непорозумінні, 
що виникло раніше. Мовляв, 
Іван IV ніколи не думав запе-
речувати вашу царську пер-
шість у династичному роді 
Чингісидів.

Ось як Іван IV навчав свого 
посла, відправляючи до хана, 
через три роки після зречення 
(навіть через три роки продо-
вжував 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 ста-
ровини; відає її Бог і ви, Госу-
дарі!" [1, том IX, с. 149].

Передостанній пред-
ставник московського роду 
Рюриковичів чітко усвідом-
лював свій давній залежний 
родинний зв'язок з великими 
Чингісидами. Давня родинна 
залежність від Чингісидів і по-
ховала домагання Івана IV на 
царський титул Візантії. Гіреї 
поставили Івана IV у той ди-
настичний 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 войов-
ничий кримський хан Давлет-
Гірей. На ханський престол 
вступив його син — Магмет-
Гірей, який вчергове, як і його 

предки, прийняв Івана IV і всю 
Московію у васальне підпо-
рядкування Орді.

"Іоанн спішно відправив 
до нього (хана Магмет-Гірея. 
— В.Б.) знатного сановника, 
Князя Мосальського, з ві-
танням, 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 спо-
движника в новому ханові..." 
[1, том IX, с. 149].

І знайшов "сподвижника": 
Московія зробила вибір на 
користь війни на півночі. Ра-
зом із ханськими військами 
Іван Грозний розгорнув нові 
воєнні дії в так званій Лівонії.

Нагадаю: Лівонський Ор-
ден припинив своє існування 
1561 року. Його землі були 
розділені між Швецією, вели-
ким князівством Литовським 
і Данією. Звісно, Московія 
вела війни не з міфічним Лі-
вонським Орденом, а з Поль-
щею, Швецією і Великим кня-
зівством Литовським.

Уже 1577 року татарські 
війська надавали допомогу 
московським у Лівонській ві-
йні. Ясна річ, російські істори-
ки 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 москові-
тів — із військами ростово-
суздальських князів, почи-
наючи з походів на Новгород 
Олександра Невського, який 
проторував туди шлях разом 
із кіннотою Золотої Орди, 
що супроводжувала татаро-
монгольських чисельників. 
Так що Іван Грозний ці речі 
лише успадкував від своїх 
княжих предків, нічого не при-
думавши нового.

Послухаймо М.М. Карам-
зіна:

"Нарешті вони виступили, 
давши час приготуватися во-
рогу, а Литовцям з'єднатися 
зі Шведами, осадили Вен-
ден і за кілька днів (21 жов-
тня) (1577 року. - В.Б.) поба-
чили ворога за собою (тобто, 
в тилу. - В.Б.)... Довго билися, 
мужньо; але зла кіннота Та-
тарська у вирішальну мить 
зрадила нашу піхоту і втекла. 
Росіяни (московіти. - В.Б.) не 
встояли, змішалися, відступи-
ли до укріплень... але перший 
вождь Московський, Голіцин, 
Окольничий Федір Шереме-
тьєв, Князь Андрій Паліцький, 
разом із Дяком Щелкало-
вим... у бездумному страху 
вже скакали на прудких конях 
до Дерпту, покинувши військо 
вночі нажахане, наслідком 
чого стала загальна втеча... 
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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 во-
рога, що зненацька напав на 
"славних наших воїнів", чи со-
юзників, які не встояли в бою, 
чи ще когось або щось. Мос-
ковіт ніколи не був винен у по-
разці. Такий парадокс "байка-
рів російської історії".

Незважаючи на татарську 
військову допомогу, почина-
ючи з 1577 року, московські 
успіхи в Лівонській війні при-
пинились.

В 1576 році на престол 
Польщі був обраний видатний 
полководець угорець Стефан 
Баторій. Впродовж п'яти ро-
ків, тобто до кінця 1581 року, 
він повністю вигнав моско-
вітів із балтійських земель і 
взяв в облогу стародавнє міс-
то Псков.

Слід пам'ятати, що до 
1581 року слов'янський етнос 
Пскова був повністю знище-
ний; поодиноких псковитян, 
які вижили, виловили й пере-
селили в далекі московські 
(фінські) уділи. Так що цього 
разу протистояв військам 
Стефана Баторія прийшлий 
московський люд, оселений в 
слов'янській обителі москов-
ськими 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 "вели-
коросійський" народ як такий.

Процитуємо все того ж 
М.М. Карамзіна:

"... Іоанн... на спільній раді 
Бояр і Духовенства оголосив, 
що настав час великого кро-
вопролиття; що він... іде... на 
землю Німецьку і Литовську; 
повів усі полки на захід; ... крім 
Росіян (Московітів. - В.Б.), 
Князі Черкеські, Шевкальські, 
Мордовські, Ногайські, Царе-
вичі й Мурзи древньої Золотої 
Орди, Казанський, Астрахан-
ський день і ніч ішли до Іль-
меню й Пейпусу" [1, том IX, с. 
155-156].

Таким був склад москов-
ських військ 1577 року. Кожен 
із князів і мурз древніх татаро-
монгольських родів, що осі-
ли в Московії, вів військові 
з'єднання й дружини. Слід 
також пам'ятати, що в довго-
му переліку Іванових військ 
відсутні багато інших татар-
ських назв, наприклад, не 
згадані війська касимовських 

і тульських татар, які дислоку-
валися неподалік від Москви. 
Звертаю увагу читачів на ще 
два істотних моменти, відо-
бражених в цій цитаті.

Перше: як бачимо, у вій-
ськових радах московітів 
завжди брали участь ієрар-
хи Російської православної 
церкви, благословляючи й за-
охочуючи військові завоюван-
ня, пролиття крові, грабунок 
чужого майна й жорстокий 
розбій. Читачі не знайдуть у 
М.М. Карамзіна фактів осуду 
російською церквою розбій-
них захоплень чужих земель і 
чужого майна. Навпаки, церк-
ва завжди вимагала свою 
частку із захопленого чужого 
добра й чужих земель. Ро-
сійська православна церк-
ва до початку XVII століття 
була єдиною в Європі, яка у 
своїх володіннях мала рабів-
кріпаків. Із цього кожному має 
бути зрозумілий рівень куль-
тури і християнської моралі в 
цій церкві в ті часи.

І друге: в часи Івана Гроз-
ного й пізніше московіти ви-
разно уявляли собі, що на бе-
регах Балтійського моря нема 
"землі російської". Іван IV ого-
лосив "час великого крово-
пролиття" в "землі Німецькій 
та Литовській".

А ось національний склад 
військ Баторія:

"Військо Стефаново... 
складалося з... Німців, Угор-
ців, Ляхів, стародавніх Слов'ян 
Галицьких, Волинських, Дні-
провських, Кривських і корін-
них Литовців; Баторій... оголо-
сив, 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 зму-
шений був визнати, що до 
кінця XVI століття слов'яни від 
Новгорода і Пскова до Дні-
стра і Дніпра виразно озна-
чили свою антимосковську 
політику, адже бачили в Мос-
ковії жорстокого ординського 
спадкоємця.

Нагадаю читачам: всі єв-
ропейські країни не визна-
вали за московським князем 
його царського титулу. Вони 
знали фактичний родовід 
московських князів і відверто 
звинувачували московітів в 
елементарній брехні та недо-
стойних вигадках.

В XVI столітті у велико-
му Литовському князівстві, в 
Україні, ще жили князі стар-
шої династії Рюриковичів, які 
стояли в династичному ряду 
значно вище від московських 
Рюриковичів. До одного з цих 
родів належала династія кня-
зів Острозьких, які, до речі, 
доблесно боролися проти 
Московії. Ми про це ще пого-
воримо.

Послухаймо російських 
істориків:

"Стефан писав (із Вільна 
26 червня), що наша... (мос-
ковська. — В.Б.)... грамота є 
підроблена; що Бояри Мос-
ковські обманом включили 
в неї статтю про Лівонію; що 
Іоанн, кажучи про мир, воює 
цю землю Королівську та ви-
гадав байку про своє похо-
дження 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 до-
стоїнством надбати корону, 
ніж народитися на троні від 
Глинської, дочки Сигізмундо-
вого зрадника (нагадування 
про матір Івана Грозного, яка 
втекла з Литви. — В.Б.)... За-
суджуєш моє віроломство 
оманливе, ти, автор підробле-
них угод, зміст яких змінений 
обманом і таємним додатком 
слів, бажаних єдино твоєму 
божевільному властолюб-
ству!" [1, том IX, с. 171].

"Баторій не хотів далі го-
ворити з нашими (москов-
ськими. — В.Б.) Послами, 
вигнав їх зі свого... стану і з 
насмішкою прислав Іоанно-
ві 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 Госуда-
рі (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 гово-
рив правду, яка вельми не по-
добалася російській правлячій 
еліті, що намагалася брехнею 
й підтасуваннями прихопити 
візантійську спадщину. Однак 
ні Європа, ні Кримська Орда 
брехливого домагання Моско-
вії не сприйняли. А як хотілося 
"російським державникам" 
царської величі вже з часів Іва-
на Грозного! Та "велич" вияви-
лася лише мильною булькою.

Васальна повинність Мос-
ковії та Івана IV перед Крим-
ською Ордою і родом Гіреїв 
підтверджена не лише Євро-
пою, але й російськими дже-
релами. Зокрема, істину по-
відав професор Московського 
університету С.М. Соловйов, 
коли писав про мир, укладений 
з Туреччиною 1700 року. Про 
що ми згадували.

Російські історики склада-
ли історію імперії дуже хитро: 
лише пишучи про перемоги 

та досягнення, вони мимо-
хіть згадували про колишні 
приниження. Коли ж викла-
дали матеріал про сам пері-
од приниження і ганьби, тоді 
у відвертому словоблудстві 
ховали навіть очевидну істи-
ну. Це найважливіше правило 
"писання" й "викладу" росій-
ської імперської історії було 
вироблене в катеринівський 
час, поставлене під царський 
нагляд та цензуру і дотриму-
валося до горбачовських часів 
імперії, тобто до 1980-х років.

Згадаймо: саме указом 
від 4 грудня 1783 року Кате-
рина II повеліла "створити 
комісію під керівництвом і на-
глядом графа А.П. Шувалова 
для складання записок про 
древню історію, переважно 
Росії". Мова йшла саме про 
твір російської імперської іс-
торії, для чого й "складалися 
записки", зведені в так звані 
"літописні зводи". Останнє 
слово при "складанні запи-
сок" залишалося за імпера-
трицею. Ось в такий спосіб 
"створили" історію держави 
Російської, не зберігши ні 
єдиного оригіналу стародав-
ніх літописів.

До речі, щоб довести цю 
істину, потрібно лише зро-
бити незалежну експертизу 
паперу та чорнила так званих 
"літописних зводів" і впев-
нитися в часі "їхнього наро-
дження". Але повернімося в 
часи далекі.

Отже, до 1582 року Поль-
ща, Литва й Швеція, кожна 
зі свого боку, відвоювали у 
Московії раніше захоплені 
нею землі в так званій Лівон-
ській війні.

Стефан Баторій, очолив-
ши війська Польщі та Велико-
го князівства Литовського, за-
вдав Московії удару в зовсім 
несподіваному місці. Його вій-
ська обложили і взяли штур-
мом Полоцьк. А потім один 
за одним впали: Великі Луки, 
Невель, Озерище, Заволоч-
чя, Холм, Стара Руса, Острів, 
замок Шмильтен і, як писав 
М.М. Карамзін, "Баторій роз-
орив дерптську область аж до 
московських кордонів".

Військам Баторія від-
крився прямий шлях як на 
Псков, так і на Москву. 1581 
року його війська осадили 
Псков і тримали його в об-
лозі до січня 1582 року, тобто 
до укладання миру. Новгород 
був зруйнований самим Іва-
ном IV 1570 року і лежав 
у руїнах. Одночасно з 
військами Баторія шве-
ди завдали удару через 
Карелію, відвоювавши 
в московітів раніше за-
хоплені: "Лоде, Фіккель, 
Леаль, Габзаль,.. саму 
Нарву,. пізніше — Іван-
город, Яму, Копор'я, Ві-
ттенштейн".
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•

Рубрика
Даринки 

СУХОНІС

•  СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

ДОРОГИЙ 
ЯРМАРОК

Гарний відпочинок в Україні коштує 
в декілька разів дорожче,ніж за кордо-
ном. Це парадокс. Якщо влітку ви хоче-
те побачити Чорне чи Азовське моря, 
варто розраховувати на тисячі гривень. 
Як не крути, за помірні ціни годі і бажа-
ти гарного відпочинку.

І з кожним роком така ситуація все 
більше загострюється. В Інтернеті мож-
на знайти багато готелів, здебільшого 
приватних, які  задовольняють співвід-
ношенням: ціна та якість, але! Навіть не 
мрійте отримати ще і чистий пляж по-
руч. 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 вказу-
ють 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 про-
грами PhotoShop. Можна знайти ши-
карний готель, з дуже гарним пляжем 
(не виключено,що він буде також при-

На світлині: одне із тих дивовижних місць,які варто 
зберігати (Скелі-близнюки біля Гурзуфа)

ватний), але все це буде ко-
штувати вам стільки, що кра-
ще відвідати Турцію, Єгипет, 
Болгарію.

І ще одна проблема Крим-
ського півострова - відсутність 
сервісу, поваги до туристів, ба-
жання зацікавити, аби до них 
приїхали ще.  Надто завищені 
ціни, сумнівна якість продукції 
у кафе, дорогі ринки, не менш 
дорогі сувеніри. Таке вражен-
ня, що тебе намагаються об-
дурити на кожному кроці. 

Звичайно, не варто судити катего-
рично. Є люди, які знаходять для себе 
гарні варіанти відпочинку і дуже люблять 
Крим, але все ж таки…

Якщо ви прагнете все таки раз на 
рік бачити Чорне море, існує компроміс 
– відпочинок восени. Море ще тепле, 
погода м’яка, немає пекучого сонця, а 
головне - ціни! Адже найдорожче коштує 
проміжок часу липень – початок верес-
ня, а потім діліть суму навпіл. Недарма 
восени в Криму 
можна зустріти ба-
гато іноземних ту-
ристів (тоді як влітку 
безліч росіян і трохи 
менше українців). 
Перш за все відпо-
чинок повинен бути 
комфортним - а 
пекуча спека і кіль-
кість людей,як на 
центральному рин-
ку - це сумнівний 
комфорт.

Крим - мальов-
ничий півострів на 

півдні України, рекреаційні можливості 
якого воістину унікальні. Сама приро-
да створила тут прекрасні кліматичні 
умови для відпочинку. Це місце робить 
Україну унікальною - на державний 
облік узято (з урахуванням м. Севас-
тополя) 1004 пам’ятки архітектури та 
містобудування (з них 216 — націо-
нального значення), 7227 пам’яток 
археології (з них — 21 національного 
значення), 3861 пам’ятка історії (з них 
— 13 національного значення), 520 
пам’яток монументального мистецтва. 
У Криму багато пам'яток архітектури 
зі змішаними стилями Близького Схо-
ду, Візантії, Вірменії . Чому ж тоді таке 
чарівне місце щороку влітку перетво-
рюється на дешевий балаган з пивом, 
не дуже чистими пляжами та людьми, 
яким потрібно лише пасивно лежати 
під сонцем до червоної засмаги? Крим 
не виправдовує гучну назву «перлина 
України» - певно, людям важко збері-
гати природні дива без свого техноген-
ного, загарбницького впливу. •

· 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.

ЗОЛОТІ 
ДУМКИ

•  НАШ ВЕРНІСАЖ

- А я не вийду, з тобой 
не стану, а вишлю 

сестру такую саму.
З доробку 

Олени РИБАЛЬЧЕНКО

З доробку 
Геннадія ОСТАНІНА

З доробку 
Геннадія ОСТАНІНА

- А я не вийду, з тобой 
не стану, а вишлю 

сестру такую саму.
З доробку 

Олени РИБАЛЬЧЕНКО
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У Києві ці та інші книги видавництва «Генеза» можна придбати
у книгарні «Наукова думка» (вул. Грушевського, 4), тел. (044)278-06-96

Видавництво «Генеза»
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-л

Тел./факс: (044)412-22-11, тел.: (044)413-99-97
E-mail:geneza@geneza.ua

Відділ маркетингу та реалізації:
02169, м. Київ, вул. Регенераторна, 4

Тел./факс: (044)573-20-42
www.vsv.com.ua/geneza/
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