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УКРАЇНО,
ти - моя
молитва...
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Дмитро КРЕМІНЬ

СЕДНІВ. ЛИПА
ШЕВЧЕНКА

Я спинився —
за крок од безслав'я...
І мене пронизало умить:
легко жив я, і легко писав я,
а Шевченкова липа — шумить!
І де він Україну оплакав,
нам інакше, нам світле дано.
І свячені ножі гайдамаків
перекуті на рала давно.
Так чому ж ви шукаєте знову
суєслів'я, поденні слова,
кріпаки а чи підданці слова?
А Шевченкова липа — жива.
Ви спите
на м'якенькій перині,
вельми смачно п'єте і їсте...
Та присуджено інше людині,
де Шевченкова липа
цвіте!
Посадіте свій сад чи діброву
і дивіться епосі в лице.
Ви й падлюці скубенту Петрову
підшукали б... якесь деревце.
А донощиків плем'я гундосе
над сузір'ям огненних «Трьох літ»...
Ти правічний, я знаю, доносе,
але вічний-таки —
«Заповіт».
Треба брати за віхою віху.
Бо сміється над страхами віку
незнищенний мій,
вічний народ.
Ні чини, ні звання, ні посади
хай повік не стоять над пером.
Треба жити і треба писати
степом, небом високим, Дніпром.
І в епоху ракетного сопла
нам судилася вічність, не мить,
бо Шевченкова липа
не всохла,
бо Шевченкова липа —
шумить!

•
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ПРАГНЕННЯ ДО ЗНАНЬ ЗАОХОЧУЮТЬ
Традиційно у вересні із приємними відзнаками для студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара до Альма матер
завітав колишній випускник фізикотехнічного факультету, Президент
України 1994-2005 років, нині президент Фонду підтримки обдарованої
молоді «Україна», почесний доктор
ДНУ Леонід Данилович Кучма.
На урочистому засіданні Вченої
ради університету відбулося нагородження семи найкращих студентів
фізико-технічного факультету іменними стипендіями Фонду «Україна».
За активну участь у прикладній та
науково-дослідній роботі, олімпіадах
і конференціях на зразок престижної
Міжнародної молодіжної науковопрактичної конференції «Людина і
Космос» стипендії отримали наполегливі і старанні: Олександр Балдін,
Анастасія Калиновська, Тарас Кущ,
Юлія Погарцева, Сергій Сергієнко,
Вікторія Стойкова, Любов Федорчак.

Леонід Данилович зізнався, що
для нього великою честю і радістю є
кожен приїзд до міста своєї молодості та до університету, який дав путівку
у життя. За його словами, у ДНУ відчувається віра студентів у високий
професіоналізм своїх викладачів і
впевненість, що вони отримують високоякісну освіту. На думку гостя, у
сьогоднішніх умовах необхідна підтримка тих спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці.
«У держави з іменем Україна без інтелекту немає майбутнього, - наголосив Л. Д. Кучма. - На мою думку,
ми не можемо розраховувати лише
на хімію, металургію та сільське господарство - потрібен розвиток висо-

котехнологічної промисловості.
Майбутнє можливе тільки з сучасною технічною елітою. В Європі 20% вишів готують еліту і 80%
- фахівців різних рівнів. Тому нам потрібно реформувати систему вітчизняної вищої освіти».
Ректор ДНУ професор Микола
Поляков зазначив, якою необхідною
сьогодні є підтримка тих студентів,
що прагнуть не просто відмінно навчатися, а й активно займатися дослідницькою роботою. «Ми вдячні
Леоніду Даниловичу за наслідування
і примноження кращих традицій добродійництва в суспільстві», - наголосив Микола Вікторович.
Стипендіат, студент 5 курсу спеціальності «проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів» Сергій Сергієнко брав
участь у Міжнародній конференції
«Людина і космос». Своє майбутнє
хоче пов’язати з космічною галуззю:
«Я вже проходив практику в цехах ВО
«Південний машинобудівний завод»,
а зараз працюю в КБ «Південне». Хочу
відчути, що мені більш до вподоби та

визначитися з місцем майбутньої роботи. Також непогано було б вступити до аспірантури».
П’ятикурсниця Вікторія Стойкова
говорить, що при відборі претендентів на стипендію враховувалися і успіхи в навчанні, і наукова діяльність. «Я
прагну успішно поєднувати першу
вищу освіту з другою, сподіваюся,
що в майбутньому це мені допоможе
в професійному ствердженні. Планую вступити до аспірантури, займатися науковою діяльністю, тема моєї
роботи «Обробка механічної системи
тестування».
Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •

2

111-ИЙ ДЕНЬ ЗНАНЬ

Бористен, № 9, 2010 р.

111-ий День знань пройшов у Національному гірничому університеті.
5835 бакалаврів, спеціалістів і магістрів привітав зі вступом у нове життя
губернатор Олександр Вілкул — гірник
за освітою. З його рук троє студентів
першого курсу Максим Лялюк, Яна Хобенко і Дмитро Зюков отримали спеціальні подарунки до свята — ноутбуки.
А активісти студентського самовря-

отримати гідну освіту за 47 сучасними
спеціальностями з
30 напрямів підготовки. Студентський контингент університету налічує близько 20 тисяч осіб.
Прийом і випуск цьогоріч за державним замовленням як на денну, так і на заочну форми навчання, за всіма освітньокваліфікаційними рівнями було виконано
повністю. Загальний конкурс (за ліцензією) за денною формою навчання (на бакалавра) становив 5,2 чоловіки на місце.

дування Наталія Канівець та Владислав Мар'єнко подарували шановному
гостю-губернатору кулю з Криворізького мармуру, як символ міцності та
надійності Дніпропетровщини, її гірників у розбудові європейської України.
У свою чергу ректор НГУ Геннадій
Півняк побажав першокурсникам пишатися вступом до солідного вишу.
Адже за оцінкою ЮНЕСКО НГУ входить
до трійки кращих технічних університетів України.
Сучасний НГУ спрямовує свою
діяльність на забезпечення інноваційного розвитку економіки шляхом
створення розвинутої бази ресурсів
України та наукоємних технологій їх
ефективного використання. Прагнення
до фундаментальної підготовки - характерна ознака освітньої місії університету. Особлива увага приділяється
духовному становленню молодої людини з неодмінною реалізацією себе
як особистості.
Сьогодні НГУ - багатопрофільний
вищий навчальний заклад, де можна

За держзамовленням - 11,9 чоловік на
місце. Була врахована також більша кількість бажаючих навчатися на недефіцитних спеціальностях, тому за дозволом
МОН було надано 55 додаткових місць,
що є унікальним явищем на той час, коли
десятки інших вищих навчальних закладів не впоралися з держзамовленням,
не добрали потрібної кількості абітурієнтів. В університеті створено атмосферу
партнерства. Студентська координаційна рада взаємодіє з адміністрацією
у сфері виконання навчальних програм
відповідно до вимог Болонського процесу. Студентське самоврядування має
розгалужену інфраструктуру.
За участю університету опрацьовано схему співробітництва з компаніямироботодавцями. Виробнича та переддипломна практики проходять переважно
на тих підприємствах, де студенти працюють після закінчення університету.
Цільова підготовка кадрів здійснюється
за договорами з відомими науковотехнологічними
центрами,
виробничими компаніями, промисловими

• Доки ти не навчений, не соромся вчитися.
Г. Сковорода.

ЗОЛОТІ
ДУМКИ

• Могти і передбачати, дар диводії і дар пророцтва, - ось про
що ще з колиски мріяло людство, наділяючи ними своїх міфічних героїв і святих. Ці два таланти привнесла йому наука.

об'єднаннями, установами НАН України.
В НГУ діє система заохочення молоді до
наукової роботи через конкурси і гранти,
стипендії міжнародних фондів.
- Тобто, той, хто навчається в НГУ,завершив свій виступ ректор, академік
НАН України Г.Г.Півняк,- стає щасливим
не на день, і не на рік, а на все життя!
На урочистій лінійці студентів і численних гостей вітало усе керівництво
вишу. Окрім того, представники різних
вугільних компаній, гості з зарубіжжя,
зокрема, лектор фонду імені Роберта
Боша пан Стефан Зеноссен побажали
студентам-гірникам успішного навчання, втілення в життя всіх задумів на майбутнє.
Право отримати символи студентства "Залікову книжку", "Студентський
квиток", "Ключ від знань" під час урочистостей було надано кращим абітурієнтам, теперішнім студентам Владиславу
Головко, Костянтину Загорулько і Світлані Водолавській.
Ведучі церемонії посвяти студенти
факультету ШБФ Микола Тригуб і Катерина Причина урочисто оголосили першокурсників студентами Національного
гірничого університету.
Перед широким загалом зачитати
урочисту присягу були запрошені Ігор
Несват, Владислав Волков і Олександра
Богуславська.
Живий вогонь, як символ єдності,
спільної мети, естафети поколінь студентів Національного гірничого університету, передав першокурсникам 2010-го
року випускник університету, відмінник
навчання, переможець всеукраїнських
олімпіад з геології, магістр геології Дмитро Яцин.
Упродовж свята перед гостями виступали різні колективи художньої самодіяльності культурно-освітнього центру
НГУ, солісти університетського ансамблю «Гармонія» Павло Матвієнко й Ганна
Перездрієнко, а також народний чоловічий ансамбль «Обертон».
Попереду у першокурсників цікавий
і разом з тим нелегкий шлях до вершин
здобуття обраної професії. Його тернистими сходами впевнено поведуть
молодих обранців високопрофесійні
представники Національного гірничого
університету.
Інформаційно-аналітичний
центр НГУ.
На світлині: глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Олександр ВІЛКУЛ вручає першокурснику Дмитру 3ЮКОВУ ноутбук.
Фото Артема ГУСАКА. •

• Наука сама себе оправдовує
і не потребує стороннього виправдання.
К.Тимірязєва.
• Дивне зникає, як тільки його
дослідять.
Ф.Вольтер.
• Нікчемний той учень, котрий
не перевершить свого вчителя.
Леонардо да Вінчі.

•
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Ювілейна 15-та Міжнародна
наукова конференція з
нелінійних диференційних
рівнянь «NPDE-2010» пройшла
у Дніпропетровському
національному університеті
імені О.Гончара. Традиційно в
роботі конференції взяли участь
учені-фундатори нових теорій в
галузі диференційних рівнянь,
які представляють провідні
університети і наукові установи
світу.

ОБМІН
ІДЕЯМИ
зуНА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ об’єднати
силля науков-

Конференцію
започаткував у 1979 році відомий
математик, академік Ігор
Володимирович
Скрипник,
і з тих часів під егідою Інституту прикладної математики і
механіки НАНУ, Інституту математики НАНУ й Інституту
математики ім. В.А. Стеклова
вона проводиться у різних вітчизняних інститутах. Цього
року конференція «NPDE2010» проходила на базі кафедри диференційних рівнянь
механіко-математичного факультету ДНУ ім. О.Гончара.
Наукові школи цього факультету пов’язані з іменами видатних учених, академіків
О.М. Динника, В.І. Моссаковського, С.М. Нікольського,
М.П. Корнійчука. Сьогодні ж
серед основних напрямків досліджень науковців кафедри:
якісна теорія диференційних
рівнянь, асимптотичні методи в теорії диференційних
рівнянь, математичне моделювання динамічних систем,
теорія
усереднення
диферен-

І
ЗОЛОТ
И
К
М
ДУ

ціальних операторів, методи
розв’язання нелінійних крайових задач. Завідувач кафедри – ректор ДНУ, доктор
фізико-математичних наук,
професор, академік Академії
наук вищої школи М.В. Поляков.
Для обговорення в колі
колег у 2010 році тези доповідей надіслали більше 97
учених з провідних наукових
та освітянських установ світу.
До Дніпропетровська приїхали 19 учених з університетів
Німеччини, Великобританії,
Франції, Росії, Італії, Іспанії,
Швейцарії, США, зібралися
вітчизняні фахівці цієї галузі.
Професор
Нюрнберзького університету Гюнтер
Льогерінг зазначив: «Мета
конференції – розвиток диференційних рівнянь та їх аналізу. Адже сфера застосування
диференційних рівнянь дуже
широка: від фізики до парфюмерії. Ми прагнемо

має в
що не

• Як

ців з метою
розвитку цієї теорії й
обміну напрацюваннями вчених з різних
країн світу. Я давно
досліджую теорію диференційних рівнянь,
зокрема в Нюрнберзі
працюю з групою вчених, які займаються
створенням
новітніх
матеріалів. Це одна з
галузей, що сьогодні
стрімко розвивається,
й у якій широко використовуються
диференційні рівняння.
Сподіваюсь, я повезу з
собою на батьківщину
нові засоби оптимізації та аналізу диференційних
рівнянь».
Президент міжнародного
товариства прикладної математики, професор університету Огайо Евнер Фрідман
вважає, що найцінніше у подібних форумах – обмін ідеями.
«Ти привозиш для обговорення у колі колег одну ідею,
а збагачуєшся кількома. Є
ряд явищ, які можна описати
лише за допомогою нелінійних диференційних рівнянь.
Моя сфера – диференційні
рівняння, що описують процеси, які виникають у ракових
пухлинах, саме цій галузі буде
присвячена моя доповідь. Тож
бачимо яскравий приклад, як
диференційні рівняння застосовуються в біомедицині: це
нове слово і в математиці, і в
медицині, – наголошує вчений. – У будь-
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ДНУ ім. О.Гончара.
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якому випадку, розвиток галузі на стикові двох дисциплін
завжди перспективний».
Декан
механікоматематичного
факультету
ДНУ ім. О. Гончара Валерій
Опанасович Сясєв наголосив, що будь-яка задача з хімії, біології, фізики зводиться
до математичної моделі, яка
обов’язково входить до системи диференційних рівнянь.
«Чим складніший процес, тим
складніша система диференційних рівнянь, особливо нелінійних, яким і присвячена
сьогоднішня
конференція.
Така конференція потрібна
для вітчизняної науки, оскільки перед нами стоїть безліч
завдань, для розв’язання
яких потрібно вивчати сучасні
тенденції галузі».
Зауважимо, що новітні
теорії диференційних рівнянь
безпосередньо
застосовуються у вирішенні практичних
завдань, зокрема при створенні новітніх наноматеріалів,
у розв’язанні проблем оптимізації конструкцій, у розрахунках динаміки складних механічних систем, вирішення
проблем екології і фільтрації
систем з численними мікроструктурами, у розрахунках
руйнування матеріалів і створенні новітніх матеріалів із
попередньо заданими властивостями.

.
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• ПОЕТИЧНА ВІТАЛЬНЯ
Наш земляк і давній автор-поет і критик Федір
Степанов (саме в нас він отримав премію
ім. О. Гончара) вперше написав нам, маючи
єдину книжку віршів "Нетрі". Потім він ще
видав свої нові поетичні збірки - "Буяння",
"Орнаменти", "Вибране", підготував свою
п’яту поетичну книгу "Коловерть".
Образ Тараса Шевченка все життя надихав
нашого автора. Ще будучи малим хлопчаком,
він якось завітав до бібліотеки школи ФЗН у
Кривому Розі, де працювала прибиральницею
його неня, і попрохав і собі щось почитати.
Бібліотекар вручила йому томики О.С.
Пушкіна та Т.Г. Шевченка. Саме тут і почався
(з 10 літ) творчий шлях поета під орудою
фронтовика Миколи Миколаєнка.
І ось уже в солідному віці не захотів наш
земляк залишатися в боргу перед духовним
батьком нації - поетом Шевченком і написав
свої роздуми, які люб’язно і запропонував
нам.

І по вселюдному закону
У серці кожного живе.

Федір СТЕПАНОВ

- Привіт, юначе! - ніжний дотик
Торкнувсь зігнутого плеча.
Земляк Сошенко, наче котик,
Його тут долю розпочав.

ШЕВЧЕНКОВА СВІЧА
Василю ДЕРГАЧУ

І
Пан веселиться на бенкеті
І випиває за царя.
Звучать фаготи і кларнети
Во здравіє государя.
А за вікном так хуга свище,
Що аж віконниці риплять.
І засніжилось світовище,
Від вітру в полі не встоять.
Тарасові ж то знак добрячий,
Він радо засвітив свічки
І, весь у захваті гарячім,
Людей малює залюбки.
Углядів профіль генерала
Козацького, з вусами вшир,
І пристрасть в ньому запалала
Художника, як моря вир.
Він Платова малює вдатно,
Лише потріскують свічки.
Порив Тараса благодатний Мо, та позаздрять ще й дячки,
Які навчали цьому,
Так пан суворо наказав,
Щоб мати портретиста вдома
Покірливого, як коза.
Під спів метелиці малює
Тарас героя, і цвіте
Душа його. Він і не чує,
Як двері грюкнули. Пусте?
О, ні! Куди там до мистецтва!
Пан розлютився не спроста:
Кріпак удавсь до молодецтва Оскаженіння мить вита.
- Ах ти, хлопе навіженний,
Не тільки двері не відкрив, Під бурі свист такий шалений
Палац ти ледве не спалив.

ІІ
О Літній сад-натхненник музи,
Овіковічених скульптур.
Тут з творчістю в тіснім союзі
І ти несхитний, наче мур.
Змальовує Тарас старанно
Шедеври працьовитих рук.
І гояться душевні рани
Під той натхнення перегук.
Ті ночі білі незабутні
Вже стали світочем йому.
Тут він творив своє майбутнє,
Історію свою саму.

ПОЕМ

А

І не палац, а навіть місто
Свічками міг би запалить.
Ти козачок, чи просто тісто? І вуха стис... Нестерпна мить!
Уранці ж бідного маляра
Двірські різками посікли.
Душа ж палала від пожару
Немилосердної хули.
Ну де ж та правда на цім світі?
Одні жирують, бо пани.
А інші, бач, різками биті,
Неначе нелюди вони.
ПОскарживсь дідові Івану
Про екзекуцію оту,
Щоб заятрить хоч трохи рану,
Жорстокості ту наготу.
Неквапно гладить дід голівку
Онука і розповіда,
І в кожну тої речі цівку
Глибинний зміст дідусь вклада:
- Століттями цей світ, онуку,
Несправедливістю живе.
Та не завжди терпів люд муку,
Було й боріння світове.
В краю у нашім гайдамаків
Я бачив: били ж бо панів.
І вже опісля тої драки
Чимало хто з них уцілів.
Та й зараз нерви на Поділлі
Панам лоскоче Кармелюк.
Вони ж безсилі і в свавіллі,
Для них він, наче гострий крюк.
Усі чиновники й підпанки
За ним гасають, щоб впіймать.
Але із вечора до ранку
Йому притулок - кожна гать.
Бо волю в стайню не загониш,
Вона всі перепони рве.

- Ви гарно лінії вписали,
Брюллову треба показать. І в серці радість зазвучала,
Мов спалахнуло сто багать.
Прискіпливо метр коментує:
- І цей юнак - простий кріпак?
Таланту помирать не всує,
Несправедливо буде так.
Жуковського до себе кличе,
Гребінка й Вільєгорський теж
Зібралися на мудре віче,
Цей філантропії кортеж.
Поет наслідника престолу
Виховує і сам - талан.
І вся Росія доокола
Йому, як щастя океан.
А його погляд всепроникний
І сяє мудрістю чоло.
І пензель у руці не никне Зрина в життя портрета тло.
Брюллов завершує творіння,
Яке в історію ввійде.
Коли відступить животіння
Й свобода кріпаку гряде.
І росіяни, й українці
Свою тут лепту привнесли
Гуртом, гурмиськом. Наодинці
Лиш розпатякують осли.
І лотерею розіграли,
А викуп панові дали,
Щоб волі линули хорали,
А не збитоковиська хули.
Одухотворений Тарас наш
Довіку їм завдячний став.
І "Катерина" - річ прекрасна
Звучить спасенно на вустах.
Жуковський відпускну вручає:
Шевченко вільний, як орел.
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І лине в простір неокраїй
Його найкраща з каравел.
ІІІ
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Н.А. Некрасов.
Бо на позорище ведуть
Старого дурня муштровати.
Т.Г. Шевченко.

Вдихнувші волі суть озонну,
Він в рідне приїздить село,
Де під верби пахучу крону
Його натхнення привело.
Та що ж на томість він побачив
В місцях отих, де світ йому
Відкрили промені гарячі?
Не рай - справжнісіньку тюрму.
Родина животіє в злиднях,
Бо скрізь витає панський дух,
Це кріпосницьке павутиння.
Та де ж той мужній одчайдух,
Що принесе усім свободу?
Задумавсь молодий Тарас.
Горить зоря із небозводу,
Та не освітлює всіх нас.
Коли ж вернувся у столицю,
То однодумців згуртував:
Іх слово, як вогонь іскриться,
Сміливці йдуть до їхніх лав.
Куліш, Навроцький, Білозерський,
І Костомаров, і Тарас:
Палає дух їх молодецький,
Як волю звоювать для мас.
У кожного своя є думка,
І в кожній - волі дух не згас.
Але одна бриніла струнка:
Кріпацтво відмінити час.
Та як завжди буває, в стаді
Паршива віднайшлась вівця Студент Петров з душею гада,
Хробак імперського вінця.
Він Третій відділ здав жандармам
Всіх поміркованих борців.
А за іудство кістка гарна Ось що дісталось тій вівці.
Усіх на заслання загнали.
Шевченку ж кара якнайкірш:
В солдати "бунтаря" забрали,
Щоб не лунав сміливий вірш,
"Із забороною писати
І малювати", - резюме
Сам цар наклав. Нехай в солдатах
Казармний вітер йому дме.
***
- Тяни носок! - кричить єфрейтор.
Палюче сонце б’є в лице.

- І не лінькуйсь, піїт-легейда,
Бо карцер стримаєш за це.
Служи царю, а не народу,
Інакодумство позабудь.
В любові до царя свобода Така, служивий, твоя путь.
Що ж, інший в боротьбі б зневіривсь
Серед каспійських берегів,
Серед служаків-бузувірів.
Та він душею не змілів.
Він пише вірші, і в халяві
Своїх чобіт ховає їх.
Ні, не стліває він в неславі,
Дух непокори в нім не стих.
Йому дарують друзі фарби
І пензлі, він малює всмак.
І ті малюнки в світу скарби
Ввійдуть як серця мужній знак.
Малює він дітей казахських,
Форти, людей та ще й моря.
І так на тих шляхах солдатських
Його не загаса зоря.
А повернувшись із заслання,
Омріяв він земну любов,
Яка б світила йому зрання
І до вечірніх корогов.
Ликера Полусмак, дівчина,
Не тою виявилась, бач.
І закружляла хуртовина
Поету сонмом всіх невдач.
Пізніш вона вже й пожаліє,
Але минуле не вернеш.
Останньою вмира надія,
Сплива у просторінь безмеж.

Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть".
З падінням тих кайданів він
Спокійно відійшов в могилу,
Роздавши людям волі дзвін
І взявши Україну милу.
А та Шевченкові свіча,
Яку засвічував у пана,
Усім свободу сповіща
Й горить над світом полум’яно.
V
Прабатьківщини тихе плесо
І отчий дім на видноті
Були мені, немов колеса,
Дороговказом у житті.
І де б не був я, а чи буду,
Той шлях, як міта на чолі, Сприйму однаково - й огуду,
І славослів’я на землі.
Життя не пахло мені рястом:
Пізнав і голод, і війну,
Неначе йшов я за Тарасом,
Шукаючи свою весну.
Як він шукав стовпи в тумані,
Що підпирали небо десь, Я дерево залізне зрання
Шукаю вічно - завше й днесь.
Йдемо до тої злої долі
Шляхами битими кудись,
Як в парі; духом ми не кволі,
По всіх-усюдах розбрелись.

ІV
Літа, як миті швидкоплинні,
Злетіли під самий зеніт.
І от на нашій Україні
Перебудовується світ.

І кожен день стає нам бранню,
Аби жертоги світу взять,
А долю люту окаянну
Чикрижити на щедру п’ядь.

Чимало ж бо голів поклали
Та ще й кістками полягли
Борці,що твердо й дужо стали
На прю із царством кабали.

Челядники, доволі спати
Та порпатися у багні.
Пора вже збудувать палати,
А не згоряти у вогні.

Тарас своїм пером вогненним
Не згірш, ніж жерлами гармат,
Підняв народ над сьогоденням,
Щоб ним не правив дука-кат.

Тож хай моє це скромне слово,
Як меч Аттіли, воскреша
У кожного в душі обнову...
Бо ж є ще в кожного душа?

І хоч був засланний в солдати,
Де передчасно постарів,
Не думав зброї він складати,
В яку вклав праведний свій гнів.

А мріями ми не змілієм,
Бо долі кинем навзаєм
Наш виклик, що орати вмієм
І скрізь тяжкий душевний щем.

І за три роки до падіння
Кайданів рабських написав
Вірш "Сон", немов благословіння,
Що зазвучав, як віщий псалм:

І ниву ми засієм рясно,
Що щедрий дасть нам урожай.
Й настане в нас життя прекрасне Цілющий юності розмай.

"І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,

26.06.2010 р.
•
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АРИСТОКРАТ

наю цю людину вже, мабуть, років п'ятнадцять.
Наше спілкування не системне, уривчасте, і має більше
прикладний характер. Воно й
зрозуміло, адже соціальна дистанція й постійна зайнятість ректора
Національного гірничого університету, академіка НАН України Геннадія Півняка не творять можливостей
для більш тісних контактів. Однак,
попри це, я завжди відчував і відчуваю морально-психологічний комфорт у стосунках з цим чоловіком, є
у цій особистості якийсь магнетизм,
притягальність, він просто викликає
симпатію як співрозмовник, людина.
Часто замислювався над тим:
а чому так? Можливо, що Геннадій
Півняк як інтелектуал, прибічник
європейських цивілізаційних цінностей розуміє, що найкраще завоювати прихильність до себе у інших
легким гумором, щирою настановою, добрим ставленням. Розуміє
і виконує певну роль з усіма тими
з ким спілкується. Недаремно ж у
шкільні роки мріяв стати актором.
Ось і творить на підмостках театру
життя свій спектакль. Але ж з іншого
боку усмішка в нашому соціумі часто
сприймається як ознака слабкості. І
це він так само добре знає, майже
тридцять років очолюючи один з най-

Вами цю бесіду. І почати хотів би нашу
розмову не, так би
мовити, з головної
для Вас теми: Національний
гірничий
університет. А поцікавитися як так вийшло, що людина, котра в шкільні
роки мріяла стати актором, яка й,
по-сьогодні, старається не пропустити театральної новинки, полюбляє художні виставки, концерти,
інші культурологічні заходи, майже
тридцять років успішно очолює технічний університет. Вашому перу
належать 45 підручників та монографій. Серед яких такі роботи як, наприклад, «Транспорт з індуктивною
передачею енергії для вугільних
шахт» (1990), «Несиметричні пошкодження в електричних мережах
кар'єрів» (1993), «Перехідні процеси в системах електропостачання»
(1989, 2000). Я сам інженер за освітою, а тому дещо уявляю, що стоїть
за цими назвами, за цими фактами.
Не ображаючи гуманітаріїв дозволю
собі таку тезу: подібні речі не створити лише старанно попрацювавши
з першоджерелами та посиланнями. Тут потрібні і ґрунтовні знання,
і певні таланти, обдарування. Чи
не занадто розщедрився Господь
до Вас подарувавши стільки притягального і творчого для Вашої
душі...

ОСВІТИ І НАУКИ
успішніших вишів в Україні. Не доріс,
напевно, на жаль, поки-що наш соціум до того, аби сила сприймалася
не у залякуванні навіть опонента,
а у ввічливості та відкритості щодо
відстоювання своєї думки. Та попри
все це Геннадій Півняк залишається
керівником і вченим європейського вишколу в соціальній системі,
котра загально, як не прикро, більше нагадує зруйновану радянську,
аніж цивілізовану та гуманістичну,
котра, принаймні, молодими паростками мала утвердитися в нашому
суспільстві за останні майже два десятиріччя української незалежності.
Чи доводиться йти Геннадію Півняку
за таких обставин на певні моральні
компроміси? Переконаний, що так і
не одноразово. Але ж мусить хтось в
теперішньому українському суспільстві впроваджувати тезу про те, що
усмішка на роботі й на вулиці аж ніяк
не ознака слабкості й запобігливості, а навпаки ілюстрація успішності
та добропорядності. Честь і хвала
Геннадію Півняку за це піонерство!
- Пане ректоре, найперше хочу
подякувати за можливість мати з

Геннадій Григорович Півняк - вчений у галузі електроенергетики, засновник наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики, академік Національної академії
наук України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1990), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998, 2005). Народився 23 жовтня 1940
року в м. Олександрія Кіровоградської області. У 1963 році
закінчив електротехнічний факультет Дніпропетровського
гірничого інституту, з яким пов'язав свою подальшу наукову і науково-педагогічну діяльність. Докторську дисертацію "Розробка та дослідження тиристорних перетворювачів у комплексі електрообладнання для безконтактного
електричного транспорту вугільних шахт" захистив у 1981
році. З 1982 р. — ректор інституту (сучасна назва — Національний гірничий університет). Засновник наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики. Створив
загальну теорію, принципи побудови та методи синтезу
потужних систем електромагнітної передачі енергії підвищеної частоти. Його фундаментальні дослідження дозволили впровадити новітні електротехнології для гірничометалургійної та машинобудівної промисловості, джерела
живлення для електроприводу, транспорту і споживачів з
особливим характером навантаження. Наукові дослідження Геннадія Григоровича визнано в Україні та за кордоном.
Вони спрямовані на утвердження інноваційної моделі розвитку ключових секторів економіки країни. Автор двох" наукових відкриттів, понад 440 наукових публікацій, з яких 34
монографії, 33 підручники і навчальні посібники, 94 винаходи та патенти.
Удостоєний ряду нагород: ордени Знак Почета (1981),
Трудового Красного Знамени (1986), князя Ярослава Мудрого V (1999) та IV (2004) ступенів, Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999), Почесна грамота Верховної
Ради України (2003), медаль "За успіхи у навчанні і виховані молоді" (1998, Польща), знак МОН «За наукові досягнення», відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2009)
та багатьох інших закордонних та вiтчuзнянux відзнaк.

- Я справді дуже люблю
театр, люблю музику, поезію і взагалі мистецтво.
Свого часу я здобув музичну освіту. Коли випадає
нагода, буваю у відрядженнях, то неодмінно намагаюся відвідати якусь культурну
імпрезу. Мене це, гадаю, як
і будь-кого, надихає, наштовхує на нові роздуми,
міркування. А це ж так важливо для вченого, освітянина! А ще я й по сьогодні
дуже люблю аудиторію. Я
весь час читаю лекції. Коли
приходжу в аудиторію до
студентів, то отримую задоволення від спілкування
з ними, з їх допитливими і
довірливими очима. Звісна
річ, є різні студенти. Але за
роки викладацької діяльності переконався: якщо
приходиш в аудиторію з
байдужим серцем, приходиш лише, як то кажуть,
відбути свої години, то й таким і буде результат. Його
не буде. Студенти не засвоять матеріла, їм буде не
цікаво. Ось чому я кожного
разу намагаюся не просто
викласти той чи інший курс,

а й посіяти у юних душах
цікавість до того, що вони
вчать, зрештою, творити
з них інженерів у найпрестижнішому значенні цього
поняття. Очевидно, що у
щоденності не завжди так
виходить, як хочеться. Але
я, принаймні, цього прагну,
прагнув і буду прагнути.
Я так само люблю мови.
Моя французька, очевидно, що далека від досконалості. Але я стараюся товаришувати з нею, стараюся,
аби вона не забувала мене,
а я її. Бо кожна мова, то, даруйте за банальність, цілий
світ. І коли з постанням незалежності України у вищу
школу прийшла наша мова,
то для мене це не було чимось надзвичайним. Відповідно, як ректор, я стараюся, щоб українська - стала
природною для навчання
і для студентів, і для викладачів. Ви знаєте, у нас
відкрито центр української
мови імені Олеся Гончара.
Часто відбуваються різного
роду мовні та наукові гуманітарні заходи. Це окремий
великий напрямок нашої
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роботи. І мені приємно, що
про нього знають не лише в
регіоні, а й у країні, в світі.
Дніпропетровський
поет Анатолій Подільний,
згадуючи про таке близьке і зрозуміле кожному,
написав:
"Дитинства річка - степова стрічка
Вода прозора, піскове дно
Ти зроду тиха, ти невеличка,
До тебе в серці - таке тепло!"

і вчителі точних дисциплін.
Стільки років пройшло з того
часу, як закінчив я школу! Та
й, по-сьогодні, я подумки
інколи згадую їх поради, їх
уроки. Звіряю свої дії з їх настановами. Ось що значить
справжній вчитель у житті
кожної людини. А тим більш
педагог вищої школи!
Мати начальника, вибачте, телепня - справа дуже
неприємна, морально просто нестерпна. Між іншим,
це явище має дві складові.
Себто, коли «босс» має мізерне IQ. Інакше, якщо його
інтелектуальні
можливості нагадують дощ у пустелі
Сахара. Може, й гримить,
а вологи катма! Або ж, коли
рішення та накази такого,
вибачте, з дозволу сказати,
«начХальника» можуть нагадувати
розпорядження
сержанта Радянської Армії:
«Що, немає роботи?! Фарбуємо траву у зелений колір!»
Від подібного ректор Геннадій Півняк звільнив підлеглих
з першого дня і по-сьогодні.
Людина
енциклопедичної
освіти Геннадій Григорович
може на рівних поспілкуватися з фахівцем будь-якої
галузі, тим більш з тим, котрий задіяний у його рідному Національному гірничому
університеті.
Як керівник Геннадій Півняк, одностайно вважають
в НГУ, володіє дуже цінним
даром: активізувати та мобілізувати на продуктивну
діяльність більш креативну
та продуктивну частину колективу,
нейтралізувавши
в такий спосіб, неминучий

А я на все життя
запам'ятав слова славетного Олеся Гончара, коли
він згадував про своє дитинство у нашому місті.
«...Відберіть у людини
Батьківщину, рідні й дорогі з народження місця і це
буде не людина, а стовп,
не отесаний стовп» - не
певен, що безпомилково
процитував слова автора
«Собору». Однак, суть така
- це однозначно...
- Якщо про річку дитинства, то у мене їх було аж дві.
Через Олександрію на Кіровоградщині протікають Березівка та Інгулець. Власне,
перша - невеличка, впадає
у дещо більшу якраз у наших місцях. А до слів Олеся
Терентійовича я б додав:
саме закладене у дитинстві,
юності дає основу для усього
подальшого життя людини. Я
щасливий, що в моїй провінційній, степовій Олександрії
були педагоги, котрі сформували у мене любов до науки,
навчання, котрі прищепили
мені допитливість та уміння
не зупинятися на досягнутому. А найголовніше - критично оцінювати свої можливості. Це педагоги від Бога. І,
між іншим, як гуманітарії, так
На сьогодні Національний гірничий університет належить до таких міжнародних освітніх та міжнародних
організацій: Євразійська асоціація університетів ( EUA),
Велика хартія університетів; Мережа університетів країн
Чорноморського регіону (BSUN); Європейська асоціація
геовчених та геоінженерів (ЕAGE); Міжнародний університет ресурсів (IUR); Міжнародне товариство з інженерної педагогіки (IGIP); Європейське товариство з інженерної освіти (SEFI); Міжнародна асоціація з економії
електроенергії (ІАЕЕ); Міжнародне товариство з геомеханіки (ISRM); Міжнародне товариство зі збагачення корисних копалин; Міжнародна конференція маркетингу;
Українсько-Польсько-Американський консорціум з удосконалення бізнес — освіти (CEUME); Всесвітній гірничий
конгрес (WMC), Європейська мережа гірничих, металургійних та нафтогазових університетів.
Створено сім науково-навчальних центрів з
університетами-партнерами та установами Німеччини,
Польщі, Росії - з електротехніки та мехатроніки, геотехнічних, радикальних технологій, міжнародної економіки,
чистих геотехнологій, підземної урбаністики та збагачення корисних копалин.

Сьогодні НГУ - це сучасний науково-освітній центр,
для якого характерні фундаментальність та системність
знань, поєднання освіти, науки і інновацій в єдиний комплекс, високий рівень міжнародних зв'язків. Протягом
останніх семи років за національною та європейською
системою оцінювання (рейтинги ЮНЕСКО, МОН України,
«Компас» та ін.) НГУ входив до п'ятірки провідних технічних університетів України. За рейтингом МОН у науковій
сфері НГУ останні три роки посідає перше місце серед
технічних університетів України.
Протягом 2004-2009 років в Національному гірничому університеті було присуджено шість Державних
премій в галузі науки і техніки, три Премії Президента
України для молодих вчених, тридцять п'ять стипендій
Кабінету Міністрів України, низка стипендій Верховної
Ради України для талановитих молодих учених, грантів
регіональних органів влади та міжнародних благодійних
фондів. Протягом останніх 5 років створено та успішно
діють п'ять навчально-науково-виробничих комплексів
(ННВК): «Вугілля», «Енергія», «Машинобудування», «Інфокомунікація» та «Безпека». На базі Національного гірничого університету створено Центр інноваційного розвитку,
бізнес-інкубатор та Дніпропетровський центр Корпорації
«Науковий парк «Київська політехніка».
через людську природу,
баласт, маргінальні кадри.
Стиль ректора у спілкуванні
з підлеглими - не бути подібним на асфальтний каток, а
більше партнерський, довірливий. Наскільки він може
бути виправданий за умов
нашого
пострадянського
суспільства. Скидається,що
керівники такого типу приречені на самоспалення. Але
ж Г. Півняк 28 років у ректорському кріслі, плинність
кадрів в НГУ, напевно, найменша серед вишів України.
Значить виходить, значить
вдається добрим ставленням і спільною відповідальністю домагатися потрібного
результату, а не лихим словом, погрозами звільнення
та іншого роду стягненнями.
- Геннадію Григоровичу,
певен, що це питання Ви подумки не раз задавали собі й
самі. Не знаю як давно, але,
безперечно, що вже був той
день у Вашому житті, коли
крісло ректора стало завузьким, затісним. Чи не виникало...
- Можете не продовжувати, я все розумію і з цього
приводу поясню наступне.
Це може здатись дивним
або лукавством, але я не хотів бути ректором. Критично
оцінюючи свої можливості, я не знав і не розумів, як
зможу поєднати наукову,
педагогічну діяльність з адміністративною
роботою.
Питання особисто для мене
було настільки складним,
що у пошуках внутрішнього

компромісу за два роки роботи ректором я потрапив до
лікарні. А саме, призначення
мене на посаду вирішувалося на рівні ЦК КПУ. Так що, я
не лукавлю - ніякої радості
з приводу того, що, я став
ректором, у мене не було. І,
по-сьогодні, я часто жартую
з колегами у себе в кабінеті:
« Ректор кудись вийшов, так
що давайте поки-що поговоримо про те, що Вас хвилює...»
Інша справа, що з роками, зрозуміло, прийшов
досвід, я чомусь навчився
як адміністратор. І знову ж
таки, повірте, ніколи не прагнув вибудовувати кар'єрну
драбину догори. Хоч і мав
відповідні пропозиції, так
би мовити, київські варіанти
й не один. Але університет
надзвичайно
розгалужена
структура, тут стільки можливостей для реалізації того
чи іншого. Мені тут дуже
цікаво працювати, я тут завжди знаходжу для себе заняття. Щодня, щогодини в
НГУ може народжуватися
щось нове.
- Є такий жарт: «Щастя
не в грошах, а в їх кількості».
Зрозуміло, що, маючи відповідні інтелектуальні та менеджерські особистісні дані,
Ви б могли зайнятися тим,
що прийнято називати «робити гроші». Мільйонером,
можливо, б і не стали, однак статки б мали, вочевидь,
більші, аніж у ректора НГУ...
- Знову ж таки, я ніколи
не прагнув заробити якнай-
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Свого часу я мав приємність бути колегою Галини
Півняк. Із Заслуженою журналісткою України, фаховою
тележурналісткою ми не один рік працювали разом на
обласній студії телебачення. Подейкували, що саме
пані Галина - цілеспрямована та амбітна створила таке,
коли можна так сказати, явище як Геннадій Півняк. Поправді, то така теза не безпідставна. І загально нічого в
тому крамольного немає. Мали ж свої музи композитори
і поети, то чому не можуть мати ректори?! А коли ця муза
ще й дружина, то подвійне щастя. Хоч, пo-щирості, інколи пані Галина у своїх емоціях хронічно закоханої і люблячої матері двох успішних синів, зрозуміло, котрі так
само мають прізвище Півняк, передавала куті меду. Не
підтримати розмову про ректора НГУ виглядало як зневага до Галини Андріївни. Особисто я, завжди ж вбачав у
тому лише щедрість емоцій жіночої натури. І тут би хотів
підкреслити, наскільки не вичерпні душевні сили власне
у ректора НГУ. Свого часу родина Півняків мала можливість вивільнити емоційну і милу пані Галину від непростої
та клопітної праці журналістки. Однак, справді люблячий
та інтелігентний Геннадій Григорович добре розумів, що
відібрати у розумної і небезталанної дружини, засоби
для самореалізації - це бути недалекоглядним та егоїстичним. Ось і долали вони разом побутові складності ( в
родині ще жили, на жаль, вже нині покійні мати Геннадія
Григоровича Зінаїда Павлівна та мати Галини Андріївни
Тетяна Данилівна) ділили навпіл прикрості й радості професійної діяльності. Однак перетворити кохану дружину
на домогосподарку шляхетний пан Геннадій не міг собі
дозволити.
Винагородою за цю його сімейну мудрість була не
декларована, а правдива гармонія в родині. А ще ті казкові почуття, котрі немов би у юності, живуть поміж цими
двома. Бо не потопив ректор їх у борщах, немитому посуді, у неувагах і зверхності до тієї жінки, котру раз і назавжди назвав коханою. Подібні публікації часто-гyсто
грішать зайвими солодощами. Ну, є така неписана традиція: про ювілярів тільки добре. Не зовсім гарно виходить, бо немов би не про живу людину йдеться, котра,
як відомо, має неминуче особистісні вади. А такий собі
схематичний віртуальний образ. І тому загально, не
ламаючи традиції, дозволю собі торкнутися того, що у
особистості Г. Півняка не є, скажемо так, позитивним.
Однак, написати багато мені тут буде складнувато. Не
через те, що наш герой безгрішний як Ісус Христос. Просто не настільки добре я знаю цю людину, аби розгледіти
й негативне. Розумні люди, як правило, приховують свої
недоліки.
більше. Я не хочу сказати, що
гроші мене зовсім не цікавлять. Це було б безглуздо.
Але гроші для мене не самоціль. Навпаки, маю більше
радості від того, коли щось
даю сам. Свої премії, зокрема, державні я спрямовую до
благодійного фонду підтримки молодих вчених, різного роду наукових та освітніх
програм тощо. Ми матеріально стараємося підтримувати обдаровану молодь,
студентство. Хоч тут маємо
дуже обмежені можливості,
далеко, як не прикро, не все
залежить від університету. У
багатьох питаннях ми просто є закладними тієї законодавчої і економічної ситуації,
котра існує у країні. Аби мій
колега з якогось західного
університету дізнався про
коло тих питань, котрі мені

доводиться
розв'язувати,
то, напевно, не йняв би віри.
У його компетенції дві головних речі: навчання студентів
і наукова діяльність. На заході ректор і уяви не має про
оплату гарячої води в гуртожитку, чи, наприклад, про забезпечення продуктами університетської їдальні. У нас
все інакше. Та я не звик пасувати перед труднощами.
- До речі, багато грошей
потрібно тим, хто любить
більше розважатися, аніж
працювати. А Вам навіть нефахівець може впевнено поставити діагноз: невиправний трудоголік...
- Так, це правда. Я справді не знаходжу собі місця,
коли щось не роблю. Мені,
наприклад, не зрозуміло, як
тижнями можна пропадати
на риболовлі. Впійману рибу

мені шкода. Або сакраментальні для більшості нашої
людності поїздки на дачу. Не
скажу, що я не люблю природу. Навпаки, мене зворушує
і спів пташки, і сонячний ранок. Це абсолютно природно
для кожної людини. Але знову ж таки з дня в день лежати на галявинці під яблунею,
перемежовуючи це заняття,
то чаркою, то мискою борщу - це не для мене. Приїхав,
щось там покопав, підфарбував, аби від сусідів не було
соромно. Помилувався квіточкою чи гілочкою молодого деревця і до невідкладних
справ. Ну, такий я, така моя
природа. І змінити я її не хочу
і не можу...
- Пане ректоре, так вже
ведеться у цьому світі, що
кожен з нас має не лише друзів. Так ось ті, хто не належить до Ваших друзів, пояснюють майже тридцять років
ректорства Геннадія Півняка
в НГУ його вкрай великим
конформізмом. Мовляв, прилаштується, до будь-чого і до
будь-кого...
Вони просто не розуміють
наші результати і досягнення. Ми нікому не заздримо ми працюємо. Я вже говорив
про те, що вмію критично до
себе ставитися. А тому добре розумію, що досягнуте
- це, зрозуміло, не лише особиста заслуга. Тому що чи не
найбільший мій успіх - це адміністративний кістяк нашого
вишу: декани, проректори,
це наші небайдужі і кваліфіковані викладачі, наша молодь, наше студентство - усі
хто створював і творить Національний гірничий університет. А тому ж, знову таки,
можу впевнено сказати — я
не тримався і не тримаюся
за ректорське крісло. Як колись, так й нині, я завжди
можу собі знайти застосування в науці, у викладацькій
роботі. Зрештою, я повинен
працювати над тим, щоб підготувати собі належну заміну. Я добре розумію, що рано
чи пізно мушу піти з посади,
яку займаю. Однак, оскільки
у нас розмова сьогодні відбувається із приводу певного етапу в житті ректора, то
хотів би також зазначити, що
разом з тим я відчуваю, що
ще потрібен університету.
У нас багато планів, багато
того, що я можу і повинен до-

помогти втілити в життя. А
тому я напишу подання до
міністра освіти України про
продовження мого контракту на посаді ректора НГУ.
Але, зрештою, все у Божій
волі. І, якщо будуть сили,
буде здоров'я, то я готовий
працювати в стінах рідного
для мене університету на
будь-якій посаді.
За роки журналістської і письменницької
діяльності
доводилося
спілкуватися з багатьма
особистостями,
готуючи той чи інший допис,
телевізійний ефір. Були
серед них і прості люди,
і ті, кого прийнято називати елітою: маститі діячі
культури, церковні архієреї, наші та закордонні
парламентарі, президенти, прем'єр міністри, дипломати. І лише одиниці
залишали в душі відчуття того,що спілкування з
цією людиною щось додало і тобі, принесло розуміння та усвідомлення
чогось нового і значущого. І, між іншим, це аж
ніяк не залежало від соціального становища мого
співрозмовника. Бо таки
виходить, що попри певну змістовну девальвацію
через часту вжитковість,
сентенція про народну
мудрість таки має місце.
І так вже складається, що
майже кожна зустріч з Геннадієм Григоровичем Півняком приносить для мене
морально-психологічний
позитив. Можливо, що,
як вже зазначав вище,
наше спілкування не таке
вже часте, може через
те, що обговорюємо теми
здебільшого
суспільно
важливі. Але, одне знаю
точно. Попри прищеплювання в колишньому СРСР
негативне ставлення до
усього аристократичного
- шляхетність в людині завжди творить добро і позитив. Безсумнівно Геннадій Півняк - аристократ.
Не в розумінні того, що
знає, як вірно розставити
столові прибори на столі
(хоч, напевно, й це йому
відомо). Він аристократ
духу, аристократ науки і
освіти. А правдивих аристократів поки що так
•
мало в Україні!
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НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
У КАНАДСЬКИХ СТУДЕНТІВ Є
ІСТОРІЯ,
МЕДИЦИНА,
МЕНЕДЖМЕНТ
І ГАЛУЗЬ
КОМУНІКАЦІЙ
Дніпропетровський
національний університет імені Олеся Гончара
вперше відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Ж.
Даніель Карон. Він зустрівся з представниками адміністрації та студентами закладу. Перш за все високий
гість подякував керівництву ДНУ за
привітний і теплий прийом:
– Мені надзвичайно приємно,
що я нарешті зміг приїхати до такого
дуже відомого в Україні вишу. Канада
відносно активно працює з Дніпропетровською областю: сьогодні тут
успішно реалізується ряд спільних
канадсько-українських проектів – інвестиційних, міжнародного розвитку,
моніторингу розвитку малого підприємництва.

тативних можливостей
в Україні”. Партнером
нашого університету
був Університет Мак
Гілл Монреалю, з яким у
2006 році була укладена угода про співробітництво. Завдяки цьому
проекту на факультеті
післядипломної освіти
ДНУ були створені умови для підвищення кваліфікації представників
малого та середнього
бізнесу. У 2009 році проект успішно
закінчився, а комісія, яка перевіряла
роботу університету за цим напрямком, залишилася дуже задоволеною.
В результаті при Дніпропетровському

Дуже дякую за те, що ви відчинили
для мене двері свого університету та
надали можливість зустрітися з вашими студентами. Мені завжди подобається спілкуватися з молодшим
поколінням, а саме з новою генерацією української молоді. Це надає мені
можливість поговорити про Канаду, а
їм – більше узнати про нашу країну.
Від імені ректорату Д.Карона
привітав перший проректор ДНУ
О.О.Кочубей. Олександр Олексійович
коротко розповів про історію та сьогодення університету, відзначив високе місце ДНУ у рейтингу ВНЗ України (університет постійно входить до
рейтингу лідерів), розповів про численні міжнародні зв’язки, в списку
яких присутня й Канада:
– Cпівпраця ДНУ з ВНЗ Канади
почалася у 2005 році з виконання сумісного міжнародного проекту „Регіональне навчання та розвиток консуль-

національному університеті було відкрито центр з надання консалтингових послуг для потреб регіону.
Цього року ми провели успішні
переговори щодо співпраці з канадським коледжем Мохаук. Адміністрації коледжу вже направлений проект договору про співробітництво в
науково-освітянській сфері; сподіваємось, що він незабаром буде підписаний. Студенти, викладачі та науковці ДНУ неодноразово виїжджали до
Канади для навчання, участі у конференціях, семінарах, проведення наукових досліджень. І хочу зауважити,
що двері нашого університету завжди
відкриті для друзів.
Потім Ж. Даніель Карон виступив
з лекцією перед студентами факультетів міжнародної економіки (спеціальностей „міжнародні відносини” та
„міжнародна економіка”), соціальногуманітарного (спеціальність „полі-

тологія”), систем
і засобів масової
комунікації
(спеціальність „міжнародні комунікації”).
У своїй доповіді
він
торкнувся
питань становлення демократії в Україні за 19
років незалежності; підкреслив, що демократія в кожній
країні різна, і
саме
Україні
належить надзвичайно важлива роль для
стабільного
розвитку демократичних інституцій
на пострадянському просторі. Гість
розповів також про історію Канади ще
з часів колоніалізму:
– Наша країна дуже різноманітна з етнічної точки зору. Канада
сьогодні – це співдружність націй,
тут існують діаспори різних країн;
українська, найбільша в світі поза
межами України і Росії, налічує
майже два мільйони. Це шосте місце серед етнічних груп, що живуть
в Канаді. І для нас є дуже важливим
зберігати і розвивати українську
мову, культуру. Міжнародні угоди,
підписані між Україною і Канадою,
повинні створювати сприятливі
умови для бізнесу, розвитку науки і передових технологій. Це не
передбачає імміграцію, ми маємо
отримувати професійний досвід у
різних країнах і повертатися додому з новими знаннями й друзями.
Відповідаючи на численні запитання слухачів, пан Посол розповів про канадську систему освіти та втілення Болонської системи у
вищих навчальних закладах, можливість навчання української молоді в
Канаді. Виявилось, що найбільш популярними спеціальностями у канадських студентів є історія, медицина
(як практична, так і дослідницька),
менеджмент, галузь комунікацій. Аудиторію цікавили різноманітні теми:
візовий режим, двосторонні відносини і шляхи їх активізації. Д.Карон
також торкнувся проблеми батьків і
дітей, зауваживши на традиційному
прагненні молоді до незалежності від
дорослих. Наприкінці гість подякував
присутніх за те, що вони знайшли
час для зустрічі в спекотну навчальну
пору.
Інформаційно-аналітичне
агентство Дніпропетровського
національного університету.
•
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПРО ПІДСУМКИ

Губернатор області напередодні нового навчального
року відмовився від традиційних нарад, зобов’язав
проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний
рік і поставити завдання, в
першу чергу, перед керівниками міст і районів.
Управлінці,
керівники
установ і закладів галузі розуміють, що така вимога покладає на освітян велику відповідальність.
Ті зміни в освіті, що ініціював уряд, сьогодні в області забезпечені владою
організаційно, а головне фінансово.
На
школу
працює
промислово-виробничий
комплекс, платники податків, батьки, громадськість.
За освітянами – коефіцієнт корисної дії від вкладених
в освіту фінансових ресурсів,
зароблених в державний та
бюджет області.
Наша область – лідер по
більшості стабільних показників.
Ми займаємо друге місце за контингентом учнів
шкіл (понад 312 тис. школярів), контингентом слухачів
професійно-технічних
навчальних закладів (35 тис.
осіб), що перевищує населення держави Люксембург;
за Програмою «Шкільний
автобус», третє – за кількістю вчителів, які викладають
основи наук у 5-11 класах
(майже 30 тис. педагогів).
Діюча освітня інфраструктура забезпечує мешканцям області рівний доступ до якісної освіти.
Хочу поставити наголос
на аналізі бази для створення умов по функціонуванню
освітньої галузі області.
Вперше ми отримали
бюджет на освіту, який за
темпами зростання перевищує показники двох останніх
років.
Видатки на утримання
закладів обласного підпорядкування в поточному році
зросли на 20%.
Цього року середня заробітна плата працівників галузі зросла на 400 грн.
Зріс і розмір фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості однієї дитини до-

РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2009/2010
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УПРАВЛІНЬ, ВІДДІЛІВ
ОСВІТИ НА 2010/2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

шкільного віку та одного учня
загальноосвітньої школи (за
останні три роки у 1,5 рази).
На проведення поточних
та капітальних ремонтів в
цьому році з різних бюджетів
передбачено майже 95,5 млн
грн.
На 60% більше ніж у минулому році зросла субвенція з державного бюджету на
ремонтно-будівельні роботи
та проекти, а це 14 млн.
За 8 років реалізації програми по забезпеченню шкіл
комп’ютерною технікою в область за рахунок державного
бюджету було поставлено
498 навчально-комп’ютерних
комплексів та 620 ноутбуків
для кращих вчителів.
В цьому році поновлено
фінансування і вже придбано 32 навчально-комп’ютерні
комплекси, які будуть встановлені в школах-інтернатах
протягом вересня.
Щорічно передбачаються
кошти з обласного бюджету на придбання підручників
та посібників. За два останні
роки на ці цілі використано
2 млн грн. Такі вкладення в
освіту роблять далеко не всі
регіони України.
Протягом літа оздоровлено всіх дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, вихованців інтернатних закладів. З обласного
бюджету використано 4 млн
грн., з державного – 845 тис.
грн., що на 25% більше ніж у
минулому році.
Новітні інформаційні технології потребують високої
кваліфікації вчителів.
Маючи підтримку керівництва області, на третину
збільшено фінансування Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти – найбільшого закладу такого типу в
Україні.
Піднесення престижу педагогічного працівника через
його гідне матеріальне і, насамперед, високе моральне
заохочення – це першочергове завдання нинішньої державної політики, яке сьогодні
Урядом вже вирішується.
Навчальний процес нині
здійснюють понад 56 тис.
педагогів. З них – 28 тис.
в загальноосвітній школі.

Укомплектованість на початок навчального року складає
99 %.
Турбує в області процес
старіння кадрів. Майже 19
% - пенсіонери. Разом з тим,
молодих фахівців зі стажем
роботи до 3-х років - тільки
біля 7%.
Кожного року більше ста
молодих спеціалістів залишають школу, в першу чергу,
через відсутність житла.
За підтримки Юрія Григоровича
Вілкула
багато
зроблено у Межівському та
Софіївському районах по ремонтам та отриманню житла
для вчителів.
Цього року розпочала діяти Урядова програма пільгового кредитування: області
з держбюджету виділено 800
тис. для надання кредитів
педагогам міста Дніпропетровська під 3% річних. Петропавлівський район виділив 200 тис. грн. кредитів під
забудівлю. Сподіваємось, що
патріотичні почуття не залишать керівників міст і районів
байдужими до утвердження
авторитету вчителя.
Хотілось, щоб ми всі як
керівники були гідними крилатої фрази: Вчитель – професія від бога, а всі інші - від
учителя.
Серед цьогорічних принципових змін в системі освіти
– обов’язкова дошкільна освіта дітей п’ятирічного віку.
За період з 2000 по 2004
роки в області припинено роботу 293 дошкільних навчальних закладів. Тепер же триває
процес відновлення. Тільки у
цьому році відновлено роботу 3-х дошкільних навчальних
закладів. До кінця року планується провести реконструкції
та поточні ремонти і відкрити
ще 9 дитячих садків.
На сьогодні охоплення дітей всіма видами дошкільної
освіти по області становить
75%, по Україні 56%.
Відсоток
охоплення
п’ятирічок – 92,8, але він
нижче загальноукраїнського,
який складає майже 94%.
На теперішній час в області майже 5000 родин стоять в
черзі на отримання місць у
дошкільні заклади.
Організаційно це можна
вирішувати за рахунок ство-

рення груп короткотривалого перебування при ДНЗ та
в школах-комплексах, через
педагогічний патронат, підвезення дошкільників старшого
віку таке інше.
Міністерство освіти і науки закликає до творчого підходу освітян при організації
цієї справи.
Губернатор дав головному управлінню освіти і науки
завдання підготувати заходи
до обласної Програми розвитку освіти в частині дошкільної освіти. Ми запропонували
містам і районам області своє
бачення і чекаємо на пропозиції з міст.
Програмно-цільовий метод фінансування передбачає підтримку перспективних
проектів або вирішення нагальних проблем сьогодення.
По – перше, це - перехід
на 11-річний термін навчання.
По – друге, це - профільна
освіта. Загальний показник
якої по області складає 95%,
що вище минулорічного на
10%.
Цей напрям в роботі школи передбачає і заходи по
оптимізації мережі. Створені
45 освітніх округів дали змогу наблизити сільського учня
до конкурентноспроможних
знань. Отримують профільну
освіту понад 16 тис. учнів.
Аналізуючи інші місцеві
програми галузі, хочу зазначити наступне. У минулому році в області діяло 135
програм галузі «Освіта», які
фінансувались за кошти місцевих бюджетів. Найбільше
програм було затверджено
в м. Дніпропетровськ (7), м.
Першотравенськ (9), Нікопольському районі (12).
У поточному році завдяки
оптимізації загальна кількість
програм зменшена до 95. На
виконання заходів заплановано 66 млн з місцевих бюджетів.
Органи місцевого самоврядування по різному підходять до формування бюджетних призначень на програми.
Хочу відзначити, декілька
регіонів, які не просто задекларували, а ще й підкріпили фінансовим ресурсом їх
заходи: це міста Кривий Ріг,
Нікополь,
Дніпропетровськ
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та Жовті Води, Дніпропетровський,
П’ятихатський,
Синельниківський та Покровський райони.
Хочу підкреслити, що тільки взаємодія з фінансовими
органами, депутатським корпусом, громадськістю сприяє
зростанню престижу галузі та
надає можливість вирішити
ряд проблемних питань регіонів, кошти на які не завжди
вдається передбачити в загальному обсязі бюджетних
призначень.
Збереження та зміцнення
здоров’я дітей має багатоформатний вимір. І, в першу
чергу, це – організація якісного харчування.
В минулому році вдалось
повністю охопити учнів 1-4
класів всіма видами харчування, учнів 1-11-х класів - на
91%.
Проте, виконання норм
харчування за бюджетні кошти складає лише 58%, за
допомогою батьків – 66,5%.
Губернатор поставив завдання щодо забезпечення
норм харчування з мінімальними внесками батьків. І ми
зобов’язані його виконувати.
Зрозуміло, що формула Міністерства фінансів на
утримання сільської освіти
має багато вад, але всі райони області знаходяться майже в рівних умовах, і є ті, хто
знайшов шлях вирішення.
Не можна не звернути
увагу на таке питання як рівень захворюваності дітей та
підлітків.
За цим стоїть не лише потреба у медичних працівниках, яка задовольняє заклади
освіти лише на 80%. Застарілий норматив: один медичний працівник на 500 дітей,
поставив сільську школу у деяке небезпечне становище.
Нажаль і комплектування
медичних кабінетів ще не відповідає сучасним вимогам.
Нам надано завдання, і
виконати його потрібно так,
щоб ми були в Україні першими.
Розвиток обдарованої дитини – один з найголовніших
пріоритетів сучасної школи.
Переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад у
цьому році стали 43 учня Дніпропетровщини.
Аналіз результатів ЗНО у
2010 році свідчить про стабільні результати у мм. Дніпропетровську, Кривому Розі,
Жовтих Водах, Вільногірську,
Марганці, Нікополі, Тернівці,
Дніпропетровському обласному ліцеї-інтернаті фізико-

математичного
профілю,
медичному ліцеї-інтернаті.
Ознакою нового навчального року стануть моніторингові дослідження якості
природничо-математичної
освіти
учнів,
географії
та історії України, рівня
комп’ютерної грамотності,
рівня навчальних досягнень
школярів початкової школи.
Осередком
виховної роботи,
задоволення
культурно-естетичних
потреб дітей та підлітків є 248
позашкільних навчальних закладів, з них 118 комунальної
форми власності.
Керівництво області наполягає на збереженні мережі та недопущенні реорганізації та ліквідації таких
навчальних закладів.
Біля 10 тис. дев’ятикласників-випускників
продовжують навчання за програмами старшої школи
у державних професійнотехнічних навчальних закладах. Держава, фінансуючи
заклади, які надають повну
загальну середню освіту та
професію, фактично робить
прямі інвестиції в розвиток
територій. Ці інвестиції ідуть
на створення робочих місць.
За рахунок державного
фінансування у 59 державних
професійно-технічних та 47
державних вищих І – ІІ рівнів
акредитації навчальних закладах державного бюджету
отримують зарплату педагогічні працівники майже на
130 млн. грн., стипендії – 85
млн. грн., харчування учнів –
10 млн. грн.
Забезпечення
дітейсиріт житлом є однією з основних функцій місцевої влади.
Ця проблема частково вирішується за рахунок створення соціальних гуртожитків
ПТНЗ та ВНЗ. Керівники цієї
ланки освіти готові вже сьогодні надати свої пропозиції
та розрахунки по вирішенню
цього болючого питання.
Наостанок хочу запевнити, що майбутнє нашої
держави – діти – в руках толерантної, мудрої, амбітної
і відповідальної освітянської
громади
Дніпропетровщини. Оскільки освіта – це
невід’ємна складова нової
Дніпропетровщини.
Впевнена, що нові підходи піднесуть освіту на більш
високий щабель.
Галина МЕГЕГА, начальник
головного управління
освіти і науки
облдержадміністрації. •
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НОВІ АВТОБУСИ
ТА КОМП’ЮТЕРИ В ПОДАРУНОК

26 серпня 2010 року відбулося вручення головою
облдержадміністрації О.Ю.
Вілкулом та головою обласної ради Є.Г. Удодом головам
райдержадміністрацій
області сертифікатів на отримання шкільних автобусів (22
сертифікати – 20 за рахунок
обласного бюджету, 2 – за
рахунок державного бюджету) та вручення директорам
шкіл міст області сертифікатів на отримання навчальних
комп’ютерних комплексів (32
сертифікати).
Вручаючи
сертифікати
учасникам заходу, Олександр
Юрійович Вілкул зазначив:
“Уряд України, особисто Президент Віктор Федорович
Янукович, спрямовують державну політику на виявлення
ключових проблем, що хвилюють суспільство та знаходження шляхів успішного і
швидкого їх подолання.
Освітня галузь є пріоритетною і наші дії, у першу
чергу, направлені на її розвиток, на поглиблення розпочатих реформ, соціальний
захист учасників навчальновиховного процесу, поповнення місцевих бюджетів та
поліпшення умов утримання
закладів освіти”.
Одним з кроків на шляху
поліпшення умов отримання
учнями якісної освіти є повна
комп’ютерізація навчальних
закладів.
На теперішній час Дніпропетровська область по
Україні посідає 8 місце з
оснащення навчальних закладів комп’ютерною техні-

кою. Загальний показник забезпечення загальноосвітніх
шкіл області комп’ютерною
технікою складає 98%.
За викликом Глави держави обласна влада планує
стовідсотково забезпечити
школи області сучасною технікою і вирішити питання з
поставкою комп’ютерів, яких
не вистачає, вже у наступному році.
Для стовідсоткового завершення комп’ютеризації
та оновлення застарілої
техніки освітніх закладів
необхідно придбати 95 навчальних
комп’ютерних
комплексів.
Другим важливим аспектом забезпечення належного
доступу дітей шкільного віку,
які мешкають у сільській місцевості, до якісної загальної
середньої освіти є забезпечення регулярного підвезення школярів і педагогічних
працівників до навчальних
закладів і додому. Цьому в
повному обсязі сприятиме
реалізація програми “Шкільний автобус”.
По охопленню учнів перевезенням до місця навчання
та в зворотному напрямку
Дніпропетровщина посідає
друге місце по Україні.
Для повного забезпечення сільських районів автобусами потрібно придбати
ще 50 одиниць техніки. З них
сьогодні голови райдержадміністрацій отримають 22.
Тільки у поточному році на ці
цілі з обласного бюджету виділено 5,5 млн грн.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

•

НА УРОК - ДО ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Радо зустріли свято Дня знань та початку нового навчального року в обласному “Багатопрофільному навчальнореабілітаційному центрі” (м. Дніпропетровськ, вул. Ляшко
Попеля,1), адже саме 1 вересня капітально відремонтований
заклад гостинно розчинив свої двері для 190 дітей з порушенням слуху.
Обласна влада попіклувалась про те, щоб умови перебування дітей тут стали зразковими – з обласного бюджету на
ці цілі було виділено майже 3 млн грн. У стислий термін було
відремонтовано їдальню, навчальний та спальний корпуси.
Вітаючи вихованців та педагогів, Олександр Юрійович
Вілкул, який завітав на свято, сказав: “В обласному бюджеті
на утримання закладів обласного підпорядкування виділено
370 млн грн., що майже на 59 млн більше проти минулого
року. Збільшено на 30% вартість утримання вихованців інтернатних закладів”.
Треба зазначити, що до дітей Олександр Юрійович завітав не з пустими руками. Він вручив старшокласникам 12
ноутбуків, усім дітям - спортивну форму, солодкі подарунки, а
для колективного користування - мультимедійну дошку.
Потім голова облдержадміністрації завітав на перший
урок до першокласників та кожному подарував ранець з канцелярським приладдям.
Власн. інф. •
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НАЙКРАЩИЙ В УКРАЇНІ ЦЕНТР

Реконструкція обласного комунального закладу освіти "Дніпропетровська загальноосвітня спеціальна школаінтернат для глухих дітей" проводилась за кошти обласного бюджету та була проведена у найкоротші терміни.
Для того, щоб діти могли займатися в належних умовах,
для завершення реконструкції з обласного бюджету було
виділено майже 17 млн грн. Тож День знань та початок
нового навчального року вихованці та колектив педагогів
закладу святкували у нових приміщеннях.
Усі роботи тривали під особистим контролем голови облдержадміністрації О.Ю.Вілкула.
На урочистому відкритті школи-інтернату Олександр Юрійович наголосив: “Реконструкція цього закладу знаходилась
під моїм особистим контролем. Ми принципово змінили ставлення влади до таких закладів. Зрілість суспільства перевіряється через ставлення до незахищених верств населення. І я
пишаюсь тим, що наразі ми маємо найкращий в Україні центр

для навчання і розвитку дітей з особливими потребами. Ми й
надалі будемо піклуватися про тих, хто потребує особливої
уваги з боку влади та суспільства”.
Голова облдержадміністрації О.Ю. Вілкул подарував адміністрації та вихованцям школи-інтернату звукопідсилюючу
апаратуру колективного використання для дітей з вадами слуху, а потім повідомив широкий загал про унікальну ініціативу
обласної влади – налаштувати створення спеціальних мультфільмів із сурдоперекладом для дітей з порушенням слуху.
Аналогів цьому в Україні досі немає.
До Дня знань на малюків очікував сюрприз. Перший диск
з мультиплікаційним фільмом “Пригоди Нільса із дикими гусьми” Олександр Юрійович передав до відеоколекції інтернату.
А тим дітям, для яких дзвоник пролунав уперше, О.Ю.Вілкул
подарував ранці з канцелярським приладдям.
По завершенні урочистостей голова облдержадміністрації
особисто оглянув умови проживання та навчання вихованців.

•

РЕФОРМИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ
26 серпня відбулось засідання колегії
Дніпропетровської
облдержадміністрації
„Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної
освіти у 2009/2010
навчальному
році
та завдання органів
виконавчої
влади,
управлінь,
відділів
освіти на 2010/2011
навчальний рік”.
До присутніх з
вітальним
словом
звернувся голова обласної державної адміністрації Олександр
Юрійович Вілкул, який
наголосив: “Перший
вагомий крок на шляху здійснення реформування
освітньої

галузі зроблено – повернуто 11-річний термін навчання і введено
обов’язкову дошкільну
освіту, а 2011 рік Глава
держави визначив як
«рік освіти та інформаційного суспільства»”.
Також Олександр
Юрійович підкреслив,
що освітня галузь є
пріоритетною для обласної влади, і наші дії у
першу чергу направлені на розвиток освітньої
галузі, на поглиблення
розпочатих
реформ,
соціальний
захист
учасників навчальновиховного
процесу,
поповнення місцевих
бюджетів та поліпшення умов утримання закладів освіти.

Разом з цим підвищується персональна
відповідальність за виконання завдань, які
ставить сьогодні Президент України Віктор
Федорович Янукович
та Уряд.
До обговорення нових завдань та напрямів
розвитку освіти було
запрошено міських голів, голів райдержадміністрацій, керівники
управлінь, відділів освіти виконкомів міськрад
та райдержадміністрацій, голову ради ректорів, директорів закладів
І-ІІ рівнів акредитації,
керівників навчальних
закладів області, вчителів.
Присутні
зазна-

чили, що у 2010-2011
навчальному році необхідно зробити суттєві кроки з вирішення
ключових проблем у
реформуванні шкільної
освіти й зосередити
спільні зусилля на:
зміцненні та оновленні
матеріальнотехнічної бази навчальних закладів області;
оптимізації мережі
навчальних закладів з
урахуванням демографічних і економічних
реалій з метою забезпечення доступності до
якісної освіти;
забезпеченні
повного фінансування і
відновленні
функціонування
дошкільних
навчальних
закладів,

які призупинили свою
діяльність на невизначений період;
широкому впровадженні інформаційнокомунікативних
технологій у навчальновиховний процес.
Уміння ж ефективно виконати поставлені
завдання сприятимуть
подальшому розвитку
української освіти.
Церемонію
нагородження цінними подарунками кращих педагогічних працівників
області провели голова
Дніпропетровської обласної державної адміністрації О.Ю. Вілкул та
голова Дніпропетровської обласної ради Є.Г.
Удод.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА. •
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МАВРИНСЬКИЙ МАЙДАН

– симетрично від конічної споруди відходять змієвидної форми земляні вали, по
чотири з кожного боку від щербини…
За нашими уявленнями земляна споруда нагадує велетенського краба чи павука.
Хто збудував цю споруду? Коли ? З якою
метою?
Версій багато.
І. Запорізькі козаки. Чекаючи з півдня
набіги турків і татар, завжди були готові відбити атаки тому, що для дозорів використовували високі земляні вали, кургани.
ІІ. Майдан утворився внаслідок грабіжницьких розкопок звичайних курганів, або
влаштування в них селітрових розробок.
ІІІ. Своєрідна форма, відсутність могил
під майданом, все це виправдовує припущення, що такі споруди належать до насипів, які мали служити не як захоронення, а як
обрядово – релігійні.
ІV. Майдан – небесний календар, астрономічна обсерваторія.
V. Майдан – резонатор, стародавня система зв’язку.
VІ. Майдан – накопичувач, підсилювач,

Мавринський майдан розміщений на
схід від села Межиріч, Павлоградського району, Дніпропетровської області. На лівому
березі р. Дніпра, в долині р. Вовчої (лівий
берег),притоки Самари.
Сьогоднішнє село Межиріч кілька десятиліть тому складалося з двох сіл: Маврине
– в північно-східній частині і Межиріч. Слово «майдан» для жителів села був звичний.
Мавринський майдан спочатку називали козацьким, поки не побачили його з
висоти пташиного польоту. Першими побачили всю красу і велич «майдану» дельтапланеристи, що й зробили ці знімки.
Видиме вражає незвичною формою,
величчю, неповторністю і особливою загадковістю:
– чітка, правильна геометрична форма
зрізаного конуса з глибокою котловиною;
– верхівка конічної земляної споруди
має виразну кільцеву заглибину і нагадує
по кільцевій формі отвір гончарного горщика, української макітри;
– в верхівці є явна щербина і не одна;

випромінювач земної і космічної енергії.
Історики датують її вік – 6 000 років:
– довжина кола основи майдану (зрізаного конуса) – близько 250 метрів;
– довжина кола по верхівці = 170-180
метрів;
– діаметр котловини вгорі = 50-60 метрів;
– довжина ребра – від основи до вершини = 10-20 метрів;
– глибина котловини = 10-16 метрів;
– найдовший земляний «вус» – 65 метрів.
Як все це не любити? Це наша історія і
культура, це наше минуле, нинішнє і майбутнє. Це те, що єднає нас тисячоліттями,
вростає корінням і шумить буйним цвітом .
Це наша мала Батьківщина, це наша велика
Україна.
ЗБЕРЕЖІМО Ж ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ!
Школярі Павлоградщини.

•
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У людській крові завжди вирувало бажання подолати, перемогти, сягнути нових
висот. На зорі людство перебороло холод
та хижих звірів, в епоху Середньовіччя рицарі билися за честь та любов, потім армії
виборювали свободу та незалежність рідних країн. Зараз, у мирний час, наші сучасники виборюють перемоги на спортивних
майданчиках, залах або басейнах.
Одну з таких переконливих перемог на
юнацькій Олімпіаді в Сингапурі отримав
студент ІІ-го курсу Дніпропетровського
вищого училища фізичної культури Андрій
Говоров, який завоював для збірної команди України дві золоті медалі – у змаганнях
з плавання на дистанцію 50 метрів стилем
батерфляй та у запливі на 50 метрів вільним стилем.
До Дніпропетровського вищого училища фізичної культури на відділення плавання Андрій вступив ще у 2005 році і став
учнем 8-го класу цього спеціалізованого
закладу.
Майстер спорту України (2007), майстер спорту міжнародного класу (2009),
переможець першостей України, бага-

міста і країни та
ДНІПРОПЕТРОВСЬК – нашого
привезла на батьківщину
диплом, золоту медаль і
СТОЛИЦЯ ШАХІВ
кубок.

сія гідно захистила честь

У Чехії, в місті Пардубіце з 15 липня по
1 серпня відбувся попередній міжнародний фестиваль шахів «Czech Open
2010». У турнірах різних категорій
складності взяло участь 1314 гравців з
44 країн.
В одному з турнірів - Open European
Amateurs Championship with ELO FIDE
< 2000 Chladek a Tintera Open (де приймало участь 290 шахістів) – перше місце серед жінок зайняла наша землячка,
кандидат у майстри спорту Анастасія
Василівна Поливода, 19-річна студентка 4 курсу Українського державного
хіміко-технологічного університету.
На початку турніру Анастасія займала
127 позицію. Але, зігравши в дев’яти
турах з рахунком шість очок, Анаста-

А нещодавно вона була ученицею
ДЮСШ №9, займалася у міжнародного
гросмейстера Геннадія Михайловича
Гутмана, який також брав участь у цьому шаховому фестивалі і в рейтинговому турнірі зайняв друге місце.
Вже рік Анастасія поєднує навчання в
університеті з роботою: викладає основи шахової науки дітям в УВК №28.
Шлях до шахів Анастасія почала у 1996му році. З того часу вона – постійний
учасник міських та обласних турнірів,
де незмінно входить у трійку лідерів, та
багаторазовий учасник всеукраїнських
змагань.
Вітаємо Анастасію зі званням чемпіонки Європи!
Наталія ДЕВ’ЯТКО.

•

торазовий автор юнацьких і юніорських
рекордів України, чемпіон і рекордсмен
Європи серед юніорів (2009, Прага), чемпіон і рекордсмен Європи серед юніорів
(2010, Гельсінкі), чемпіон і рекордсмен
України серед дорослих, дворазовий чемпіон перших літніх Юнацьких Олімпійських
ігор (2010, Сінгапур) – всі ці титули Андрій
отримав шляхом багаторічних постійних
тренувань та жорсткої дисципліни.
Цей перспективний молодий спортсмен зараз вважається надією українського плавання. Великі сподівання на нього
покладає Національний олімпійський комітет, адже хлопець продовжує готуватися
до Олімпійських ігор у Лондоні.
За інформацією журналістів, на Андрія
Говорова вже звернули увагу тренери не
тільки нашої, а й інших країн світу.
Будемо сподіватися, що Андрій залишиться не лише у лавах збірної України,
але й збірної Дніпропетровської області.
Тож привітаємо Андрія з перемогами
та побажаємо йому досягти нових успіхів
у майбутньому!
Еліна ЗАРЖИЦЬКА. •

ВІДКРИТО
ЩЕ ОДИН ДИТСАДОК
Гарний подарунок отримали маленькі мешканці села Чумаки Дніпропетровського району. Радіють і дорослі: відтепер 55 малюків матимуть змогу
відвідувати новий сучасний дошкільний
навчальний заклад. А справа в тому, що
без капітального ремонту будівля простояла аж 40 років. Два роки тому її
довелося закрити для проведення відновлювальних робіт.
Відкриття дитячого садка відбулось
саме 1 вересня, саме в День знань. І це
зрозуміло. Адже діти цілий день не тільки гратимуться, але й спілкуватимуться
з однолітками, набудуть нових навичок
і знань, таких необхідних у подальшому
– вже шкільному – житті.
Урочисто гостей на чолі з головою
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації Олександром Юрійовичом Вілкулом зустрічали двійко казкових персонажів – Буратіно та Мальвіна.
У руці хлопчик міцно стискав великий
золотий ключ – радісний символ того
ключа, яким було відімкнуто двері
оновленого закладу.
Під час проведення церемонії урочистого відкриття голова облдержадміністрації О.Ю.Вілкул зазначив, що
дитячий садочок відповідає всім сучасним стандартам. У планах – відкрити
ще одну додаткову групу.
Також Олександр Юрійович повідомив, що дітлахи села Маївки Дніпропетровського району теж не сумуватимуть вдома, там незабаром теж мають
відкрити дитсадок.
Еліна ЗАРЖИЦЬКА.

•
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СТУДЕНТСЬКА ДРУЖБА - НАЗАВЖДИ

Теплого
вересневого
ранку на площі біля Палацу
студентів ДНУ ім. О.Гончара
зібрались випускники, що 50
років тому, сповнені сміливих
задумів і озброєні міцними
знаннями, залишили Альма
матер. На зустріч зі своїми
однокурсниками
прийшли
представники усіх п’яти
факультетів, що тоді функціонували в університеті. У 1960 навчальному
році дипломи отримали
близько 800 студентів. І
хоча колишні випускники
кожного факультету вже
неодноразово проводили зустрічі, цього разу
вони з'їхалися в найбільш
повному складі з усіх куточків України та світу для того,
щоб побачити місто своєї
юності і тих, з ким свого часу
пройшли «вогонь, і воду, і
мідні труби".
Святковий настрій охопив усе зібрання. Під музику
духового оркестру колишні
однокашники весело віталися прізвиськами студентських часів і з молодечим
запалом кидались у дружні
обійми. У такій приємній,
теплій атмосфері вони згадували роки безтурботної
молодості, ділилися досягненнями в професійній сфері та в особистому житті, із
щасливими посмішками на
обличчях фотографувалися
на пам’ять й обмінювалися
сувенірами. А потім пори-

нали у спільні спогади, розглядаючи чорно-білі світлини
університетської пори.
Із золотим 50-літнім ювілеємвипускників1960рокупривітав ректор Дніпропетровського національного університету
ім. О. Гончара М.В.Поляков:
"Випуск 1960 року був особливий ще й тому, що саме
з ними, "шістдесятниками",

Золотий ювілей закінчення
ДНУ відзначили випускники
1960 року.

Микола ДУПЛЯК

пов’язані новаторські процеси у суспільно-політичному
житті Радянського Союзу. Тоді
на передній план вийшло нове
покоління молодих людей, які
сміливо ламали застарілі стереотипи, були ініціаторами
нового, творчого, перспективного, які повірили у свіжий
подих епохи "відлиги", відчули
себе свідомими громадянами країни. Це був особливий
контингент студентів, який виявляв бажання вчитися у престижному вищому навчальному закладі". Також Микола
Поляков коротко нагадав, які
значні структурні зміни відбулись в матеріально-технічній
базі університету за ці роки.
Продовжили
урочистості виступи керівників
оргкомітетів
факультетів
(фізико-технічного, фізико-

математичного,
біологічного, хімічного та
філологічного) з коротким оглядом географії
та професійних досягнень
випускників покоління 60
року.
Прибув на цю унікальну
зустріч і найбільш іменитий випускник університету
1960 року, фізтехівець Леонід Данилович Кучма. Він,
пригадуючи свої університетські роки, розповідає:
"Не зважаючи на умови, в
яких ми жили, п'ять студентських років залишаються
найпам'ятнішими. В той час
ми жили повноцінно, нам не
було соромно, наприклад,
за те, що ми не мали змоги
нормально одягатися. Зараз
на усіх рівнях влади вимагають прозорості. Але такої
прозорості, як у гуртожитку,
не знайти ніде, тому по стосунках, які там формуються,
можна судити про кожного".

А от у однокурсника Л. Д.
Кучми, старости його групи
Олега Дмитровича Ведмеденка, а згодом заступника
голови
випробувального
відділу КБ «Південне», найяскравіші спогади залишились від третього трудового
семестру, коли студенти
працювали на зібранні урожаю кукурудзи: "Комбайнів
тоді не було, все доводилось
робити самотужки. Потім
ми йшли грати у футбол чи
співати пісень. Жили в колгоспних хатах разом і щедро
ділились один з одним усім,
що мали".
Нинішню ювілейну зустріч випускники розцінюють
як чудовий привід повернутись у пору своєї юності і
з висоти прожитого краще
збагнути власні досягнення.

ках друку. Головний
редактор - Богдан
Маланяк, співредактори - Людмила ЯркоПочтар (український
варіянт) і Олександер
Рівний (англійський
варіянт). Гарне мистецьке оформлення
— Іван Яців.
Здійснилася
мрія
колишніх учнів гімназії, яку вони закінчили
майже шістдесят років
тому. Появу імпозантної книжки завдячуємо
редакційній колегії та
колишнім учням Української Гімназії в Регенсбурзі. Книга присвячується, як і
годиться, учням, вчителям і
цілій "гімназійній родині". Одначе, публікація, має й документальне та історичне значення. Нe було б похвально,
коли б колишні учні цієї унікальної української освітньої
установи не залишили по собі

сліду. Шкода однак, що не
опублікували її скоріше, коли
було їх більше та коли була
ще свіжа пам'ять. Та, як каже
народна приповідка, краще
пізно... Книжку буде приємно відкрити і їхнім нащадкам,
і всім українцям, а особливо всім землякам у вільній
Українській Державі, бо ж у
під'яремній Україні вони не
мали нагоди знайомитися з
життям своїх земляків у вільному світі. Режимна преса
згадувала про них тільки з
лайкою.
Читач довідається, що восени 1945 року, заснувався
один із найбільших таборів
ДП в американській окупаційній зоні Німеччини в Реґенсбурзі, який прибрав назву
"Оселя Реґенсбурґ". Про цю
оселю в 1986 р. вийшла вартісна книжка "Реґенсбурґ.
Статті - спогади - документи.
1945-1949". В 1959 р. вийшла
брошурка про Українську Гім-

назію в Реґенсбурзі, що й стала у великій пригоді редакторам обговорюваної тут книги
з 2008 року. У цій же публікації
йдеться про "покоління людей", що малими дітьми або в
ранній юності пережило страхіття Другої світової війни.
Воєнна завірюха вирвала цих
людей з рідного гнізда. Вони
пройшли тяжку й небезпечну
"мандрівку на Захід", німецькі знущання й американські
бомбардування, а відмовившись після війни від повороту
в поневолену Росією Батьківщину, опинилися у таборових
"республіках".
Там, у таборах, молодь
бажала вчитися. З цією метою наша інтелігенція й заснувала Українську Гімназію. Директором школи став
Микола Величко - колишній
директор української гімназії
в Золочеві. "Цих кілька років
таборового життя у рідній
школі, в рідному оточен-

КНИГА
ПРО
УКРАЇНСЬКУ
ГІМНАЗІЮ
В
НІМЕЧЧИНІ
З датою 2008 року в друкарні Комп'ютопрінт у Кліфтоні, Н.Дж. появилася друком
гарно видана пропам'ятна
книга п.н. "Українська Гімназія Регенсбург, Німеччина 1945-1949. Наші зустрічі і спадщина". Двомовна
публікація вийшла у твердій
обкладинці на 470 сторін-
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Інформаційноаналітичне агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •
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ні, мало великий вплив на
формування національної
свідомости, світогляду та
характеру молодих людей,
а зроджена на шкільній лавці та на пластових зайняттях
дружба залишилася на все
життя". Про це й довідуємося з цієї книжки.
У книзі поміщено 80 біографій чи автобіографій та
короткі дані про тих, що відійшли у вічність. На жаль, час
затирає пам'ять. Тут могло б
бути більше особистих спогадів, але вже нікому їх написати. Добре, що є хоч біографічні дані про 15 вчителів
гімназії.
Перечитуючи сторінки
цієї книги, можемо лише позаздрити учням Української
Гімназії, адже з'єднала їх не
лише незавидна доля юних
скитальців, але й любов до
рідного слова, до поневоленої Батьківщини та взаємна
дружба, що пройшла випробування часом. Свідчать про
це не тільки слова, але й діла
останніх могікан-гімназистів.
Вони ж бо непохитно стояли
в рядах свідомих своїх національних обов'язків українців,
які все захищали добре ім'я
України та своєї спільноти в
Сполучених Штатах Америки.
Поселившись на вільній
землі Вашінґтона, юні "діпісти" продовжували вчитися,
здобували професійні знання,
деколи дуже важко працювали, але про свою Україну ніколи не забували. Українська
Гімназія стала для них немов
спільним центром споріднення.
Своєрідним органом гімназистів на американському
терені опісля став бюлетень
"Аби ще раз!", який редагував
Василь Лучків.
У першому розділі "Місто
Реґенсбурґ" знаходимо гарний опис цього баварського
міста з історичної перспективи та в контексті його зв'язків
з Україною. Прозовий опис
ілюструє поезія "Реґенсбурґ"
авторства Людмила ЯркоПочтар, яка м.ін. так пише:
"О, юні дні, тепер такі далекі, Назавжди з Реґенсбурґом ви зрослись..."
Другий розділ має назву
"Українська Гімназія і студентське життя в Реґенсбурзі". У ньому довідуємось про
заснування гімназії та про людей причетних до здійснення
цього освітнього проекту. Тут
наведена також статистика
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учнів за кожен навчальний
рік. У коротких спогадах гімназистів довідуємось також
про таборове життя школярів. Багато уваги присвячено
заснуванню та праці Пласту в
Реґенсбурзі.
На третій (найдовший)
розділ "Учні й учителі гімназії" склались неповний (за
абеткою) список учнів гімназії (разом 257 осіб) та короткі
біографії, ілюстровані їхніми
світлинами в молодому та в
дорослому віці. На жаль, не
вдалося розшукати світлин
усіх гімназистів. Окремо поміщено тут список професорів Української Гімназії (разом 33), а відтак їхні короткі
біографії. Не можна не помітити відсутності світлин професорів. Про них вже писали
їхні родичі або друзі. Читаючи
біографії учнів і професорів, у
читача створюється враження, що їх не торкнулося перо
мовного редактора.
Четвертий розділ "З'їзди
реґенсбурґців", як можна
здогадуватись,
присвячено зустрічам колишніх учнів
Української Гімназії в 19592006 роках. Усіх з'їздів було
вісімнадцять: шістнадцять на
Союзівці, а два на Верховині.
Це тому, що молодече почуття дружби і в дорослому
віці стало для них життєвою
необхідністю. Про кожен з'їзд
коротко написала Людмила
Ярко-Почтар. У відкритому
листі до реґенсбурґців, Лідія
Боднар-Балагутрак (донька
колишньої гімназистки), м.ін.
так пише про покоління своєї матері: "Життя здавалось
покалічене, мрії побиті, але
надія ніколи Вас не покидала.
Ви були такі молоді та роман-

тичні, залишаючись мудрими. Ви вижили і не поміняли
життя на існування. Ви оптимісти і реалісти. Я захоплена,
водночас Ви мене надихаєте. Прошу ласк Божих, жоб
і я уміла так гідно виступати
на полі життя і так достойно
проживати".
На з'їздах культивувалась дружба юних років,
туга за молодістю, що скоро
проминула, любов до української культурної спадщини та
втраченої Батьківщини. Про
зустрічі гімназистів у цьому
розділі знаходимо й окремі
статті. Слід відмітити, що в
1995 році колишні гімназисти і мешканці переселенчого
табору в Реґенсбурзі урочистим з'їздом і бенкетом відзначили 50-ліття існування
гімназії і табору. На ювілейний
з'їзд приїхали друзі юних літ з
різних міст Америки і Канади,
і навіть з Німеччини та Англії.
З цього приводу так м.ін. писав О. Гайський:
"Минула наша юність золота,
І друзів розділили океани,
І метеором в безвість мчать літа...
Та не забули юности ми днів,
Хоч різними крокуємо шляхами, Є наші друзі і тепер між
нами..."
Розділ п'ятий має назву
"Аби ще раз!". Так називається газетка-бюлетень, що
почала виходити в 1995 році
і появляється раз або двічі в
році та є засобом зв'язку між
реґенсбурґцями. У ній вони
знаходять адресар і дописи
членів, відповіді та питання
друзів, їхні коментарі, некрологи тощо. Вони ж бо виховані на ідеях Пласту та створили
немов одну велику дружню
родину, що може стати прикладом для інших українських
освітніх і громадських установ. Покоління реґенсбурґців
швидко відходить від нас у
вічність,тому дуже оправдане гасло колишніх гімназистів
"Аби ще раз!" У пропам'ятній
книзі знаходимо й фотокопії
кількох бюлетенів "Аби ще
раз!". Аби не останній раз.
Шостий і останній розділ має назву "Дещо з власної творчости". Тут поміщено
фейлетон Віри Єзикатої, поезії Дарії Рихтицької, Людмили Ярко-Почтар, Анни
Мартинців-Завадівської і Віри
Комарницької-Писарівської
та спогад Омеляна Свободяна про перші роки життя в
Австралії.

Виїхавши
на
вільну
землю Вашінгтона, реґенсбурзькі гімназисти продовжували вчитися, здобувати
всякі професійні вмілості
та звання. Вони привезли з
собою такі знання, яких не
може дати українцеві жодна
чужа школа. Вони привезли
любов і пошану до рідного
слова та бажання допомогти
поневоленій Батьківщині. Їх
можна було стрінути на керівних постах громадського,
культурного та політичного
й церковного життя української спільноти в Америці та
в інших країнах. Вони й фінансували оцю вагому документальну публікацію. Книга щедро ілюстрована 347
чорно-білими та 39 кольоровими світлинами. Тиражу й
ціни книжки не названо.
Щоб книгу про своїх дідів
і предків могли читати майбутні (або й сучасні) замериканізовані нащадки, вона
вийшла двомовно. Перша
частина
по-англійському,
а друга - по-українському.
Таку послідовність спостерігаємо і в назві твору: вгорі назва англійська, а внизу
українська. Люди, які шанують себе, повинні б ставити
своє на першому, а не на
другому місці. Тут проявляє себе від'ємна прикмета
української ментальности,
що віддає перевагу чужому.
На жаль.
Попри великий вклад
праці над нелегким збиранням
документального
матеріялу в умовах великої
розпорошености людей по
цілій Америці, редактори й
упорядники не виявили серйозної турботи про чистоту
мови українських матеріялів.
Створюється враження, що
їх подано так, як їх написали
поодинокі автори. Наявність
мовного редактора збагатила б якість цієї цінної публікації. Вона ж бо стає вагомим
джерелом до вивчення історії нашої післявоєнної еміґрації та гарною пам'яткою
для нащадків.
Публікацією цієї документальної книги реґенсбурзькі гімназисти поставили собі гарний пам'ятник
і дали приклад випускникам
інших українських шкіл поза
Україною. Вони ж бо відходять з цього світу, не залишивши тривкого сліду про
своє життя та працю, про
свою Alma Mater.
•
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спекотні дні липня ми стали свідками чергового повідомлення, що
вже перестало бути сенсаційним:
«Гігантський крижаний острів, чиї розміри в чотири рази перевершують площу Манхеттена, відколовся від одного
з двох основних льодовиків Гренландії
- Петерманна». Це один з багатьох наслідків глобального потепління клімату.
Незважаючи на те, що у Копенгагені
країни так і не підписали важливий документ, що повинен був прийти на зміну
Кіотському протоколу, екологи намагаються досягти науково обґрунтованого
компромісу між розвитком природи і
суспільства. Відповідальність за такий

ГОЛОВНА
ТЕМА
МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

компроміс лежить на системі екологічного управління. В Україні воно є складовою частиною екологічної політики,
спрямованої на перехід до сталого розвитку всіх сфер діяльності населення.
Одним з найважливіших концептуальних підходів до сучасного екологічного управління та екологізації всіх
видів людської діяльності є екологічна
освіта. Вона розглядається як самостійна й нагальна проблема, як важливий
інструмент управління, головний важіль
для вдосконалення моделі виробництва
і споживання з урахуванням можливостей біосфери.
Період з 2005 по 2015 р. на Всесвітньому Самміті в Йоганнесбурзі рекомендовано оголосити десятиліттям
освіти задля еколого-збалансованого
розвитку.
Національний гірничий університет
вже 12 років готує спеціалістів і магістрів з екології і охорони навколишнього
Василь ПЕРЕТЯТЬКО,
журналіст
Запорізькі козаки вели сувору бухгалтерію, облік всього спожитого: і хліба, і сала, і
горілки, і меду.
Тепер це називають статистикою. Скільки вироблено
на душу і скільки спожито.
А скільки треба?
Сьогодні, може, і не вистачає по сорок грамів сала
на кожного щодня, як у партійні часи для членів Політбюро, однак хліба за нормами
вистачає, вистачає і дивовижного продукту - меду, яким
з давен уславлена нашими
пращурами Україна. Який це
серпень без меду і яблук, без
маку. На те є і Спасівка. І благословенні ті люди, для яких
бджолярство стало покликанням, покликанням творити
добро.
Філософ Конфуцій говорив: "Виберіть собі роботу по
душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму
житті". Тисячі людей обирають таку роботу, така робота
і пасічника, який роками ча-

середовища і залучає для цього німецьких експертів в галузі охорони довкілля.
Утретє НГУ разом з Бранденбурзьким
технічним університетом (м. Коттбус,
Німеччина) за підтримки Німецької
служби академічних обмінів DAAD проводить чергову міжнародну літню школу
за темою: "Комплексне планування з
охорони довкілля для адаптації за умови
глобальної зміни клімату".
У її рамках й цього року з 13 по 24 вересня німецькі й українські спеціалісти
прочитали лекції, провели семінарські
та практичні заняття, тематичні дискусії
стосовно актуальних питань комплексного планування з охорони довкілля,
сталого розвитку регіонів, управління
охороною довкілля та адаптації до зміни
клімату.
Крім того, відбулися екскурсії до
Дніпропетровської міської ради й Інституту проблем природокористування та
екології НАН України, а також зустріч в

КУПІТЬ
ДІТЯМ
МЕДУ!

клує над вуликами, бджолами
аби мати цілющий продукт
- мед. Я бачив і зустрічався
із багатьма людьми різних
професій, та незабутнє враження завжди залишалося від
зустрічей із бджолярами - посланцями бога на землю творити добро.
Тож, не кажи, що мед дорогий, ціна висока, то не вина
бджолярів і бджіл, винні живуть на других пасіках, куди
бджоли не літають, а ті, хто
живуть, мед полюбляють і полюбляють, як кажуть, ті, у кого
не рвані кишені, а тугі гаманці.
У ці серпневі дні мені часто згадується випадок із дідом Іваном Попиком, і той
випадок вже, як анекдот, роз-

Українсько-Німецькому Культурному
Центрі при НГУ, де розглядалися аспекти німецької культури, традицій і
способу життя громадян країни, запитання і відповіді про можливе навчання
в Німеччині.
Після закінчення літньої школи учасники отримали сертифікат міжнародного зразка, який прирівнюється до 3-х
кредитів при зарахуванні на магістерський курс "Екологічний і ресурсний менеджмент" в Бранденбурзький технічний університет, Коттбус, Німеччина.
У літній школі взяли участь студенти
4-5 курсів з фаховою підготовкою за одним з наступних напрямів: „Екологія та
охорона навколишнього середовища",
„Економіка довкілля", „Менеджмент",
„Право". Заняття в літній школі проводиться безплатно.
Ми раді зустрічі з вами.
Михайло РОГОЗА,
начальник Управління
міжнародних зв’язків НГУ.
На світлині: слухачі літньої школи-2009 в стінах НГУ.
•

повідаю при нагоді у товаристві. Онук діда Анатолій, мій
брат Володя і я - однокласники, хлопчаками допомагали
діду по господарству. Ось дід
гукає до своєї Наталки: " Наталко, вточи хлопцям меду".
Розумієте самі, це як винагорода за роботу. А Наталка
у городі сапою поле і каже:
"Іване, що ти мовиш, може,
хлопці і не хочуть меду, а ти їм
меду". Так що, знайте, мед завжди в ціні. Немає вже ні діда
Івана, ні баби Наталки - великих трудівників, які прожили
по сто років, господарюючи
на берегах Дніпра і Орілі, і завжди порали бджіл.
Кажуть, коза - ознака
бідності, бджола - ознака багатства. Як там не було, а в
сільському дворі має бути і
корова, і коза, і кури, і садок,
і, звичайно, пасіка. І бджоляр
у солом'яному брилі, у вишиванці серед пасіки зі своїм
реманентом чаклує над вуликами, аби бджолам жилося
легко і весело.
З дитинства хотілося поїсти меду ложкою, а за сто-

лом попереджали, що тоді
він виступить на пузі і сорочка
прилипне.
Дивина! Україна має мед,
а чомусь не їмо ложкою. То,
може, вже пора дати дітям
меду нашого, українського,
аби росли здоровими козаками, а не цідили всілякі пійла,
які руйнують тіло і душі майбутніх женихів-парубків.
"Тож, яка на смак груша?"
- питаєте доброго господаря.
А відповідь: "Солодка, солодка, як мед". Аби засвідчити
неперевершений смак будьяких фруктів, порівнюють їх із
смаком меду. І у коханих уста
медові...
У кожного господаря свої
бджоли, свій мед, свій смак.
Україна — медоносна держава споконвіку. Мудрі наші
пращури розгадували таємниці меду, аж поки винайшли
вулик для бджолосім'ї. Історія
будівництва - це, по суті, історія держави, історія наших
пращурів, для яких мед був
продуктом, який давав життя,
лікував, ставив на ноги немічних.
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Мій сусід, дід Іван Попик
(справжнє прізвище Костенко) у дорогу завжди до сала,
хліба, цибулі, горілки, брав
баночку меду.
Бувало, пасемо з ним череду корів, вийдемо на гору,
корови попаски ідуть до Дніпра, а ми на горі підснідуємо
- дід дістає нехитрий скарбторбу, а я знаю, що там мед
і чекаю, чекаю, коли дід почастує. Дід мав пасіку і, коли
спочивав на горі, уважно розглядав чебреці і польові квітки, на яких бджоли збирали
цілющий нектар.
У першу світову війну дід
до своїх бджіл і коханої Наталки ішов пішки у Шульгівку
з Австрії, казав стер чотири
пари чобіт, поки дійшов.
Діда вже давно немає,
доруйновується хата, де дід
жив із бабою Наталкою до ста
років. Біля двору пасуться сусідські кози. Серед двору ще
жива груша, якій більше ста
років, і рясно цвіте навесні на
радість бджолярам, бо у нашому селі Шульгівці не перевелися бджолярі. По осені падають на землю груші-глиці,
нема кому збирати, сушити у
печі для пахучого узвару. Незабутній запах узвару і серпневого меду.
У повоєнні часи мед для
нас, хлопчаків, був і гостинцем, і ласощами, і всі чекали
медового Спасу, аби окрайцем хліба вмочити в олив'яній
мисці пахучого меду. Пам'ять
береже той смак меду і запах,
запах садів і кучугур, запах
степу. Певно, звідси, і українська традиція мати у хаті
глечик меду, мати мед як ліки,
аби лікувати когось, насамперед, дітей. Тож мед, козячий, гусиний, риб'ячий жир і
цілющі трави, і освячена вода
були в кожній хаті і надійно
зберігалися для лікування. А
рецепти ті передаються із покоління в покоління. Тепер це
ціла наука. Бджоли і мед лікують людей. Зболілому серцю
допоможе мед, а точніше маточне молочко. По пів чайної
ложки за годину до сніданку і
обіду за три неділі відновлять
стомлене серце, стабілізують
тиск, загальмують розвиток
доброго десятка всіляких напастей. Тисячі рецептів ліків
на основі меду. І не треба ніяких заморських сумнівних
пігулок - їжте мед і забудьте
про свої болячки.
Продукти бджільництва
мають дивовижні властивості.
Недарма Альберт Ейнштейн
якось сказав, що через чотири роки після загибелі бджіл
вимре людська раса.
Пасіка у сільському дворі це Україна. Пасіка в саду, біля
соняшникового,
гречаного
полів - ознака, що господар
земель дбає про врожай. Однак, наші бджолярі, на жаль,
ще не мають належного зиску
від власних пасік, які виставляють на поля, а бджоли запилюють квіт рослин і додають значну частину врожаю.
У Европі за це платять бджолярам.
В Україні меду завжди від
пуза, як кажуть, їж ложкою,
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допоки на пузі мед виступить.
Не знайдеться української
сім'ї, де б не було певного
запасу меду. А на одного чоловіка на рік треба 35-40 кілограмів, тоді і здоров'я у тілі, і
здоровий дух не минатимуть
двору. Японці безплатно видають школярам перепелині
яйця, аби запобігти шкідливому впливу радіонуклідів,
а наші депутати не можуть
прийняти закон чи рішення на
місцевому рівні, аби безплатно видавали школярам щоденно мед всього дві ложки.
Для цього треба не вишукувати причини, а знайти бажання
оздоровлювати наших дітей,
а не сподіватися на благодійну діяльність бджолярів. Не
хочу і називати, які для цьього
потрібні суми коштів. Ті кошти, справді, смішні, та ще у
порівнянні із доходами наших
чиновників, чи з розбазарюванням всіляких фондів, чи із
фейєрверками у свята і без
свят. Отака любов до дітей. А
любов, відомо, - це конкретні
вчинки.
Я особисто розмовляв із
спеціалістами щодо якості нашого меду. Мене авторитетно
запевнили, що немає ніяких
перешкод, мед проходить всі
санітарні тести, і комусь дуже
не хочеться дати дітям меду і
придумують всілякі причини.
А треба не причини вишукувати, а можливості - закупляти щорічно у бджолярів мед.
Поважні пани, а чинять не те,
що по-панському, а як - не
хочеться і те слово писати.
Тож, напередодні місцевих
виборів у ради та і приймуть
рішення - дати дітям меду.
А український найкращий
у світі мед. Про це свідчать
промовисті факти. На 41-й
Всесвітній конгрес "Апімондія" до французького Монпельє з'їхалося близько 10
тисяч бджолярів із 80 країн
світу. Українські ж бджолярі
вибороли головний "трофей"
- право на проведення такого ж міжнародного форуму
у 2013 році. За нашу країну
проголосувало більше половини делегацій (93 голоси
зі 165 можливих) - і це при
тому, що нашими суперниками були Туреччина, Іспанія,
Італія, Угорщина та Болгарія.
"В Україні виробляється найбільше меду в Європі (у світі
ми за обсягами п'яті), у нас
найбільше в Європі бджолярів і найбільше бджолосімей,
- заявив Юрій Рифяк, координатор із комунікації організаційного комітету України для
проведення Конгресу "Апімондії" 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 "Апімондії"
2013 року стало не єдиним
здобутком України Монпельє.
Наш мед уже вдруге здобув
золоту медаль та його знову
визнано "Найкращим медом
світу" так само, як і два види
традиційних медових вин.

У нашому селі брали літр
меду і літр горілки - розколочували хлопці і пили досхочу.
Правда, тоді, як бувало, можна прокинутися на чужій пасіці, у чужому дворі, у чужому
саду, а то і чужої молодиці, і в
другому селі. Душа має знати
міру. У кожного свої рецепти.
Медом, як і маслом каші не зіпсуєш, хіба що підмочиш репутацію. Таке життя.
Які напої можна порівняти
з напоями із меду? Аж ніякі.
Я особисто беру джерельну
воду і в ній розчиняю мед дві столові ложки будь-якого
меду - це на літр напою і додаю лимон і в холодильник.
Боже, який то напій! Треба
пам'ятати, що мед від перегріву більше сорока градусів втрачає свої лікувальні,
цілющі властивості. А мед...
мед можна вживати із помідором, і з огірком, і яблуком, із будь-яким овочем чи
фруктом. А це - здоров'я.
Недарма вся Європа кинулася на органічні продукти,
екологічно чисті - і м'ясо, і
молоко, і мед. А в Україні є
всі можливості вживати найкращі у світі продукти харчування - і хліб, і до хліба. Навіщо давати дітям газовані
напої, у яких протягом доби
розчиняється куряча печінка? А мій сусід тими напоями
відмиває білий автомобіль
від чорної смоли, і говорить,
що результат кращий від
всіляких розчинників. Подумаймо, що їмо, що п'ємо?
Чим частуємо дітей!
В одному інтерв'ю Віктор
Ющенко обмовився, що саме
мед з його пасіки - визнано
найкращим у світі. Хай буде
гречка! Одначе, краще мед
придбати у відомих пасічників, може, і в Віктора Ющенка,
який виділяє значну кількість
продукту на благодійні цілі. Та
і нова влада маже губи салом
і медом. Придбати мед царський можна на щорічному
Святі меду у Дніпропетровську, яке проходить у серпні у
спасівські дні та напередодні
Дня пасічника. А консультанти ВАТ "Бджолоагросервіс",
зокрема, Лідія Сименко, головний технолог, знає про
мед і бджіл все, якщо не все,
то про те, "не все" все одно
запитайте у досвідченого
бджоляра, а саме у Лідії Сименко. ВАТ "Бджолоагросервіс" виводить породу українських бджіл, вирощує матки,
займається всім тим, що має
бути на кожній пасіці у сільському дворі.
І не треба нам європейський гуманізований мед, ті
європейські сколотини не
можна порівняти із нашим
українським диво-медом. І,
коли займатися справжнім ділом, то нічого кращого, крім
бджолярства, не порадить
ніхто. І які скрути не нападають на пасічників, а виживають і бджоли, і бджолярі, а
значить буде і мед, і продукти
бджільництва, а це значить
- буде здорова нація, і житимемо по сто років,як дід Іван
Попик, бджоляр з моєї Шульгівки.

Не хотілося казати, які
кошти потрібні для закупівлі
меду для школярів та скажу
- це десь від семи до восьми
мільйонів гривень, і наші школярі і діти у дитсадках мали б
науково-обгрунтовану норму меду. А якщо то майбутній
вояк армії, коли з дитинства,
зі шкільної лави долає хлопців і дівчат пиво і тютюн, а не
мед цілющий.
Нині партії, громадські
організації аби засвідчити
свою любов до народу, зводять у районах дитячі майданчики. Це добре. Це їх
гроші, їх слова. Батьки уклінно вдячні. Та коли бджолярі
прохають із року в рік передбачити у бюджеті ті кілька
мільйонів, а відповідь можновладців гідна гоголівського пера.
Благородство,
благодійність напоказ суперечить
християнській моралі. Добро
і краса люблять тишу. Люблять тишу і гроші, і не треба
на людях світитися товстими
гаманцями і дорогими авто, і
замками, а тим більше світитися чи піаритися у засобах
масової інформації. Запах
тих діянь далеко не медовий.
Хизування - свідчення куцого
розуму, свідчення серйозних прорахунків у вихованні
справжніх нащадків козаків.
Зважте, наших бджолярів держава, хоч символічно,
але дотувала, як говорить
директор ВАТ "Бджолоагросервіс" Микола Горбенко, а
сьогодні у Мінагрополітики
пасічники прохають 12 гривень на бджолосім’ю, це півтора кілограми цукру, а в
області близько 170 тисяч
бджолосімей в десяти тисяч
пасічників, які із своїх пасік
беруть більше 5 тисяч тонн
цілющого продукту - меду.
Зважте - бджоли дають
і мед, і інші цінні продукти прополіс, маточне молочко,
віск, - все для людей.
Для бджолярів, як і для
селян, великою проблемою є
ринок збуту. Споживчої кооперації, яка існувала колись,
немає, немає, куди подіти
продукцію. Тож, давно треба
реформувати зареформоване село. Мертві бджоли не
гудуть. Не гудуть на руїнах
основних фондів агропромислового комплексу. А мрія
про сільські спеціалізовані
кооперативи, щось довго лежить у вулику надій.
Кажуть про добру людину - роботящий як бджола.
А бджола живе всього сорок
днів і, захищаючи себе, віддає своє життя.
Хто призначить терапію
можновладцям? Звісно, виборці. Тож у передвиборчі
свої клятви хай і записують
накази людей. І серед них
головний наказ: "Купіть дітям
меду!" І будемо пам'ятати
застереження геніальної поетеси Ліни Костенко: "Благословенна кожна мить життя
на цих всесвітніх косовицях
смерті".
Тож, хай будуть діти, хай
буде гречка! Хай буде
•
мед!
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• ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА

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

К А РА Б О Ж А - Д О Б Р О І З Л О

Ми ведемо мову про
Святе Письмо, але, відверто кажучи, багато з читачів
сприймають розповіді про
біблійні події як щось далеке, історичне. Ми віримо,
що таке було, але давно, не
тепер, а те далеке, біблійне
життя минуло і тепер стаються події зовсім не біблійні,
прозаїчно викликані тими чи
іншими обставинами. Так би
мовити, без Бога.
Це помилкове сприйняття нашого життя. Псалом
119 проголошує: «Повіки,
Господи, Слово Твоє твердо стоїть на небі». Отже, усі
Божі заповіді, усі дозволи і
заборони дійсні назавжди.
Усе відбувається за Словом
Божим.
У книзі Буття (2:17) Бог
сказав Адаму: «З дерева ж
пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня,
коли їстимеш з нього, напевно вмреш». Отже, пізнавши,
що таке зло, людина може
спокуситися ним і скоїть гріх,
а за гріх - смерть.
Божий присуд - суворий, але він не є неминучим.
Люди мали і мають вибір
- бути в послуху до Бога, чи
не послухати Його, згрішити
і за це зазнати кари. У світлі
цієї істини інакше сприймаються події, що сталися в Росії в липні і серпні цього року,
коли вогонь охопив величезні простори країни і став
нездоланною силою, яка у
лічені хвилини на очах переляканих людей знищувала
села, увесь їхній доробок.
Кажуть, що було, мовляв,
засушливе літо, ліси пересохли, сильний вітер легко
перекидав вогонь від села
до села. Але я читав у Книзі
Левит (26:1,27-32): “Не робіть собі кумирів, ні тесаних
ідолів, ні стовпів не ставте
собі. Ні каменя з образами
нехай не буде в вашій землі,
щоб перед ним падати ниць,
бо я Господь, Бог Ваш”, і далі
“Коли ж не послухаєте мене і
повстанете проти мене, я теж
виступлю в гніві проти вас і
покараю вас усемеро за гріхи Ваші“. Далі перелічуються
кари і зокрема така:… “Міста
ваші Я оберну в пустиню”…
Чи не так сталося в Росії?

На жаль, ні прості люди,
ні провідники народу не читають Святе Письмо, не роблять
жодних висновків з Божих
заборон, а потім жахаються
і кличуть священиків, щоб
вони вимолили в Бога милосердя. З Росії почалося усе
те зло, що потім перейшло на
інші народи, збройною силою
Червоної армії зігнаних у табір Радянського Союзу.
Навіть тодішній гимн Радянського союзу це стверджував: “Союз нерушимый
республик свободных навеки
сплотила великая Русь”…
Виявилося, що не “навеки”, тому що в основі цього
союзу лежало заперечення
Бога. Найперше, з чого почали більшовики, так це з пограбування і руйнування церков, з розстрілів священиків.
Ця диявольська навала охопила також Україну. І Україна
першою відчула Божий гнів,
коли мільйони її селян вмерли
голодною смертю.
Наказ був з Москви, але
виконували його громадяни
України. Ще були живі люди,
які пам’ятали збройний опір
України, на яку з Росії після
революції посунула збройна
сила. Але майже ніхто тоді не
став знову до боротьби в обороні своєї віри, своєї церкви,
своїх свобод. У роки Другої
світової війни певна частина
патріотів таки стала на бій
проти червоної сили, але програла і досі народ не віддав
цим людям шани.
В Росії, як це нерідко трапляється, у годину лиха люди
пригадали про Бога і прийшли
до церков, стали вимолювати
рятування від біди. Коли по
телевизору показували, як
у одному з монастирів Росії
тривала Служба Божа за участю Московського Патріарха
Кирила, там був такий дим від
близької пожежі, що хрестів
на храмі не було видно.
І це добре, що люди прийшли до того храму. Але вони
просили у Бога милосердя. А
варто було б їм почати з каяття і визнати свої провини пе-

ред Богом, після чого просити спершу прощення, а потім
милосердя. Бог прощає, але
чекає від нас визнання наших
гріхів.
Спершу Іван Хреститель,
а потім Ісус закликали: “Покайтеся, бо наблизилося
Царство Небесне”.
Євангелист Лука написав: “На небі буде більша
радість над одним грішником, що кається, ніж над
дев’ятьдесятьма праведниками, що їм не треба каяття”.
Чи попередження про наближення Царства небесного актуальне для нашого часу?
Наближення Царства Божого означає наближення
дня остаточного суду, коли
вже не буде нагоди для каяття, а буде лише присуд Божий
для кожного. Тепер ми бачимо багато ознак наближення
останніх днів. Коли учні запитали в Ісуса про ознаки
останніх днів, Він відповів їм,
що спершу голод, чума і землетруси будуть повсюдно, війни почнуться між народами,
беззаконня розбуяє, любов
прохолоне, лжепророки зведуть людей. Але, сказав Ісус,
це не кінець ще, це тільки початок страждань.
А тепер озирнімось навколо. Лжепророки не тільки
звели людей, а спробували
себе проголосити божествами. Комуністична ідея
стала релігією. Мільйони людей були принесені в жертву фальшивим божествам.
Лише за одне слово незгоди
з вождями розстрілювали без
жодного суду. Отрута сягнула так глибоко, що й досі багато людей в Україні схильні
обожнювати комуністичних
божків і вірити у їхні байки. А
в Росії головний з лжепророків досі лежить серед міста у
вигляді мумії і люди вклоняються засушеному трупові.
З названих Ісусом кар Божих Україна вже пережила
страшний голод, а в наш час
чумою стали хвороби від пияцтва, наркотиков, статевої
розбещеності.

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

Варто ще раз повернутися до пожеж в Росії. Не тільки
в Росії, бо й в Україні у серпні
було понад 40 масових пожеж.
Ядучий дим вкрив Москву так
щільно, що люди не могли дихати, тварини вмирали, водії
наштохувалися на іншії авта.
При цьому насиченість вуглекислим газом і частками спаленини в 5 разів перевищила
допустимий рівень.
З книги пророка Ісаї - 9:1518: “Провідники цього народу
зводять його з дороги, і тії, що
дали себе звести, загинули.
Тим то не матиме Господь утіхи з його юнаків, над сиротами і вдовами його не матиме
жалю, бо усі вони безбожні
і злосливі, на устах у кожного безглуздя. Але по всьому
тому гнів Його не відвернувся,
Його рука ще піднята. Бо злоба розгорілася вогнем, що пожирає тернину, і глоди колючі
та палить нетрі в лісі, що аж
стовпами дим йде вгору. Гнів
Господа спалив землю і народ
став здобиччю вогню”.
Так було в серпні. А тепер
озирніться довкола: чи не бачите ви, чи не чуєте ви, що
справді на нашій землі шириться лихослів’я, що злорікі
люди і Бога, і матірвою ганьблять лайкою, що жага наживи замінила любов і красуні
продають своє тіло багатіям
з заохоти батьків. А люди тим
часом йдуть не до Бога, а до
Церкви…
Це не те саме. Якщо люди
приходять до церкви лише
тому, що є такий звичай, що
інші теж йдуть, що треба поставити свічку і освятити
воду, але при цьому не знають
Євангелії, не знають вчення
Христа, не приносять Богові подяку і не прославляють
Його, а лише просять благ
для себе, то такі люди йдуть
не до Бога, а тільки до церкви,
як до зібрання людей на чолі з
священиком. Так, горять ліси
і села, хвороби ширяться по
землі, тисячі людей гинуть від
горілки і наркотиків, чоловіки
одружуються з чоловіками,
але ще є час на каяття, сказав
Ісус Христос. Ще можна подивитися на себе, жахнутися,
покаятися, попросити у Бога
прощення і дістати спасін•
ня. Зробіть це сьогодні.
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Фідель СУХОНІС

РІО-ДЕ-УКРАЇНА

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Частина сьома
Під час побуту в Бразилії випадала нагода не лише
знайомитися з українцями
цієї країни, а власне більше
дізнатися, як не дивно, взагалі про світову україністику.
Трапилося це на загал завдяки одній людині, а саме
доктору
фольклористики
Андрію Нагачевському з канадського університету Альберта. Таку приємність ми
мали можливість отримати в
столиці «української Бразилії» містечку Прудентополя.
Ще оселяючись у невеличкому, але охайному готелі,
на вході біля якого висів напис латинкою Буряк - себто прізвище господаря, ми
дізналися, що тут так само
мешкає професор з Канади.
Мовляв, вивчає фольклор
українців Бразилії. Звичайно, цікаво було поспілкуватися з такою людиною.
Буквально за пару годин,
опісля того, як ми отримали
ключі від свого номеру, познайомилися в холі готелю з
доктором фольклористики.
Попри стереотипність щодо
людей подібного фаху і соціального становища Андрій
Нагачевський виявився ледь
не молодим чоловіком, спортивної статури і відкритим
усміхненим обличчям. Він
аж ніяк не нагадував сивочолого, зігнутого під вантажем
років та знань доктора, котрий через великий розум та
клопоти, може зняти калоші,
заходячи у трамвай, а у власному помешканні шукати
кондуктора, аби купити квиток на проїзд. Доктор Нагачевський був сучасним, доступним і комунікабельним.
Його українську можна було
б назвати бездоганною, аби
не легкий галицький акцент,
котрий, вочевидь, дякувати
Богу, має право на існування
не лише у Львові, а й у Едмонтоні. Перед нашим приїздом пан Андрій вже пару
місяців подорожував штатом
Парана у пошуках фольклорних перлин тутешніх українців. І з його слів чимало зміг
таки записати, занотувати
та ще й зафільмувати. Ото
могли б позаздрити своїм
колегам-фольклористам їх
попередники, котрі частогусто мали на озброєні лише
блокнот та олівець.

Особливо хочеться зупинитися на тому, що канадієць
українського
походження
Андрій Нагачевський приїхав
вивчати фольклор однієї з
етнічних груп країни Бразилія коштом держави Канада.
Фактично все так і виглядало. Хоча тут слід неодмінно
зазначити, що до того, аби
це стало можливим, доклала свою руку і працелюбна
та жертовна наша громада
у Канаді. Чому так? Справа
в тому, Андрій Нагачевський
обіймає катедру (професорську посаду) імені Гуцуляків,
котра в свою чергу належить до центру українського
та канадського фольклору
імені Петра і Дорис Кулів. А
вже сам центр є структурною одиницею факультету
гуманітарних дисциплін Альбертського університету. Таким чином стає зрозуміло,
що справа вивчення українського фольклору, традицій і
культури має подвійну опіку:
як держави так і меценатів
з числа нашої громади. Чи
стане подібне колись реальністю власне в Україні?
Поки-що маємо лише окремі
прояви такої співпраці, але
аж ніяк не системну працю,
як в країні кленового листя.
Чому для вченого з Альбертського університету було
цікаво познайомитися саме
з фольклором українців з
Бразилії. Причин тут декілька. Найперше, що у Бразилії
чи не найкраще збереглися наші традиції та обряди,
особливо походженням з
Галичини. Можливо, що навіть краще, аніж в Україні.
Адже, як вже не раз зазначав у своїх нотатках: довгі
десятиріччя українці Бразилії здебільшого жили окремішньо, по селах-колоніях.
Це немов би консервувало
не лише їх побут, але й вірування, традиції, обряди та
мову. Лише в останні часи, з
появою супутникових антен,
розвитком комунікацій та
пожвавленням міграційних
процесів асиміляція почала
стрімко набирати оберти.
Але, як розповідав доктор
Нагачевський, навіть під час
теперішніх своїх досліджень
він бував у поселеннях, де
досі немає електрики і бачив
поля, котрі оброблялися з
допомогою коней. Таких місцин залишилося дуже мало,

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену
Суру (Атланта, США), без допомоги якого була б неможлива поява цих нотаток.
але вони ще є. Зрозуміло, що
за таких обставин вченому фольклористу було що занотувати для своїх досліджень.
Серед тропічних просторів
Бразилії збереглися ще такі
українські традиції, котрі,
часами, давно призабуті й в
Україні. І друге. Кістяк української еміграції в Бразилії
становлять емігранти з Галичини і здебільшого нащадки
тих, хто полишив Європу ще
наприкінці 19-го - початку
20-го сторіччя. Дуже подібно
виглядає ситуація з нашою
діаспорою і у західній Канаді.
Отож, проведення паралелей
поміж сьогоденням цих двох
масивів нашої діаспори так
само становить інтерес для
вчених. Було цікаво слухати
пана Андрія про його зустрічі
з українцями Бразилії на колоніях у штаті Парана. Майже патріархальний уклад,
і по-сьогодні життя деяких
наших краян дає привід для
роздумів не лише про фольклористику, а й якісь вічні
істини. Так доктор Нагачевський пригадує, що розмовляв з одним старшим чоловіком, який зізнався, що ніколи
б не полишив свою посілість.
Бо, мовляв, йому там все відомо, все зрозуміло і немає
якихось зайвих проблем.
Старенький зізнався:
- Ось я лежу вночі на ліжку і чую, як загавкав собака.
Я буду добре знати, з якої
причини він це робить. Хіба
ж можу я так жити в іншому
місті...
І хто його знає, чи не у тому
є людське щастя? В простоті,
передбачуваності та ясності
свого приходу в цей світ. Бо
запитайте жителя будь-якого
мегаполісу, не важливо де
то буде чи у Америці, Європі
чи Україні. В чому сенс його
щоденних поневірянь у коловороті велелюдного соціуму та стрімголових завдань.
Відповідь буде знайти дуже
важко. Принаймні, більшість
замислиться і замислиться
порядно, не знаходячи вірне
та відповідне пояснення. Так
само цікаво було дізнатися
у доктора Андрія Нагачевського сучасне цивілізаційне
тлумачення власне терміну
фольклор. Ось цитата з мого
записника, котру я зробив
спілкуючись з українським
вченим з Канади:
- Вивчення фольклору зосереджується на культурі, яку
люди створюють і проносять

в той час, як атропологія акцентує увагу на людях - носіях цієї культури. Етнографія,
прямо кажучи, пов'язана з
описами певних культур в той
час, як етнологія асоціюється
з більш теоретичним і аналітичним підходом. В Україні
термін "фольклор" обмежується усно переданими культурними традиціями в той
час, як терміни "етнографія"
чи "етнологія" вживаються в
контексті вивчення матеріальної та соціальної культури...
Знайомлячись з життям
наших людей на чужині, я добре зрозумів, що скрізь де
вони оселяються - мають повагу і пошану громадян країн
посілості, а так само розбудовують своє матеріальне
життя. І це не лише в США та
Канаді, де кожен не ледачий
може бути забезпеченим.
Наприклад, у Бразилії потенційно багатій, але поки-що не
такій розвинутій, важче доробитися. Але й там наші люди
серед кращих громадян. На
190 мільйонів населення цієї
країни близько 500 тисяч становлять українці. Не так вже
багато у відносному вимірі.
Однак, цього року президент
Бразилії Лулу видав указ про
відзначення 24-го серпня дня незалежності України - як
офіційного
загальнонаціонального свята. Так бразилійці віддають належне нашим
землякам за ту велику працю, котру вони вклали в розбудову цієї країни, зокрема,
у розвиток сільського господарства. Пригадую такий
цікавий факт. Ми їхали серед
вічно зелених доріг штату
Парана, де найбільше скупчення українців разом з головою Українсько-Бразильської
репрезентації паном Віторіо
Соротюком, на зустріч з нашою громадою міста Прудентополя. Дорога минала село,
котре, як ми вже знаємо, в
Бразилії, називають колонією. Раптом пан Соротюк запропонував:
- Запримітьте на вулиці
найкраще подвір'я і я Вам гарантую - там живуть українці.
Мені було цікаво провести такий експеримент. Наша
машина зупинилася поблизу
обійстя, на даху якого висіла
супутникова антена (для Бразилії не дивина, але й не така
вже розповсюджена річ), свіжопофарбований невисокий
паркан давав можливість по-
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Андрій БАБИЧ

ГІМН ДЕРЖАВНОМУ
ПРАПОРУ УКРАЇНИ

Наш прапор - дух єдиний
Великого народу.
Наш прапор - то родина,
Що прагне до свободи.

Наш прапор - небо синє
З широкими ланами.
Наш прапор - то святиня,
Яка до віку з нами.
Пр-в:

кращого життя нам на таці
не принесе. Його треба виборювати своєю активною
життєвою позицією, гуртуватися людям не байдужим
і активним. В більшості сіл
Дніпропетровщини
ніколи
не було кріпацтва. Там жили
вільні люди, які навіть за часів царату могли захистити
свої козацькі права. То невже
нині не зможемо постояти за
себе?! Я не берусь давати
якісь поради і рецепти. Але,
наприклад, є давно відомі
механізми захисту селянських інтересів. Вони були
апробовані в Галичині ще за
часів Польщі, коли українці
були бездержавною нацією.
І успішно апробовані. Скуповують молоко дешевше
за воду. А чому усім дворам,
які продають молоко, не
об'єднатися в кооператив. І
вже не закупівельник диктує
свою ціну, а селянська спілка. На початках, можливо,
не домовитися. Але нікуди
не подінеться. Молочна продукція завжди у ціні. Все одно
прийде покупець за товаром.
Лише, щоб таке організувати потрібні і лідери, і почуття
ліктя. Аби, бодай, хтось потай, допоки кооператив не
домігся свого, таємно теж
таки, молоко за безцінь не
продавав. Гуртом і батька,
яка відомо, легше бити... Та
повернемося до Бразилії.
Перебуваючи там, я не раз
подумки ловив себе на думці,
що попри такі на загал разючі
відмінності у кліматі, культурі,
історії та традиціях, ця країна
досить подібна на Україну.
Такі мої враження ще більше
посилила лише одна фраза,
котру я почув від амбасадора
нашої духовності - поетки і
перекладача пані Віри Вовк:
- Я б змогла жити хіба що
в Бразилії чи Україні, - якось
зізналася вона мені телефоном, коли я поцікавився, а
чому ж таки вона має за придбану Батьківщину саме цю

країну.
Відповідь була на стільки
проста і складна водночас,
що я тоді якось й не наважився розпитувати талановиту жінку. А нині, вже після
відвідин тамтешнього краю,
більш-менш розумію ті слова пані Віри. Справді, є щось
споріднене як у ментальності бразилійців та українців,
так і в нашому ставленні до
того, що нас щоденно оточує, до своєї долі і своєї родини. І, як на мене, у певній
мірі не обходиться тут без
сентиментально-емоційних
вимірів. На відміну від англосаксонців та германців
ми можемо більше слухати
серце, аніж розум. Хто скаже, що це так само не риса
бразилійців?! Простота і доступність так само ріднить
нас із цим здебільшого смуглявим народом. Така невеличка побутова деталь. В
Сан-Пауло зайшов до продуктової крамнички, де без
знання португальської, хотів
купити якусь чудернацьку
випічку. Коли усміхнена, повногуба мулатка-продавець
втратила надію пояснити
мені, що то таке, то просто
тицьнула мені здобу в руки:
мовляв, сам покуштуй. Так
само Вам можуть запропонувати скуштувати ковбаси
чи твердого сира в будьякому продмазі України.
Щось подібне у вишуканій
Європі чи демократичноусміхненій Америці мені
спостерігати ніколи не доводилося. І, гадаю, не через
скнарість одних чи щедрість
других. Просто у них
так не прийнято. А
у нас і Бразилії все
дещо простіше.
На світлині: другий праворуч доктор
Андрій
НАГАЧЕВСЬКИЙ в хаті українця
з міста Прудентополя
Мар’яна МАЧУЛИ.

Далі буде

бачити розкішний квітник, за
яким проглядалася добротна
хатина. Загально нагадувало
гарну господарку в Україні.
Аби не величезний город, що
простягся так само, як у нас
позаду забудови. А на ньому
вже те, що в Україні, або рідкість, або взагалі не зустріти.
Рівними, зеленими густими
рядками, як кукурудза на силос, росла цукрова тростина,
стелилися ще зелені тютюнові кущі, широкі листя бананів
важко гойдалися на легкому
вітерці, у садку, напевно, з
цитрусовими деревами достигали якійсь помаранчеві
плоди.
- Добрий день, господарям! - декілька раз голосно
прокричав я через паркан по
-нашому посеред найбільшої
країни Південної Америки.
- Хто ж там такий галасливий?! - почулося за деякий
час у відповідь і на порозі
хати з'явилася жінка середніх
років.
Познайомилися. Мирослава Бурчак народилася і
виросла у Бразилії. В Україні
ніколи не була, хоча б цікаво
було відвідати країну , звідки до Південної Америки виїхали ще її дід та бабця. Діти
Мирослави вже перебралися у столицю штату Парана
місто Курітіба. Син працює
правником, а доня вчителем
у школі. Обоє мають житло у
місті, здобули вищу освіту. З
дітьми Мирослава говорить
ще українською ( а вони вже
четверта генерація нашої
еміграції у Бразилії!!), а ось
з онуками все більше португальською. На селі було легше зберегти своє слово. А у
двохмільйонному місті асиміляція набагато швидша.
- Так що добре жити в
Бразилії ?! - цікавлюся у Мирослави Бурчак.
- Я думаю, якщо трудитися, то скрізь буде добре...
Того разу я залишив без
коментарів слова українки з
Бразилії. Але зразу ж згадав
селян в Україні. Хіба вони не
гнуть з року в рік спину на
важкій
сільськогосподарській праці?! Хіба мої земляки ледачі?! Чи, можливо,
безталанні? Та ні й ще раз
ні. А ось в далекій Бразилії
сьогодні нашим людям живеться краще, аніж в рідній
Україні... Десятиріччями, ще
за радянської влади, й понині
обіцяють віддати борги селу,
обіцяють зробити працю селянина легшою, а життя комфортнішим. А віз виходить і
нині там...
Я певен в одному - ніхто

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ

•

За прапор наш державний
Боровся батько й дід,
Щоб жив у славі
Козацький рід!
Наш прапор - хліба колос,
Що зріє в чістім полі.
Наш прапор - то є голос
Народженої волі!
Пр-в.
Наш прапор - батько й мати,
І мова солов’їна.
Наш прапор - так тримати!
Допоки Україна!!!
Пр-в.

ХАЙ СОБІ
ПОСПИТЬ

Що мені робить?
Наче старий пес, Доля моя спить...
Чи проснеться
Зоряним дощем
З куполів - небес?
Чи по серцю щем
розіллється
Тисячами рік?
Хай собі поспить, Як снаги нема:
"Баю - баю"...
Хто б ось так не втік
Від турбот на мить,
І від "задарма"?
Я - не знаю...

НЕ ХОВАЙСЯ

Не ховайся в своїй буді.
Не відвертай очі.
Набери повітря в груди
І скажи, що хочеш.
Бо мовчати, - не золото
І не срібло взяти:
То є згода стати рабом...
На коліна стати...
Подивися в синє небо.
Розправ свою спину.
Вичави раба із себе,
А залиш - людину.

•
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Юрій МІЩЕНКО (Принстон, Нью-Джерсі, США)

КЛЕЙНОДИ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ -

мандри до Америки та дивне повернення
на Кубань чи до Гохрану у Москві?

Клейноди (від нім. das
Kleinod, польс. klejnot — коштовність,
дорогоцінність)
— знаки розрізнення козацьких військ та символи влади
козацької старшини. Такими
знаками і символами були
корогви, булави, бунчуки,
перначі, печатки, значки,
трості суддівські, литаври.
За клейноди, що зберігалися у військовій скарбниці,
відповідав генеральний підскарбій. Демонстрація їх відбувалася на козацьких радах,
під час виборів гетьмана або
кошового отамана. Для їх
охорони призначалися військові старшини з посадами хорунжого, булавничого,
бунчужного та перначного. У
16-17 ст. існувала практика,
за якою монархи держав, під
протекцією яких перебували
козаки, а також монархи, які
бажали отримати від козаків
військову допомогу чи прихильність, вручали їм клейноди. Уперше, 1583 p., передав козакам корогву, бунчук,
булаву й печатку польський
король Стефан Баторій (Довідка Інституту історії НАН
України -http://www. history.
org.ua/?l=EHU&verbvar
=Kleynody_kozacki&abcvar
=14&bbcvar= 15).
Вперше я почув слово
"клейноди" ще у совєтські
часи, під час шкільної екскурсії до Запоріжжя та Хортиці.
Але самих клейнодів Запорізького війська у запорізьких
музеях не було, і мій дитячий
розум ніяк не міг второпати
туманне пояснення екскурсовода чому ці реліквії запорізьких козаків мали зберігатися не на Хортиці, а у далекій
Москві, і чому історія та артефакти українського козацтва
мали бути надбанням всього
совєтського народу. На щастя, історія пишеться не лише
у Москві, і доступ до першоджерел, альтернативних
стерилізованій імперській історіографії Росії, дає можливість довідатися про дійсний
перебіг подій та доторкнутися до маловідомих історичних реліквій. Саме так мені
пощастило ознайомитися з
маловідомою історією та музейними колекціями нащадків запорізького козацтва, з
якими я зустрівся у найнесподіванішому місці - американському штаті Нью Джер-

сі (Юрій Міщенко. Нащадки
Запорізьких і Задунайських
козаків у Америці. - 2010. http://maidan.org.ua/static/
lvivmai/127057031 l.html). Неприкрашена історія козаків
не завжди овіяна епосом бойової звитяги та козацьких
вільностей, а скоріше є - відображенням драми і прози
життя козаків, котрих жахливі
події комуністичного терору і
війн 20-го сторіччя занесли з
Причорномор'я аж до США. І
може б доля і залишила їхніх
нащадків у спокої у заможній
Америці, якби не старовинні
клейноди Запорізької Січі та
Кубанського війська, які козаки врятували від знищення
більшовиками у 1920 р. і привезли з собою до США після
Другої Світової війни.
За часів Російської імперії
та Совєтського Союзу, переважна більшість клейнодів Запорізького козацького війська
опинилася у Москві та Петербурзі. Формальною датою
втрати Україною клейнодів Запорізької Січі вважається 1775
рік, коли вільне козацтво було
знищене і Січ зруйнована російською царицею Катериною
II, а самі клейноди були вивезені до Петербургу. Більшість
Запорізьких клейнодів і понині
заховані у фондових колекціях російських музеїв (у тому
числі Ермітажу та Оружейної
палати), а також у практично
недоступних для неросійських
дослідників сховищах сумнозвісного Гохрану. Частину
цих клейнодів було повернуто
до України у кінці 1920-х - на
початку 1930-х років (переважно до музеїв Харкова, але
під час другої світової війни
майже всі вони були або "евакуйованими" назад до Росії,
або ж зникли за загадкових
обставин (Кот С. Реліквії козацтва в контексті українськоросійських переговорів щодо
їх повернення (1920 - 1930-ті
pp.). Український історичний
журнал. - 2009. - № 1. -http://
www.history.org.ua/JournALL/
journal/2009/l/10.pdf).
Без
огляду на зрозумілий скептицизм істориків та музейних
працівників, котрі добре розуміють, що сучасні російські
куратори більшості цих реліквій найменше зацікавлені у
поверненнні історичної спадщини до України, повернення
Запорізьких клейнодів не є аб-

солютно безнадійним,
але за умови сучасних
стосунків між Росією та
Україною залишається
досить
проблематичним.
Проте, не всі Запорізькі клейноди були
"ув’язненими" у централізованих російських
фондосховищах. Частина клейнодів або уникнула
грабунку Січі у 1775 р., або ж
була повернутою запорізьким
козакам та їхнім нащадкам
- чорноморським козакам,
російськими царями, і деякі з
цих клейнодів навіть потрапили на Захід - одна із коллекцій
козацьких клейнодів, яка свого часу уникла "депортації" до
Москви і Петербургу, у 1949
р. потрапила до США. Походженню та драматичній долі
цієї частини запорізьких клейнодів і присвячена ця стаття.
Відомий дослідник Запорізького козацтва Адріан Кащенко вказував на те, що після знищення Запорізької Січі у
1775 p., не всі клейноди були
забрані до Росії. Частину їх, а
саме малу військову корогву,
декілька перначів і прапорів,
разом з іконою Святої Покрови, було таємно вивезено з обложеної російськими
військами Січі групою козаків
на чолі з отаманами Ляхом та
Бахметом та перевезено за
Дунай (на територію тодішньої
Отаманської Туреччини), де ці
реліквії стали основою для
клейнодів Задунайської Січі.
Пізніше, ці запорізькі клейноди задунайських козаків були
поповнені клейнодами, дарованими турецьким султаном
- корогвою висвяченою Константинопольським Патріархом, новими булавою, бунчуком і військовою печаттю.
З огляду на те, що після
знищення Запорізької Січі,
козаки почали масово переселятися на Задунайську Січ
і стали частиною військ ворожої до Росії Отаманської імперії, у 1783 р. російський уряд
був змушений згодитися на
відновлення козацтва на півдні України, керувати яким обрали колишнього запорізького старшину - отамана Сидора
Білого та суддю Антона Головатого. Створене Росією, як
баланс проти Задунайського
козацтва, це військо у лютому
1788 р. було реорганізованим

у так зване Вірне Запорізьке
військо, яке присягло на вірність Катерині II і отримало
від неї військові клейноди велику білу корогву з синім
хрестом, кілька менших курінних корогв, булаву, бунчук,
декілька перначів та військову
печать.
Коли ж по смерті отамана
Білого у 1788 p., отаманом козацького війська було обрано
Харка (Захара) Чепігу, Катерина II наказала знищити останню згадку про Запоріжжя та
перейменувати запорізьких
козаків у "Військо вірних чорноморських козаків". Іронічно, що "великим гетьманом"
цього війська став коханець
Катерини II-ої - послідовний
руйнівник запорізького козацтва Григорій Потьомкін. В обмін на загарбані Росією землі
паланок Війська Запорізького,
Катерина II і Потьомкін спочатку обіцяли дати козакам відвойовані від Туреччини землі
між Бугом і Дністром, але ця
обіцянка так ніколи й не здійснилася.
У жовтні 1791 р. Потьомкін
помер, і взимку 1792 р. Чорноморські козаки вже самі посилають до Петербургу делегацію на чолі з тоді військовим
суддею Антоном Головатим
та звертаються до Катерини
II з листом-проханням про
землі для війська. Цей лист
також цікавий тим, що у ньому
козаки наводять перелік запорізьких клейнодів, повернених козакам Потьомкіним,
а саме -"булаву, 17 перначів,
знамено (корогву), 14 прапорів та військову печать". Після переговорів у Петербурзі,
колишнім запорожцям було
"даровано" Кубань (оригінал
дарчої грамоти цариці Катерини II, датованої 30 липня
1792 p., зберігався кубанськими козаками на еміграції у США аж до 2006 року), а
також "пожаловано" додаткові клейноди - нову корогву
і срібні литаври, та "дозволено" користуватися раніше
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повернутими запорізькими
клейнодами. З огляду на
розбіжності у трактуванні актів дарування і повернення
клейнодів
Чорноморським
козакам, традиційну конфіденційність козаків відносно
своїх реліквій і скарбниці, та
більш ніж 200-річну давність
цих подій, нині нелегко встановити, які із цих клейнодів
були новими (дарованими
російськими царями козакам
після знищення Запорізької
Січі), а які були повернутими старовинними аутентичними
клейнодами Запорізької Січі.
Проте безсумнівним залишається те, що Чорноморські
козаки таки отримали назад
частину старовинних запорізьких клейнодів. По переселенні козаків на Кубань у 1792
- 1973 pp., саме ці запорізькі
клейноди стали найціннішою
частиною історичних реліквій
кубанських козаків.
Дещо загадковішою є
доля запорізьких клейнодів,
які у 1775 р. потрапили до Задунайської Січі. Втікаючи
у 1828 р. з Задунайської
Січі, її руйнівник і останній
кошовий отаман Йосип
Гладкий забрав з собою
клейноди задунайських
козаків і здав їх російському цареві Миколі І. Існують чіткі вказівки лише
на те, що цареві було передано клейноди, раніше
даровані задунайцям турецьким султаном (Л.М.
Маленко. Йосип Гладкий: людина і діяч. - Записки науково-дослідної
лабораторії історії Південної
України ЗДУ: Південна Україна
XVIII-XIX століття. - Запоріжжя:
РА "Тандем -У", 1999. - Вип. 4
(5). - с. 240 - 251 - http://www.
cossackdom.com/personal/
malenko_ludinadiach.htm), а от
відносно старих клейнодів Задунайської Січі запорізького
походження не все ясно. Чи
Йосип Гладкий їх також передав цареві? Навіть, якщо передав, то чи ці клейноди були
повернутими Гладкому назад
разом із новими клейнодами,
дарованими Миколою І колишнім задунайським козакам
при створенні з них Азовського козачого війська у 1832 p.?
Якщо ж частина запорізьких
клейнодів Задунайської Січі
таки залишилася у власності
Азовських козаків, то цілком
ймовірно, що вони також могли потрапили на Кубань у
1865-1866 pp., коли останній
осередок українського козацтва - Азовське військо - був
скасованим, а самих азовських козаків (разом із їх військовими клейнодами) переселили на Кубань і об'єднали
з Чорноморським козачим
військом.
Чорноморське козацтво
Кубані, пізніше переформо-

ване у Кубанське козацьке
військо, було надійним "куратором" старих Запорізьких
клейнодів та нових дарунків
російських царів і зберігало їх
головно у катеринодарському військовому соборі Олександра Невського, скарбниці
козацького війська, військовому штабі та у резиденції
наказного отамана (Фролов
Б.Е. К вопросу о месте хранения регалий кубанских казаков в конце XVIII - начале XX
вв. -http://www.cossackdom.
com/articles/f/frolov_regalii.
pdf). Поповнені новими дарами російських царів, козачі клейноди Кубанського
козацького війська було перейменовано на "регалії" і у
такому стані вони проіснували на Кубані аж до громадянської війни. Усвідомлюючи
історичну важливість для Кубані як старовинних запорізьких клейнодів, так і пізніших
царських
дарунків-регалій,
останні не є предметом нашого дослідження, а згаду-

ються тут лише як частина історичної спадщини виключно
кубанських козаків. З огляду
на те, що козацькі реліквії на
Кубані не зберігалися у одному місці, а інформація про них
завжди була окутана певною
пеленою таємничості, повний
перелік запорізьких клейнодів, які знаходилися на Кубані
до 1920 p., встановити важко. Наступні ж катастофічні
події більшовицької революції, громадянської війни, комуністичного терору, Другої
Світової війни та поневірянь
козаків на еміграції ще більше
ускладнили каталогізацію та
збереження клейнодів кубанського козацтва.
Після короткочасної незалежності Кубані у 1918 - 1920
pp., невдалої спроби створити спільну федеративну державу з Україною, і фатальної
для Кубані та козацтва спілки
з "добровольческою" армією
українофоба та ворога кубанської автономії Денікіна,
Кубанська Республіка була
захоплена більшовицькими
військами, а самі регалії Кубанського війська у величезному поспіху були вивезені
козаками за кордон. Після
перших мандрів з України на

Кубань у кінці 18-го ст., це була
друга вимушена подорож запорізьких клейнодів і ніхто
тоді ще не міг уявити якою
довгою і далекою вона буде.
У березні 1920 р. клейнодиреґалії покинули кубанський
порт Новоросійськ і через декілька місяців подорожі через
Туреччину і Грецію потрапили з козаками до Белграду у
Сербії.
Через величезний брак
коштів у екзильного Кубанського війська, клейноди
зберігалися в Сербському
військово-географічному інституті запакованими у коробки на протязі 18 (!) років
- з 1920 по 1938 p., а з 1938
по 1941 р. - у Югославському
військовому музеї у Белграді.
У 1941 p., коли німці бомбили
Белград, частину козачих історичних реліквій було розграбовано. І хоча більшість
клейнодів - старовинні запорізькі корогви, курінні прапори, булави і перначі - тоді
ніби вціліли, з колекції зник
ряд срібних речей і старовинна шабля кошового отамана Антона
Головатого (Иванов С.С.
Регалии Кубанского казачьего войска. История странствий. -http://
s l a v a k u b a n i . r u / re a d .
php?id=45).
Фінансові
труднощі козаків емігрантів та
різноріччя між офіційним опікуном клейнодівреґалій, козачим генералом Петром Кокуньком,
та обраним незначною
кількістю козаків емігрантів
отаманом В'ячеславом Науменком, якого Кокунько не
вважав легітимним отаманом, не сприяли збереженню
клейнодів-реґалій. Виглядає,
що про-імперська орієнтація
Науменка не мала підтримки серед багатьох козаківнезалежників і не сприяла
консолідації екзильного козацтва. Не визнавав Науменка
законно обраними отаманом
і колишній голова уряду незалежної Кубанської Республіки, професор Василь Іванис, який з 1920 р. зберігав
булаву отамана кубанського
козацтва і ніколи не згодився
передати її особі, яку він не
вважав легітимно обраним
отаманом. За переказами
кубанських козаків, ця старовинна булава належала запорожцям із середньовічних
часів і була ознакою влади кошового отамана Івана Сірка
та гетьмана Богдана Хмельницького.
У 1944 p., перед вступом
до Бєлграду совєтської армії,
козаки були змушені вивезти
свої історичні реліквії до Австрії, а потім - до Німеччини,
де у квітні 1945 р. вони опинилися у місті Ройті на півдні Ба-

варії, де і потрапили до американської окупаційної зони.
А у травні 1945 р. козакам
вже було ні до клейнодів, ні до
леґітимності отаманства Науменка, бо з ними всіма трапилася величезна трагедія - з
намови Сталіна, британські та
американські окупаційні війська силою "репатріювали"
щонайменше 50 тисяч козаків до совєтської окупаційної
зони, де вони або загинули
від рук СМЕРШу та НКВД, або
ж були заслані на поступову
смерть у таборах ҐУЛАҐу.
Влітку 1945 p., нечисельні
рештки кубанців, які дивом
уникнули "репатріації"" до комуністичної Росії, опинилися у
таборах біженців у американській окупаційній зоні Австрії,
а реґалії-клейноди опинились
у французькій окупаційній
зоні Баварії. Французи нічого
не знали про згублені козачі
клейноди і на кінець 1945 р.
кубанці вже вважали їх безповоротно втраченими. Проте
влітку 1946 p., ці козачі реліквії
були знайдені французькою
окупаційною адміністрацією,
яка і передала їх отаманові
Науменкові. У 1949 p., рятуючись від можливих переслідувань агентурою Сталінського
режиму, яка тоді була надзвичайно активною навіть у нерадянських окупаційних зонах
Німеччини, більшість кубанських козаків емігрувала до
Америки, куди вони забрали з
собою і клейноди-регалії.
З огляду на буремні пригоди козацьких клейнодів та
зрозумілу конфіденційність
інформації про них у період
втечі козаків з Кубані та поневірянь по Європі і Америці,
дуже важко оцінити реальні
втрати клейнодів та шкоду,
завдану кількісному та фізичному станові цих історичних
реліквій після 1920 р. Важко
також оцінити стан і долю інших клейнодів, які також були
вивезені на Захід, але не потрапили до США (так наприклад, старовинної запорізької
булави, вивезеної Василем
Іванисом у 1920 р. до Чехословаччини, а потім до Канади,
сучасна доля якої невідома).
Не маючи доступу до архівів
Кубанського козацького війська, авторові важко відповісти на ці питання, особливо,
коли йдеться про стародавні
запорізькі клейноди кубанських козаків. Проте існує документ, що дає досить добру
уяву про перелік збережених
клейнодів, які після драматичої подорожі через Європу і
хаос двох світових воєн, таки
потрапили до США - це акт
ревізії регалій та експонатів
музею Кубанського козацького війська у Нью Йорку, США,
проведений 4 жовтня 1969 р.
(авторові статті пощастило
отримати копію з машино-
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писного оригіналу цього документу). Згідно цього акту,
серед численних "регалій"
у музеї знаходилося більше
50-ти реліквій-клейнодів, які
безпосередньо відносилися
до Запорізького періоду історії козацтва:
- Запорізькі курінні прапори - 35
- Булави Запорізької Січі
- 14
- Військова печать (у пізнішому переліку регалій 2005
р. названа "печать війська Запорізького") -1
- Срібна люстра із Запорізької Січі - 2 частини

козаки врешті були змушені
перенести свій козачий дім та
музей до містечка Говелл (назву якого козаки часто пишуть
у кириличній транскрипції як
"Ховелл"), у південному Нью
Джерсі, де вони знаходяться
і понині. З переміщенням козацького дому до Говеллу та
поступовим
переселенням
кубанських козаків-емігрантів
до тоді майже повністю сільського південного Ню Джерсі (головно околиці містечок
Говелл, Лейквуд, Джексон та
Буена), козаки та їхні реліквії
ніби врешті знайшли тут свій
довгочасний притулок.

- Срібний триніг із Запорізької Січі - 1.
Інші експонати музею, згадані у акті ревізії, хоч і не належать до власне Запорізьких
клейнодів, але є клейнодами
Чорноморського козацького
війська, і принаймні частина
їх можливо датується передкубанським (українським) періодом історії Чорноморських
козаків - 1788 - 1792 pp.):
- Значки кошового отамана Чепіги - 2 (у пізнішому переліку 2005 р. - лише 1).
- Курінні знамена - 19
- Курінні значки - 8.
Цікаво, що цей перелік і
понині залишається найповнішим реєстром збережених на
1969 р. клейнодів-реґалій кубанського козацтва і загалом
налічує 1053 одиниці колеційних експонатів та історичних
документів (включно з дарчою
грамотою Катерини II, датованою 1792 р. та іншими чисельними грамотами від російських царів, що визнавали
вільності козаків та їхнє право
на володіння землею Кубані),
які козаками та Божим провидінням були врятованими від
пограбування совєтським режимом та його сумнозвісним
Гохраном.
Із-за матеріальної скрути
козаків на еміграції та майже
повної втрати їхньої еліти під
час Другої Світової війни, ресурсів на утримування музею в
Нью-Йорку і зберігання клейнодів завжди не вистачало, і

Зі зміною генерацій і поступовою
американізацією
нового покоління нащадків
козаків, поступово почали
зм'якшуватися
протиріччя
між так званими козакійцями
(козаками-незалежникамиприбічниками ідеї створення
особливої незалежної козацької держави на Кубані,
Прикавказзі та пониззях Дону
і Волги), козаками російської
про-імперської
орієнтації
та про-українськими кубанськими козаками (справедливості ради треба визнати,
що останні завжди були лише
незначною меншістю серед
кубанських емігрантів). А самі
ж козацькі організації поступово набули майже виключно
історико-культурологічного
значення, чому значною мірою сприяли само-ізоляція та
само-ексклюзивні тенденції
у козацькому емігрантському
середовищі. Здавалося, що
після більш ніж двох сторіч
буремних поневірянь по світу, нечисленні нащадки запорізьких козаків та їхні реліквії
були врешті залишені у спокої
і небутті серед соснових і дубових лісів та полів південного Нью Джерсі. Проте спокою
не настало, і клейноди потрапили у новий вир подій - із зовсім неочікуваним та іронічно
банальним фіналом.
У 1991 році розвалився
Совєтский Союз, і на хвилі загального піднесення на Кубані
почалися спроби відновити

козацтво. Важко оцінити, що
було провідною причиною цих
спроб - чи бажання нащадків
винищенного комунізмом кубанського козацтва повернути свою історичну спадщину,
чи бажання російського уряду
знову використати кубанців у
конфліктах на Північному Кавказі. Незалежно від дійсних
причин відновлення козацтва
у Росії, одну із груп, конкуруючих за право репрезентувати
козаків, очолив керівник промосковського "реєстрового"
Кубанського козацтва Владімір Громов, який у 1990-х
роках встановив контакти з
дочкою покійного козачого генерала В’ячеслава Науменка,
Наталею Назаренко, та отаманом екзильного Кубанського
козацтва у США, Александром
Пєвньовим з приводу можливої передачі реґалій-клейнодів
з Америки на Кубань. Громов
декілька разів відвідав Нью
Джерсі, і зміг порозумітися з
про-російськими активістами
американських козаків Говеллу.
Ситуація суттєво змінилася на початку 2000-х років,
коли Краснодарську обласну
адміністрацію очолив Александр Ткачьов, хто вирішив
використати питання повернення козачих реліквій для
своїх політичних цілей та забезпечення власної політичної кар'єри на Кубані. За підтримки Владіміра Путіна (тоді
вже полковника нещодавно
"відновленого" під пильним
наглядом Москви донського
козацтва), Ткачьов почав формальні переговори із закордонними кубанськими козаками, і у березні 2005 р. навіть
сам відвідав осередки козаків
у Нью Джерзі. Раптом, мало
кому відомий козачий дім і музей у Говеллі опинилися у центрі уваги відвідувачів з Кубані,
Дону і Москви, які надзвичайно цікавилися козачими реліквіями. За словами отамана
Пєвньова, з 2005 року, козача
громада Говеллу отримала
більше телефонних дзвінків та
відвідувачів, ніж за попередні
50 років перебування кубанців у Америці. Така увага безперечно тішила самолюбство
про-московських
активістів
козацької громади Говеллу і
заохочувала їх до передачі козачих регалій в Росію.
Варто також додати, що на
початок 2000-х років керівництво козацької громади у Говеллі вже було лише слабкою
тінню колишнього вишколеного козачого офіцерства і її
в той час уже очолювали нині
80-річний пенсіонер - отаман
Александр Пєвньов та писарсекретар Джон Рімакіс - англомовний грек - працівник
місцевого парку атракціонів,
жонатий на козачці. Без огляду на безперечні організаційні

здібності, вони обоє не мають
ні військового вишколу, ні політичного досвіду, і no-суті є
лише громадськими активістами. Сама ж громада також
вже складалася не лише з
нащадків екзильного Кубанського козацтва, а поповнилася недавніми емігрантами
з Росії, які називали себе козаками, але мали переважно
совєтську уяву про історію та
походження козацтва. Один
із таких новоприбулих з Росії
кубанців навіть переконував
мене, що предки кубанських
козаків - запоріжці - були не
українцями, а потомками черкесів та половців (!). Ці прості,
і до певної міри наївні, люди
стали легким предметом тиску та маніпуляцій з боку сучасного керівництва як Кубані
так і Росії, котрі не зупинялися
ні перед ніякими методами,
включно з підкупом.
Згідно з інтерв’ю, яке у
2005 р. козаки дали американській газеті Star Ledger
(нині доступне на інтернетному виданні Free Republic
- h t t p : / / w w w. f re e re p u b l i c .
com/focus/f-chat/1528594/
posts), Александр Ткачьов
дав Александру Пєвньову
50 тисяч доларів (за іншими
джерелами - навіть 100 тисяч доларів) щоби 'зацікавити' його у 'передачі' регалійклейнодів до Росії. Виглядає,
що саме візит Ткачьова став
переломним моментом для
отамана Пєвньова, котрий
пообіцяв регалії Ткачьову і
трактував прийняті від кубанського губернатора гроші як
"подарунок", а не продажну
ціну клейнодів. Майже відразу після візиту Ткачьова,
кампанія
щодо
передачі
реґалій-клейнодів з Америки
до Краснодару значно активізувалася. Вже у травні 2005
р. Владімір Громов та інші
предтавники новоствореного
"реєстрового"
кубанського
козацтва були запрошеними
до Говеллу провести спільну
інвентаризацію експонатів козачого музею (авторові статті
вдалося отримати копію акту
цієї ревізії, датовану 13 травня 2005 p.).
Виглядає,
що
промосковські активісти Говеллу
сподівалися, що вивезення
клейнодів-реґалій із США
до Росії буде елементарною
формальністю. Але на їхнє
здивування далеко не всі в
американській козацькій громаді були згідні з передачею
реґалій-клейнодів до путінської Росіі. Багато екзильних
козаків сумнівалися в аутентичності нового козацького
руху на Кубані і небезпідставно підозрювали, що його нові
керівники є нещодавними
апаратчиками комуністичного режиму та ставленниками
Московської влади. Частина
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ж старих козаків взагалі не
згоджувалася з самою ідеєю
передачі козацьких історичних реліквій сучасним кубанським спадкоємцям совєтської комуністичної системи,
яка раніше знищила кубанське козацтво та колективізувала його власність і землі.
Справа набула скандального забарвлення, бо ряд
старих козаків-кубанців Нью
Джерсі, в тому числі і такі шановані старійшини громади
як Анатолій Сінченко, Віктор
Бандурко, Петро Батенко,
піддали сумніву доцільність
безумовної передачі всіх історичних реліквій до Росії.
Ці американські кубанці розуміли, що клейноди-реґалії
є історичним надбанням не
лише козаків, а також Росії і
України і хотіли вирішити їхнє
майбутнє якомога справедливіше. Тому вони і запропонували передати частину їх
- а саме запорізькі клейноди
на істричну батьківщину - до
України. Анатолій Сінченко,
хто і понині є отаманом осередку козаків-незалежників
Нова Кубань поблизу містечка Буена у Нью Джерсі, і хто
все життя збирав козацькі
реліквії, і понині вважає, що
безумовна передача старинних козацьких реліквій до Росії була рівноцінною продажі
їх приватному колекціонерові
антикваріату. З огляду на безконтрольну корупцію у сучасній Росії, Сінченко небезпідставно побоювався за долю
клейнодів.
До того ж, ревізія проведена у травні 2005 р. виявила, що стан збереження
історичних реліквій у Говеллі
був далеко не найкращим ряд експонатів (включно зі
старовинними запорізькими
клейнодами) перебували у
плачевному стані і вимагали
негайної реставрації, а загальна кількість експонатів
музею скоротилася з 1053
одиниць у 1969 р. до 226 у
2005 р. Навіть, якщо допустити певні розбіжності у методології ревізій 1969 р. і 2005
p., таке драматичне скорочення колекції козацьких історичних артефактів видається
занадто разючим. А влітку
2005 p., вже після ревізії, між
козаками спалахнув конфлікт,
зв'язаний з новим фактом
зникнення музейних експонатів та пошкодженням їх із-за
недбалого зберігання. А так
як Сінченко тоді був головою ревізійної та юридичної
комісій козачої громади Нью
Джерсі, то у серпні 2005 р. він
наказав тримати всі реґаліїклейноди під замком до скликання загальної козацької
ради, яка мала би вирішити
долю козачих реліквій.
Стривожений скликанням
ради, до Говеллу з Росії знову

прибyв Громов. Не зважаючи
на наполягання Громова, рішення про передачу реґалійклейнодів на раді не було
прийнятe. Протистояння між
прибічниками негайної передачі всіх клейнодів-реґалій
до Росії та їх опонентами затягнулося, аж поки 6 жовтня
2006 р. не трапилося непоправне. У цей день виявилося, що печатки на дверях
музею були зірванi, а замки
змінені - музей було відкрито
без дозволу ради. Підозрюючи щось недобре, козаки
звернулися до поліції.
Розслідування
виявило
зникнення цінних музейних
експонатів, a з тогочасних
публікацій у Росії стало відомо, що з Говеллу були забрані
найстаріші реліквії (головно,
запорізькі клейноди), які було
переправлено до Російського консульства у Нью Йорку.
Пєвньов не вбачав цi події
протиправними і вважав, що
він лише дотримувався обіцянок відносно передачі реґалій
до Росії. Обурені зникненням
історичних реліквій з музею,
Батенко і Сінченко звинуватили отамана Пєвньова та його
оточення у несанкціонованому вилученні музейних експонатів, і подали на них в суд.
Поки клейноди перебували у російському консульстві
у Нью-Йорку, y кінці жовтня
2006 р., було скликано нову
козачу раду і проведено перевибори отамана. Ця рада
відбувалася за умов розколу
серед козаків і координувалася не лише громадoю, а й не
американськими установами.
Хтось організував участь на
раді численних новоприбулих
російськомовних емігрантів
з Нью-Йорку та Брайтон Бічу,
і оплатив автобуси для приїзду цих "козаків" до Говеллу.
На той час, на боці Пєвньова
вже були Російське міністерство закордонних справ та
Московський патріархат, i їх
об'єднані ресурси були безперечно більшими, ніж ресурси опонентів, і отаманом було
обрано Пєвньова.
Козача рада 2006 p. виявилася вирішальною подією у
долі закордонного кубанського козацтва, бо заднім числом
затвердилa передачу Запорізьких клейнодів до Росії та
"зцементувала"
орієнтацію
керівництва громади Говеллу
на російське керівництво. Ця
рада також дe-факто ліквідувала Закордоннe кубанськe
козачe військo, бо з втратою
клейнодів, американські кубанці втратили статус охоронців козачих історичних
скарбів і потрапили у підлеглість козачим та церковним
структурам Росії. Англомовний секретар громади Рімакіс
навіть радий цьому новому
підпорядкуванню i повідав,

що сподівається на фінансову
підтримку президента Росії у
ремонті козачого музею.
Опозиціонерів Сінченка,
Батенка і Бандурка усунули
з посад, і на їх місце призначили осіб лояльних Пєвньову.
Судові ж слухання визнали
конфлікт у козачій громаді
і передачу реґалій до Росії,
внутрішніми справами козаків. Єдиними відчутними результатами суду залишилися
юридичні витрати (по 25 тис.
доларів з кожного боку), щo
лише посилило розкол між
козакaми. I на червень 2009
р., коли я вперше зустрівся з
козаками Говеллу, більшість
клейнодів вже потрапилa до
Росії.
Гіркою іронією передачі
клейнодів було те, що американські нащадки кубанських
козаків, чиї діди врятували ці
реліквії у 1920 р. від більшовиків, віддали клeйноди до країни, яка ніколи не засудила ні
більшовизм, ні злочини комуністичної системи, і фактично
є політичним спадкоємцeм
тих, хто переслідував і нищив
козацтво. Навіть старовиннa
грамотa Катерини ІІ-ї, якa
засвідчувавaлa акт дарування
Кубані запорізьким козакам,
булa відданa їхніми наївними
пра-правнуками тим, хто ніколи не засудив конфіскації
козацьких земль та вбивство
і голодомор більше ніж мільйона кубанців. Коли ж при
зустрічі з отаманом Пєвньовим у 2009 році, я запитав,
як цe нащадки козаків антикомуністів змогли віддати
свої реліквії тим, хто ввважає
комуністів і НКВДистів не злочинцями, а "еффективними
менеджерами", він відповів:
"А кому же там ещё передавать, они же всё равно сейчас
всю Россию контролируют."
Іронією передачі кубанських реліквій було і те, що
клейноди
передавалися
не прямо на Кубань (як на
те говелльські козаки сподівалися), а через Москву.
Але прецедент з передачею
клейнодів до Москви черeз
російськi дипломатичнi канали був встановлений отаманом Пєвньовим ще у 2006 р.,
i вирішальне слово у тому, що
їде до Кубані, а що залишається у Москвi - було не за козаками, а за експертaми Гохрану (http://www.rsoc.ru/news/
rsoc/news778.htm). З огляду
на обіцянку повернути до
Америки репліки реліквій, адміністрація Кубанi звернулася
за допомогою до Москви. І
коли ж американські кубанці
побачили перші якісно виготовлені репліки зі старовинних
знамен та грамот, то дехто почав сумніватися - а чи не такі ж
копії передаються і на Кубань?
Отаман Сінченко вважає, що
за винятком поодиноких ори-

гіналів, більшість експонатів
переданих до Краснодару з
Москви є репліками. Додатковою проблемою передачі
козачих реліквій до Росії була
потреба їх реставрації - знову
ж у Москві. Поки що ж лише
нечисленні
реставровані
експонати (чи їх репліки?)
Запорізьких клейнодів були
показані у Краснодарі, а більшість оригіналів запорізьких
клейнодів, переданих до Росії, залишається у Москві. Чи
потраплять вони на Кубань,
чи назавжди поповнять сховища Гохрану та Оружейної
палати - невідомо.
Сама ж передача клейнодів з Америки до Москви i
Кубані перетворилася на трагикомедійне дійство, єдиним
результатом якого став розкол і ворожнеча серед американських кубанців. Навіть
отаман "реєстрових" козаків
Кубані В. Громов не зміг вислужитися перед своїми босами. Із-за скандалy відносно
вивезення козачих реліквій
зі США, його у 2008 році замінили новим отаманом - Ніколаєм Долудою. Самим же
кубанцям Америки лишилося
сплачyвати судові видатки
та дивуватися - як їх спритно перемудрували російські
збирачі козацької старовини.
A запорізькі клейноди, врятовані від більшовикiв у 1920
році, потрапили до Москви у
2007 році.
Фотографії:
http://picasaweb.google.
com/mischenko/HistoricReli
cOfT02?authkey=Gv1sRgCN
Hc_u21qci3AQ#
Коротке післяслово:
Неймовірно, але на протязі 60-річного перебування
екзильного Кубанського закордонного війська у США та
при наявності виразно проукраїнських настроїв серед
ряду козаків (особливо групи
отамана Нової Кубані А. Сінченка), організації україської
діаспори Америки, практично не мали контактів з козаками і не знали про їхні Запорізькі клейноди. Дуже гірка і
повчальна історія, коли сини
одної і тієї ж матері матері
України не споромоглися
знайти контакт та порозумітися між собою на вигнанні.
Ще прикріше було те, шо
самоізоляція екзильних кубанців у США та брак інтересу до них з боку української
діаспори були врешті спритно використані російськими
"собирателями" козацьких
реліквій.
Автор висловляє щиру
вдячність членам громад
козаків США - А. Сінченку,
А. Пєвньову, В. Ляшку, Дж.
Рімакісу та іншим за їхнi
інтерв'ю i допомогy y зборi
матеріалів для цієї пу- •
блікації.
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"У ПРОВІНЦІЙНОМУ ПРОВАНСАЛІ ЙОМУ
ЗАТИШНО І НЕВ’ЯЗКО – НАРІВНІ З ВІКОМ…"

Вірша з таким початком Іван Данилюк написав після
Новомосковсько-Павлоградського періоду свого життя.
Коли після міської, в першу чергу – душевної задухи, відчув
життєве і творче піднесення досить підупалого духу. Хоча,
погодьтеся, бути нарівні з віком – не дуже затишно…
Це помітно відбилося не тільки в нових поезіях, а й у
його малій прозі. Свого часу взятися до неї заохотив відомий критик Леонід Новиченко: прочитавши вірші молодого автора, він помітив у них певну сюжетність, характерну
для прози, а не поезії. Але мине відтоді чимало часу, доки
вдалося Івану Данилюку видати дві книги, в яких кількісна
перевага буде за оповіданнями та мініповістями, хоча починалися вони – «Щаслива жінка світові невгодна» та «Aeternum
wale – Прощай навіки» з поетичних заспівів. А як же з якістю, тобто – з рівнем
художності? У рецензії на другу прозову
книгу («Робітнича газета», 25 липня 2006
р.) Михайло Балтянський писав: «В цілому, твір «Чорна вдова» сприймається не
як оповідання, а як густо виписаний, досить динамічний проект повісті або навіть
роману. Адже за межами всього проекту
вгадуються і нові герої, і нові вчинки, і відголоски соціальної драми…
Скажу відверто: твір справив на мене
сильне враження. Автор досить тонко і в
той же час відверто реалістично розкрив
одну з характерних тенденцій недавньої
партійної – радянської епохи, коли в ім`я
збереження безгрішності існуючого ладу,
застосовувались кримінальні заходи. Трагедія жінки, яка стала «жертвою обставин», - це трагедія самих обставин, трагедія попереднього ладу. І тут же стукає у скроні сумнів: лише
попереднього? Хіба за роки незалежності суспільство очистилось від хабарництва, шантажу, замовних злочинів?»
Іван Данилюк у прозі своїй йде складним шляхом, прокладеним і вказаним для майбутніх літераторів Михайлом Коцюбинським, Олексою Слісаренком, Валеріаном Підмогильним… Він не кинувся вторувати нинішнім постмодерністам,
хоча, аналізуючи окремі шматки прозових творів його, можна
відчути, що спроби нервового психоаналізу передсмертного
стану героїв так і хочуть вийти за рамки реалістичного письма, ставши… вторинними.
Наш знаний поет Володимир Сіренко якось сказав, що
проза в Івана Данилюка сильніша за поезію. На той час, можливо, це було й так. Але вірші останніх років свідчать про те,
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На моїй пам'яті дві окупаційні зими були дуже холодними та заметільними.
Хату з боку городу, який
мав схил, що закінчувався в ставу, геть замело.
Думаю, це було в лютому.
Мело три дні, вранці дідусь
з хлопцями відривалися,
копали тунелі до хліву, на
вулицю.
Сніг з боку горища
сягав до верхівки даху, і
хлопці зробили лижами
гірку. Лижі були німецькі.
Я їздила на них до вибалку, а тут гірка у дворі. Забиралась на верхівку, Кузя
зі мною. Коли спускалися,
песик вмощувався на лижі.
Каталися.
Десь годині о 10. Сонечко до різі у очах. І раптом
...Був такий літак "Рама".
Коли я стояла на верхівці,
раптом на мене прямо вилетіла "Рама". Дуже низько. Бачила обличчя німця.
Він сміявся. За другим ко-

що на терезах поезія врівноважилась з прозою, а, можливо,
і дещо почала перевищувати виражальними засобами. Ось
кілька підтверджуючих те рядків: «Бенефісні Засохлі квіти,
спрагло зловлені на льоту у вінок їй сусіди вплетуть…»
(«Смерть балерини», г. «Літературна Україна»); «Цей день
сумний, мов лікарняна передача…»; «Лишився дім з родинною гризнею і сліз дівочих – на прощальний скрап…
Прощення попроси: якщо не в неї – в троянди надмогильної хоча б»; «Ми ляжем в одній огорожі, хоч зовсім з тобою
не схожі, І зніме з нас вмить усипальня все те, що було
накипальним. Тож справжніми станемо врешті у вічному
цьому арешті…» «Чадять свічки. Напливи воску мов бальзамують пальці рук.
Щось від Ієронія Босха в картині цій,
рожденній з мук. Задля годиться жінка
плаче – сльозами радість прикрива. І …
їде подумки на дачу й на грудях пружних
своїх бачить, як спить коханця голова»;
«Я пензля взяв й окинув взором двір, що
був, як острів серед гін суєтних, водночас і нестатних, і маєтних, де на одних
стежках – людина й звір»…
Ми вже згадували про «провінційний
Провансаль», який знайшов відображення
й в іншому вірші Івана Данилюка – «Провінція різким озоном тебе, мов рану пролива…» На жаль, з глибинки художньому
слову нелечно, та, найчастіше, неможливо
зачепити чийсь слух у гонорі міста, маючи,
звичайно ж, на увазі столицю, до якої вірші «підбиті на семи вітрах, летять над
чорним трактом – немов поетів спопелілий прах». Але ж
комусь і в ній треба рідне слово гранити, нагадувати, що воно
є і буде, а в цьому сьогодні є особлива велика потреба і необхідність – свідченням цього є відгуки земляків на вірші Івана
Данилюка, надруковані у «Васильківському віснику», де працює, та в обласній «Зорі». Тож і постає питання: чия ж думка
щодо творчості літераторів, що мешкають у віддалених від
центру районах, областях важливіша – «натасканих» критиків
чи читачів?
На робочому столі літератора – рукопис збірки поезій
«Мальва на сміттєзвалищі», яку так і не вдалося видати до
ювілею. Та все ж з його нагоди сердечно здоровимо Івана Данилюка і хай Бог дасть йому нової хвилі настати на творчість,
щоб, цитуючи його вірша «Назустріч верби летіли й до ніг
припадала трава, впивалося простором тіло й гуділо, немов тятива».
Бористенівці.
лом він почав стріляти з кулемета. Я стрибнула в замет, провалилася. До тями
привів Кузя. Відчайдушно
добирався до мене, лизав
обличчя, скавчав. Вибралися. На печі я з Кузею під
ковдрою. Зачаїлися. Кузя
смакував курятинкою, обережно беручи кусочки з
моїх рук.
Де були дорослі? Матуся з тітонькою на роботі.
Ганяли кожного дня. Дідусь
з братиком поїхали до ставу за кригою. Наша нянька
Толик посадив Світлану на
підлогу в кухні з Людочкою.
На кожусі вони гралися, Толик катався на ковзанах.
Думаю, що спали ми
з Кузею довгенько. Почав
лизати і попросився на вулицю. Живемо!
Але. Страхом прокотилося від хати до хати:
„Карателі". І вже вночі жах
поселив в нашій маленькій
засипаній снігом Верьовці

тугу та розпач. На другому
кінці села голосили. Біля
колодязя шепотіли: „ Вбили." Свої здали двох комуністів і трьох комсомолочок.
Вранці поліцаї забрали
маму, мене, тьотю, Світланку. Повели до маєтку.
Дідусь з хлопцями заховався у балці. Наша сусідка - сварлива бабця Дашка
донесла.
Мабуть, чоловік Юльчин
- великий начальник, бо на
машині привіз їх.
- Бо був шофером твердила жіночка.
І тоді поліцаї схопили
мене і кинули на кахельну
підлогу.
- Переб'ю щенят, кажи!
Матуся кинулася на
коліна, благаючи, хрестилася, плакала, голосила.
Світланка, тіточка немов
заціпеніли і тільки повторювали: "Шофер він був,
шофер, то і привіз нас на
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* * *
Не оглядайсь на вогнище праліта.
Нехай собі спокійно догорить
Його сліпучо-запахуща квітка,
Що сумно хмари грозами різьбить.
Нехай хоч раз свою побачить вроду
У ріках, що відстоялись за ніч,
У зорях, що пливуть землі навстріч
Крізь зілля місячного привороту.
Не приглядайсь. Хай серце не звика
У спогадах шукати пізню втіху
Й виловлювати мить далеку сміху.
Ходімо, нас вже осінь виклика!
У неї пальці в приморозках перших,
Ти їх на теплі губи поклади,
По літечку сльозу останню втерши,
Ту, що впаде вже снігом на льоди...
* * *
Ця дорога не просто на послугах,
Ти по ній, по єдиній, святій
Повертаєш, мов після непослуху,
В каятті, в каятті...
Степ за спиною вороном кряче,
Насторожує очі туди,
Де без мальви подвір'я незряче
Сліпить знаком близької біди.
Мов невпізнаний, став ти навпроти.
Вітер хвіртку до рук придима.
Та дарма — не з'являється проталь
На вікні — там нікого нема.
***
От уже й ти зелен-сад полишаєш.
Листом крізь браму серпневу летиш.
Вишерхлим словом — «І в мене душа є,
Ти ж не забудь мене, голубе, ти ж...»
Вслухайся. Срібно в цямрину не бамкне
Більше обточене зрубом відро.
...З двору, мов лезо, вилискує бампер.
«Їхать так їхать? Добро!»
машині, а возив директора
заводу".
- Век, век, - замахав німець хлистом.
Обхопивши мене, матуся бігла через парк, зачинилася в хаті, почала кропити водичкою священною
та викочувати переляк з
нас яєчком.
Але. Надвечір піднялась температура, я марила. Пам'ять відтворює
палаюче сонце і я благаю:
„ Пити".
Постріляних вивезли до
кар'єру і поскидали вниз.
Я видужала. Але вже навесні матуся помітила, що
я однією ногою (правою)
ступаю не повністю, а ніби
щось заважає і я не дістаю
до землі п'яткою. Спочатку
це було не дуже помітно.
Але вже через рік мене почало при ходьбі перекошувати. І тільки у 1944, коли
дядечко прийшов з війни
(комісували через хворо-

***
Не так доїжно у цьому світі…
Василь МИСИК.
Насінинкою з України
Він упав на далекі сніги.
Прокотилась над ним кураїна
Й вартовому лягла до ноги.
Грівсь од вогнищ низьких чорнотропу,
Що роїлись людьми, мов стільник.
Рідний запах левадного кропу
Крізь колючі завії проник.
Доля чашу пекучу спивала,
І в хрещенські морози уста
В дикий скрегіт лісоповалу
Шепотіли, щоб вечір настав.
Щоб стягнути заношений ватник,
В нари втиснувшись, мов у розкол,
Де ніхто не спита вже, як звати,
Тоном запису в протокол.
І насниться Славутича ситець,
Що в запаленім скреснув бігу
І страшним ревуном Ненаситця
Розганя соловецьку югу...
***
Друзі хороші мої...
(З відомої в 60-ті роки пісні)
Як мало випало, як мало
Їм днів і стрічей золотих!
Хтось в смертний час ще встигнув «Мамо!»
Сказати, ну а хто й не встиг.
В одному й тому ж сні приходять
До мене: всі іще живі.
Сміються, дивно брови зводять,
Сидять в задумі на траві.
Хтось з віршами тоненький зшиток
Вже на колінах примостив
Й між слів — кохана, гуртожиток...
Калинові навів мости.
...Вставати важко буде вранці,
Бо пам'ять сон розворушив,
Мов некролог у чорній рамці
За підписом товаришів.
Та день новий знов ніччю збореться.
І, ставши в коло тісно так,
Говорять і не наговоряться,
І не розійдуться ніяк...

бу), він повіз мене в м. Сталіно (Донецьк сьогодні).
Все життя молюся за професора Чижина. На ті часи
він зробив унікальну операцію. Він наростив мені
сухожилля. Робили її під
місцевим наркозом. Навколо стояла купа студентів. Але коли вже в палаті
почали рівняти стопу, біль
була нестерпною і я вкусила лікарку, яка накладала
гіпс. Закінчилася ця історія
через 10 років, професор
велів приїхати до нього.
Поїхали, був ще живий.
"Їдь до санаторію, в тебе
формується литка". "Та ні,
у мене випускний, мені це
не заважає". Повертаюся.
До війни взимку була
ще одна подія. Був прорив
кінноти. Монголія одягла
вояків в кожухи, шапки, рукавиці. Але. Повалив сніг.
І кіннота попала в полон.
Кидали коней. Забігали до
хати. Скидали кожухи, про-

***
Любив її — не думав про майбутнє —
Яке воно, рожеве чи мов дим?
Для неї ж він був — літо перебутнє,
Бо восени їй в свій вертати дім.
Розлуки тінь прощальна понад пляжем
Пливла за ними, мов близький кінець.
Замість її долоні поруч ляже
Прикочений прибоєм камінець —
Таку на ньому лінію глибоку
Прокреслила стихія штормова.
Нагадуючи форму серця збоку,
Він інше серце з ритму вибива...

СІЧЕСЛАВ

Баба ніби яругами зрита,
Під очима важкі баняки.
На трамваї портрет фаворита
І з перуки летять срібняки.
Зверхньо дивляться дами поважні —
В них мандриківсько-руссішен сленг.
Боже, чому ж такі ми продажні,
Мов пороблено всім нам на зле?
Капелюшків фартові заломи
Учорашніх селянських дівок.
Їх у місті тепер, як соломи,
Мов ясиру нагнав сюди здому
Яничарів черговий наскок.
Пруть проспектом сіднисті потомки Пишні груди в них, ставна нога...
І трахар Катеринин — Потьомкін
Їх облапує, мов на торгах.
***
Прощай, двадцятий вік!
Ти відшумів, як віття
Дерев у тихий дощ і в буряну грозу.
Що принесе в наш дім нове тисячоліття?
Так хочеться, щоб усміх — не сльозу.
Щоб вистачило всім добра й любові.
І щоб стежки не зникли барвінкові.
І щоб довіку в цьому світі ми
Лишалися, як Бог велів, людьми!
•

хали хоч якийсь одяг. Дідусь
вночі палив піч, передягнуті вояки зникали. Добре,
що в господарстві нічого
не викидали. Думаю, що
чоловік 5 дідусь врятував,
одягнувши в старі кожухи.
Один з них записав адресу,
вже в 1944 нам прийшов
лист, дякував, був живий. А
за тих розстріляних і кинутих в кар'єр можу сказати
ось що. На дні після відлиги
накопичилася вода, потім
замерзла і вже загиблих
можна було поховати. Для
цього їх вирубували з криги
і так похоронили. Спішили,
бo німці могли повернутися. Це ж не 43, а тільки 42.
Забула розповісти про наших поштарів. Перед тим,
як втекти, вони з машин викидали в сніг те, що було в
посилках. І як раділи ми, з
першими весняними відлигами, знаходячи цукерки. В
сараї залишилися вовняні
ковдри, панчохи, білизна.

Дідусь все це палив в печі.
Говорили, що німці при
поверненні карають, коли
знаходять щось своє. І
ще. Забула. Восени Толик
вивів на двір і сказав: "Ми
партизани, будемо воювати".
І що ж він удумав? Проколов всі колеса на машині, на двох мотоциклах.
Вранці німці вискочили на вулицю і почали
кричати: "Партизани, партизани". Показували на
спущені колеса. І тільки
Фріцик здогадався чиїх це
рук діло.
Вночі витяг переляканого Толика з хліву, де
влітку жив кабанчик, і привів до дідуся. Потім повели його до сараю і вдвох
відшмагали. І от що цікаво. Толик не плакав. Заліз
на піч і не злазив днів три.
Я носила йому смачненьке: пиріжки, шматочки
гусятини, узвар.
•
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• СТО РЯДКІВ ПРО КНИГУ

Наталя ЛОСКОТУН,
(Дніпропетровськ)
Сьогодні - моє нове
відкриття:
невеличкий
томик, майже пакетбук,
але більш ошатний й претензійно
оформлений,
з назвою, що інтригує
- «Тотем скальних соколів». Передчуваючи певне
естетичне задоволення,
начакловане дивословом
авторки - Віри Вовк, українки, що живе у Бразилії,
поволі поринаю у містичний
світ гуцульських легенд. І,
здається, гублюся в нетрях
смерекового передгір’я, у
таємничості карпатських лісів. Зізнаюся, загубитися тут
приємно...
Дивуюся з життєпису
Старих Кутів, з того, якими
подробицями
повниться
оповідь, якими опуклими
й жвавими фарбами вималювано гуцульські звичаї й
характери, як точно, правдиво відтворено мелодійну
гуцульську говірку. Дивуюся надзвичайно яскравим
спогадам Віри Вовк, адже
бачити Україну, Карпати,
рідну Гуцульщину здалеку,
з-за океану, аж із чужинської незбагненної Бразилії
«справжнім раєм на землі» це ніби одкровення для тих
українців, що зроду-віку тут
мешкають. Воістину, вели-
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шовся хлопчик - Чудо, батьто: «Тотем», попри обна- лів». Ро
кам і людям на добру славу.
дійливе для лінькуватого
Ось така чарівна історія. Чи
сучасного читача визначенварто й надалі чекати гарноня його жанру - історикого закінчення майже казкофантастичний роман, твір
вої історії? Що переважить:
не для читання, приміром, в
добро чи зло?
міському транспорті. Не варДарма, що доброї слави
то читачеві налаштовуватися
й гарної долі Кутам довелося
на легковажне споживання,
шукати довго: у полум'ї війни
на розважання. Хоча автой післявоєнного лихоліття,
хтонної «казковості» та деякої
через супротив ідеологічній
захоплюючої пригодницької
радянській отруті, «що нівеавантюрності, притаманної
чила духовні надбання одистилю авторки, досить, аби
ниці в ім'я утопії про щасливу
ми вже й дорослими повімайбутність загалу». Адже
рили в усілякі чарівництва й
такий режим просто приредивовижі. Та і як не повірити,
чений на загибель, «навіть і
якщо самі Карпати, «окремий
без збройного втручання».
світ невідомого начала», завжди перебуває «в полум'ї збідніле село, Штефан збуду- Режим забрав життя Штефабожественної потреби кра- вав хату, а з подвір’я його від- на й багатьох односельців.
кривався такий краєвид, що Вже дорослий Чудо передси»? (Чи не цим світом, чи не
цими втаємниченими стеж- обливає душу гречаним ме- бачає, що і він віддасться за
ками блукають й «тіні забутих дом. Як Штефан жив у злагоді правду, і тому слід поспішати
із природою, любив грати на жити, пізнавати, кохати, запредків?»)
флоярі, танцювати та жарту- початкувати нове життя... І
Історія Кут - справжня й
найважливіше - продовжити
щедро приправлена народ- вати, як він марив коханням,
як покохав та одружився... Як
рід!
ними легендами - починаОтже, то правда, що
ється з давніх давен. При- Святий Онуфрій подарував
охоронні духи, тіні наших
наймні, швець Яків Гудз міг Штефанові жолудь, а з жорозповісти про Кути геть усе. лудя виріс дуб, з гілки якого забутих предків часом
Як одного разу, коли Кути, по- скотилося на землю соколине оживають, щоби допомогтерпаючи від різних окупацій, яйце... Яйце поклали у колис- ти нащадкам? Принаймні,
я в це вірю.
з містечка перетворилися на ку, а на ранок у колисці знай-
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«ПРОГУЛЯНКА ТЕКСТОМ»: НОВИЙ ПОГЛЯД
НА ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ»
Світлана Кочерга. Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз
текстів. Монографія. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 668 с.
Невичерпність
художнього слова Лесі Українки
не викликає сумніву. Вже
упродовж століття кожне покоління
літературознавців
пропонує етапи сходження в
осмисленні феномену письменниці, і рух цей не має кінця.
Напередодні 140-річчя з
Дня народження Лесі Українки вийшла з друку монографія, автор якої, Світлана
Кочерга, знана музейниця
з Ялти. Власне, її багаторічний досвід у галузі трансляції
культури, очевидно, зумовив
спробу заповнити одну з прогалин у нашому літературознавстві, що лише нині у пошуках істини почало активно
застосовувати семіотичний
підхід. Між тим, семіотична
методологія, попри пізнішу
її критику, залишила плідний
слід у світовій науці про літературу другої половини ХХ
ст., і, навіть переставши бути

лідером у нових пошуках, залишилась досить впливовою у
сучасних дослідженнях.
Р. Барт вважав, що для
пізнання художнього світу потрібна неабияка компетенція
інтерпретатора та свобода в
часі. І саме таким шляхом пішла Світлана Кочерга, яка проявляє неквапливу ретельність
у своїй монографії. За Бартом,
аналіз – це «прогулянка текстом». І за умови вдумливої
спостережливості
науковця
така «прогулянка» винагороджується серйозними результатами, несподіваними знахідками. Передусім семіотичний
підхід спрямований на виявлення кодів літературного тексту. Поняття «коду» багатолике
і напрочуд популярне у різних
сферах мовлення, не секрет,
що в наш час ним нерідко зловживають, подекуди вихолощуючи зміст. Світлана Кочерга
повертає цьому поняттю первісне значення, а саме – асоці-

ативні поля, надтекстова організація конотацій.
Постійно тримаючи в полі
зору культурософію Лесі Українки та розглядаючи культуромислення як визначальну прикмету її письма, дослідниця
спрямовує увагу на п’ять основних кодів текстів письменниці (мистецький, суспільний,
аристократичний, гендерний
та код віри) та їхню взаємодію.
Об’єктом осмислення у монографії стає абсолютна більшість текстів з корпусу драм
Лесі Українки – «У пущі», «Оргія», «Бояриня», «Осіння казка», «Руфін і Прісцілла», «Лісова
пісня», «Кассандра», «Адвокат
Мартіан», «Камінний господар»
та ін. Без перебільшеня можна
стверджувати, що кожен з цих
творів у процесі інтерпретації
відкриває нові відтінки ідейнохудожнього змісту.
Першочергову увагу у
творчій спадщині письменниці Світлана Кочерга приділяє

«тексту культури», щільність
і синтез якого дивовижний,
а подекуди і досі видається
утаємниченим для реципієнта. Дешифрування численних
символів у драматургії Лесі
Українки та пропозиція їх систематизації, на нашу думку,
стане значним внеском у підготовку енциклопедичного видання, присвяченого образному світові Лесі Українки, який
уже давно на порі. Здійснене
дослідження – очікуване в
українському літературознавстві, воно суттєво збагачує
уявлення про джерела, з яких
почерпувала ідеї письменниця, конкретизує координати
геокультурного простору, що
зазнав трансформації у хронотопах її унікальних творів.
У книзі вимальовуються
ракурси, які потребують подальших студій і слугують
для них імпульсом. Окремі
тези у трактуванні авторки
монографії «Культурософія
Лесі Українки» викликають
певний спротив, однак загалом перспектива дискусії є
свідченням виходу за канонічне прочитання творчості
письменниці і розширює горизонти інтерпретацій видатного класика української
літератури.
•
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Валентина ШАБЕТЯ

ВЕЛИКОМАСШТАБНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ

«Чому «алхіміки»? Ні
- реалісти!
Нещодавно в околицях міста Катовіце, одному з центрів вугледобувної
промисловості південної
Польщі, на шахті Барбара
успішно фінішував великомасштабний експеримент.
Він проводився у рамках європейського дослідницького проекту HUGE «Hydrogen
Oriented Underground Coal
Gasification
for
Europe»
((«Водневоорієнтована підземна газифікація вугілля
для Європи»). У прокладених на глибині 20 м її галереях працювали не шахтарі, а
вчені. У проекті були задіяні
12 науково-дослідних установ з семи країн Європи. Він
тривав три роки (2007-2010),
його вартість - 3,6 мільйона
євро.
Навіщо Європі водень
Унікальність
експерименту, по-перше, у його
великомасштабності.
Подруге, у тому, що навіть не
Україна, а Національний
гірничий університет (НГУ)
отримав фінансування у розмірі 50 тисяч євро. Участь відомого у країні вузу у цьому
проекті дуже важлива, тому
що він «прописаний» у ньому
як один з рівноправних партнерів, незважаючи на те, що
Україна не є членом ЄС і не
може отримувати гроші безпосередньо звідти. Але, як
то кажуть, ми зробили це...
Вчені прагнули розв’язати дуже важливу проблему - отримати паливо альтернативним способом. У
пласт вугілля в шахті вдувати
кисень, водяну пару і певну
суміш гарячих газів (їх температура більше 1000 градусів за Цельсієм). При цьому
температура вугілля доводиться до 1500 градусів, відбувається його «зжарення»
(приблизно як на мангалі) і
тоді починає виділятися водень. Це так звана підземна
газифікація вугілля (ПГВ).
Водень - паливо майбутнього - можна буде подавати на
поверхню, а потім використовувати для виробництва
енергії в газових турбінах.
Він також може бути використаний як синтетичне паливо для хімічного синтезу.
Завдання ставилося складне
і ризиковане, адже потрібно
було навчитися добувати
водень у глибині вугільних
шахт.
Як проводився експеримент
Рано вранці на шахту
Барбара доставляється цистерна з рідким киснем, яким
наповнюють спеціально обладнаний басейн. Там він
поступово випаровується і
перетворюється на газ. Потім за допомогою регулюючих клапанів цей газ направ-

ляється по трубопроводу до
місця вугільних покладів. Всі в
очікуванні процесу газифікації. Спостереження за ходом
експерименту здійснюється
за допомогою комп'ютерів.
Відеодатчики та відеокамери, встановлені під землею,
дозволяють вченим переконатися, що все відбувається
без збоїв.
Контролюється і сам процес ПГВ, і якість повітря в
шахті. Ці спостереження
є ключовим елементом
досліджень. У процесі
ПГВ виділяється багато
вибухонебезпечних газів. Спостереження за
процесом дозволяють
уникнути
можливості
вибуху або витоку небезпечних речовин. На
поверхні виміри здійснюють хіміки і геологи. Хоча вхід в шахту
ретельно запечатаний,
дослідники побоюються, що деякі гази можуть
просочитися крізь пористий рунт, адже процес газифікації йде на
глибині всього 25 метрів.
У розпорядженні вчених є георадар, щоб з поверхні стежити за процесами в шахті.
Він дозволяє фіксувати будьякі зміни структури земної
порожнини, де відбувається
газифікація. Також відстежується можливість витоку газів і аналізується їх хімічний
склад.
З історії підземної газифікації вугілля
Над отриманням рідких і
газоподібних вуглеводнів з вугілля на його родовищах трудилося не одне покоління вітчизняних і зарубіжних учених
- гірників і хіміків. Вперше ідея
підземної газифікації твердого палива була висунута ще в
1880 році Д.І. Менделєєвим.
А перший проект реалізації цієї теорії запропонував
у 1912-му британець Вільям
Рамсей, але втілити його не
вдалося. У 20-х роках XX століття засновник наукової школи ПГВ в Дніпропетровську
професор НГУ Олександр
Митрофанович Терпигорєв
сформулював основні принципи роботи підземних газогенераторів. Він же брав найактивнішу науково-технічну
участь у будівництві та промисловій експлуатації перших станцій «Підземгаз» в
Україні - на Лисичанському
кам'яновугільному родовищі.
Все своє життя проблемі
ПГВ присвятив талановитий,
нині, на жаль, покійний професор кафедри Підземної
розробки родовищ НГУ Олег
Васильович Колоколов. Його
називають пророком цієї
кафедри. Олег Васильович
удосконалював
теоретичні
основи ПГВ і розробляв пілотні проекти їх упроваджен-

ня. Але все упиралося у нашій
незалежній Україні... в кошти.
Вони знайшлися, коли послідовники О.В.Колоколова
- співробітники кафедри ПРР
НГУ на чолі з професором
В.І.Бондаренком - почали
планомірне співробітництво
з Головним інститутом гірництва (Польща). Та навіть польські колеги з певним скептицизмом спочатку сприймали
ідею цієї «підземної алхімії».
Ну як це «зжарювати» вугілля
під землею, в той час, коли з
пожежами у шахтах борються?! Справа зрушила з місця, коли дніпропетровським
і польським вченим вдалося
переконати зацікавлений Європейський союз у вельми

вигідній оборудці.
Сьогодення «підземної
алхімії»
Проте
історія,
навіть
славна, - це все-таки минуле, а сьогоденню і майбутньму потрібні інновації. Тому
на кафедрі ПРР Національного гірничого університету
сьогодні ведуться розробки
оригінальних технологій ПГВ
і новітніх конструкцій підземного газогенератора зі
штучною герметизацією порід і ефективною, мобільною
адаптацією до зміни гірничогеологічних умов. Уже створено технологічні схеми когенераційного підприємства
з виробництва електричної,
механічної і теплової енергії
від одного джерела палива
-генераторного газу ПГВ на
базі вільно-поршневих агрегатів та акумуляторів тепла.
Вченими НГУ модернізовані
техпроцеси газифікації малопотужних, тонких вугільних пластів в умовах шахт
з виробництвом електро- і
теплоенергії на місці ПГВ,
комплексного вилучення та
переробки хімічних речовин
з вугілля на промисловому
майданчику шахти. Продукти
згоряння газів ПГВ не містять
окису вуглецю, твердих частинок, сірчистого ангідриду,
а окислів азоту - дуже мало.
Вельми перспективне використання газів і продуктів
газифікації вугілля в хімічній
промисловості для одержання сірки, аміаку та метанолу.
Газ ПГВ набагато дешевший від природного, не потребує додаткової підготовки та
є енергоресурсом для отримання теплової та електричної енергії безпосередньо

на місці видобутку - станції
«Підземгаз». Підземна газифікація робить можливим
ліквідувати важку і небезпечну працю шахтарів, задіяти
для переробки запаси вугілля, сконцентровані в некондиційних пластах і покладах,
розташованих в складних
гірничо-геологічних умовах,
розробка яких неможлива
або неефективна.
Результати експерименту на шахті Барбара
Експеримент у Польщі
тривав три тижні і закінчився
успішно. У ході експерименту, що відбувався під землею, близько 50 кг вугілля на
годину брало участь в реакції газифікації. Ніяких витоків
шкідливих речовин зафіксовано
не було. Вчені
піддали ретельному
аналізу
зразки газів, які
виділилися при
цьому. Хімічний
аналіз здійснювався методом
хроматографії.
Зразки надходили безпосередньо з місця реакції. Комп'ютер
обробляв дані і
будував графіки.
Це
дозволило
легко визначити,
з якими газами
мали справу вчені. У даному
випадку це в основному вуглекислий газ, окис вуглецю,
водню, азот, кисень і деякі
домішки, наприклад, сполуки сірки.
Група
науковців
Національного
гірничого
університету
професори
В.І.Бондаренко, М.М. Табаченко, доценти P.O. Дичковський, В.М. Фальштинський,
О.Ю. Свєткіна, аспірант
Є.В.Тимошенко,
молодші наукові співробітники
Є.В.Лозинський і П.Б. Саїк
разом зі своїми польськими
колегами сподіваються, що
їм вдасться вдосконалити
на шахті Барбара цей метод
таким чином, щоб максимально збільшити виділення
водню і звести до мінімуму
утворення інших газів. Успіх
може принести серйозні
економічні вигоди. При класичному способі видобутку
вугілля дрібні тонкі пласти
витягуються не завжди. Для
цього потрібно дуже багато
зусиль, а віддача невелика.
Використання підземної газифікації дозволяє підвищити економічну ефективність
процесу
вуглевидобутку.
Безпосередньо у шахті без
участі людини буде перероблятися більше вугілля, на
ринку підвищиться пропозиція енергії, яка, до того ж,
буде добуватися більш екологічно чистим способом.
На світлині: ліворуч
- Р.О. ДИЧКОВСЬКИЙ,
праворуч - В.М. ФАЛЬШТИНСЬКИЙ разом з
польським колегою під
час підготовки до експерименту на шахті •
Барбара.
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стояла посудина,
наповнена довгими блідо-зеленими
стеблинами. Президент дістав
одну, потім другу стеблину і з
смаком почав їх їсти. Специфічний звук хрумтіння був досить
чутним.
Помітивши мою увагу, президент запропонував і мені скуштувати невідомий продукт.
Вкусивши раз і вдруге, я
зразу відчула незнайомий запах і смак. Вони були мені неприємні, але президентське
подружжя з цікавістю спостерігало за мною. Пам’ятаючи
настанову пані Лусії, я мужньо
жувала рослину далі. Нарешті,
не витримала і стрибнувши
з крісла, кинулася чимдуж з
їдальні до своєї кімнати. А вже,
там нарешті, мала можливість
позбавити свій рот бридкого
смаку, виплюнувши жуйку в
умивальник.
Заспокоївшись, я не знала,

Частина п’ята

(Продовження. Початок в
попередніх номерах.)
Наступного ранку я зібрала всі мої новопридбані шкільні речі. Надворі на мене вже
чекав Рафаель побіля оливного кольору лімузина. Ми рушили до школи. Рух в місті не
був занадто напруженим, але
коли ми наближались до інших
авт, то шофери звертали набік,
даючи нам вільну дорогу. Я,
здивована, запитала Рафаеля,
чому машини поступають нам
шлях. Він пояснив, всі знають:
що це - президента лімузин.
Мені не сповна було все зрозуміло, а тому я перепитала:
який президент і хто він. Рафаель зиркнув на мене через
дзеркальце водія, звів брови
і незадоволеним голосом попитав:
- Чи ти не знаєш, що
лейтенант-полковник
Карлос Дельгадо Шалбо є президентом Венесуели?!
Як дитині, мені
важко було збагнути
значення президента
в житті кожної людини
і країни загалом. А Рафаель почав пояснювати мені наскільки то
гонорово кожному зустріти на своєму шляху
машину президента та
виявити пошану до глави країни. І так само, що
я повинна бути надзвичайно щаслива, що маю
прихильність
родини
президента та перебуваю у їх гостинному
домі.
В школі вчителі були ввічливі і дуже чемні, відчувалась
повага до мене, котрої не відчувала раніше. Після закінчення занять вчителька персонально вивела мене надвір, де
Рафаель з лімузином вже чекав на мене. Минув тиждень, і
пані Лусія повідомила, що в суботу буде урочиста вечеря, де
будуть поважні гості та вона
розраховує на мою гідну поведінку. І хоча я не мала жодного
поняття, що таке "урочиста",
та все одно пообіцяла.
В суботу мене скупали,
розчесали, причепурили, шикарно вдягли і в певний час
направили вниз до їдальні.
Зійшовши до половини сходів, я побачила, що заля була
заповнена світлом від жарівок
шандельєрів і з чоловіками у
смокінгах, деякі в уніформах, і
дамами в довгих сукенках, всі
голосно і весело розмовляли.
Президент Шалбо, презентабельний у його кремовій уніформі, підійшов до головного
стола, пані Лусія слідувала за
ним, а потім сіла з його правої
сторони. Затим він, дивлячись
на мене, показав рукою на
крісло з його лівої сторони. І
лише коли ми зайняли місця,
решта гостей так само опустилася на стільці. Серверування
головного столу було чудовим:
з прекрасними квітами, срібними канделабрами, блискучою посудою та кришталем.
На столі побіля президента

що робити далі і як вийти з такої
пікантної ситуації. Чи йти вниз,
вибачитись за мою поведінку
і витримати несхвальні погляди присутніх, чи залишитись в
кімнаті. Потім я таки вийшла з
кімнати, зійшла до половини
сходів, але не наважилась продовжувати далі. Ця дилема так
мене зденервувала, що зрештою лишилася в кімнаті. Довго почувалась засоромленою,
що не дотрималася свого слова
про гарну поведінку, аж поки не
заснула.
На другий день, знаючи, що
президент лишає дім о восьмій
годині ранку, я сиділа в кімнаті
і чекала аж поки він полишить
дім. І лише затим, як шкідливий
кіт, зійшла вниз по мій сніданок,
очікуючи критичні коментарії за
мою вчорашню недамську поведінку, але ніхто ні слова. Андрес сидів біля високої шафи
і полішував срібло, решта обслуги була заклопотана у своїх
власних обов'язках. Тому що я
не вечеряла, мій сніданок був
надзвичайно смачний.
По неділях пані Лусія любила приймати знайомих, гостей
та приятелів. Найкращим приятелем і довіреною особою пані
Лусії був Борис. Середнього
росту чоловік з лагідним голосом і манерами, він часто для
пані Лусії переказував останні
чутки і новини з Францїі. Борис
любив музику, він часто сідав
за піяно і грав сумні етюди, лагідно коливаючись, а пані Лусія

сиділа на софі, із заплющинеми
очима, зосереджено слухала
музику, хитаючи легко головою
під ритм мелодії. Я також сиділа
і насолоджувалась ніколи нечуваними мелодіями, це переносило мене високо в хмари,
де створіння з крилами тонкої
павутини легко кружляли під
акорди мелодії. Борис завжди
старався наповнювати моє знання світу різноманітними способами. Водив мене на музичні
концерти, музейні виставки,
театральні сцени. Він був уважний, чемний і терпеливий до
мене, увесь час поясняв значення всього того, що я бачила
і чула.
Коли президент і пані Шалбо ішли на офіційні дійства, то
брали мене з собою. На таких
імпрезах, як правило, представляли мене своєю племінницею, не вказуючи з якого боку
родини. Очевидно, що мені
імпонувало бути племінницею
президентського
подружжя.
Різноманітні
прийоми, інавгурації, урядові заходи
минали одні за одними. У часі їх перебігу присутні не
шкодували компліментів і похвал на
адресу президента
та його дружини. Це
емоційно переповнювало мене, бо я
чулася часткою цих
приємних і захоплюючих подій. Я була в
присутності всіх тих
генералів, командирів і військового
люду і ніколи не
відчувала прикрості, знаючи, що мої покровителі
горді мною і це була найбільша
винагорода для мене.
Під кінець року на свята
школа закрита. Мене повезли до моєї родини на декілька
днів. Бути вдома було насолодою, я не здавала собі справи
скільки я за ними всіма скучила,
особливо за моїм меншим братом Стефаном. Він був такий
гарний, блондин особливого
забарвлення і мав великі зелені очі немов лялька. Відразу
ми вернулись до наших старих
забав, я садила його на простирадло і тягнула його довкруги
підлогою як на санчатах, а він
сміявся та прохав бігти швидше
і швидше допоки в мене вистачало духу тягти та бігти. Разюча
зміна розкішного помешкання президентської родини на
скромне житло моїх батьків не
гнітила мене: я чулась щасливою бути вдома.
Для постраждалих від повені уряд збудував комплекс будинків, котрий примостився під
горою та немов би збігав окремими спорудами згори до низу.
Здалеку це житло нагадувало
великі сходи. І щоб дістатися
нашого нового будинку слід
було прикро здиратися догори. Навіть людям доброї фізичної кондиції така дорога була
виснажливою. Але моїй мамі
вдалося створити у тій гірській
оселі затишок та приємність,
а зелена гора надавала додаткові приємності для усіх наших

поселенців. Майже щовечора
я могла спостерігати навкруг
тендітні біляві колони у повітрі.
Це мешканці нашого імпровізованого містечка готували їжу
на багатті з деревини. Згодом я
заприятелювала з дівчиною на
ім'я Гіл'єрміна, вона мешкала
на початку яруги, між чотирма стінами з паличок, які вони
звали хатою. Коли Гіл’єрміна
запросила мене до себе, то я
набула нових вражень і фантазій. Вузька, рудої землі доріжка, ряди маленьких халуп
породили у мене в уяві химерне поселення серед дерев,
заростів бананів та касторки.
Скидалося неможливим, щоб
там мешкали реальні люди і це
нагадало мені казку про подорожі Гулівера, коли він зустрів
тих маленьких, як муравки, ліліпутів, що захопили його в рабство. Зайти до хати Гіл'єрміни
було для мене своєрідним викликом. Там висів тяжкий постійний сморід згаслого вогню.
В окремому закапелку декілька
каменюк, розташовані в коло, а
зверху них лежало кілька маленьких металевих прутів. Це
була їхня кухня. Кімната темна
і порожня, за винятком двох
гамаків, що висіли посередині,
вікон не було, а стара порвана
ковдра служила за двері.
Я подивилася на мою нову
приятельку Гіл'єрміну з її золотим ланцюжком, золотими
сережками, червоно пофарбованими нігтями, великим гребінецем у її кучерявому, густому
стоячому волоссі, щасливою
усмішкою, щебетанням, плітками про її сусідів, котрих я не
знала і не цікавилась. Мене
ця картина засумувала, задоволення від цих відвідин почало залишати мене. Навіть у
моєму молодому віці я відчула
жалюгідну бідність в місцевості, де люди, в оточенні щедрої
природи, поводяться так безталанно. Наше приятельство
було коротким, але назавжди
лишилося в моїй пам'яті веселе
обличчя Гіл’єрміни з надщербленим зубом. Тиждень вакацій
вдома проминув швидко, моя
мама дала мені безліч інструкцій, бо тепер вона знала, хто
опікується мною.
Пані Лусія прибула забрати мене, вона та моя мама сіли
і говорили деякий час, так ніби
старі приятельки, п'ючи чай і
смокчучи маленькі кубики цукру. Цей звичай був популярним у нашій родині, лиш мій
вітчим любив пити свій чай з
склянки. Він виливав гарячий
чай на маленьку тарілочку і
тоді голосно сьорбав з неї. Я
поцікавилася, чому він робить
саме так. Вітчим пояснив, що,
виливаючи гарячий чай на
тарілочку, він вихолоджував
його, а сьорбання ще більше
допомагало зменшити його
температуру. Як на мене, чай
був дивною на смак гарячою
водою, без особливої
користі, хіба-що приносив тепло. Цілком можливо, що мій смак до чаю
тоді ще не виробився. А
втім і нині я не дуже охоча до будь-яких чаїв.
На світлині: лейтенант-полковник Карлос
Дельгадо ШАЛБО – колишній президент Венесуели.

Далі буде

Раїса
ХЕЙЛИК
(США)
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УКРАЇНКА
З-ЗА ОКЕАНУ

Олександра МУДРА

«Україна - це моя найсильніша
любов. Це моя Батьківщина».
З інтерв'ю О. Мудрої.
Олександра Мудра 25 років веде 2-5 класи у Рідній
Школі в Чикаго. Вчить дітей релігії, бо вірить, що лише
Боже Слово може змінити людину. Українська громада в
діаспорі і Україна читають її книжки для дітей на біблійні
теми «Створення світу», «Ковчег Ноя» і «Неопалиму Купину», а також «Чар СвятМиколаївської Ночі». Вони закликають до віри, добра, допомагають формувати
духовність дитини з малих літ. Разом з тим вона відома як журналістка. За 20
років опублікувала понад 40 статей на шкільні, релігійні, громадські та мистецькі
теми. Серйозне пізнання суті мистецтва, широка обізнаність дає підстави цінити
її дописи, як внесок до історії українського мистецтва і в діаспорі, і в Україні. На
читачів чекає ще зустріч з поезією Лесі Мудрої. Вона має намір видати в Україні
збірку своїх віршів «З Тобою, мій Краю», до якої увійде патріотична та інтимна
лірика. Поетична натура тягнеться до краси, тому в її житті важливе місце посідає
колекціонерство. В оселі Мудрих згромаджені великі збірки картин і скульптур,
вишивок і народних строїв, кераміки і книжок. А ще пані Леся активна громадська
діячка. У короткому переліку її зацікавлень - Український Золотий Хрест,
Сестрицтво Покрова Пресвятої Богородиці, Товариство «Українська учительська
Громада», Літературний Фонд ім. Івана Франка.
Олександра Мудра - приклад людини, яка живе не тільки для себе. Вона - Мудра.
Вона - Леся, тобто українка, яка всупереч долі і обставинам несе це звання з честю.
За статтею Ліди Корсун «Криниці чистая вода».
Від праці ума, втоми рук
Велів відпочивати.

"СТВОРЕННЯ СВІТУ"

І ще раз Бог благословив
Землю, моря і гори,
І злинув в невидимий світ
В небеснії простори.

Давно тому, мільйони літ,
У темряві купався Світ.
Змішались води і земля,
І не було ніде життя.

А в Небі яснім, голубім,
Там Янголи літають,
І Боже пресвяте ім'я,
Славлять та величають.

А над глибокими водами,
Витав сам Божий Дух Святий,
Який величні Божі плани
Креслив із Божої руки.

Адам і Єва у Раю
Прекрасно проживали,
Бо горя, страху і гріха
Ніколи не зазнали.

Коли ширяв Він над водами
В глибокій, чорній темноті,
Схотів побачити Він ранок,
Схотів Він світла для Землі.
«Хай буде світло, хай сіяє!
Хай буде ніч і буде день!
Хай день по ночі наступає!»
І це був Перший Божий День.

Скотина, птиця, дикий звір,
День П'ятий Бог благословив...

Тоді створив Бог небозвід,
Який розвісив над водами,
І відгородив твердь від вод,
І створив першу панораму.

Тоді задумався Господь:
«Що можна ще зробити,
Щоб було добре на Землі
Усім створінням жити?»

І був вже в Світі небозвід,
І вечір був, і був вже ранок,
І це був Другий Божий День,
І Третій вже настав світанок.

Набрав Господь до жмень води,
Скропив Він нею глину,
А з глини в Шостий День зліпив
Найпершу Він Людину.

«Хай води зберуться в одно!
Я їх назву морями...
А з суші я зроблю землю,
Щоб було твердо під ногами!»

І так... створив Бог чоловіка,
Вдихнув в нього життя,
Щоб панував він на цім Світі,
Як взір любові, взір добра.

«Хай на Землі ростуть плоди
Дерев, і трав, і зілля,
А щоби краще їм рости
Хай злинуть вмить світила!»

Коли ж побачив, що Адам
Не має в Світі друга,
Із Адамового ребра
Зліпив йому подругу.

На небо злинули Світила, .
На цей могутній Божий клич,
Уранці сонечко ясніло,
А місяць й зорі — в темну ніч.

Тоді звінчав Адам а й Єву,
Злучив їх у родину,
І освятив на все життя,
Найпершую людину.

І був Четвертий День Господній,
Всеї Вселенної Творця,
Коли на синім небозводі,
Знялись небеснії Світла.

І запровадив їх у Рай,
Квітучий сад-країну,
Де ріки Тигр, Пішон, Ефрат,
Де райський спів пташини.

«Хай риби плавають в морях,
В повітрі в'ються птиці,
Хай кожний звір, повзун, слимак,
Свій рід плекає в Світі!»

Як закінчив творить Господь
Святі величні діла,
Він Сьомий День благословив,
Назвав його — Неділя.

І вмить, по Божих тих словах,
З'явилась риба у морях,

І наказав Він Сьомий День
Велично святкувати!

Їм наказав Всевишній Бог
Одне лиш пам'ятати,
Щоб райську яблуню в саду
Ні пальцем не торкати.
Почув слова ті сатана,
Що Богу прогрішився,
І прикидаючись змієм
Круг яблуні обвився.
«Це дерево — добра і зла,
Бог хоче вас злякати,
А яблука в смаку — краса,
Чому б не скуштувати?"
Підмовив Єву сатана,
Щоб яблучко зірвала.
Та ж їла овоч не сама —
Адама частувала.
Лиш скуштувавши овоч цей,
Обоє зрозуміли,
Як важко й страшно вчинком тим
У Бога завинили.
А Божий Голос пролунав
З-поміж дерев сад-гаю,
І гнівно їх обох прогнав
Поза ворота Раю.
Щоб за провину цю важку
Усіх терпінь зазнали,
І в поті чола відтепер
На хліб свій працювали.
Так наші перші Прабатьки,
Й всього людського роду,
Упали в первородний гріх
Нащадкам всім на шкоду.
Та Божа ласка Пресвята,
Людей не покидає,
Від первородного гріха
Звільнитись помагає.

•

32

Бористен, № 9, 2010 р.
• СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

Турист зі стажем Михайло Пустовойт відвідав ще одну
країну - цього разу літню пані Англію і залюбки погодився
поділитися своїми враженнями з «Бористеном».
- Привіт! Отож, які враження?
- Просто чудові! До речі, побачили не тільки Англію.
Мій маршрут розпочався в Дніпропетровську, потім Київ Польща, там автобус на Берлін, потім трішки відвідин Бельгії і, нарешті, паром через Ла-Манш. Всього мандрували 16
днів.
- А що тебе вразило під час подорожі?
- Звичайно, вразило все: інша культура, звичаї, іжа. Але
понад усе здивували залюднені паби. У будні дні люди нікуди не поспішають після роботи, а відпочивають всі разом.

- До речі, про метро. Як тобі перша поїздка?
- Метро дуже велике. Мені сподобалось, що співвідношення поїздки під землею та нагорі десь 50/50, тобто ти можеш водночас і місто бачити. Жодних заторів. Як у нас в Києві
я не помітив, хоча їхав у будній день. Вартість проїзду різна.
Найдорожче коштує одноразова поїздка (2 фунти). Тому краще купляти проїзд на цілий день, тиждень, місяць.
- А як мовний бар’єр? Є різниця між тією мовою, яку
ти вивчаєш, і British English у них?
- Не дуже. Звичайно, відчувається британський акцент,
але мене всі добре розуміли з моїм рівнем мови. Навіть познайомився у метро з вчителькою на ім’я Клер – спілкуватися
було не так важко. Вона, до речі, багато чула про Україну, симпатизує Помаранчевій революції, знає Тимошенко, але нашого нинішнього президента чомусь не знає. Цікаво, що вона
сказала про британських політиків: хитрі та підступні.
- Ну, не можу не спитати: які дівчата красивішіукраїнки чи англійки?
- Скажу так: українських дівчат з англійськими не порівняти! (сміється)
- Ти був вже в декількох країнах Європи, куди б ще повернувся?
- В кожній країні, яку я відвідував, сподобалось щось своє
– люди, архітектура, кухня. Але в Лондон повернутися хочеться. Можливо, у період Різдвяних свят, коли місто прикрашене
вогнями. До речі, тут, принаймні у двох музеях, де я був, вхід
безплатний – у Національній Галереї Великобританії та Наці-

У нас таке можна зустріти хіба що на свята. Дуже дружня
атмосфера.
- Ти сказав їжа. То як тобі англійська кухня?
- Чесно? Ніяк! (посміхається) Нічого особливого не скуштував, а от супи вони взагалі не вміють варити. Не порівняти з нашим борщем!
- Британці виправдовують стереотип стосовно консервативності?
- Так, вони консерватори і це помітно одразу. Особливо,
якщо це людина середніх років. Вони спокійні, зосереджені,
не так привітні, як молодь, але ввічливі. Це нація впевнених
у собі людей. Але мені здається, що на туристів вони дивляться трішки зверхньо. Але все одно, завжди готові допомогти. Наприклад, під час екскурсії на острів Лох-Нес у
нас зламався автобус. Одразу приїхало двоє поліцейських,
перегородили дорогу, слідкували за безпекою. Взяли двох
наших туристів – відвезли на своїй машині в найближче місто за продуктами. Це їх робота. А у нас таке вважалося б
дивом.
- Яке місто вразило найбільше?
- Я був у Лондоні, Ліверпулі, Глазго (Шотландія), Единбурзі. Але вразив більш за все Лондон своєю архітектурою
(Біг-Бен, телефонні будки, Тауерський міст, Лондонське око)
і, звичайно, їх кеби(таксі)! Спочатку здавалося, що це раритетне авто, але всередині – гарні сидіння, DVD-програвач,
карта твого маршруту, телевізор, зв'язок з водієм. Не дивно, що в Англії не запускають інші моделі таксі. І, до речі, коштує це не так дорго - три зупинки на метро обійшлося нам
вчотирьох у 25 фунтів.

ональній Шотландській Галереї. Це чудово - вони хочуть, аби
про їх культуру знали більше.
- А шотландський кільт міряв?
- Честно кажучи, ні. Але бачив, як у вихідні люди його вдягали. Ніби святковий, урочистий одяг! Шкода, що у нас так
рідко вдягають вишиванки!
- Дякую за враження, чекаємо твоїх нових пригод.
- Не сумнівайтесь, вони будуть.
На світлинах: «Біг-Бен та Парламент»; Лондонське Око
бачить усе; у бізнес-центрі всі після роботи скидають краватки і просто спілкуються.
•

Рубрика
Даринки
СУХОНІС

ЧАСТИНКА
АНГЛІЇ

33

Бористен, № 9, 2010 р.

Володимир
БІЛІНСЬКИЙ
(Продовження. Початок
у попередніх номерах)

КРАЇНА МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ

• НАШІ ПЕРЕДРУКИ

- В Росії новий реформатор - цього разу Петро Столипін. Селянина
примусово і з безвиході
погнали з України та центральної Росії в сибір і на
далекий схід освоювати нові землі. Реформи
Столипіна Росія повністю не завершила. Автора реформ застрелили.
Але навіть цей короткий
перепочинок дозволив
наповнити
скарбницю
грішми, припинити селянські
бунти. І як ви гадаєте, що
коїть Росія? Звісно! Знову
війна за переділ світу. Перша світова війна. Жорстока
поразка, і як результат - при
владі російські більшовики.
- Знову реформи більшовиків:
колективізація,
індустріалізація тощо. А в
принципі - підготовка до війни. Тепер уже більшовицька експансія. Якщо царська
Росія мала на меті завоювати Константинополь і вийти до Середземного моря
та Індійського океану, то в
більшовиків була мета більш
солідна - світове панування!
Друга світова війна, Корейська війна, В'єтнамська війна, Ангола, Куба, Мозамбік,
Афганістан.
В жорстокій "холодній"
війні Російська імперія в
1991 році розсипалася, як
картковий будиночок. На той
час були авіаносці, ракети,
сто тисяч танків, але не стало хліба, молока, зубної пасти, мила.
А тепер підсумуємо:
• реформи Івана Грозного. - Лівонська війна. Поразка. - Занепад на 100 років;
• реформи Петра І. - Експансія на захід, схід, південь.
- Занепад на 40 років;
• реформи Катерини II.
- Війни Катерини II, Олександра І, Миколи І. - Поразка в
Кримській війні 1854-1855
років;
• реформи Олександра
II. - Війни Олександра II,
Олександра III, Миколи II. Поразка 1905 року в війні з
Японією;
• реформи Петра Столипіна. - Перша світова війна.
- Поразка у війні 1914-1918
років. Розвал царської Росії;
•
реформи
ЛенінаСталіна. - Фінська війна,
Друга світова війна, "холодна" війна. - Поразка. Розвал
радянської Російської імперії.
Росія, тепер уже розполовинена, знову проводить
реформи. А народ, як за-

вжди, страшний жебрак. Реформи знову ведуться не на
благо народу. Автор сподівається, що читачі розуміють,
для яких цілей проводяться
сьогодні в Росії реформи.
Здогадуєтеся? Росія й нині
проповідує свої геополітичні інтереси. Ще не відмитий
бруд і кров від великої бійні в
Афганістані, а почала литися
кров у Чечні. Про це важко говорити - ми стоїмо на порозі
нової експансії! Ось для чого
завжди проводилися реформи в Росії.
Повернімося в шістнадцяте століття. Найбільше лихо
російської людини, як тієї,
що отримала диплом, так і
геть неписьменної, - незнання свого минулого. Саме
незнання
спричиняється
до найбільших трагедій. Усі
правителі Московії, а згодом
Росії, намагалися спотворити, зіпсувати, прикрасити
історію "великоросів", щоб
використати облуду в корисливих цілях правителів. Це не
вимисел! Той же Іван Грозний
власноручно підчищав літопис. Факт, встановлений істориками. Але хіба ви почуєте
про це з вуст "великоросадержавника"?
Усвідомимо: "міцна державність" розуміється істеблішментом, а нерідко простою людиною, як "суто російська" і навіть "споконвічно
російське явище". А існувала
ця "державність російська"
лише у формі деспотичної
влади, спершу: московської
варварсько-князівської; згодом - царсько-кріпосницької;
і, нарешті, комуно-радянської.
Жодної іншої державності
"великоросійське"
суспільство не відало. Отже, під
терміном "державність" нічого іншого мати на увазі не
можна. Звідки ж з’явилася
в Московії, а згодом в Росії,
ця "державність"? Доводиться, на велике невдоволення
"великоросів",
констатувати, що "російська державність" є прямим повторенням
хансько-ординської
влади,
успадкованої від Золотої
Орди. Московські князі, а згодом - царі сліпо скопіювали
порядки жорстокої східної тиранії. Але в Московії був вибір.
Згадайте - існували два типи
влади: новгородське віче і золотоординське "самодержавство". Новгород був фактично
частиною Європи, що розвивалася: процвітала демократія, культура, торгівля, зв'язки
із зовнішнім світом; а Московія - це грабіж, зрадництво

сусідніх князівств, деспотизм
необмежений. Було обрано другий шлях становлення
держави, тобто було запозичено хансько-ординський
тип "державності". В результаті виникла нова Орда, уже
зі столицею в Москві. Древні
Новгород і Псков були повністю зруйновані й розграбовані,
населення почасти знищене,
почасти вимерло від мору, і
лише частково вислане в дикі
ліси Московії, де за віки здичавіло, як і московіти. Культура та ремесла Новгорода і
Пскова Московською Ордою
не були затребувані й загинули, не принісши користі державі. Відсталий деспот Московії навіть поняття не мав,
на які великі цінності зазіхав,
знищуючи їх. Особливо знищувалися і переслідувалися
розумні люди. Так, архієпископ новгородський був посаджений на кобилу, яку Іван
Грозний назвав "архієреєвою
жоною", сказавши: "Ти не архієпископ, а блазень". І погнали його батогами, прилюдно,
в Москву. Такими методами
намагалися перемогти волю
слова, волю думки, волю поведінки. Адже ми пам'ятаємо,
що в Новгороді архієпископа
обирав народ!
"Фікція існування високої моральності на низькому
щаблі культурного розвитку
історією
спростовується...
Наївні москвичі вважають
себе вищими від усіх інших
людей. Вони щедро роздають
обіцянки, яких не думають виконувати. Між ними самими
абсолютна відсутність довіри. Батько остерігається
сина, син не довіряє матері, і
без застави ніхто не позичає
ані копійки. Це відзначають
німці Бухау, Ульфельд, швед
Персон і литвин Михалон...
їхні слова підтверджуються англійцями Флетчером і
Дженкінсом: "Можна сказати
пo-справедливості.., що від
малого до великого, за вкрай
поодинокими винятками, росіяни не вірять тому, що їм
кажуть, і самі не заслуговують ані найменшої довіри..."
Але вони йдуть ще далі й відзначають рису, на яку я вже
вказував, - це жорстокість.
Флетчер, щоправда, вибачає її, пояснюючи: "Народ,
із яким поводяться суворо й
жорстоко правителі та вищі
класи, стає сам жорстоким
із рівними собі й особливо з
більш слабкими..." Це явище
спостерігається в історії серед усіх варварів, але в цьому
краю (в Московії. - В.Б.) воно

напрочуд виразне... Дарма
національні історики в цьому
випадку намагалися звалити всю вину на монгольську
навалу, яка нібито зіпсувала
звичаї, розбестила народ,
привчила його до насильства
і лукавства" [4, с. 113-114].
Ні, не в тому причина.
Все це постало наслідком тієї
влади й "державності", які
для себе обрала Московія.
Що завжди було головною
небезпекою для простої людини. Бо влада приховувала
від неї: "державність" - азіатське обожнювання держави,
яка стоїть над суспільством,
коли людина стає звичайним
шурупом до державного механізму.
Московія за роки свого
розвитку не дала людству
жодного відкриття. Та й чужі
відкриття вона запозичила
під тиском обставин і з великим запізненням. Лише наприкінці XV століття Москва
почала застосовувати для
своїх куцих потреб папір замість пергаменту. Звісно, папір московіти не виготовляли
самі ще сотні років і дивилися
на нього, як на диво, купуючи
за великі, як на ті часи, гроші
в німців.
В такий же спосіб у Європи був запозичений "снаряд
вогнепальний". Але навіть
це запозичення мало характер відсталого застосування.
Адже тільки для оборони міст
московіти до кінця XV століття
почали застосовувати "вогнепальний снаряд". В жодному описі польових битв,
до середини XVI століття ми
не знаходимо застосування
в Московії гармат і пищалей.
Усі битви велися на основі запозичених у татаро-монголів
тактики і зброї, - коли найкращою зброєю була стріла.
Лише наприкінці XV сторіччя в Москві з'явилися перші кам'яні споруди, зведені
італійськими архітекторами
на вимогу князівни Софії, дружини Івана III. Саме грекиня
Софія, яка прибула в Московію 1472 року і стала дружиною Московського князя, зажадала звести для неї кам'яні
церкву, хороми та інше.
Був виписаний із Болоньї архітектор АрістотельФіоравенті, який і звів у
Москві, в Кремлі, перший
кам'яний будинок - церкву
Успіння, в 1479 році.
"... велика пожежа (1493
року) спопелила все місто від
Св. Миколи на Пісках до поля
за Москвою-рікою й за Сретинською вулицею, ... і взагалі
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не залишилося жодного цілого будинку, крім нової палати
(побудував Петро Антоній
1491 року. - В.Б.) і Соборів (в
Успенськім соборі обгорів вівтар, критий Німецьким залізом)" [1, том VI, с. 255].
Після пожежі московські
князі знову поселилися в свої
дерев'яні хороми.
Італієць навчив московітів
шукати глину, придатну для
випалу, "дав міру цегли, вказав, як потрібно обпалювати
її, як розчиняти вапно, знайшов кращу глину"...
Все, що в Московії робилося нове до кінця XV - в
XVI столітті, робили іноземці. Саме вони для московітів
мистецьки чеканили срібну
монету, відлили Москві величезну цар-гармату, обпалювали цеглу, зводили перші
кам'яні будинки. Але запозичувалось в Європи тільки те,
що спричинялося до збільшення військової моці та звеличення самодержавства. Ще
сотні років ніхто в Московії не
впорядковував вулиці, не будував водопровід, не думав
про школи.
Послухаймо історика В.О.
Ключевського:
"Московська немощена
вулиця XVII ст. була дуже неохайна: серед бруду нещастя, ледарство і порок сиділи,
плазували й лежали поруч;
злиденні та каліки волали до
перехожих про милостиню,
п'яні валялися на землі" [5, с.
90].
Ось вона, велич Московії
XVII століття! Ця відстала держава на сотні років повела в
безодню багато народів, підкорених на той час.
Імперські "письменники
історії" геть забрехалися, намагаючись возвеличити своє
минуле і виправдати право
підкорення сусідів. Як бачимо, все це було не благом, а
величезною шкодою навіть
російському народові.
І в громадянській розбудові суспільства спостерігалося величезне запустіння.
Той же М.М. Карамзін ось як
підсумував "успіхи" Московії
в цьому питанні:
"Взагалі з XI століття ми
(Московія. - В.Б.) не просунулися вперед у цивільному
законодавстві, але, здається, відступили назад до первісного неуцтва народів у цій
важливій частині державного благоустрою" [1, том V, с.
203].
Підсумувавши матеріал,
мусимо констатувати: державне утворення, основане
на неправді, розбої та грабежі, саме по собі на щось відносно пристойне не перероджується.

Бористен, № 9, 2010 р.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
(епілог)
СУЧАСНІ СПАДКОЄМЦІ
ЗОЛОТОЇ ОРДИ

Шановні читачі!
Автор не міг завершити
свій роман-дослідження кончиною династії Рюриковичів.
Ми мали б незакінчений твір.
Він не відображав би зв'язку
часів - XIII століття з початком
XXI століття. Недоруйнована
або напівзруйнована імперія
завжди має в собі потенційну
можливість відродження. І автор вважав своїм обов’язком
показати велику спадковість
як у справах, так і в цілях нинішньої еліти й правителів
Московії та древньої Орди.
Вони ж бо й нині мислять позолотоординськи.
Доки московська влада,
московська еліта й російська держава не покаються
за сотні років цілеспрямованого винищування народів:
латишів, литовців, українців,
татар, казахів, узбеків, калмиків, чеченців та всіх інших,
- відродження самого російського народу не відбудеться. Московську державу і її
владу й далі манитиме на раніше второвану дорогу. Лише
Покаяння за вчинене дасть
російському народові порятунок.
Однак чимало умів Московії відкидають думку про
Покаяння в принципі. Вони
з неабиякою ретельністю, з
відвертим цинізмом та нахабством і нині проповідують
необхідність
"повернення
втрачених земель".
Згадайте: велика татаромонгольська імперія простиралася від древнього Китаю
й Тихого океану до зелених
Карпат і Дунаю. Війська хана
Батия пройшлися по всій
східній Європі й Балканах. А з
півночі на південь імперія тяглася від Льодовитого океану
до Індійського. Війська Чингісидів підкорили не лише Китай, але також Сирію, Персію,
Туреччину, Кавказ.
Після загибелі Великої
Орди в 1502 році головним
завданням спадкоємців імперії було повторне "збирання втрачених земель". Саме
Московський улус Золотої
Орди зумів за чотириста років
частково відновити стародавню імперію. І не важливо, що
династія Чингісидів змінилася династією ординського
боярина Кобили. Мета, дух і
"закони державності" Золотої

Орди збереглися і в часи династії Романових-Кобиліних.
І ця династія ставила перед
собою ціль "розколюючими
ударами захопити Кавказ і
Балкани, увійти в Константинополь, вийти на Середземне море та Індійський
океан". У четвертому розділі
автор подасть думки Катерини II щодо підкорення Персії,
Туреччини й Балкан.
На превеликий жаль великоросів, імперія династії
роду Кобили розвалилася
1917 року.
Уже більшовицькі потуги зі
"збирання російських земель"
ми спостерігали в XX столітті.
Ось що заявив з цього приводу
В.М. Молотов: "Своє завдання
як Міністр закордонних справ
я бачив у тому, щоб якнайбільше розширити межі нашої
Батьківщини. І здається, ми зі
Сталіним непогано впоралися
з цим завданням". Не інакше!
Справді, скільки землі прихопили, скільки народів підкорили: від Куби, Анголи й Мозамбіку - до Афганістану, Польщі
й Монголії. Однак і радянська
імперія, а по суті - відновлена
імперія Чингісидів - розвалилася в 1991 році!
Нині в московській державі знову бродять хмільні думки
про "втрачені землі", про "велике призначення Москви",
про "геостратегічні інтереси"
тощо.
Пропоную читачам простежити спадковість думок і
діянь нинішньої московської
еліти стосовно думок і діянь
їхніх предків із Московського
улусу Орди.
Ще раз послухаємо старі
пісні московітів в оновленому,
сучасному виконанні. Отже!
1
Жириновський
Усі ми знаємо байку про
триголового Змія Горинича.
Скільки люди не відтинали
страшних "голів", виростали нові, і Змій продовжував
чинити свої чорні діла. Все
тривало доти, доки людина
не знайшла засіб боротьби
зі Змієм. Цим засобом став
чарівний меч. Лише чарівним
мечем людина зуміла відітнути вогнедишні голови великого чудовиська.
Щось подібне відбувалося і з Російською імперією.
Скільки разів її не руйнували,
а вона завжди відроджувалася в іще більш жорстокому
єстві. Люди не здогадувалися застосувати проти імперського чудовиська чарівний
"меч", яким в історії завжди
була правда. Лише великою,
всеосяжною правдою можна
навіки знищити це імперське
чудовисько.

Разом і спробуймо встановити цю історичну Правду.
"В Генеральній прокуратурі вивчають можливість притягнення Жириновського до
кримінальної відповідальності" [39, с. 1-3].
Так і не притягнули.
А причиною була його
книга "Останній похід на південь", видана накладом 75
тисяч екземплярів московською друкарнею № 13.
Пропоную читачам разом
перегорнути цю книгу, щоби
пізнати "великі" думки Володимира Вольфовича, які так
сподобалися російським реваншистам:
"У мене вже почалася вироблятися власна геополітична концепція. Я не хочу їй давати своє ім'я, припустимо,
формула Жириновського, але
останній "похід" на південь,
вихід Росії до берегів Індійського океану і Середземного моря - це справді завдання
порятунку російської нації" (с.
63).
Зверніть увагу: слово
"похід" взято в лапки, тобто,
автор розуміє - мова йде не
про похід-прогулянку, а похідвійну.
Ми ще переконаємося в
тому, що свою "формулу" Жириновський поцупив у династії Романових. Але Бог із ним,
підемо далі.
"Виникла ідея останнього
"походу" - останнього тому,
що це, напевно, буде останній переділ світу, і його потрібно вчинити в стані шокової терапії, раптово, швидко,
ефективно" (с. 64).
І після цих слів кажуть: ні,
Жириновський не фашист. А
такий собі пустун!
Раніше цитувались слова Молотова, так, саме того
В'ячеслава Михайловича, і ви
переконались, наскільки вони
ідентичні в своїх помислах
- царі, молотови й жириновські.
Але повернімося до Володимира Вольфовича:
"Останній похід" на південь. Як я мрію, щоб російські
солдати омили свої чоботи теплою водою Індійського океану
і назавжди перейшли на літню
форму одягу. Легкі черевики,
легкі штани, гімнастерки з короткими рукавами, без краватки, з відкритим коміром, легкі
пілотки. І маленький сучасний
російський автомат, який випускає Іжевський завод. Ці автомати значно кращі, ніж УЗІ.
Щоб будь-який взвод російських солдатів міг навести порядок на будь-якому просторі"
(с. 66).
"... ми зробимо цей останній "похід" на південь. Він
дуже потрібний нам, це саме
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Приховуваний правителями Росії від чужих очей "план
виходу на теплі моря" нарешті
висловлений на повен голос.
Мрії династії Романових потрапило до голови людини,
яка бажає їх здійснити.
Сотні років, то процвітаючи, то відповзаючи назад,
вершить свої "планові" справи Російська імперія. На очах
у всього світу. Століттями не
відмовлялася від цих "цілей"
ні за Романових, ні за комуністів. І повірте - не відмовляться
від "завдань", від "походів на
південь" і демократи. Ця чорна примара висить, як дамоклів меч, над імперією, і вона
все тягнеться й тягнеться до
меча.
Ось про що писав О.В. Храповицький,
статс-секретар
імператриці Катерини II:
"1792 рік, 26 січня. Ще запитали про пакети, і знайшли
проект Потьомкінський про
завоювання Персії, якого шукали, - папери ці взяли і в себе
залишили" [23, с. 259].
Співає пісню Жириновський не свою - імперську,
стару, та й комуніст-диктатор
Сталін охоче підспівував цій
нахабній пісні своїм голосом.
Вольфович лише бачить "похід" у сучасному оформленні:
танки, підводні човни, літаки,
дивізії, армії.
Не буду цитувати іншу
статтю Володимира Вольфовича, цього "сина юриста",
- "Про збирацьку роль Росії
та молодих вовків" із газети
"Известия", № 77 від 23 квітня
1994 року.
Скажу лише - там він взявся за країни СНД і власне
Росію. Бути "Великій Росії" в
губерніях, і горе тому, хто противитиметься, йому взагалі
нічого не світить - навіть губерній. Зникне, припустимо,
Татарстан, або Coxa-Якутія - і
нехай. Так повелів Жириновський. І - не переч!
А план виходу до Індійського океану, як бачимо, поцупив
Вольфович у "розпусниціімператриці". Оце мастак! Навіть не подумав, адже Катерина II сховала "ці папери",щоб
передати Платонові Зубову,
останньому своєму фаворитові.
Давно "відійшла в інший
світ матінка".
А нічого ж бо не змінилося!
1994 рік.
2
Солженіцин
Давно всі чекали слів Солженіцина про сьогоднішню
Росію. І ось нарешті цей "великий демократ", цей "правозахисник" висловився. І так,
що багато хто здивувався!

Хто чекав від Олександра Ісайовича зважених слів - розчаровані. Але багатьом ці думки
сподобалися. Особливо тим,
хто прийняв його рецепт, "як
нам облаштувати Росію".
Яким би демократом не був
росіянин, великодержавний
шовінізм завжди якоюсь мірою йому властивий. Найбільше він властивий людям,
народженим на стику націй,
так званим "напівкровним".
Думка ця висловлена не для
образи когось, а як констатація фактів, поданих нижче.
Найбільше
змішаних
шлюбів між українцями і росіянами. Здавалося б, живи,
радій. Не виходить. Люди від
змішаних шлюбів, як правило,
клянуться в щирій любові до
України, до українців, але самі
бажають бути росіянами. І неважливо, хто росіянин, батько
чи мати. Бути росіянином вигідно.
Ми не забули, як свого
часу нам клялися в братстві й
любові і Михайло Горбачов, і
Олександр Руцькой. Тепер зізнався в братанні Олександр
Ісайович.
Лихо наше в тому, - якщо
раніше нам клялися в "любові" люди, які йшли з політичної
арени, то сьогодні з'явилася
людина, яка повернулася з
еміграції, є в зеніті слави і
раптом "запалала любов'ю"
до своєї "наполовину" Батьківщини.
Солженіцин привселюдно заявив, до якого табору
він примкнув у Росії. У своїй статті "Вибратися з-під
уламків комунізму" (газета
"Известия", № 83 від 4 травня 1994 року) Солженіцин
по-панськи сварить Жириновського:
"Жириновський
- це зла карикатура на російського патріота: мовби хтось
його фігурою хотів подати
світу російський патріотизм огидним чудовиськом". І далі
в цьому ж абзаці: "Навіжені,
крикливі й божевільні заяви Жириновського не мають
ґрунту в психології нашого
втомленого народу, змученого сімдесятип'ятилітнім комунізмом".
Ото вже, Олександре Ісайовичу, не лукавте! Я вам нагадаю ваші слова:
"Туреччина - вмирає, і треба брати спадщину... Дуже
було заманливо! - почати
нове царювання зі славного
взяття Царграда, недоступної мрії всіх предків Миколи І.
Справді, колись же й комусь
треба виконати це історичне
завдання Росії, повернення
(начебто Росія там уже бувала! - В.Б.) до візантійського
попелища, - і раз назавжди
захистити всіх слов'ян. Якийсь

внутрішній голос підказував
Миколі, що цей час настав і
завдання - на його плечах.
Константинопольський посол
уже склав для себе письмові
інструкції від імені Государя право в обраний ним момент
викликати в Константинополь
наш (російський. - В.Б.) флот
із 30-тисячним десантом - і
Микола підписав. Прийдуть у
Дарданелли чужинецькі флоти? То що ж, приймемо війну
й з усією Європою!" [15, № 3,
с. 7].
Так Росія мислила вийти
до Середземного моря. А те,
що саме вона, Росія, занапастила Туреччину, Солженіцина, як і царя Миколу І, не
турбує. Подумаєш, Туреччина вмирає, гине великий народ. За Солженіциним - туди
йому і дорога! Аби тільки
швидше прихопити шматок
чужої землі.
Навіть попіл Царграда
згадав. Ось лише навіщо не зрозуміти. Адже ні росіян, ні слов'ян там раніше не
було. Не жили - хоч умри! А
як хочеться російському державнику бодай чимось, та
поріднитися зі старовиною
Царграда.
Якби захопили росіяни
Константинополь, довелося
б востаннє переписати історію Росії, щоб довести походження великоросів не від
якоїсь там Русі, а від великих
предків Візантійської імперії.
Яка можливість втрачена!
То чим же ви відрізняєтеся від Жириновського? Лише
одним: ви шкодуєте, що не
дійшли до Босфору й Дарданелл, а Жириновський - до
Індійського океану. А в принципі, і вам, і йому хочеться
вчинити "похід" на південь.
Ясна річ, проживши 20
років у достатку за кордоном, ви стали російським паном, вельможею, ви вмієте
приховувати, а якщо подавати - то з толком, свої думки.
Жириновський наразі "пре"
напролом. Гадаю, і його згодом "причешуть". Дивлячись
збоку, переконуєшся: між
націонал-патріотизмом вашим і Жириновського - розбіжностей немає.
З приводу ж: "не має ґрунту в психології нашого втомленого народу" - вибачайте. За
Жириновського голосувало
майже 23% росіян, які
взяли участь у виборах.
Я дуже сумніваюся, та й
Володимир Вольфович
теж, у достовірності цієї
цифри. Знаю солідний
військовий гарнізон, де
за Жириновського проголосували 92% солдатів, офіцерів і членів
•
їхніх родин.

Далі буде
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ті ліки, які необхідно прийняти. Ліки не завжди бувають
солодкими. Може, це не сподобається комусь в Кабулі, в
Тегерані, в Анкарі. Але мільйонам людей від цього стане
краще" (с. 67).
Зрозуміло, кого має на
увазі Вольфович під "мільйонами людей". Але ні казахам,
ні українцям, ні білорусам, ні
литовцям, ні іншим народам
від цього завоювання не "стане краще". Та й росіянам - ще
подумати! Адже скільки не
росла вшир Російська імперія,
людині в ній краще не жилося.
Навпаки, ще дужче посилювалися репресії й синдром
вседозволеності. Цілі народи
Російської імперії підлягали
негласній асиміляції й знищенню. Згадайте калмиків, інгушів,
чеченців, турків-месхетинців,
українців, литовців, латишів.
Згадайте примусово хрещених у православну віру поволзьких татар і чувашів.
"Наша армія виконає
це завдання. Це буде спосіб виживання нації загалом,
це буде основою для відродження російської армії. Нові
збройні сили можуть відродитися лише в результаті бойової операції. Армія не може
міцніти у військкоматах і казармах. Їй потрібна мета, завдання" (с. 70).
"Плюси при здійсненні цієї
операції значно переважують
мінуси, які можна, звичайно,
побачити. І російській армії
це теж потрібно, щоб пограли мускулами наші хлопці, які
втомилися від "дідовщини",
просиджуючи строки своєї
служби в казармах, у глибинках Росії, не знаючи - де ворог,
хто супротивник, до чого себе
готувати морально й фізично.
Це було б очищенням для всіх
нас" (с. 75).
"Нехай Росія благополучно зробить свій останній
"похід" на південь. Я бачу російських солдатів, які збираються в цей останній південний похід. Я бачу російських
командирів у штабах російських дивізій і армій, які прокреслюють маршрути руху
військових з'єднань і кінцеві
точки маршрутів. Я бачу літаки на авіабазах у Південних
округах Росії. Я бачу підводні човни, які спливають біля
берегів Індійського океану, і
десантні кораблі, що підходять до берегів, по яких уже
марширують солдати російської армії, рухаються бойові
машини піхоти, пересуваються величезні маси танків.
Нарешті Росія завершує свій
останній військовий похід" (с.
142-143).
Ви гадаєте, це марення?
Анітрохи!

Вересень, 2010 рiк

ɇȺȻȿɊȿȽȺɏȼɈȼɑɈȲ
ȼȱɇɒɍȼȺɅɂ
ɉȿɊȿɆɈɀɐȱȼ
ɄɈɇɄɍɊɋɍɌȼɈɊɑɈȲ
ɆɈɅɈȾȱȱȼȺɇȺɌȺ
ɆȺɊɍɋȱȽɇɂɉȱȼ

ɐ

ɶɨɝɨɪɿɱɧɟ  ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɠɭɪ
ɧɚɥɭ ©Ȼɨɪɢɫɬɟɧª ɫɟɪɟɞ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨʀ
ɬɜɨɪɱɨʀɦɨɥɨɞɿɮɭɧɞɚɬɨɪɚɦɢɹɤɨɝɨɜɢɫɬɭɩɚ
ɸɬɶɭɤɪɚʀɧɰɿɡɋɒȺɆɚɪɭɫɹɬɚȱɜɚɧȽɧɢɩɢ
Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ  ɦɚɥɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɬɚ
ɜɟɥɢɱɧɢɣɡɚɤɥɸɱɧɢɣɚɤɨɪɞɋɜɹɬɤɨɜɚɿɦɩɪɟ
ɡɚ±ɤɨɧɰɟɪɬɡɩɿɞɛɢɬɬɹɩɿɞɫɭɦɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɭ ɫɬɟɩɨɜɿɣ  ȼɚɫɢɥɶɤɿɜɰɿ ɐɟɣ ɫɬɟ
ɩɨɜɢɣ ɪɚɣɰɟɧɬɪ ɋɿɱɟɫɥɚɜɳɢɧɢ ɳɨ ɩɪɢɦɨɫ
ɬɢɜɫɹɧɚɛɟɪɟɝɚɯɪɿɱɤɢȼɨɜɱɚɫɜɨɝɨɱɚɫɭɡɚ
ɫɧɭɜɚɥɢɜɿɥɶɧɿɥɸɞɢɤɨɬɪɿɧɿɤɨɥɢɧɟɡɧɚɥɢ
ɤɪɿɩɚɰɬɜɚ ɿ ɩɚɧɫɶɤɢɯ ɭɬɢɫɤɿɜ ɏɨɬɿɥɨɫɹ ɜɿ
ɪɢɬɢɳɨɣɧɢɧɿɜɚɫɢɥɶɤɿɜɰɿɲɚɧɭɸɬɶɫɟɛɟ
ɿ ɫɜɨɽ Ȼɭɥɨ ɩɪɢɽɦɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ ɳɨ ɰɟ
ɫɩɪɚɜɞɿɬɚɤ
ȼɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɦɨ
ɥɨɞɿ ɫɬɚɥɨ ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɜɟɥɢɤɨɸ ɚɥɟ ɩɨɞɿɽɸ ɭ
ɠɢɬɬɿ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɩɪɨɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɛɭɥɨɪɨɡɦɿɳɟɧɨɭ
ɦɿɫɰɟɜɿɣɩɪɟɫɿɚɧɨɧɫɢɩɨɞɿʀɩɨɤɚɡɚɥɚɦɿɫɰɟ
ɜɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɫɬɚɧɰɿɹ©ȿɥɟɤɬɚªɌɨɦɭɜɩɪɢ
ɦɿɳɟɧɧɿɦɿɫɰɟɜɨʀɦɭɡɢɱɧɨʀɲɤɨɥɢɞɟɜɥɚɫɧɟ
ɣɩɪɨɯɨɞɢɜɡɚɯɿɞɦɨɠɧɚɛɭɥɨɩɨɛɚɱɢɬɢɿɫɬɚ
ɪɢɯɿɦɚɥɢɯ
ȼɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɿɦɩɪɟɡɭ ɲɟɮɪɟɞɚɤɬɨɪ

Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɜɿɞɡɧɚɤɢɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɤɨɧɤɭɪɫɭɡɨɫɨɛɥɢɜɨɸ
ɥɸɛɨɜ¶ɸɬɚɫɬɚɪɚɧɧɹɦɜɢɝɨɬɨɜɢɥɢɦɚɣɫɬɪɢɫɥɚɜɟɬɧɨɝɨɩɟ
ɬɪɢɤɿɜɫɶɤɨɝɨɪɨɡɩɢɫɭɧɚɱɨɥɿɡɧɟɜɬɨɦɧɢɦɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɨɦ
ɰɶɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɦɢɫɥɭȼɚɫɢɥɟɦȻȱɅȿɇɄɈɆ.

ɈɥɟɧɚɁȺȼȽɈɊɈȾɇə ɡɥɿɜɚ ɬɚɋɜɿɬɥɚɧɚɋɍɒɄɈ
ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢɩɪɢɫɭɬɧɿɦɧɚɿɦɩɪɟɡɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɪɨɞɧɿ
ɩɿɫɧɿɬɚɩɨɟɡɿʀɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ

Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
ɧɟɡɚɥɢɲɢɥɨɛɟɡɭɜɚɝɢ
ɫɜɹɬɤɨɜɭɿɦɩɪɟɡɭɛɨɪɢɫ
ɬɟɧɿɜɰɿɜɎɿɥɶɦɭɸɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɞɢɩɥɨɦɚɧɬɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɭɜɧɨɦɿɧɚɰɿʀ
³Ɍɟɚɬɪ´Ɉɥɟɧɢ
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ɠɭɪɧɚɥɭ©Ȼɨɪɢɫɬɟɧªɝɨɥɨɜɚɠɭɪɿɤɨɧɤɭɪ
ɫɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɎɿɞɟɥɶɋɭɯɨɧɿɫɡɚɱɢɬɚɜɜɿ
ɬɚɥɶɧɟɫɥɨɜɨɜɿɞɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɆɚ
ɪɭɫɿ ɬɚ ȱɜɚɧɚ Ƚɧɢɩɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɬɚɦ ɛɭɥɢ
ɬɚɤɿɪɹɞɤɢ
©«Ɇɢɡɚɫɢɥɚɽɦɨɧɚɣɩɚɥɤɿɲɿɩɪɢɜɿɬɢ
ɞɨɜɢɫɨɤɨɝɨɡɿɛɪɚɧɧɹɡɞɚɥɟɤɨʀɄɚɥɿɮɨɪɧɿʀ
ɡɜɿɪɨɸɜɬɟɳɨɧɚɲɚɦɨɜɚɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɲɿ
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ɋɿɱɟɫɥɚɜɤɚɈɥɟɧɚȻȺɊȾɂɒɞɢɩɥɨɦɚɧɬ
ɤɨɧɤɭɪɫɭɜɧɨɦɿɧɚɰɿʀ³ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ´ɯɨɱɿɧɟɛɭɥɚ
ɩɪɢɫɭɬɧɹɧɚɭɪɨɱɢɫɬɿɣɿɦɩɪɟɡɿɚɥɟɬɚɤɫɚɦɨɹɤ
ɭɫɿɨɬɪɢɦɚɥɚɜɿɞɡɧɚɤɢɩɟɪɟɦɨɠɰɹ

ɇɚɣɦɨɥɨɞɲɢɦɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦɤɨɧɤɭɪɫɭɫɬɚɥɚɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɚ
ɆɚɲɚɆɂɏɇɘɄȲʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɿɫɧɿ³Ⱥɹɭɤɪɚʀɧɨɱɤɚ´
ɩɪɨɫɬɨɡɚɱɚɪɭɜɚɥɨɫɥɭɯɚɱɿɜ

ɬɪɚɞɢɰɿʀɠɢɬɢɦɭɬɶɜɿɱɧɨɹɤɿɛɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɧɟɝɨ
ɬɭɜɚɥɚʀɦɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɹɞɧɢɧɚȺɥɟɰɟɭɜɟɥɢɤɿɣɦɿɪɿ
ɡɚɥɟɠɢɬɶɿɜɿɞɜɚɫ±ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ
ɤɨɬɪɚ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɚ ɫɜɨʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɫɧɚɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿª
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɦɢɨɩɥɟɫɤɚɦɢɡɭɫɬɪɿɥɢɩɪɢɫɭɬɧɿɰɿɦɭ
ɞɪɿɬɚɧɟɛɚɣɞɭɠɿɫɥɨɜɚɎɿɞɟɥɶɋɭɯɨɧɿɫɬɚɤɫɚɦɨɤɨ
ɪɨɬɤɨ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɪɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɭ ɪɨɞɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡ
ɋɒȺɩɪɨɬɟɹɤɨɞɧɨɝɨɪɚɡɭɣɨɦɭɩɨɳɚɫɬɢɥɨɝɨɫɬɸ
ɜɚɬɢɜɧɢɯɧɚɬɚɤɡɜɚɧɨɦɭ©Ƚɧɢɩɨɜɨɦɭɯɭɬɨɪɿªɫɟ
ɪɟɞ ɦɢɝɞɚɥɟɜɢɯ ɫɚɞɿɜ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿʀ Ⱥ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɛɭɥɨ
ɫɹɭɪɨɱɢɫɬɟɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɬɜɨɪ
ɱɨʀɦɨɥɨɞɿɆɚɪɭɫɿɬɚȱɜɚɧɚȽɧɢɩɿɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɭɪ
ɧɚɥɭ ©Ȼɨɪɢɫɬɟɧª ɜ  ɪɨɰɿ ȼ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©Ɍɟɚɬɪª
 ɥɚɭɪɟɚɬ ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɋɍɒɄɈ  ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚ
ɡɿɜ ɦɨɥɨɞɢɯ ɝɟɪɨʀɧɶ ɭ ɜɢɫɬɚɜɚɯ ɞɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨ
ɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɿɦɟ
ɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚɞɢɩɥɨɦɚɧɬɈɥɟɧɚɁȺȼȽɈɊɈȾɇə
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ɇɚɬɚɥɿɹȾȺɇɂɅɘɄɥɚɭɪɟɚɬɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɜɧɨɦɿɧɚɰɿʀ³Ɇɭɡɢɤɚ´ɜɦɿɽɧɟɥɢɲɟ
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɫɩɿɜɚɬɢɚɣɭɜɚɠɧɨ
ɫɥɭɯɚɬɢɿɧɧɲɢɯ
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 ɡɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ
ɩɿɫɧɿ ɧɚ ɫɰɟɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɦɭɡɢɱɧɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɬɟɚ
ɬɪɭɿɦɟɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȼ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©Ɇɭɡɢɤɚª 
ɥɚɭɪɟɚɬ  ɇɚɬɚɥɿɹ ȾȺɇɂ
ɅɘɄ  ɡɚ ɤɨɧɰɟɪɬɧɿ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɢ
ɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨʀ ɟɫɬɪɚɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ ɞɢ
ɩɥɨɦɚɧɬ Ɇɚɲɚ Ɇɂɏ
ɇɘɄ  ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɫ
ɧɿ ©Ⱦɿɜɱɢɧɤɚ ɞɧɿɩɪɹɧɨɱɤɚª
ɦɭɡɢɤɚȼȯɪɦɨɥɚɽɜɚɫɥɨɜɚ
Ⱥɍɥɚɯɥɿ 
ȼ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©Ɉɛɪɚɡɨɬ
ɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨªɥɚɭɪɟ
ɚɬ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɆȺɌɍɏɇɈ
ɡɚɬɜɿɪ©ȼɟɫɿɥɶɧɟɝɿɥɶɰɟ"ª
ɞɢɩɥɨɦɚɧɬ Ɉɤɫɚɧɚ Ɂɨɥɨ
ɬɚɪɶɨɜɚ  ɡɚ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɪɨɡ
ɩɢɫɫɤɪɢɧɿ©Ɂɨɡɭɥɹɧɚɤɚ
ɥɢɧɿª
ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ ɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ
©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚª  ɥɚɭɪɟɚɬ
ɇɚɬɚɥɿɹȾȿȼ¶əɌɄɈɡɚɧɚ
ɪɢɫɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɬɟɦɿɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞ
ɪɨɞɠɟɧɧɹ   ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɞɭ
ɯɨɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɢɩɥɨ
ɦɚɧɬɈɥɟɧɚȻȺɊȾɂɒɡɚ
ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ
ɬɟɦɿ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɪɨɤɿɜ
ȼɥɚɫɧɿɧɮɨɪɦ

ɉɪɢɽɦɧɨɳɨɫɟɪɟɞɝɥɹɞɚɱɿɜɫɜɹɬɤɨɜɨʀɿɦɩɪɟɡɢɛɭɥɨɱɢɦɚɥɨɸɧɢɯɦɟɲɤɚɧɰɿɜ
ȼɚɫɢɥɶɤɿɜɤɢɏɨɱɪɟɚɤɰʀɹʀɯɧɚɬɟɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɫɰɟɧɿɛɭɥɚɞɨɜɨɥɿɪɿɡɧɨɸ
ɏɬɨɫɶɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɞɢɜɢɬɶɫɹɚɯɬɨɫɶɧɟɦɨɠɟɩɪɢɯɨɜɚɬɢɫɜɨʀɯ
ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɯɟɦɨɰɿɣ

Ⱦɥɹɞɨɪɨɫɥɢɯɦɟɲɤɚɧɰɿɜɪɚɣɰɟɧɬɪɭɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɡɚɯɿɞɠɭɪɧɚɥɭ
³Ȼɨɪɢɫɬɟɧ´ɬɚɤɫɚɦɨɩɪɢɧɿɫɛɚɝɚɬɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɟɦɨɰɿɣɇɟɱɚɫɬɨɧɚɠɚɥɶ
ɧɚɫɟɥɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɩɨɞɿɛɧɿɿɦɩɪɟɡɢ

ɇɚɜɭɥɢɰɹɯȼɚɫɢɥɶɤɿɜɤɢɫɬɟɩɨɜɨɝɨɫɟɥɢɳɚɋɿɱɟɫɥɚɜɳɢɧɢɞɟɰɶɨɝɨɪɨɤɭɜɿɧ
ɲɭɜɚɥɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭɬɜɨɪɱɨʀɦɨɥɨɞɿɆɚɪɭɫɿɬɚȱɜɚɧɚȽɧɢɩɿɜ
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ȼɿɞɧɚɲɨɝɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɭɋɒȺɩɚɧɚȱɥɚɪɿɨɧɚɏɟɣɥɢɤɚ

Ɇ

ɨɠɧɚɫɦɿɥɢɜɨɜɜɚɠɚɬɢɳɨɒɜɟɰɿɹɽɽɞɢɧɚɤɪɚʀ
ɧɚȯɜɪɨɩɢɤɨɬɪɚɛɟɩɟɪɟɛɿɣɧɨɦɚɥɚɩɪɢɹɬɟɥɶɫɶɤɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɱɚɫɚɦɢ ɫɬɨɹɱɢ ɩɥɿɱ ɨ ɩɥɿɱ ɡ ɧɚɦɢ
ɩɪɨɬɢɧɚɜɚɥɢɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜɁɚɄɧɹɠɢɯɑɚɫɿɜɣɲɥɚɜɿɥɶɧɚ
ɬɨɪɝɿɜɥɹɒɜɟɰɿʀɱɟɪɟɡɍɤɪɚʀɧɭɡɤɪɚʀɧɚɦɢɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ
ɆɨɪɹɆɚɥɨʀȺɡɿʀɇɚɜɿɬɶɞɪɭɠɢɧɚəɪɨɫɥɚɜɚɆɭɞɪɨɝɨɛɭɥɚ
ɡɚɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦɲɜɟɞɤɚȺɡɚȽɟɬɶɦɚɧɫɬɜɚȱɜɚɧɚɆɚɡɟɩɢ
ɲɜɟɞɫɶɤɢɣɤɨɪɨɥɶɄɚɪɥɏȱȱɛɭɜɧɚɛɨɰɿɍɤɪɚʀɧɢɜɛɨɪɨɬɶ
ɛɿɡɧɚɜɚɥɨɸɆɨɫɤɨɜɿʀ
ȱɨɫɶɬɟɩɟɪɒɜɟɰɿɹɿɍɤɪɚʀɧɚɡɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢɜɢɫɬɚɜɤɭ
ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɤɨɬɪɨʀ ɩɪɢɛɭɜ ɭ Ʉɢʀɜ ɤɨɪɨɥɶ ɒɜɟɰɿʀ ɇɢɧɿ
ɜɢɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ Ɇɭɡɟʀ
ɇɸɃɨɪɤɚɞɟɞɨɞɚɥɢɫɹɟɤɫɩɨɧɚɬɢɡɛɟɪɟɠɟɧɿɜȺɦɟɪɢɰɿ
Ɉɬɨɠɪɿɞɤɿɫɧɿɿɧɟɨɰɿɧɢɦɿɪɟɱɿɽɞɨɭɜɚɝɢɭɫɿɯɰɿɤɚɜɢɯɞɨ
ɤɿɧɰɹɠɨɜɬɧɹɡɬɪɶɨɯɤɪɚʀɧɒɜɟɰɿɹɍɤɪɚʀɧɚɋɒȺ
ȼɟɥɢɱɧɟɛɚɝɚɬɫɬɜɨɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜɡɍɤɪɚʀɧɢɚɥɟɡɿɒɜɟ
ɰɿʀɽɡɛɟɪɟɠɟɧɿɬɚɤɿɭɧɿɤɚɥɶɧɿɚɪɬɟɮɚɤɬɢɹɤɉɪɚɩɨɪȽɟɬɶ
ɦɚɧɚɆɚɡɟɩɢɯɨɪɭɝɜɢɿɩɪɚɩɨɪɢɨɤɪɟɦɢɯɜɿɞɞɿɥɿɜɤɨɡɚɤɿɜ
ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ȼɪɚɠɚɽ ɱɢɫɬɨɬɚ ɿ ɞɨɝɥɹɧɭɬɿɫɬɶ ɜɢɫɬɚɜɤɢ
ɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɆɭɡɟɸɆɢɦɚɥɢɳɚɫɬɹɳɨ
ɩɚɧɿɆɚɪɿɹɒɭɫɬɞɢɪɟɤɬɨɪɆɭɡɟɸɧɚɞɚɥɚɦɚɥɟɧɶɤɭɟɤɫ
ɤɭɪɫɿɸɜɤɚɡɭɸɱɢɧɚɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɿɟɤɫɩɨɧɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɬɿ

ɤɨɬɪɿɧɟɛɭɥɢɧɚɟɤɫɩɨɡɢɰɿɹɯɛɿɥɶɲɟɫɬɚɥɿɬɌɚɤɨɠɞɚɥɚ
ɧɚɦɞɨɡɜɿɥɡɪɨɛɢɬɢɮɨɬɨɛɿɥɹȿɜɚɧɝɟɥɿʀɬɚɛɸɫɬɭɆɚɡɟɩɢ
ɁɚɰɟɦɢʀɣɳɢɪɨɜɞɹɱɧɿɊɨɛɢɬɢɮɨɬɨɡɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜɒɜɟɰɿʀ
ɰɿɥɤɨɜɢɬɚɡɚɛɨɪɨɧɚɈɫɤɿɥɶɤɢɰɿɚɪɬɟɮɚɤɬɢɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɪɚɡɥɢɜɿɬɚɭɧɿɤɚɥɶɧɿ
ɇɚ ɫɜɿɬɥɢɧɿ ɡɥɿɜɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɬɚ ȼɿɤɬɨɪ ȻȺȻȺɇɋɖɄȱ
ɫɩɪɚɜɚɊɚʀɫɚɬɚȱɥɚɪɿɨɧɏȿɃɅɂɄɂɛɿɥɹɛɸɫɬɚȱɆɚɡɟɩɢ

əɡɧɨɜɭɡɚɤɨɯɚɥɚɫɹɜɄɢʀɜ ɍ

ɰɿɣ ɡɚɦɚɥɶɨɜɰɿ ɞɢɮɿɪɚɦɛɢ ɫɩɿɜɚɬɢɦɭɬɶ
ɧɚɠɚɥɶɧɟɧɚɲɨɦɭɪɿɞɧɨɦɭɦɿɫɬɭɏɨɱɚ
ɜɨɧɨɧɟɩɟɪɲɟɦɿɫɬɨɚɥɟɣɧɟɞɪɭɝɟ ɡɚɤɿɥɶɤɿɫ
ɬɸɡɟɥɟɧɢɯɲɚɬ ɚɩɚɥɶɦɭɩɟɪɲɨɫɬɿɜɿɞɞɚɸɄɢɽ
ɜɭȱɧɟɥɢɲɟɬɨɦɭɳɨɣɨɝɨɩɪɢɤɪɚɲɚɸɬɶɤɚɲɬɚ
ɧɢȾɨɬɚɤɨʀɜɢɫɬɚɜɤɢɤɜɿɬɿɜɹɤɰɶɨɝɨɪɿɤɧɚɫɬɨ
ɥɢɱɧɨɦɭɋɩɿɜɨɱɨɦɭɩɨɥɿȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭɳɟ
ɜɫɟɠ³ɹɤɞɨɬɨɝɨɄɢɽɜɚɪɚɱɤɢ´
ɇɚɡɢɜɚɥɚɫɹ ɜɨɧɚ ³Ɋɿɤɚ ɜɢɲɢɜɚɧɨɤ´ ɉɨɧɚɞ
ɞɜɚɦɿɥɶɣɨɧɢɝɥɹɞɚɱɿɜɫɟɪɟɞɧɢɯɿɹɦɢɥɭɜɚɥɢ
ɫɹɤɜɿɬɤɨɜɢɦɢɲɟɞɟɜɪɚɦɢȾɜɨɦɚɤɜɿɬɤɨɜɢɦɢɤɢ
ɥɢɦɚɦɢɡɫɸɠɟɬɨɦɩɪɨɠɢɬɬɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɟɥɚ
ȻɨɠɨɸɆɚɬɿɪ¶ɸɿɥɟɛɟɞɹɦɢɡɬɪɨɹɧɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɢɦȼɟɥɢɤɨɞɧɿɦɫɬɨɥɨɦɿɧɚɜɿɬɶɜɟɫɿɥɶɧɨɸɤɨɦ
ɩɨɡɢɰɿɽɸɃɳɟɛɚɝɚɬɶɦɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɦɢɡɩɨɛɭɬɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭ
Ʉɨɠɧɭ ɡ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɫɜɨɽɦɭ
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɬɚɤɪɚɫɢɜɨɿɰɟɩɪɢɬɨɦɭɳɨɤɜɿɬ
ɤɨɜɢɣɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɦɚɣɠɟɨɞɧɚɤɨɜɢɣɚɝɟɪɚɬɭɦɢ
ɰɢɧɟɪɚɪɿʀɛɟɝɨɧɿʀɥɿɥɿʀɝɜɨɡɞɢɤɢɩɥɸɳɿɤɨɥɟɭ
ɫɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɟɪɢ ɽ ɧɚɜɿɬɶ ɤɚɪɥɢɤɨɜɿ ɞɟɪɟɜɰɹ ɬɚ
ɤɭɳɿ
Ʉɨɲɬɭɽ ɨɞɧɚ ɤɜɿɬɤɨɜɚ ɜɢɲɢɜɚɧɤɚ ɬɟɠ ɧɟɞɟ
ɲɟɜɨɬɢɫɹɱɝɪɢɜɟɧɶəɤɪɨɡɩɨɜɿɥɢɤɜɿɬɧɢ
ɤɚɪɿɳɨɛɫɬɜɨɪɢɬɢɨɞɢɧɜɿɡɟɪɭɧɨɤɛɪɚɥɢɫɨɪ
ɬɿɜɪɨɫɥɢɧɩɪɢɱɨɦɭɪɿɡɧɢɯɤɨɥɶɨɪɿɜ
Ɍɚɧɟɥɢɲɟɜɢɫɬɚɜɤɚɡɞɢɜɭɜɚɥɚɦɟɧɟɍɫɬɨ
ɥɢɱɧɢɯ ɩɚɪɤɚɯ ɿ ɫɤɜɟɪɚɯ  ɨɲɚɬɧɨ ɿ ɩɪɢɛɪɚɧɨ
ȼɿɞɱɭɜɚɸɬɶɫɹɪɭɤɢɝɨɫɩɨɞɚɪɿɜɋɤɪɿɡɶɝɚɪɧɿɫɚ
ɞɨɜɿɥɚɜɢɿɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɞɥɹɫɦɿɬɬɹɇɚɝɚɡɨɧɚɯɜɢ
ɫɚɞɠɟɧɿɨɲɚɬɧɿɤɜɿɬɤɨɜɿɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɍɩɚɪɤɭɿɦ
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɢɯ ɥɿɯɬɚ
ɪɹɯɪɨɡɜɿɲɚɧɿɜɚɡɨɧɢɡɤɚɫɤɚɞɧɨɸɩɟɬɭɧɿɽɸɐɟ
ɠ ɳɨɞɧɹ ɭ ɫɩɟɤɭ ʀɯ ɬɪɟɛɚ ɩɨɥɢɬɢ Ƚɨɥɨɜɧɟ  ɭ
ɫɬɨɥɢɰɿɱɢɫɬɨɣɨɯɚɣɧɿɫɬɶɪɨɛɢɬɶʀʀɡɚɬɢɲɧɨɸɣ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɭ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭɧɟɬɚɤɿɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɥɸɞɢɠɢɜɭɬɶ"
ɑɢɧɚɲɡɟɥɟɧɛɭɞɿɧɲɢɣ"
ɌɨɹɤɠɟɬɟɛɟɧɟɥɸɛɢɬɢɄɢɽɜɟɦɿɣ"
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɒȺȻȿɌə
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• У ІВАНА СМІХОВАНА
Павло ГЛАЗОВИЙ

МОВА І ЯЗИК
Розмовляє наша Мова
З Русскім Язиком.
- Mы с тобой, язик говорить, Не в ладах живем.
Опечален мой двуглавый,
Мой родной орел
Тем, что нынче в Украине
Мало русских шкал.
Малышей русскоязычных
Надобно беречь.
Ты же знаешь, как их портит
Неродная речь.
- От-такої! - каже Мова.
- Я ж сестра твоя,
То чому ж російським діткам
Шкодитиму я?
Нерозумно це - сваритись
Мові з Язиком...
- Да пойми, - Язик говорить,
- Речь же не о том.
Ты же знаешь, сколько русских
В Украине есть.
И других русскоязычных
Всех не перечесть.
- А вони, - питає Мова,
- Звідки прибули?
Ми сюди їх вербували
Чи за чуб тягли?
То чому ж російськомовні
Прагнули весь час,
Щоб не стали їхні діти
Схожими на нас?
Від столиці України
До найдальших сіл
- Все ставало менше й менше
Українських шкіл...
- Ну так что ж? –
Язик питає. Я для всех родной.
Я - Тургенев, Достоевский,
Пушкин и Толстой.
- Не хвилюйся, - каже Мова,
- Ми шануєм їх.
Ти поглянь на руськомовних
Діточок своїх.
Подивися на модерну
Молодь у містах
Та послухай краєм вуха,

Що в них на вустах.
Що їм Пушкін? Що Тургенєв?
Що для них Толстой?
Та для них уже й Чапаєв
Більше не герой.
Знаєш, скільки тут про нього
Наплели гидот?
Петька, Анка і Чапаєв —
Пошлий анекдот.
Про Тургенєва й Толстого
Навіть річ пуста.
Де ти бачиш їхні книги?
Хто тут їх чита?
Від еротики й порнухи
Аж тріщать ларки.
Все ж то творять доморослі
Наші „русаки".
Ти у нас російськомовну
Пресу переглянь.
Чим натоптана й набита
Та газетна дрянь?
Уяви, що твій Тургенєв
Прочитав би те,
Що братва російськомовна
Про жінок плете,
Як смакує походеньки
Безсоромних дам.
Він сказав би: - Это мерзость!
Это стыд и срам...
- Ты права, - Язик промовив.
- Слушай мой ответ.
Мне от зтих шелкоперов
Тоже жизни нет.
Прикрываясь русской речью,
Этот гнусный сброд
Разлагает в равной мере
Мой й твой народ.
Я скажу тебе по-братски,
Истину любя:
Ти, сестра, от этой мрази
Береги себя.
Защищайся, отбивайся,
А не то - капут.
И тебя они угробят,
И меня сожрут.
- Ну спасибі, - каже Мова, За такі слова.
Триста літ мене давили,
Але я - жива,
Бо мене оберігає
Божа благодать.
Вічна правда: Бог не видасть Свині не з’їдять.
•

• ПРОСТО АНЕКДОТ
***
Зустрілись два брехуни.
- Мій брат завжди ходить без капелюха, хвалиться один.
- А мій стрийко ходить без волосся.
- А в нашій хаті так тісно, що як сонце загляне через вікно, то треба виходити з неї.
- А наша хата така низенька, що мама не можуть пекти хліб, тільки коржі.
***
Ніч. Туман. Водій "Жигулів" пристроївся за
іншою машиною, їде впритул, що називається, "повис на хвості". Машина ліворуч,
"Жигулі" за нею, машина праворуч — "Жигулі" за нею. Зручно. Раптом машина різко зупиняється, "Жигулі" з розгону в неї - бабах!
- Ти що, сволота, так різко гальмуєш! — кричить водій "Жигулів".
- Не міг далі проїхати?
- Куди ж далі? Я у свій гараж заїхав...
•
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***
Хлопець вдарив свого пальця і несамовито кричить. Присутній, на той час, гість
радить хлопцеві покласти пальця в рот.
Мати хлопця здивовано питає:
- А хіба це допоможе?
- Від крику поможе, - відповів гість.
***
Під час війни Абрамович, зайшовши до
корчми, дорікає солдатам:
- Ви тут п’єте, гуляєте, а ми воюємо!
- Ось я - герой, як почав рубати шаблею - руку відрубав, ногу відрубав, другу
руку відрубав...
- Чекай, чекай, чому ж ти голову не рубав?
- Так голова була уже відрубана.
***
Свариться гуцул на свого сусіда:
- А щоб я тебе бачив на одній нозі, а ти
мене одним оком!
***
Хвалиться Сара, що її чоловік їде автом як блискавка.
- Так швидко? - дивується її подруга.
- Ні, так зіґзаґом.
***
Одна жінка подала в суд на одного чоловіка зі скаргою, що він украв у неї 500
доларів. Суддя питає, як то сталося і де
саме жінка тримала гроші.
Жінка оповідає, що гроші були заховані в ліфику, і коли вони, самі в купе, їхали
потягом, то той чоловік їх украв.
Суддя питає:
- А ви чули, як він їх тягне?
- Так.
- А чому ж ви не кричали?
- Бо я думала, що він був з добрим наміром.

•

Сміхта й ді
го

Без слів.

•

МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
УГОРСЬКІ
✓ На одному колесі далеко
не заїдеш.
✓ Громада і дзбанками
може озеро вичерпати.
✓ Він сміливий там, де пороху й не чути.
✓ Нема в світі нічого добрішого за добре здоров'я.
✓ Старанність полотно тче,
ледарство марно тече.
✓ Чим довше віриш хитрунові, тим він стає хитрішим.
✓ На вулиці - ангелочок, а
вдома - чортисько.
✓ Лише дитину цяцькою обдуриш.
✓ Суди людей не за пожитками.
✓ Не скупися, добре зваж:
віз
покотиться,
тільки
змаж.

АФГАНСЬКІ
✓ Справжня дружба - чисте
джерело.
✓ В доброго батька й діти
добрі.
✓ Дитина - світло життя.
✓ Хоча млин і батьків, дотримуйся черги.
✓ Хто весною не сіє, той восени не жне.
✓ Сіромасі збідніти не
страшно.
✓ Зробити щось для юбагатого корисне - те ж саме, що
помазати каміння маслом.
✓ Навчання - зерно знань, а
знання - зерно щастя.
✓ В темряві своєї тіні не побачиш.
✓ Зовнішністю - людина, а
вдачею - шайтан.

ІРЛАНДСЬКІ
✓ Краще мир, ніж навіть
легка війна.
✓ Розум робить бідного королем, кволого - дужим, а
дурника - тямущим.
✓ Хто біжить, той і падає.
✓ Форель у казанку ліпша
від лосося в морі.
✓ Поки ти багач, друзів повно в хаті, а як зубожів - їх і
не видати.
✓ Від зажерливості й мішок
рветься.
✓ Скелю травою притрусить і продасть як копицю
сіна.
✓ Нічого й пса тримати,
якщо сам берешся гавкати.
✓ Цапа й у шовк убери - цапом буде.
✓ На розмову податку немає.

•
• РЕКЛАМА

ɜɟɪɟɫɟɧɶ01ɪɿɤʋ9 )

В цьому номері бюлетеня ми презентуємо книгу «Церква мучеників» — видання
Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету.
Які роздуми навіяла книга редактору журналу «Бористен» та додатку «Наша церква —
Київський Патріархат» читайте на 13 сторінці бюлетеня.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

âåðåñåíü, 2010

Ï²Ä ×ÀÑ ÍÅÙÀÑÒÜ ² ÑÊÎÐÁÎÒ ÒÐÅÁÀ
ÍÅ ÆÓÐÈÒÈÑÜ, À ÏÎÊËÀÄÀÒÈ ÂÑÞ ÍÀÄ²Þ ÍÀ ÁÎÃÀ

ÏÐÎÏÎÂ²ÄÜ

Â ³ìÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³ Ñâÿòîãî
Äóõà!
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Ìè, õðèñòèÿíè, â³ðèìî â Ïðîìèñåë Áîæèé, àáî â Ïðîâèä³ííÿ
Áîæå, àëå ï³çíàòè øëÿõè Ïðîìèñëó Áîæîãî íàì íå äàíî, Àíòîí³é
Âåëèêèé, ðîçì³ðêîâóþ÷è ïðî íåçáàãíåíí³ñòü Ïðîìèñëó Áîæîãî,
çâåðíóâñÿ äî Áîãà ç òàêîþ ìîëèòâîþ: "Ãîñïîäè, Áîæå ì³é! Òîá³
áóâàº áëàãîóãîäíî ³íîä³ äàðóâàòè
äîâãîë³òíº æèòòÿ ëþäÿì, çîâí³øíüî íåêîðèñíèì ³ çàíóðåíèì ó
ïð³ðâó áåççàêîíü, à ³íîä³ - ïåðåä÷àñíî ïîçáàâëÿòè æèòòÿ ëþäåé
äóæå êîðèñíèõ äëÿ áëàãà ñóñï³ëüñòâà. Îäí³, ÿê³ ìàëî çãð³øèëè,
êàðàþòüñÿ Òîáîþ òÿæêî; ³íø³, íàâïàêè, æèâóòü áåç óñÿêèõ ñêîðáîò, ùàñëèâî ³ ÷åðåç öå íàáèðàþòüñÿ çóõâàëîñò³ çä³éñíþâàòè çëî÷èíè". Ï³ä ÷àñ ìîëèòâè ñâÿòèé
Àíòîí³é ïî÷óâ Ãîëîñ: "Ïðèñëóõàéñÿ äî ñàìîãî ñåáå - òå, ïðî ùî
òè ì³ðêóºø, º ñóä Áîæèé, ³ òè éîãî
íå äîñë³äæóé ³ íå âèïðîáîâóé".
Ó Ñâÿùåííîìó Ïèñàíí³ º ÷èìàëî ïðèêëàä³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî
íåçáàãíåíí³ñòü äëÿ ëþäèíè Ïðîìèñëó Áîæîãî. Îäíèì ³ç òàêèõ
ïðèêëàä³â ìîæå ñëóæèòè á³áë³éíå ïîâ³ñòóâàííÿ ïðî ñëóã ºãèïåòñüêîãî ôàðàîíà: âèíî÷åðï³ÿ òà õë³áîäàðà. Îáèäâà ñëóæèòåë³ öàðÿ ïîòðàïèëè â íåìèë³ñòü ³ áóëè óâÿçíåí³ çà òÿæê³ ïðîâèíè. Ïðî îáîõ çãàäàâ ôàðàîí ï³ä ÷àñ
áåíêåòó. Â³í ì³ã ¿õ ïîìèëóâàòè àáî
çàñóäèòè. Àëå ïðàâä³ Áîæ³é óãîäíî
áóëî, ùîá õë³áîäàðà ïîâ³ñèëè ³ â³ääàëè íà ïîæèâó õèæèì ïòàõàì, à âèíî÷åðï³ÿ ïîâåðíóëè íà êîëèøíþ ïîñàäó
ñëóæèòåëÿ ïðè öàðñüêîìó ñòîë³. Òàê³
äîë³ Áîæ³: îäíèõ Â³í â³ääàë³º â³ä Ñâîãî
ëèöÿ çà Ñâî¿ì ñïðàâåäëèâèì ñóäîì, à
³íùèõ óäîñòîþº Ñâîº¿ âåëèêî¿ ìèëîñò³.
Ïðåìóäðèé Ñèðàõ ãîâîðèòü: «² õòî ìîæå
äîñë³äèòè âåëèê³ ä³ëà Éoãî? Õòî ìîæå
âèì³ðÿòè ñèëó âåëè÷³ Éîãî? ² õòî ìîæå
ðîçïîâ³ñòè ïðî ìèëîñò³ Éîãî?» (Ñèð,
18, 3-4). Îäíå ìè ïîâèíí³ òâåðäî çíàòè, ùî â Áîãà íåìàº íåñïðàâåäëèâîñò³. Ó Íüîãî ïðàâäà ³ ìèë³ñòü çºäíóþòüñÿ âîºäèíî. Ïðîðîê Äàâèä ñòâåðäæóº: «Ñïðàâåäëèâ³ñòü Òâîÿ - ÿê ãîðè
Áîæ³, à ïðèñóäè Òâî¿ - ÿê ãëèáîêà
áåçîäíÿ» (Ïñ. 35, 7). Ïðàâäó ìîâèòü
íàðîäíà ìóäð³ñòü: «Â³ä äîë³ ñâîº¿ í³êóäè íå âòå÷åø».
Áîã òâîðèòü Ñâ³é ñóä íàä ëþäüìè ³
íàðîäàìè - ÿê ó çàãðîáíîìó, òàê ³ â
çåìíîìó æèòò³. Âèêîíàâöÿìè Éîãî ñóäó
÷àñòî áóëè â³äîì³ â ³ñòîð³¿ òèðàíè. Ñåðåä íèõ - Íàâóõîäîíîñîð, Àòòèëà (âàòàæîê ãóí³â), Áàòèé (òàòàðî-ìîíãîëüñüêèé õàí), Âåñïàñ³àí òà éîãî ñèí Òèò, ÿê³
çðóéíóâàëè ªðóñàëèì. Äî íèõ ìîæíà
çàðàõóâàòè òàêîæ Ã³òëåðà ³ Ñòàë³íà. Óñ³
âîíè áóëè áè÷àìè áîæèìè çà ãð³õè
ëþäñüê³. Íàì âàæêî ñóäèòè ïðî ãð³õè òà
áåççàêîííÿ ëþäåé òèñÿ÷îë³òü ³ ñòîë³òü,

ÿê³ äàâíî ìèíóëè. Àëå ïðî òå, ùî ìàëî
ì³ñöå â XX ñòîë³òò³, ìè ìîæåìî ñêàçàòè,
ùî áåççàêîííÿ ëþäåé ïåðåâåðøèëè
ì³ðó äîâãîòåðï³ííÿ Áîæîãî. Çãàäàéìî
ðóéíóâàííÿ õðàì³â, çíåâàæàííÿ ñâÿòèíü,
ö³ëêîâèòå áîãîõóëüñòâî.
Ìè ÷àñòî íàïîâíþºìî íåáî ³ çåìëþ
ñâî¿ìè ñêîðáîòíèìè íàð³êàííÿìè. Íàøà
äóøà îáóðþºòüñÿ ³ ïîâñòàº ïðîòè ñâî¿õ
êðèâäíèê³â. Êîëè âèíèêàº òàêà áóðÿ â
äóø³ â³ä îáðàæåíîãî ñàìîëþáñòâà, òðåáà ñïîê³éíî ïîì³ðêóâàòè. ßêùî íàø
âîðîã ìàº çëó âîëþ ïðîòè íàñ, òî â³í íå
ìîæå âèêîíàòè ¿¿, íå ìàþ÷è âëàäè. Çëà
âîëÿ áåç âëàäè - í³ùî, âîíà íå ìîæå
çàâäàòè íàì øêîäè. À âëàäà çàëåæèòü
â³ä Áîãà, â³ä Éîãî âîë³. Âîëÿ æ Áîæà
çàâæäè ñïðàâåäëèâà ³ ñâÿòà.
Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî íå òðåáà æóðèòèñü ³ çàíåïàäàòè äóõîì, ÿêùî âîðîã
îáðàçèâ íàñ àáî çàâäàâ ìàòåð³àëüíèõ
çáèòê³â. Â³í çðîáèâ ò³ëüêè òå, ùî ïîïóñòèâ Áîã. Âè çàïèòàºòå: ÷îìó Áîã ïîïóñòèâ? Ìîæëèâî, Â³í êàðàº íàñ çà ãð³õè,
à ìîæëèâî - â÷èòü íàñ äîâãîòåðï³ííÿ ÷è
ãîòóº íàì íàãîðîäó çà íåïîâèííå ñòðàæäàííÿ.
Ìè çâåðòàºìî óâàãó íà ä³¿ ³íøèõ
ëþäåé, àëå íàì òðåáà ïåðø çà âñå
çâåðòàòè ñâ³é ïîãëÿä äî Áîãà ³ äî ñâîº¿
ñîâ³ñò³. Í³êîëè íå ñë³ä ñêàðæèòèñÿ íà
ïîïóùåííÿ Áîæå. ×óæà çëà âîëÿ íå
çìîæå çàâäàòè íàì ÿêåñü çëî, ÿêå á íå
ïîñëóæèëî íàì íà êîðèñòü, àáè ò³ëüêè
ìè ñàì³ íå çàøêîäèëè ñîá³. Àëå. ìè
÷àñòî ñàì³ ñîá³ øêîäèìî.
Íàì í³õòî íå ìîæå çàïîä³ÿòè ìîðàëüíîãî çëà, ÿêùî, ìè áóäåìî òâîðèòè
äîáðî. Ïðî öå ñêàçàâ áëàæåííèé Àâãóñòèí: «Íå á³éñÿ âîðîãà: â³í çäàòíèé çàïîä³ÿòè çëî íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè îäåð-

æàâ íà öå âëàäó â³ä Áîãà. Á³éñÿ Òîãî,
ßêèé ñèëüíèé çðîáèòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
çàõî÷å, ³ ßêèé í³÷îãî íåñïðàâåäëèâîãî
íå ðîáèòü; à ùî Â³í ðîáèòü, òî âñå
ñïðàâåäëèâå,à ÿêùî ùîñü, íà íàøó
äóìêó, çäàºòüñÿ íåñïðàâåäëèâèì, òî,
ÿêùî
áåçñóìí³âíî âîíî ñòàëîñÿ çà
âîëåþ Áîæîþ, â³ðóé, ùî âîíî ñïðàâåäëèâå é ³ñòèííå. Çàïèòàºø: ÿêùî õòî
âáèâ íåâèííó ëþäèíó, ñïðàâåäëèâî
â³í â÷èíèâ ÷è í³? Íåìàº ñóìí³âó, ùî öå
íåñïðàâåäëèâî ³ äîñòîéíî êàðè. ×îìó
æ Áîã, - çàïèòàºø çíîâó, - ïîïóñòèâ
òàêó íåñïðàâåäëèâ³ñòü?
Òè õî÷åø
âåñòè ñóïåðå÷êó ç Áîãîì ðàí³øå, í³æ
ñòàâ äîñòîéíèì ïèòàòè ó Áîãà: ç ÿêî¿
ïðè÷èíè, Áîæå, Òè ïîïóñòèâ öå? Íàì³ðè Áîæ³ ùîäî òîãî àáî ïðè÷èíè ïîïóùåíèÿ Áîæîãî íå ìîæó òîá³, ì³é
ëþáèé, ïðÿìî ïîÿñíèòè, áî íåçáàãíåííà ïðåìóäð³ñòü Áîæà äëÿ ðîçóìó
ëþäñüêîãî, àëå ñòâåðäæóþ ò³ëüêè, ùî,
ç îäíîãî áîêó, òîé, õòî âáèâ íåâèííó
ëþäèíó, ä³ÿâ íåñïðàâåäëèâî, ç äðóãîãî - öüîãî âáèñòâà íå áóëî á, ÿêáè Áîã
íå ïîïóñòèâ éîãî çà íåâ³äîìîþ íàì
ïðàâåäíîþ ïðè÷èíîþ. Êàæó÷è ³íøèìè
ñëîâàìè âáèâöÿ çä³éñíèâ ñïðàâó íåïðàâåäíó, ÿêà ïîòðåáóº êàðè; àëå ïîïóùåííÿ Áîæå ïðàâåäíå ³ ïðåìóäðå ç
ïðè÷èíè ïðàâåäíî¿, àëå ñõîâàíî¿ â³ä
íàñ ÷àñîì».
Äëÿ çàñïîêîºííÿ ñåáå ï³ñëÿ çàâäàíî¿ íàì îáðàçè ³ñíóº îäèí ïåâíèé çàñ³á.
Íå òðåáà çâåðòàòè îñîáëèâî¿ óâàãè íà
ëþòü íàøîãî êðèâäíèêà, à ñë³ä óäàâàòèñÿ äî ïðàâîñóäíîãî Áîãà, ßêèé ïîïóñòèâ çàïîä³ÿòè íàì çëî, ³ íå â³äïëà÷óâàòè çëîì çà çëî, áî âîíî ïîïóùåíå
Áîãîì äëÿ äîññÿãíåííÿ ìåòè äîáðî¿ ³
ñïðàâåäëèâî¿, õî÷ ³ íåâ³äîìî¿ íàì äî
÷àñó. Öüîãî çâè÷àþ äîòðèìóâàëèñÿ âñ³
óãîäíèêè Áîæ³. Âîíè íå äîøóêóâàëèñÿ, õòî ³ çà ùî ¿õ îáðàçèâ, àëå çàâæäè
çâåðòàëè ñåðöÿ ñâî¿ äî Áîãà, ñìèðåííî
âèçíàþ÷è ñïðàâåäëèâ³ñòü Áîæîãî ïîïóùåííÿ. ² òîìó âîíè ââàæàëè çàâäàí³
¿ì îáðàçè áëàãîä³ÿííÿì äëÿ ñåáå, à
ñâî¿õ ïðîòèâíèê³â - áëàãîä³éíèêàìè,
áî âîíè íå óëåñëèâ³. Ò³ æ, ùî õâàëÿòü
³ âåëè÷àþòü íàñ â î÷³, óëåñëèâ³ äî íàñ,
³ òèì çàïîä³þòü øêîäó íàøîìó ñïàñ³ííþ.
Áîã Ñâî¿ì Ïðîìèñëîì â³ä çëà ñïðè÷èíÿº á³ëüøå äîáðà. Àëå ãð³øíèê, ÿêèé
â÷èíèâ ãð³õ ïðîòè áëèæíüîãî, íå çàñëóãîâóº íà æîäíå ïîìÿêøåííÿ ñâîº¿
ïðîâèíè. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî ëèõîä³é çà ñâîºþ çëîáîþ ñïàëèâ õàòó
á³äíÿêà, à äîáðà ëþäèíà ç³ ñï³â÷óòòÿ äî
á³äîëàõè íà ì³ñö³ ñïàëåíî¿ ïîæåæåþ
õàòè ïîáóäóâàâ êðàùèé áóäèíîê, òî â
òàêîìó âèïàäêó ïðîâèíà ëèõîä³ÿ íå
çìåíøèëàñÿ ÷åðåç òå, ùî á³äíÿê îäåðæàâ êðàùå æèòëî.
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè! Òàê ïîâèíí³
ìè ðîçì³ðêîâóâàòè ï³ä ÷àñ ñêîðáîò òà
á³ä, ÿê³ ñï³òêàëè íàñ, ³ âñþ íàä³þ ïîêëàäàòè íà Áîãà.
Àì³íü!
Ïàòð³àðõ Ô²ËÀÐÅÒ.

âåðåñåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ÎÁÓÐÞª ² ÄÈÂÓª Â²ÇÈÒ ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÏÀÒÐ²ßÐÕÀ Ê²Ð²ËÀ Â ÓÊÐÀ¯ÍÓ

Çàæóðèëàñü Óêðà¿íà, ùî í³ãäå ïðîæèòè:
Ãåé âèòîïòàëà îðäà ê³íüìè ìàëåíüê³¿ ä³òè,
Îé ìàëåíüêèõ âèòîïòàëà, âåëèêèõ çàáðàëà,
Íàçàä ðóêè ïîñòÿãàëà, ï³ä õàíà ïîãíàëà.
(Ñëîâà ³ç íàðîäíî¿ ï³ñí³)

Ùå â ñòàðîäàâí³é Ðóñ³- îõîðîíè, ùîá íå äîïóñòèòè
Óêðà¿í³ ï³ä âïëèâîì íåâîë³ ³ äî íüîãî í³êîãî. Öå êîëîëèõîë³òòÿ íàðîä ñêëàäàâ òàê³ ñàëüí³ êîøòè Óêðà¿íà ïîíåñæàë³ñí³ ï³ñí³. Â íàø³é ë³òå- ëà íà òàêîãî ãîñòÿ. Ãèäêî ³
ðàòóð³ çíàõîäèìî ÷èìàëî çíåâàæëèâî áóëî ñëóõàòè
ñèëüíèõ ïîåòè÷íèõ âèñëîâ³â, áëþçí³ðñòâà Ãóíäÿºâà ïðî
ùî ïîòðÿñàþòü ³ õâèëþþòü ÿêèéñü «ºäèíèé ðîñ³éñüêèé
íàø³ äóìêè ³ ïî÷óâàííÿ òà ñâ³ò», íà÷å êîæåí óêðà¿íåöü
â³ääçåðêàëþþòü íàøå ãîðå. íå º ïîâíîö³ííèì õðèñòèÿíèÍà ö³é îñíîâ³ â íàðîä³ ñêëà- íîì ç ñâîºþ ìîâîþ, êóëüòóëàñÿ ïðèïîâ³äêà - íåáàæà- ðîþ, ï³ä êóïîëîì óêðà¿íñüêîíèé ã³ñòü ã³ðøèé òàòàðèíà. ãî íåáà íà âëàñí³é ñâî¿é çåìë³,
Ñüîãîäí³ æàë³ñíèõ ï³ñåíü ùîá ñëóõàòè ö³ í³ñåí³òíèö³.
çäàºòüñÿ íå ñï³âàþòü, àëå Éîãî çàÿâè ñïðÿìîâàí³ â àíöþ ïðèïîâ³äêó ìîæíà â³äíå- òèóêðà¿íñüêîìó çì³ñò³, êîíêñòè ïîâí³ñòþ äî íåäàâíüîãî ðåòí³ âêàç³âêè, ñïðîáè äèñêâ³çèòó ìîñêîâñüêîãî ïàòð³- ðåäèòàö³¿ ÓÏÖ ÊÏ ðîçïàëþâàÿðõà Ê³ð³ëà (Ãóíäÿºâà), ÿêèé ëè ì³æêîíôåñ³éí³ âîðîæíå÷³.
âæå àæ òðè ðàçè îñòàííüî À ïåðåäîâñ³ì òàê³ çàÿâè ìàëè
â³äâ³äóâàâ Óêðà¿íó. Äåõòî íà ìåò³ ï³äñèëþâàííÿ ñó÷àñêàæå - äëÿ íüîãî Óêðà¿íà íîãî ðîñ³éñüêîãî øîâ³í³çìó â
ñòàëà òàêîþ, ÿê ïë³ò äëÿ íå- Óêðà¿í³ ³ ïðèíèæåííÿ óêðà¿çðÿ÷îãî, ùîá äàëüøå éòè - íñüêîãî ïàòð³îòè÷íîãî äóõó.
â³ä íüîãî íå ìîæå â³äîðâà- Ñâ³é â³çèò Ïàòð³ÿðõ Ê³ð³ë
òèñÿ. Í³áè ëþäèíà â ñâÿùå- çä³éñíèâ ñâÿòèìè ì³ñöÿìè
íè÷èõ øàòàõ, à âñå ãîâîðèòü Óêðà¿íè, çóñòð³÷àâñÿ ç â³ðíèâ ïîë³òè÷íèõ êàòåãîð³ÿõ, àæ ìè òà ïîë³òè÷íèìè ë³äåðàìè ³
îñòîãèäëî ñëóõàòè. Áåçóñ- äàâ ³íòåðâþ íàö³îíàëüíèì çàòàííî âòîêìà÷óº, ùî æèòòÿ ñîáàì ìàñîâîãî ïåðåêàçó. Õòî
íàì íåìîæëèâå áåç çâåðõ- óâàæíî ïðèñëóõîâóâàâñÿ ³ àíàíîñò³ Ðîñ³¿. Êîæåí ñâ³äîìèé ë³çóâàâ öåé â³çèò, òîé áåç ñóìóêðà¿íåöü çíàº ³ áåç ö³º¿ ïðî- í³âó ïîãîäèòüñÿ ç äóìêîþ, ùî
ïàãàíäè, ÿêèé "ðàé" íàðîä ïàòð³ÿðõ íå ïðè¿õàâ íà íàøó
ïåðåæèâàâ ïðîòÿãîì 400 çåìëþ ç ì³ñ³éíèìè íàóêàìè, à
ðîê³â â ðîñ³éñüê³é çàéìàí- ïîâîäèâ ñåáå ÿê êðåìë³âñüùèí³. Ï³ä ÷àñ îñòàòíüîãî äå- êèé âèñîêîïîñàäîâåöü. Â³í
ñÿòèäåííîãî â³çèòó, ÿêèé ïî- ÷åðãîâèé ðàç äîêàçàâ ïðî÷àâñÿ ç 20 ëèïíÿ ö.ð. äî ³ìïåðñüêèé äóõ Ìîñêâè ³ òå,
Îäåñè, à ï³çí³øå äî Êèºâà, ùî Öåðêâà ï³äïîðÿäêîâàíà
ÿêèé ðîñ³ÿíè íàçèâàþòü «ìà- Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³ÿðõîâ³ âèò³ðþ ì³ñò ðóñüêèõ», à ïîò³ì êîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ³íñòðóìåíò
äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà çóñòð- ó ãð³ â ïðî³ìïåðñüê³é íîâ³òí³é
³÷àëè ïðåäñòîÿòåëÿ Ðîñ³éñü- ïîë³òèö³ Ðîñ³¿. Ïðàêòè÷íî â
êî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, ïàò- êîæí³é ïðîïîâ³ä³ Ïàòð³ÿðõ
ð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³ÿ ãîâîðèâ ïðî äóõîâíó ºäí³ñòü
Ðóñ³ Ê³ð³ëà (Ãóíäÿºâà), ÿê ïðàâîñëàâ³ÿ, à íà ä³ë³ éîìó
â³òàííÿìè, òàê ³ çàáîðîíå- éøëîñÿ ïðî ïîâíå ï³äïîðÿäíèìè ïðîòåñòàìè. Äåÿê³ åê- êóâàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñïåðòè öåé â³çèò íàçèâàþòü, ñëàâíî¿ Öåðêâè ³ çàõîïëåííÿ
ùî Óêðà¿íó â³äâ³äóâàâ íå ðå- ¿¿ ó ïîëîí Ìîñêîâ³¿. Â³í íàâ³òü
ë³ã³éíèé, à ïîë³òè÷íèé äó- âòðó÷óâàâñÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàõîâíèé àãðåñîð, à ³íø³ íàçè- âè Óêðà¿íè, íàçèâàâ ÓÏÖ ÊÏ
âàþòü Ïàòð³ÿðõà êàäåá³ñòîì «ðîçêîëüíèêàìè», à íà ä³ë³
ó ðÿñ³. Çíåâàæëèâî áóëî äè- â³í æå ñàì îñîáèñòî ñâî¿ìè
íåïðîäóìàíèìè ïðîïîâ³äÿìè
âèòèñÿ íà òå, ùî éîãî ïðîâíîñèâ
ðîçêîëüíèöüêó
ïàãàíäó ïåðåäàâàëè íåóñä³ÿëüí³ñòü â óêðà¿íñüêîìó çàòàííî óêðà¿íñüê³ òåëåêàíà- ãàëüíîìó æèòò³. Öå æ ï³ä éîãî
ëè, çîêðåìà Ïåðøèé íàö³î- òèõèì áëàãîñëîâåííÿì
íàëüíèé êàíàë ãîäèíàìè ùî- Îäåñüêà ºïàðõ³ÿ ÓÏÖ ÌÏ çàïäåííî òðàíñëþâàâ éîãî «âè- ðîïîíóâàëà êåð³âíèöòâó Óêñîêó ³äåþ» ïðî «ºäèíèé ðî- ðà¿íè ë³êâ³äóâàòè Êè¿âñüêèé
ñ³éñüêèé ñâ³ò».
ïàòð³àðõàò, òàê ÿê ñêîð³øå çàïÄî ðå÷³, ãîäèíà òàêî¿ ðîïîíîâàíî çë³êâ³äóâàòè âóïðÿìî¿ òðàíñëÿö³¿ êîøòóº ëèö³ ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè,
Óêðà¿íà
- ïîáîæíèé
ÿê ï³ä îõîðîíîþ Ê¥Á â
á³ëÿ
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
à ïðè òàêêðàé
òîìó çààíãàæîâàíî òèñÿ÷³ 1946 ð. çë³êâ³äîâàíî ÓÃÊÇ

ïñåâäîñîáîðîì ó Ëüâîâ³. Öå
íåâèë³êóâàëüíà õâîðîáà âñ³õ
ìîñêîâñüêèõ ìîæíîâëàäö³â, à
â òîìó é Ïàòð³ÿðõà Ê³ð³ëà (Ãóíäÿºâà), ùî âñ³ âîíè íå ìîæóòü
âòîðîïàòè, ùî Óêðà¿íà - öå
Ðóñü, àëå í³êîëå íå Ðîñ³ÿ!
Íàâ³òü Ë. Êó÷ìà öå çðîçóì³â ³
íàïèñàâ êíèæêó «Óêðà¿íà íå
Ðîñ³ÿ». Àëå ùå êðàùå á áóëî
çàãëÿíóòè òèì ïñåâäîäîðàäíèêàì äî íàóêîâóõ ïðàâäèâèõ
äæåðåë ³ ïîçíàéîìèòèñÿ, ÿêà
ñïîð³äíåí³ñòü ³ñíóº ç äàâíüîþ
Ðóñþ ³ Óêðà¿íîþ, à ÿêà ç Ðîñ³ºþ.
Ìåí³ ïðèãàäóþòüñÿ ñëîâà
ðîñ³éñüêîãî ïèñüìåííèêà
Ìàêñèìà Ãîðêîãî-Ïºøêîâà ç
1923 p., ÿêèé ïèñàâ: "...Ìåí³
çäàºòüñÿ, ùî íàéÿñêðàâ³øîþ
ðèñîþ ìîñêîâñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ âäà÷³ º ñàìå æîðñòîê³ñòü ç äèÿâîëüñüêîþ âèãàäëèâ³ñòþ, ÿ ñêàçàâ áè, åñòåòè÷íà âèøóêàí³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ³íêîëè, ÿê âèáóõ õâîðî¿ àáî ç³ïñóòî¿ äóø³..." ²ç
òèìè òâåðäæåííÿìè ãîä³ íå
ïîãîäèòèñÿ. Áîãàòî â³ðíèõ
ïðàâîñëàâíèõ çðîçóì³ëî, ùî
Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³ÿðõ, çäîáóâàº ñîá³ ñóìí³âíó ñëàâó â
³ñòîð³¿ âçàãàë³, à çîêðåìà â
îñòàííüîìó ïåð³îä³. Ïàòð³ÿðõ
ïîêàçàâ ñåáå ñâîºþ æîðñòîê³ñòþ, ÿê âîëîäàð ³ äèêòàòîð
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ îòàðè, ÿêà ïåðåáóâàº â àëåãîðè÷í³é ñïëÿ÷ö³
ó éîãî çàéìàíùèí³ òà âîëîä³íí³. Öåé â³çèò íåñå ä³éñíî
âåëèêó çàãðîçó íå ëèøå äëÿ
â³ðíèõ ïðàâîñëàâíèõ, àëå òàêîæ çàãðîçó äëÿ ñóâåðåí³òåòó
íàøî¿ äåðæàâè, òîìó ïîðà îòÿìèòèñÿ é îáºäíàòèñü ³ îäíèì
çáèòèì ôðîíòîì óñ³ì ðàçîì
áîðîòèñÿ çà íàö³îíàëüíîðåë³ã³éí³ ïðàâà. Îêðåì³ øîâ³í³ñòè÷í³ ä³ÿ÷³ ðîñ³éñüê³
ä³éøëè äî ïåðåêîíàííÿ, ùî
ïîòð³áíî íåãàéíî ä³ÿòè óñ³ìà
çàñîáàìè, ùîá ïðèïèíèòè ð³ñò
³ çì³öíåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñóâåðåí³òåòó â óñ³õ ä³ëÿíêàõ, â
òîìó ³ öåðêîâíîìó æèòò³. ² äî
òîãî óæèâàþòü óñ³ ìîæëèâ³
çàñîáè, â³ä åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é äî ðåë³ã³éíîãî íàñòóïó.
Êàæóòü, ùî í³ê÷åìí³ñòü ³
âàðâàðñòâî íå ìàþòü ìåæ. Ïðè
ñïðèÿíí³ ïðîðîñ³éñüêèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ï³äñòóïíî äîðâàëèñÿ äî âëàäè â Óêðà¿í³, ðîñ³éñüêà ìîâà, ìóçèêà, ï³ñíÿ,
òàíö³, òåàòð íàñèëüíî âèòèñêàþòü ç óêðà¿íñüêîãî åô³ðó
ð³äíó óêðà¿íñüêó ìîâó, êóëüòóðó ³ ïðîâàäÿòü â³äêðèòî ðóñèô³êàö³þ â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Äèâíî, àëå äî òîãî ðå-
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àêö³éíîãî ïðîöåñó äîêëàäàº
âåëè÷åçí³ çóñèëëÿ óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ï³äïîðÿäêîâàíà Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³ÿðõîâ³. Ç ïîâèùîãî âèíèêàº, ùî Ïàòð³ÿðõ Ê³ð³ë íå
ëèøå òîìó ñïðèÿº, àëå ñâîºþ
ïîêàçóõîþ çàîõî÷óº äî àíòèóêðà¿íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³í
ñâ³é â³çèò âèêîðèñòàâ ³ âçÿâ
ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàííÿõ ïîâÿçàíèõ ç Õðåùåííÿì Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³-Óêðà¿íè, à ïðåçèäåíò
Ðîñ³¿ ç öüîãî ïðèâîäó âèäàâ
óêàç, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî
Äåíü õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
áóäå äåðæàâíèì ñâÿòîì Ðîñ³¿,
ïðè÷îìó ñëîâî «Êè¿âñüêà» òà
«Óêðà¿íñüêà» â óêàç³ íå çãàäóºòüñÿ. Çà çâè÷êîþ Ðîñ³ÿ ïðèâëàñíþº ñîá³ ³ íàøó ³ñòîð³þ, ³
íàøó êóëüòóðó. Íàïðèêëàä,
ÐÏÖ ÌÏ õî÷å çàõîïèòè Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó, Ñîô³¿âñüêèé ñîáîð, Ïî÷à¿âñêó
Ëàâðó òà âñå ³íøå. Çà ñëîâàìè äåïóòàòà â³ä ÁÞÒ Âîëîäèìèðà ßâîð³âñüêîãî, Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò, çà ï³äòðèìêè
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, íàìàãàºòüñÿ
ïîâí³ñòþ çàâîëîä³òè ÊèºâîÏå÷åðñüêîþ Ëàâðîþ òà ³íøèìè ñâÿòèíÿìè (éîãî ñàéò).
Ïðîòè öüîãî ñâàâ³ëëÿ â³ðí³
ÓÏÖ ÊÏ ð³øèëè â Êèºâ³ ïåðåïðîâàäèòè Õðåñíó õîäó, äî
ðîêîâèí Âîëîäèìèðîâîãî
Õðåùåííÿ Ðóñ³-Óêðà¿íè. ßê
ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò
ÓÏÖ ÊÏ àâòîáóñè ç ïðî÷àíàìè áëîêóâàëèñÿ â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ³ íå äîïóñêàëè äî
ó÷àñò³ Õðåñíîãî ïîõîäó. Íàéá³ëüøèé ãð³õ ñåðåä ãð³õ³â, ùî
ñó÷àñíà âëàäà ñë³ïî âèêîíóâàëà ñâîþ ñëóæàëü÷ó ðîëü ïðè
â³çèò³ Ê³ð³ëà ³ äîïóñòèëà éîãî
â Ñîô³þ Êè¿âñüêó. Öå íåïðèïóñòèìå ³ ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ óñ³õ ì³æêîíôåñ³éíèõ äîìîâëåíîñòåé. Àäæå âæå
â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â óñ³ äîòðèìóþòüñÿ íåïèñàíî¿ óãîäè, äîñÿãíóòî¿ ï³ñëÿ ñìåðò³ ïîïåðåäíèêà Ïàòð³àðõà Ðîìàíþêà. Òîä³ áóëî ñêàçàíî, ùî â
Ñîô³¿ ñëóæèòèìå ëèøå ïàòð³àðõ ªäèíî¿ ïîì³ñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè, ÿêùî òàêà êîëèñü áóäå. ² îñü òîá³ íà, í³ ç
òîãî í³ ç ñüîãî Ê³ð³ëà (Ãóíäÿºâà) ïóñêàþòü ó Ñîô³þ, ³ â³í òàì
ñëóæèòü ìîëåáåíü ç ñâî¿ìè
áàòþøêàìè. Ñóìíî áóëî ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ö³ áàòþøêè â
ìîäíèõ äçþáàòèõ òóôëÿõ, íà
äîðîãèõ «Ìåðñàõ» çà¿æäæàëè
â Ñîô³þ ç³ ñëîâàìè: «Ìè ñ
Ìîñêâè, ïîñìîòð³òº â
ñï³ñîê»... Öå òàê íàñ ãîòóþòü äî ìîñêîâñüêî¿
âåðñ³¿ «ºäèíî¿ öåðêâè»?
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Óêðà¿íñüêà âëàäà ³ Ê³ð³ë óêîòðå çíåõòóâàëè ïî÷óòòÿìè
ì³ëüéîí³â â³ðíèõ ³íøèõ êîíôåñ³é. Ïðèãàäàéìî, äâà ðîêè
òîìó â Ñîô³¿ ïðàâèâ áîãîñëóæ³ííÿ Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ,
àëå òàì áóëè ïðèñóòí³ âñ³ ³íø³
ïàòð³àðõè. À òóò íàâ³òü ïðåäñòàâíèêàì ïðåñè íåâ³ëüíî
áóëî çàõîäèòè. Îñòîãèäëî
ïîâòîðþâàòè ðîñ³ÿíàì, ùî
Êè¿â - íå áóâ ³ íå º «þæíàÿ
ñòîëèöà ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ». Ñèñòåìàòè÷íî ³ç ïðåìèäèòàö³ºþ âêîòðå ðîñ³ÿíè ³ ¿õíº
ïðèõâ³ñòãÿ ïåðåêðó÷óþòü ³ñòîð³þ íà ñâîþ êîðèñòü. Âæå äî
³ðîí³¿ íàëåæèòü ôàêò, ùî çà
³í³ö³ÿòèâîþ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³ÿðõà Ê³ð³ëà 31 ëèïíÿ 2010
ð. â³äáóâñÿ ç¿çä æ³íîê Óêðà¿íè â Êèºâ³, íà ÿêîìó îáðàíî
«Ñîþç Ïðàâîñëàâíèõ Æ³íîê»,
ÿê³ ìàþòü çàõèùàòè ìîñêîâñüêå ïðàâîñëàâ³º â Óêðà¿í³. Íà
ãîëîâó ö³º¿ æ³íî÷î¿ îðãàí³çàö³¿
îáðàíî â³äîìó àíòèóêðà¿íñüêó àêòèâ³ñòêó Íàòàë³þ Â³òðåíêî - ïðîãðåñèâíó ñîö³ÿë³ñòêó.
Â êîðîòêîìó ÷àñ³ ïðî öþ ãîðåçâ³ñíó îðãàí³çàö³þ áóäå
÷óòè, ìàþ íàä³þ, øèðîêî íå
ëèøå â ìåæàõ Óêðà¿íè. Äèâóº
³ îáóðþº, ÷îìó Ïàòð³ÿðõ Ê³ð³ë
ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ò. çâ. «äóõîâíî¿»
ì³ñ³¿ íå ïðèãàäàâ ³ñòîðè÷íî¿
äîâ³äêè, ùî Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³-Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ
â 988 ðîö³, ùî ïåðøèì ìèòðîïîëèòîì ðóñèíîì-óêðà¿íöåì ñòàâ ²ëàð³îí â 1051 ðîö³,
ÿêèé â íàøó öåðêâó âïðîâàäèâ ñïðàâæíèé äóõ õðèñòèÿíñòâà. À ïåðøà çãàäêà ïðî
Ìîñêâó, ÿê ïîñåëåííÿ çíàõîäèìî ùîéíî ï³ä 1147 ðîêîì,
à Ðîñ³þ, ÿê íàçâó ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè ï³ä ê³íåöü 17 ñò. çà
öàðÿ Ïåòðà ²-ãî. Â 1448 ðîö³
íàñòóïèëî â³äîêðåìëåííÿ
Ìîñêîâñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ â³ä
Êè¿âñüêî¿. Íàâ³òü Ìîñêîâñüêà
ìèòðîïîë³ÿ íå áóëà âèçíàíà
Êîíñòàíòèíîïîëåì.
Âàðòî çãàäàòè, ùî â 1589
ðîö³ ñòâîðåíî ñàìîçâàíü÷èé
Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò òà
éîãî âèçíàíî Êîíñòàíòèíîïîëåì (áåç Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿). Çíîâó òàêè ï³äñòóïíî â
1686 ð³ê- íåêàíîí³÷íî ïðèºäíàíî Êè¿âñüêó ìèòðîïîë³þ
äî Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó
³ âðåøò³ â 1919 ð. îãîëîøåíî
Çàêîí Äèðåêòîð³¿ ÓÍÐ «Ïðî
àâòîêåôàë³þ Óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè». Ãîä³ ïîð³âíþâàòè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³ÿðõà (Ãóíäÿºâà), äî øèðîêî çíàíèõ é çàñëóæåíèõ ïðîïîâ³äíèê³â õðèñòèÿíñòâà, ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ
ñìèðåíí³ñòþ, ñêðîìíîòîþ,
ïîêîðîþ ³ íàä³ëåí³ ïîì³òíîþ
Áîæîþ ïðåìóäð³ñòþ. Õòî
ä³éñíî íàä³ëåíèé òàêîþ Áîæîþ ëàñêîþ, öåé ðåàëüíî áà÷èòü çëî, ÿêå ïðîâàäèòü íà

ìàí³âö³ ³ äîáà÷àº äîáðî ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü Áîæó. Íå ìîæíà
â³ðè ïðîïîâ³äóâàòè íåâ³ðñòâîì, à íàñïðàâä³ íå ðîçóì³òè Çàêîíó Áîæîãî òà ³ñòèíè õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³ «Ëþáè áëèæíüîãî, ÿê ñåáå
ñàìîãî», â ö³é â³çèò³ áóëî
â³äñóòíº. Âåëèê³ Ïàòð³ÿðõè, öå
ë³êàð³ ëþäñüêèõ äóø, à ñâÿòèí³ àïòåêè, ÿê³ ë³êóþòü õâîð³
äóø³. Ðîñ³ÿ - íåëåãêèé íàø
ñóñ³ä. ²ñòîð³ÿ íåîäíîðàçîâî
íà ôàêòàõ öå äîâîäèëà. Ìè
ïàìÿòàºìî, ÿê îñîáëèâî â XVII
ñò. ç Êè¿âñüêî¿ Àêàäåì³¿: Äìèòðî Òóïòàëåíêî, Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, ²âàí Ìàêñèìîâè÷,
Ïàâëî Áàðàíîâè÷ òà òèñÿ÷³
³íøèõ äîïîìàãàëî Ðîñ³¿ ñòàòè
íà öèâ³ë³çîâàíèé øëÿõ ðîçâèòêó ³ çà öå Ðîñ³ÿ ñïëà÷óº
íåã³äí³ñòþ.
Íà ìîëåáåí³ 28 ëèïíÿ
2010 ð, íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³, â³äçíà÷àþ÷è þâ³ëåé Õðåùåííÿ Ðóñ³-Óêðà¿íè, Áëàæåííèé Ëþáîìèð ÓÃÊÖ ñêàçàâ ì³æ
³íøèì òàêå: «Íåõàé íàì, õðèñòèÿíàì, âäàñòüñÿ ïðèéíÿòè ³
çä³éñíèòè òå, ùî íàì ïåðåäàëè íàø³ ñëàâí³ ïðåäêè - ìè
ïðèéøëè òóò, ùîáè çàïèòàòè
ñåáå, ÿêèìè íàì áóòè ñüîãîäí³? À â³äïîâ³äü, âëàñòèâî,
äîðîã³ â Õðèñò³, äóæå ïðîñòà,
¿¿ ìîæíà ñêàçàòè äâîìà ñëîâàìè: ìè ìàºìî áóòè ÷åñíèìè
õðèñòèÿíàìè, áî ìè º ñïàäêîºìöÿìè âåëè÷åçíî¿ ³ñòîð³¿.
Â³äçíà÷àþ÷è Õðåùåííÿ Ðóñ³Óêðà¿íè, ïîäèâ³ìñÿ -ãîâîðèâ
Áëàæåííèé - íà êîæíîãî ç
íàñ é çàïèòàéìî, ùî ìè ïóòíüîãî çðîáèëè äëÿ çâåëè÷åííÿ ö³º¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿, ñàìå
â³ä òîãî çàëåæàòèìå íàø ìàéáóòí³é óñï³õ. Ãëàâà ÓÃÊÖ ó
ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ òîðêíóâñÿ âèòîê³â õðèñòèÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, çãàäàâøè ïðî äîëþ ³
íåäîëþ õðèñòèÿíñòâà. Â³í íå
íàçèâàâ í³êîãî ðîçêîëüíèêàìè, àí³ çàãàðáíèêîì, áî öå íå
âïèñóºòüñÿ â åòèêó õðèñòèÿíñòâà.
Êîëè ðîçäóìóþ íàä â³çèòîì Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³ÿðõà
Ê³ð³ëà, ìåí³ ïðèõîäÿòü òàê³
äóìêè. ßêáè òî òàê Ê³ð³ëî ÷è
Êèðèëî ï³äîéíÿâñÿ íà ïºäåñòàë òàêèõ âèæèí õðèñòèÿíñüêîãî ïðîâ³äíèêà. Â³í îáîâÿçêîâî ³ç ãëèáèíè äóø³ ïðîñèâ
áè î ïðîùåíí³, çà âñ³ ñêîºí³
êðèâäè ³ çëî÷èíè, ÿê³ çàçíàëà
Óêðà¿íà â³ä Ìîñêîâ³¿. Öå äîäàëî á éîãî â³çèòó íå ëèøå
øëÿõåòíîñò³, àëå ïåðåäîâñ³ì
áëàæåíñòâà òà õðèñòèÿíñüêî¿
ïîøàíè. ² íà îñíîâ³ öüîãî
ïðîùåííÿ, çàì³ñòü ãîëîñèòè
ïóñòîñëîâ³ÿ ç ùèðîãî ñåðöÿ
ñêàçàòè ñëîâà «...² ïðîñò³òü
íàì.., ÿê ³ ìè ïðîùàºìî íàøèì â³íîâàéöÿì...» Êîëè æ ÿê
íå òåïåð çàñóäèòè çàïîä³ÿí³

êðèâäè êîìóí³ñòè÷íèì ðåæèìîì ÑÐÑÐ ³ âèáà÷èòèñÿ, ùî â
òîìó ðåæèì³ òàêîæ ÐÏÖ ÌÏ
áóëà ïðè÷åòíà äî ÷èñëåííèõ
êðèâä ³ çëî÷èí³â. Àäæå âîíà
áóëà â 1946 ð. ñï³âîðãàí³çàòîðêîþ ë³êâ³äàö³¿ ÓÃÊÖ, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ òèñÿ÷³ íåâèííèõ
ëþäåé çíàéøëîñÿ â òþðìàõ.
Îñü òàêèé ï³äõ³ä Ïàòð³ÿðõà
Ê³ð³ëà íàäàâ áè ³ñòîðè÷íîìó
â³çèòó íà â³÷í³ â³êè òðèâêèé
ñë³ä «Ëþáè áëèæíüîãî...» Â
òàêèõ ñëîâàõ, ñêóï÷åíà âåëèêà íàä³ÿ, â³ä÷àé òà ëàñêà õðèñòèÿíñüêà, ïðèìèðåííÿ. Ïðî
çíà÷åííÿ õðèñòèÿíñüêîãî Ïðîùåííÿ òÿæêî ïåðåäàòè â ñëîâàõ, áî íà Ïðîùåííþ ñïèðàºòüñÿ ñóòü õðèñòèÿíñòâà.
Àëå æ â³äîìî - ãîëîâíà ìåòà
â³çèòó Ê³ð³ëà ìàëà çîâñ³ì ³íøå
çàâäàííÿ. Â³í íàãîðîäæóº òèõ,
ÿê³ íå çãàäóþòü ïðî êðèâäè ³
ïåðåñë³äóâàííÿ, à ÿê³ äáàþòü,
ùîá â Óêðà¿í³ íå ä³éøëî äî
Âñåëåíñüêî¿ öåðêâè. Çðåøòîþ, öå íå áóâ ðåë³ã³éíèé, ÿê
ìè âæå âèùå ñêàçàëè, à ïîë³òè÷íèé â³çèò, íàâ³òü íà çóñòð³÷³
ç ïðåçèäåíòîì ßíóêîâè÷åì
íå áðàâ ó÷àñò³ ìèòðîïîëèò
Âîëîäèìèð, à öå âæå ìÿêî
êàæó÷è íå êîðåêòíî ³ çíåâàæëèâî. Îòæå, ÿê áà÷èìî, ïàòð³àðõ Ê³ð³ë õî÷å íàëàãîäèòè
ïðÿì³ â³äíîñèíè ç óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ. Íàâ³òü â òîð³ê
â³çèò Ãóíäÿºâà áóâ á³ëüø äèïëîìàòè÷íèì. Àäæå òîä³øíÿ
âëàäà íå ñïðèéìàëà éîãî
³ìïåðñüêèõ ³äåé, òîìó â³í
á³ëüøå âèñòóïàâ, ðîáèâ
ãó÷í³ø³ çàÿâè. Ñüîãîäí³ éîìó
íå ïîòð³áíà òàêà ïóáë³÷í³ñòü.
×èìàëî ïèòàíü â³í ìîæå âèð³øóâàòè çà çà÷èíåíèìè äâåðèìà.
Ìè áà÷èìî, ùî Ê³ð³ë õî÷å
ïðîâîäèòè ÿêóñü ë³í³þ,
â³äì³ííó â³ä ò³º¿, ÿêó ïðîâîäèòü êè¿âñüêà ìèòðîïîë³ÿ
Ìîñêîâñüêîãî æ ïàòð³àðõàòó Âîëîäèìèð. Â³äîìî, ùî íîâèé â³çèò Ïàòð³ÿðõà Ê³ð³ëà, öå
ï³äãð³âàí³ ñòàð³ ïðîïðàäÿíñüê³
³äåîëîã³¿, ÿê³ ñèëÿòüñÿ ç Ìîñêâè çðîáèòè òðåò³é Ðèì, à öå
íà ä³ë³ ò³ëüêè äîäàòî äî Ðîñ³éñüêî¿ ïëàíîâàíî¿ íîâ³òíüî¿
³ìïåð³¿ - âèñòóïè Ïàòð³ÿðõà
Ê³ð³ëà. Çðåøòîþ éîãî çàêëèêè íå áóëè ñïðÿìîâàí³ äî
Öàðñòâà Áîæîãî, à ëèøå äî
öàðñòâà ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Ê³ð³ë ÿâíî îïîíóâàâ óêðà¿íñüêèì ïîì³ñíèì öåðêâàì - Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, Àâòîêåôàëüí³é öåðêâ³ òà âîðîæå ñòàâèòüñÿ äî ÓÃÊÖ. Â³í íå âðàõîâóº îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ìåíòàëüíîñò³,
óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè, à ñòàâëÿº ðîñ³éñòâî ïîíàä ãîëîâè
íàøèõ ³ñíóþ÷èõ öåðêîâ. Çâè÷àéíî æ, ò³, ùî ñïîâ³äóþòü ò³
ñàì³ ïðèíöèïè, ùî é Ïàòð³àðõ
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Ê³ð³ë, âîíè çàäîâîëåí³ ç éîãî
â³çèòó,äëÿ íèõ öå ÷åðãîâèé
³ìïóëüñ, ïîòåíö³àë, ùîá
çì³öíèòè ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ ³
â ö³é ïåðåêîíàíîñò³ äàë³ ðîçâèâàòè öþ æ ñàìó ñòðàòåã³÷íó
êîíöåïòóàëüíó ë³í³þ, ÿêó ïðîâàäèòü Ìîñêâà. Âñå-òàêè, íà
ìîþ äóìêó, îðãàí³çàòîðè â³çèòó çàçíàëè ðîç÷àðóâàííÿ ³
ïîðàçêè, öå ï³äòâåðäæóþòü
åêñïåðòè, äóõîâåíñòâî, ð³çí³
³äåîëîãè ³ ìèðÿíè. Íà æàëü,
ìóñèìî âèçíàòè ³ òå, ùî â
íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ º êðàéí³
ùå ïðèõèëüíèêè ºäíîñò³ ç
Ìîñêîâñüêèì ïàòð³àðõàòîì
(âîíè â ìåíøîñò³) ³ º ò³, ÿê³ çà
æîäíèõ îáñòàâèí äî òàêî¿
ºäíîñò³ íå ãîòîâ³ ³ íå õî÷óòü
¿¿ âèçíàâàòè. Öå äâ³ ïîëÿðí³
òî÷êè çîðó ³ «Ðóññêîãî ìèðà»
íå áóäå!? Â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ º ðîçõîäæåííÿ, ïðåçèäåíò Êðàâ÷óê õîò³â ïîì³ñíó
öåðêâó, Êó÷ìà ç ñâîºþ Ëþäìèëîþ ðàäèêàëüíî ïîáîðþâàëè öþ ³äåþ. Þùåíêî çíîâ
ñòàâ ðàäèêàëüíèì ïðèõèëüíèêîì ïîì³ñíî¿ Öåðêâè, òåïåð º ïîâíå çàïåðå÷åííÿ ö³º¿
³äå¿, òîìó ùî õâèëåâî ñàìà
âëàäà íà ÷îë³ ßíóêîâè÷à,
Àçàðîâà ³ Òàáà÷íèêà âîðîæå
ñòàâëÿòüñÿ íå ëèøå äî öåðêîâíèõ ïèòàíü, àëå â ö³ëîìó
äî óêðà¿íñòâà â Óêðà¿í³.
Ïàòð³àðõ Ê³ð³ë âèñòóïàâ çà
òàêèì ñöåíàð³ºì, áî â³í ðîçóì³º, ÿêùî Ðîñ³éñüêà öåðêâà ùå íà ÿêåñü äåñÿòèð³÷÷ÿ
âèïóñòèòü Óêðà¿íó ç ïîëÿ ñâîãî çîðó, òîä³ âæå Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò áóäå â îäíîçíà÷í³é â³äñóòíîñò³ ³ âòðàòèòü
áóäü-ÿê³ ïð³îðèòåòè â Óêðà¿í³.
Êîëè âðàõóâàòè äàí³, ùî íà
îñòàíí³é Âåëèêäåíü â óêðà¿íñüêèõ õðàìàõ ð³çíèõ êîíôåñ³é â³äâ³äàëè ïîíàä 12
ìëí. (25%) óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí, òîä³ ÿê â Ðîñ³éñüê³é
Ôåäåðàö³¿ õðàìè â³äâ³äàëè
ìåíøå 8 ìëí. (6%) ðîñ³ÿí.
Ö³ ÷èñëà º ÿñêðàâèìè ï³äòâåðäæåííÿìè òîãî, ùî øàëüêà
õèòíóëà â öåðêîâíîìó æèòò³
â êîð³ñòü Óêðà¿íè. Öå äîêàçóº ³ òå, ùî ðàçîì ç öåðêâîþ
â³äðîäæóºòüñÿ óêðà¿íñüêà
íàö³ÿ. Òîìó Ê³ð³ë îòðèìàâ ç
Ìîñêâè ïðèêàç çà ÿêîþ ñòðàòåã³ºþ éîìó ä³ÿòè, ùîá íå
âòðàòèòè ëàñîãî êóñêà â Óêðà¿í³. Çàê³í÷èâñÿ â³çèò ³ Ïàòð³ðõà Ê³ð³ëà, â³í ð³øèâ â³äïî÷èòè ï³ñëÿ âåëèêèõ íàïðóæåíü ³ áóäå ðàäèòèñÿ ñåðåä
ñâî¿õ ó Ìîñêâ³, ÿêó äàëüøå
ñòðàòåã³þ ñòîñóâàòè. ÿêó áëàãîäàòü ïîîá³öÿòè, ÿêó ìàí³ïóëÿö³þ çàïðîâàäèòè óêðà¿íñüê³é îòàð³, ùîá ñë³äóþ÷èé â³çèò ïåðåòâîðèâñÿ ó òîðæåñòâî äëÿ ÐÏÖ ÌÏ ³ äëÿ
êåðìàíè÷³â Êðåìëÿ.
ßðîñëàâ ÑÒÅÕ.
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Çàÿâà Ïðîâîäó ÎÓÍ

Ñîëäàòåíêî - ðóïîð ìîñêîâñüêî¿ ïðîïàãàíäè.
Çàÿâè Ãîëîâè ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàìÿò³ Âàëåð³ÿ
Ñîëäàòåíêà ùîäî ïîìèëêîâîñò³ íàãîðîäæåííÿ Ñ. Áàíäåðè ³ Ð.Øóõåâè÷à çâàííÿì Ãåðîé Óêðà¿íè ñâ³ä÷àòü
ïðî òå, ùî ñüîãîäí³øíÿ âëàäà âçÿëà êóðñ íà âèêðèâëåííÿ òà ñïîòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè.
Àíòèóêðà¿íñüêèé ðåæèì ßíóêîâè÷à íàâÿçóº óêðà¿íöÿì ÷óæèé, ðîñ³éñüêèé ïîãëÿä íà âèçíà÷íèõ ïîñòàòåé íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, à äëÿ Ìîñêâè âîðîãàìè º âñ³,
õòî áîðåòüñÿ çà ñâîáîäó Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Î÷åâèäíî, ùî Áàíäåðà ³ Øóõåâè÷ íàâ³òü ï³ñëÿ äåñÿòèë³òü
â³ä ¿õíüîãî âáèâñòâà îêóïàíòàìè ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó äëÿ ³ìïåðñüêî¿ Ðîñ³¿.
Ñîëäàòåíêî ïåðåòâîðþº ²íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàìÿò³
íà ³íñòèòóò ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó òà òà éîãî ³äåéíîãî ñïàäêîºìöÿ - ïóò³í³çìó. Ïðèì³òèâí³ àðãóìåíòè Ñîëäàòåíêà ëè-

BACK TO USSR,
ÀÁÎ
ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
ÂÈÒÈÍÀÍÊÈ
Ç Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀ
²ÑÒÎÐ²¯

Ñüîãîäí³øíÿ âëàäà, ïåðåáóâàþ÷è
â îïîçèö³¿, íåùàäíî êðèòèêóâàëà «ïîìàðàí÷åâèõ» çà íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ
ãóìàí³òàðíîþ ñôåðîþ. Ïðîòå âæå
ïåðø³ êðîêè íîâèõ êåð³âíèê³â äåðæàâè
ïîêàçàëè, ùî öå çàõîïëåííÿ óñïàäêóâàëè é âîíè. Ðîçìîâ ïðî ðåïðåñ³¿,
Ãîëîäîìîð, ÓÏÀ ÷è ³íø³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî ìèíóëîãî â ñóñï³ëüñòâ³ ñòàëî íå ìåíøå, ³ ãîëîâíèìè ¿õ òëóìà÷àìè âèñòóïàþòü íå ïðîôåñ³éí³ ³ñòîðèêè, à âñåçíàþ÷³ ïîë³òèêè.
Íàâ÷åí³ òèì, ùî â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ «ïåðåìîæåöü îòðèìóº âñå», âîíè
âèð³øèëè ïîøèðèòè ñâîþ âëàäó ³ íà
ìèíóëå. Ïî÷èí öüîìó ïðîöåñó çàêëàâ
íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò, ÿêèé âñóïåðå÷ íàóêîâèì äîñë³äæåííÿì, ì³æíàðîäíîìó âèçíàííþ, ð³øåííþ óêðà¿íñüêîãî ñóäó òà ÷èííîìó â Óêðà¿í³ çàêîíó ïóáë³÷íî çàïåðå÷èâ Ãîëîäîìîð
ÿê ãåíîöèä. Îçâó÷åíà íèì «íîâà» êîíöåïö³ÿ ö³º¿ òðàãåä³¿ ç òî÷í³ñòþ äî îñòàííüî¿ êîìè íàãàäóâàëà êðåìë³âñüê³
òåçè ïðî «îáùºº ãîðº» ³ «ïºðºã³áè íà
ìºñòàõ».
Ñòàëî ìîäíèì îö³íþâàòè íàøå ìèíóëå ç òî÷êè çîðó òîãî, íàñê³ëüêè ïîäîáàºòüñÿ âîíî íàøèì ñóñ³äàì. À òàê
ÿê íàøèì ñóñ³äàì âæå ê³ëüêà ðîê³â îé
ÿê ïîäîáàºòüñÿ «åôåêòèâíèé ìåíåäæåð Èîñèô Ñòàë³í», íà ÿêîãî àêòèâíî
ð³âíÿþòüñÿ ñó÷àñí³ ðîñ³éñüê³ ìåíåäæåðè - ïðåìºð òà ïðåçèäåíò, òî ãîâîðè-

÷àòü ³íñòðóêòîðó ðàéêîìó ÊÏÐÑ, à íå íàóêîâöþ òà ùå é
äèðåêòîðó òàêî¿ ñåðéîçíî¿ ³íñòèòóö³¿.
ÎÓÍ ââàæàº, ùî óêðà¿íö³ ìîæóòü ³ ìàþòü äèâèòèñü íà
³ñòîð³þ âëàñíèìè î÷èìà, íå ñëóõàþ÷è ï³äêàçîê òà áðåõí³ ç
áîêó Êðåìëÿ òà éîãî ðó÷íèõ ñîëäàòåíê³â-òàáà÷íèê³â â Óêðà¿í³. ÎÓÍ âèìàãàº â³ä ïðåçèäåíòà ßíóêîâè÷à àáî çâ³ëüíèòè
Ñîëäàòåíêà ç çàéìàíî¿ ïîñàäè Ãîëîâè ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàìÿò³, àáî ïåðåéìåíóâàòè öþ óñòàíîâó íà ô³ë³þ ³íôîðìàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ÔÑÁ Ðîñ³¿ ³ íå òðàòèòè óêðà¿íñüê³
ãðîø³ íà ïîøèðåííÿ ìîñêîâñüêî¿ áðåõí³.
ÎÓÍ çàêëèêàº âñ³õ óêðà¿íö³â ñòàòè íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿
ã³äíîñò³ òà íàö³îíàëüíî¿ ïàìÿò³. Áàíäåðà ³ Øóõåâè÷ - íàçàâæäè áóëè, º ³ áóäóòü ãåðîÿìè äëÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, à âñ³
íàìàãàííÿ ïðîðîñ³éñüêîãî ðåæèìó çàïëÿìóâàòè ¿õíþ ÷åñòü
ïðèðå÷åí³ íà ïîðàçêó. Öå æ ÷åêàº ³ ñàì ðåæèì ßíóêîâè÷à,
áî ìàð³îíåòêè Êðåìëÿ íå ìàþòü ìàéáóòíüîãî ó ö³é äåðæàâ³.
Ñëàâà Óêðà¿í³!
Ïðîâ³ä ÎÓÍ (á).

òè ïðî éîãî çëî÷èíè ñòàëî íåäîðå÷íî.
Òå, ùî ïðî íèõ ãîâîðÿòü íå ëèøå ³ñòîðèêè, àëå é ì³ëüéîíè äîêóìåíò³â òåæ íå
á³äà. Íàéâàæëèâ³ø³ ç öèõ äîêóìåíò³â
äîñ³ ó ñõîâèùàõ ñïåöñëóæá, à íîâèé
êåð³âíèê ÑÁÓ, ÿêèé øâèäêî çðîçóì³â
ñâîº ì³ñöå ³ ðîëü, â ïåðøèé æ äåíü
çàÿâèâ  âñÿ ïðàâäà, ÿêó òðåáà áóëî

áàãàòî ãîâîðèëà ðàäÿíñüêà ïðîïàãàíäà. ² ùî, ïîìîãëî âîíî ¿é? Ïðàâäà,
âèïèðàþ÷è ÿê øèëî ç ì³øêà, ðîç³ðâàëà
íå ò³ëüêè ðàäÿíñüêèé ³ñòîðè÷íèé ì³ô,
àëå é çàâàëèëà óñþ, çäàâàëîñÿ á íåçäîëàííó, ³ìïåð³þ. Äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ
íàóê òàêè çëå â÷èâ ïðåäìåò ³ íå ñïèíÿº
ñâîº¿ ìàðíî¿, àëå àêòèâíî¿ ðîáîòè ³ç
öåíçóðóâàííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.
Á³ëüø³ñòü ëþäåé íå ÷èòàº
³ñòîðè÷íèõ ïðàöü, ìåìóàð³â ÷è
Ïðîòÿãíóò³ «çà âóõà» çì³íè äî ïðîòèì ïà÷å çá³ðíèê³â äîêóìåíò³â.
ãðàìè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÷èíîâíèêè â³ä
¯õ óÿâëåííÿ ïðî ìèíóëå ôîðîñâ³òè çìóñèëè àâòîð³â ïåðåïèñóâàòè
ìóþòüñÿ â øê³ëüí³ ðîêè, êîëè
ï³äðó÷íèêè, íå îôîðìëåí³ íàêàçîì. Òàê
õî÷åø-íå õî÷åø ìóñèø âèâ÷àñàìî, ïîïðè ïåðåõ³ä íà 11-ð³÷íó îñâ³òó,
òè ³ñòîð³þ ÿê îêðåìèé îáîâÿçíà ñàéò³ ÌÎÍ íåìîæëèâî çíàéòè ïðîêîâèé ïðåäìåò. Òîæ â áóäüãðàìó ç ³ñòîð³¿ äëÿ øêîëè - òàì äå âîíà
ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ãîëîâíèì
ìàº áóòè, º ëèøå ôàéëèê ³ç ïðîãðàìîþ
³íñòðóìåíòîì ôîðìóâàííÿ óÿâäëÿ ïÿòèêëàñíèê³â. Âèãëÿäàº, ùî çàëåíü ïðî ìèíóëå º øê³ëüíèé
ðàç â ïîò³ ÷îëà öåíçóðóþòü ³ñòîð³þ ÿê
ï³äðó÷íèê ³ñòîð³¿. Íåäàðìà éîãî
Ðóñ³, òàê ³ êîçà÷÷èíè, ³, çâ³ñíî, - áóðåì³íîä³ â³äíîñÿòü äî àòðèáóò³â äåðíîãî XX ñòîë³òòÿ.
æàâíîñò³ ïîðó÷ ³ç ã³ìíîì, ïðàïîðîì, ãåðáîì. Öå ïðåêðàñíî
â³äêðèòè, âæå â³äêðèòà. Òîáòî - äîñèòü ç ðîçóì³â ³äåéíèé íàòõíåííèê òåïåð³øí³õ
âàñ. Íåìàº äîêóìåíò³â - íåìàº ìèíóëî- «ðåôîðìàòîð³â» Èîñèô Ñòàë³í, ùî îñîãî, º ëèøå óÿâëåííÿ ïðî íüîãî, ÿêå áèñòî áðàâ ó÷àñòü ó òâîðåíí³ ðàäÿíñüìîæíà íàâÿçàòè ÷åðåç ïðîïàãàíäó. Êëà- êîãî êàíîíó ìèíóëîãî. Éîãî «Êîðîòêèé
ñè÷íà ìîäåëü òîòàë³òàðíîãî êîíòðîëþ, êóðñ ³ñòîð³¿ ÂÊÏ(á)» áóâ ñâîºð³äíîþ
âèïðàöþâàíà ³ àïðîáîâàíà âåëèêèìè ìàòðèöåþ, íà áàç³ ÿêî¿ ìàëè ðîçâèâàòåîðåòèêàìè òà ïðàêòèêàìè ³ñòîð³¿ Èîñè- òèñÿ óñ³ ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿
ôîì Â³ñàð³îíîâè÷åì òà Àäîëüôîì Àëî¿- ÑÐÑÐ. Óÿâëåííÿ ïðî ìèíóëå íàøèõ
çîâè÷åì.
ïîë³òèê³â òà ìîæíîâëàäö³â äîñ³ ðåãëàÔëàãìàíîì ïåðåîö³íêè óêðà¿íñüêî¿ ìåíòóºòüñÿ ö³ºþ ìàòðèöåþ, àäæå
³ñòîð³¿ ñòàâ Äìèòðî Òàáà÷íèê, ÿêèé êî- á³ëüø³ñòü ç íèõ íå ÷èòàëè í³÷îãî ³íøîðèñòóºòüñÿ ñâîºþ ïîñàäîþ, àáè íàâÿçà- ãî.
òè ñóñï³ëüñòâó âëàñí³ óÿâëåííÿ ïðî íàøó
Òà ¿õ ÷àñ íåâáëàãàííî ìèíàº. Çà
³ñòîð³þ. Ïåðø³ æ éîãî çàÿâè - ïðî íîâ³ äâàäöÿòü ðîê³â íåçàëåæíîñò³ âèðîñëî
ï³äðó÷íèêè òà ¿õ óçãîäæåííÿ ç ðîñ³éñü- ìàéæå ö³ëå ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí ç ö³ëêîì
êèìè êîëåãàìè. Ïðè öüîìó «³ñòîðè÷íè- ³íøèì óÿâëåííÿì ïðî ìèíóëå. ² ïîïðè
ìè â³äêðèòòÿìè â³ä Òàáà÷íèêà», ÿê³ îáî- òå, ùî ÷àñòî âîíè æèâóòü íà âóëèöÿõ
âÿçêîâî ìàþòü çêîðåãóâàòè ïðîãðàìó Ëåí³íà, Äçåðæèíñüêîãî, Ìîëîòîâà, õîâèêëàäàííÿ ³ñòîð³¿, ñòàëè òåçè, ùî «ãî- äÿòü íà íàâ÷àííÿ ÷è íà ðîáîòó ïîïðè ¿õ
ëîä â Óêðà¿í³ íå áóâ øòó÷íèì», «Ñòàë³í ìîíóìåíòè, âîíè ðîçóì³þòü, ùî âëàäà,
áóâ ïåðåìîæöåì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é», «Áàí- ÿêà çàáðàëà æèòòÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â
äåðà òà Øóõåâè÷  íàöèñòñüê³ êîëàáî- áóëà çëî÷èííîþ. Âîíè ðîçóì³þòü, ùî
ðàíòè». Ñõîæå, äî ðóê äîêòîðà ³ñòîðè÷- òà âëàäà çìîãëà ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïëàíè
íèõ íàóê Äìèòðà Òàáà÷íèêà ïîòðàïèâ ò³ëüêè çàâäÿêè ìîâ÷àííþ á³ëüøîñò³.
ï³äðó÷íèê ³ñòîð³¿, âèäàíèé ó ðîêè éîãî Âîíè ðîçóì³þòü, ùî òàêå çëî á³ëüøå
áóðåìíî¿ ìîëîäîñò³, ðîê³â äâàäöÿòü ïÿòü íå ïîâèííî ïîâòîðèòèñÿ. Ö³ ìîëîä³
òîìó, ÿêèé â³í ñïðèéíÿâ çà íåâè÷åðïíå ëþäè äëÿ ïîë³òèê³â, ùî â³äâåðòî
äæåðåëî äëÿ âëàñíèõ ³ñòîðè÷íèõ ðå- ÷è ïðèõîâàíî íàìàãàþòüñÿ ïîâåðôîðì. Àäæå í³÷îãî íîâîãî ó çàïðîïîíî- íóòè Óêðà¿íó â «ñâ³òëå ìèíóëå»,
âàíîìó íåìàº, ïðî âñå öå äàâíî ³ äóæå ñòàëè «âòðà÷åíèì» ïîêîë³ííÿì.
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Äëÿ ìàéáóòíüîãî Óêðà¿íè âîíè æ ñòàþòü ãåíåðàö³ºþ íàä³¿. Òîæ, àáè ¿õ ëàâè
íå ïîïîâíþâàëèñÿ ç êîæíèì ðîêîì,
ñë³ä «â³äêîðåãóâàòè» óÿâëåííÿ ïðî ìèíóëå ó ï³äðîñòàþ÷èõ óêðà¿íö³â. Öþ ì³ñ³þ
âçÿâ íà ñåáå Äìèòðî Òàáà÷íèê.
1 âåðåñíÿ ó Äåíü çíàíü ñîòí³ òèñÿ÷
ïÿòèêëàñíèê³â ïî÷íóòü çíàéîìñòâî ³ç
ìèíóëèì ñâîãî êðàþ ÷åðåç ï³äðó÷íèêè
ï³ä íàçâîþ «Âñòóï äî ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè». ²
õî÷ öÿ êíèæêà íå ì³ñòèòü ³ íå ïîâèííà
ì³ñòèòè âåëèêîãî îáºìó ³ñòîðè÷íî¿
³íôîðìàö³¿, ñàìå âîíà ôîðìóâàòèìå
ïåðø³ óÿâëåííÿ ïðî ìèíóëå ó øêîëÿðèê³â. Òîæ âàæêî ïåðåîö³íèòè ¿¿ çíà÷åííÿ. Öüîãîð³÷í³ ïÿòèêëàñíèêè áà÷èòèìóòü äåùî ³íøó êàðòèíó ìèíóëîãî,
ÿê ¿õí³ íà ð³ê ñòàðø³ äðóç³. Òîæ ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ, ùî ³ ÷îìó ïðèáðàëè ³ç ï³äðó÷íèê³â äëÿ 5-òîãî êëàñó. Íå
ìåíø ö³êàâèì áóäå çÿñóâàòè, ÿê öå
áóëî çðîáëåíî.
Çì³íè äî øê³ëüíèõ ïðîãðàì ³ñòîð³¿
âíîñÿòü ïåð³îäè÷íî, àäæå ç êîæíèì
ðîêîì äåäàë³ á³ëüøå ñòàº ïîä³é, ùî
ñòàëè ³ñòîð³ºþ, íå çóïèíÿþòü ñâîº¿ ðîáîòè ³ñòîðèêè  â³äíàõîäÿòü íîâ³ ìàòåð³àëè ÷è êîíñòðóþþòü íîâ³ ö³êàâ³ êîíöåïö³¿. Ïðè öüîìó ïðîöåäóðà âíåñåííÿ
çì³í º äîâîë³ òðèâàëîþ. ¯é ïåðåäóþòü
òðèâàë³ äèñêóñ³¿ â íàóêîâèõ êîëàõ, íà
ÿêèõ âëàñíå é àïðîáóþòüñÿ ò³ ÷è ³íø³
áà÷åííÿ ÷è óòî÷íåííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè äèñêóñ³¿ ñë³äóþòü áþðîêðàòè÷í³ êðîêè ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè - ïðîïîçèö³¿
ùîäî çì³í ÷è óòî÷íåíü îáãîâîðþþòüñÿ
íà ðîáî÷èõ ãðóïàõ, íàðàäàõ, ïîò³ì 
êîëåã³¿ ÌÎÍ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â
ì³í³ñòåðñòâà, ³ñòîðèê³â òà âèêëàäà÷³â,
ìåòîäèñò³â. Âëàñíå çà ðåçóëüòàòàìè
öüîãî îáãîâîðåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ ÷è
³íø³ çì³íè òà óòî÷íåííÿ äî ïðîãðàìè,
ÿê³ íà îñòàííüîìó åòàï³ îôîðìëþþòüñÿ
ó â³äïîâ³äíèé íàêàç ì³í³ñòðà. Òàêèì
÷èíîì, â õîä³ òðèâàëèõ ïóáë³÷íèõ, ÷àñîì äîâîë³ ãîñòðèõ äèñêóñ³é, ï³ñëÿ íàðàä çà ó÷àñòþ ìàéæå òðüîõñîò ³ñòîðèê³â
òà â÷èòåë³â ³ñòîð³¿ ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ
òðèâàëîãî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
(ïðîåêò ïðîãðàìè ï³ñëÿ êîëåã³¿ äî íàêàçó ì³í³ñòðà ïðîéøîâ äâîì³ñÿ÷íå ïóáë³÷íå ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ) áóëî
ïðèéíÿòî îñòàíí³ çì³íè äî ïðîãðàìè â
2009 ðîö³.
Ïðîòå ö³º¿ ïðîãðàìè, ÿêà ñòàëà ðåçóëüòàòîì ðîáîòè áàãàòüîõ ³ñòîðèê³â,
ïåäàãîã³â òà ìåòîäèñò³â, âæå ÷îìóñü
íåìàº íà ñàéò³ ì³í³ñòåðñòâà. Òóò, ñåðåä
ïðîãðàì ³ç ³íøèõ ïðåäìåò³â, âèâ³øåíî
ëèøå ïåâíèé òåêñò, ÿêèé ïîïðè òå, ùî
çà ôîðìîþ ñõîæèé íà ïðîãðàìó êóðñó
Âñòóï äî ³ñòîð³¿ ó 5 êëàñ³, í³êîëè íå
îáãîâîðþâàâñÿ ïóáë³÷íî. Í³äå íå ïî-

â³äîìëÿëîñÿ ïðî éîãî ðîçãëÿä êîëåã³ºþ
³ í³õòî íå áà÷èâ íàêàçó ì³í³ñòðà.
Íå ìåíø ö³êàâèì º ñïîñ³á äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè ïðîãðàìè äî
àâòîð³â ï³äðó÷íèê³â, ÿê³ ìàëè â³äïîâ³äíî
àäàïòóâàòè ñâî¿ òåêñòè. Ïðî öå ðîçïîâ³â
â ³íòåðâþ Óêðà¿íñüê³é ïðàâä³ Â³êòîð
Ìèñàí: «Îñòàííÿ ðåäàêö³ÿ ïðîãðàìè
çàòâåðäæåíà ÌÎÍ â 2005 ðîö³ ³ â³äêîðèãîâàíà â 2009. ¯¿ àâòîð - Â³òàë³é Âëàñîâ.
Õòî âíîñèâ çì³íè äî öüîãîð³÷íî¿ ïðîãðàìè, ìåí³ íå â³äîìî. Ó òåëåôîííîìó
ðåæèì³ ðåäàêòîð âèäàâíèöòâà íàçâàëà
ö³ çì³íè. Ñâîãî òåêñòó ç ïðàâêàìè ÿ òàê
³ íå áà÷èâ». Òîæ äèñêóñ³¿ òà â³äïîâ³äí³
áþðîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè â òåðì³íîâîìó ïîðÿäêó çàì³íåí³ íà çâè÷íå äëÿ ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â òåëåôîííå ïðàâî.
À òåïåð ïðèäèâ³ìîñÿ, ÿê³ «çì³íè»
âíîñèëèñÿ äî ïðîãðàìè òàêèì íàõàáíèì
÷èíîì. Ñëîâî «çì³íè» çóìèñíî ïèøó â
ëàïêàõ, àäæå ìîâà ìîæå éòè ëèøå ïðî
îäíó çì³íó - ïðèéíÿòèé ó ñâ³òîâ³é ³ñòîð³îãðàô³¿ òåðì³í «Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà»
çíîâó çàì³íèëè íà ïðèäóìàíèé ñòàë³íñüêèìè ïðîïàãàíäèñòàìè «Âåëèêà
â³ò÷èçíÿíà â³éíà». ²íøå  ïðîñòî âèëó÷èëè. Ï³ñëÿ òàêèõ «âèòèíàíîê» ç ïðîãðàìè ³ñòîð³¿ äëÿ 5-òîãî êëàñó çíèêëè íàñòóïí³ òåìè: «Óêðà¿íñüê³ ñ³÷îâ³ ñòð³ëüö³.
Ìèñòåöüêà òâîð÷³ñòü óêðà¿íñüêèõ ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â»; «Çàõ³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³
â ì³æâîºííèé ïåð³îä»; «Âåëèêèé òåðîð.
Ðåïðåñ³¿»; «Óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ
â ðîêè â³éíè (ÎÓÍ òà ÓÏÀ)»; «Çàâåðøåííÿ â³éíè, ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä, ïðèäóøåííÿ âèçâîëüíîãî ðóõó»; «Äèñèäåíòè»; «Íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèé ðóõ
19801990-õ ðîê³â». Òîæ âèòèíàíêè áóëè
íå âèïàäêîâèìè, à ðîáèëèñÿ ï³ä êóòîì
çîðó âèëó÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî áîðîòüáó óêðà¿íö³â çà íåçàëåæí³ñòü òà ¿¿ ïðèäóøåííÿ îêóïàíòàìè.
Öÿ òåíäåíö³ÿ ÷³òêî ïðîãëÿäàºòüñÿ,
÷àñîì íàâ³òü â áðóòàëüí³øîìó âèãëÿä³,
íå ò³ëüêè â ïðîãðàì³, àëå é ó «àäàïòîâàíèõ» òåêñòàõ ï³äðó÷íèê³â, ç ÿêèõ âèëó÷åíî ùå é ³íôîðìàö³þ ïðî á³é ï³ä Êðóòàìè,
òåðì³í «øòó÷íèé Ãîëîäîìîð», òåêñòè òà
³ëþñòðàö³¿ ïðî ÓÏÀ òà Ïîìàðàí÷åâó ðåâîëþö³þ. ßê ñâ³ä÷èòü â ñâîºìó ³íòåðâþ
âæå çãàäóâàíèé àâòîð ï³äðó÷íèêà Â³êòîð
Ìèñàí, âíåñåíî çì³íè íàâ³òü ó òåêñòè,
ùî ñòîñóþòüñÿ êîçàöüêèõ ÷àñ³â. Á³ëüø³ñòü
ïðàâîê òîðêàëèñÿ ïîë³òèêè Ðîñ³¿ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ¿õ ìåòîþ áóëî ñôîðìóâàòè íåàãðåñèâíèé îáðàç íàøî¿
ï³âí³÷íî-ñõ³äíî¿ ñóñ³äêè. Óêðà¿íö³ ìàþòü
çàáóòè ÷îìó ñîòí³ ðîê³â ïåðåáóâàëè ó
êîëîí³àëüíîìó ÿðì³. ×è íå äëÿ òîãî, àáè
íå ïîì³òèòè éîãî â³äíîâëåííÿ?
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Ùî ö³êàâî, íà ñàéò³ ÌÎÍ, äå ðîçì³ùåí³ ïðîãðàìè ³ç âñ³õ ïðåäìåò³â, ñïðîìîãëèñÿ ïîñòàâèòè ïðîãðàìó ç ³ñòîð³¿
ëèøå äëÿ 5 êëàñó. Î÷åâèäíî, çàáðàòè
³ñòîðè÷í³ ôàêòè ³ç íàñòóïíèõ ðîê³â çàéìàº ó ÷èíîâíèê³â á³ëüøå ÷àñó. Àëå,
ùîá ïîòðàòèòè ÷àñ íà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íîãî ³ ôàõîâîãî îáãîâîðåííÿ, ï³äãîòîâêè íàêàçó  òàêîãî ìàáóòü ³ â äóìêàõ
íå áóëî. ² ùî ìè ìàºìî òåïåð - çà
äçâ³íêîì çâåðõó àäàïòîâàí³ ï³äðó÷íèêè äî íåçàêîííî¿ ïðîãðàìè (íàãàäàºìî
 íàêàçó í³õòî íå áà÷èâ). ² âñå - çà
ïîáàæàííÿì îäí³º¿ îñîáè, ÿêà ïðåòåíäóº íà ðîëü îãîëîøóâà÷à ºäèíî ïðàâèëüíî¿ âåðñ³¿ ³ñòîð³¿.
Êîëè ÷èòàºø, ÿê ³ ÿê³ çì³íè âíîñÿòüñÿ â íàø³ ï³äðó÷íèêè ³ñòîð³¿, âàæêî
ïîçáàâèòèñÿ íàâÿçëèâîãî â³ä÷óòòÿ äåæàâþ. ² ñïðàâä³, âñå öå âæå áóëî. Ñîâêîâ³ çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì ïñåâäîðåôîðìè ñâ³ä÷àòü ïðî ðåòðîãðàäñòâî íîâî¿ âëàäè, ¿¿ íåçäàí³ñòü âèðâàòèñÿ ³ç
ïîëîíó ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî, à îòæå
 ïðî ¿¿ áåçïåðñïåêòèâí³ñòü.
Â ì³í³ñòåðñòâà çàâæäè çàëèøèòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü ïî÷àòè âîëàòè íà «íåñïðàâåäëèâó êðèòèêó» ³ ïîñèëàòèñÿ íà ÿê³ñü
íîðìàòèâí³ àêòè ùîäî ïåðåõîäó íà 11ð³÷íå íàâ÷àííÿ. Àëå, çì³íà îáñÿãó ìàòåð³àëó, ÿêèé âèâ÷àºòüñÿ â ïåâíîìó
êëàñ³, íå ïåðåäáà÷àº àäì³í³ñòðàòèâíîãî âèëó÷åííÿ ÿâèù, äåðæàâ, ðóõ³â, ïîñòàòåé ÷è íàâ³òü ðîê³â ³ äåñÿòèë³òü ³ç
íàøîãî ìèíóëîãî. Âèãëÿäàº, ùî ïîïðè
ïàôîñ íîâîãî ì³í³ñòðà îñâ³òè, âèéòè ³ç
«íîâèìè» ï³äõîäàìè äî ³ñòîð³¿ íà ïóáë³÷íå ôàõîâå îáãîâîðåííÿ â³í áî¿òüñÿ.
Áî ìèíóëå íå ìîæíà çàòåðòè. Íå ìîæíà çíîâó çàêðèòè âæå â³äêðèò³ àðõ³âè,
íå ìîæíà ñïàëèòè îïóáë³êîâàí³ äîêóìåíòè, íå ìîæíà âèòðàâèòè ïàìÿòü.
²ñòîð³þ ðîçïîâ³äàþòü íå ëèøå ï³äðó÷íèêè, à é íàâ³òü çàêëîïîòàí³ ðîáîòîþ
áàòüêè. ² íàâ³òü, ÿêùî õòîñü ïðîáóº
ïåðåïèñàòè ï³äðó÷íèê  â³í íå íàêàæå
«ñòóëè ïåëüêó» íàøèì ä³äàì ³ áàòüêàì.
Íå íàêàæå íàâ³òü óñ³ì â÷èòåëÿì.
Îòæå - íàøà ³ñòîð³ÿ íå çíèêíå. ² ùå
ðàç íàâ÷èòü, ùî ìèíóëå ìîæíà ïîâòîðèòè â ñüîãîäåíí³ ëèøå ÿê ôàðñ. Íèí³
 ìè º ñâ³äêàìè ïåðøèõ àêò³â ïîñòàíîâêè öüîãî ôàðñó. À â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ òå, â ÿê³é äåðæàâ³ íàì æèòè 
â êàðèêàòóðíîìó ÑÐÑÐ ÷è â ïåðñïåêòèâí³é äåìîêðàòè÷í³é êðà¿í³  çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä âëàäè, àëå é â³ä ¿¿
ãðîìàäÿí.
Âîëîäèìèð ÂßÒÐÎÂÈ×,
³ñòîðèê.

âåðåñåíü, 2010
ÁÅÑ²ÄÈ Ç ÄÐÓÇßÌÈ

ÕÐÈÑÒÎÑ
Ïðîäîâæ øåñòè ðîáî÷èõ äí³â ÒÐÈªÄÈÍÈÉ ÁÎÃ ñòâîðèâ ÑÂ²Ò-âñåëåííó.
Ó ïåðø³ òðè  äóõîâíèé-àíãåëüñüêèé,
à òîä³  ìàòåð³àëüíèé íà çåìë³. Ð³çíèöÿ ì³æ íèìè ò³ëüêè çîâí³øíÿÄÓÕÎÂÍÎ-ìàòåð³àëüíà. Àëå...
Àíãåë-çì³é ïðèãëÿäàâñÿ, ÿê â ê³íö³
øîñòîãî äíÿ ÒÂÎÐÅÖÜ îñîáëèâî
ï³êëóºòüñÿ Àäàìîì-ëþäèíîþ, ïðèâîäèòü çâ³ð³â äëÿ íàçèâàííÿ, ç ðåáðà éîãî
ñòâîðèâ ïîäðóãó-æ³íêó ªâó, ³ òóò ùîñü
íåãîæå ñîá³ íàäóìàâ. Ñïîêóñèâ íîâè÷êà ªâó ñïðîáóâàòè çàáîðîíåíèé ¿ì â
ðàþ îâî÷ äîáðà-çëà. ¯ëè ç Àäàìîì 
îïèíèëèñü ãð³õîâíî íà çåìë³ ì³æ çâ³ðÿòàìè. ² òóò ïî÷àëîñÿ ìóäðóâàííÿ ëþäèíè ïðî ñâîº ïðèçíà÷åííÿ íà çåìë³,
ï³äñèëåíå çì³ºì.
ÁÎÃ âäèõíóâ æèòòÿ ëþäèí³, ùîá áóâ
Éîìó êîíòàêòîì íà çåìë³ ³ ï³êëóâàâñÿ
òâàðèíàìè. Ùî ïõíóëî çì³ÿ íà ãð³õ,
âãàäóâàòè òðóäíî, àëå öå áàãàòî íàïàêîñòèëî â ³ñíóâàíí³ ñòâîðåíîãî íà çåìë³.
ÁÎÃ áà÷èâ ñë³äè ëþäñüêîãî ãð³õîïàä³ííÿ, ñàì³ ëþäè âæå ïî ð³çíîìó ¿õ çàïèñóâàëè (òàêèé ì³é ïåðåêëàä Ã³ëãàìåøà
çà 4 òèñÿ÷îë³òòÿ äî Ñïàñèòåëÿ).
Äðàìà íàøî¿, ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿, â
òîìó, ùî ëåãêî çàáóâàºìî ÏÐÀÂÄÓ.
ÁÎÃ º ÄÓÕ - ÄÆÅÐÅËÎ ÑÂ²ÒËÀ é ÆÈÒÒß, ÎÑÍÎÂÀ ÄÎÁÐÀ-ÍÀÄ²¯-ËÞÁÎÂÈÂ²ÐÈ, ³ îñîáëèâî äëÿ íàñ, çáàëàìó÷åíèõ çì³ºì íà çåìë³. Òåïåð ìè Ïðàâäó
ÁÎÆÎÃÎ æèòòÿ ïåðåêðèâàºìî ð³çíèìè
÷àñîâèìè âèòðèáåíüêàìè, ïîä³áíèìè
äî ôàíòàñòè÷íèõ îá³öÿíîê ñïîêóñè çì³ÿ
ùå òîä³, â ðàþ.
Ñàìà ñïîêóñà çì³ÿ òåïåð  ãîðäèé
çíàê ÿêî¿ñü ëþäñüêî¿ äîñòîéíîñòè. Âçàãàëüíîìó ëþäè òåïåð ³ñíóþòü íà çåìë³
ï³ä çíàêîì ò³ëüêè ïàíóâàòè, íàñèëóâàòè, çëîä³ÿòè, íàä êèì? Íåìà òóò
á³ëüøå í³êîãî ç äóõîì æèòòÿ! Çíà÷èòü
íàä ñâî¿ìè, ëþäüìè!!! Â³ä ÂÀÂÈËÎÍÓ
ìîæå ç ÿêèìèñü ïîçíàêàìè, àëå...
Äèâí³ òèñÿ÷îë³òòÿ ïðîéøëè òàê íåÿñíî, íåçðîçóì³ëî, áóðíî, çëîáíî,
íåïðèðîäíüî, ùî ãîä³ òåïåð ñïîê³éíî
ñïðèéìàòè âñå ÿê ïðàâäó, ³ñòîð³þ òàêîãî ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ íà çåìë³. Ó
ïîâí³ ÷àñó ç³éøîâ ëþäèíîþ íà çåìëþ
Ñïàñèòåëü - Ñèí Áîæèé  Õðèñòîñ,
â³äïîêóòóâàâ íà Ãîëãîô³ ãð³õ ïåðâîðîäíèõ, â³äêðèâàþ÷è íàùàäêàì äâåð³
äëÿ ïîâîðîòó äî æèòòÿ â íåá³, ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ. Àëå âîíè, òåïåð â á³ëüøîñò³
ïî ð³çíîìó õðèñòèÿíè, ïðîâîäÿòü ñâîº
ïàíóâàííÿ íà çåìë³ ç³ çíàêîì çì³ÿ.
Òåïåð, ï³ñëÿ òèñÿ÷³ ë³ò òóò,
³ç õâèëþâàííÿì äóìàþ,
×îìó ìè é äîñ³ ì³æ áåçäóõîâíèìè
òâàðèíàìè çåìë³?
Ó ïîâí³ ÷àñó ç³éøîâ Ñèí Áîæèé Õðèñòîñ, â³äïîêóòóâàâ
Ãð³õ ïðàðîäè÷³â, â³äêðèâ äâåð³
ïîâîðîòó äî ðàþ.
À õðèñòèÿíàì öå çðîáèëîñü
âæå íåçðîçóì³ëèì,
Íîâó âåðñ³þ â³ðè-êîíòàêòó
ç ÁÎÃÎÌ-ÒÂÎÐÖÅÌ
Ïðèäóìàëè â Ðèì³, Ìîñêâ³
òà òðîõè âñþäè. Àì³íü.
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ÎÂÎ×
ÄÎÁÐÀ-ÇËÀ
Ðàéñüê³ äóõîâí³ ³ñòîòè éîãî íå çíàþòü,  öå ïîæèâà âñ³õ ìàòåð³àëüíèõ
³ñòîò íà çåìë³. Âäèõíóâøè Àäàìîâ³, ìàòåð³àëüí³é ³ñòîò³, äóõ æèòòÿ ÁÎÃ çðîáèâ
êîíòàêò äóõîâíîãî ç ìàòåð³àëüíèì â
æèòò³, îñîáëèâî íà çåìë³.
Â ëþäñüêîìó æèòò³, öÿ äóõîâíà ïðèêìåòà ïîâåä³íêè çðàçó çàì³òíà ïðè òðàêòóâàíí³ ñóòòºâîãî. Îâî÷ äîáðà-çëà 
ïîæèâà âñ³õ ñòâîð³íü çåìë³ ³ õî÷ ïîâåðõîâíî ñïðèéìàºòüñÿ âñþäè ïî ð³çíîìó.
Îäèíîêà ëþäèíà ìàº äàð áà÷èòè é ðîçóì³òè âñå ïî ñóò³. ßêùî öüîãî íå ðîáèòü
 ñòàº ïðÿìî ïðîòè ÁÎÃÀ, áî Â³í, âäèõíóâøè ëþäèí³ äóõ æèòòÿ  ïðÿìèé
êîíòàêò ç Áîãîì íà çåìë³, çàáîðîíèâ
íàâ³òü íàáëèæóâàòèñü äî îâî÷ó.
Íåïðèðîäíüî ïðèì³íþâàí³ ôàêòè
ëþäñüêîãî âæèâàííÿ çàáîðîíåíîãî îâî÷à íà çåìë³, çðîáèëè ö³ëèé ëàíöþã ãð³õ³â
ïðÿìî  ïðîòè ÁÎÃÀ-ÒÂÎÐÖß Âñåëåííî¿. Íåçðîçóì³ëèõ, øê³äëèâèõ, íåäîðå÷íèõ, ãð³øíèõ. À òàê æå ïðîñòî âëàøòóâàâ óñå Ãîñïîäü äëÿ æèòòÿ òâîð³ííþ íà
çåìë³, ó Âñåñâ³ò³.
Ëþäèí³ ³ç ñàìèì îâî÷åì íàêàïàëî.
¯ äà é îã î ï å ð å ð î ä è ëà - ï î ø ê î ä è ëà
á³ëüø³ñòü ñâ³äîìîñòè, ³ ñàì³ ëþäè äîñ³
íå ìîæóòü çðîçóì³òè, ùî ñòàëîñÿ â ðàþ
ï³ñëÿ ïðîáóâàííÿ çàáîðîíåíîãî îâî÷à.
Ñèí Áîæèé, ÕðèñòîñÑïàñèòåëü â³äïîêóòóâàâ íà Ãîëãîô³ ëþäñüêó ðàéñüêó
ïðîâèíó, à ëþäè, â ö³ëîìó ïåðâ³ñíó
ñïîêóñó äàëüøå ³ñïîâ³äóþòü. Òåïåð äåñÿòêè ãðóï ð³çíèõ õðèñòèÿí, ò³ëüêè ñâîºþ
ïðàâäîþ ïðèêðèâàþòü çë³-ä³¿  âîðîæíå÷³, á³éêè, áðàòîâáèâñòâà, íàâ³òü ö³ë³
â³éíè. ² çà ùî á öå? Çà ÿêóñü ãð³øíó
äîñòîéí³ñòü íà çåìë³?
ßê ðàíåíüêî ó ðàþ ñïîêóñèâ çì³é
ªâó, òàê âîíî òðèìàºòüñÿ ì³æ ëþäüìè
äîñ³ íà çåìë³. Áîæå äóõîâíå ï³äíåñåííÿ
Àäàìà íå âèòðèìàëî ï³äëåñëèâèõ ñïîêóñ çì³ÿ ³ ñêîðî ï³øëî êîñÿêîì ó
ñâ³äîì³ñòü. ² ïðîäîâæóº äîñ³ ïðîöâ³òàòè
íà çåìë³ ñòîë³òòÿìè.
Çì³é, áà÷èìî, â çàãàëüíîìó óäà÷íî
çàïëóòàâ ñâ³äîì³ñòü ëþäèíè. Ñëîâà Áîæ³
â ðàþ ëþäèí³ ïðî òâàðèíè íà çåìë³ 
ï³êëóéòåñÿ íèìè, ãîñïîäàðþéòå, ëåãêî
çàì³íèòè íà ïàíóéòå. ×îãî òàì çì³é
øóêàâ óãàäàòè òðóäíî, àëå çíàéøîâ ñâ³é
óïàäîê. À ëþäè ïðèíÿëè â³ä íüîãî öþ
ìóäð³ñòü ³ ïàíóþòü íà çåìë³ âæå ö³ëèìè
òèñÿ÷îë³òòÿìè. À ùî íåìà íàä êèì ³íøèì
íà çåìë³, òî â³ä ÷àñó Âàâèëîíñüêî¿ Âåæ³
íàä áëèæí³ìè ïî ö³ë³é çåìë³. Òóò  ñóòü
³ñòîð³¿ òèñÿ÷îë³òí³õ ëþäñüêèõ áóøóâàíü
ïî çåìë³ ç àðîãàíòíîþ çíåâàãîþ ÁÎÃÀ,
Òâîðöÿ ÂÑÅËÅÍÍÎ¯.
Ëþäñüêà òðàãåä³ÿ-äðàìà â òîìó, ùî
ïîâí³ñòþ îáäàðîâàíà áóòè êîíòàêòîì
ÁÎÃÀ ç ìàòåð³àëüíèìè òâàðèíàìè çåìë³,
âîíà çàïëóòàëàñü ó çì³ºâèõ ôàíòàç³ÿõ, ³
ïîòÿãíóëà òóäè ëþäèíó. Ñàì â³í òåïåð ó
ï³äçåìåëë³ çà ñïîêóñó, à ëþäè â
á³ëüøîñò³ êðèâî àëå ãîðäî ãóëÿþòü ïî
çåìë³.
Ãîñïîäè ÁÎÆÅ íàø,
Íå êàðàé, à ïðîñòè ³ ïîìèëóé
áåçòàëàííèõ íà äîáðå ¿õ
íàñòàâëåííÿ. Àì³íü.
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ÆÈÒÒß

Â ê³íö³ øîñòîãî äíÿ òâîðåííÿ ñâ³òó,
ÁÎÃ âäèõíóâ Àäàìîâ³ - ëþäèí³ æèòòÿ,
äëÿ êîíòàêòó ç ìàòåð³àëüíèì âæå ³ñíóþ÷èì íà çåìë³ ³ çàáîðîíèâ éîìó òîðêàòèñÿ îâî÷³â äîáðà-çëà äëÿ òâàðèí. Çì³é
áà÷èâ, ÿê Áîã ï³êëóâàâñÿ ëþäèíîþ, ³
ùîñü íåãîæå çäóìàâ, ï³äñóíóâ íîâè÷êó
ªâ³ ñïîêóñó  ñïðîáóâàòè òîé îâî÷.
Çÿâèâñÿ ïåðâîðîäíèé ãð³õ ³ ëþäè
âòðàòèëè ðàéñüêå æèòòÿ. Íà çåìë³ ëþäè
÷îìóñü çðàçó çì³íèëèñÿ. Ïî÷àëè ä³ëèòèñÿ, âîðîãóâàòè, áèòèñÿ, ôàíòàçóâàòè,
äî áîãà ë³çòè (ó Áàáèëîí³) ³ âèðîáëÿòè
âñÿê³ ñâî¿ ÷óäàñ³¿.
²ñòèíè ïðîñò³, âæå â³ä ìèíóëèõ òèñÿ÷îë³òü ëþäè íå ìîæóòü çðîçóì³òè, ùî
òàêå ÆÈÒÒß íà ð³âí³ ¿õ ³ñíóâàííÿ â
ÁÎÆÎÌÓ êðóç³. Àíãåëè ³ çâ³ð³ íà çåìë³,
â âîä³ ³ ïîâ³òð³  öå äóæå äîáðå ðîçóì³þòü ³ ùàñëèâî çàäîâîëåí³. Çì³é òîä³
çàïëóòàâñÿ, ³ ãðèçå ñîá³ ë³êò³ ó ï³äçåìåëë³. À ëþäè?
Ëàñêàâèé Òâîðåöü äî âèáðàíö³â
Ñâî¿õ ó ïîâí³ ÷àñó ïîñëàâ Ñèíà Ñâîãî,
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ùîá ïîëàãîäèâ ïëóòàíèíó. Ïîÿâèëîñü ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ íà
çåìë³, à ëþäè ìàéæå í³÷èì íå çì³íèëèñü. Ñâàðÿòüñÿ, áþòüñÿ, ïðîêëèíàþòüñÿ, âåëè÷àþòüñÿ, íàâ³òü Áîãà òóëÿòü
äî òàêîãî. Õðåñíà æåðòâà Ñïàñèòåëÿ, â
á³ëüøîñò³ ò³ëüêè äëÿ íèõ ïðèêðàñà.
Â çàãàëüíîìó, äóõîâíèé ð³âåíü-ñòàí
ëþäèíè íà ñüîãîäí³ äóæå-äóæå íèçüêèé, ïðèêðèòèé ò³ëüêè çîâí³øíèìè ïðèêðàñàìè. Îñíîâíà äðàìà â òîìó, ùî
â³ðí³ öüîãî íå çíàþòü, íå ðîçóì³þòü,
íàâ³òü íå ï³äîçð³âàþòü.
À öå æ îñíîíå äæåðåëî ëþäñüêîãî
æèòòÿ íà çåìë³. Äî ñüîãîäí³! Íå ôîðìàëüí³ óìîâè ÷è ÿê³ñü ïðàâèëà, à æèâèé, ñåðäå÷íèé êîíòàêò ç Òâîðöåì
Æèòòÿ  ÁÎÃÎÌ-Äæåðåëîì æèòòÿ. À
ÿêðàç öüîãî áðàêóº â ëþäñüêîìó ³ñíóâàíí³ íà çåìë³  íåáåñíîãî êîíòàêòó ç
ÁÎÃÎÌ, â³ä ¿äè òîãî çàáîðîíåíîãî îâî÷à â ðàþ.
Äðàìà â äîâãèì ëþäñüêèì áóðíèì ³
íåäîðå÷íèì ãóëÿííÿì ïî çåìë³, ó íåðîçóì³íí³ ö³º¿ äð³áíî¿ ïîìèëêè (à ìîæå
â ðàþ â³ä çîâí³ ï³äñòàâëåíî¿ äðóçÿìè)
â òîìó, ùî çì³é ìàáóòü çíàâ, ùî ï³äñîâóâàâ ªâ³ â ðàþ ³ íàëåæíó íàãîðîäó
îäåðæàâ çà òå â³ä Òâîðöÿ ó ï³äçåìåëë³.
Íå êîí÷å çë³, à íàâ³òü ëåãêîâàæí³ â÷èíêè, áóâàþòü âñþäè.
Ùî àíãåë çì³é çðîáèâ ç ëþäèíîþ,
ÿâíî  êàðèã³äíå,
Àëå é ëþäèíà-ªâà ïîë³çëà
ó ÷óæèé ãîðîä.
Ëàñêàâèé ÁÎÃ ïðîñòèâ
¿ì ïåðâîðîäíèé ãð³õ,
² â ïîâí³ ÷àñó ç³éøîâ íà çåìëþ
ëþäèíîþ Ñèí Áîæèé,
Â³äïîêóòóâàâ íà õðåñò³
ãð³õ ïðàðîäè÷³â.
Àëå ëþäè â îñíîâíîìó
çàëèøèëèñü ïðè çì³ºâîìó
Ãð³õîïàä³íí³ íà çåìë³.
² æåðòâà Ñïàñèòåëÿ
Ïîìîãëà íåáàãàòî.
Ïðîñòè Ñïàñèòåëþ
Íàì íåäîñòîéíèì. Àì³íü.
Ñåðã³é Ê²ÍÄÇÅÐßÂÈÉÏÀÑÒÓÕ²Â + àðõèïðåñâ³òåð
("Ñ³ÿ÷").
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âåðåñåíü, 2010

ÓÑ²ÊÍÎÂÅÍÍß ÃËÀÂÈ ×ÅÑÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×² É ÕÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ ²ÎÀÍÍÀ
Ó ïëèí³ ïîâñÿêäåííîãî

áèòü æåíèõà é íàðå÷åíó, ùî

óìîâè, â ÿêèõ æèâ ²îàíí Ïðåä-

ïðè÷èíîþ áëàãîãîâ³éíîãî

æèòòÿ ðàä³ñòü ³ ñêîðáîòà

çäàòåí, çàáóâøè ïðî ñåáå,

òå÷à; íå ìîæåìî çáàãíóòè, ÿê

ïîäèâó íàùàäê³â.

éäóòü ïîðó÷. Áà÷èìî ïî÷à-

ñëóæèòè ¿õí³é ëþáîâ³, í³êîëè

ñåðåä ïîñò³éíîãî îáìåæåííÿ

²îàíí Ïðåäòå÷à íîñèâ òà-

òîê íîâîãî æèòòÿ ³ éîãî çãà-

íå ñòàíå ¿ì íà çàâàä³. Çà ñëî-

ò³ëåñíèõ ïîòðåá çíàõîäèëè-

êèé îäÿã, ùîá ò³ëüêè çàõèñòè-

ñàííÿ, íàäáàííÿ ³ âòðàòè,

âàìè ìèòðîïîëèòà

ñÿ

Áîæå-

òè ò³ëî â³ä íåãîäè, ð³çêèõ äî-

çóñòð³÷³ é ïðîùàííÿ, ìîìåí-

Ñóðîçüêîãî, «â³í - äðóã, ÿêèé

ñòâåíí³é ëþáîâ³. ×àñòî òèì-

áîâèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòó-

òè â³äñòóïíèöòâà é ñâ³òë³ ìèò³

çäàòåí çàõèñòèòè ëþáîâ æå-

÷àñîâå ïîçáàâëåííÿ ïîâñÿê-

ðè, ùî âëàñòèâî äëÿ ïóñòåë³,

íàâåðíåííÿ äî Áîãà. ² ñå-

íèõà é íàðå÷åíî¿, çàëèøèâ-

äåííîãî êîìôîðòó ñòàº äëÿ

äå â³í æèâ, - øê³ðó âåðáëþäà

ðåä óñüîãî öüîãî ðîçìà¿òòÿ

øèñü çîâí³ îõîðîíöåì òà¿íè

íàñ íåïåðåáîðíîþ ïåðåøêî-

é ï³äïåð³çóâàâñÿ øèðîêèì

äîëü, â÷èíê³â, ïîìèñë³â ³

ö³º¿ ëþáîâ³».

äîþ, ïðèìóøóº, çàáóâøè ïðî

ïîÿñîì. Ïóñòåëÿ, ùî ñòàëà

Àíòîí³ÿ

ñ è ëè

ñ ëó æ è ò è

äóìîê äî ãëèáèíè äóø³

11 âåðåñíÿ â ë³òóðã³éí³é

âñå íà ñâ³ò³, ñâî¿ çóñèëëÿ ñïðÿ-

éîìó îñåëåþ, äàâàëà ¿æó, ùî

ïðîéìàþòü ïðèêëàäè ñàìî-

òðàäèö³¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-

ìîâóâàòè ëèøå äëÿ ïîâåð-

ëèøå ï³äòðèìóâàëà æèòòÿ â

â³ääàíîãî ñëóæ³ííÿ ²ñòèí³,

âè âñòàíîâëåíî ìîëèòîâíå

íåííÿ âòðà÷åíîãî. À Õðåñòè-

ò³ë³. Õàð÷óâàâñÿ ñâÿòèé ²îàíí

íåïîõèòí³ñòü ïåðåêîíàíü,

çãàäóâàííÿ ïîä³¿ Óñ³êíîâåííÿ

òåëü ñâî¿ì æèòòÿì ñâ³ä÷èòü,

ò³ëüêè ìåäîì äèêèõ áäæ³ë òà

êîëè ìîâà éäå ïðî â³ðí³ñòü

ãëàâè ²îàííà Õðåñòèòåëÿ. Íàä-

ùî çîâí³øíº çàäîâîëåííÿ

ñàðàíîþ, ÿêó é çàðàç ³íêîëè

Áîãîâ³, â³ðí³ñòü Áîæåñòâåí-

çâè÷àéí³ñòü ³ âèíÿòêîâ³ñòü öüî-

æèòòÿì, ïðèìàðíèé êîìôîðò

â æ èâ à þò ü

íîìó ïîêëèêàííþ.

ãî ñâÿòà ïîëÿãàº â ñàìîìó

³ çàáåçïå÷åí³ñòü - í³ùî ïå-

Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè. Í³êîëè íå

â

¿æó

æè òå ë³

Ïðèêëàäîì ñàìå òàêîãî

çì³ñò³ áîãîñëóæ³ííÿ. Ïðî ²îàí-

ðåä îáëè÷÷ÿì â³÷íîñò³, íå ìàº

ïèâ õì³ëüíèõ íàïî¿â, ÿê ãîâî-

â³ääàíîãî ³ íåçðàäëèâîãî

íà Ïðåäòå÷ó Ñàì Õðèñòîñ ãî-

í³ÿêîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñëóæ³í-

ðèâ ïðî íüîãî éîãî áàòüêî -

ñëóæ³ííÿ º æèòòÿ ïðîðîêà ³

âîðèâ, ùî ç óñ³õ íàðîäæåíèõ

íÿ ²ñòèí³. Òîìó ³ Ñâÿùåííå

ïðîðîê Çàõàð³ÿ. Óñàì³òíåííÿ

Ïðåäòå÷³ Ãîñïîäíüîãî ²îàí-

íà Çåìë³ â³í - íàéá³ëüøèé.

Ïèñàííÿ çìàëüîâóº ²îàííà

áóëî ïðèãîòóâàííÿì äî âåëè-

íà Õðåñòèòåëÿ. Ñàì Ãîñïîäü

Õðåñòèòåëü Ãîñïîäí³é áóâ

Õðåñòèòåëÿ ÿê «íå â³ä ñâ³òó

êî¿ ñïðàâè â³äêðèòè, çðîáèòè

ñêàçàâ ïðî íüîãî â ªâàí-

ñóâîðèì ïîäâèæíèêîì. Éîãî

öüîãî», «çåìíîãî àíãåëà ³

ñïðèéíÿòëèâèìè ñåðöÿ é óìè

ãåë³¿, ùî â³í - äðóã Æåíèõà.

æèòòÿ - ñóö³ëüíèé ïîäâèã.

íåáåñíîãî ÷îëîâ³êà», ùî ïðî-

ëþäåé äî ïðèøåñòÿ Õðèñòà

Äðóã, ÿêèé íàñò³ëüêè ëþ-

Äèâóºìîñÿ, êîëè ÷èòàºìî ïðî

æèâ òàêå æèòòÿ, ÿêå ñòàëî

Ñïàñèòåëÿ. Áîã áëàãîâîëèâ
âèáðàòè Ïðåäòå÷åþ îá³öÿíîãî Ìåñ³¿ ñàìå éîãî - âåëèêîãî
ïðîðîêà, ñèëüíîãî äóõîì ïîäâèæíèêà, çåìíîãî àíãåëà,
ñâ³òèëüíèêà Ñâ³òëà, äåííèöþ
íåçàõîäèìîãî Ñîíöÿ, ãîëîñ
âîëàþ÷îãî â ïóñòåë³ (²ñ. 40,
3), àíãåëà ó ïëîò³. Ó éîãî
îñîá³ ïîºäíàëèñÿ îñòàíí³é
ïðîðîê Ñòàðîãî Çàâ³òó ³ ïåðøèé ïðîðîê-ìó÷åíèê Íîâîãî
Çàâ³òó. Òîìó Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà çãàäóº â ñâî¿õ ìîëèòâàõ ìó÷åíèöüêå ñëàâíå çàê³í÷åííÿ æèòòÿ öüîãî âåëèêîãî
ñâÿòîãî-ïîäâèæíèêà.
Ïîä³¿, ùî ñêëàäàþòü îñíîâíèé çì³ñò áîãîñëóæáîâîãî çãàäóâàííÿ Óñ³êíîâåííÿ,
îïèñóþòü ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
²îàííà Ïðåäòå÷³ ó âÿçíèö³.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ ²ðîäà Âåëèêîãî,
ïðàâèòåëÿ Ïàëåñòèíè, òåðèòîð³ÿ çåìë³ îá³òîâàíî¿ áóëà
ïîä³ëåíà íà ÷îòèðè ÷àñòèíè, êîæíà ç ÿêèõ ìàëà
ñâîãî îêðåìîãî ïðàâè-

âåðåñåíü, 2010
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òåëÿ -òåòðàðõà(àáî ÷åòâåðòîâ-

Ó äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ

ãîëîâîþ ñâÿòîãî ²îàííà ìà-

(37-41), ³ òîé áóâ ðàçîì ç

ëàñíèêà). Ïðàâèòåëåì Ãàë³-

²ðîä âëàøòóâàâ áåíêåò äëÿ

òåð³. Íåñàìîâèòà ²ðîä³àäà

²ðîä³àäîþ óâÿçíåíèé òà çàñ-

ëå¿ íà òîé ÷àñ áóâ ²ðîä Àíòè-

âåëüìîæ, ñòàð³éøèí ³ òèñÿ÷å-

ïðîêîëîëà ÿçèê ïðîðîêà Áî-

ëàíèé äî Ãàë³¿, â ì³ñòå÷êî

ïà, ÿêîìó ÷åðåç éîãî íåîáà÷í³ñòü òà íåñòðèìàí³ñòü âè-

íà÷àëüíèê³â. Áåíêåò òðèâàâ

æîãî ãîëêîþ ³ çàêîïàëà éîãî

Ëóãäóíóì (ñó÷àñíå ôðàíöóçü-

óæå äàëåêî çà ï³âí³÷, êîëè

ñâÿòó ãîëîâó â íå÷èñòîìó

ïàëî â³ä³ãðàòè ñòðàøíó ðîëü

êå ì³ñòî Áåðòðàí äå Êîì-

ïÿíèé òåòðàðõ ïîáàæàâ, ùîá

ì³ñö³.

ó æèòò³ ²îàííà Õðåñòèòåëÿ.

ìàæ, çà ³íøèìè â³äîìîñòÿ-

ïåðåä ãîñòÿìè òàíöþâàëà

Òà áëàãî÷åñòèâà ²îàííà,

²ðîä Àíòèïà äàëåêî íå áóâ

ìè - Ë³îí), äå âîíè ³ çàãèíó-

Ñàëîìåÿ, äî÷êà ²ðîä³àäè, ÿêà

äðóæèíà Õóçè (äîìîïðàâèòå-

áëàãî÷åñòèâîþ ëþäèíîþ. Öå

ëè â á³äíîñò³ òà íåâ³äîìîñò³.

áóëà äóæå âïðàâíîþ â öüîìó.

ëÿ ²ðîäîâîãî), ïîõîâàëà ñâÿ-

ñòîñóâàëîñÿ íå ò³ëüêè éîãî
ïðàâë³ííÿ, àëå é îñîáèñòîãî

Ïèõàòèõ ñï³òêàëî ñàìå òå,

Âèõîâàíà ñâîºþ ðîçáåùåíîþ

òó ãîëîâó ²îàííà Õðåñòèòåëÿ â
ãëèíÿíîìó ïîñóä³ íà ªëåîí-

÷îãî âîíè íàéá³ëüøå áîÿëè-

æèòòÿ. Ïðîðîê Áîæèé â³äêðè-

ìàò³ðþ, þíà Ñàëîìåÿ íå ïîñîðîìèëàñÿ âèêîíàòè íåïðè-

ñüê³é ãîð³, äå â ²ðîäà áóëà

ñòîéíèé ïðèñòðàñíèé òàíåöü

ä³ëÿíêà çåìë³. Ñâÿòå ò³ëî ²îàí-

ìàéæå îãîëåíîþ. Öàð, ïîáà-

íà Õðåñòèòåëÿ ò³º¿ æ íî÷³ âçÿ-

÷èâøè çàõîïëåííÿ ãîñòåé â³ä

ëè éîãî ó÷í³ ³ ïîõîâàëè â

òàêîãî âèäîâèùà, ïîîá³öÿâ ¿é

Ñåâàñò³¿, íà ì³ñö³ ëèõîä³éñòâà.

òî âèêðèâàâ ²ðîäà çà òå, ùî,
çàëèøèâøè çàêîííó äðóæèíó, äî÷êó àðàâ³éñüêîãî öàðÿ
Àðåôè, â³í áåççàêîííî æèâ
ðàçîì ç ²ðîä³àäîþ, äðóæè-

ñÿ, àëå òàêó äîëþ âîíè îáðàëè ñàì³, êîëè, çìîâèâøèñü, ï³ääàëè ñìåðò³ ïðîðîêà Áîæîãî.
Öåðêâîþ âñòàíîâëåíå
ñâÿòî ³ ñòðîãèé ï³ñò, ó ïàì-

áóäü-ÿêó íàãîðîäó, ÷îãî á âîíà

Ñóä Áîæèé çâåðøèâñÿ íàä

ò³ëüêè íå çàáàæàëà: íàâ³òü

²ðîäîì, ²ðîä³àäîþ ³ Ñàëîìåºþ

ïîëîâèíó ñâîãî öàðñòâà. Òîä³

ùå çà ¿õíüîãî çåìíîãî æèòòÿ.

áåçñîðîìíà òàíö³âíèöÿ, çà

Ñàëîìåÿ íå÷åñòèâèìè â÷èí-

ïîðàäîþ ñâîº¿ ìàòåð³ ²ðîä³à-

êàìè áóëà ïîä³áíà äî ñâîº¿

äè, ïîïðîõàëà ïîäàòè ¿é íå-

ìàòåð³: ñïî÷àòêó âîíà ñòàëà

ãàéíî íà áëþä³ ãîëîâó ²îàííà

äðóæèíîþ òðàõîí³ò³äñüêîãî

Õðåñòèòåëÿ. ²ðîä çàñìóòèâñÿ.

òåòðàðõà Ôèëèïà (ñâîãî æ

Â³í áîÿâñÿ ãí³âó Áîæîãî

äâîþð³äíîãî ä³äóñÿ ³ äðóãîãî

çà âáèâñòâî ïðîðîêà, ÿêîãî

÷îëîâ³êà ìàòåð³), à ïîò³ì -

ñàì ðàí³øå ñëóõàâñÿ. Áîÿâñÿ

Àðèñòîâóëà, áðàòà Àãðèïè,

â³í ³ íàðîäó, ÿêèé ëþáèâ ñâÿ-

ñâîãî â³ò÷èìà. Âíàñë³äîê ïîë-

òîãî Ïðåäòå÷ó. Àëå ÷åðåç ãî-

³òèêè ñâîãî äðóãîãî ÷îëîâ³êà

ñòåé ³ íåîáåðåæíó êëÿòâó â³í

Ñàëîìåÿ îòðèìàëà öàðñüêèé

ïîâåë³â â³äðóáàòè ãîëîâó ñâÿ-

òèòóë, ÿêèé òàê æàäàëà ¿¿ ìàòè,

òîìó ²îàííó ³ â³ääàòè Ñàëî-

àëå ê³íåöü ¿¿ æèòòÿ áóâ æàõëè-

ìå¿. ² öåé ñòðàøíèé äàðóíîê -

âèì: ÷åðåç íåîáåðåæí³ñòü,

ïëàòó çà áåçñîðîìíå âèäîâè-

óæå â çð³ëîìó â³ö³, ïåðåõîäÿ-

ùå -Ñàëîìåÿ â³äíåñëà ìàòåð³,

÷è âçèìêó ð³÷êó Ñèêîð³ñ, Ñà-

ÿêà õîò³ëà ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî

ëîìåÿ ïðîâàëèëàñÿ ï³ä ë³ä.

äîñÿãëà ñâîº¿ ìåòè. Ëèøå

Êðèãà çäàâèëà ¿¿ òàê, ùî âîíà

ñìåðòü çìóñèëà çàìîâêíóòè

áóëà ò³ëîì ó âîä³, à ãîëîâà -

âåëèêîãî ïðîðîêà, áî çà ñâî-

çíàõîäèëàñÿ íàä êðèãîþ. Ïîä-

ãî æèòòÿ ²îàíí Ïðåäòå÷à íå-

³áíî äî òîãî, ÿê âîíà êîëèñü

óõèëüíî âèêðèâàâ ïàä³ííÿ

òàíöþâàëà íà áåíêåò³ ó ñâîãî

ïðàâèòåëÿ Ãàë³ëå¿, â÷èíêè

â³ò÷èìà, òåïåð, íåìîâ òàíö-

âåæ³, à â öåíòð³ - ñïîðóäèâ

éîãî íåâ³ðíî¿ äðóæèíè. ²ðîä-

³âíèöÿ, ðîáèëà áåçïîðàäí³

íàäçâè÷àéíî¿ êðàñè ïàëàö ç
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ðîçê³øíî

³àäà áàæàëà ñìåðò³ ñâÿòîìó

ðóõè â êðèæàí³é âîä³. Òàê âîíà

²îàííó ³ ñâîº áàæàííÿ ïðèùå-

âèñ³ëà äî òèõ ï³ð, ïîêè ãîñ-

ïèëà äîíüö³, àëå é Ñàëîìåÿ,

òðèé ë³ä íå ïåðåð³çàâ ¿é øèþ.

î÷åâèäíî, çíàëà, ùî ðîáèëà.

Ò³ëî Ñàëîìå¿ íå áóëî çíàé-

¯¿ ïîäàëüøà äîëÿ - ñâ³ä÷åííÿ

äåíî, à ãîëîâó ïðèíåñëè ²ðî-

ðó âîäè íà âèïàäîê òðèâàëî¿

òîãî, ùî êàðà Áîæà çàâæäè

äó ç ²ðîä³àäîþ, ÿê êîëèñü ãëà-

îáëîãè. Òà â ³ñòîð³þ ôîðòåöÿ
óâ³éøëà íå ÿê çðàçîê âèäàò-

äîñÿãàº âèííèõ.

âó ñâÿòîãî ²îàííà Ïðåäòå÷³.

Çà ïåðåêàçàìè, âóñòà ìåð-

Àðàâ³éñüêèé öàð Àðåôà

íî¿ ó â³éñüêîâîìó â³äíîøåíí³

òâîãî ïðîïîâ³äíèêà ùå ðàç

ðóøèâ â³éñüêîì ïðîòè ²ðîäà,

âîäè, ùî âèò³êàº ç êàìåíÿ.

îáîðîííî¿ ñïîðóäè, à ÿê òåì-

â³äêðèëèñÿ ³ âèìîâèëè: «²ðî-

ùîá ïîìñòèòèñÿ çà áåç÷åñòÿ

Îòæå, ïðîâåäåìî äåíü öåé

íèöÿ - ñèìâîë ñòðàõó öàðÿ

äå, íå äîáðå òîá³ ìàòè äðó-

ñâîº¿ äî÷êè. Ï³ñëÿ ïîðàçêè

ó ïîñò³ òà ìîëèòâ³».

ïåðåä íàéá³ëüøèì ³ç ïðî-

æèíó Ôèëèïà, áðàòà òâîãî».

²ðîäà íà íüîãî âïàâ ãí³â ðèìñü-

Àðõ³ìàíäðèò

ðîê³â.

Ñàëîìåÿ â³äíåñëà áëþäî ç

êîãî ³ìïåðàòîðà Ãàÿ Êàë³ãóëè

ËÀÂÐÅÍÒ²É.

íîþ ñâîãî áðàòà Ôèëèïà (Ëê.
Ç, 19-20). Ñì³ëèâ³ ñëîâà
Ïðåäòå÷³ Ãîñïîäíüîãî ñòàëè
ïðè÷èíîþ óâÿçíåííÿ ó ôîðòåö³, ÿêà, çã³äíî ç ïåðåêàçàìè, ìàëà íàçâó Ìàõåðîí.
Ô îð òåö ÿ

Ì àõ åðîí

(àðàáñüêîþ - Åëü-Ìàøíàê),
ùî îçíà÷àº «âèñÿ÷èé ïàëàö»,
áóëà ðîçòàøîâàíà íà ñõ³ä â³ä
Ìåðòâîãî ìîðÿ. Ñïîðóäà
ì³ñòèëàñÿ íà ñêåëÿñòîìó ïàãîðá³ íàäçâè÷àéíî¿ âèñîòè, à
òîìó é âàæêîäîñòóïíîìó. Êð³ì
òîãî, é ñàìà ïðèðîäà ïîäáàëà ïðî çàõèñò ôîðòåö³: ïàãîðá ç óñ³õ áîê³â áóâ îòî÷åíèé íåéìîâ³ðíèìè ïðîâàëëÿìè, òàê ùî ïåðåéòè ÷åðåç íèõ
áóëî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî.
Öÿ ôîðòåöÿ çâåäåíà ³óäåéñüêèì öàðåì Îëåêñàíäðîì ³ç
äèíàñò³¿ Õàñìîíå¿â. Òà ìàéæå
÷åðåç ñòîë³òòÿ ï³ñëÿ íüîãî öàð
²ðîä Âåëèêèé îòî÷èâ âåðøèíó ïàãîðáà ñò³íîþ, çáóäóâàâ

âáðàíèõ ïîêî¿â. Çà íàêàçîì
öàðÿ, ó ôîðòåö³ áóëè âëàøòîâàí³ âåëèê³ öèñòåðíè äëÿ çáî-

ÿòü óñ³êíîâåííÿ ãëàâè ñâÿòîãî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ, ÿê
ñâ³ä÷åííÿ ñêîðáîòè õðèñòèÿí

÷åðåç

íàñèëüíèöüêó

ñìåðòü âåëèêîãî ïðîðîêà.
Íå âæèâàþòü öüîãî äíÿ â ¿æó
ìÿñî, ìîëî÷í³ ïðîäóêòè,
ðèáó, ùîá íàãàäàòè ñîá³, äî
ÿêèõ ñòðàøíèõ íàñë³äê³â ïðèâîäèòü ïðèñòðàñòü íåñòðèìàíîñò³. Íà áåíêåò³ ²ðîäà
ñòîëè ïðîãèíàëèñÿ â³ä ðîçìà¿òèõ íà¿äê³â, âèíî ëèëîñÿ
÷åðåç êðàé, â³ä øàëåíèõ
âåñåëîù³â òüìàðèâñÿ ðîçóì,
³ ñåðåä öüîãî áåçóìñòâà ëóíàëè ñëîâà Ñàëîìå¿: «Ïîäàé
íà áëþä³ ãîëîâó ²îàííà Õðåñòèòåëÿ».
ßê æå íàì, õðèñòèÿíàì,
íå ïðîâîäèòè äåíü Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè ²îàííà Ïðåäòå÷³
ó ñòðèìàíîñò³? Ñàìå òàê ïðèïèñóº Òèï³êîí: «×è áóäåìî
¿ñòè ìÿñî àáî ³íøó âèøóêàíó ¿æó? -Õðåñòèòåëü æèâ ó
áåçâîäí³é ïóñòåë³: í³ õë³áà
íå ¿â, í³ ³íøî¿ ¿æ³ íå ìàâ. ×è
ïèòè íàì âèíî? - Â³í íå ïèâ
âèíà, í³ ³íøîãî íàïîþ ìèðñüêîãî. Ñòîëîì ³ ëîæåì éîìó
áóëà çåìëÿ, ñïîæèâàâ â³í
ëèøå àêðèäè é äèêèé ìåä.
Çàì³ñòü ÷àø³ - ïðèãîðùà
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Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò: «Íàøà Öåðêâà âåëèêà, ³ íàâ³òü íàøèõ
ìîæíîâëàäö³â äèâóº, ÿêèì ÷èíîì â Óêðà¿í³ ïîâñòàëà òàêà âåëèêà
öåðêâà. Àäæå í³õòî íå ñïðèÿâ ¿¿ çðîñòàííþ. Çðîñòàííÿ ÓÏÖ ÊÏ ìè
ïðèïèñóºìî Áîãîâ³. ßêùî Áîãó óãîäíî, ùîá Óêðà¿íñüêà öåðêâà
ñòàëà àâòîêåôàëüíîþ, òî Â³í ³ áóäå öüîìó ñïðèÿòè. Ìè áà÷èìî â
öüîìó Áîæå ñïðèÿííÿ, Áîæå áëàãîñëîâåííÿ »
Òàê âæå ñêëàëîñÿ, ùî áþëåòåíü «Íàøà Öåðêâà  Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò» îäíå
ç íåáàãàòüîõ âèäàíü ÓÏÖ ÊÏ, êîòðå ï³äòðèìóº ñèñòåìíèé çâÿçîê ³ç çàõ³äíîþ
óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ. Ìè çàâæäè ö³íóâàëè òàêó ìîæëèâ³ñòü áóòè ùå îäíèì
ì³ñòî÷êîì ïîì³æ ìàòåðèíñüêîþ Öåðêâîþ òà ¿¿ â³ðíèìè ÷àäàìè ó ³íøèõ ñâ³òàõ.
Íàéá³ëüøå, î÷åâèäíî, òàêèõ ñèìïàòèê³â ÓÏÖ ÊÏ îðãàí³çîâàíî â ÑØÀ. ßê â³äîìî,
íèí³ òàì ³ñíóº Â³êàð³ÿò ÓÏÖ ÊÏ, ïë³äíî ä³þòü ïàðàô³¿, êîòð³ ðàç ³ íàçàâæäè
âèçíàëè ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó. Îêð³ì òîãî, íàïðèê³íö³ æîâòíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ
Ô³ëàðåò íà çàïðîøåííÿ â³ðÿí Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â ÑØÀ â³äâ³äàº ç àðõ³ïàñòèðñüêèì â³çèòîì ïàðàô³¿ ÓÏÖ ÊÏ â Àìåðèö³. Ç
îãëÿäó íà öå âèãëÿäàëî äîðå÷íèì ï³äãîòóâàòè ³íòåðâþ ç ïðåäñòîÿòåëåì ÓÏÖ
ÊÏ, êîòðå á ñêëàäàëîñÿ ³ç çàïèòàíü íàøèõ ÷èòà÷³â ó ä³àñïîð³. Ìè âäÿ÷í³ óñ³ì, õòî
â³äãóêíóâñÿ íà íàøå ²íòåðíåò-çàïðîøåííÿ çàäàòè ñâîº çàïèòàííÿ Ïàòð³àðõó
Ô³ëàðåòó. ² ùå îäèí ö³êàâèé ôàêò: ðàçîì ç àâòîðîì öèõ ðÿäê³â íà ïðèéîì³ ó
Ñâÿò³éøîãî ïîáóâàëà óêðà¿íêà ç Äåòðîéòà (ÑØÀ), ïðèõèëüíèê ³ áàãàòîð³÷íèé
àâòîð áþëåòåíÿ «Íàøà Öåðêâà  Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò» ïàí³ Â³ðà Êðèâà, ùî,
â³äïîâ³äíî, ïîñèëèëî òåìàòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ ðîçìîâè. ² ïåðøå çàïèòàííÿ äî
Ñâÿò³éøîãî Ô³ëàðåòà â³ä ÷èòà÷³â «ÍÖ- ÊÏ» â ä³àñïîð³ ïðîçâó÷àëî ñàìå ç âóñò
àìåðèêàíñüêî¿ óêðà¿íêè.
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ,
ðåäàêòîð «ÍÖ-ÊÏ»

ØËßÕ ÍÀØ ÏÐßÌÈÉ ² Â²ÐÍÈÉ

- ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî òîãî, ùî
ë³äåðè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè â ÑØÀ
â³äìîâèëèñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ç ïðåçèäåíòîì ßíóêîâè÷åì ï³ä ÷àñ éîãî
ïåðåáóâàííÿ íà çàïðîøåííÿ ÎÎÍ â
ö³é êðà¿í³. Öå ñèëüíèé õ³ä ÷è íàâïàêè - ïîìèëêîâå ð³øåííÿ .
Â³ðà ÊÐÈÂÀ ( Äåòðîéò, ÑØÀ)
- ß íå áóäó â³äïîâ³äàòè íà öå çàïèòàííÿ. Îñê³ëüêè öå ïîë³òèêà. Íàøà Öåðêâà, ÿê ³ íàëåæèòü äóõîâí³é ³íñòèòóö³¿,
íå âòðó÷àºòüñÿ ó ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè,
êîòð³ â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³ òà ïîçà ¿¿
ìåæàìè. Çðîçóì³ëî, ùî ÿê ãðîìàäÿíè
íàø êë³ð, àðõ³ðå¿, â³ðí³ ÓÏÖ ÊÏ ìàþòü
ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî òèõ ÷è ³íøèõ ïîä³é
â ïîë³òè÷íîìó òà åêîíîì³÷íîìó æèòò³
êðà¿íè. Íàéïåðøå öå ñòîñóºòüñÿ áåçêîìïðîì³ñíîãî â³äñòîþâàííÿ íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè, çáåðåæåííÿ ìîâè,
êóëüòóðè, òðàäèö³é íàøîãî íàðîäó, à
òàê ñàìî éîãî ïðàâà ìàòè ñâîþ ºäèíó
Ïîì³ñíó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó. Òà âîäíî÷àñ ìè äîáðå ðîçóì³ºìî, ùî ãîëîâíå çàâäàííÿ Öåðêâè - âðÿòóâàòè ëþäñüê³
äóø³. À öå âæå äåùî ³íøå, àí³æ áóäüÿê³ ïîë³òè÷í³ ïðèñòðàñò³. Öå, ì³æ ³íøèì,
òàê ñàìî â³äð³çíÿº íàøó Öåðêâó â³ä
ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, êîòðà
íåïðèõîâàíî âòðó÷àºòüñÿ â ïîë³òè÷í³ òà
³íø³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè â êðà¿í³.
- Ñâÿò³éøîìó Ïàòð³ÿðõó Ô³ëÿðåòó! ×è æ öå íå º òðàãåä³ºþ, êîëè
çáóíòîâàíà âîð³æåíüêàìè ÷àñòèíà
íàøîãî íàðîäó â³òàº â Óêðà¿í³
õë³áîì ³ ñ³ëëþ  ìîñêîâñüêîãî ïàòð³ÿðõà Êèðèëà?
Éîñèô ËÅÑ²Â (Áåëüã³ÿ)
- Íà öå òðåáà äèâèòèñÿ ç ãëîáàëüíî¿
òî÷êè çîðó. Âñ³ äåðæàâí³ ä³ÿ÷³ ùå Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à ïîò³ì ÑÐÑÐ ââàæàëè,
ùî «âåëèêàÿ» Ðîñ³ÿ áåç Óêðà¿íè ³ñíóâàòè íå ìîæå. Òîìó òåïåð³øíº ðîñ³éñüêå
êåð³âíèöòâî íàìàãàºòüñÿ ïîâåðíóòè
Óêðà¿íó, çðîáèòè ¿¿ îäí³ºþ ç³ ñâî¿õ
ïðîâ³íö³é. Ðîñ³éñüêà öåðêâà, ÿê öå ðàí³øå áóâàëî, óâ³éøëà ç ðîñ³éñüêîþ
äåðæàâîþ ó äóæå ò³ñíå ñï³âðîá³òíèöòâî. Ìîñêîâñüêà ïàòð³àðõ³ÿ óêëàëà óãîäè ç ð³çíèìè ì³í³ñòåðñòâàìè Ðîñ³¿ ³ íå

ò³ëüêè íà ð³âí³ çàãàëüíîäåðæàâíîìó, çàãàëüíîöåðêîâíîìó, àëå é ó ðåã³îíàõ.
Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, òàì ÷àñòèíà äóõîâåíñòâà òà äåÿê³ àðõ³ºðå¿ íåçàäîâîëåí³ öèì
çëèòòÿì öåðêâè ç äåðæàâîþ, êîëè öåðêâà ïåðåòâîðþºòüñÿ â ³íñòðóìåíò äåðæàâè. Â ÿêîñò³ òàêîãî ³íñòðóìåíòó Ðîñ³éñüêà öåðêâà ä³º ³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Ìîñêîâñüêà ïàòð³àðõ³ÿ çàö³êàâëåíà â
òîìó, ùîá Óêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà áóëà ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

Îñê³ëüêè ³íòåðåñè ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè ³ Ðîñ³éñüêî¿ öåðêâè ñï³âïàäàþòü, à
óìîâè äëÿ öüîãî â Óêðà¿í³ çàðàç ñïðèÿòëèâ³, òî Ïàòð³àðõ Êèðèë ³ âèð³øèâ ñêîðèñòàòèñÿ öèìè îáñòàâèíàìè ³ ñïðîáóâàòè
ïîçáàâèòè Óêðà¿íñüêó ïðàâîñëàâíó öåðêâó ñàìîñò³éíîñò³ ³ íåçàëåæíîñò³ â óïðàâë³íí³, àáî ñóòòºâî ¿¿ îáìåæèòè. Öþ
ì³ñ³þ ïî÷àâ âèêîíóâàòè ùå Ïàòð³àðõ
Àëåêñ³é íàïðèê³íö³ ñâîãî æèòòÿ, êîëè
äîçâîëèâ óêðà¿íñüêèì àðõ³ºðåºÿì çâåðòàòèñÿ äî íüîãî ÷åðåç ãîëîâó Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî. Êîëè ñòàâ Ïàòð³àðõîì
Êèðèë, â³í ïîñòóïîâî ïî÷àâ ïîçáàâëÿòè
ñàìîñò³éíîñò³ Óêðà¿íñüêó öåðêâó, çîêðåìà, òèì, ùî âêëþ÷àº â ÷èñëî òèì÷àñîâèõ ÷ëåí³â Ñâÿùåííîãî Ñèíîäó ÐÏÖ
óêðà¿íñüêèõ àðõ³ºðå¿â, õî÷à öå ñóïåðå÷èòü ñòàòóòó Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè ³ òèì ïðàâàì, ÿê³ âîíà îòðèìàëà
ó 1990 ðîö³. Òîáòî, öå íåçàêîííî ³
íåêàíîí³÷íî. Ç îäíîãî áîêó, âîíè ãîâîðÿòü ïðî êàíîí³÷í³ñòü Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ³ íåêàíîí³÷í³ñòü Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, àëå ñàì³ ïîðóøóþòü öåðêîâí³ êàíîíè òàì, äå ¿ì öå âèã³äíî.
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Ìè áà÷èìî, ùî ìàéæå âñ³ âèñòóïè
Ïàòð³àðõà Êèðèëà ïðî Óêðà¿íó íîñÿòü
ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð. Çàðàç â³í âèñóíóâ
³äåþ, ÿêà áóëà ïðèéíÿòà íà Âñåñâ³òíüîìó ðóñüêîìó íàðîäíîìó ñîáîð³  ïðî
«ðóññêèé ìèð». Çã³äíî ç äóìêîþ Ïàòð³àðõà Êèðèëà, «ðóññêèé ìèð»  öå Ðîñ³ÿ,
Óêðà¿íà, Á³ëîðóñü ³ Ìîëäîâà. Íó, ùîäî
ïåðøèõ òðüîõ çðîçóì³ëî  ñëîâÿíñüê³
êðà¿íè. À ÿêå äî «ðóññêîãî ìèðà» ìàº
â³äíîøåííÿ Ìîëäîâà? Í³ÿêîãî. Òà îñê³ëüêè â Ìîëäîâ³ ìèòðîïîë³ÿ çíàõîäèòüñÿ ó Ìîñêîâñüêîìó Ïàòð³àðõàò³, òî, çâè÷àéíî, â³í âêëþ÷èâ ³ ¿õ äî «ðóññêîãî
ìèðà». Òîáòî, öå ïîë³òè÷íèé ïðîåêò,
ÿêèé íàçèâàþòü ïðèâàáëèâî «ðóññêèé
ìèð», à íàñïðàâä³ éäåòüñÿ ïðî â³äðîäæåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Îñü äëÿ ñòâåðäæåííÿ ö³º¿ ³äå¿ ³ ïðè¿çäèòü Ïàòð³àðõ
Êèðèë. Ñë³ä òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî â
ðîñ³éñüêèõ ÇÌ², ÿê ó ñâ³òñüêèõ, òàê ³ ó
öåðêîâíèõ, íå çàäîâîëåí³ òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ÓÏÖ ÌÏ. Òèì, ùî âñåðåäèí³
öåðêâè ïåðåïèñêà âåäåòüñÿ íå ðîñ³éñüêîþ, à óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ùî äåÿê³
ïàðàô³¿ â³äïðàâëÿþòü áîãîñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ùî äåÿê³ ñâÿùåíèêè,
àðõ³ºðå¿ ïðîïîâ³äóþòü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ...
ß ïåðåêîíàíèé, ùî óñ³ ö³ ³äå¿, ùî
âèñëîâëþâàëèñÿ çà ÷àñ â³çèòó Ïàòð³àðõà
Êèðèëà, çàëèøàòüñÿ ëèøå ³äåÿìè. Ìè
çíàºìî, ùî º ñèëè, ÿê³ âîðîæå íàëàøòîâàí³ äî Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ³ õîò³ëè á
îáìåæèòè éîãî âïëèâîâ³ñòü. Öå î÷åâèäíî ³ çðîçóì³ëî. Ö³ ñèëè º ÿê â Óêðà¿í³, òàê
³ çà ¿¿ ìåæàìè. Îäíàê âò³ëèòè ñâ³é ïëàí ¿ì
íå âäàñòüñÿ. Âîíè íå çìîãëè çðóéíóâàòè íàñ ó 1995 ðîö³, êîëè íàøà Öåðêâà
áóëà ùå äóæå ñëàáêîþ, âîíè öå íå
çðîáëÿòü ³ çàðàç, êîëè ÓÏÖ ÊÏ ì³öíî
ñòàëà íà íîãè. Óêðà¿íñüêà äåðæàâà, ïåðåêîíàíèé, çàö³êàâëåíà ó ðîçâèòêó íàøî¿ Öåðêâè, áî âîíà ï³äòðèìóº óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü, ïëåêàº ó ãðîìàäÿí
ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó ³ çàêëèêàº ëþáèòè
ñâîþ êðà¿íó, ñâ³é íàðîä.
- ßêèìè º ïåðñïåêòèâè ä³ÿëüíîñò³
ÓÏÖ ÊÏ ó Ñõ³äí³é ä³àñïîð³, îñîáëèâî
ó Ðîñ³¿ ³ Êàçàõñòàí³, äå æèâóòü ì³ëüéî-

íè óêðà¿íö³â?

Þð³é Ì²ÙÅÍÊÎ
(Ïðèíñòîí, Íüþ-Äæåðç³, ÑØÀ)
- Ó íàñ º òðè ªïàðõ³¿ â Ðîñ³¿, à â
Êàçàõñòàí³ ïîêè ùî æîäíî¿. Ó ö³é ñïðàâ³
ÿ õîò³â áè ï³äêðåñëèòè çàñàäíè÷ó íàñòàíîâó íàøî¿ Öåðêâè. Ìè çàâæäè ãîòîâ³ äî
äóõîâíî¿ îï³êè íàøèõ ëþäåé íà ÷óæèí³.
Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíà â³äïîâ³äíà ³í³ö³àòèâà ñàìèõ óêðà¿íö³â, íàøèõ çåìëÿê³â.
ßêùî, íàïðèêëàä, óêðà¿íö³ Êàçàõñòàíó
õî÷óòü ìàòè â ñåáå Öåðêâó Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, òî ìè áóäåìî âñ³ëÿêî äîïîìàãàòè ¿ì ó öüîìó. Îäíàê, äàâàéòå íå
çàáóâàòè ïðî òå, ùî Ðîñ³ÿ ³ Êàçàõñòàí öå
³íø³ äåðæàâè, êîòð³ ìàþòü ñâî¿ çàêîíîäàâñòâà, ñâîº þðèäè÷íå ïîëå ùîäî öåðêîâíîãî æèòòÿ. ² íàì íå âèïàäàº âèÿâëÿòè ñàìèì ÿêóñü ³í³ö³àòèâó, àäæå öå ìîæå
áóòè ðîçòëóìà÷åíå ÿê öåðêîâíà åêñïàíñ³ÿ, íàêèäàííÿ ñâî¿õ ïîðÿäê³â òîùî. Ùå
ðàç õî÷ó ï³äêðåñëèòè. Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó çàâæäè ï³äòðèìàº íàìàãàííÿ íàøèõ ëþäåé ìàòè ñâîþ
Öåðêâó â ä³àñïîð³. Àëå äëÿ òîãî

âåðåñåíü, 2010
íàéïåðøå ïîòð³áíà ³í³ö³àòèâà ñàìèõ óêðà¿íö³â íà ÷óæèí³.
- Â îñòàíí³é ÷àñ â Óêðà¿í³ âèéøëè
äðóêîì êíèãè,
â ÿêèõ ðîáëÿòüñÿ
äîñë³äæåííÿ òà ïðèâîäÿòüñÿ íîâ³
ôàêòè ïðî ïîõîäæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà
òà ïðî âñòàâêè â íèí³ äðóêîâàíèõ
ªâàíãåë³ÿõ. Çîêðåìà, êíèãà ²ãîðÿ Êàãàíöÿ «Ïøåíèöÿ áåç êóêîëþ». ßêùî
Âè ÷èòàëè ¿¿ òî, ÿêå Âàøå ñòàâëåííÿ
äî ö³º¿ òåîð³¿?
Ìèêîëà ÂÎÐÎÒÈËÅÍÊÎ,
ïðàâîñëàâíèé (Åäìîíòîí, Êàíàäà)
- Í³, çãàäàíó Âàìè êíèãó ÿ íå ÷èòàâ.
Îäíàê, íàâ³òü íå ÷èòàþ÷è ¿¿, ìîæó âèñëîâèòè òàêó äóìêó. ßêùî õòîñü âèñëîâëþº
³íø³ â³ä ïðèéíÿòèõ Öåðêâîþ ïîñòóëàò³â, ùîäî ïîõîäæåííÿ ²ñóñà
Õðèñòà, òî äëÿ íàñ â³í º ºðåòèêîì. Àäæå êîæåí â³ðóþ÷èé äîáðå çíàº, ùî ²ñóñ Õðèñòîñ ñèí
Áîæèé, êîòðèé ñòàâ ëþäèíîþ çàðàäè íàøîãî ñïàñ³ííÿ. Áóäü-ÿê³
³íø³ òëóìà÷åííÿ íå ïðèéíÿòí³
äëÿ õðèñòèÿíèíà, òàê ñàìî ÿê ³
ÿê³ñü ³íø³ ïîÿñíåííÿ çì³ñòó ªâàíãåë³ÿ.
- Âàøà Ñâÿòîñòå! Ìñòèñëàâ ², Ïåðøèé Ïàòð³àõ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Óêðà¿íè, ïîõîâàíèé â öåíòð³ Ïðàâîñëàâÿ
â ÑØÀ, Á. Áðóö³. Òåïåð öåé
öåíòð ï³øîâ ï³ä îìîôîð Êîíñòàíòèíîïîëÿ, çàì³ñòü Êèºâà.
Ñàðêîôàã çáóäîâàíèé â òàêèé ñïîñ³á, ùî ò³ëî Ïàòð³àðõà,
ãåðìåòè÷íî çàêðèòå, ëèøàºòüñÿ íà ì³ñö³.
Êîëè Âè äóìàºòå íàñòàíå
â³äïîâ³äíèé ÷àñ ïåðåâåçåííÿ ìîù³â
Ïåðøîãî Ïàòð³àðõà äîäîìó ³ ÷è ñòàëå ïîõîâàííÿ áóäå ó Ñâ. Ñîô³¿, ÷è
Àíäð³¿âñüêîìó Ñîáîð³, ÷è äå³íäå? ×è
íå âèãëÿäàº, íà Âàøó äóìêó, òàê ùî
÷èìàëî ç ïðàâîñëàâíî¿ ðåë³ã³éíî¿
òðàäèö³¿ íèí³ º çàñòàð³ëèì, ãàëüì³âíèì äëÿ íàâåðíåííÿ ìîëîä³ äî Öåðêâè? Çîêðåìà, ÷è òàê âæå íåîáõ³äíî
ñüîãîäí³ ïðàâîñëàâíîìó ñâÿùåíñòâó
áîðîäè ÿê â ñåðåäíüîâ³÷í³ ÷àñè?
Äàðóéòå, àëå íàøå ñâÿùåíñòâî ÷åðåç öå äóæå ñõîæå íà ìîñêîâñüêèõ
ïîï³â. ×è öå ïåðñîíàëüíèé âèá³ð ÷è
áîðîäà º ïåâíèì ðåë³ã³éíèì ñòàòóñîì â íàø³é Öåðêâ³?
²ëàð³îí ÕÅÉËÈÊ
(Íþ-Äæåðç³, ÑØÀ)
- Íàéïåðøå, ùî ñë³ä çàçíà÷èòè ó ö³é
ñïðàâ³, ùî ÷è áóäóòü áàæàòè ïåðåíåñåííÿ ò³ëà ñïî÷èëîãî Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà ó Êè¿â, àðõ³ðå¿ ÓÏÖ â Àìåðèö³.
ßêùî âîíè òîãî íå áàæàþòü, òî âîíè
ïðîñòî íå äàäóòü öå çðîáèòè. ² íàéãîëîâí³øå: ÿêáè íàøà Öåðêâà ³ äîìîâèëàñÿ ïðî òàêó àêö³þ ç àìåðèêàíñüêîþ
ñòîðîíîþ, òî íàì íå äàäóòü öüîãî çðîáèòè. ßê íå äàëè ñâîãî ÷àñó ïîõîâàòè ó
Ñâÿò³é Ñîô³¿ ñïî÷èëîãî Ïàòð³àðõà Âîëîäèìèðà. Ùîá çðîáèòè òàê, ÿê ïèøå ïàí
²ëàð³îí Õåéëèê, òî íåîáõ³äíî ïåâíå çàáåçïå÷åííÿ ïîõîâàííÿ. Ïîêèùî òàêîãî
çàáåçïå÷åííÿ ó íàñ íåìàº àí³ â Óêðà¿í³,
àí³ çà ¿¿ ìåæàìè.
Ùîäî äðóãîãî çàïèòàííÿ, òî íîñ³ííÿ
áîðîäè ìè ðîçãëÿäàºìî íàéïåðøå ÿê
íàñë³äóâàííÿ îáðàçó ²ñóñà Õðèñòà. Àäæå
ìè íå ìîæåìî ïðèãàäàòè æîäíîãî éîãî
çîáðàæåííÿ áåçáîðîäèì. À ÷è ñõîæå
÷åðåç íîñ³ííÿ áîðîäè íàøå äóõîâåíñòâî íà ìîñêîâñüêå? Òàê íå ëèøå ìîñêîâñüêå ïðàâîñëàâíå äóõîâåíñòâî íîñèòü áîðîäè. Ó ãðåöüê³é Öåðêâ³ ïðèéíÿòî ìàòè ùå á³ëüø³ áîðîäè.
- Ñâÿò³éøèé Âëàäèêî! Ùî ðîáèòü
íèí³ Âàøà Ñâÿò³ñòü, àáè àðõèðå¿ òà
ñâÿùåíñòâî ÓÏÖ ÊÏ íå âòðàòèëî
òâåðäî¿ íàñòàíîâè ùîäî â³äñòîþâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ Öåðêâè, ùîá ëþáîâ
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äî Óêðà¿íè òà ¿¿ íàðîäó íå ïîëèøàëà
äóøïàñòèð³â ³ ó áóäí³, ³ ó ïðàçíèêè?
Áîãäàí ÑÅÐÅÄÞÊ
(Äåòðîéò, ÑØÀ)
- Íàøà Öåðêâà íèí³ â Óêðà¿í³ ÷è íå
ºäèíà ïàòð³îòè÷íà ³íñòèòóö³ÿ, êîòðà íå
ðîçïîðîøåíà, íàø êë³ð, äóõîâåíñòâî,
â³ðí³ ºäèí³, çãóðòîâàí³ íàâêîëî Áîãà ³
Óêðà¿íè. Ìè ìàºìî òâåðäó ³ íåïîõèòíó
íàñòàíîâó ó â³äñòîþâàíí³ íàøî¿ äóõîâíîñò³, êóëüòóðè, ìîâè òà ³ñòîð³¿. Çàðàç
áåðåìî êóðñ çà çì³öíåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òîìó ùî öå
â³ðíèé øëÿõ: ñïî÷àòêó âèðîñòè, ðîçøèðèòèñÿ, çì³öí³òè, à ïîò³ì âæå ç ïîçèö³é
ñèëüíî¿ öåðêâè âåñòè ä³àëîã. Âæå çàðàç

ÓÏÖ ÊÏ º òðåòüîþ Ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ â ñâ³ò³ ï³ñëÿ Ðîñ³éñüêî¿ òà Ðóìóíñüêî¿. Ø³ñòü àâòîêåôàëüíèõ ãðåöüêèõ öåðêîâ ñêëàäàþòü 12 ì³ëüéîí³â â³ðÿí. À
îäíà ÓÏÖ ÊÏ  14 ì³ëüéîí³â, ÓÏÖ ÌÏ 
9 ì³ëüéîí³â. Íàøà öåðêâà âåëèêà, ³ íàâ³òü
íàøèõ ìîæíîâëàäö³â äèâóº, ÿêèì ÷èíîì
â Óêðà¿í³ ïîâñòàëà òàêà âåëèêà öåðêâà.
Àäæå í³õòî íå ñïðèÿâ ¿¿ çðîñòàííþ. Çðîñòàííÿ ÓÏÖ ÊÏ ìè ïðèïèñóºìî Áîãîâ³.
ßêùî Áîãó óãîäíî, ùîá Óêðà¿íñüêà öåðêâà ñòàëà àâòîêåôàëüíîþ, òî Â³í ³ áóäå
öüîìó ñïðèÿòè. Ìè áà÷èìî â öüîìó Áîæå
ñïðèÿííÿ, Áîæå áëàãîñëîâåííÿ.
- Íàðîä çìó÷åíèé ðåë³ã³éíèìè
ïîä³ëàìè, â³í äàâíî ãîòîâèé íà îáºäíàííÿ, ÿêå ò³ëüêè çàëåæèòü â³ä
äóõîâåíñòâà. ×è ìîãëè á Âè, ÿê íàéâèùèé äóõîâíèé ²ºðàðõ, âçÿòè ³í³ö³àòèâó ç öüîãî ïèòàííÿ.
Ç ãëèáîêîþ ïîøàíîþ ³ ëþáîâþ
äð. ²âàí ÁÓÐÒÈÊ (Íþ-Äæåðç³, ÑØÀ)
- Íàñ íå òðåáà ïðîñèòè ùîäî òàêî¿
³í³ö³àòèâè. Á³ëüøå 15 ðîê³â ìè áîðåìîñÿ çà ñòâîðåííÿ Ïîì³ñíî¿ Öåðêâè. Àëå,
íà æàëü, äàëåêî íå âñå çàëåæèòü ëèøå
â³ä ïîçèö³¿ ÓÏÖ ÊÏ. Âæå äîâîë³ äàâíî â
Óêðà¿í³ îáãîâîðþºòüñÿ ³äåÿ ñòâîðåííÿ
ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè,
ÿêó ìàþòü ñôîðìóâàòè, îáºäíàâøèñü,
Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òà
Óêðà¿íñüêà Àâòîêåôàëüíà Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî Ïîì³ñíà
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â Óêðà¿í³ âæå ³ñíóº:
öå  Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò. Öÿ Öåðêâà
íåçàëåæíà â³ä ³íøèõ Ïîì³ñíèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ. Âîíà º àâòîêåôàëüíà,
òîìó ùî êåðóºòüñÿ ñâî¿ì ïàòð³àðõîì.
Àëå íà ñüîãîäí³øí³é äåíü çàâäàííÿì º
íå ïðîñòî ñòâîðåííÿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, à ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Äëÿ òîãî, ùîá
îáºäíàòèñÿ, ïîòð³áíà «äîáðà âîëÿ» .
Çà÷àòêè òàêî¿ äîáðî¿ âîë³ ìè âæå ìàºìî:
ìè ïî÷àëè êîíòàêò ç ÓÏÖ ÌÏ ïî ï³äãîòîâö³ ä³àëîãó. Áóëè âæå çóñòð³÷³ ç öüîãî
ïðèâîäó, à òàêîæ ñòâîðåíî êîì³ñ³¿ ³ ç
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áîêó Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ³ ç áîêó
Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. Ñòâîðåííÿ
ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
íå óíèêíóòè. Òîìó ùî Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò º íàéá³ëüøîþ Öåðêâîþ
çà
ê³ëüê³ñòþ â³ðóþ÷èõ â Óêðà¿í³. Çã³äíî ç
ñîö³îëîã³÷íèìè îïèòóâàííÿìè, Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò ìàº ïðèáëèçíî 14,5
ì³ëüéîíà â³ðóþ÷èõ, Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò  9,5 ì³ëüéîíà. À çà ê³ëüê³ñòþ
ïàðàô³é, çà ê³ëüê³ñòþ õðàì³â  íàâïàêè:
Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò âäâ³÷³ á³ëüøèé
çà Êè¿âñüêèé.
ßêùî â Óêðà¿í³ áóäå íåçàëåæíà ºäèíà Ïîì³ñíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà, òî öå
îçíà÷àº, ùî áóäå çàâæäè íåçàëåæíà
Óêðà¿íñüêà äåðæàâà. Ùî çàâàæàº ñòâîðåííþ â Óêðà¿í³ ºäèíî¿
Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè? Ñòâîðåííþ â Óêðà¿í³ ºäèíî¿
Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
çàâàæàº Ìîñêâà. Ìîñêâà íå çàö³êàâëåíà â òîìó, ùîá â Óêðà¿í³
áóëà ñâîÿ Ïîì³ñíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà.
Ïåðøà ïðè÷èíà  âèêëþ÷íî öåðêîâíà. ßêùî Óêðà¿íà
â³äïàäàº â³ä Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, òî ïåðåêðåñëþºòüñÿ
íàâ³òü òåçà ïðî «òðåò³é Ðèì», à
ïèòàííÿ Ìîñêâè ÿê «òðåòüîãî
Ðèìó» âçàãàë³ íå çìîæå ïîñòàâàòè. Òîìó ùî ðîñ³éñüêà Öåðêâà âòðàòèòü, ÿêùî íå ïîëîâèíó
ñâî¿õ â³ðóþ÷èõ, òî çíà÷íó ÷àñòèíó.
Äðóãà ïðè÷èíà  ïîë³òè÷íà. Ðîñ³ÿ ñïèòü ³ áà÷èòü Óêðà¿íó
ó ñêëàä³ íîâî¿ ³ìïåð³¿, íîâî¿
äåðæàâè, íà ÷îë³ ÿêî¿ ñòîÿòèìå Ìîñêâà.
À ºäèíèì çàñîáîì âïëèâó íà Óêðà¿íó º
Öåðêâà, öå ïîñò³éíî â³ä÷óâàºòüñÿ â
æèòò³, à îñîáëèâî ï³ä ÷àñ áóäü-ÿêèõ
âèáîð³â. Ñàìå ö³ äâà âàæåë³ íåãàòèâíî
âïëèâàþòü íà óòâîðåííÿ ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ãàëüìóþ÷è ïðîöåñ.
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ çàâàæàþòü óòâîðåííþ ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â Óêðà¿í³, ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî
öå ðàíî ÷è ï³çíî ñòàíåòüñÿ, öå ëèøå
ïèòàííÿ ÷àñó.
- Øàíîâíèé ³ äîðîãèé Ïàòð³àðõ
Ô³ëàðåò, í³õòî íå º â³÷íèé. ×è º âæå
ëþäèíà ÿêà ñòàíå íà ÷îë³ öåðêâè
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, êîëè çàê³í÷èòüñÿ Âàøå æèòòÿ? ×è íå âàðòî
³ìÿ òàêî¿ ëþäèíè îãîëîñèòè íàâ³òü
ñüîãîäí³, êîëè Âè î÷îëþºòå Öåðêâó, ùîá îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïðàöþº íà
çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè, çíàëà ç êèì âîíà áóäå ìàòè äî ä³ëà?
Ç ïîâàãîþ äî âàøî¿ Ñâÿòîñò³,
Àíàòîë³é ÂÀËÞÕ-ÁÐÀÍÒÎÍ
(Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ)
- Ùîäî äî íàñòóïíèêà, òî âñå öå
âèêëþ÷íî ñïðàâà Áîæà. Ãîñïîäü çíàº,
õòî áóäå çàì³ñòü ìåíå ³ êîëè öå ñòàíåòüñÿ. Î÷åâèäíî, ùî íàñòóïíèê íåîäì³ííî áóäå. Íàøà Öåðêâà ì³öí³º, âæå
íèí³ âîíà ìàº 40 àðõ³ðå¿â ³ êîëè íàñòàíå
÷àñ îáèðàòè, òî âèáèðàòè áóäå ç êîãî.
Òå, ùî øëÿõ ïðÿìèé ³ â³ðíèé, ï³äòâåðäæóº ñàìà ä³éñí³ñòü: íàøà Öåðêâà íå
çìåíøóºòüñÿ, à çðîñòàº, íå çâàæàþ÷è
íà ïðîòèä³þ ³ ñàìî¿ äåðæàâè. Öå ñïîíóêàëî ìåíå éòè. ² ÿ íå ðîçêàþþñü. ²
äóìàþ, íå ðîçêàþñü äî ê³íöÿ æèòòÿ,
òîìó ùî öå º ïðÿìèé øëÿõ, Áîæà äîðîãà íàøî¿ Öåðêâè. ² ìè êðèâèìè ëóêàâèìè äîðîãàìè õîäèòè íå áóäåìî...
ì. Êè¿â,
Ïàòð³àðõ³ÿ ÓÏÖ ÊÏ.

Íà ñâ³òëèí³: ïî çàâåðøåííþ ³íòåðâþ Ïàòð³àðõ Ô²ËÀÐÅÒ, ïàí³ Â³ðà ÊÐÈÂÀ òà ðåäàêòîð
áþëåòåíÿ «Íàøà Öåðêâà  Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò»
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ.

ÏÎÄ²¯. ÔÀÊÒÈ
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âåðåñåíü, 2010

Ó ÂÅÐÅÑÍ² ÑÅÐ²Þ "ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÀ ×ÈÒÀÍÊÀ"
ÏÎÏÎÂÍÈËÎ ÍÎÂÅ ÂÈÄÀÍÍß - "ÎÑ²ÍÍß ÊÍÈÆÊÀ"

Ó Âèäàâíè÷îìó óïðàâë³íí³ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó
ïîáà÷èëà ñâ³ò êíèæêà ç äèòÿ÷î¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñåð³¿ «Îñ³ííÿ êíèæêà».
Âîíà ïîêëèêàíà äîïîìîãòè äîðîñëèì - ñâÿùåíèêàì,
áàòüêàì, â÷èòåëÿì - äîíåñòè äî ä³òåé ó æâàâ³é õóäîæí³é
ôîðì³ çì³ñò ñâÿùåííèõ ïîä³é ³ ñâÿò, ÿê³ Öåðêâà â³äçíà÷àº
âîñåíè, ïîä³ëèòèñÿ ðåë³ã³éíèì äîñâ³äîì, äîëó÷èòè äî
òðàäèö³¿.
Óïîðÿäíèêè ïîñòàðàëèñÿ íàïîâíèòè êíèæêó ìàòåð³àëàìè íå ëèøå ïðî íàéïîïóëÿðí³ø³ â íàðîä³ ñâÿòà, ÿê-îò
Ïîêðîâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ òà Ñîáîð àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà, ò³ñíî ïåðåïëåòåí³ ôîëüêëîðîì ³ òðàäèö³ÿìè, ùî
÷àñòî â³äâåðòàþòü óâàãó ëþäåé â³ä ãîëîâíîãî çíà÷åííÿ
öåðêîâíîãî ïðàçíèêà.
Ñïåö³àëüíî äëÿ ö³º¿ ÷èòàíêè ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè íàïèñàëè áàãàòî ÷óäîâèõ ³ñòîð³é, íàìàãàþ÷èñü îõîïèòè ÿêîìîãà øèðøå êîëî îñ³íí³õ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò.
Ó í³é ÷èòà÷ çíàéäå óí³êàëüí³ îïîâ³ä³ ïðî Ð³çäâî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ òà ïðî âøàíóâàííÿ ¿¿ ÷óäîòâîðíèõ ³êîí, ïðî
Õðåñòîâîçäâèæåííÿ, ïðî ñâÿòîãî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ, à òàêîæ ïðî ³íøèõ ñâÿòèõ, ïàìÿòü ÿêèõ âøàíîâóþòü âîñåíè.
Çîêðåìà, ïðî ìó÷åíèöü Â³ðó, Íàä³þ, Ëþáîâ ³ ìàò³ð ¿õíþ
Ñîô³þ, ªëèñàâåòó òà Çàõàð³ÿ, ïðî ïðîðîêà ²îíó, ïðî àïîñòîëà ²îàííà òà ³í. À òàêîæ ïðî ñâÿòèõ óêðà¿íñüêî¿ çåìë³:
ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ òà ïðî ìèòðîïîëèòà Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî (Òóïòàëà).

Íå çàëèøèëèñÿ ïîçà óâàãîþ Äåíü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
Äåíü ïàìÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â.
Îêðåìèìè ðîçä³ëàìè îõîïëåíî òåìè õðåñòà òà õðåñíîãî çíàìåííÿ, îï³êè ÿíãîëà-îõîðîíöÿ. ª ó êíèæö³ ³ ðîçïîâ³äü
ïðî óêðà¿íñüê³ ïåðåêëàäè Ñâÿòîãî Ïèñüìà.
×èòàíêà-õðåñòîìàò³ÿ ñòàíå â ïðèãîä³ íà óðîêàõ õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè, êðàºçíàâñòâà, óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ó öåðêîâíèõ íåä³ëüíèõ øêîëàõ ³ ãóðòêàõ. ¯¿ áóäå ö³êàâî ïî÷èòàòè
³ â ñ³ìåéíîìó êîë³ îñ³ííüîãî âå÷îðà, êîëè âñÿ ðîäèíà
ç³éäåòüñÿ äîêóïè.
Ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì òîìîì «Õðèñòèÿíñüêî¿ ÷èòàíêè», â
«Îñ³íí³é êíèæö³» çá³ëüøåíî ê³ëüê³ñòü ìàëþíê³â, çðîñëî ³
æàíðîâî-òåìàòè÷íå ðîçìà¿òòÿ òâîð³â. Çá³ðíèê ì³ñòèòü â³ðø³,
îïîâ³äàííÿ, êàçêè, ëåãåíäè, ïåðåêàçè òà íàðèñè. Àâòîðè,
ùî äîëó÷èëèñÿ äî âèäàííÿ, - ïèñüìåííèêè ÿê ñòàðøî¿, òàê
³ ìîëîäøî¿ ãåíåðàö³¿ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
,
Êíèæêà îçäîáëåíà ÷óäîâèìè ìàëþíêàìè õóäîæíèö³
Ñâ³òëàíè Áàëóõ.
Ó Êèºâ³ «Îñ³ííþ êíèæêó» ìîæíà ïðèäáàòè â êíèãàðíÿõ
«ª», «Ñìîëîñêèï», à òàêîæ ó áàãàòüîõ õðàìàõ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Çàìîâèòè êíèæêó ìîæíà:
çà òåëåôîíîì - 8(098) 435-5309 àáî
çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: agape.kyiv@gmail.com

27 âåðåñíÿ Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â³äçíà÷èëà îäíå ç íàéâåëè÷í³øèõ
ñâÿò - Âîçäâèæåíèÿ ×åñíîãî ³ Æèâîòâîð÷îãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî.
×èìàëî õðàì³â, îñâÿ÷åíèõ íà ÷åñòü öüîãî ñâÿòà, âèáëèñêóº êóïîëàìè
ïî âñ³é Óêðà¿í³. Îäíèì ³ç òàêèõ º Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé ì³ñòà Êðåìåíöÿ. Öüîãî ñâÿòêîâîãî äíÿ ñþäè ïðèáóâ ïðåîñâÿùåííèé ºïèñêîï
Òåðíîï³ëüñüêèé ³ Áó÷àöüêèé Íåñòîð, ùîá î÷îëèòè Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ ç íàãîäè ïðåñòîëüíîãî ñâÿòà òà 120-î¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ îñâÿ÷åííÿ
õðàìó.
Éîãî ïðåîñâÿùåíñòâó ñï³âñëóæèëè: íàñòîÿòåëü-ïðîòî³ºðåé Âàñèëü ßðìîëþê, Êðåìåíåöüêèé áëàãî÷èííèé ïðîòî³ºðåé Âîëîäèìèð
Áóãðàê òà äóõîâåíñòâî Êðåìåíåöüêîãî, Çáàðàçüêîãî òà Òåðíîï³ëüñüêîãî ðàéîí³â.
Ï³ä ÷àñ ìàëîãî âõîäó, ç áëàãîñëîâåííÿ Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà
Ô³ëàðåòà, âëàäèêà Íåñòîð íàãîðîäèâ îòöÿ Âàñèëÿ õðåñòîì ³ç ïðèêðàñàìè.
Íà áîãîñëóæ³íí³ áóëè ïðèñóòí³ ãîëîâà Êðåìåíåöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëü Îë³éíèê òà çàñòóïíèê ãîëîâè Êðåìåíåöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îêñàíà Âàëü÷óê, ÿêèõ çà àêòèâíó äîïîìîãó â îðãàí³çàö³¿
áîãîñëóæ³ííÿ â Ïî÷àºâ³ áóëî â³äçíà÷åíî Ïàòð³àðøèìè Áëàãîñëîâåííèìè ãðàìîòàìè. Êð³ì öüîãî, âëàäèêà Íåñòîð âðó÷èâ ñ³ì ºïàðõ³àëüíèõ
Áëàãîñëîâåííèõ ãðàìîò íàéàêòèâí³øèì ïðèõîæàíàì õðàìó.
Ïî çàê³í÷åíí³ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ â³äáóâñÿ õðåñíèé õ³ä äîâêîëà
õðàìó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëî â³äñëóæåíî ë³ò³þ çà â³÷íèé ñïîê³é ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, ÿê³ ðàí³øå çâåðøóâàëè òóò áîãîñëóæ³ííÿ.
²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ:
1633 ð³ê - çà ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîãî ïðàâîñëàâíîãî áðàòñòâà íà
öüîìó ì³ñö³ ñïîðóäæåíî íåâåëè÷êó öåðêâó.
15 ãðóäíÿ 1722 ð³ê - öåðêâà áóëà ñïàëåíà òàòàðî-ìîíãîëàìè,
àëå, íåçâàæàþ÷è íà öå, âîñêðåñëà ³ â³äðîäèëàñÿ çíîâó.
1887 - 1889 ðîêè - çà ñïðèÿííÿ ñâÿùåíèêà Ôëîðà Ìèòåöüêîãî
- íà òîé ÷àñ íàñòîÿòåëÿ, çáóäîâàíî íîâèé (äåðåâÿíèé) õðàì, ÿêèé
ñòî¿òü ³ äîòåïåð.
1920-ò³ ðîêè - ñòàº îïëîòîì ç â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Àâòîêåôàëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Íàñòîÿòåëåì íà òîé ÷àñ áóâ ñâÿùåíèê
Îëåêñ³é Óëîâè÷.
Ó á³ëüøîâèöüêèé ïåð³îä öåðêâó áóëî ìàéæå çðóéíîâàíî (ç³ðâàíî
ï³äëîãó, âèáèòî øèáêè ó â³êíàõ).
1958 ð³ê - õðàì çàêðèòî. Çà ñòàðàííÿì íàñòîÿòåëÿ õðàìó ñâÿùåíèêà Âîëîäèìèðà Êóðàñîâà, ðåë³êâ³¿ ñâÿòèí³ (ªâàíãåë³º, ñð³áíà ×àøà,
Àíòèì³íñ) ïåðåäàíî Êðåìåíåöüêîìó áëàãî÷èííîìó.
Çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ ïåðøèì íàñòîÿòåëåì õðàìó ñòàâ ïðîòî³ºðåé Áîãäàí Áîäíàð÷óê (ñòàðøèé ñèí ñïî÷èëîãî â Áîç³
ìèòðîïîëèòà Òåðíîï³ëüñüêîãî ³ Áó÷àöüêîãî Âàñèë³ÿ), íà çàïðîøåííÿ ïðèõîæàí õðàìó ç Òåðíîïîëÿ.
1991 ð³ê - çàðåºñòðîâàíî óñòàâ õðàìó, ³ çâåðøåíî ïåðøó Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ â äåíü ïðåñòîëüíîãî ñâÿòà, ÿêó
î÷îëèâ ºïèñêîï Òåðíîï³ëüñüêèé ³ Áó÷àöüêèé Âàñèë³é.
2009 ð³ê - õðàì â³äçíà÷àº ñâîº 120-ð³÷÷ÿ.
Ìàêñèì ÃÅÐÀÑÈÌÞÊ,
Òåðíîï³ëüñüêî-Áó÷àöüêà ºïàðõ³ÿ.

120-ÒÀ Ð²×ÍÈÖß ÕÐÀÌÓ

âåðåñåíü, 2010
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Òàê âæå ³ñòîðè÷íî òðàïèëîñÿ, ùî ó íàøîãî íàðîäó º äâ³ Öåðêâè.
Çàëèøèìî äëÿ ñïåö³àë³ñò³â òåîëîã³â ïðîñòîð³êóâàííÿ ïðî òå, ÿêà
æ ç íèõ áëèæ÷å äëÿ Áîãà. Îñîáèñòî äëÿ ìåíå, äàðóéòå, ïîä³áíà
òåçà âèãëÿäàº ëåäü íå äèêóíñüêîþ. Áî áóäü-ÿê³ íàìàãàííÿ êîãîñü
çðîáèòè á³ëüøèì ÷è òî õðèñòèÿíèíîì, ÷è òî ³óäåºì àáî ìóñóëüìàíèíîì, òî íåäîïóñòèì³ ðå÷³ äëÿ ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. ßê ³ á³ëüø³ñòü
íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèõ óêðà¿íö³â, îñîáëèâî òóò íà Ñõîä³ íàøî¿
äåðæàâè, ÿ ñïðèéìàþ ³ñíóâàííÿ öèõ äâîõ ã³ëîê íàøî¿ äóõîâíîñò³
á³ëüøå ç æàëåì, àí³æ ç ï³¿òåòîì. Íàñ âåñü ÷àñ ä³ëèëè. ² îñü íàâ³òü
ñïðîìîãëèñÿ íàéñâÿò³øå, ùî º ó ëþäèíè  â³ðó â Áîãó, ðîçäâî¿òè
ó ºäèíîãî ïî êðîâè íàðîäó. Ùî ðåë³ã³éíèé äóàë³çì îñëàáëþº
åòí³÷íå òà äåðæàâíå ò³ëî óêðà¿íö³â, ãàäàþ, í³õòî çàïåðå÷óâàòè íå
áóäå. Äëÿ á³ëüøîñò³ ç òèõ, õòî áóâ ñôîðìîâàíèé â ÷àñè ÑÐÑÐ ó
Âåëèê³é Óêðà¿í³ é çáåð³ã íàö³îíàëüíó ñàìî³äåíòè÷í³ñòü, íàäçâè÷àéíî ñïîêóñëèâî âèãëÿäàº ð³øó÷èé ³ áåçïîâîðîòí³é êðîê äî ºäíîñò³
ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á. Ãîëîâíå - àáè áóëà îäíà Óêðà¿íñüêà Õðèñòîâà
Öåðêâà. Ðîçóì³þ, ùî öå íàñë³äêè áðóòàëüíîãî àòå¿ñòè÷íîãî îòî÷åííÿ, â ÿêîìó ôîðìóâàëîñÿ á³ëüø³ñòü ç òèõ,
õòî æèâ ³ æèâå â Íàääí³ïðÿíñüê³é Óêðà¿í³. ß íå
ðàç íàìàãàâñÿ âèÿñíèòè ó ïðèÿòåë³â â
óêðà¿íñüê³é çàõ³äí³é ä³àñïîð³, äå ðåë³ã³éí³ñòü
çáåðåãëàñÿ ó á³ëüø, òàê áè ìîâèòè, «àâòåíòè÷íîìó âèãëÿä³», çâ³äêè ó âàñ îñü öå â³ä÷óòòÿ
áóòè ÷è òî êàòîëèêîì, ÷è òî ïðàâîñëàâíèì.
Íàé÷àñò³øå çâó÷àëî ïîÿñíåííÿ:
- Áàòüê³âñüêà òðàäèö³ÿ. Òàê ìåíå âèõîâóâàëè áàòüêè
Çðîçóì³ëî, ùî ïîä³áíå âèìàãàº ïîâàãè.
Ñåáòî, äóõîâí³ íàñòàíîâè, êîòð³ ìè îòðèìàëè
â³ä áàòüê³â, ïîâèíí³ äëÿ êîæíî¿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè áóòè äîðîãîâêàçîì â ìàéáóòíüîìó. Àëå
ç ³íøîãî áîêó öüîãîð³÷íèé ïðè¿çä íà÷àëüíèêà
ìîñêîâñüêèõ ïîï³â Ê³ð³ëà, ó ìåíå çà òðàäèö³ºþ ïðàâîñëàâíîãî, í³÷îãî îêð³ì íåãàòèâó
íå ïðîáóäæóâàâ. ßê ³ á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â, à íå
õîõë³â, öåé áîðîäàíü âèêëèêàâ ëèøå îãèäó ³
ëþòü. À ÿê ìîãëî áóòè ³íàêøå?! Íà íàøó ñâÿòó
óêðà¿íñüêó çåìëþ ïðè¿õàâ äóõîâíèé ïîíåâîëþâà÷, ôàøèñò ó ðÿñ³, ï³ïïðîâîêàòîð. ² ùî
ìåí³ ç òîãî, ùî â³í ïðàâîñëàâíîãî îáðÿäó?!
Íàòîì³ñòü ïðèãàäóþ ïðè¿çä ó 2001 ðîö³ â
Óêðà¿íó , âæå, íà æàëü, ïîê³éíîãî ïàïè
Ðèìñüêîãî ²îàíà Ïàâëà. Öå áóëè ñïðàâä³
äóøïàñòèðñüê³ â³äâ³äèíè. Ëàã³äíà ïîñòàâà ³
Ö 44 Öåðêâà ìó÷åíèê³â / Óïîðÿäíèê Îëåã
Òóð³é, 2-å âèä. Ëüâ³â: Ñâ³÷àäî 2005. - 56 ñ. ISBN
966-8744-45-4
Ó êíèç³ íà îñíîâ³ á³îãðàô³÷íèõ ³ äîêóìåíòàëüíèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ ñâ³ä÷åíü î÷åâèäö³â
ïðî æèòåéñüêèé øëÿõ, ñëóæ³ííÿ Öåðêâ³ òà íàðîäó, ïåðåíåñåí³ òåðï³ííÿ çà â³ðó, à ÷àñòî é ãåðî¿÷íó
ñìåðòü áëàæåííèõ íîâîìó÷åíèê³â Óêðà¿íñüêî¿

Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè  áåàòèô³êàö³þ
ÿêèõ ïðîãîëîñèâ ñâ³òëî¿ ïàìÿòè Ðèìñüêèé
Âñåëåíñüêèé Àðõèºðåé ²âàí Ïàâëî II ï³ä ÷àñ
ñâîãî â³çèòó â Óêðà¿íó â ÷åðâí³ 2001 p., 
ïðåäñòàâëåíî îáðàç ñàìî¿ Öåðêâè-ìó÷åíèö³,
ÿêà âïðîäîâæ äåñÿòèë³òü ïðîòèñòîÿëà áåçáîæíèì òîòàë³òàðíèì ðåæèìàì, ÷åðïàþ÷è

ÑÂßÒ²ÑÒÜ Ó ÆÈÒÒ²

Ïðîãîëîøåííÿ áëàæåííèìè
íîâîìó÷åíèê³â ³ â³ðíèõ ñëóã Áîæèõ
Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè, ÿêå çä³éñíèâ Âñåëåíñüêèé
Àðõèºðåé Ïàïà ²âàí Ïàâëî II ï³ä
÷àñ Áîæåñòâåííî¿ Ë³òóðã³¿ 27 ÷åðâíÿ 2001 p.,  öå ùå îäíå «Áîãîÿâëåííÿ» äëÿ íàøîãî íàðîäó. Óïðîäîâæ á³ëüø í³æ òèñÿ÷îë³òíüî¿ ³ñòîð³¿
ñïàñ³ííÿ íàøî¿ çåìë³ õðèñòèÿíèóêðà¿íö³ ìàëè áàãàòî íàéð³çíîìàí³òí³øèõ çíàê³â Áîæî¿ ïðèñóòíîñòè. Ïðåäâ³÷íå Ñëîâî âîïëîòèëîñÿ
ñåðåä íàñ, ïåðåòâîðþþ÷èñü ó âèäèì³ Òà¿íñòâà: ö³ëþùî¿ âîäè Ñâÿòîãî Ïðîñâ³ùåííÿ, Ìèðî Ñâÿòîãî
Äóõà, Õë³á ³ Âèíî Ïàñõè Ãîñïîäíüî¿, ÿê³ ââîäÿòü íàñ ó Áîæåñòâåííå
æèòòÿ. «Ç íàìè Áîã!» Òóò Â³í ïîáóäóâàâ ñâ³é ä³ì. Â³ä â³ê³â ïðîìîâëÿþòü äî íàñ âåëè÷àâ³ ì³ñüê³ ñîáîðè
é çàòèøí³ äåðåâÿí³ öåðêîâö³, ç
ïðèáðàíèõ ðóøíèêàìè îáðàç³â
íàøèõ ñâ³òëèöü ç äèòèíñòâà çàãëÿäàþòü â äóøó ñïîê³éí³ é ïðèâ³òí³
Ãîñïîäí³ î÷³. À ïðàçíèêè ë³òóðã³éíîãî ðîêó îñâÿ÷óþòü íàø ÷àñ, çàêëèêàþ÷è äîëàòè çíåâ³ðó é ñóìí³âè
òà äîïîìàãàþ÷è â³ä÷óòè, ùî æèâåìî â äîáó Öàðñòâà Áîæîãî.

ìèðîëþáíå ñëîâî ïàïè áóäèëè ñâ³òë³ åìîö³¿ òà â³ä÷óòòÿ. ßê öå
ð³çíèëîñÿ â³ä ïîäîðîæ³ ïîë³òè÷íîãî ³ ðåë³ã³éíîãî îêóïàíòà Óêðà¿íè
Ê³ð³ëà! ² ÷è ìîãëè ìåíå çà òàêèõ óìîâ íàëÿêàòè ñè÷àííÿ
ìîñêîâñüêèõ ïîï³â ³ ¿õ òóòåøí³õ ïðèñëóæíèê³â ïðî åêñïàíñ³þ
êàòîëèöèçìó, ïðî íàêèäàííÿ Ðèìîì ñâî¿õ ïîðÿäê³â â íàøîìó
êðà¿.
Òàê, ÿ ðîçóì³þ øê³äëèâ³ñòü ñïîêóñè çà îäèí äåíü ñòåðòè
â³äì³íí³ñòü ïîì³æ êîíôåñ³éíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ óêðà¿íö³â. ßê íå
ã³ðêî, àëå òàê³, ÿê òî êàæóòü, ðåàë³¿. Îäíàê, óñ³ ìè, êàòîëèêè,
ïðàâîñëàâí³, àãíîñòèêè ³ àòå¿ñòè â ñó÷àñíó äîáó ïîâèíí³ ìàòè
íåçàïåðå÷íîþ îäíó òåçó: â ÿêèé áè õðàì íå éøîâ óêðà¿íåöü 
ãîëîâíå àáè òàì áóëà óêðà¿íñüêà ñóòí³ñòü. ² íèí³ äëÿ íàøî¿ íàö³¿,
äåðæàâè ³ñíóº ëèøå îäèí íåïðèìèðåííèé ³ ðåàëüíèé âîðîã 
íåíàæåðëèâà ³ìïåðñüêà Ìîñêâà, â³ðíèì ñòîðîæîâèì ïñîì ÿêî¿ º
Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà. ² îñü ùîäî ö³º¿ òåçè, òî òóò ÿ íå
çãîäåí í³ íà ÿê³ êîìïðîì³ñè àí³ ç êàòîëèêàìè, àí³ ç ïðàâîñëàâíèìè.
Çà íàøó ñâîáîäó, êóëüòóðó, ìîâó, â³ðó òà òðàäèö³þ, çðåøòîþ,
ïðîñòî çà ïðàâî çàëèøàòèñÿ óêðà¿íöÿìè ³ çáåðåãòèñÿ ÿê åòíîñ íà ö³é çåìë³ ïðîëèâàëè êðîâ
ÿê
ïðàâîñëàâí³ òàê ³ êàòîëèêè. Îêð³ì
ðåë³ã³éíîñò³, ¿õ ùå ïîºäíóâàëà ïðàâäèâà ñèí³âñüêà ëþáîâ äî ñâîº¿ çåìë³, äî ñâîãî íàðîäó. ²,
ÿê íà ìåíå, â öüîìó òàê ñàìî ïîëÿãàëà ¿õ âåëèêà
äóõîâíà ñèëà. Íå áóäó ïåðåë³÷óâàòè òóò çàãàëüíîâ³äîì³ òà âèçíàí³ óñ³ì ñâ³òîì ôàêòè, êîëè
àðõ³ðå¿, êë³ð òà â³ðí³ ÿê Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè òàê ³ Óêðà¿íñüêî¿ Êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè ñòàâàëè ïë³÷-î-ïë³÷, ùîá áîðîíèòè
ºäèíó äëÿ íèõ Áàòüê³âùèíó, ºäèíèé ¿õ íàðîä! Ç
öüîãî íîìåðà ðåäàêö³ÿ áþëåòåíÿ «Íàøà Öåðêâà  Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò» áóäå äðóêóâàòè
îêðåì³ óðèâêè ç êíèãè «Öåðêâà ìó÷åíèê³â». Öå
âèäàííÿ ²íñòèòóòó ²ñòîð³¿ Öåðêâè Óêðà¿íñüêîãî
Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó ( Ëüâ³â, âèä-âî
«Ñâ³÷àäî». 2005 ð³ê). Êíèãó ëþáÿçíî íàä³ñëàëà
äî ðåäàêö³¿ íàøà ÷èòà÷êà ç Êàíàäè ïàí³ Ëåñÿ
ÕðàïëèâàÙóð. Î÷åâèäíî, ùî ìè ñåðäå÷íî
âäÿ÷í³ ¿é çà òàêó ïîñëóãó. À íàø³ ïóáë³êàö³¿ ç
êíèãè «Öåðêâà ìó÷åíèê³â» ñòàíå ùå îäíèì
ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî óêðà¿íö³ ºäèí³, âîíè æèëè ³
áóäóòü æèòè ç òèì ñàêðàìåíòàëüíèì ãàñëîì, çà
ÿêå ñêîíàëè ì³ëüéîíè íàøèõ ëþäåé, - «Îäèí Áîã
 îäíà Óêðà¿íà!»
Ô³äåëü ÑÓÕÎÍ²Ñ,
ðåäàêòîð áþëåòåíÿ «Íàøà Öåðêâà 
Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò».

Ïðèéìàºìî öþ ìèë³ñòü Ãîñïîäíþ ÷åðåç áëàãîñëîâåííÿ ºðàðõ³â òà
ºðå¿â, ÿê³ ùå â³ä÷óâàþòü íà ñâî¿õ
ãîëîâàõ òåïëî ñâÿòèòåëüñüêèõ ðóê
ñâÿùåííîìó÷åíèê³â Ãðèãîð³ÿ, Òåîäîðà, Éîñàôàòà, Ìèêèòè, Ãðèãîð³ÿ,
Ìèêîëàÿ, Ñèìåîíà, ²âàíà, Âàñèëÿ.
Òîðæåñòâóºìî ðàçîì ³ç ìîíàõàìè ³
ìîíàõèíÿìè, êîòð³ çáåð³ãàþòü ïàìÿòü ïðî îñâÿ÷óâàëüíó ïðàâåäí³ñòü
Ïðåïîäîáíî¿ Éîñàôàòè òà àðèñòîêðàòèçì äóõó ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êëèìåíò³ÿ, ïðî äîáðèõ, ïðèâ³òíèõ òà
âîäíî÷àñ ìóæí³õ ³ ñò³éêèõ ó â³ð³ îòö³â
òà ñåñòåð ñâî¿õ ñï³ëüíîò. Ðàä³ºìî ç
Íåîí³ëîþ Ëèñêî, ùî íåäîâãî ò³øèëàñÿ áëèçüêîþ ïðèñóòí³ñòþ ñâîãî
÷îëîâ³êà, àëå ñëàâà ÿêîãî òðèâàòèìå
äîâ³êó. Ðàçîì ³ç ä³òüìè î. Îìåëÿíà
Êîâ÷à ïåðåéìàºìî éîãî çàïîâ³ò
ëþáîâè äî áëèæí³õ  ³ äî âîðîã³â.
Ñüîãîäí³ Âñåëåíñüêà Öåðêâà
ï³äíîñèòü äëÿ íàñ ³ äëÿ ñâ³òó ÿê âç³ðö³
ñâÿòîñòè, ÿê íåáåñíèõ ïðèÿòåë³â Ãîñïîäí³õ ñêðîìí³ ïîñòàò³ ñìåðòíèõ
ëþäåé, ÿê³ ùå â÷îðà, æèâó÷è ïîì³æ
íàñ ÷è íàøèõ áàòüê³â, â óêðà¿íñüêèõ
ì³ñòàõ ³ ñåëàõ, ìóæíüî áîðîëèñÿ ç
íàéá³ëüøèìè òèðàí³ÿìè â ëþäñüê³é
³ñòîð³¿, ç êðèâäîþ é íåñïðàâåäëèâ³-

ñâî¿ ñèëè ëèøå ç áåçìåæíî¿ â³ðè é ïîâíî¿ â³ääàíîñòè Ãîñïîäó ¿¿ ïàñòèð³â ³ â³ðíèõ.
Ïðèçíà÷åíà äëÿ áîãîñëîâ³â, ó÷èòåë³â, êàòåõèò³â, ñâÿùåíèê³â, ñåì³íàðèñò³â òà ñòóäåíò³â áîãîñëîâñüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ó÷í³â, ùî âèâ÷àþòü õðèñòèÿíñüêó åòèêó, à òàêîæ óñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ ìèíóëèì ³ æèâå ñó÷àñíèì æèòòÿì Öåðêâè.

ñòþ, çàâäàíîþ ¿õí³ì áðàòàì ³ ñåñòðàì, ³ç âëàñíîþ íåäîñêîíàë³ñòþ òà ç
ïðîñòîþ ùîäåííîþ æèòåéñüêîþ
ïå÷àëëþ. ¯õíÿ ïðèñóòí³ñòü òóò ³ òåïåð
º íàäçâè÷àéíî â³ä÷óòíà.
Âîíè æèëè íàøèì æèòòÿì, õîäèëè íàøèìè âóëèöÿìè; ñèä³ëè íà
ºïèñêîïñüêèõ ïðåñòîëàõ ³ â ñïîâ³äàëüíèöÿõ, âèãîëîøóâàëè ïðîìîâè
íà ñâÿòî÷íèõ àêàäåì³ÿõ òà ÷èòàëè
äîïîâ³ä³ ç ïðîôåñîðñüêèõ êàòåäð,
ó÷èëèñÿ â íàø³é áîãîñëîâñüê³é àêàäåì³¿ òà äóõîâíèõ ñåì³íàð³ÿõ, ìàáóòü, íå äóìàþ÷è, ùî ¿õ ÷åêàº ñòðàøíå âèïðîáóâàííÿ ìó÷åíèöòâà ³ ÿê
íàãîðîäà  éîãî íåâÿíó÷èé â³íåöü.
Íîñèëè âîíè ñâÿùåíè÷³ ðèçè ³ ðÿñè
íàøèõ ÷åðíå÷èõ ñï³ëüíîò, ñëóõàëè
ïðîíèêëèâ³ ñëîâà ñâî¿õ ñâÿòèòåë³â ³
íàñòàâíèê³â ïðî ö³ëêîâèòó ñàìîïîñâÿòó ³ ñàìîâ³ääàííÿ, ÿê³ íå ðàç ìè
÷óºìî, àëå ñïðèéìàºìî çâè÷àéíî ÿê
àáñòðàêö³þ, ÿê ùîñü íåðåàëüíå é
äóæå äàëåêå â³ä íàñ ó ïðîñòîð³ òà
÷àñ³.
Íèí³ ¿õí³ ïîñòàò³ ñòàþòü íåéìîâ³ðíî çðèìèìè é áëèçüêèìè äëÿ íàñ,
à ¿õíÿ ñâÿò³ñòü  ðåàëüíî â³ä÷óòíîþ.
Íàáëèæàþòü âîíè íàì ³ Íåáî  ³íîä³
òàêå íåäîñÿæíå,  â ÿêîìó ñëàâíî
ïîñåëèëèñÿ îäåñíóþ Âñåìîãó÷îãî
Îòöÿ ³ Ñîòâîðèòåëÿ íàøîãî; ³ Çåìëþ,
ïî êîòð³é ùå â÷îðà âîíè ñòóïàëè ³

êîòðà ñàìà ñòàëà ñâÿò³øîþ, ïðèéíÿâøè ¿õíþ ãàðÿ÷ó êðîâ ³ çàêàòîâàí³
ò³ëà. ²äó÷è ïî í³é, ³ ìè ñòàºìî â³ä÷óâàòè âåëè÷ ö³º¿ ñâÿòîñòè òà ãëèáèíó
ò³º¿ äðàìè, ÿêó âîíè ïåðåæèëè ³ äî
ÿêî¿ Ãîñïîäü ìîæå ïîêëèêàòè êîæíîãî ç íàñ.
Çðåøòîþ, ìè âñ³ âæå äàâíî ïîêëèêàí³  ïîêëèêàí³ ëþáèòè
áëèæí³õ, ïðîùàòè âîðîãàì, ãîäóâàòè ãîëîäíèõ, çö³ëþâàòè íåäóæèõ,
âò³øàòè çàñìó÷åíèõ, îáíàä³þâàòè
çíåâ³ðåíèõ, âìèðàòè äëÿ ñåáå, ùîá
æèòè äëÿ ³íøèõ. Äíåñü íà íàø³é
çåìë³ òà â íàø³é Óêðà¿í³ íå áðàêóº
íàãîä, ùîá ïîñâÿòèòè ñåáå Áîãîâ³.
×è çìîæåìî ìè òóò ³ ñüîãîäí³
àáî äå³íäå çàâòðà â³äãóêíóòèñÿ íà
öå ÿâëåííÿ íàøîãî Ãîñïîäà? ×è
ãîòîâ³ ìè áóòè ñâ³äêàìè Õðèñòà â
áóäíÿõ æèòòÿ, ÷è, íå äàé Áîæå, ó
ñìåðòåëüí³é íåáåçïåö³? Ñïîä³âàºìîñÿ ó Ãîñïîä³, ùî òàê. ² ïåðøîþ
çàïîðóêîþ öüîãî º íàøå ðàä³ñíå
ñâÿòêóâàííÿ ùåäðî¿ áëàãîäàòè, ÿêà
âèëèâàºòüñÿ íà íàñ ÷åðåç òîðæåñòâåííó ïðîñëàâó íîâîìó÷åíèê³â ³
â³ðíèõ ñëóã Áîæèõ. Ëèêóéìî ç íèìè
³ âïåâíåíî ñòóïàéìî ¿õí³ìè ñë³äàìè!
î. ä-ð Áîðèñ ¥ÓÄÇßÊ,
ðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî
Êàòîëèöüêîãî Óí³âåðñèòåòó,
äèðåêòîð-çàñíîâíèê ²íñòèòóòó
²ñòîð³¿ Öåðêâè ÓÊÓ.
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ÄÅÙÎ ÏÐÎ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯
Ïðèãëÿäàþ÷èñü äî ä³ÿëüíîñò³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â
Óêðà¿íñüêî-Á³ëîðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ó Ïîëüù³,
íàâ³òü íåõîòÿ÷è, ìóñèìî ïîì³òèòè ïåâí³ àíîìàë³¿, íåäîðå÷íîñò³ ³ äèâàöòâà, ÿêèõ
òðóäíî ïîãîäèòè ç³ çäîðîâèì ãëóçäîì. Â³äîìî âñ³ì,
ùî ïðàâîñëàâíà öåðêâà â
Ïîëüù³ îáñëóãîâóº óêðà¿íñüêå ³ á³ëîðóñüêå íàñåëåííÿ.
×îìó æ òîä³ ¿¿ ïåðå³ìåíîâàíî íà ò. çâ. «Ïîëüñê³ Êîñöþë
Ïðàâîñëàâíè». Öå æ ïðèì³òèâíèé ñïîñ³á /ðîçðàõîâàíèé íà îáìåæåíèé íàòîâï/
ïîêàçàòè ñòåæêó äî ïðèñêîðåíî¿ ïîëîí³çàö³¿. Ïîñòàº
çàïèòàííÿ: ×îìó æ ïîë³òè÷íó êîíöåïö³þ âèíàðîäîâëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
ìàº çä³éñíþâàòè ÿêðàç öåðêâà? Âèõîäèòü, ùî íå÷èñò³
ïîë³òè÷í³ ïëàíè äåðæàâíèõ
ïîë³òèê³â ìàþòü âèêîíóâàòè
ñâÿùåííîñëóæèòåë³ íå òóðáóþ÷èñü ïðî ÷èñòîòó âëàñíèõ ðóê. Ïî ñóò³ àí³ ðîñ³ÿíè
/áî ¿õ â Ïîëüù³ íåìà/, àí³
ïîëÿêè /áî âîíè ìàþòü ñâ³é
êîñòüîë/ äî ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè ó Ïîëüù³ íå õîäÿòü.
Õîäÿòü òóäè ò³ëüêè óêðà¿íö³ ³
á³ëîðóñè, àëå ÷îìóñü â ¿õ
öåðêâ³ íå ïî÷óºø àí³ óêðà¿íñüêî¿ àí³ á³ëîðóñüêî¿ ìîâè
/íàâ³òü ï³ä÷àñ ïðîïîâ³äåé/.
Òàì ïî÷óºø ìîâó ðîñ³éñüêó ³
ïîëüñüêó /êð³ì ë³òóðã³éíî¿
ì³öíî çðîñ³éùåíî¿ ñòàðîáóëãàðùèíè/. Â³ä ÷àñó II Âàòèêàíñüêîãî ñîáîðó ïðîãîëîøóºòüñÿ ³äåÿ çàãàëüíîõðèñòèÿíñüêîãî åêóìåí³çìó, òîáòî ³äåÿ ºäíàííÿ ð³çíèõ öåðêîâ. Â òåïåð³øí³é äîá³ ïðàâîñëàâí³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³
Ïîëüñüêîãî Êîñöüîëà Ïðàâîñëàâíîãî ðàäî ºäíàþòüñÿ
/áî áà÷èìî ¿õ íà ñï³ëüíèõ
ìîë³ííÿõ/ ç ºâàíãåëèêàìè,
áàïòèñòàìè, ðèìî-êàòîëèêàìè é âñ³ìà ³íøèìè. Íå áà÷èìî ¿õ ò³ëüêè â òîâàðèñòâ³ ñâÿùåíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ ÃðåêîÊàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. Îòæå
äëÿ ïðàâîñëàâíîãî ïîïà

/áóäü â³í á³ëîðóñ ÷è óêðà¿íåöü/ òîâàðèñòâî óêðà¿íñüêîãî ñâÿùåíèêà ãðåêî-êàòîëèêà âèÿâëÿºòüñÿ íåñòåðïíèì.
Íà ä³ë³ íåìà àí³ ïîðîçóì³ííÿ,
àí³ åêóìåí³çìó ò³ëüêè ì³æ äâîìà óêðà¿íñüêèìè ñâÿùåíèêàìè /ïðàâîñëàâíèì ³ ãðåêîêàòîëèêîì/. ßê æå òî ñòàëîñÿ, ùî ò³ëüêè óêðà¿íöÿì íå
ìîæíà ºäíàòèñü â ñèòóàö³¿
êîëè äî ºäíàííÿ /åêóìåí³çìó/ çàîõî÷óþòüñÿ âñ³ ñâÿùåíîñëóæèòåë³ âñ³õ õðèñòèÿíñüêèõ êîíôåñ³é?
Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ
òðåáà øóêàòè ó ïîë³òèê³â ³
âîðîã³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Âîíè äîáðå çíàþòü, ùî íàðîäîì îáäóðåíèì /ùîá íå
ñêàçàòè "îäóðà÷åíèì"/, ïîä³ëåíèì é ðîçáèòèì ëåãêî ïàíóâàòè, à ñàìå ïðî ïàíóâàííÿ
íàä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì
éäåòüñÿ. Çàäëÿ ö³º¿ ³äå¿ íàø³
«âîðîæåíüêè» ðîáëÿòü âñå,
ùîá íàñ ðîçºäíàòè, ïîä³ëèòè, ðîçñâàðèòè, çíåñëàâèòè,
îñì³øèòè ³ ñêîìïðîìåòóâàòè
ïåðåä ñâ³òîì. Íàéá³ëüøèì
âîðîãîì óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³ é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó º
ÿêðàç ñàì³ óêðà¿íö³, ¿õ ³íòåëåêòóàëüíà íåì³÷ é áåç³äåéí³ñòü. ²ùå â ÷àñàõ ñòàðîðóñüêèõ â íàñ âèòâîðèëàñü
âäà÷à «âîþâàòè ç³ ñâî¿ì» é
«ºäíàòèñü ç âîðîãîì ïðîòè
ñâîãî». Öå âèäóìêà «³ç´î¿â» ïåðøèõ ÿíè÷àð³â íàøî¿ çåìë³.
Çãîäîì ïðèéøëè íîâ³ âèïðîáóâàííÿ, àëå ñòàð³ çâè÷êè çàëèøèëèñü. Ðóñèíè /ðóñè÷³/,
âîþþ÷è ç ðîäè÷àìè çà êíÿæó
âëàäó, íåçàäîâãî âòðàòèëè ¿¿
íà êîðèñòü ìîíãîë³â. Â ïðèðîä³ í³ùî íå ãèíå: òàòàðîìîíãîëüñüêà êîíöåïö³ÿ âîëîäàðþâàííÿ ï³äêîðåíèì íàðîäîì, øëÿõîì ðå³íêàðíàö³¿
â³äðîäèëàñü â ìîñêîâñüê³é,
çãîäîì ðîñ³éñüê³é äåðæàâ³.
Ìåíòàëüí³ñòü îðäèíö³â çàâîëîä³ëà â ñïîñ³á òðèâàëèé äóøåþ ìîñêâèò³â. Êðåìë³âñüê³
âîëîäàð³ ñêâàïëèâî âèêîðèñòàëè ñòðóêòóðè ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè äëÿ ñâîº¿ ³ìïåð³àëü-

íî¿ ïîë³òèêè. Â³ä ²âàíà Ãðîçíîãî Ìîñêîâñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ñòàëà áåççàñòåðåæíî âèêîíóâàòè ïîë³òè÷í³ çàâäàííÿ ìîñêîâñüêî¿ /â³ä Ïåòðà
² ðîñ³éñüêî¿/ äåðæàâíî¿ âëàäè. ²ºðàðõè Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè íå ã³ðøå
á³ëüøîâèöüêèõ ïîë³òðóê³â
ñïðèÿëè óñï³õîâ³ çàãàðáíèöüêî¿ ïîë³òèêè ðîñ³éñüêèõ öàð³â.
Ïðîïàãàíäà ïàíñëîâÿíñüêîãî ºäíàííÿ ï³ä îõîðîííèì
êðèëîì ðîñ³éñüêîãî öàðÿ ó
XIX ñò. øèðîêî ðîçëèëàñü ïî
êðà¿íàõ ñëîâÿíñüêèõ Áàëêàí.
¯¿ äóðìàí îõîïèâ é óêðà¿íñüêå
Çàêàðïàòòÿ, ùî äîíèí³ çìàãàºòüñÿ ç îòðóéíèì ÿäîì ìîñêâîô³ëüñüêîãî áàëàìóòñòâà.
Êîêåòóþ÷è ï³âäåííèõ ñëîâÿí îá³öÿíêîþ âèçâîëåííÿ ïðè
äîïîìîç³ ðîñ³éñüêîãî öàðÿ,
³ºðàðõè Ðîñ. Ïðàâ. Öåðêâè
ïðàöþâàëè íàä çàðîäæåííÿì
ïðîìîñêîâñüêèõ ñèìïàò³é ³ òèì
øëÿõîì ãîòóâàëè ãðóíò äëÿ
ïëàíîâàíî¿ àãðåñ³¿ ³ìïåð³àëüíî¿ Ðîñ³¿.
Ìàëî â³äîìèì ÿâèùåì â
íàø³é ³ñòîð³¿ áóëî íåçðîçóì³ëå ³ äîâãîòðèâàëå «ïàëîìíèöòâî» óêðà¿íñüêèõ ìîíàõ³â
/íàâ³òü ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè/ äî
ìîñêîâñüêîãî öàðÿ «ïî ìèëîñòèíþ». Öåé ìåõàí³çì òðèâàâ
â³ä ê³íöÿ XVI ñò. ïî XVI²² ñò.
Ìîñêâà áåç ïåðåøêîä ïðèéìàëà óêðà¿íñüêèõ ïàëîìíèê³â,
ùåäðî ¿õ îïëà÷óâàëà, æàäàþ÷è âçàì³í ò³ëüêè «³íôîðìàö³¿
ïðî ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³». Òàêèì ðîáîì Ìîñêâà ìàëà ì³æ
óêðà¿íñüêèì ïðàâîñëàâíèì
êë³ðîì ñâî¿õ à´åíò³â, ñèìïàòèê³â é ïðèõèëüíèê³â, òàêîæ
ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã ùîäî
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Îòæå çà
öàðñüê³ ðóáë³ Ìîñêâà ïîá³ëüøóâàëà ïðîìîñêîâñüêó
îð³ºíòàö³þ â óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Îöÿ íåçì³ííà é
äîâãà ïðàöÿ âèäàëà áàæàíèé
åôåêò ùîéíî â ÷àñàõ Õìåëüíèöüêîãî.
Ïåðåÿñëàâñüêà
Ðàäà ó 1654 ð. óíàî÷íèëà
ñïðàâæí³é ìàñøòàá ö³º¿ ïðîïàãàíäîâî-øïèãóíñüêî¿ ïðàö³.
Á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áàæàëà «ºäíàííÿ ç
Ìîñêâîþ». Óðîê "Ïåðåÿñëàâñüêî¿ Ðàäè" äëÿ Óêðà¿íè
ìàâ êàòàñòðîô³÷í³ íàñë³äêè, à
¿õ ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ áóâ
íå÷óâàíèé äîñ³ «Àêò öåðêîâíî¿ ïðèñÿãè íàðîäó ÷óæîìó
äåñïîò³». Ïðîäàæí³ óêðà¿íñüê³
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ïðàâîñëàâí³ ³ºðàðõè çà þäèí³
÷åðâ³íö³ ãàíåáíî çàïðîäàëè
ñâ³é íàðîä â ìîñêîâñüêó íåâîëþ íà äîâã³ ñòîë³òòÿ. Äåõòî
é äîíèí³ êðèòèêóº óêðà¿íñüêó
ãðåêî-êàòîëèöüêó ³ºðàðõ³þ çà
¿¿ «çðàäëèâèé â³äõ³ä â³ä áàòüê³âñüêî¿ â³ðè». Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà, ïîïàâøè ï³ä
âëàäó Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà, â³ä 1686 ðîêó ïîâí³ñòþ
âòðàòèëà ñâîþ óêðà¿íñüêó ³äåíòè÷í³ñòü. Ïðèéíÿâøè ðîñ³éñüêó öåðêîâíó îáðÿäîâ³ñòü, âîíà
íà ä³ë³ ñòàëà öåðêâîþ ðîñ³éñüêîþ. ×è òàêó îáîðîíó áàòüê³âñüêî¿ â³ðè ðåêîìåíäóþòü
íàì íàø³ çáàëàìó÷åí³ ïñåâäîïàòð³îòè? ¯õ ïðîïàãàíäà íàãàäóº çàêëèê äî ðåàí³ìàö³¿
ïîìåðøîãî áàòüêà. Áàòüêà
íàïåâíî íå âðÿòóþòü, àëå õâîðîáó äåçîð³ºíòàö³¿ ³ áàëàìóòñòâà çìîæóòü ïîøèðèòè â ïîðîæí³õ ãîëîâàõ çðîñ³éùåíèõ
ìàëîðóñ³â. É ñàìå ïðî òå
éäåòüñÿ! Êâîë³ ðîçóìîì óêðà¿íö³ ìàþòü ñàì³ ïðîãîëîøóâàòè íåäîðå÷í³ñòü ïàòð³îòè÷íèõ ³äåé é íåñòè â ñâ³ò
ãàíüáó âëàñíîãî ïëåìåí³. ² öå
¿ì âäàºòüñÿ íàéêðàùå! Ìîñêâà âäÿ÷íà Á. Õìåëüíèöüêîìó
çà òå, ùî ïîäàðóâàâ ¿é Óêðà¿íó, à ìè ï³ä íåáåñà âèõâàëþºìî éîãî. Ìocêâà ìàº çà ùî
ñòàâëÿòè éîìó ïàìÿòíèêè, à
çà ùî âîçâåëè÷àþòü éîãî óêðà¿íö³? /Ò.Øåâ÷åíêî íå ðîáèâ öüîãî/. Öåðåìîí³ÿ ïðèñÿãè Ìîñêâ³ â³ä 1654 ð. øèðîêî ðîç³éøëàñÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³
é íàáðàëà ñèìâîë³÷íîãî õàðàêòåðó îäðóæåííÿ Óêðà¿íè
/æ³íêè/ ç Ìîñêîâùèíîþ /÷îëîâ³êîì/. Ïðàâîñëàâíå äóõîâåíñòâî íà Óêðà¿í³ äîâã³ ðîêè
íàãîëîøóâàëî íà «ºäíîñò³
â³ðè ç Ìîñêâîþ». Öÿ íàóêà
çóïèíÿëà êîçàê³â â³ä áîðîòüáè ç ìîñêîâñüêèìè «ïðàâîñëàâíèìè áðàòàìè». Çãàäàí³
áðàòè òàêèõ ñóìí³â³â íå ìàëè.
Îòàìàí Ñ³ðêî ïîêèíóâ Ôðîíò
ç ìîñêâèíàìè, êàæó÷è: «Ìîÿ
øàáëÿ ïðàâîñëàâíèõ áèòè íå
áóäå!». ² íå â³í îäèí âèÿâëÿâ
òàê³ ïîãëÿäè. Â³ä ÷àñ³â Õìåëüíè÷÷èíè óêðà¿íö³ íàâ÷èëèñü
äèâèòèñü íà ñâ³ò êð³çü ïðèçìó
ìîñêîâñüêî¿ ðàö³¿ ñòàíó. Âîíè
æ /â ïåðøó ÷åðãó äóõîâåíñòâî/ ïðîâîäèëè ïðîñâ³òèòåëüñüêó ðåôîðìó â Ðîñ³¿ íà
âèìîãó Ïåòðà ², âîíè æ
íà éîãî áàæàííÿ ïðàöþâàëè íàä åë³ì³íà-
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ö³ºþ «óêðà¿íñüêîãî ñëîâíèöòâà ç öåðêîâíèõ êíèã», âîíè æ
íà ê³íåöü ãàíüáèëè ³ çíåñëàâëþâàëè ³ìÿ ²âàíà Ìàçåïè «çà
çðàäó Ïåòðà ²». Ìàçåïà í³êîëè íå ñêëàäàâ îñîáèñòî¿ ïðèñÿãè â³ðíîñò³ ìîñêîâñüêîìó
öàðåâ³. Áóâ â³í â³ðíèé óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³.
Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà
Öåðêâà â³ðí³ñòü óêðà¿íö³â ìîñêîâñüêîìó äåñïîò³ âèçíàëà
äîãìîþ ñâîº¿ â³ðè. Óêðà¿íñüê³
³ºðàðõè ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
é äîíèí³ îïëüîâóþòü àíàôåìîþ ÷åñíå ³ìÿ óêðà¿íñüêîãî
ïàòð³îòà. Öå àêò íå÷óâàíîãî
âàðâàðñòâà. Ó 1582 ð. ïàïà
ðèìñüêèé Ãðèãîð³é XIII âïðîâàäèâ íîâèé êàëåíäàð. Â³ä
òîä³ ïðàâîñëàâí³ ñâÿòà ð³çíèëèñÿ ùîäî äàòè â³ä ëàòèíñüêèõ. Â Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é ëàòèíñüê³ ïàíè áàòîãîì ãíàëè
íà ïàíùèíó óêðà¿íñüêèõ ïîï³â
â äí³ ïðàâîñëàâíèõ ñâÿò. Ï³ñëÿ
óí³éíîãî äîãîâîðó /â³ä 1596
ð./ ïàïà âçÿâ â îáîðîíó «óí³àò³â» ³ çàáîðîíèâ êàòîëèöüêèì ïàíàì ïðèìóøóâàòè äî
ïðàö³ íà ïàíùèí³ ïðàâîñëàâíèõ
êð³ïàê³â â ÷àñ³ ¿õ ñâÿò
/ïðèãàäàéìî, ùî óí³àòè çáåðåãëè ïðàâîñëàâíó öåðêîâíó
òðàäèö³þ/. Ïðîòè ð³øåííÿ
ïàïè çàïðîòåñòóâàëè ïîëüñüê³
ïàíè /³ öå çðîçóì³ëî/ é óêðà¿íñüê³ ïðàâîñëàâí³ êîçàêè
/³ öå äóæå äèâíî/.

² òóò æå óêðà¿íö³ âèÿâèëè
«âåëèêèé ðîçóì» ³ òóðáîòó ïðî
âëàñí³ ³íòåðåñè. Äî ïîä³áíî¿
ñï³âä³¿ ä³éøëî â Ãàëè÷èí³ /²²
ïîë. XIX ñò./ êîëè-òî ïîëÿêè
ï³ääåðæàëè ìîñêâîô³ë³â â ¿õ
áîðîòüá³ ç óêðà¿íñüêèì
â³äðîäæåííÿì. Àíòèóêðà¿íñüêó ïîñòàâó ïîëÿê³â ìîæíà çðîçóì³òè, àëå õòî çðîçóì³º ïîçèö³þ óêðà¿íñüêèõ ìîñêâîô³ë³â, ÿê³ íà óêðà¿íñüê³é
çåìë³ áîðîëèñü ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿? Àíàëîã³÷íó ïîñòàâó â íàø ÷àñ
ðåïðåçåíòóþòü âñÿê³ ð³çíîâèäè êàðïàòñüêîãî ïîë³òè÷íîãî ðóñèíñòâà. Ìè çíàºìî,
ùî â ïåðøîìó ³ äðóãîìó âèïàäêó îöþ çðàäëèâó é âîðîæó
ðîáîòó ô³íàíñóâàëà /³ ðîáèòü
öå ñüîãîäí³/ Ìîñêâà. /Õòî íå
÷óâ ïðî ñïðîáè òâîðèòè ò. çâ.
«ë³òåðàòóðíó ëåìê³âñüêó ìîâó»
íà îñíîâ³ ðîñ³éñüêèõ ä³àëåêò³â
òîùî/.
Â³ä ²² ïîëîâèíè XIX ñò. äî
² ñâ³òîâî¿ â³éíè ì³æ óêðà¿íöÿìè Àâñòðî-Óãîðùèíè ðîçãîðòàëàñü êàìïàí³ÿ «ïåðåòÿãóâàííÿ» óêðà¿íñüêèõ ãðåêî-êàòîëèê³â íà ðîñ³éñüêå ïðàâîñëàâÿ. /Óêðà¿íñüêå ïðàâîñëàâÿ
òîä³ íå ³ñíóâàëî, áî áóëî Ìîñêâîþ çíèùåíå/. Ðîñ³ÿ ùåäðîþ ðóêîþ îïëà÷óâàëà «íàâåðíåíèõ» é ì³æ íèìè çíàõîäèëà ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â,
àãåíò³â ³ øïèãóí³â. Êàìïàí³ÿ
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à õðèñòèÿíñüêèì çâè÷àºì âîðîãàì ñë³ä ïðîáà÷àòè. ß í³÷îãî, ÿê ³
ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â, ðîçêèäàíèõ ïî óñ³õ
ñâ³òàõ, äîáðîãî íå áà÷èâ â³ä ðîñ³ÿí òà
Ðîñ³¿. ² ñïðàâà íå ëèøå â ìî¿é íåëåãê³é
îñîáèñò³é äîë³ òà òðàã³÷í³é äîë³ ìîº¿
ðîäèíè. Óâåñü ì³é óêðà¿íñüêèé íàð³ä
çàçíàâ ñò³ëüêè íàðóãè ³ çëà â³ä ï³âí³÷íèõ
ñóñ³ä³â, ùî, çäàâàëîñÿ, ïðîùåííÿ íå
ìîæå áóòè. Îäíàê ïåâåí, ùî ïðàöüîâèò³
òà ðåë³ã³éí³ óêðà¿íö³ ìîãëè á ïðîáà÷èòè
ðîñ³ÿíàì ³ á³ëüøå ÿê òðèñòà ðîê³â íåâîë³, ³ êîìóí³ñòè÷í³ ãîëîäîìîðè, ³ íèùåííÿ íàøî¿ êóëüòóðè, äóõîâíîñò³, óñü-

çãàäàíà ìàëà ïîë³òè÷íèé õàðàêòåð, äåçîð³ºíòóâàëà óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî é ãîòóâàëà
ãðóíò äëÿ ïëàíîâàíîãî Ðîñ³ºþ çàãàðáíèöüêîãî íàïàäó.
Âîºíí³ ïîä³¿ 1914 ð. çàñâ³ä÷èëè, ùî òàêèé çàãàðáíèöüêèé ïëàí â Ðîñ³¿ áóâ ³ óêðà¿íö³
Ãàëè÷èíè
ñòàëè ïåðøèì
îáºêòîì ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿.
Îêóïàö³ÿ Ãàëè÷èíè Ðîñ³ºþ ïîçíà÷èëàñü áðóòàëüíèì âèíèùóâàííÿì óêðà¿íñòâà ó âñÿê³é
éîãî ôîðì³ /íèùåííÿ óêð.
êóëüòóðíèõ óñòàíîâ, ë³êâ³äàö³ÿ óêð. øê³ë, íèùåííÿ ñòðóêòóð Óêðà¿íñüêî¿ ¥ðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, äåïîðòàö³ÿ
óêð. ³íòåë³ãåíö³¿ â Ñèá³ð
òîùî/. Ìîñêâà â³ääàâíà çàñòîñîâóº ìîíãîëüñüêó ïðîïàãàíäèâíî-ðîçâ³äóâàëüíó àêö³þ, ÿêà ïîïåðåäæóº àãðåñèâíèé óäàð, à ¿¿ ïîë³òèêè äîáðå
îâîëîä³ëè òàêòèêîþ â³ðîëîìñòâà, áðåõí³, îá³öÿíîê ï³äêóïó
³ çðàäè. Ðîñ³ÿ ïî â³äíîøåííþ
äî Óêðà¿íè â³ääàâíà âåäå ïîñë³äîâíó ïîë³òèêó, ðîçðàõîâàíó íà ö³ëêîâèòó ³íêîðïîðàö³þ ³ ïîíåâîëåííÿ...
À ÿêèìè æ ìåòîäàìè çàõèùàþòü óêðà¿íñüêó ðàö³þ ñòàíó
íàø³ äåðæàâîòâîðö³ ³ ïîë³òèêè? ª ³ â íèõ ñâ³é íåìàëèé
äîñâ³ä ³ ñâîÿ, âèïðàöüîâàíà
³ñòîð³ºþ, íàö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ. Ñàìå âîíà ï³äêàçóº íàøèì ïîë³òèêàì ³ äèïëîìàòàì

îãî é íå ïåðåë³÷èòè. Ìîâëÿâ, íå áóäåìî
ðóøàòè ìèíóëå, êîëè ñüîãîäí³ áóäåìî
ïîâàæàòè ïðàâà êîæíîãî áóòè ãîñïîäàðåì ó ñâî¿é õàò³. Îäíàê ïðîñòî òàêè îáóðþº òà âïåðò³ñòü,ç ÿêîþ ìàéæå êîæåí
ìîñêîâ³ò â³ä äâ³ðíèêà äî Ïóò³íà íå õî÷å
âèçíàâàòè ñâîº¿ ïðîâèíè ïåðåä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì, ³ ùå ïåðåä áàãàòüìà
êðà¿íàìè ³ åòíîñàìè ñâ³òó. Ðîñ³ÿíàì º çà
ùî ïðîñèòè ïðîùåííÿ ó âñ³õ êóòî÷êàõ
Çåìë³, íå çàâèíèëè âîíè õ³áà ùî ïåðåä
ï³íãâ³íàìè Àíòàðêòèäè. ² òî, íàïåâíî, ÷åðåç òå, ùî òóäè äóæå äàëåêî â³ä Ìîñêîâùèíè.
×èìàëî íàðîä³â ó ñâ³ò³ âèáà÷èëèñÿ çà
çëî, ÿêå ÷èíèëè ó ñâî¿é ³ñòîð³¿. Í³ìö³ âæå
äàâíî ñïîêóòóâàëè ñâîþ ïðîâèíó ³ ïåðåä
æèäàìè, ³ ïåðåä ³íøèìè íàðîäàìè. À îñü
ðîñ³ÿíè ðîáëÿòü âèãëÿä,ùî âîíè í³÷èì íå
çàâèíèëè. Ìàþ÷è òàêó ïîçèö³þ, âîíè í³êîëè íå çíàéäóòü ïðèõèëüíîñò³ öèâ³ë³çîâàíî¿ ñï³ëüíîòè, ³, âî÷åâèäü, ùî íå ìàòèìóòü ïî-ñïðàâæíüîìó äîáðèõ ñòîñóíê³â ç
óêðà¿íöÿìè. Ñâ³ò òà Óêðà¿íà ÷åêàº íà
âèáà÷åííÿ ðîñ³ÿí! À ó ïðîòèâíîìó ðàç³
ìîæíà ââàæàòè ,ùî Ìîñêâà ìð³º ïðî ÷åðãîâèé áðóòàëüíèé ðåâàíø ó íàêèäàíí³
ñâî¿õ ïîðÿäê³â ó ñâ³ò³. Òà öüîãî âæå í³êîëè
íå áóäå! Øêîäà, ÿêùî öþ ïðîñòó ³ñòèíó
íå çàñâî¿òü á³ëüø³ñòü ìîñêâèò³â. Áî â
òàêîìó ðàç³ äî ðîñ³ÿí í³êîëè íå ïðèéäå
äîáðîáóò ³ ìèð ó âëàñíîìó äîì³.
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âåñòè íåïîõèòíó ³ ïîñë³äîâíó ïîë³òèêó ïîñòóïîê, íåð³øó÷îñò³, íåïîñë³äîâíîñò³,
íà¿âíîñò³, íàäì³ðíî¿ ñõèëüíîñò³ äî êîìïðîì³ñó é àêöåïòàö³¿, ñó´åðîâàíèõ ïðîòèâíèêîì, íåêîðèñíèõ ðîçâÿçîê. Çãàäàí³ îñîáëèâîñò³
óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè âèðàçíî âèäíî â ïåðåãîâîðàõ íàøèõ äèïëîìàò³â ç ïåòðîãðàäñüêèì «Âðåìåííûì ïðàâèòåëüñòâîì», ç á³ëüøîâèöüêèì óðÿäîì ³ â íàø, ãàíåáíî¿
ïàìÿò³, çðàäëèâèé ÷àñ. Îö³íþþ÷è äèâîâèæí³ àíòèóêðà¿íñüê³ ³ àíòèíàðîäí³ ä³¿
óðÿäó ßíóêîâè÷à õî÷åòüñÿ
çàïèòàòè ñëîâàìè öàðñüêîãî
ì³í³ñòðà: «Ïàíîâå, ³ä³îòèçì
öå ÷è çðàäà?». Ìàáóòü, îäíå
³ äðóãå. À õòî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàêó êîìïðîìåòàö³þ Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³ ³ âëàñíîìó ïîäâ³ð¿? Â
ïåðøó ÷åðãó ñàì íàðîä, éîãî
íàö³îíàëüíà ³ ïîë³òè÷íà
ñâ³äîì³ñòü. Òî æ â³í ñàì, ñîá³
íà ïîãèáåëü, â äåìîêðàòè÷íèõ âèáîðàõ âèáðàâ «ñîá³»
ïðåçèäåíòà. Õîò³â âèáðàòè
ñîá³, à âèáðàâ íå ñîá³. Íîâèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òóðáóºòüñÿ ïðî äîëþ ³ ³íòåðåñè
÷óæî¿ äåðæàâè, êðèâäèòü ñâ³é
íàðîä, îñîáèñòî çàäîâ³ëüíÿþ÷èñü ôóíêö³ºþ ìîñêîâñüêîãî ´óáåðíàòîðà ³ ëàêåÿ.
Á³ëüøî¿ ãàíüáè ïðèäóìàòè
íåìîæëèâî. Îñü êóäè äîêîòèëàñü óêðà¿íñüêà ïîë³òè÷íà
äóìêà - êîëåêòèâíèé ðîçóì
âîëåëþáíî¿ íàö³¿! «Ïðàâîñëàâíà öåðêâà óâ³ïõàëà íàø
íàðîä â ìîñêîâñüêó íåâîëþ», - ñêàçàâ Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî. Ìè ñêàæåìî, ùî
äîïîìîãëè ¿é ó òîìó ïîëÿêè.
Íà ñâ³äîì³ñòü ³ ìåíòàë³òåò
íàøîãî íàðîäó âåëèêèé
âïëèâ ìàëè: à/ çàòðàòà óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî¿ òðàäèö³¿;
á/ ðîç³ðâàííÿ çâÿçêó ì³æ
ñòàðøèì ïîêîë³ííÿì òà éîãî
íàùàäêàìè; â/ âèõîâóâàííÿ
íîâîãî ïîêîë³ííÿ íà ÷óæèõ
çðàçêàõ; ã/ ïåðåîö³íþâàííÿ
÷óæèíåöüêèõ âàðòîñòåé /ìîâ,
êóëüòóðè, â³ðîñïîâ³äàííÿ,
ñïîñîáó æèòòÿ/ ïðè îäíî÷àñíîìó íåäîîö³íþâàíí³
â³ò÷èçíÿíèõ âàðòîñòåé; ä/
ëàêåéñüêå ñòàâëåííÿ äî ÷óæèíö³â ³ çíåâàæëèâå äî çåìëÿê³â; å/ ïåðåêîíàííÿ, ùî
÷óæèíåöü â ÷óæ³ì êðàþ ïðèíåñå óêðà¿íöåâ³ ñâîáîäó ³
«êðàùå æèòòÿ».
Ìèõàéëî ØÓÌÀÄÀ.
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Øàíîâíèé
ïàíå Ñóõîí³ñ!
Ïîâ³äîìëÿþ âàì,
ùî íàø äðóã, Ìèêîëà Êîãóò, ïîêèíóâ
íàñ íà â³÷í³ñòü, ³íøèìè ñëîâàìè - ïîìåð
16/08 ö. ð., âíàñë³äîê êîðîòêî¿, àëå
äóæå ãîñòðî¿ íåäóãè, ÿêîþ áóëî çàïàëåííÿ ëåãåí³â. Â÷îðà, 20-ãî ñåðïíÿ, ìè
éîãî ïîõîðîíèëè â
Ëþâåí³.
Íèæ÷å, ïîäàþ
âàì äî â³äîìà ìîº
íàäìîãèëüíå ñëîâî.
×åðåç íàäçâè÷àéí³,
åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ, í³õòî ç ðîäèíè íå ì³ã çíàéòè ïîòð³áíî¿ ñèëè äóõà,
ùîá âèêîíàòè òàêå
ïðèêðå çàâäàííÿ. ß
òàêîæ ìàâ ïðîáëåìó
ç äîì³íóâàííÿì ñâî¿õ
âëàñíèõ åìîö³é.
Â ñòàí³ äóæå çâîðóøëèâèõ, ãëèáîêèõ ïî÷óâàíü ñòîñîâíî íàøîãî ïîìåðøîãî äðóãà, â³òàþ
âàñ ñåðäå÷íî.
Èîñèô ËÅÑ²Â.

âåðåñåíü, 2010

Äîðîãèé ì³é äðóæå Ìèêîëî!
Íàøà äðóæáà âçÿëà ñâîº êîð³ííÿ ùå â Êàðëüñôåëüä³ é Áåðõòåñ´àäåí³, äå ìè ðàçîì ó÷èëèñÿ. Æàë³þ
äóæå, ùî òè íàñ óæå íà âñå ïîêèíóâ, àëå ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî òè ñâîþ ì³ñ³þ, òóò íà çåìë³, âïîâí³ âèêîíàâ òèì
ùî:
- Òè, â ñï³ëêó ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ Áåòò³, âèõîâàâ â
óêðà¿íñüêîìó äóñ³, ñâî¿õ íàùàäê³â;
- Òè òàê ãàðÿ÷å ëþáèâ íàøó Óêðà¿íó, äëÿ íå¿ æèâ òà
íàìàãàâñÿ çàï³çíàòè áåëüã³éñüêå îòî÷åííÿ ç ïðàâäèâîþ ³ñòîð³ºþ íàøîãî íàðîäó, çà ùî òè, âðàç³ ïîòðåáè,
ñëîâîì áîðîâñÿ;
- Òè ìàòåðÿëüíî, â òîìó é ïðåñîþ, äîïîìàãàâ
íàøèì ëþäÿì â Óêðà¿í³, ñåáòî òèì, ÿêèõ òè óâàæàâ çà
ïîòðåáóþ÷èõ;
- Òè çàëèøèâ ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ö³êàâî¿ âèäàâíè÷î¿
ïðàö³ äëÿ óæèòêó ñâîº¿ ðîäèíè, íàøî¿ ä³ÿñïîðè é
íàøèõ ëþäåé â Óêðà¿í³.
Ïðèêðî ìåí³ äóæå, ùî ìîñêàë³ é çìîñêîâùåí³
ìàëîðîñè ïëàíîâî é ï³äñòóïîì òà, êîñòàþ÷è ³ç çàïåêëîãî ðîçáðàòó âíóòð³ òàê çâàíî¿ îïîçèö³¿, çàõîïèëè
âëàäó â Óêðà¿í³ ³ ñüîãîäí³ íàìàãàþòüñÿ âèêîð³íèòè â
íàðîä³ óñå, ùî º óêðà¿íñüêå, â íàì³ð³, ì³æ ³íøèì, ùîá
óâåñü ñâ³ò çàáóâ é ñàìó íàçâó íàøî¿ Áàòüê³âùèíè.
Òÿæêî ìåí³ íà äóø³ â òîìó, ùî òè íå äîæèâ òîãî
áëèñêó÷îãî äíÿ, â ÿêîìó â³äáóëîñÿ á ÷åðãîâå ïðîãîëîøåííÿ â³äðîäæåííÿ íàøî¿ äåðæàâè. Áåðó÷è äî óâàãè
ò³ëüêè ì³é â³ê, ÿ òàêîæ íå ìàþ êðàùèõ íàä³é äîæèòè
ïîä³áíîãî ùàñòÿ.
Àëå íàì òðåáà â³ðèòè ³ ä³ÿòè, ùîá òåïåð³øíº ãîðå
íàðîäó øâèäêî ùåçëî ÿê ðîñà íà ñîíö³, áî, ÿê òî ïèñàâ
íàø ñëàâíèé ïîåò ²âàí Ôðàíêî: Ïðèéäå ÷àñ ³ òè îãíèñòèì âèäîì çàñÿºø
â íàðîä³â âîëüíèõ êîë³...
Ìîëþñÿ, äîðîãèé ì³é äðóæå Ìèêîëî, ùîá
Âñåâèøí³é çáåð³ãàâ
òåáå ó ñâî¿é îï³ö³.
Èîñèô.
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