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З 23 по 26
квітня у Дніпро-
петровську
проходили дні
Америки. Вони
мали розгалу-
жену програму,
в рамках якої
Надзвичайний
та Повноваж-
ний Посол США
в Україні Джон
Ф. Теффт від-
відав Націо-
нальний гірни-
чий універси-
тет. Тут він від-
крив «Ярмарку освіти», де були
представлені виставки Посольства
США, презентації програм ака-
демічних обмінів, фінансовані Дер-
жавним Департаментом та
консультативно-освітніми центрами
США.

У ході візиту до гірничого універ-
ситету посол США Джон Теффт
поспілкувався зі слухачами Украї-
но-Американського лінгвістичного
центру НГУ, ознайомився з експо-
натами історичного та геолого-міне-
ралогічного музеїв вишу. Свій ви-
ступ перед студентською аудиторію
розпочав, висловивши задоволен-
ня тим, що молодь дуже зацікавле-
на днями Америки — зала була
переповнена. Джон Теффт заува-
жив, що мета «Ярмарки освіти» —

продемонструвати спектр освітніх
можливостей США. Здійснити цей
проект на базі Національного гірни-
чого університету було логічним.
Вуз має багаторічний досвід міжна-
родної співпраці. Студентів з пер-

шого курсу готують до академічних
обмінів, налаштовують на знання
мови і культури країни, яку відвіда-
ють. Тому під час зустрічі з послом
США молодь цікавилась нюансами
програм обміну, запитувала про
освітні гранти та висловлювала
свої побажання.

Джон Теффт вів щиру розмову,
повідомивши, що дві його доньки
здобули освіту в американських
університетах і протягом року кож-
на навчалася в Європі (Франції та
Італії). На його думку — це стало
безцінним досвідом у становленні
їх особистостей, як сучасних пред-
ставників глобалізованого світу. Він
також розповів про три свої візити
до Дніпропетровська, а також но-
вий досвід Посольства — прове-

дення днів Аме-
рики. У цьому
форматі посол
США обговорив
з представника-
ми влади Дні-
пропетровщини
питання інвес-
тиційного, еко-
номічного, гума-
нітарного і еко-
логічного спів-
робітництва з
США. Культура
країни на днях
Америки була
представлена
концертом Тер-
ренса Сіміена і
гурту «Zydeco
Experience»,
зустріччю з зір-

кою жіночого футболу Трейсі Ну-
нен, кінопоказами, театральними
виставами, презентаціями книг.

Інформаційно-аналітичний центр
НГУ

ДЕНЬ ОСВІТИ США
В НГУ
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На виконання рішень Ради
Національної безпеки і Оборони
України від 1 3 жовтня 201 0 року
Прем`єр-Міністр України Микола

Азаров доручив Міністерству еко-
номічного розвитку України,
Міністерству соціальної політики
України та Міністерству освіти і нау-
ки, молоді та спорту України разом
з експертами і науковцями невід-
кладно розробити систему довго-
строкових прогнозів ринку праці та
управління розвитком трудових ре-
сурсів. Дніпропетровську область
визнано пілотною. Розпорядженням
голови Дніпропетровської облдерж-
адміністрації О.Ю.Вілкула від
24.02.201 2р. № Р — 1 00/0/3—1 2
«Про реалізацію у Дніпропетровсь-
кій області пілотного проекту Євро-
пейського Фонду Освіти» «Покра-
щення системи професійно-техніч-
ної освіти шляхом прогнозування та
адаптування вмінь і навичок,
соціального партнерства й удоско-
налення використання ресурсів»
розпочато реалізацію проекту.

Слід зазначити, що ЄФО надає
допомогу країнам, з перехідною
економікою та країнам, що розвива-
ються, найкращим чином реалізу-
вати потенціал свого людського
капіталу через реформування ос-
віти та профпідготовки в контексті
зовнішньої політики Євросоюзу.

В області визначено перелік під-
приємств та розпочато їх анкету-
вання на основі апробованих анкет
ЄФО щодо професійно-
кваліфікаційної структури регіо-
нального ринку праці, яке завер-
шиться підготовкою аналітичної за-
писки у вересні поточного року.

В квітні поточного року розпоча-
лась робота з визначення змісту та
етапів впровадження Процедури
удосконалення мережі професійно-

технічних на-
вчальних закла-
дів. Передбача-
ється збір і об-
робка даних
щодо розміщен-
ня ПТНЗ, ефек-
тивності їх діяль-
ності, а також
даних щодо
проживання мо-
лоді в містах та
районах об-
ласті з ураху-
ванням даних
про професійну
структуру еко-
номіки області.
В жовтні-листо-
паді 201 2 року

будуть представлені пропозиції що-
до удосконалення діяльності проф-
техосвіти.

Всі ці заходи знайшли своє ло-
гічне завершення в Указі Президен-
та України В.Ф. Януковича №
1 87/201 «Про Національний план
дій на 201 2 рік
щодо впрова-
дження еко-
номічних ре-
форм на 201 0—
201 4 роки „За-
можне суспіль-
ство, конкуренто-
спроможна еко-
номіка, ефектив-
на держава“».

Програма ре-
форми Прези-
дента України
Віктора Януко-
вича передбачає
підвищення
якості системи
освіти. Зокрема,
її інтеграцію в
єдиний європей-
ський освітній
простір, а також відповідність ос-
віти потребам економіки та ринку
праці. Мета удосконалення системи
профтехосвіти Дніпропетровщи-
ни — отримати на виході освічено-
го громадянина й висококваліфіко-
ваного фахівця, знання якого мак-
симально адаптовані до потреб
регіону. У цьому контексті проект
ЄФО чітко узгоджується з цілями і

завданнями комплексної стратегії
розвитку Дніпропетровської області
на період до 201 5 року і зосередже-
ний на ключових галузях економіки
регіону — будівництві, металургії,
гірничодобувній галузі та сільсько-
му господарстві. Наразі в рамках
проекту «Новій Дніпропетров-
щині — новий стандарт освіти» за-
кладено потужну основу співпраці
професійно-технічних і вищих на-
вчальних закладів з реальним сек-
тором економіки. Зокрема, в
м. Кривий Ріг з метою поліпшення
функціювання та інноваційного ро-
звитку освіти, забезпечення міста
високофаховими трудовими кадра-
ми, рішенням міської ради затвер-
джено Програму «Школа — ВНЗ
(ПТНЗ)». «Обласна влада спільно з
корпоративним сектором та
профільними навчальними закла-
дами активно впроваджують пози-
тивні практики співпраці реального
сектора економіки зі сфероюосвіти
на різних рівнях і в різних галузях.
„Це важливо для Дніпропетровщи-
ни як промислово розвиненого
регіону, який є локомотивом націо-
нальної економіки України. Упевне-
ний, що досвід Дніпропетровщини у

цьому напрямку стане хорошим
путівником для інших регіонів
України на шляху інтеграції в єди-
ний європейський освітній простір
та адаптації української системи
освіти до потреб регіонального сек-
тора економіки і ринку праці“» —
ствердив губернатор області Олек-
сандр Вілкул.

◙

Антон ДЕМУРА,
заступник начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації

ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ ОСВІТИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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За резуль-
татами Чемпіо-
нату учні Дні-
пропетровської
області посіли
призові місця!

В рамках
дванадцятої
Національної
виставки інду-
стрії краси
«Дзеркало мо-
ди», яка прой-

шла на базі експоцентру «Метеор»
в місті Дніпропетровськ, проведено
Відкритий Чемпіонат України з пе-
рукарського мистецтва, нігтьової
естетики та макіяжу «Молоді талан-
ти України».

Своє мистецтво протягом трьох
днів демонстрували 258 чоловік,
представники міст — Запоріжжя,
Донецька, Миколаїва, Луганська,
Львова, Кривого Рогу, Павлограда,
Нікополя, Одеси, Сімферополя,
Умані. Дніпропетровську область

представляли учні Дніпропетровсь-
кого центру професійної освіти,
Дніпропетровського центру підго-
товки та перепідготовки робітничих
кадрів туристичного сервісу, Кри-
ворізького навчально-виробничого
центру, Марганецького професійно-
го ліцею.

У номінації «Чоловіча сучасна
стрижка» учень Дніпропетровського
центру професійної освіти Хвостен-
ко Володимир виборов І І І місце.

У номінації «Жіноча сучасна
стрижка на довгому волоссі»
Байбораш Світлана — учениця Дні-
пропетровського центру підготовки
та перепідготовки робітничих кад-
рів туристичного сервісу, посіла І
місце; Кириленко Марина — уче-
ниця Криворізького навчально-ви-
робничого центру виборола І І міс-
це, Перепьолкіна Марія — учениця
Криворізького навчально-виробни-
чого центру посіла І І І місце.

У номінації «Сучасна зачіска на
довгому волоссі „Нова коса“» Шер-

стюк Яна — учениця Дніпропет-
ровського центру підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів
туристичного сервісу, посіла І міс-
це.

Всі інші учні ПТНЗ отримали ди-
плом учасника.

Досягнення майбутніх майстрів
є ствердженням авторитету робіт-
ничих професій та значимості
української професійно-технічної
освіти.

Інф. ГОУНОДА

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ПРОЙШОВ ВІДКРИТИЙ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

«МОЛОДІ ТАЛАНТИ УКРАЇНИ»

У січні 201 2 року Дніпропет-
ровський міський телевізійний те-

атр розпочав зйомки нового доку-
ментального фільму. Цей фільм
розповість глядачам про долю
унікальної людини — Олександра
Миколайовича Поля. Про нього, в
наш час, знають не так вже й бага-
то людей.

Це більшістю історики, жур-
налісти, викладачі ВНЗ, краєзнав-
ці — тобто люди, яких цікавить
історія Дніпропетровщини. На про-
спекті Карла Маркса встановлено
памятник в його честь, як першому
почесному громадянину Катерино-
слава, який був першовідкривачем
покладів залізних руд в Кривому
Розі. Але насправді Олександр

Поль зробив набагато більше для
розвитку Придніпровського регіону.
Завдяки його невгамовній діяль-
ності та економічній далекогляд-
ності глухе провінційне містечко
Катеринослав перетворився на
величезне гарне місто Дніпропет-
ровськ.
Новий документальний фільм
«Олександр Поль» надійшов у
виробництво в січні цього року.
Зараз триває завершальний етап
зйомок. Як і інші кінороботи
«Телетеатру» «Олександр Поль»
— це синтез документального
жанру і історичної реконструкції.
За словами режисера

стрічки Наталії Огородньої у
підготовці і під час самого
знімального процесу творчій
групі активно допомагає Кри-
ворізький історико-краєзнав-
чий музей і Національний гір-
ничий університет: «Завдяки
старшому науковому спів-
робітнику Криворізького му-
зею Олександру Мельнику,
директору музею імені О.По-
ля НГУ Ігорю Нікітенко і до-
центу кафедри історії та
політичної теорії НГУ Ігорю
Кочергіну мені вдалося дізнатися
безліч цікавих моментів з життя

дворянина, поміщика, гласного Ка-
теринославського земського
зібрання Олександра Поля. А під
час постановочних сцен, які ми
знімали в стінах Національного гір-
ничого університету акторами, які
грали студентів і викладачів Дерпт-
ського університету, де в середині
1 9 століття навчався Олександр
Поль, виступили студенти гірничо-
го. Вони успішно впоралися з усіма
постановочними сценами».

Оцінити їхню гру можна буде під
час прем’єрного показу фільму,
який планується провести в сере-
дині липня 201 2 року.

ІАЦНГУ

У ГІРНИЧОМУ ПРОЙШЛИ ЗЙОМКИ
ФІЛЬМУ ПРО ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ
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Дніпропетровський націо-
нальний університет ім. Олеся
Гончара відвідала делегація По-
сольства Китайської народної
республіки в Україні. Надзви-
чайний та Повноважний Посол
КНР в Україні пан Чжан Сіюнь
урочисто відкрив лінгафонний
кабінет на факультеті україн-
ської й іноземної філології та
мистецтвознавства, отрима-
ний у подарунок від уряду Ки-
таю.

Сьогодні за напрямом «китайсь-
ка мова та література» в ДНУ на-
вчається 1 28 студентів, для яких
можливість використовувати сучас-
ні інтерактивні технології буде сут-
тєвою допомогою в опануванні не-
легкої азіатської мови. Після спілку-
вання зі студентами пан Посол ви-
словив захоплення тим, що так ба-
гато молодих людей в Україні цікав-
ляться культурою Китаю і високо
оцінив рівень володіння китайською
мовою.

«Дніпропетровський університет
дуже популярний у Китаї, — наго-
лосив пан Чжан Сіюнь. — Випуск-
ники працюють в КНР за різними
спеціальностями, на різних, досить
високих, посадах. Керівництво ДНУ
дуже активно співпрацює з китайсь-
кими університетами. За два роки
роботи в Україні я пересвідчився,
що у вашому університеті на висо-
кому рівні здійснюється навчання й
наукова праця. Викладачі, профе-
сори, керівники залишилися вірні
своєму принципу: підходити строго
до науки, до роботи й до учнів. Я
дуже вдячний, що українська мо-
лодь охоче цікавиться китайською
культурою. Я не говорю, що ки-
тайська мова найпростіша, її опану-
вання вимагає великої роботи: ро-
зумової й фізичної. Але я переко-

нався, що українська
молодь з успіхом до-
лає ці труднощі. У ве-
ликих містах Китаю
проводяться Дні Ук-
раїни, ми розвиваємо
міждержавні відноси-
ни. Я завжди повто-
рюю, що ті українські
й китайські студенти,
які вивчають мови
наших країн, будуть
дуже затребувані й у
китайській економіці,
і , упевнений, в укра-
їнській».

Під час зустрічі з
ректором ДНУ Мико-
лою Поляковим
представники по-
сольства обговорили
питання розширення
та інтенсифікації спі-
впраці в галузі науки і
освіти між двома
країнами. Микола Вікторович наго-
лосив, що Дніпропетровський
національний університет плідно
співпрацює з вищими навчальними
закладами КНР з 1 998 року. «На
сьогодні діють вісім договорів про
співробітництво між ДНУ і китайсь-
кими ВНЗ, — наголосив ректор. —
Це — Харбінський технологічний ін-
ститут, Шандунська науково-техніч-
на академія, Університет м. Шань-
жао, Університет м. Ечжоу, Нань-
чанський Гонконгський університет,
Уханьський університет науки і тех-
нологій, Ляонінський університет
науки і технологій, Далянський
політехнічний університет. В рамках
угоди про співробітництво в галузі
освіти між Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України і
Міністерством освіти КНР щорічно,
починаючи з 1 999 року, ДНУ

направляє в Китай 4—6 студентів
для вивчення китайської мови і
літератури. Всього в КНР навчали-
ся 67 студентів. Також у нашому
університеті успішно працюють ви-
кладачі з КНР. Сьогодні на кафедрі
порівняльної філології східних та
англомовних країн працюють 3 ви-
кладачі-носії мови, що, безперечно,
підвищує фаховий рівень наших
випускників».

Також делегація з посольства,
до якої увійшли Чень Чжиюй —
третій секретар Посольства КНР в
Україні, Ма Цинсинь — аташе По-
сольства і голова правління
Асоціації українсько-китайського
співробітництва Ігор Литвин,
зустрілися зі студентами — грома-
дянами Китаю, що навчаються в
ДНУ. Сьогодні в університеті близь-
ко 300 китайських студентів.
Найбільшим попитом серед них ко-
ристуються такі спеціальності, як
міжнародні економічні відносини,
міжнародні відносини, фінанси,
маркетинг; російська й німецька
мова та література, технології й за-
соби телекомунікації, комп’ютерні
системи й мережі, екологія й охоро-
на навколишнього середовища.
Громадяни КНР успішно закінчують
аспірантуру й захищають дисер-
таційні роботи в ДНУ. Під час роз-
мови з Послом студенти обговорю-
вали роботу єдиної студентської
ради іноземних студентів, що вже
працює в ДНУ, просили сприяння
посольства в оформленні візових
документів.

Наостанок всі сфотографували-
ся на пам’ять.

Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУім. О. Гончара

ПОСОЛ КНР ВІДКРИВ ЛІНГАФОННИЙ КАБІНЕТ У ДНУ ІМ.  О. ГОНЧАРА
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* * *

Пригублю темну землю
із присмаком вогкого
диму.
Не смолисте терпіння й
криваву імлу каяття,
Над парадом світів
вона заколисує риму,
У космічних човнах
переходить з буття в
небуття.

Підійшовши до краю
стрімкого й похилого
кола,
Позалишених вод і
століть в серцевині
землі,
Подивлюсь як зоря
запалила лісам темні
чола,
У картині вікна
підійнявшись на
синьому тлі.

І вже серце не стиснуть
у грудях засніжені
плахи,
І сорочку шовкову мені
не одягнуть світи,
Сірим древом життя я в
залізних ходитиму
лахах,
Щоб цю землю в
долонях до краю свого
донести.

* * *

Я стою у житах на
світанні космічної волі.
В хороводі планет
йдуть віки, як полові
воли,
Понад Шляхом

Чумацьким, де предки
злягли сивочолі
Під деревами вічності,
сплівши вінки з омели.

Зорепади стрімкі
хилять чола пониклі від
болю,
І крізь мене відходять у
безвість нетлінну роки.
Я сармат, ант і скіф над
ріллею у Дикому Полі
З поколінь і віків сію
зерна в живицю руки.

Проростаю грудьми у
рахманну невідь
калинову,
Де від роду за плугом
хлібороби ідуть на
гора,
На світанні зорі
зачерпнувши глибінь
колоскову
Із джерел чорнозему в
мові бездонній Дніпра.

Я не взброюсь мечем, а
пригорнуся липовим
цвітом
У глибини садів. З
вітром сходить над
нивами мла.
Землі подих у житі,
наче янголи, тихо над
світом
Зорі з місяцем п’ють
удосвіта із джерела.

* * *

День за днем,
осідлавши комету,
летить за дверима.
Ти — супутник зорі. У
трикутний заходиш

розріз.
Серед чисел і барв у
чорнилі, мов сонячний
римар,
Астрономію слів
перемножуєш в
зоряний Віз.

Що машини й роки?
Ані зрад, ні присяг не
чекати.
Із турбіни й ракети нове
покоління зросте.
І дороги мов коні. Кого
ж нам іще виглядати
Течією галактик у
серце, пульсари і степ?

Із підземних осель, що і
сонце за них не
проникне,
Інтервали планет
переходиш із роду у вік.
В темних вікнах землі
без’язикі оглушені
крики
Із літопису вічності
витруть твій сонячний
лик.

І темнавість води
потече тобі в зболені
груди,
Серед степу і лугу
примовкне дзвінкий
часоплин.
І історії трем вип’є
сонце, мов келих огуди,
І запише пером у
життєпис космічних
годин.

МОВА

Білозорі джерела із
мулу пульсують
іскристо,
Де у просіці сонце
промінням зеленим
цвіте.
В грудях дихає мова —
планета прозора і
бистра,
Понад листям у тиші
волосся гойдне золоте.
Переходиш на ранок
крізь двері блакитних
лісів,
І оркестри птахів п’ють
твою недоторкану
вроду.

Між тремтячих дерев
тихим болем німих
голосів
Ти із пригорщі неба
зорею скотилась у воду.

Озиваєшся болем
пшениці, умита в імлі,
На розмитій дорозі
німуєш, мов зірвана
рана,
У розгорнутій книзі, в
зеніті рядків на столі
З тебе кров протікає на
землю пахуча й
багряна.

Поміж коней і соняхів
килимом вишитих трав,
Зі світань жайворів ти
торкаєш жилаві долоні,
Де нащадки із
предками сонце зіткали
з отав,
У ракетах і травах
зросивши обпалені
скроні.

* * *

«…щоб ваша милість,
брати наші,

залишивши жнива,
прибули з добрим

воєнним риштунком
до нас»

(З Переяславського
Універсалу Богдана

Хмельницького)

Розчахнуті верби у
річку зайшли по коліна,
І гнізда лелек
заплітають із глини
дитину.
З бенкетів смертельних
окраєць червоного віна
У присмерк відходить, і
тліє багаття жасмину.
Покинули збіжжя, бій
крові цілує до смерті,
Мов пристрасть чи
страх, що віддавна із
пам’яті стерті.
Зійшлися край пагорба.
Віття лягає на плечі.
І руки занурили у
заморочений вечір.

◙

● НА КОНКУРСТВОРЧОЇМОЛОДІМАРУСІТА ІВАНА ГНИП

Вадим ВАСИЛЕНКО

Народився 8 лютого
1 991 року в с. Василів-
ка Тиврівського району
на Вінниччині. Студент
4 курсу Інституту філо-
логії й журналістики
Вінницького державно-
го педагогічного універ-
ситету імені Михайла
Коцюбинського. Очо-
лює літературну студію
«Вітрила». Учасник
Всеукраїнського з’їзду
молодих літераторів
2011 р.



№ 5, 2012 рік

6

Сьогодні член редколегії і дав-
ній дописувач «Бористену» Сергій
Іванович Світленко виступає в де-
що незвичному для читачів часопи-
су поетичному ракурсі. Історик-про-
фесіонал відкриває нові грані своєї
особистості. Його поетична твор-
чість не розрахована на широкий
загал. Насамперед, вона адресова-
на друзям, колегам, студентам,
яким небайдужа доля України, її
славетне минуле.

Сергій Іванович народився 7
липня 1 957 р. в місті Дніпропет-
ровську. У 1 979 р. з відзнакою
закінчив історичний факультет Дні-
пропетровського держуніверситету.
Працював учителем історії та
суспільствознавства у школі, на-
вчався в аспірантурі, у 1 986 р. за-
хистив кандидатську дисертацію, а
згодом — у 2000 р. докторську дис-
ертацію «Народництво в Наддні-
прянській Україні 60–80-х років ХІХ
століття: проблеми історіографії,
джерелознавства та археографії»,
яка засвідчила високий фаховий
рівень дослідника.

Протягом тривалого часу С. І .
Світленко завідував кафедрою
історії України ДНУ (1 997–201 0
рр.). Цьогоріч виповнюється деся-
тиліття його роботи деканом істо-
ричного факультету ДНУ імені Оле-
ся Гончара. Саме тут найбільш яс-
краво проявилися його організа-
торські здібності, людяність, прин-
циповість, порядність та духовна
щирість.

Серед наукових уподобань С. І .
Світленка — історія України кінця
ХVІ І І — початку ХХ ст. , історіо-
графія, джерелознавство, архео-
графія, історіософія історії України,
історико-краєзнавчі аспекти історії
суспільного руху Наддніпрянщини
середини ХІХ — початку ХХ ст. Вче-
ний є автором майже 350 наукових
та навчально-методичних праць, з
яких — 6 монографій. Сергій Івано-
вич передає свій досвід молоді, ак-
тивно розвиває напрям з історії

суспільного руху України ХІХ — по-
чатку ХХ ст. , підготував 1 0 канди-
датів історичних наук.

Розглядаючи поетичну творчість
Сергія Івановича, підкреслимо, що
лірика, любов до природи, людей
поєднуються у автора з чіткою гро-
мадянською позицією, переконливо
засвідчуючи багатий життєвий до-
свід, особисте відчуття прекрасного
світу поезії. Його хвилює «чому ж і
досі роздоріжжя у душах наших
править бал?».

Життя і поетичну творчість Сер-
гія Івановича важко уявити без
квітів. Зі шкільних часів він почав
вирощувати тюльпани, нарциси,
гіацинти, лілії. Рідкісні цибулини
цих квітів привозив з Кавказу, де
нерідко відпочивав улітку.

Квіти оточували і оточують вче-
ного-історика всюди — і у власній
оселі, і у робочому кабінеті декана.
У центрі його захоплень — кімнатні
квіти, які відбираються ним з
особливою увагою. Зокрема, це —
зелені хлорофітуми, які добре очи-
щують повітря, а аспарагус навіть
знешкоджує хворобливі бактерії.
Сергій Іванович має багатий досвід
вирощування різноманітних фрук-
тів. Символічно, що завдяки його
зусиллям в робочому кабінеті не-
сподівано для всіх розквітло й
заплодоносило лимонне дерево. А
сад у батьківському обійсті щороку
дарує дбайливим господарям щед-
рі плоди.

Затишна атмосфера квітів, ма-
льовнича природа Дніпропетров-
щини, рідна Alma-mater і романтич-
не світосприйняття надихнули Сер-
гія Івановича на написання цілої
низки поетичних творів, в яких він
продемонстрував справжню
майстерність.

У поетичній творчості Сергія
Івановича можна виокремити цен-
тральні сюжети, в яких автор звер-
тається до «вічних» тем і торкаєть-
ся найтонших струн людської душі.
Це — тема кохання, яке супрово-
джує всюди кожного з нас і є «по-
чатком всіх начал»; роздуми щодо
долі людини, сенсу її життя, при-
значення та місця в оточуючому
мінливому світі. Невипадково автор
зазначає: «Любов — це Космос по-
таємний, це Всесвіт, що не знає
меж».

Одним з магістральних сюжетів
поетичної творчості С. І . Світленка
є історична проблематика, перед-

усім відданість музі історії Кліо.
Неодноразово автор звертається
до славної історії козаччини, зокре-
ма, у поезії «Козак Мамай» він
оспівує «І Січ Томаківську, і свято у
Вакули, похід на Кафу…». Сергій
Іванович охоче виступає перед сту-
дентською аудиторією. Стало до-
брою традицією, що декан щорічно
звертається з віршованим напутнім
словом до випускників-істориків, які
залишають стіни рідного факульте-
ту і відкривають двері у самостійне
життя.

Тож побажаємо Сергію Іванови-
чу творчого натхнення, нових нау-
кових здобутків, подальших пере-
мог на поетичній ниві. Хай Вам по-
сміхається доля! Насамкінець про-
поную читачам «Бористену» кілька
поетичних дописів С. І . Світленка,
більшість з яких друкується впер-
ше.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З
ЛЮБОВІ*

Все починається з любові,
У ній початок всіх начал
І майбуття людської долі,
І рідний батьківський причал.

І пісня материнська ніжна,
І радість вищих відчуттів,
І дружба незрадлива, вірна
Й кохання дивовижний спів.

Любов — це Космос потаємний,
Це Всесвіт, що не знає меж.
Емоцій світ не полонений
І міць непоборимих веж!

То ж дай Вам Бог цілющу силу
Та енергетику любові,
Нехай плекає справжню віру,
Добро у ділі і у слові!

22 — 23 липня 2010 р.

ЗНОВ ВЕСНА ЗДАЄ
ІСПИТ НА ВРОДУ*

Знов весна здає іспит на вроду
І шепоче: «Всім серцем люблю!».
І душа не зважає на моду:
«Повтори ці слова, я молю!»

Ти весна — моя справжня Богиня,
Відчуваю твій вранішній спів.
І лелека коханій курличе,
Із південних країв прилетів…

Ти у вірності незрадлива
І наснишся мені в котрий раз.

В’ячеслав МИРОНЧУК,
заступник декана історичного факультету, доцент

ДНУімені Олеся Гончара

Все починається з любові

● ЮВІЛЯРУНА ПАМ'ЯТЬ
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Щойно вийшла друком книга з
промовистою й багатозначною на-
звою «Калита», книга, яка є
справжньою скарбницею фольк-
лорних та етнографічних записів на
території Нижньої Наддніпрянщини
у наш час.

Якщо подумки оглянути усе, що
записано з живих уст у нашому краї
від ХІХ століття, то найпомітнішими
віхами на цьому шляху будуть здо-
буття Г. Залюбовського, І . Манжури,
Я. Новицького, Д. Яворницького.
Саме завдяки їх записам ми нині
можемо у всій можливій повноті
осягнути глибину народної культури
краю, милуватися й пишатися нею.

Цю мету — якнайповнішого на-
громадження здобутків народної
культури в царині усної народної
поезії, сучасної етнографії, своєрід-
ного моніторингу функціонування у
живому середовищі народних пі-
сень, повір’їв, звичаїв, прикмет,
традицій домобудівництва, народ-
ної кухні, окремих традиційних про-
мислів т. ін. поставили перед собою
й упорядники чималої за обсягом
(близько півтисячі сторінок) книги
"Калита" — М. Марфобудінова, В.

Карпович, З. Маріна, О. Хоменко,
видання ініційоване й методично
забезпечене науковими співробіт-
никами НДЛ українського фолькло-
ру, народного говору та літератури
Нижньої Наддніпрянщини фа-
культету української й іноземної
філології та мистецтвознавства
Дніпропетровського національного
університету.

Цікаво й прикметно, що до ак-
тивної збирацької діяльності видав-
ничого проекту "Калита", який є ре-
зультатом програми міністерства
освіти та науки фольклорної експе-
диції "Звичаї, обряди та традиції
мого краю", долучилося понад три
тисячі школярів з усіх районів й
більшості міст області, які поступо-

во долучаються до глибин україн-
ської духовності.

Рецензоване видання заціка-
вить багатьох, адже кожен охоче
знайде тут для себе чимало цікаво-
го: рідкісні уже нині сирітські, ко-
зацькі, солдатські, бурлацькі, чу-
мацькі пісні; цікавим, а інколи не-
сподіваним для читача буде розділ
"Улюблені пісні", в якому представ-
лені найпопулярніші народні пісні
нашого краю; особливістю розділу
"Жартівливі пісні та частівки" є їх
сучасність, чимало у цьому розділі
й новотворів, що засвідчує рух
фольклорної пам’яті. Розділ "Від
колиски до могили" представляє
фрагменти різних обрядів та їх пое-
тичне наповнення, включаючи і рід-
кісний нині жанр голосіння; пісні
весільного обряду, колискові. Запи-
си з етнографії увиразнюють тра-
диційне й нове у сучасному україн-
ському побуті, дають уявлення про
ті зміни, які відбулися впродовж
ХХ-поч. ХХІ століття.

Віталій СТАРЧЕНКО,
мистецтвознавець, член

Національної спілки художників
України.

СКАРБНИЦЯ НАРОДНИХ ЦІННОСТЕЙ
● СТО РЯДКІВ ПРО КНИГУ

Ти моя Мадонна примхлива,
Втім з тобою щасливий час!
І любов цю не можна забути,
Адже в нас почуття навзаєм.
І зима у пам’яті буде,
Але весна — це з вічних тем!

6 — 7 квітня 2010 р.

ЗНОВУ ЗЛАТА ОСІНЬ
НАСТУПИЛА…

Знову злата осінь наступила,
Огортає землю падолист,
Муза Кліо обрії відкрила,
Тільки покажи свій справжній хист!
Розкажи як мріялось ночами
Власну зірку віднайти вгорі,
І Говерлу перейти стежками,
Всесвіт обійняти на зорі!
Розкажи як дерзновенна мрія
Стала явою, то, певно, повезло,
І як радісна звістканадія
Облетіла все місто й село!
Розкажи як вересневе свято
Враз відкрило нове життя,
І студентська романтика радо
Візерунки пише майбуття!
В ньому буде все: і тінь, і світло,
Радість перемог і гіркота невдач,
Головне, щоб небо сяяло блакитно,
І любов вела до берегів удач!

17 жовтня 2010 р.

Я НЕ ШКОДУЮ
ПРОЖИТОГО

Я не шкодую прожитого,
Минулих літ мені не жаль,
Угасло літо парубоче
І на вустах уже печаль.
Журюсь по зорях світанкових,
Коли буяв квітучий край…
Тоді здавалося, що скоро
Прийде на землю справжній рай.
Не буде скривджених, голодних,
Шумітиме веселий гай.
Але надіям не судилось
Перетворитись на буття.
Де доля наша заблудилась?
Чому ж і Фенікса нема?
Чому ж і досі роздоріжжя
У душах наших править бал?
Коли суспільство оновиться,
Пройде підступний перевал?
Гадаю, буде сонця сяйво,
Все озориться навкруги,
І може рушимо до братства,
Де є любові береги?

17 липня 2011 р.

КОЗАК МАМАЙ

Козак із шаблею і хижих вовків
зграя
І степ широкий — прихисток Мамая.

Ще мить — і знов проллється кров,
Але козак ще мріє про любов!
У колі ворогів пригадує минуле:
І Січ Томаківську, і свято у Вакули,
І тонкий стан сердешної Оксани,
Яку торік увезли бусурмани,
Похід на Кафу, ринок, плач рабинь,
Кохання втраченого тінь…
А вовки хижі підступають
І смерті козака жадають.
Голодна і безжальна зграя,
Ще крок — і сил нема в Мамая,
Але не гнеться молодик,
Хоч кров тече як з вишні сік,
Три голови ураз відсік,
Четвертий сірий геть утік.
І смерть наразі відступила,
О слава, слава Мамаю,
Він переможець у краю.
Підвівся як ковил нем’ятий
І погляд в лицаря крилатий.
Оксану визволив з неволі,
Щасливої Мамаю долі!

12 квітня 2012 р.

*Вперше надруковано в газеті

«Дніпропетровський універси

тет». — 2011 . — 2 березня. — № 3

(2874). — с. 3.
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Початкова школа знаходиться
на передових засадах реформуван-
ня національної освіти. Чи цікавим
буде навчання? Чи комфортно буде
маленькому школяреві? Ці та інші
питання непокоять кожного, хто
пов’язаний зі школою, як держав-
ним інститутом.

Щоб навчальна діяльність була
радістю, має бути така організація
навчання, за якою дитина стає актив-
ним учасником процесу засвоєння
знань, тоді пізнавальний інтерес і за-
доволення від процесу та результату
навчання дає моральний, психологіч-
ний комфорт, розуміння особистого
успіху. З цією метою міністерство
освіти розпочало роботу по модер-
нізації змісту початкової освіти. По-
становою Кабінету Міністрів України
від 20.04.2011 р. було затверджено
новий Державний стандарт початко-
вої загальної освіти.

Результати навчальних досяг-
нень учнів початкових класів зумо-
вили необхідність поновити зміст
Державного стандарту початкової
загальної освіти та удосконалити
Базовий навчальний план початко-
вої загальної освіти.

У процесі розроблення нової ре-
дакції Державного стандарту почат-
кової загальної освіти ретельно
вивчено зарубіжний досвід та вра-
ховано кращі традиції вітчизняної
освіти.

Результати навчальних досяг-
нень учнів початкових класів зумо-
вили необхідність поновити зміст
Державного стандарту початкової
загальної освіти та удосконалити
Базовий навчальний план початко-
вої загальної освіти.

Так, позитивними змінами нової
редакції зазначеного документа є:

• забезпечення наступності
змісту дошкільної та початкової за-
гальної освіти;

• особистісно-орієнтований
підхід в навчально-виховному про-
цесі початкових класів загальноо-
світніх навчальних закладів;

• формування ключових
компетентностей учнів початкових
класів, зокрема, загальнокультур-
ної, громадянської, здоров’язбере-
жувальної, інформаційно-комуніка-
ційної;

• розроблення єдиного
змісту стандарту для усіх мов на-
вчання;

• використання здоров’язбе-
режувальних технологій;

• екологічна спрямованість
освіти;

• передбачено вивчення іно-
земної мови з 1 класу в усіх загаль-
ноосвітніх навчальних закладах;

• посилено природничу
складову стандарту, зокрема введе-
но нову освітню галузь ''Природо-
знавство'', та Базовим навчальним
планом передбачено на вивчення
предмета по 2 тижневі години у 1 -4
класах;

• передбачено впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних
технологій в освітньому процесі по-
чаткових класів загальноосвітніх
навчальних закладів;

• в освітній галузі ''Техноло-
гії'' виокремлено змістову лінію
''Ознайомлення з інформаційно-ко-
мунікаційними технологіями'', тому
Базовим навчальним планом
передбачено по 2 тижневі години у
2-4 класах на зазначену освітню га-
лузь.

Нова редакція Державного стан-
дарту початкової загальної освіти
зорієнтована на соціалізацію осо-
бистості молодшого школяра.

Зміст стандарту за результата-
ми широкого обговорення проекту
зазначеного документа максималь-
но розвантажений, логічно вибуду-
ваний, доступний для авторів на-
вчальних програм (педагогічних
працівників, учителів початкових
класів, методистів, наукових праців-
ників).

У змісті кожної освітньої галузі
передбачено діяльнісну лінію.

На варіативну складову відведе-
но по 2 години у 1 , 2, 3 та 4 класах.

Документ максимально зро-
зумілий для вчителя (за численни-
ми відгуками), отримав схвальні
відгуки громадськості, погоджений у
зацікавлених міністерствах та
відомствах.

Впровадження Державного
стандарту початкової загальної
освіти розпочнеться з 1 вересня
201 2 року.

Одним зі шляхів оновлення
змісту освіти й узгодження його із
сучасними потребами, інтеграцією
до європейського та світового
освітніх просторів є орієнтація на-
вчальних програм на набуття клю-
чових компетентностей та на ство-
рення ефективних механізмів їх
запровадження.

Навчальні програми – це пере-
довсім системні документи, які

визначають цілі та завдання кожно-
го предмету, його зміст, основні ви-
ди навчальної діяльності, результа-
ти навчальної діяльності, форми
контролю та оцінювання ре-
зультатів навчання. Відтак, ре-
зультати навчальної діяльності
школярів у значній мірі спричинені
якістю навчальних програм,
особливо, коли йдеться про почат-
кову школу.

Позитивною ознакою проектів
нових навчальних програм є те, що
в них задекларовано засади компе-
тентісного підходу до формування
змісту та організації навчального
процесу. Так, у програмі з українсь-
кої мови для шкіл з українською мо-
вою навчання окрім мовної та мов-
леннєвої змістової лінії розподіл
змісту здійснюється за двома нови-
ми змістовими лініями – соціо-
культурною та діяльнісною. При
цьому діяльнісна змістова лінія
спрямована на формування в мо-
лодших школярів уміння вчитися,
організовувати свою працю для до-
сягнення результату, виконувати
мисленнєві операції і практичні дії,
володіти уміннями й навичками
самоконтролю та самооцінки.

Навчальна програма з літера-
турного читання спрямована на
формування читацької компетент-
ності молодших школярів – базової
складової комунікативної і пізна-
вальної компетентностей; передба-
чено ознайомлення учнів з дитячою
літературою як мистецтвом слова,
підготовка їх до систематичного
вивчення курсу літератури в основ-
ній школі.

У навчальній програмі з матема-
тики ознак особисто орієнтованого
навчання, спрямованого на осо-
бистісні досягнення учнів набув
розділ програми – «Державні вимоги
до навчальних досягнень школярів».

У навчальній програмі з основ
здоров’я з метою формування здо-
ров’язбережувальної компетент-
ності зміст та вимоги до навчаль-
них досягнень учнів сформовано на
діяльнісній та ціннісній основі.
Зміст навчального матеріалу на-
скрізних тем "Соціальна складова
здоров’я" та "Психічна і духовна
складова здоров’я" доповнено акту-
альними темами, спрямованими,
зокрема, на спонукання учнів до
самостійного прийняття рішень;
практичні роботи спрямовані на мо-
делювання поведінки учнів.

Ольга ВИНОГРАДОВА
старший викладач, заввідділом початкової освіти ДОІППО

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

ПОЧАТКОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, НОВИХ ПРОГРАМ ТА ПЛАНІВ
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У процесі навчання учитель
орієнтується на підручник, бо він
конкретизує навчальну програму,
показує, який зміст має бути вкла-
дено до запрограмованих тем, як
потрібно трактувати певні питання
програми та орієнтує учнів щодо
методики роботи. Він також потрі-
бен під час підготовки учнями до-
машніх завдань, повторення ма-
теріалу тощо.

Матеріал підручника необхідно
доповнювати додатковою інфор-
мацією, бо його зміст надто
конспективний і знання, отримані
учнями тільки з нього, будуть обме-
женими. Тому, крім підручника, слід
використовувати додатковий ма-
теріал.

Загальноосвітній навчальний за-
клад працює за навчальними про-
грамами, підручниками, посібника-
ми, що мають відповідний гриф
Міністерства освіти і науки, та вико-
нує навчально-виховні завдання на
кожному ступені навчання відповід-
но до вікових особливостей і при-
родних здібностей дітей.

Відділом початкової освіти
ДОІППО до нового 201 2 навчально-
го року розроблено науково-мето-
дичний супровід щодо організації
навчально-виховного процесу в 1 -
му класі, Державний стандарт по-
чаткової загальної освіти в та-
блицях і схемах (методичні реко-
мендації для вчителів).

Сучасні педагогічні технології –
шлях до розвитку життєздатної
творчої особистості.

Оновлення цілей, змісту, мето-
дичного забезпечення початкової
освіти відкриває перед учителями
4-річної школи суттєво збагачені
можливості для навчання, вихован-
ня і розвитку молодших школярів.
За останні роки у шкільній освіті ви-
разніше утверджується особистісно
орієнтований підхід до виховання і
розвитку учнів як вияв практичного
втілення гуманної педагогіки. Це
передбачає зосередженість на-
вчально-виховного процесу на по-
требах кожної дитини, всебічне вив-
чення і врахування індивідуальних
особливостей вихованців, спів-
працю всіх учасників навчально-ви-
ховного процесу.

Щоб педагогічний вплив на мо-
лодших школярів був ефективним,
маємо подбати про такі умови на-
вчально-виховної взаємодії:

• Гуманність навчально-ви-
ховної взаємодії;

• Цілісність і системність на-
вчально-виховного процесу;

• Особистісну спрямованість
навчання і виховання;

• Дійову співпрацю вчителів,
які працюють у конкретному класі;

• Взаємну узгодженість ви-

мог школи і батьків до виховання і
розвитку дитини.

Для реалізації зазначених умов
необхідно, щоб зміст, методи на-
вчання, ритм уроку, режим дня і
тижня, етика спілкування, робота з
батьками, дизайн середовища –
все працювало на дитячі потреби і
вікові можливості, сприяло розвит-
ку дитячих здібностей, не шкодило
фізичному і психічному здоров’ю.

«Особистість виховує осо-
бистість – це азбука виховного про-
цесу». Від того, як молодший шко-
ляр сприймає вчителя, залежить
його ставлення до школи і до на-
вчання. Ш.О. Амонашвілі привертає
увагу до того, що навчаючи і вихо-
вуючи, вчитель залучає дітей до
матеріальних і духовних цінностей
минулих поколінь. Гуманний педа-
гог, прилучаючи дітей до знань, од-
ночасно передає їм свій характер,
постає перед ними як зразок людя-
ності.

Фундаментальність початкової
освіти не лише у міцності знань, а й
формуванні ключових компетентно-
стей:

• навчальних
• здоров’язберігаючих
• загальнокультурних
• громадянських
• підприємницьких
• інформаційно-комунікативних.
Для формування у молодших

школярів компетентностей вчителі
Дніпропетровщини використовують
різні методи, форми та технології
навчання. Щоб ця робота мала ре-
зультати, відділом початкової
освіти ДОІППО було організовано
систему науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами області:

• Обласні семінари для ме-
тодистів районних відділів освіти з
проблеми «Педагогічні технології
на уроках в початковій школі як
фактор формування інноваційної
особистості»;

• Обласний творчий звіт ро-
боти методистів, що відповідають
за роботу початкової школи з
проблеми «Модернізація змісту по-
чаткової школи»;

• Використання варіативної
складової навчального плану для
формування громадянської свідо-
мості молодших школярів;

• Впровадження здоров’яз-
берігаючих технологій в умовах мо-
дернізації змісту освіти.

У Державному стандарті загаль-
ної початкової освіти, затверджено-
му Кабінетом міністрів України, за-
значається, що інваріантна складо-
ва частина змісту Базового на-
вчального плану включає освітню
галузь «Здоров’я та фізична культу-
ра» , яка «забезпечує свідоме став-
лення до свого здоров’я, як найви-

щої соціальної цінності». Для ре-
алізації цієї складової разом з ка-
федрою культури здоров’я був роз-
роблений спецкурс з методики ви-
кладання фізичної культури в по-
чатковій школі. Також було ор-
ганізовано і проведено тренінг з
основ здоров’я для вчителів — тре-
нерів початкової школи.

Через систему семінарів, круг-
лих столів, дискусійних клубів, нау-
ково-практичних семінарів вчителі
відпрацьовують нові методики ро-
боти. На базі кабінету початкових
класів почала діяти творча лабора-
торія вчителів–новаторів, яка разом
з працівниками кабінету розгорнула
роботу по організації та проведен-
ню конкурсів професійної майстер-
ності «Учитель року», розробила їх
структуру, зміст та систему ор-
ганізаційних заходів. Активну допо-
могу в цій роботі кабінету надавали
члени творчої лабораторії: Ломако
Н.М. — директор НВК №28, Тігу-
льов М.П. — заступник директора
СЗШ №1 35 м. Дніпропетровська,
методисти Мещерякова Т.В. — м.
Кривий Ріг, Іванисенко Л. І . — Межі-
вський район.

За роки організації та проведен-
ня конкурсів було подано і про-
аналізовано 398 конкурсних ма-
теріалів, в очних турах конкурсу
взяли участь 80 кращих вчителів
області. Переможцями обласного
туру конкурсу «Учитель року» в
номінації «Початкові класи» стали:
Параскевич А. Ю. — м.Кривий Ріг,
Колоколова П. І . — м.Дніпропет-
ровськ, Васянович Г.М. — м.Кривий
Ріг, Головачова І . А. — м. Марга-
нець, Пашковська Л.М. , Петрушина
Л. І . , Хотіленко О.М. — м. Кривий
Ріг, Сапсай Л.Я. — м. Жовті Води.

З метою подальшого впрова-
дження положень Національної
доктрини, Державного стандарту,
підвищення науково-методичної ро-
боти, опанування процесом впро-
вадження та використання сучас-
них педагогічних технологій, що
сприяють зростанню творчої особи-
стості дитини вже 1 0 років в Україні
проводиться Міжнародний конкурс
знавців української мови імені П.
Яцика, в якому активну участь взя-
ли біля 500 учнів початкової школи
Дніпропетровщини, семеро із них
стали переможцями Всеукраїнсько-
го етапу конкурсу.

Створення передумов для
всебічного розвитку особистості,
індивідуалізація та диференціація
навчання, перехід на особистісно
орієнтовані технології вимагає від
учителя оновлення змісту сучас-
ним технологічним інструмен-
тарієм. . З цією метою відділом бу-
ло організовано тренінгову курсо-
ву підготовку вчителів, які почали
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працювати за Міжнародною осо-
бистісно орієнтованою програмою
«Крок за кроком». Цей тренінг
проводився на базі Всеукраїнсько-
го експериментального майданчи-
ка — НВК № 355 м. Дніпропет-
ровська. В районах області прово-
дились навчально-практичні
семінари за цією програмою. Ве-
лику допомогу в цій роботі відділу
надали регіональні тренери Крав-
ченко Т.В. — директор НВК № 355,
Москвич Т.М. — заступник дирек-
тора цього закладу. На допомогу
вчителям, які працюють в програмі
«Крок за кроком» було видано два
посібника «Ранкові зустрічі» та
«Робота в навчальних центрах».

Використання варіативної
складової базового навчального
плану дає можливість розвивати
творчість вчителів і учнів початко-
вої школи. Обласний семінар для
методистів, що відповідають за
роботу початкової школи з
проблеми «Використання варіа-
тивної складової для формування
громадської свідомості молодшого
школяра». В роботі семінару взя-
ли участь автори та співавтори
програми та посібників з краєзнав-
ства «Місто мого дитинства».

Педагогічним колективом шко-
ли №69 м. Дніпропетровська під
керівництвом директора Фетисо-
вої Єлизавети Олексіївни було
створено прекрасну атмосферу,
де вчителі та учні творчо розкрили
свої знання з історії рідного міста.
Заступник директора Ярко Ірина
Іванівна, використовуючи мульти-
медійні засоби, розкрила основні
напрямки роботи колективу з
проблеми формування сучасної
особистості учня, який має мож-
ливість розвивати свій творчий по-
тенціал.

Сама ідея включити учнів у
пізнавально-пошукову роботу рід-
ного краю, району, а потім спробу-
вати це узагальнити і зробити свої
регіональні програми, дуже сподо-
балась методистам області.

В області створено модель ін-
новаційного навчального закладу
комплексної багатопрофільної
освіти № 28 м. Дніпропетровська
(директор Ломако Н.М.). У цьому
закладі органічно поєднується
наука з інноваційною діяльністю.
Інноваційна діяльність в почат-
ковій школі розвивається за таки-
ми напрямками:

• Діяльність творчої лабо-
раторії по впровадженню інтерак-
тивних технологій;

• Комп’ютерно-інформацій-
на підтримка кожного предмету
програми;

• Здоров’я зберігаючі тех-
нології в навчальному процесі;

• Створення авторських
програм психолого-педагогічної
підтримки кожної дитини.

Керує цією лабораторією Ло-
мако Н.М. — директор НВК, мето-
дист високого професійного рівня,
учасник обласних семінарів, член
журі обласного конкурсу «Учитель
року». Результатом системної ро-
боти є участь учнів у міжнародних
конкурсах «Левеня», «Кенгуру»,
«Колосок» та обласних конкурсах
літературної та художньої твор-
чості.

Високого результату набула
творча співпраця відділу з
Ювілейною початковою школою
Дніпропетровського району. Ця
школа є опорною для апробації та
втілення в практику роботи сільсь-
ких шкіл сучасних педагогічних
технологій, програм та проектів.
На базі цієї школи систематично
проводиться педагогічна практика
для вчителів області та семінари.
Колектив школи під керівництвом
директора Полупанової В.М. отри-
мав диплом лідера освіти України.

Розвиток науки і техніки дав
учителям та учням нові форми ко-
мунікацій, нові типи вирішення аб-
страктних і конкретних завдань,
перетворюючи вчителя з автори-
тарного транслятора готових ідей
у натхненника інтелектуального та
творчого потенціалу учня. Май-
бутнє за системою навчання, що
вкладалася б у схему «учень- тех-
нологія-учитель», за якої викладач
перетворюється на педагога-мето-
долога, технолога, а учень стає
активним учасником процесу на-
вчання.

Питання використання педаго-
гічних технологій на уроці відділом
початкової освіти розглядалися на
протязі п’яти останніх років. Про-
водилися й проводяться спеціаль-
ні курси, тренінги, семінари для
педагогів. Уся ця робота має свої
позитивні результати, зокрема:

• завдяки становленню цієї
моделі змінилися форми та мето-
ди навчання школярів, вони стали
більш активними і найголовніше
— взаємозалежними;

• з’явилася культура проек-
тування уроку з урахуванням його
етапів, постановки завдань цих
етапів і відстеження проміжних ре-
зультатів;

• змінилася система оціню-
вання навчальних досягнень шко-
лярів, розроблені нові способи
вимірів.

Як результат, сьогодні успішно
використовують нові педагогічні
технології вчителі більшості шкіл
мм. Дніпропетровська, Кривого
Рогу, Нікополя, Жовтих Вод, Мар-
ганця, Дніпропетровського, Межів-

ського, Нікопольського, Солонян-
ського, Царичанського, Павло-
градського районів.

Великого значення набуває
система роботи з методистами
районних та міських відділів
освіти по впровадженню ІКТ тех-
нологій. Відділом початкової
освіти ДОІППО було організовано
і проведено семінар з проблеми
«Організація роботи шкільного
методичного об’єднання на основі
впровадження інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в почат-
ковій школі». В роботі семінару
взяли участь 45 чоловік — це ме-
тодисти відділів освіти, керівники
навчальних закладів області. Ці-
каво і змістовно була представле-
на модель розвивально-виховного
простору сучасного навчального
закладу директором НВК №111
Ткачук Людмилою Володимирів-
ною. Модель роботи початкової
школи з питання ефективності
науково-методичної роботи засо-
бами інформаційно-комунікацій-
них технологій представила за-
ступник директора НВК №111
Хандиго Олександра Володи-
мирівна. В практичному блоці бу-
ли проведені інтегровані уроки з
використанням ІКТ. Також учасни-
ки семінару були залучені до ін-
терактивної форми роботи по
створенню проектів впровадження
ІКТ в початковій школі. Всі учас-
ники семінару отримали елек-
тронні версії матеріалів по плану-
ванню методичної роботи, роботи
в творчих групах, рекомендації по
впровадженню ІКТ в початковій
школі.

Цікавою і плідною є робота
відділу початкової освіти з мето-
дистами районних відділів освіти,
що відповідають за роботу почат-
кової школи: це обласні семінари
з презентаціями роботи творчих
колективів, тренінги з методичної
роботи, конкурси, дискусійні клуби
з впровадження педагогічних тех-
нологій.

За цей період відділом на до-
помогу вчителеві по впроваджен-
ню нового змісту було видано
більше 30 методичних та дидак-
тичних посібників.

В подальшому працівники від-
ділу планують спрямувати систе-
му роботи з педагогічними кадра-
ми області на впровадження но-
вого Державного стандарту почат-
кової освіти, навчальних планів та
програм, інноваційних проектів в
початковій школі, формування но-
вої генерації вчителів, які будуть
новаторами побудови гуманної,
креативної початкової школи.

◙
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Сьогодні годі уявити культурне
життя Національного гірничого
університету і нашого міста без во-
кального чоловічого колективу
«Обертон». Наприкінці квітня обер-
тонівці відзначили 40-річчя колекти-
ву прекрасним великим концертом.
Їх вітали проректор Ю.Т. Хоменко,
голова профкому НГУ В.В. Сало,
настоятель Свято-Преображенсь-
кого собору о. Ярослав Денека, ди-
ректорка культурно-освітнього цен-
тру НГУ Н.В. Луценко, колишній ку-
ратор колективу, доцент ЮФ Н.В.
Корнєєва.

Атмосфера концерту була надз-
вичайно теплою. До того ж привіта-
ти і взяти участь у концерті прий-
шли колишні співаки колективу. А
також послідовники ветеранів співу,
яких на зміну готує маестро Пере-
верзєв: хор «Крила юності», чолові-
чий (квартет поки що без назви)
вразили присутніх в залі своєю чу-
довою майстерністю, культурою
співу, задушевністю.

«Обертон» бере активну участь
у мистецьких і культурних заходах
міста, міжнародних і всеукраїнських
заходах, які часто відбуваються як
у гірничому університеті, так і у Дні-
пропетровську.

У 2006 році великим концертом
в університеті «Обертон» відзначив
своє перше 35-річчя і записав свій
перший диск. Батьківську опіку від-
чуває «Обертон» протягом свого іс-
нування від проректорів Анатолія
Косолапова, Юрія Хоменка та
профспілкового комітету універси-
тету. Завдяки ініціативі голови
профкому Валерія Сала рішенням
Президії профспілок України у лю-
тому 2007 року ансамблю присвоє-
но звання «народний аматорський
колектив».

За ці роки новому художньому
керівнику — талановитому мае-
стро, заслуженому діячеві мис-

тецтв України, лауреату премії ім.
А.Я. Штогаренка, доценту Дніпро-
петровської консерваторії Олексан-
дру Володимировичу Переверзєву
вдалося об’єднати у складі і ве-
теранів «Обертону» і здібну мо-
лодь. Його цікаві обробки і великий
різноманітний репертуар сприяли
тому, що «Обертон» вийшов на ве-
ликі сцени: брав участь в урочисто-
стях святкування дня Перемоги у
Києві на співочому полі. У І І І міжна-
родному фестивалі хорової музики
міста Стрий на Львівщині, де отри-
мав дипломи за високу майстер-
ність акапельного співу.

Ансамбль є учасником багатьох
провідних концертів у Дніпропет-
ровську, незмінним переможцем

фестивалю української музики ім.
А. Штогаренка, з успіхом виступає
на Всеукраїнських духовних фести-

валях «Від Різдва до Різдва» і
«Наддніпрянські Пасхальні пісне-
співи». Неодноразово обертонівців
за високий виконавський рівень на-
городжувало Міністерство Надзви-
чайних ситуацій, відзначали подя-
ками Митрополит Дніпропетровсь-
кий і Павлоградський Іриней, Місь-
кий голова Іван Куліченко, ректор
Національного гірничого універси-
тету Геннадій Півняк. І нині у соро-
карічний творчий ювілей поба-
жаємо «Обертону» постійно бути
серед улюбленців слухачів, ставати
переможцем нових мистецьких кон-
курсів.

Сьогодні у складі «Обертону»:
Іван ІОНКІН — помічник про-

ректора, гірничий інженер (І тенор),
Михайло ЗЕНКІН — доцент,

к. і .н. каф. історії та політології (те-
нор),

Євген ГАЙЖЕВСЬКИЙ — ви-
пускник НГУ, заст. . директора кому-
нального підприємства «ДМЕСКо»
(тенор),

Дмитро РАДЧУК — к.т.н. , до-
цент каф. аерології та охорони
праці (тенор),

Олександр ЯРЕМЧУК — ви-
пускник НГУ (баритон),

Володимир ГОРБАЧ — дирек-
тор приватного підприємства (бас),

Володимир ДОВГАЛЬ — до-
цент, кандидат хімічних наук (бас),

Артем ГОРПІНІЧ — директор
приватного підприємства (бас)

і сам керівник — Олександр
ПЕРЕВЕРЗЄВ (баритон).

ІАЦНГУ

НАШ «ОБЕРТОН» ВІДЗНАЧИВ 40-РІЧЧЯ
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«Свою Україну любіть. Лю-
біть її… Во врем’я люте. В

останню тяжкую минуту За неї
Господа моліть»

(Тарас ШЕВЧЕНКО)
Не помилявся Горацій, який пи-

сав: «Ті, які виїжджають за море,
міняють підсоння, а не душу». Цю
істину вповністю пітверджує україн-
ська діаспора, яка з різних причин
знайшлася за межами материка і
не перестала любити землі своїх
батьків і прадідів. Мабуть, одна з
більших, а напевно найбільш ак-
тивних — українська діаспора в Ка-
наді, яка у 2011 році відзначила
своє 1 20-річчя поселення і є до-
брим прикладом любови до
України. Ця діаспора за останнім
переписом населення 2001 р. , на-
раховувала 1 071 060 українців, які
роблять не лише вагомий внесок у
розвиток Канади, але вони одно-
часно ніколи не були байдужі до
країни свого родоводу. Можна
сміло і без застережень стверджу-
вати, що українська етнічна група в
Канаді — одна з тих спільнот у
світі, яка задовільно інтегрувалася
в нове середовище і не втратила
своїх духовно-національних цінно-
стей. Канада виявилася для україн-
ських емігрантів доброю прибра-
ною матір`ю, яка забезпечила усі
сприятливі умови для того, щоб
українці мали всі необхідні умови
для свого духовного, релігійного та
культурного розвитку.

Українці в Канаді мають різні
наукові, релігійні, політичні, госпо-
дарчі, культурно-освітні, професійні
об`єднання (лікарів, вчителів, інже-
нерів, адвокатів), жіночі, молодіжні
організації, повні соціальні забезпе-
чення в різному віці, в яких можуть
в сприятливих умовах розвиватися
і доживати спокійно свого віку. Се-
ред численних українських ор-
ганізацій на перше місце вису-
вається надзвичайно добре зор-
ганізований Конгрес Українців Ка-
нади (КУК), який був покликаний до
життя в 1 940 році. Ця громадська
організація об`єднує близько 34
українських всеканадських ор-
ганізацій та їх філіалів, центре якої
знаходиться у Вінніпегу. Президія
КУК працює за допомогою шести
провінційних рад (Онтаріо, Маніто-
ба, Саскачеван, Альберта, Бри-

танська Колумбія і Квебек); 34 від-
діли у містах всієї Канади (від
Монреалю до Ванкуверу); і ряд
окремих комітетів.

3 перших років свого існування
й по-сьогодні КУК системно і напо-
легливо відстоює не лише інтереси
української громади в країні посе-
лення, а й докладає чимало зусиль
аби Україна така була справді
українською. Особливо ця робота
активно проводилася в період без-
державності нашої країни. Конгрес
Українців Канади у різний спосіб
сприяв тому, аби наші брати і се-
стри сповна могли знати правдиву
історію свого народу, а рівнозначно
допомагав їм у відстоюванні своїх
людських прав у міжнародних ор-
ганізаціях, сприяв зацікавленості
міжнародних чинників українською
тематикою в широкому сенсі.

Яскравою ілюстрацією подібної
діяльності КУК може бути захід,
який тривав від 5 по 8 березня по-
точного року в готелі Сhаtеаu Lа-
иrіеr в Оттаві. Там зустрілися між-
народні експерти для участі у кон-
ференції під назвою «Україна на
роздоріжжі», котра була зорганізо-
вана Канадсько-Українською Фун-
дацією, Центром Українських До-
сліджень при Університеті в Оттаві,
а також Центром Американсько-
Українських Зв`язків під патрона-
том Конгресу Українців Канади. Го-
ловна тематика згаданого форуму
була присвячена стану демократії,
прав людини, економічних свобод
та зовнішньої політики в сучасній
Україні. Слід зазначити, що подіб-
ного масштабного міжнародного
зібрання на теренах Канади з
української тематики ще не було.
Насичена та різноманітна програма
заходу наочно продемонструвала
інтелектуальний потенціал нашої
громади, зацікавленість впливових
міжнародних кіл українською
проблематикою. Маю змогу лише
побіжно окреслити тематику та
спрямування доповідей, котрі були
оприлюдненні під час перебігу кон-
ференції «Україна на роздоріжжі».

Відомо, що належне урегулю-
вання українських проблем, це за-
порука безпеки й стабільності в
Європі. Слушно зауважив колишній
посол Канади в Україні Дерек
Фрейзер: «Захід повинен про-

довжувати створювати тиск на
український уряд з метою його де-
мократизації. Без демократії
Україна буде ізольована і може бу-
ти вимушена прийняти гегемонію
Росії». Модератором виступів на
Форумі була Христя Фріленд —
журналістка групи засобів масової
інформації Томсон-Ройтерс з осід-
ком у Нью-Йорку. Під час роботи
форуму з прекрасними доповідями
також виступили: колишній міністр
Закордонних справ України Борис
Тарасюк, Томас Мелія — заступник
помічника держсекретаря і голова
Бюро з демократії, людських прав
та праці США; достойний Марцін
Свєціцкі, член польського сейму та
колишній член кабінету міністрів,
котрий протягом чотирьох років
працював як директор Консуль-
таційного центру європейського
співтовариства у Києві; достойний
Пітер вен Лоен — керівник Будинку
уряду Канади. Міністр Міжнародно-
го розвитку Канади, достойний Бев
Ода склав привітання, а голова
Міністерства фінансів Тоні Клемент
був в числі більш ніж двадцяти при-
сутніх в залі політиків, до складу
яких увійшли п`ять теперішніх і ко-
лишніх послів Канади до України,
працівники українського посоль-
ства в Оттаві та представники ін-
ших дипломатичних місій. Також в
рамках конференції «Україна на
роздоріжжі» була проведена серія
засідань, під час яких виступаючі
експерти висвітлили чотири основні
теми: 1 ) Демократичне управління,
верховенство права, людські права
і свобода слова; 2) Новий виборчий
акт та парламентські вибори 201 2
р. ; 3) Економічні проблеми, включ-
но з енергетикою, економічною сво-
бодою і корупцією; та 4) Геополіти-
ка і національна безпека в Україні.

Доповідачами на ці теми були
слідуючі особи: суддя Богдан Фу-
тей і доктори Андрес Ослунд та
Аріел Коген з Вашингтону (Дакота),
Аманда Пол від Центру європейсь-
кої політики в Брюсселі, Ніко Лендж
від Фундації Конрада Аденауера в
Києві та Валентин Наливайченко,
колишній голова Служби безпеки
України (СБУ), Зенон Поточний,
Маркіян Швець, Ігор Козак і Данило
Білак, який вже довгі роки прожи-
ває в Києві — вони виразно пред-

● СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ«БОРИСТЕНУ»
Ярослав СТЕХ

(Торонто, Канада)

ДЕЩО ПРО РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНГРЕСУ
УКРАЇНЦІВ КАНАДИ У ЗБЕРЕЖЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ
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ставили канадські перспективи з вищезгада-
них питань. Проведення конференції очолив
Яр Балан, голова Комітету Канада-Україна
при Конгресі Українців Канади. Разом з тема-
тичними сесіями відбулися дві пленарні пре-
зентації: перша — на тему демократії в
Україні, виступаючий Олег Рибачук, колишній
заступник прем`єр-міністра в уряді Юлії Тимо-
шенко. Другим виступаючим був Джеймс
Шерр, Британський королівський інститут між-
народних справ, який виступив із додаткови-
ми коментарями, котрі були підготовані лон-
донським адвокатом Робертом Амстердамом
та легендарним політологом та активістом Ан-
дреєм Пйонтковським з Москви. Волтер За-
рицкий, Центр американсько-українських
зв’язків, підсумував деякі з ключових момен-
тів обговорення, в той час як Богдан Онищук
— голова Канадсько-Української Фундації та
Домінік Арел — голова Центру Українських
Досліджень при університеті в Оттаві — зро-
били вдумливі підсумкові зауваження до обго-
ворюваних тем. Не лише обідній форум, але й
сама конференція отримала захоплені похва-
ли від запрошених учасників і присутних в
аудиторії. У бенкеті взяло участь 238 гостей,
тоді як число зареєстрованих на конференцію
становило біля 250 чоловік. Глибокі та інфор-
мативні презентації стимулювали багато жва-
вих обмінів і, як було сказано, що наприкінці
заключної панелі про проблеми геополітичної
та національної безпеки України більш ніж
200 людей активно займалися її обговорен-
ням.

Про прогрес в процесі захисту людських
прав та демократії протягом останніх десяти
років в Україні виступили: Галя Койнаш від
Харківської правозахисної групи, Альона
Гетьманчук від Київського інституту світової
політики та Олег Рибачук — співзасновник
громадської організації «Центр Україна». Без
сумніву Форум «Україна на роздоріжжі» була
безпрецедентною подією, добре зорганізова-
ною завдяки жертвенній праці добровольців
та щедрої підтримки спонсорів. Кредитова
спілка з Торонто «Community Trust»/«Громад-
ська довіра» зробила пожертву на «платино-
вому рівні», в той час як на «золотому рівні»
спонсорами були: Фундація родини Темертей,
Інвестиційне товариство з обмеженою від-
повідальністю «Промбанк», Українська Креди-
това Спілка, Освітня Фундація ім. Петра Яци-
ка та «First Generation Capital»/«Капітал пер-
шого покоління» Яна О. Ігнатовича. На загал
вдалий і поважний форум української думки і
тематики в Канаді можна окреслити за-
ключним словом голови організаційного
комітету Яра Балана:

— Ми віримо, що наше зібрання експертів
і активістів міжнародного рівня зробить важ-
ливий внесок у розширення обізнаності про
деякі тенденції сучасного розвитку України,
котрі можуть мати далекосяжні регіональні
наслідки, а також позитивний вплив на євро-
пейську стабільність. Вітаючи чудові ініціати-
ви КУК в Канаді щодо проведення вище зга-
даного Форуму «Україна на роздоріжжі» одно-
часно гратулюю відкриття 26 лютого 201 2
р.відділу КУК в Оттаві, який безперечно спри-
ятиме в пожвавленні праці організації.

◙

На Львівському міжна-
родному дитячому фести-

валі відбулася презен-
тація другої частини
фентезійно-пригодниць-
кої трилогії Наталії
Дев’ятко «Скарби При-
марних островів» — «Ко-
хана Пустельного Віт-
ру».

Це нетипове українське
фентезі, пронизане праг-
ненням до свободи й ан-
тиімперськими ідеями, не
зрадило своєму чарівному
казковому антуражу і цього
разу. На дитячому книжко-
вому форумі можна було
зустрітися не лише з пірат-
ськими капітанами, які теж,
як виявилось, люблять чи-

тати книжки, але і зі справж-
ньою Сарконською принце-

сою, чия столиця нині
загублена серед пу-
стелі, куди привів шлях
головних героїв книги.

Морськими просто-
рами, піщаними і кри-
жаними пустелями,
нескінченними шляха-
ми безкрайної Імперії,
через високі гори і
страхітливі підземелля
подорожують уже знай-
омі герої. Доросліша-
ють читачі — змінюєть-
ся і сама книга. По-
переду багато захопли-
вих пригод!

Ірина МАКОВЕЦЬКА.

«СКАРБИ ПРИМАРНИХ

ОСТРОВІВ» — ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ДРУГОЇ ЧАСТИНИ ТРИЛОГІЇ
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Лілія Данилюк, журналіст: Так
сказав у кінці нашої розмови, лікар-
травматолог, завідувач травматоло-
гічним відділенням Синельниковської
центральної районної лікарні на Дні-
пропетровщині Олег Борисович
ЯКОВІН. Про його талант вирівнюва-
ти, звичайно, не символічне криве
дерево, а травмовану людину знають
далеко за межами його рідного райо-
ну. Про його золоті руки, які за 30
років медичної служби зробили
близько 1 0 тисяч операцій, багато пи-
шуть у пресі. Добра слава швидко
лине. До нього йдуть і їдуть, йому
вірять, що саме він поверне їм фізич-
не здоров’я. Ось декілька історій:

1 .Ігор Коваль (52 роки, м. Синель-
никове): Був 1 996 рік, зарплату тоді
місяцями не видавали, тож вирішив
поїхати на заробітки в Росію. Ліс заго-
товляли. Ще й року не минуло, обри-
ваються троси, дрючки падають і ла-
мають повністю мені ногу. Не встиг
багато грошей заробити для родини,
а натомість заробив каліцтво. Довго
лежав у лікарні, уже почала вигнива-
ти шкіра та м’язи на переломі. Мені
кажуть: втікай додому, бо залишишся
без ноги. І я вертаюсь на Україну, у
своє Синельникове і мою ногу рятує
Олег Борисович. Якби не він, його зо-
лоті руки, бути мені калікою.

2. Дмитро Найманов (43 роки, м.
Запоріжжя): У 2005 році у мене була
тяжка травма після аварії. Я не хо-
див, кістки були м’якими і не руха-
лись. Пропонували кісткову пластику.
Я вже почав готуватися до такої
складної операції, але, мабуть, сам
Бог не дав цьому статися, бо мені
розповіли про Синельниковського
ескулапа. А страждав я майже 2 ро-
ки. Олег Борисович взявся за мене
— довелося пережити 3 операції. І

через декілька місяців я вже зміг ке-
рувати автомобілем. Тільки образа
сковує серце, що не цінують у нашій
державі свої таланти, тому багато
опинилось їх за «бугром». Їх цінують
тепер в інших державах. А він живе в
Україні. Рятує своїх рідних українців.
Хай Господь дає йому здоров’я, а
пацієнти щоб його ніколи не забува-
ли, як не забуваю я.

Л.Д.: Хто він, цей одержимий
ескулап, якими були його мрії з ди-
тинства, в юності, чому не став
агрономом, як тато, хоча мама
працювала сільським фельдшером, у
кого він вчився, яким він став у свої
53 роки, цей звичайний і незви-
чайний Олег Яковін, лікар вищої ка-
тегорії, член правління товариства
травматологів і ортопедів Дніпро-
петровської області, делегат 5
з’їздів травматологів України,
відзначений грамотами Верховної
ради України, Міністерства охорони
здоров’я України, Дніпропетровсько-
го обласного управління охорони
здоров’я.

О.Я: Я народився в селі, і на той
час авторитетними були професії
агронома, зоотехніка, ветлікаря. Я з
дитинства мріяв стати льотчиком. Бу-
ло Суворовське училище, але не су-
дилося — не вистачило 2 днів до по-
трібного віку. А з медициною був
знайомий змалку, через маму — сіль-
ського фельдшера. І був ще один
епізод, який визначив потім мою до-
лю. Учадів хлопчик, мама моя поба-
чила. Що хлопчик помер, кинулась
рятувати його непритомну матір, а
мене примусила спробувати зробити
штучне дихання, аби жінка бачила,
як ми хотіли допомогти її синові. І з
тих пір я вирішив навчитись рятувати
людей.

Чому обрав травматологію? Та
усе просто — чоловіча професія, де
найпотрібніший інструмент — моло-
ток, скальпель і сильні руки. На пер-
ших порах це вражало, як чоловік,
будучи калікою, шкандибав, а після
операції встав і уже йшов своїми но-
гами. І тоді, ще в ранній молодості
з’явилось відчуття необхідності моєї
професії. Батьки говорили: ким би ти
не був, будь спеціалістом — навіть
якщо будеш чоботарем, але щоб під-
бори підбивав краще інших. І ось
«підбиваю підбори», а точніше ре-
монтую руки і ноги, хребет своїм
пацієнтам уже 30 років, 1 5 з яких очо-
люю травматологічне відділення Си-
нельниковської центральної рай-
онної лікарні. Ми першими серед
сільських лікарень зробили пересад-

ку штучного суглоба при переломі
шийки стегна у літніх людей. Учився
цьому я у професора Лоскутова
Олександра Євгеновича, якого знає
вся Європа, і вдячний йому за довіру
робити такі складні операції на рівні
провінції. . .

І сьогодні я живу і працюю за
принципом — не зупинятись на до-
сягнутому, постійно вдосконалювати
свою професійну майстерність. Тому
мені хочеться, аби у нас були
спеціальні центри по патології вели-
ких суглобів, адже кожна травмована
людина сподівається на позитивний
результат свого лікування, яке мо-
жуть надати тільки досвідчені і тала-
новиті лікарі. Я маю сина і дочку. Ко-
жен з них пішов своєю дорогою:
юрист і філолог. Не стали вони меди-
ками, як ми з дружиною (дружина
Олега Борисовича — Людмила Єв-
генівна ендокринолог за фахом).

Є мрії, щоб до звання батька до-
далось звання дідуся, а заслужене
звання я б хотів отримувати від моїх
пацієнтів — скільки буду жити і
працювати. Також дуже хотілося, аби
у нашій державі цінувалась професія
лікаря, медсестри, санітарки. І щоб
не втікали за кордон професіонали,
яких вивчила українська вища шко-
ла, і щоб в медицину йшли одержимі
люди, для яких головним правилом у
житті було б співчуття до хворих і
прагнення повернути їм здоров’я. Не-
хай українці за походженням повер-
таються на рідну землю і тут відда-
ють свій розум і талант.

Людмила Євгенівна, дружина,
лікар-ендокринолог: Я можу похвали-
тися своїм щастям і побажати такого

● СВІТОЧІНАШОГО ЧАСУ Лілія ДАНИЛЮК,
(cелище Васильківка, Дніпропетровщина)

Олег ЯКОВІН з гордістю вважає
професора Олександра

ЛОСКУТОВА
(на світлині справа) своїм учителем.

Олег ЯКОВІН в родинному колі.

…А БІЛЬШОГО, Н ІЖ ДАВ БОГ,
МЕН І Й НЕ ТРЕБА
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ж іншим жінкам. Його мені дав, ма-
буть, сам Господь. Ми разом вчились
в інституті у Дніпропетровську. Одру-
жились на 5 курсі. За тридцять років
спільного життя я завжди знала: у
нього дві любові— робота і родина.
Бувало, що діти не бачили татка, за-
синаючи, бо він пропадав на роботі, і
це не тільки щоденні операції, а й
безперервні чергування біля тяжко
хворих. Він досконало вивчав наукові
досягнення у травматології, але і
встигав виховувати дітей такими, як і
сам — чесними, порядними, віддани-
ми людям і професії. Він живе тільки
так: можу, буду, треба.

Ми обоє не скаржимося на долю,
звичайно, зараз усім нелегко живеть-
ся в Україні, але ми знаємо, що по-
трібні людям. «У ріднім краї навіть
дим солодкий та коханий», — писала
Леся Українка.

Я знаю, що ця стаття побачить
світ у номері, котрий прийде до чи-
тачів у червні місяці. Це той місяць,
коли ми традиційно вшановуємо
працівників охорони здоров’я. Отож,
хочу сердечно привітати усіх колег з
професійним святом!

Л.Д.: Максим і Анастасія — діти
Олега Борисовича, не стали лікаря-
ми, але вони цінують батька змалеч-
ку.

Максим, син, юрист за освітою: Я
в дитинстві дуже рідко бачив батька,
бо ми проживали у Синельниковому,
а його як кращого студента — інже-
нера залишили в обласній лікарні ім.
Мечникова, де він працював аж три

роки. Пам’ятаю, якось тато приїхав
додому, а я запитую у мами: «Хто
цей дядя?». І він зрозумів, що пора
повертатися додому, син підріс і ро-
дина для нього тепер теж головне. І
він повернувся назавжди у Синель-
никовську центральну районну лікар-
ню, а я став частіше бачити батька.

Сьогодні авторитет батька пра-
цює на мене, по прізвищу вгадують і
перепитують, чи я його син. Я хочу,
аби батько пишався мною так, як я
пишаюсь ним.

Анастасія, дочка, філолог іно-
земних мов: Десь у 4—5 років
пам’ятаю, яким для мене було ща-
стя, коли тато приходив з роботи. Він
мені казок не читав, але на мої запи-
тання відповідав цікавими історіями і
завжди робив моральний висновок.
Це були його уроки життя. В ди-
тинстві я хотіла бути медиком, коли
бачила тата і маму у білих халатах,
але підросла і зрозуміла, що для про-
фесії лікаря потрібно мати не аби-яку
силу волі, а от я навіть уколів боюсь.

Я можу сказати одне: тато у мене
сильний і мужній, з будь-якої ситуації
обов’язково знайде вихід. Дуже лю-
блю своїх батьків і ніколи їх не поки-
ну, яким би привабливим не здавався
закордон.

Борис Григорович Яковін, батько,
почесний громадянин Синельников-
ського району на Дніпропетровщині:

— Одного разу, коли я був голо-
вою колгоспу, їздив по бригадах на
«берці», в яку був запряжений один
кінь, взяв із собою маленького Олега.

Син був у захваті, коли про це роз-
повідав своїй мамі, моїй дружині. І я
подумав: «Ну, я таки повністю завою-
вав синове серце».

І тоді вирішив запитати досить не
педагогічно — кого він більше лю-
бить тата чи маму? Він на секунду
замислився і відповів: «Тато хоро-
ший, а мама красива».

Він і школу закінчив з золотою
медаллю і екзамени в Дніпропет-
ровський медичний інститут здав на
відмінно. Інколи думаю — краще це
чи гірше, що Олег став лікарем. І тут
же сам себе переконую, що йому це
судилось, бо зараз Олег Борисович
Яковін гідно несе це високе звання
українського лікаря — травматолога.
І цього принципу наш син дотри-
мується усе своє життя. А ще він
надзвичайно активний у громадсько-
му житті. Неодноразово обирався де-
путатом Синельниковської міської
ради. І виконував свої обов’язки на-
родного обранця не формально, а
правдиво захищаючи інтереси своїх
земляків, мешканців міста. Я пишаю-
ся своїм сином, нехай про це знають
і за межами України.

Діти — це дзеркало батьків. 3 ди-
тинства у Олега Борисовича був
сильний, мужній приклад перед очи-
ма — його батько. А тепер вже бать-
ку прийшов час пишатися своїм си-
ном. Отже нехай побільше на нашій
рідній землі народжується таких гід-
них синів, які роблять Україну квіту-
чою та сильною державою.

◙

В приміщенні Дніпропетровсько-
го академічного українського музич-
но-драматичного театру ім. Т.Г.Шев-
ченка відбулася церемонія нагоро-
дження міського конкурсу «Сузір’я
муз Дніпропетровська». Конкурс
проводиться вдруге з метою визна-
чення видатних або значимих до-
сягнень у галузі культури окремими
особистостями, колективами та
установами, які своєю творчістю і
діяльністю сприяють розвитку
культури та мистецтв Дніпропет-
ровська. Цього року нагороди отри-

мали 53 переможці у 1 7 номі-
націях. Приємно, що поза
увагою не залишилися і
літературні досягнення на-
ших земляків, зокрема ди-
пломи переможців та цінні
призи отримали:

– збірка фольклорно-ет-
нографічних матеріалів «Ка-
лита» — у номінації «Фольк-
лорний здобуток»;

– В.Д. Платонов, «ЯН-
ГЕЛЬ создатель оружия вы-
живания» — у номінації

«Краще видання»;
– «Сяєво жар-птиці»: антологія
літератури для дітей та юнацтва
Придніпров’я (1 883—201 2), упо-
рядники та автори передмови І .
Прокопенко та Л. Степовичка —
у номінації «Краще видання»;
– Н.В. Дев’ятко, «Скарби При-
марних островів. Карта і
компас» — у номінації «Кращий
мистецький твір для дітей»;
– Е. І . Заржицька, «Як черепаха
Наталка до школи збиралась»

— у номінації «Кращий мистецький
твір для дітей».

Також серед переможців у номі-
нації «Кращий бібліотечний проект»
був відзначений міський літератур-
ний конкурс «Літературна надія
Дніпра», вперше проведений у
2011 році, за підсумками якого пла-
нується в цьому році видати збірку
кращих творів.

Ольга КАЙ

ВІДБУЛОСЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ «СУЗІР’Я МУЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»
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В життєписі нашої України багато
затаємничених сторінок. Інколи важко
збагнути, де істина, а де облуда у пиш-
ній оправі — так хитро обплела нашу
свідомість «передова» радянська нау-
ка. Тому маємо «достукатись» до прав-
дивої української історії, без якої народ
втрачає зв’язок минулого з майбутнім,
а це значить — не має майбутнього.

До останнього часу ледь не скрізь
велегласно та велемовно трубили про
Куликовську битву, як першу перемогу
«русских» над татаро-монголами. На-
разі проведені в ХІХ і ХХ століттях ар-
хеологічні пошуки не знайшли на тому
місці, яке вважається Куликовим по-
лем, жодного речового доказу великої
битви. У Псковському літописі за цей
рік повідомляється, що «князь Дмитрій
з божою поміччю побився з татарами і
гнався за ними 30 верст». Гнався, то
гнався, а з ким справді бився князь
Дмитрій у 1 380 році? Даруйте, але не з

татарами. До складу війська Дмитрія
увійшла добірна кіннота, надіслана йо-
го союзником золотоординським ханом
Тохтамишем, а нащадок Чингізхана ца-
ревич Серкиз ще й командував цією
битвою.

Військо ж кримського темника Ма-
мая складалося з аланів, черкесів, че-
ченів, половців, печенігів, був полк
італійської (!) піхоти… І спричинили цю
битву не визвольні намагання, а торго-
вельні інтереси між італійськими (гену-
езькими) купцями та їхніми конкурента-
ми з Москви і Криму. Така правда
історії: де нижива, там годі говорити
про визволення, патріотизм чи
вболівання за нужденний народ. Це та
інше про Московію (на слова
«Русь»,«Росія» і подібні вона тоді ще
не посягала) широко висвітлює Воло-
димир Білінський у книзі «Країна Мок-
сель-Московія»). Ми ж зупинилися на
Куликовській битві тому, що переважна
більшість істориків досі не можуть ви-
плутатись з облудної прослави цієї
битви, улесливо плодять нові нісеніт-
ниці або ж «вдягають» нашу Сниводсь-
ку славу навиворіт — в «українське Ку-
ликове поле». А це явне безглуздя,
оскільки битва на Сниводи відбулася
на 1 8-років раніше від Куликовської…

Ледве не скрізь в різних виданнях
згадується невідома нині в Україні річка
Сині Води, на якій нібито відбулася
битва литовсько-руського війська під
проводом князя Ольгерда 1 362 року.
Скільки б ви не шукали згадану річку,
принаймні, на тепершній українській

мапі її не знайдете, бо, не знаючи міс-
цевої топоніміки, різні літописці визна-
чали місце вікопомної битви на свій
глузд: одні «знайшли» більш відому
Синю Воду — Синюху, тому битву на-
звали Синьоводською, інші вважають,
що Синя Вода— це давня назва лівого
допливу Південного Бугу Сниводи.
Спокусився на це й відомий краєзна-
вець Микола Дорош у своїм дослі-
дженні «Битва на Синій Воді 1 362 року:
правда. та. домисли» і навіть це «від-
криття» вписав на карту «УКРАЇНА В
ХV ст.» Достотійний наш краянин, відо-
мий дослідник Поділля Ян Потоцький
(1 761 — 1 81 5) у позаминулому столітті
в «Давній історії Подільської губернії»
писав, що в Богополі (злилось з Голтою
та Ольвіополем в межах сучасного
Первомайська — П.Т.) Бог отримує во-
ди від «Sina Woda ou Sieniucha». Синя
Вода як Синюха! Далі ще й уточнює:
«Води, що були за межами Синьоводи,

не були зовсім її джерелом», тобто її
витоком. Це — джерела Гірського і
Гнилого Тікичів. Води ж Сниводи були (і
є) її джерелом. Окрім цього варто зга-
дати, що Ян Потоцький народився і
зростав у містечку Пиків, що біля само
Сниводи, тому аж ніяк не міг сплутати
рідну Сниводу з Синьою водою. Подіб-
ні твердження є і в славетного історика
Дмитра Яворницького — «р. Синюха,
иначе Синия-воды, по-турецки гек су,
т.е. Синяя вода»; В.Гульдмана — «Си-
нюха…в стародавніх актах Сині Води»;
П. Маштакова — Синюха, Синица,
Szynauoda, Sinouoda, Sinicha,
Sinamoda. Сниводу засвідчує й відо-
мий дослідник Поділля В. Отамановсь-
кий на КАРТІ СЕРЕДНЬОГО ПОБО-
ЖЖЯ ХІV — ХVІІ вв. Отже, сумніви чи
мудрування теперішніх істориків про
якусь іншу назву Сниводи просто нікче-
ми. Як «доводи» М. Дороша про те, що
в історії України була Синя Русь, як і те,
що на теренах Уланова в давнину було
місто Синя Вода, як і те, що давня на-
зва Хмільника — Божськ, а Лип’яти-
на — Липник…

На вірогідність Сниводи вказує
також етимологія слова. Відомо, що
назви річок з прадавнім скитським
коренем — сн (сьн, сън) є в різних
краях: Снов (правий доплив Десни,
Чернігівщина), Снов (пр.д. Тускорі,
Курщина), Сновка (басейн Німану)
та ін. Є ще одна власне Снивода
(пр. д. Збруча ) на Тернопіллі. Цей
корінь входить до складу гідронімів
типу: Десна, Кросна, Шексна,

Туросна і означає пливти, текти.
Сягає він навіть санскриту — snaŭti
(текти, сочитися, омиватися). Та й
Словник староукраїнської мови
ХІV — ХV ст. подає слова з цим ко-
ренем: снимати-ся (зливатися. ,
сполучатися) сняти-ся (злитися).
До речі, Съна (Сі на) — колишня
скитська назва Дону, як і осетинсь-
ке дон — вода, ріка. Отже, прадав-
ня Снивода має тисячолітнє корін-
ня, тому в пам’яті історії ніколи не
називалась Синьою водою.

Якби зарозумілі історики ще ознай-
омились з «Трудами Подольского
Епархиального историко-статистиче-
ского комитета» (випуск 9), то довіда-
лися б, що, розбивши татарське війсь-
ко, Ольгерд оволодів Хмільником. Це
сталося 1 362 року — задовго до Кули-
ковської битви. А згадка про Хмільник
(до речі, біля Синьої води— Синюхи
ніколи не існував) є розгадкою річки, на

якій відбулася ця історична битва. І
цією річкою є ліва притока. Богу-Бугу
Снивода, що віковічно гойдає свої
хвилі, від Мар’янівки через Скаржинці,
Маркуші, Уланів, Воронівці, Чернятин-
ці, Хутори Кривошиїнські, Кривошиї,
Пиків, Жигалівку, Іванів (Хмільницький і
Калинівський райони Вінницької об-
ласті). Отже, не деінде, а саме на пра-
вобережжі тихоплинної Сниводи відбу-
лась та вікопомна битва. Але як досто-
ту?

З літописних повідомлень дові-
дуємося, що Литовська держава у пер-
шій половині ХІV ст. зміцнила тили взя-
лася розширювати своє володіння.
Вже в 1 331 році згадуються Брацлав,
Вінниця, Хмільник та ін. осади, в яких
князі Корятовичі збудували оборонні
замки — тоді литовці з татарами жили
мирно і навіть спільно воювали проти
зазіхань Польщі на подільські землі.
Коли ж татари в 1 356 році перейшли
на сторону Казимира, Ольгерд ступив
на чати супроти невірних… Литва по-
чала енергійніше дбати про розбудову
військової справи: хто мав землево-
лодіння, той мусив служити у війську,
хто відмовлявся від військової повин-
ності, в того забирали землю. Цю заса-
ду поширювали на всі суспільні вер-
стви — від князів до селян. Охочим
служити уряд роздавав земельні
наділи, звільняв від податків. Отже,
Литва на той час мала велике, добре
організоване військо. Кожен воїн був
на коні, в шоломі і панцирі, мав легку і
важку зброю. 3 таким військом не

ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ СНИВОДИ,
АБО ІСТІНА ПОНАД УСЕ!

Павло ТКАЧУК,
краєзнавець, Вінничина

● НА ПЕРЕХРЕСТІДУМОК
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страшно було стати на прю з татарсь-
кими ордами, які зосередили свої сили
на півночі Поділля. Наразі в Золотій
Орді після смерті хана Бердибека по-
чалися усобиці, що значно послабили
державу. Цим не забарився скориста-
тись Великий князь Ольгерд, який
спрямував численне військо на півден-
ний схід, підкорив Коршів у Волинській
землі і рушив на Поділля, де чатували
«отчичі і дідичі Подільської землі
Котлубуг, Качибей і Дмитро.

Рухався Ольгерд з численним вій-
ськом, найвірогідніше, міжріччям Те-
терева і Случі, обминаючи течії вели-
ких річок…Це був, як зазначає Ян По-
тоцький, «Святий путь або Чорний
шлях»: іншої «битої» артерії, як для та-
кого наступу, поблизу не було. Далі
Ольгердові потрібно було перейти на
Татарський шлях, щоб наблизитись до
Сниводи, де на нього вже чекали та-
тарські орди Котлубуга, Качибея і
Дмитра (в кримських джерелах їх нази-
вають по-іншому: татарський хан
Котлубах, киркорський князь аланів-
осетин Казчей, мангульський севаст-
правитель Димитер; а Іван Тиктор в
«Історії українського війська» (1 936 р.)
подає їх як — Хачбей, Котлубуг, Дмит-
ро, а річку — Сниводь). Декотрі дослід-
ники Татарський шлях ототожнюють з
Чорним, але це не так або не скрізь
так. На Уланівщині, наприклад, ці шля-
хи досі розрізняють. Є згадка лро Та-
тарський шлях у польських джерелах:
«pustinia Ulanow przy slakie tatarskiem
nad potokiem Sinowoda». Як бачимо,
назва річки подається тут як Sinowoda,
в іншому, більш авторитетному виданні
(Slownik geograficzny Krolewstwa
Polskego i innych kraiow Slowianskich,
Warszawa 1 880—1 895) — Snіwоdа.
Очевидно, чужомовне написання в різ-
нодруках і збило з пантелику багатьох
дослідників. Навіть Михайло Грушевсь-
кий у своїй «Історії України-Руси» плу-
тається в «синій воді» і не зразу зазна-
чає, що битва відбулася на Поділлі, що
татари охороняли тут насиджені землі,
а не голе Дике поле, і лише згодом ро-
бить належний висновок: «… мені зда-
валося 6 правоподібнійшим, що битва
з татарами сталася над Сниводею».
Достоту його учитель Володимир Анто-
нович ще в середині 1 880 років
уточнив, що битва була на «Пустынном
Уланове шляхе татарском над речкою
Снивода». Пізніше на Сниводу вказали
й такі відомі вчені як Наталя Полонсь-
ка-Василенко та Іван Крип’якевич.

Битва, найвірогідніше, відбувалася
на розлогому правобережжі Сниводи,
де були розташовані татарські орди,
можливо, аж до впадіння в широке ру-
сло Богу. Снивода в цю вересневу пору
мілководна, тому військо Ольгерда без
особливої натуги її подолало. Не до-
шкуляла і спека — постійний ворог
одягнених в кольчуги воїнів, не почали-
ся й осінні зливи, що могли утруднити

пересування численного війська. До
того ж Ольгерд розсудливо розтягнув
військо по всьому фронту на шість
гуфів, висунув з боків якомога вперед
новогрудців і корятовичів, щоб вони
могли обстрілювати ординців з проти-
лежних висягів.

Січа була жорстока. Татари
здійснили кілька лобових атак, але
литовсько-руські сили завдали супро-
тивникові значних втрат і пішли в на-
ступ. Ось як це описав польський
хроніст Мацей Стрийковський у своїй
«Хроніці Польській, Литовській, Жмуд-
ській і всієї Руси»: «Татари з шаленим
завзяттям розпочали бій, засипавши
литву густим залізним градом з луків,
спричинили кілька сутичок, але завда-
ли мало втрат через правильне їх ши-
кування і швидке маневрування. А лит-

ва з русинами враз з шаблями та спи-
сами наскочили на них і в рукопашно-
му бою прорвали лобові частини, а ін-
ші, особливо новогрудці з корятовича-
ми стрілами із самострілів наскочили з
боків і бердишами скидали їх з сідел,
наче вітер снопи в бурю. Не змігши
довше витримати лобового натиску
литви, татари почали метушитись і
перелякані тікати в розлогі поля. Там
же царків їх Кутлубаха солтана, Качу-
бея забито, при них теж і Димитра сол-
тана. Мурзів та уланів побито вельми
много, трупів тих татарських повні поля
і ріки нарізно побитих лежали…».

Це була жахлива р|занина! Якщо в
кожного темника під орудою було, за
тогочасними мірками, по 1 0 тисяч
воїнів, то вкупі це щонайменше 30 ти-
сяч, хоча декотрі дослідники вважають,
що втричі більше. Скільки ж їх встели-
ло «повні поля і ріки», а скільки зоста-
лось в живих — невідомо. За деякими
джерелами, близно 8 тисяч полягло на
полі січі і переможців… Як підтвер-
дження цьому — численні могили саме
на правобережжі Сниводи, які так дов-
го нагадували про жертовну битву і
мужню славу, аж поки колгоспні кому-

нотелепні на своє безчестя не розора-
ли їх. Лишень десь-не-десь пагорбки
зостались…

Після ганьби на Сниводі татаро-
монголи вже не змогли відродити свою
колишню силу і славу: вони з великими
жертвами поступились добре організо-
ваному та озброєному війську Ольгер-
да, який за широкої підтримки місцево-
го населення визволив наш край від
ординської неволі, а собі, беззапереч-
но, відкрив шлях на Поділля. Це була
перша дошкульна поразка, якої зазна-
ли Котлубуг, Качибей і Дмитро із своїми
ордами на подільській землі. І перемо-
га, яку здобуло литовсько-руське війсь-
ко, засяяла на віки, хоч її притлумлю-
вали превсілякі недруги та зарозумілі
дослідники. Значення цієї битви вели-
ке! Як зазначає керівник Мінського істо-
рико- географічного Центру ім. князя
Ольгерда В.П. Тимошенко: «Тепер ми
можемо читати не казку про Синю во-
ду, а вивчати історію битви великого
князя Ольгерда на Поділлі на р. Сниво-
да як справжній документ, на що вказу-
вали В.Б. Антонович і М.С. Грушевсь-
кий». Жаль, що в українських освітніх
колах мало про це говорять. Чи не то-
му, що не змогли розгадати місце віко-
помної перемоги. Тепер, будемо споді-
ватись, нарешті в навчальних підруч-
никах, наукових та інших виданнях
неоковирну помилку буде виправле-
но — друге народження Сниводи від-
булось!

Врешті, висяває надія, що
напередодні 650-річчя героїчної пере-
моги наша прадавня слава буде вша-
нована всенародно в освітніх та
культурних закладах, а в селах Сни-
воддя, які причетні до великого подви-
гу, будуть встановалені пам’ятні знаки,
проведені дні народної слави та
краєзнавчі походи місцями історичної
битви. Достоту це має бути велелюдне
святкування на державному рівні
трьох народів: литовського, українсь-
кого і білоруського, вояки яких здолали
татаро-монгольське іго в 1 3б2 році і
визволили наш край від 1 22-річного
поневолення. На місці Сниводської
звитяги скорше в Уланові, має стояти
пам’ятник Великому полководцеві кня-
зеві Ольгердові, який «старини не ру-
шив, а новини не вводив», принорови-
вся до місцевого життя, його порядків,
культури, мови і став на захист поне-
воленого люду. Тут має діяти постій-
ний туристсько-краєзнавчий центр з
широкою обслугою гостей з різних
країв і країн. Прадавню славу мають
засвідчити стели з патріотичним напи-
сом: «КРАЯНИ! Пам’ятаймо — на річці
Снивода 24 вересня 1 362 року відбу-
лася героїчна перемога литовсько-
руського війська князя Ольгерда над
татаро-монгольськими ордами. Слава
переможцям! Вічна пам’ять полеглим
за волю нашого краю!»

◙
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Одним з пріоритетних напрямів роботи комунально-
го закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді» (далі — ОблЕНЦ) є
співпраця з заповідниками — природоохоронними, нау-
ково-дослідними установами, які зберігають в природ-
ному стані типові або унікальні природні комплекси,
вивчають природні процеси і явища, які в них відбува-
ються, розробляють наукові засади охорони навколиш-
нього природного середовища.

З ініціативи Дніпропетровського обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді на
території єдиного Дніпровсько-Орільського природного
заповідника, на територіях, які постраждали від пожеж,
юними натуралістами започатковано проведення
щорічної трудової екологічної акції «Юннатівський ліс»
— заходів з відновлення лісових масивів.

Так, у 201 0 році юними натуралістами ОблЕНЦ та
Дніпропетровського районного центру еколого-нату-
ралістичної творчості висаджено 3000 саджанців сосни
звичайної на місті старого згарища лісового масиву за-
повідника, а в квітні 2011 учнями СЗШ № 76 м. Дніпро-
петровська було висаджено 300 саджанців дуба зви-
чайного на території заповідника.

20 квітня поточного року вихованцями ОблЕНЦ бу-
ло закладено основу майбутнього соснового лісу — ви-
саджено 300 саджанців сосни звичайної. І це зро-
зуміло, адже основною причиною втрати лісових наса-
джень в області є лісові пожежі, які знищують сотні гек-

тарів лісів щорічно. Найбільше від них потерпають сос-
нові ліси. Тому проведення трудової екологічної акції з
відновлення лісових насаджень є безцінним вкладом у
збереження національного багатства та виховання у
підростаючого покоління дбайливого ставлення до дов-
кілля.

Д.В. Григор’єв, завідуючий відділом екологіїОблЕНЦ

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ПРОЙШЛА
ТРУДОВА ЕКОЛОГІЧНА АКЦІЯ

«ЮННАТІВСЬКИЙ ЛІС»

Не стало Миколи НЕВИДАЙЛА. Письменника, громадянина,

справжнього українського патріота. Редакція нашого щомісячни-

ка довгі роки співробітничала з талановитим прозаїком та публі-

цистом. А тому ми розділяємо біль втрати з близькими та рідними

покійного. Нехай буде пухом наша свята українська земля для

людини, котра так багато зробила для добра своєї Вітчизни. Вічна

пам'ять!

Бористенівці

● НЕКРОЛОГ
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● ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА Провідники рубрики:

почесний доктор теологіїЛеонід ЯКОБЧУКта журналіст Лев ХМЕЛЬКОВСЬКИЙ

Українська опера порівняно
молода і не має такого великого
доробку, як західна, але варто
згадати твір Миколи Лисенка
«Різдвяна ніч», який він написав
у 1874 pоці як оперету, але в
1876 році переробив на оперу.

Помітною подією в оперному
мистецтві стала поява опери
Мирослава Скорика «Мойсей»
(лібретто Богдана Стельмаха за
однойменною поемою Івана
Франка). Це перша українська
опера нового тисячоліття. У
ній зайнято 240 акторів.

Прем’єра відбулася 23
червня 2001 року, в 100-річчя
Львівської опери. Прикметою
цього твору є співставлення
долі поневоленого єврейського
люду з долею українського на-
роду, який теж дочекався волі.

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦ-
ТВО І ТАНЕЦЬ

У книзі пророка Єзекіїля в
4:1-3 читаємо: «А ти, сину
людський, візьми собі цеглину, і
поклади її перед собою, і накре-
слиш на ній місто Єрусалим. І по-
став проти нього облогу, і збудуй
проти нього башту, і висип вала
навколо нього, і постав проти
нього табори війська, і постав
проти нього муроломи. І візьми
собі залізну сковороду і постав її
ніби залізною стіною поміж со-
бою та між тим містом, і зверни
своє обличчя до нього, і буде во-
но в облозі, і ти обляжеш його. Це
ознака для Ізраїлевого дому!»

Це звичайна театральна по-
становка. Бог попереджував
нарід з допомогою театрального
дійства. Це вказує, що в мистец-
тві, як такому, немає нічого пога-
ного. Ізраїлю було наказано розі-
грувати цю постановку кожного
дня протягом року.

Танець, як мистецтво, зга-
дується в Псалмі 149:3: «Нехай
славлять Ім’я Його танцем…».

На яких музичних інструмен-
тах можна вихваляти Бога? Пс.
150: 3-5: «Хваліте Його звуком
трубним, хваліте Його на арфі та
гуслах! Хваліте Його на бубні та
танцем, хваліте Його на струнах
та флейті! Хваліте Його на цим-
балах дзвінких, хваліте Його на
цимбалах гучних!».

Чи буде мистецтво на небі? В
книзі Об’явлення (15:2-3) напи-
сано: «І я бачив щось, ніби як

море скляне, з огнем переміша-
не. А ті, що перемогли звірину та
образа його, і знамено його, і
число його ймення, стояли на
морі склянім, та мали гусла Божі.
І співали вони пісню Мойсея, ра-
ба Божого, і пісню Агнця, гово-
рячи: „Великі та дивні діла Твої,
о Господи, Боже Вседержителю!
Справедливі й правдиві дороги,
Твої, о Царю святих!“» Христу
належить все наше життя і хри-
стиянин не тільки повинен нести
в світ правду, але й красу.

ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ МИС-
ТЕЦТВА

Кожний з нас до якоїсь міри
стикається з мистецтвом. Чи-
таємо книги, слухаємо музику,
дивимося на рекламу, за-
хоплюємося квітами, природою.
Як ми, християни, маємо диви-
тися на мистецтво з погляду Бі-
блійних принципів?

1 . Мистецтво як мистецтво:
а) Мистецькі твори цінні самі

по собі, їх зміст приносить насо-
лоду. Мистецтво в скинії і свя-
тині було для краси.

б) Мистецтво є результа-
том творчості, а творчість цінна,
бо ж Бог є Творцем.

в) Здібність творити прита-
манна тільки людині і вона
відрізняє людину від всього ін-
шого. В усіх цивілізаціях і
культурах людина займалась ми-
стецтвом. Бог творить з нічого.

Ми, як Боже творіння, мо-
жемо творити з Богом ство-
рених речей щось нове, чого
ще не було. Ті сучасні ху-
дожники, які в мистецтві не
бачать різниці між людиною
і нелюдиною, розгублені, не
бачать цінності в творах
мистецтва.

Всі великі митці в своїх
творах відображували бі-
блійну точку зору, як Ма-
заччо (1401–1429), Міке-
ланджело (1475–1564) і

Леонардо да Вінчі (1452–1519),
або ренесансову форму гуманіз-
му, як Фічіно (1433–1499), Доре
Густаво (1835–1883) – цей зна-
менитий французький художник
прославився ілюстраціями Біблії.

Найбільш правильний погляд
на мистецтво, я вважаю, той, ко-
ли художник в серії своїх праць
відображує свій світогляд. З од-
нієї картини чи твору ми не мо-
жемо зробити якийсь висновок,
бо одним твором не можна по-
вністю передати всі бачення
світу. Про Мікеланджело чи
Леонардо да Вінчі можемо тіль-
ки з серії їх праць довідатися про
їхні погляди на світ.

2. Мистецтво зміцнює
сприйняття світу.

Світ, відображений у мистец-
тві, стає яскравішим від того,
яким би він не був. Є різниця,
коли ви побачите картину Рем-
брандта «Шматок м’яса в крам-
ниці» і в крамниці шматок якоїсь
шинки... Мистецтво Рембрандта
змушує вас дивитися на світ ін-
шими очима.

3. Загальноприйняті визна-

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

БІБЛІЯ І

ФЕНОМЕН

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

№1 -4, 201 2)

(Далібуде)
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Для викладацького складу та
студентів вишу 25 травня 201 2 ста-
ло подвійним святом — днем пре-
зентації нового видання і днем, ко-
ли його автор відзначив свій 80-річ-
ний ювілей. Життя автора настільки
переплітається з творчістю, що йо-
го праці розцінюються читачем не
лише як герменевтичні тексти, але,

перш за все, як порадники для
практичного християнського життя.
Цікавий автор і тим, що зумів поєд-
нати, здавалося б, несумісні види
діяльності — він і ювелір вищого
класу, і педагог, і християнський
радіопроповідник та автор теологіч-
них праць водночас. До його твор-

чих доробків увійшли такі
книги, як: «Біблійні прин-
ципи життя та служіння»,
«Сто відповідей на сто
запитань», «З темряви до
світла» та «Християнська
сторінка» за статтями од-
нойменної рубрики жур-
налу «Бористен».

У книзі «З темряви до
світла» розкрито пробле-
матику взаємин людини і
Бога на прикладі біблій-
ної притчі про блудного
сина, описано духовне
значення перших кроків навернен-
ня до Бога та церкви, а також
йдеться про морально-ціннісні
орієнтири та пріоритети християн-
ської спільноти. Як і в попередніх
виданнях автора, у цій книзі розгля-
даються злободенні питання
пересічного українця-християнина з
точки зору морально- етичних та бі-
блійних принципів. Власне, про це
йдеться в окремому розділі книги
під назвою «Християнин та Пома-
ранчева революція». За словами
автора, у цій книзі він хотів виясни-
ти християнське розуміння прав
людини, адже часто виникає запи-
тання, чи мають право християни
брати участь в акціях протесту в
боротьбі із беззаконням і як це під-
тверджується Біблією. Деякі просто
займають пасивну позицію, посила-
ючись на те, що будь-що, а ми по-
винні поважати та коритися владі.

«Однак що робити, коли влада
ухвалює закони, які неузгоджені із
біблійними принципами і діють на
шкоду для суспільства, — повів
далі Леонід Якобчук. У такому разі
ми як повноправні громадяни
України повинні діяти у межах
Конституції і домагатися враховува-
ти моральну складову при розробці
законів, домагатися шляхом подан-
ня петицій, акцій протесту і відкри-
тих зустрічей, адже, як написано в
Біблії, ми є сіль землі, і наше зав-
дання осолювати, задавати смак.
Ми є світло, значить, маємо світи-
ти, а не ховати світла».

Новинкою для студентської
спільноти і своєрідним відгуком на
морально-етичний занепад сучас-
ного суспільства та молоді, зокре-
ма, є вже згадуване нове видання
«Християнська сторінка». Книга
укладена за статтями однойменної
рубрики журналу «Бористен». «В
умовах моральної деградації мо-
лоді потрібно вказати вихід, — го-
ворить автор, — а вихід — це
слідування біблійним істинам, це
виховання на засадах вищих ду-
ховних цінностей». Власне, тема
практикування євангельських істин
у побутовому житті лягла в основу
написання книги. Цікавим підходом
є те, що автор показав точки пере-
тину біблійних істин із культурами
окремих народів, виокремивши і
розділивши поняття істини та зви-
чаю чи традиції. У цьому контексті
розглянуто питання християнської
музики, світського мистецтва та
танцю, театру як культурно-мис-
тецьких явищ, а також описано
визначальні риси сучасної постмо-
дерністської епохи.

За словами ректора вишу Ігора
Пасічника, книги Леоніда Якобчука
цікаві не лише протестантській
спільноті, але й православним свя-

В «ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ» ПРЕЗЕНТОВАНО ВИДАННЯ ПРОФЕСОРА
ЛЕОНІДА ЯКОБЧУКА «ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА», ЯКЕ ПОБАЧИЛО

СВІТ У ВИДАВНИЦТВІ ЖУРНАЛУ «БОРИСТЕН»
(У день презентації Леоніду Якобчуку виповнилося 80 років.)

З НОВИХВИДАНЬ ЖУРНАЛУ«БОРИСТЕН»

доктор богослов’я
Леонід ЯКОБЧУК

Обкладинка книги Л.Якобчука та Л. Хмельковського «Християнсь-
ка сторінка», яка побачила світ у видавництві журналу «Бористен».

Під час презентації творів у Острозькій
академії.
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щеникам, а друге видання автора
«Сто відповідей на сто запитань»,
укладене за матеріалами радіо-
передачі, стало буквально бестсе-
лером. «Якби мені сказали нама-
лювати ідеал земної людини, я б
намалював портрет Леоніда Якоб-
чука, — говорить Ігор Демидович.
— У ньому поєдналися високий ін-
телект, висока мораль та глибокий
патріотизм».

У рамках презентації книги з
нагоди 80-річчя Леоніда Якобчука
в «Острозькій академії» провели
урочистий вітальний концерт.
Привітали ювіляра єпископ ЦХВЄ
Рівненщини Віктор Боришкевич та
єпископ Всеукраїнського Союзу
церков християн-баптистів В’яче-
слав Нестерук. У подарунок від
відділу освіти ЦХВЄ Віктор Вознюк
вручив посібник «Засади віровчен-
ня церкви християн віри євангель-
ської».

Біографічна довідка:
Леонід Якобчук — доктор бого-

слов’я, почесний професор кафед-
ри релігієзнавства «Острозької
академії», автор чотирьох теоло-
гічних видань. Вже 39 років, як ве-
де радіопередачу «Відвертість» —
20 років через радіостанцію ІБРА
(Португалія) і останніх 1 9 років — з
Києва.

Будучи уродженцем Рівненщи-
ни, Леонід ще в молодому віці
виїхав за кордон. В Україні закінчив
середню школу, а в Литві отримав
педагогічну освіту вчителя фізики і
математики. Зараз проживає в
США і продовжує педагогічну
працю, але не фізика, а теолога.

Заробляючи на життя, займав-
ся ювелірною справою. Увесь віль-
ний від роботи час присвячував
підготовці програм для п’яти 30-
хвилинних християнських радіо-
передач.

Наразі Леонід Якобчук
займається плідною викладацькою
діяльністю як на теренах України,
так і в США. Раніше викладав у
Черкаському університеті, зараз —
у Львівській духовній семінарії,
Київському Біблійному інституті, а
в Національному університеті
«Острозька академія» викладає
вже впродовж останніх 1 3 років.
Його наукові напрацювання сфор-
мульовані у 3 лекційних курсах:
«Християнська етика», «Біблія і
феномен культури», «Біблійна ан-
тропологія».

Леонід Якобчук належить до
церкви християн віри євангельсь-
кої. Одружений з полячкою Яніною
(з дому Войніч). Разом вони вихо-
вали двох синів і доньок.

Підготувала Ірина НАУМЕЦЬ
м. Рівне.

Історія професійно-технічної
освіти Дніпропетровщини налічує
понад три століття. Не одне по-
коління молодих громадян причет-
не до цієї історії. Робітничу школу
професійної підготовки в ПТУ вже
пройшли і сьогодні ще проходять
тисячі громадян. Саме з порогу
професійно-технічного навчального
закладу розпочинає свій трудовий
шлях, отримує путівку в життя ве-
лика частина молоді України.

Професійно-технічна освіта
здійснює підготовку кваліфікованих
робітників для забезпечення потреб
регіонального ринку праці. Яка сьо-
годні переживає найбільш від-
повідальний період за всі роки не-
залежності. Його називають періо-
дом осучаснення, на відміну від по-
передніх, які називали, збережен-
ням, виживанням, реформуванням.

Осучаснити, це значить зробити
привабливою професійно-технічну
освіту для користувачів, якими є
роботодавці та населення. На
жаль, вимоги роботодавців часто
ідуть в протиріччя з психологією
людей — користувачів педагогічних
послуг професійно-технічної освіти.

Роботодавець претендує на
професії промисловості, що від-
повідають змісту економіки регіону,
який є промислово-аграрним. А мо-
лодь орієнтується психологією
своїх батьків на професії не потріб-
ні на промислових підприємствах.
Це кухарі, перукарі, оператори
комп’ютерного набору тощо.

Інформування випускників шкіл
про світ професій, ринок праці
регіону та галузей, навчальні закла-
ди, консультування із професійного
самовизначення та перспективи
працевлаштування — фактори, які
впливають на свідомий професій-
ний вибір випускників шкіл.

За останні роки орієнтири насе-
лення і учнівської молоді були
направлені на здобуття вищої
освіти, як більш престижної та зна-
чимої. В результаті виник дисба-
ланс у підготовці трудового потен-
ціалу: на 1 випускника ПТНЗ в се-
редньому припадає 6 випускників
вищих навчальних закладів. Ситу-
ацію необхідно змінювати на всіх
рівнях, але в першу чергу, у свідо-
мості учнівської молоді та їх бать-
ків.

В цьому 201 2 році демографіч-
ний фактор має такі показники:

- кількість випускників з по-
вною загальною середньою освітою

(11 класів) складає біля 23,0 тис.
осіб, що майже вдвічі більше ніж в
минулому році (1 1 ,5 тис. осіб);

- кількість випускників із ба-
зовою загальною середньою
освітою (9 класів) складає майже
30,0 тис.осіб, що на 3 тисячі менше
ніж в минулому році (32,8 тис. осіб).

Державне замовлення на на-
вчання в ПТНЗ області на
201 2—201 3 н.р. становить 1 3 тис.
осіб.

Двічі на рік аналітичним цен-
тром при навчально-методичному
центрі ПТО проводиться аналіз
ринку праці області. За статистич-
ними даними служби зайнятості,
щодо потреби в робітничих кадрах
області за останні три роки попит
роботодавців на робітничі професії
постійно збільшується. Так, станом
на 01 .01 .201 2р. вакансії на робіт-
ничі професії склали 31 44 осіб
(39% від загальної кількості ва-
кансій), за 2011 рік 31 96 осіб (42
%), за 201 0 р. — 21 86 осіб (34%).

Проаналізовано потребу у робіт-
ничих кадрах з 58 масових робітни-
чих професій, які є актуальними
для підприємств області. Станом
на 01 .01 .201 2 р. на ринку праці є
1 624 вакансії для робітників. У ро-
зрізі професій, за якими
здійснюється підготовка робітничих
кадрів в ПТНЗ області за держав-
ним замовленням, на ринку праці є
потреба у фахівцях з таких галузей
виробництва:

- обробка металу: токар, то-
кар-карусельник, токар-розточу-
вальник, фрезерувальник;

- зварювальне виробництво:
електрогазозварник, газорізальник;

- будівництво: столяр, те-
сляр, маляр, муляр, бетоняр;

- електротехнічне виробниц-
тво: електромонтер з обслуговуван-
ня електроустаткування, електрос-
люсар (слюсар) черговий, слюсар-
електрик з ремонту електроустатку-
вання;

- слюсарні роботи: слюсар-
сантехнік, слюсар-інструменталь-
ник, слюсар-ремонтник, слюсар з
ремонту автомобілів;

- машиніст крана (кранів-
ник), машиніст крана автомобільно-
го.

Встановлено, що на професії:
«Перукар», «Продавець продоволь-
чих і непродовольчих товарів», «Ку-
хар», водії автотранспортних за-
собів, існує невідповідність попиту і
пропозиції та становить більш, як у

Віктор ВАСИЛИНЕНКО,
директор навчально-методичного центру,

профтехосвіти у Дніпропетровській області

ПОТРЕБИ РИНКУ ПРАЦІ ЗАДОВОЛЬНЯЄ
ПРОФТЕХОСВІТА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
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1 0 разів, а з професії «Тракторист-
машиніст сільськогосподарського
виробництва» — у 75 разів (на 1 8
вакантних місць претендує 1 350
безробітних, які знаходяться на
обліку в службі зайнятості). На рин-
ку праці майже відсутні вакансії на
професії «Секретар», «Секретар
керівника», «Оператор комп’ютер-
ного набору», «Касир торговельно-
го залу», «Касир (в банку)».

Необхідно враховувати особли-
вості вступної компанії, які очікують
випускників шкіл у 201 2 році. У
зв’язку із проведенням в Україні
«Євро—201 2» поточний рік має
певні особливості у завершенні на-
вчального року, термінах комплек-
тування професійно-технічних та
вищих навчальних закладів. Вступ-
на компанія розпочинається на мі-
сяць раніше та буде дуже склад-
ною, особливо для випускників 9-х
класів, бо більше направлена на
випускників 11 класів.

Вступна кампанія у професійно-
технічних навчальних закладах роз-
починається з травня місяця і три-
ває до 1 вересня. Сучасні про-
фесійно-технічні навчальні заклади
співпрацюють із вищими навчаль-

ними закладами І-ІV рівня акреди-
тації. Це дає можливість випускни-
кам ПТНЗ продовжити навчання на
другому курсі вищих навчальних
закладів без додаткового прохо-
дження ЗНО.

В цьому році ЗНО розпочнеться
1 5 травня та триватиме до 7 черв-
ня. Додаткову сесію ЗНО буде про-
ведено з 1 8 до 23 червня. Збере-
жеться право здавати п’ять тестів
ЗНО безкоштовно, звичайно, можна
подавати на апеляцію тим, хто
хворів, а також через інші поважні
причини. Вступна кампанія 201 2 ро-
ку до ВНЗ буде проходити з 2 по
31 липня. Абітурієнти, які будуть
складати вступні іспити, подають
документи до 20 липня, а іспити бу-
дуть проходити з 21 по 31 липня.

Правила для абітурієнтів вищих
начальних закладів цього року
змінюються. Зменшується кількість
студентів, які зможуть навчатися на
бюджеті. Суттєва новація поточного
року — підвищення мінімального
бала з профільних дисциплін з 1 24
до 1 40 балів, той хто отримав мен-
ше 1 40 балів, можуть продовжити
навчання в технікумах, коледжах і
професійно-технічних навчальних

закладах. Цього року випускник
має набрати не менше 1 24 балів.
Це стосується як звичайних
абітурієнтів, так і випускників піль-
гової категорії.

Міністерство освіти і науки, мо-
лоді і спорту України збільшило
державне замовлення на всі інже-
нерні спеціальності. З наступного
року буде підвищено стипендію для
цієї спеціальності.

Зробивши вірний вибір про-
фесії, молода людина робить пер-
ший крок до професійної компе-
тентності та життєвого успіху. Щоб
більше отримати інформації
завітайте до сайту навчально-мето-
дичного центру професійно-техніч-
ної освіти у Дніпропетровській об-
ласті за адресою: http: //onmc-
dp.narod.ru/. В розділі «Комп’-
ютерізація ПТНЗ» ви зможете
знайти електронні адреси та адре-
си сайтів всіх професійно-технічних
навчальних закладів області та де-
тальніше ознайомитися з їх діяль-
ністю. Також можна отримати
довідкову інформацію за тел.
31—25—82, 31—85—26.

◙

Минулого тижня в Центрі есте-
тичного розвитку при кафедрі філо-
софії НГУ відбулось відкриття ре-
троспективної персональної ви-
ставки відомого українського ху-
дожника Леоніда Костянтиновича
Кудрявцева. Серед виставочних
екземплярів представлені роботи
різних стилів і технік: живопис, па-
стель, акварель, малюнок та інші
техніки малювання, якими за
більше ніж піввіковий досвід (нині
митцю 90 років), Леонід Костянти-
нович оволодів дуже майстерно.

Cкладно описати словами те,
що відчуваєш душею. Картини
Леоніда Костянтиновича наскрізь
пронизані тендітною, стрункою ніж-
ністю. Дивлячись на них, розумієш
з якою любов’ю до життя, щирістю і
добротою створена кожна з них.

На цій виставці мені по-новому
відкрилися слова Григорія Сковоро-
ди: я зрозумів, про яку «споріднену
працю» писав філософ. За багато
років художником написано сотні
портретів та пейзажів, чимало
композиційних картин і натюр-

мортів. Друзі й колеги з особливою
щирістю вітали Леоніда Костянти-
новича, ділилися враженнями та
переживаннями, отриманими від
його робіт, адже у кожній з них зна-
ходиш щось своє, рідне. Про влас-
не особистісне сприйняття говори-
ли завідуюча кафедрою філософії
НГУ Юлія Шабанова, мистецтво-
знавець Людмила Тверська, за-
ступник начальника управління
культури та мистецтв Дніпропет-
ровської міськради Валентина
Слобода, а також друзі митця «по
цеху» — члени Національної спілки
художників України.

Роботи Леоніда Костянтиновича
отримали визнання на різноманіт-
них виставках як державного, так і
міжнародного характеру, ними по-
вняться приватні колекції Росії,
Франції та Англії. Адже це вже кла-
сика, перевірена часом, визнана і
вшанована. Хочеться побажати
Леоніду Костянтиновичу здоров’я,
життєвих сил і довголіття. Щоб він і
надалі радував поціновувачів своєї
творчості, оберігав те світло і ду-
шевну чистоту, якої з кожним днем
на землі стає все менше.

Антон ГАПЄЄВ,
студентський прес-центр.

ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА ЛЕОНІДА
КУДРЯВЦЕВА В НГУ
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На виконання наказу Міністер-
ства освіти і науки України від
1 4.08.2009р. №749 «Про підвищен-
ня кваліфікації майстрів виробничо-
го навчання професійно-технічних

навчальних закладів» з 1 9 березня
по 24 березня 201 2 року на базі
Дніпродзержинського центру підго-
товки і перепідготовки робітничих

кадрів відбулись Всеукраїнські кур-
си підвищення кваліфікації
майстрів виробничого навчання з
професії «кондитер».

Навчання слухачів проходило у
навчально-практичному ресторані
навчального закладу.

Під час навчання слухачі курсів
ознайомились з новітніми зразками
сучасної техніки та посуду для за-
кладів ресторанного сервісу; успіш-
но опанували використання інно-
ваційних технологій кондитерського
виробництва, сучасні тенденції у
технології приготування та оформ-
ленні нарізних тістечок, на практиці
опанували роботу з марципаном,
мастикою, шоколадом.

По закінченню фахового модуля
курсів слухачі отримали сертифікат
про ознайомлення з новітніми тех-
нологіями та свідоцтво про підви-
щення робітничої кваліфікації. Всі
педагоги, які пройшли курсову
перепідготовку отримали схвальні
відгуки від голови та членів дер-
жавної кваліфікаційної комісії.

У свою чергу, слухачі курсів від-
мітили високий рівень фахової під-
готовки педагогічних працівників та
матеріально-технічної бази Дніпро-
петровського центру підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів

та належний рівень організації і
проведення навчання.

О. ГРИШАЄВА,
методист навчально-методичного

центру професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТІСТЬ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Нещодавно в Національному
гірничому університеті відбулась
регіональна науково-практична кон-
ференція «Актуальні проблеми па-
тріотичного виховання молоді Прид-
ніпров’я». Її провів Інститут гу-
манітарних проблем ім. П. Т. Тронь-
ка НГУ спільно з Дніпропетровським
обласним громадсько-патріотичним
об’єднанням «Примножимо славу
Придніпров’я».

Після вступного слова директо-
ра Інституту гуманітарних проблем
професора Віктора Пушкіна з до-
повіддю про виховання молодих
патріотів Придніпров’я виступив го-

лова об’єднання «Примножимо
славу Придніпров’я» Віктор Берез-
ка. Далі свої доповіді представили
не тільки вчені, а й журналісти,
діячі культури, представники гро-
мадських організацій та студенти.

Про любов до Батьківщини го-
ворила заслужений художник
України Анна Єгорова. До проблем
позитивного героя в сучасній
українській літературі звернувся за-
служений журналіст України Олек-
сандр Пільонов. Свою доповідь про
історико-культурну спадщину пода-
ла у ракурсі патріотичного вихован-
ня заслужений професор ДНУ ім.
О. Гончара Ірина Ковальова.

Тема патріотизму у науковців
кафедри історії та політичної теорії
НГУ на конференції розкрилася че-
рез долі видатних вчених Дніпро-
петровщини у доповіді професора
Ганни Швидько, а також через істо-
ричну пам’ять у виступі доцента
Геннадія Первого. Його колега Бо-
гдан Галь обрав сучасно важливу

тему: «Економічний патріотизм —
патріотизм у дії». Студентка першо-
го курсу Інституту економіки НГУ
Юлія Курза патріотичне виховання
студентів висвітлила на прикладі
навчального курсу з історії України
в Національному гірничому універ-
ситеті. В цілому, науково-практична
конференція викликала зацікав-
леність присутніх. Її пізнавально-
виховний характер виражався у
зверненні доповідачів до історичної
пам’яті, мовної культури та еко-
номічного патріотизму.

Інформаційно-аналітичний центр
НГУ.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ В НГУ
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Прочитала я розмову редактора журналу «Бори-
сфен», письменника Фіделя Сухоноса із завідувачем
відділенням Дніпропетровського кардіологічного цен-
тру Сергієм Олександровичем Правосудовичем — і
не могла не відгукнутися.

Адже тема цієї статті торкається мене безпосе-
редньо, я на собі відчула, як важливо, що в нашому
місті живе лікар-кардіолог такого високого фаху, здат-
ний звільнити пацієнтів від багатолітніх страждань.

Почну здалека, щоб читачам ці життєво важливі
проблеми були більш зрозумілими.

На жаль, природа не нагородила мене міцним
здоров’ям. Може, частково причиною тому — жахли-
ва екологія нашого промислового мегаполісу, мо-
же — нервовий темп і негаразди сучасного життя, а
може, як то кажуть, просто доля так розпорядилася;
не буду зараз це аналізувати. Скажу тільки, що серед
інших хвороб не останнє місце займало таке пору-
шення серцевого ритму, яке зветься «пароксизмаль-
на тахікардія». Звичайно, дорогий читач, краще вам у
своєму житті і не знати про цю патологію, але все ж
поясню, що це таке. Уявіть: серце раптом, без усякої
видимої причини починає битися з частотою від 1 40
до 1 80 ударів за хвилину; причому, це може статися
в усяку пору дня і ночі, як під час швидкого руху, так і
в стані покою, навіть уві сні. І калатається воно з та-
кою силою, що, здається, вистрибне з грудної клітки;
відчуваєш його биття навіть у горлі. Напади ці не-
передбачувані і тривалість їх буває різною — від
декількох хвилин до багатьох годин. Звісно, під час
такого нападу людина не може нормально жити,
працювати, навіть рухатись; вона змушена прикла-
дати всі зусилля на те, щоб зупинити це шалене і
виснажливе серцебиття. Ліки та ін’єкції, а також за-
тримка дихання та інші вправи, на жаль, допомага-
ють не завжди і не при всіх різновидах цієї патології.

Довгий час хворі на пароксизмальну тахікардію
вважалися практично невиліковними. Причому, з ро-
ками і з погіршенням стану здоров’я напади ставали
все частішими і тривалішими.

Один з найдовших нападів (майже добу) стався у
мене в листопаді 2001 року, під час туристичної
подорожі до Єгипту. Він почався, коли ми з чоловіком
в складі туристичної групи їхали на екскурсію до Лук-
сору. Звісно ж, ця екскурсія перетворилася для мене
на тяжке випробування. Щоб не зіпсувати людям на-
стрій я не стала скаржитися, тим більше, що за бага-
то років звикла до своєї недуги, та і сподівалася, що
напад ось-ось перерветься. Але йшла година за го-
диною, а напад все тривав. Звичайно ж, ні про яке
відвідування храмів я вже не могла й думати; сиділа
в автобусі або на лавці. Рятуючись гумором, сказала
чоловікові : «Ну, якщо декілька кроків зроблю, то, ма-
буть, поховаєш мене тут поруч з фараонами».

Але саме в цій подорожі я вперше почула про те,
що з’явилися хірургічні методи лікування пароксиз-
мальної тахікардії. З нами в групі була жінка з Одеси,
яка розповіла, що її вилікували від аналогічної пато-
логії в Одеському кардіологічному центрі . На той час
ці операції були унікальними і ще широко не застосо-
вувались. Повернувшись у Дніпропетровськ, я за-
телефонувала до Одеси, і одеський лікар мені ска-
зав: «А навіщо вам їхати сюди, адже в Дніпропет-
ровському кардіологічному центрі такі операції вже
робить Сергій Правосудович».

У кардіологічному центрі працювала оператором
АСУ моя подруга, яка записала мене на прийом до
Сергія Олександровича. Лікар — стриманий, серйоз-
ний, впевнений — одразу викликав у мене довіру і
надію, що за допомогою сучасної наукової медицини
диво може відбутися і я, нарешті, звільнюся від бага-
торічного тягаря під назвою «пароксизмальна
тахікардія».

Операції такого роду здійснюються без скальпе-
лю, під місцевим наркозом. Через судини до серця
підводяться електроди, і лікар по комп’ютеру знахо-
дить всі ті патологічні вузли, які викликають пору-
шення серцевого ритму. Тривають такі операції по
декілька годин (у мене, наприклад, — чотири години).
Навіть людині, зовсім далекої від медицини, зро-
зуміло, наскільки тонку, філігранну роботу здійснює
хірург-кардіолог під час такої складної операції, при
цьому постійно контролюючи самопочуття хворого.
Тут вже професіоналізм лікаря видно не на сло-

вах, а на ділі . І доказ найвищого фаху і таланту
Сергія Правосудовича — вдалі результати здійсне-
них ним операцій, що можуть підтвердити багато йо-
го пацієнтів, серед яких і я.
Вже понад десять років я, завдяки цьому чудово-

му лікарю і його колегам, живу без тих жахливих
нападів, які відбирали у мене багато годин по-
вноцінного життя і праці. І , мабуть, я б не встигла за
ці роки реалізувати свої творчі плани як письменник
і плідно працювати над книгами, якби медики —
наші вітчизняні медики — не звільнили моє серце
від недуги.
Отже, спасибі вам, Лікарю з великої літери, що ви

є в нашому місті , що попри всі негаразди вітчизняної
реальності ви кожного дня робите свою справу на
високому рівні і даруєте людям те, що дорожче всіх
скарбів на світі.

Олександра КРАВЧЕНКО (ДЕВІЛЬ),
член НаціональноїСпілки письменників України.

МОЯ УКРАЇНО!
Моя нескорена царівно,

Омита весняним дощем.

Я тебе, мила, не покину

Укрию взимку, мов плащем.

Кохаю простори безкраї.

Річки, озерця та степи.

А ти ж, голубко сизокрила,

Їх цвітом вишеньки сповий,

Не загуби краси своєї,

Охайну діткам залиши!

СЛІДАМИ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ
(«Справи сердечні», «Борисфен», № 3 (249))

Олена БАРДАШ
11 клас, СШ№46, м. Дніпропетровськ
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Ось і настала довгоочікувана
весна. Сонце розливає свої про-
мені по університетському двору,

фарбуючи жовтим величні фасади
корпусів, які зберігають у собі дав-
ню історію створення НГУ.

Студенти метушливо поспіша-
ють на заняття, а деякі, маючи
вільний час, спілкуються між со-
бою на лавках та затишних алеях.

Зі столових відчувається аро-
мат смачних страв, а студентське
радіо голосно доповідає корисну
інформацію.

Сходинки та переходи із корпу-
су в корпус плутаються між со-
бою, вводячи студентів-першо-
курсників в оману.

Привітні викладачі, які йдуть
назустріч, ввічливо кивають голо-
вою у відповідь на привітання —
саме таким я бачу Національний
гірничий університет щодня.
Разом із думками про те що, на-
решті, можна зняти з себе чоботи
та теплі пальта, я замислилась
над тим, що вже кінець навчаль-
ного року. Ці місяці промайнули
для мене дуже швидко: зовсім не-

щодавно я, під дверима кабінету
приймальної комісії, схвильовано
очікувала фразу: «Ти пройшла за

конкурсним відбором, і вчи-
тимешся тут», а зараз цей
університет став для мене
рідним.

Закінчуючи перший курс,
я розумію, що першу зустріч
із викладачами, знайомства
із одногрупниками, емоції
через двійки та «відмінно»,
концерти, стипендії, перша
сесія, невдачі та успіхи — це
назавжди залишилось у моїй
пам’яті, і вже через декілька
років, разом з однокурсника-

ми я буду згадувати все те, із чого
починалось студентське життя.

Згадую, коли я отримала сту-
дентське посвідчення, весь шлях
до дому роздивлялась його, пи-

шаючись собою. Ставши старо-
стою академічної групи, пам’ятаю,
як щодня дзвонила відсутнім сту-
дентам із запитанням, чи будуть
вони на заняттях. Посмішку і сьо-
годні викликає в мене те, як вит-
рачаючи всю перерву, шукала

необхідний поверх та кабінет. Не
забуду і першу модульну роботу з
математики, по якій отримала
двійку, та запанікувала, що мене
відрахують за таку успішність. А
цікаво, чи хтось пам’ятає, на що
була витрачена перша стипендія?

Університет подарував мені
нових друзів, нові враження, до-
свід, відкриття. НГУ відкрив мені
новий простір та шляхи до само-
реалізації. Щоб забезпечити уні-
верситету авторитет, а нам, сту-
дентам, гідну освіту, працювали і
працюють Ректор, проректори,
викладацький склад, працівники
буфету, роздягалень, технічний
персонал та студенти.

Кожен доклав свої зусилля до
створення такого потужного ви-
щого навчального закладу, який є
одним із найкращих університетів
країни.

Я пишаюсь тим, що я — сту-
дентка Національного гірничого
університету, і знаю, що закінчив-
ши цей університет, забезпечу
собі гідне майбутнє!
Діана МАКСИМЕНКО, студентка
першого курсу ФІТ гр АКіт—11—1

НГУ В ОЧАХ СТУДЕНТКИ ПЕРШОГО КУРСУ

VENI, VIDI, VICI!
Прийшов, побачив, переміг! Ми-

нулої неділі в актовій залі ДДАУ
відбувся фестиваль Жовтневого
району з черлідингу, фітнесу та ае-
робіки «Весна, краса і грація». Дів-
чата з команди чарлідингу НГУ, по-
вернулися додому з перемогою.
Олена Бондаренко, капітан ко-
манди, розповіла, що участь у фе-
стивалі стала справжнім сюрпри-
зом для неї. Не маючи ані команди,
ані номеру, за тиждень до виступу
розпочалася підготовка. Фортуна
стала на сторону конкурсанток, і
вже наступного дня команда була
зібрана.

Бондаренко ОЛЕНА, Бухтіярова
МАЙЯ, Бондаренко ТАНЯ, Рожепа
НАСТЯ, Новікова КРИСТИНА та Оля

АКУЛА взяли участь у конкурсі. За
лічені дні дівчата зробили блискучий
виступ. Відточені рухи та вражаюча
техніка стали візитною карткою но-
меру, що вже казати про вражаючі
підтримки та неймовірні розтяжки!

Хвилювання та
сум далеко позаду,
лише бойовий на-
стрій та віра в пере-
могу. Отже, час «Х»,
виступ! Під запальні
ритми LMFAO та
Gwen Stefani дівчатка
вщент «рознесли»
конкурентів. Почесне
перше місце посіла
команда нашого
університету, пере-
мога знайшла пере-
можців, так тримати
дівчата, вітання!

Якщо ти не уявляєш себе без
танцю, якщо у твоїх жилах тече
запальна жилка черліденгу, тебе
вже чекають. 0937806200 Олена.

Підготував Антон ГАПЄЄВ,
студентський прес-центр НГУ
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У Дніпропетровську відбула-
ся ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Куль-
тура мови в українському
суспільстві», організована Об-
ласним центром історії та ро-
звитку української мови та ка-
федрою української мови Дні-
пропетровського національного

університету імені Олеся Гон-
чара.

До участі в роботі конференції
зголосилися 37 представників різ-
них навчальних закладів і установ
України, як-от: Волинського націо-
нального університету імені Лесі
Українки, Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся
Гончара, Дніпропетровського
університету внутрішніх справ, За-
порізького педагогічного коледжу,
Івано-Франківського національного
медичного університету, Криворізь-
кого технічного університету, Крим-
ського гуманітарного університету,
Національної металургійної ака-
демії України (м. Дніпропетровськ),
Національного університету «Львів-
ська політехніка», Одеського націо-
нального економічного університе-
ту, Тернопільського національного
економічного університету, Харків-
ського національного педагогічного
університету імені Григорія Сково-
роди, Харківської національної ака-
демії міського господарства, Хер-
сонського державного аграрного
університету.

Відкриваючи конференцію, де-
кан факультету української й іно-
земної філології та мистецтвознав-
ства, професор І . С. Попова звер-
нулася до присутніх з вітальним
словом, відзначивши, що проведен-
ня наукової конференції «Культура
мови в українському суспільстві»
стало традиційним. Уже втретє нау-

ковці з різних куточків України зби-
раються в стінах Дніпропетровсько-
го національного університету імені
Олеся Гончара, щоб обговорити пи-
тання, які мають дуже важливе
культурне значення. Адже культура
мови зароджується і розвивається
саме там, де носіям національної
літературної мови не байдуже, як

говорять і пишуть українською мо-
вою, як сприймають їхнє мовлення
люди, об’єднані різними професій-
ними інтересами та суспільним ста-
тусом.

Високоповажних гостей та учас-
ників конференції представив про-
ректор з науково-педагогічної робо-
ти у сфері гуманітарної освіти та
виховання молоді Дніпропетровсь-
кого національного університету ім.
Олеся Гончара, доктор історичних

наук, професор В. В. Іваненко,
ознайомивши їх з порядком роботи
конференції. Науковець акцентував
увагу на тому, що широкий спектр
питань, які розглядаються на кон-
ференції, ніби віддзеркалюють ту
непросту ситуацію, яку маємо сьо-
годні з державною мовою в нашій
країні.

У роботі пленарного засідання
взяли участь доктор філологічних

наук, професор Дніпропетровського
університету внутрішніх справ А. М.
Поповський, кандидати філологіч-
них наук, доценти кафедри україн-
ської мови ДНУ Н. С. Голікова та Н.
В. Левун, кандидат філологічних
наук, старший викладач кафедри
української мови ДНУ В. В. Коро-
льова, викладач кафедри українсь-
кої мовної підготовки, психології та
педагогіки Харківської академії
міського господарства Н. М. Каріко-
ва.

Секційна робота проводилася
за такими чотирма напрямами: 1 )
«Культура мови як соціолінгвістич-
на категорія», 2) «Культура мови в
закладах освіти», 3) ««Культура
мови і сучасний літературний про-
цес», 4) «Культура мови в засобах
масової інформації».

Керівники секцій підбили під-
сумки проведених засідань і окре-
слили перспективи досліджень пи-
тань культури української мови, а
також висловили побажання прове-
сти подібну зустріч через два роки.

Отже, І І І Всеукраїнська науково-
практична конференція «Культура
мови в українському суспільстві»
переконливо засвідчила, що, на
жаль, проблем навколо функціону-
вання української мови як єдиної
літературно-державної в нашій
країні залишається сьогодні чима-
ло. Усі вони можуть бути позитивно
вирішені тільки за умов системно
розробленої мовної політики, спря-
мованої на підвищення статусу

української мови в суспільстві. То-
му необхідно також і надалі вдоско-
налювати культуру української мо-
ви в усіх соціальних сферах держа-
ви. Кожен громадянин України має
бути свідомий того, що культура
мови починається з самоусвідом-
лення мовної особистості.
Провідний спеціаліст Обласного цен-
тру історіїта розвитку української

мови, доц. Т. В. ШЕВЧЕНКО.

І І І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ «КУЛЬТУРА МОВИ В УКРАЇНСЬКОМУ

СУСПІЛЬСТВІ»
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Наприкінці березня на еко-
номічному факультеті Дніпро-
петровського національного

університету імені Олеся Гон-
чара відбувся заключний етап
Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальної дисци-
пліни «Інформатика», який про-
ходив на базі кафедри ком-
п’ютерної обробки фінансово-
економічної інформації.

Цього разу гостями ДНУ стали
46 найкращих юних фахівців з ін-
форматики з 1 9 міст і 29 ВНЗ
країни. А саме студенти-економісти
з Вінниці, Дніпропетровська, До-
нецька, Житомира, Києва, Кірово-
града, Львова, Миколаєва, Сева-
стополя, Сум, Харкова, Черкас, Ял-
ти та інших, — представлені майже
всі регіони України. До складу журі
були залучені провідні науковці
університету, які ведуть науково-пе-
дагогічну роботу в сфері інформа-
тики, інформаційних систем і техно-

логій, а також їхні колеги зі спорід-
нених кафедр та факультетів інших
вищих навчальних закладів.

Змагання прохо-
дили в комп’ютер-
них лабораторіях
економічного фа-
культету в два ту-
ри — теоретичний і
практичний. На тео-
ретичному студен-
там були запро-
поновані комплексні
питання з основ
економічної інфор-
матики, системного
забезпечення
інформаційних про-
цесів, сучасних тех-
нологій автоматизо-
ваної обробки еко-
номічної інформації.

Завдання другого туру передбача-
ло розв’язання задач
з використанням
персонального
комп’ютера. Аналізу-
ючи виконані учас-
никами олімпіади
конкурсні завдання,
журі виходило з
оцінки ступеня само-
стійності мислення
студентів, логіки ви-
кладання матеріалу,
вміння формулювати
правильні висновки
та обґрунтовані про-
позиції, володіння
персональним комп’-
ютером, а також
вміння обирати оптимальне рішен-
ня з декількох можливих.

На урочистому закритті олімпіа-
ди декан еко-
номічного фа-
культету, профе-
сор Сергій Олек-
сандрович Смир-
нов і завідувач
кафедри комп’-
ютерної обробки
фінансово-еко-
номічної інфор-
мації, доцент
Ольга Михайлів-
на Притоманова
нагородили пе-
реможців. Усі
студенти отри-
мали грамоти
оргкомітету, а

дев’ятеро переможців нагороджені
цінними подарунками. Перше місце
посіла Галина Бесчастна, сту-
дентка Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся
Гончара, вона отримала у подару-
нок жорсткий диск. Друге місце
поділили троє учасників: Олексій
Бугай (ДНУ), Павло Кримець (Сум-
ський державний університет) та
Іван Голуб (ДВНЗ «Українська ака-
демія банківської справи Націо-
нального банку України»), які були
нагороджені веб-камерами, а п’яте-
ро студентів, що посіли третє міс-
це, заохочені флеш-пам’яттю.

Також за рішенням журі були
визначені три спеціальні призові
номінації: приз за високий рівень
теоретичних знань отримав Андрій
Філенко з Севастопольського інсти-
туту банківської справи Української
академії банківської справи Націо-

нального банку України; за високий
рівень практичної підготовки в га-
лузі технологій обробки баз да-
них — Дар’я Катасонова з Донець-
кого національного університету
економіки і торгівлі ім. Михайла Ту-
ган-Барановського; за високий
рівень практичної підготовки в га-
лузі офісних технологій — Андрій
Олійник з Національного універси-
тету державної податкової служби
України.

Закриваючи олімпіаду, профе-
сор С.О.Смирнов запросив молодь
наступного року також взяти участь
у змаганнях і пообіцяв, що орг-
комітет обов’язково направить ли-
сти-подяки ректорам представле-
них на олімпіаді ВНЗ.

Інформаційно-аналітичне агент-
ство ДНУім. О.Гончара.

ДНУ ПРИЙМАВ КРАЩИХ
ЕКОНОМІСТІВ-ІНФОРМАТИКІВ

УКРАЇНИ
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Острів Великий Махартет губився
своїми обрисами в набридлій холодній
мжичці, що з самого ранку, здається, на
віки поглинула і землю, і вже холодний Дні-
про, і голі поля, що чорніли свіжою ріллею
в очікуванні перших снігів. Цьогорічний ли-
стопад видався холодним і непривітним. А
останні дні місяця вже принесли перші за-
морозки. Вони скували пожухлий очерет
на березі серпанком прозорої криги та по-
скидали останнє рідке листя з дерев. На-
впроти острова на правому березі Дніпра
зупинився пошарпаний синього кольору
«Жигуль» першої моделі, котрого в народі
обізвали «копійкою». Двоє чоловіків, за
віком і зовнішністю батько й син, заходи-
лися знімати з багажника на даху машини
невеличкого дерев’яного човника. Пла-
взасіб був немов із казки про Івасика-Теле-
сика: з плескатим дном, невисокими бор-
тами і одним маленьким весельцем. На
таких човниках старі діди та підлітки риба-
лять на невеличких річках і по ставках,
розкиданих серед прилеглих до сіл балок.

— Сергію, давай швидше, бо осінній
день короткий, — звернувся старший до
молодшого. — Воно б і не годилося у таку
пору вже сіті ставити. Та обіцяв Миколі Фе-
доровичу рибки на весілля привезти. Як-
не-як єдину дочку заміж видає..

Той, кого назвали Сергієм, енергійніше
почав нишпорити у багажнику «копійки»,
дістаючи якийсь рибальський реманент.
Чоловік років сорока-сорока п’яти був схо-
жий на батька невеликою, але міцною ста-
турою, такою ж легкою і енергійною ходою.
Але риси обличчя Сергій Калинок успадку-
вав від матері. Батько Федір Степанович
відрізнявся майже азійським широким об-
личчям та маленькими очима, що немовби
буравили під час спілкування співрозмов-
ника. Сергій Калинок розкидав навкруг
блакить великих очей і нагадував своїм
відкритим та вродливим обличчям чи то
смиренного ченця-послушника, чи залюб-
леного в свою справу маляра-самоука.

Батько з сином приїхали цього не-
привітного осіннього ранку не для найкра-
щої справи. Вчора під вечір вони посипали
вздовж берега острова Великий Махартет
майже з кілометр рибальських сітей. Було
сподівання, що в передчутті швидкої зими
риба піде від берега на глибину і дорогою
заплутається у нитяній пастці батька і си-
на. На загал Калинки з браконьєрства не
жили. На хліб насущний більше заробляли
вмілими працьовитими руками. Хоч і по-
множилися останніми роками по всій
країні модерні, вже з імпортним устатку-
ванням, як прийнято стало називати,
сервізи з обслуговування автівок, батько і
син не втрачали багаторічну клієнтуру. До
них приїздили і пенсіонери на стареньких
«Жигулях», і вже вбрані у фінансове пір’я
пузаті дядьки, що спромоглися заробити, а
найвірогідніше, — вкрасти гроші на вели-
кого потужного джипа. Калинки не пасува-

ли ані перед машинним антикваріатом, ані
перед заморськими диво-автівками.
Клієнтура добре знала: не буває так, щоб
Федір Степанович на пару з Сергієм не
збагнули, через яку таку хворобу сіпається
старенький «Москвич» або не так вправно
рухається елегантний німецький «Опель».
Та й плату за свою майстерність батько і
син брали, як то кажуть, по-Божому. А то-
му побіля їхніх трьох зліплених гаражів-
майстерень, що примостилися на виїзді
однієї з міських балок, забудованих при-
ватним сектором, завжди можна було по-
бачити двійку-трійку машин.

Браконьєрством вони ж займалися, як
це не дивно, більше зі спортивного інтере-
су та з любові до природи. Адже ловля сіт-
ками, хоч і не завжди відповідає вимогам
рибоохорони, однак не такий руйнівний
для підводного життя спосіб рибальства.
Залізла плотвиця чи окунь у ще з давніх-
давен знану рибальську снасть — удача
на боці рибалки. А коли ні, — то поталани-
ло того дня щуці або лящу. Інша річ,
наприклад, електрична вудочка або зовсім
варварський спосіб — нищення підводних
мешканців, коли крупну рибу в місцях її
скупчення стараються підчепити великим
гачком — «драком». Скільки понівечених,
а то й загиблих рибин, доводилося бачити
батьку і сину через оте свавілля на воді.
Федір Степанович щоразу в такому випад-
ку бурчав собі під ніс:

– А щоб тобі руки повисихали. Чи ти
голодний ….Та ні, мабуть, падлючий…

І Сергій зневажав таких риболовів-
варварів. Лагідної удачі, часто усміхнений
та приязний до людей, він шукав у рибаль-
стві те, що й більшість справжніх лицарів
цього захоплення. Відпруження душі й
тіла, подиху свіжого вітру, соковитої зелені
очеретяних заростів навесні та сумну сіру
їх перезрілість восени.

Він, як і батько, насолоджувався звука-
ми великих крапель води, що спадали з де-
рев’яного весла у їх маленький плескатий
човник. З приємністю вдихав на повні груди
запах щойно впійманої риби й любив ту ди-
вовижно-солодку, немовби після довгої ночі
з коханою, втому від перебування на воді.

Нашвидкуруч спустивши човника на
воду, батько й син так само швидко в ньо-
му примостилися. Молодший присів на
корму, аби гребти дерев’яним і відполіро-
ваним від довгого вживання веслом. А Фе-
дір Степанович мов підліток примостився
на носі. Сергій почав веслувати енергійно,
раз по раз опускаючи то зліва, то справа
по борту благеньке весельце. Берег з по-
жовклою від осінніх холодів травою став
швидко віддалятися од рибалок. Десь
вдалині у заростях прибережної лози
скаржився на свою долю якийсь горластий
птах. Він кричав пронизливо і неприємно,
немовби попереджав про небезпеку. В
тиші пізньої осені його галасування було
особливо неприємним та тривожним.

— Тримай ближче до того кутка, — ко-
мандував сином батько. — Спочатку
знімемо «сороковку». Маю надію, що пару
судаків до неї таки потрапило. Воно хоч і
холодно, але судак, ти знаєш, гине дуже
швидко…

Сергій завдяки багаторічній практиці
веслує вправно, навіть елегантно. Не ми-
нуло й чверті години, як вони були вже від
берега на відстані добрих метрів п’ятисот.
Крик горластого птаха став тихішим, він
вже не так дратував вухо. Але його від-
гомін ще залишався десь всередині, сіяв
щось неприємно-застережливе.

– Сюди, сюди, я пригадую: поплавок
ми опустили навпроти тієї верби, — допо-
магав синові не втратити орієнтир батько.

Сергій спрямував човна у бік, куди по-
казувала татова рука. І ось вже прямо по
курсу, ледь хитаючись від хвилі, яку гнав
перед собою човен Калинків, з’явилася
порожня пластикова пляшка з-під «Кока-
коли». Улюблений поплавець — позначка
для українських рибалок упродовж остан-
ніх десятиріч. За декілька метрів від мети
Сергій занадто енергійно занурив весло у
воду з правого борту й маленький хисткий
човен різко повернув вліво. Федір Степа-
нович не втримався:

– Ну і куди це ти гребеш?! Вперше в
човен сів…, — останні слова він майже
проспівав, бо спробував було-таки дотяг-
тися до пляшки-поплавця, що хиталася на
хвилях побіля правого борту човника.

Але старий так само не розрахував
свої рухи. Він занадто далеко нахилився
за борт маленького човника, який не вит-
римав такого маневру. За мить Сергій з
батьком опинилися у крижаній воді, а їх
примітивний плавзасіб перекинувся дого-
ри дном. У перші миті ніхто з них навіть не
відчув опікаючої холоднечі води. Фізичні
відчуття перебило блискавичне усвідом-
лення небезпеки.

До берега було якихось півкілометра,
розраховувати на чиюсь допомогу побли-
зу безлюдного осіннього острова — абсо-
лютно безнадійно, а у такій вже майже зи-
мовій воді довго не втримаєшся. Однак, як
не дивно, особливого страху чи паніки Ка-
линки не відчували. Хвилину-другу вони
мовчки борсалися у воді, приходячи до тя-
ми від скоєного. Потім їх почали пробира-
ти дрижаки, утеплена осіння одіж сповна
просіклася водою і важким вантажем об-
лягла тіло. Щоправда, досить легко і бать-
кові, і сину вдалося скинути довгі гумові
рибальські чоботи. Переповнені водою,
вони стрімко пішли на дно. У прозорій хо-
лодній воді їх можна було деякий час ба-
чити. Напевно, все ж таки з переляку Фе-
дір Степанович бовкнув зовсім недоречне
за таких обставин:

– Ось і чоботи потопили. А вони ж не-
дешеві….

У відповідь Сергій вилаявся голосно і
брудно. Не зі злості на тата, а через те

ООССТТРРІІВВ ММААХХААРРТТЕЕТТ
ООппоовв іі ддаанннняя

Фідель СУХОНІС●З НОВИХРУКОПИСІВ
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трагічне безглуздя, в якому вони опинили-
ся. Позбутися життя ось так по-дурному
виглядало навіть якось принизливо.

– Синку, попливли, — сказав-про-
хрипів від холоду, що все відчутніше кату-
вав тіло, Федір Степанович.

– Ми не допливемо. Я вже про те
подумав…

Вдалині прибережного лозняку знову
почав тривожно кричати птах. Його голос,
що немовби стелився над холодною во-
дою, відбирав останню надію у батька і си-
на на порятунок. Мабуть, ніколи у житті їм
так не бракувало часу. Сергій підплив до
човна і, вхопившись за борт, спробував
перекинути його донизу дном. З першої
спроби не вдалося, вдруге так само. На-
решті неохоче, щомиті ризикуючи знову
повернутися в неприродне положення,
човник таки став на воду носом і кормою
догори. Хоч і повністю залитий, він все ж
тримався на воді.

Сергій раптом пригадав, як його знай-
омий професійний рибалка В’ячеслав
Приходько розповідав, що ще з радянсь-
ких часів усі рибальські човни мали бути
лише дерев’яні. Мовляв, через правила
безпеки. Незважаючи на критич-
ність ситуації, Сергій подумав, що
така вимога була справді дореч-
ною. Їх човник, попри повну зану-
реність у воду, таки не йшов на дно,
і це давало якусь надію.

Тіло починало дерев’яніти, руки
не згиналися, а розбухлі червоні
долоні нагадували якісь химерні
черпаки. Сергій немовби вповз на
корму залитого водою човна. Від
навантаження той ще глибше зану-
рився у воду, але продовжував пла-
вати. Федір Степанович без слів
зрозумів сина. Незважаючи на роки
і холод, він досить легко виліз на ніс
притопленого човника. Напевно, у
них обох одночасно майнула дум-
ка: а чи втримає затоплений човен
ще одного пасажира. А той немовби ви-
пробовуючи їх на міцність духу, коли стар-
ший Калинок опинився на носі, почав над-
звичайно повільно, але невпинно опуска-
тися на дно. Коли налякані і зневірені лю-
ди вже вирішили, що їх надія на порятунок
зникне у глибинах Дніпра, — човник при-
пинив занурення і якось натруджено завис
у воді.

Якусь хвильку батько й син чи то
сиділи, чи то плавали у човні без звука. А
потім Сергій, долаючи холод і неслух-
няність рук, почав черпати воду. Немов
вражений страшним каліцтвом, негнучки-
ми й неслухняними руками чоловік вих-
люпував з човна Дніпрову воду. Федір Сте-
панович зразу ж приєднався до сина. Наче
новітні Сізіфи, вони робили невдячну ро-
боту. Скільки не намагалися вихлюпати
неслухняними кінцівками за борт холодної
води, а човен, здається, ані на дрібку не
підвищився над горизонтом річної гладі.
Користь від тих вправ була хіба-що в тому,
що безглузда фізкультура дозволила де-
що зігрітися. Здається, холод вже не до са-
мих кісток пробирав тіло. Але руки, як і
раніше, були закляклі, вони не відчували їх

не менше як до ліктя. І лише завдяки
напруженню волі та нелюдських сил вони
черпали і черпали воду з човна. Скільки
тривала ця, здавалося б, безнадійно-
виснажлива праця вони, очевидно, ніяк не
могли уявити. Однак, коли вже черпати не
було сил, обоє помітили, що човник таки
дещо піднявся. Принаймні, на пару санти-
метрів борт вже виступав над водою. Це
дало надію на порятунок, на те, що вони
таки не залишаться тут назавжди, у річ-
ковій глибині побіля Махартетових бе-
регів.

Осіння мжичка продовжувала мочити
довкілля, а їм, промоклим до кісток, було
байдуже. Навіть навпаки — подумки ко-
жен молив Господа, щоб і надалі не розпо-
годжувалося. Зміна мрячки на меншу
хмарність або сонце могли б привести до
вітру. І тоді у них не було б жодних шансів.
Бо й найменше хвилювання Дніпра звело
б нанівець їх каторжну працю.

Трохи опанувавши себе і зігрівшись, а
головне — порядно звільнивши човен від
води, вони почали озиратися навкруги. До
острівного берега було, здається, ближче,
аніж до суходолу. Однак, навіть не пере-

мовившись, бодай словом з цього приво-
ду, вони зразу ж відкинули цей напрямок.
Якщо й догребуть до Махартету, то що
далі? Знесилені, мокрі, залишившись сам-
на-сам просто неба з осінніми нічними
приморозками, хтось би міг і не дочекати-
ся ранку. А покладатися на щастя вгледіти
випадкового човна у таку пору в цих міс-
цях — ймовірність жалюгідна. Та і як дати
про себе знати? Без вогню, ліхтаря чи бо-
дай свистка. Човен може промайнути, як
примара, залишивши їх на смерть від
переохолодження. Висушити в пізню осінь
змоклий утеплений одяг вони не мали
чим, окрім власного тіла. Але покладатися
лише на його тепло було не просто ризи-
ковано, а й безглуздо. Отож, залишалося
лише пливти до того місця, звідки вони ру-
шили у цю, як виявилося, чи не смертель-
ну подорож.

Руки все більше не слухалися. Сер-
гій — молодший і сильніший — почав
гребти закоцюблими руками до берега. А
Федір Степанович як міг вичерпував воду
з зануреного у річку човна. Кожен метр,
який вони долали у напрямку берега, був
відстанню порятунку. Незважаючи на те,

що вони пробули в холодній воді вже до-
брих півгодини, холод вже не так катував
тіло. Можливо, через те, що принаймні
верхня частина тулуба вже була не у воді.
Однак руки, скоцюблені, неслухняні, чер-
воні, немовби обпечені, вони дошкуляли
найбільше. А саме ж від них залежав їх по-
рятунок!

Нарешті вони подолали, напевно, по-
ловину шляху. Вже можна було розгледіти
окремі гілки на абрикосі-дичці, побіля якої
вони зупинили свою «копійку». І саме в
цей час Сергій помітив, що батько повіль-
ніше й повільніше вихлюпує воду з напі-
взатопленого човна. Нарешті він знесиле-
но сповз з куценького сидіння на носі чов-
на у холодну воду, що щедро хлюпалася
на дні плоскодонки.

– Пробач, синку, не можу, сил зовсім
немає, —ледь прошепотів старий.

– Тримайся, батьку! Вже недалеко, —
вперше за той час, як вони опинилися у
воді, Сергій відчув майже тваринний
страх, що почав безжально охоплювати
його єство. Він все владніше володарював
у його думках і настрої.

– Господи, невже не допливемо, — з
жахливим острахом подумав Сер-
гій. Тепер він сам мусив поперемін-
но вичерпувати воду і гребти до бе-
рега. Через це човен помітно сти-
шив хід. Федір Степанович це
помітив і, підвівши голову до сина,
знесилено, але твердо сказав:

– Удвох не допливти. Слава
Богу, мені вже за сімдесят. А в тебе
діти…– замовк Федір Степанович,
ковтаючи чи то сльозу, чи воду.

Від слів батька Сергій остаточ-
но втратив внутрішню рівновагу,
хоча й виду не подав. Зміг лише ви-
душити з себе:

– Ти про що це?
– А те, що я зараз виповзу з

човна… А ти сам догребеш…
Сергія здивувало, що гіркі й

жертовні слова батько сказав так просто і
буденно, немовби попрохав подати це-
берко з яблуками. А вони ж ось тут зараз,
під осіннім небом у холодній Дніпровій воді
можуть загинути. І довкілля таке звичне і
буденне. Он чайка щось намагається роз-
гледіти з висоти свого польоту у такій без-
жальній для них зараз річковій воді. І
якийсь песик крутиться побіля їх машини у
своїх собачих справах. А десь далеко-да-
леко почувся сигнал автівки. Тривалий,
навіть сюди чутно, такий ворохобний. Світ
не помічає їх страждань, вони байдужі і
чайці, й песику, і, очевидно, тому дратівли-
вому водієві, що десь в передмісті Дніпро-
петровська жахає перехожих. Невже ось
так непомітно вони підуть з цього жит-
тя?….

Батько все більше сповзає на дно чов-
на. Здається, він втратив свідомість. Не-
хай вже краще лежить так нерухомо у хо-
лодній воді, аніж говорить страшні слова і
сіє безнадію.

Затьмарений погляд Сергія впираєть-
ся у дерев’яний перетинок човника, який
поділяє його немовби на два відсіки. Як він
не здогадався відразу?! Напружившись
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воістину як востаннє у житті, Сергій що-
сили б’є обома ногами по дереву. Мокрі,
лише у шкарпетках п’яти, після удару
сковзають дощатим перетинком догори.
Але в одному місті він таки відбив дошку
від корпусу човна.

Сергій знову впирається сідницями у
холодну мокру корму і щосили наносить
другий удар. Тріснута навпіл, завдовжки
не більше метра, дошка починає плава-
ти у наповненому водою човні. Опустив-
шись навколішки, Сергій затискає дошку
в долонях. Взяти деревину по-людськи
змерзлими і покрученими руками він не
може. Немов каліка з руками-обрубками,
починає веслувати дошкою поперемінно
з обох боків човника. Виходить не дуже
вправно. Але порівняно з тим, як він це
робив руками, прогрес надзвичайний.
Батько нерухомо лежить на дні, і лише
голова, обперта його на ніс човна, зали-
шається не у воді.

– Коли що, то принаймні поховаємо
по-людськи, — майнула безжальна дум-
ка в голові Сергія.

Займатися татом у нього не має ані
сил, ані можливості. Він вже не вихлюпує
воду, а лише веслує дошкою і човен зно-
ву починає занурюватися у річку. Але те-
пер вони наближаються до берега наба-
гато швидше. Коли до суходолу зали-
шається якихось десять-п’ятнадцять
метрів, Сергій дає собі волю. Тіло здри-
гається від нечутних ридань, а сліз не
видно на мокрому обличчі. За пару
кроків до жаданої суші молодший Кали-
нок стрибає у воду і вже просто штовхає
човна вперед своїм тілом. Понівечені хо-
лодом і водою руки остаточно відмовля-
ються слухатись. Останні крихти тепла,
які залишаються у його змерзлому і
виснаженому тілі, дають можливість
хіба-що дихати і дивитися….

***
Доля того дня все ж змилостивилася

над батьком і сином. Опинившись на су-
ходолі, напівпритомний Сергій розуміє,
що Дніпро таки може не відпустити їх зі
своїх безжальних холодних обіймів.
Змерзлий і виснажений, він навряд чи за-
веде машину, аби обігрітися пічкою у са-
лоні, а тим більше не витягне з човна чи
то живого, а може. й померлого батька.

– Допоможіть! — намагається крича-
ти Сергій.

Однак замість голосу чути лише
якийсь шепіт. Дуже вже багато сил відда-
но боротьбі з холодною річковою водою.
Раптом помічає того самого песика, ко-
трого бачив ще з човна, коли гріб до-
шкою до рятівного берега. На шиї у соба-
ки гарний яскравий ошийник, блискуча
густа шерсть явно вказує на доглянутість
тварини. Сергій благально простягає ру-
ку до собаки, і той, немовби розуміючи
людину, починає скавчати і лизати зне-
силену кінцівку. Тепла слина собаки не
зразу стає відчутна на закоцюблій руці. А
коли Сергій вже починає відчувати по-
шерхлість теплого собачого язика, з-за
абрикоси-дички чується невдоволене:

– Куди ж ти подівався, Фоксе?!
◙

Іван Федорович ДРАЧ народився
1 7 жовтня 1 936 року в селі Теліжинцях
Тетіївського району на Київщині.

Найперший вірш се-
микласника Івана
Драча було надруко-
вано у районній га-
зеті «Зміна» 8 трав-
ня 1 951 року. Після
закінчення серед-
ньої школи в Тетієві
викладав російську
мову та літературу в
семирічці сусіднього
села Дзвінячого,

працював інструктором райкому комсо-
молу.

Відбув трирічну службу в армії
(1 955—1 958) і став студентом філоло-
гічного факультету Київського універси-
тету, який йому, вільнодумному студен-
тові, не дали закінчити. П. Загребель-
ний, що був тоді редактором «Літера-
турної газети» (тодішня назва «Літера-
турної України»), взяв його на роботу у
відділ поезії.

Великої популярності І . Драч набув
поемою «Ніж у сонце» (1 961 ), яка була
надрукована у «Літературній газеті» 1 8
серпня 1 961 року з передмовою І . Дзю-
би. Першу збірку поезій видавництво
«Радянський письменник» відхилило.
Вона вийшла 1 962 року у Держлітвидаві
під назвою «Соняшник». У цій збірці
поет зробив спробу модернізувати
українську поезію, залучивши сучасну
термінологію та реалії науково-техніч-
ного прогресу 1 960-х років, і привернути
увагу до простої людини з її щоденними
потребами та проблемами.

Пізніше виходили збірки «Протубе-
ранці серця» (1 965), «Балади буднів»
(1 967), «До джерел» (1 972), «Корінь і
крона» (1 974) (Державна премія України
ім. Т. Г. Шевченка 1 976 року), «Київське
небо» (1 976), «Дума про вчителя»
(1 977), «Шабля і хустина» (1 981 ), «Дра-
матичні поеми» (1 982), «Київський
оберіг» (1 983), «Храм сонця» (1 988) та
ін. Центральне місце у збірці «Храм
сонця» посіла поема «Чорнобильська
мадонна», в якій поет відгукнувся на
жахливу подію 1 986 року, що чорною
плямою позначилася на всьому по-
дальшому житті України. І . Драч, поєд-
нуючи лірику, сатиру та гротеск, спробу-
вав осмислити моральні й суспільні
причини та наслідки атомної катастро-
фи.

І . Драч закінчив Вищі сценарні курси
в Москві, працював у сценарній
майстерні кіностудії ім. О. Довженка. Він
є автором кіносценаріїв «Криниця для
спраглих» (1 967) (прем’єра відбулася
лише в 1 986 році), «Камінний хрест»
(1 968) (за мотивами творів В. Стефани-
ка), «Іду до тебе» (1 970) (про долю Лесі
Українки) тощо. За мотивами творів М.
Гоголя І . Драч написав два кіносценарії
— «Пропала грамота» (1 971 ) та «Вечо-
ри на хуторі біля Диканьки» (1 984).

З середини 1 980-х років І . Драч оби-
рається до правління Київської ор-
ганізації Спілки письменників України,
пізніше — його головою. З 1 989 року —
голова Народного руху України, з 1 990
— депутат Верховної Ради, з 1 992 — го-
лова товариства «Україна».

Поезія І . Драча є цілком оригіналь-
ною і новаторською. Для поета власти-
ва підкреслена увага до форми, до ін-
телектуального ускладнення образу, ме-
тафори, гіперболи тощо. Новаторство
форми виявляється у використанні
прийомів кінодраматургії у композиції
поем.

ТАЄМНИЦЯ БУТТЯ

Десь там, у найвищих глибинах.
Десь там, у найглибших висотах,
Таємниця вродилася, як пелюстина,
Як бджола в золотистих сотах.

Уся — з найтемнішого світла.
Уся — з найсвітлішого змроку.
Борсалась Таємниця, то тьмава, то світла.
Долаючи купіль жорстоку.

Ген там з найгіркішого солоду,
Ген там з найсолодшого болю
Зростала вона аж блакитна від голоду
І рвалася тужно на волю.

Десь там, в найпалкішому холоді,
Ген там, в холоднючій спекоті.
Таємниця життя вибухала,
Золотиста і зірна насподі.
І жахала вона бездонністю,
І манила вона мерехтливістю.
У закони лягла беззаконністю 
Таємничою справедливістю.

Таємнице буття — моя болісна рано.
Прадавній мій зболений кореню, де ти?
Сонця вибухають ранісінькорано
Й народжують бджіл, і людей, і планети.
Отам, у найвищих глибинах,
Отам, у найглибших висотах,
Таємниця, наша вічна жарптиця,
Наше серце бездонням висотує…

БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК

В соняшника були руки і ноги.
Було тіло шорстке і зелене.
Він бігав наввипередки з вітром.
Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.
І купався коло млина, і лежав у піску,
І стріляв горобців з рогатки.
Він стрибав на одній нозі.
Щоб вилити з вуха воду,
І раптом побачив сонце,
Красиве, засмагле сонце
В золотих переливах кучерів,
У червоній сорочці навипуск,
Що їхало на велосипеді,
Обминаючи хмари у небі…

І застиг він на роки і на століття
В золотому німому захопленні:
 Дайте покататися, дядьку!
А ні, то візьміть хоч на раму.
Дядьку, хіба вам шкода?!

Поезіє, сонце моє оранжеве!
Щомиті якийсь хлопчисько
Відкриває тебе для себе.
Щоб стати навіки соняшником.

САМОТНЯ ЛАСТІВКА

Самотня ластівка на дроті 
Одним одна, самотина.
Всі ластівки давно в польоті, 
Чому ж без вирію вона?

Така вже осінь, що аж голо.
Вже іній сонце розпина.
У вирій лист летить навколо.
її мина, її мина.

Чи, може, їй крило підбито.
Чи, може, впала їй вина.
Тут розп’ястися з цілим світом
Така печаль, що аж до дна.

Чи, може, так поля ці любить.
Вже йде морозу сивина.
А хто ж в мороз їх приголубить?
За все покутує вона.

До вирію ще стільки далей.
Вона ж стоїчно не зрина.
До тисячі моїх печалей
Іще одна — і не одна…

◙

● ПОЕТИЧНА ВІТАЛЬНЯ
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24 червня Пулітцерівський комітет
отримав листа від доктора Маргарет
Сиріол Коллі та її сина, Найджела
Лінсана Коллі, з Бремкота, Ноттс (Ве-
лика Британія). Лист занадто довгий,
щоб наводити його повністю, але
текст можна знайти тут. Ця пані —
племінниця такого собі Гарета Джон-
са (1 905 — 1 935), журналіста, який
насмілився сказати правду про те
страхіття, яке побачив в Україні вес-
ною 1 933 року. За свою сміливість він
заплатив професійною репутацією і
на багато років практично канув у за-
буття. А «негативний герой» у цій
історії — такий собі Уолтер Дюранті,
який отримав Пулітцерівську премію
1 932 року за репортажі з Радянського
Союзу, які, як він сам признавався,
«відображали офіційні погляди Ра-
дянського уряду», а не його власні. І
ось тут і починається повість про жур-
наліста, якого знищили за чесність, та
його колегу, винагородженого за
брехню. Повість, яка має прямий сто-
сунок як до журналістської етики, так і
до української історії.

Журналістам часто подобається
думати про себе як про безстрашних
борців за право суспільства знати
правду, всю правду і нічого, окрім
правди. Щоб винагородити тих, хто
справді дотримується цього принци-
пу, американський журналіст угорсь-
кого походження Джозеф Пулітцер
заповідав використати частину своїх
статків на заснування премії свого
імені за досягнення у театральному
мистецтві, літературі, музиці і жур-
налістиці. Ці премії, скромні у грошо-
вому вимірі, але які роблять величез-
ну честь своїм власникам, присуджу-
ють щорічно з 1 91 7 року. У реально-
му житті журналісти, як і інші люди,
рідко абсолютно вірні ідеалам, які
проповідують. І премії, навіть такі
престижні як Пулітцерівська, іноді
здобувають негідники. Доктор Коллі
вимагає анулювати Пулітцерівську
премію мерзотника, який вів кампанію
на підтримку сталінського Радянсько-
го Союзу зі сторінок найпрестижнішої
газети у США, «Нью-Йорк таймс»,
дискредитуючи її дядька за спроби
чесно виконати своє призначення як
журналіста — розповісти людям
правду.

Уолтер Дюранті, народжений у
Ліверпулі (Англія) 1 884 року, завжди
був таким собі негідником і відверто
насолоджувався своїм умінням вихо-
дити сухим із води. У прекрасній біо-
графії С. Дж. Тейлор «Апологет
Сталіна. Уолтер Дюранті — людина
„Нью-Йорк таймс“ у Москві»

(Оксфорд Юніверситі Прес, 1 990)
йдеться про те, що він брехав навіть
про власне походження, стверджуючи
у своїй автобіографії, що був єдиною
дитиною в сім’ї й осиротів у 1 0 років (і
те, й інше є неправдою — його мати
померла в 1 91 6, а сестра — через 1 4
років; батько помер у 1 933, залишив-
ши всього 430 фунтів). Закінчивши
університет, він вирушив до Парижа,
де присвятив себе сатанізму, опіуму
та сексу. На початок Першої світової
він працював репортером у «Нью-
Йорк таймс» і таким чином зміг уник-
нути призову. Очевидно, Дюранті

знав, що часто ключ до успіху в жур-
налістиці — вміння визначити, що по-
трібне читачам, і підібрати відповідні
факти. Його репортажі завжди були
живими, легко читалися і зазвичай —
але аж ніяк не завжди — певним чи-
ном стосувалися справжніх фактів.
Проте він розумів, що в американсь-
кій вільній пресі призначення газети
полягає у тому, щоб приносити влас-
нику прибуток, і завдання репортера
— написати щось таке, щоб читачі за-
хотіли купити газету його роботодав-
ця та прочитати це. Такі класичні від-
носини між працею й управлінням у
ринковій економіці: чим ефективніше
найманий працівник допомагає робо-
тодавцю заробляти гроші, тим більше
він має шансів отримати вищу зар-
плату, кращу посаду й інші атрибути
запаморочливого успіху.

У випадку Дюранті ця система чу-
дово спрацювала. Після війни його
відправили до нових незалежних при-
балтійських держав, а в 1 921 -му він
став одним із перших журналістів, до-
пущених до Радянського Союзу.
Останнє досягнення дечого варте,
оскільки Радянський Союз ніколи не

соромився жорстко контролювати,
кому дозволити приїхати чи поїхати,
а кому — ні. Західний репортер у
СРСР завжди знав, що, якщо написа-
ти що-небудь образливе для радян-
ської влади, тебе негайно видворять і
не впустять назад. Тому їхнім най-
сильнішим професійним прагненням
було не виявитися такою персоною.
Дюранті розумів це краще, ніж будь-
хто інший, але на випадок, якщо
хтось із іноземних журналістів забу-
вав цю просту істину, радянський чи-
новник завжди готовий був їм про неї
нагадати. Під час першої п’ятирічки
главою радянського управління преси
був Костянтин УМАНСЬКИЙ .

Юджин Лайонс, який знав
Уманського ще з тих часів, коли той
був кореспондентом ТАРС у США і
пізніше главою її Іноземного бюро,
ймовірно, не гірше за інших іно-
земних кореспондентів знайомий із
цим невисоким кучерявим чоловіч-
ком, говорив, що цю систему будува-
ли на принципі «ти — мені, я — тобі»,
— інколи журналістам вдавалося
примусити цензора піти на поступки,
демонструючи професійну солідар-
ність (зрештою, для Радянського Со-
юзу було б занадто великим конфу-
зом вислати відразу всіх іноземних
кореспондентів), і в цілому все базу-
валося на компромісах. Та без дозво-
лу Уманського телеграф просто не
передавав телеграми кореспонден-
тів. Більш того, багато західних ін-
телектуалів, упевнених у тому, що ра-
дянський експеримент має величезну
перевагу перед дуже очевидними
страхіттями капіталізму, відчайдушно
хотіли бачити у ньому промінь надії.
А у світі, де доступ до «творців но-
вин» часто є визначальним момен-
том у тому, чи матимете ви що напи-
сати у газету, доступ до влади сам по
собі стає перевагою. Як сам Лайонс
писав у своїх мемуарах «Відряджен-
ня до Утопії» (1 937), «Справжнім
купівельним засобом у Москві, здат-
ним купити те, чого не можна було
придбати ні за рублі, ні за долари, бу-
ла влада. А влада означала — това-
риш Сталін, товариш Уманський, вір-
туозний комбінатор, чий дядько був
кращим приятелем двоюрідного
брата члена колегії ГПУ. Запрошення
на прийоми у „вузькому колі“, на
бридж із „великими людьми“,
компліменти у „Правді“, задоволення
соціальних амбіцій дружини — усе це
діяло набагато краще, ніж примушу-
вати кореспондента прикусити язик з
допомогою погроз… У Москві або в
Берліні, в Токіо чи в Римі — спокуса

● З ІНШИХВИДАНЬ
Професор Джеймс МЕЙС,

журналіст газети «День» (1997—2004)

ПОВІСТЬ ПРО ДВОХ ЖУРНАЛІСТІВ
УОЛТЕР ДЮРАНТІ, ГАРЕТ ДЖОНС І ПУЛІТЦЕРІВСЬКА ПРЕМІЯ
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для діючого репортера лежить у
сфері конформізму. Набагато зруч-
ніше і, зрештою, вигідніше притрима-
ти інформацію, призначену читачам,
які мешкають за тисячі миль від тебе,
ніж зіткнутися ніс-у-ніс із розгніваним
цензором і дверями кабінетів, що за-
чиняються перед тобою».

Як ЛАЙОНС, так і Дюранті були

настільки добре обізнані з правилами
цієї гри, що їх удостоїли ще до почат-
ку Голодомору інтерв’ю з самим
Сталіним — Священним Граалем іно-
земної преси в Москві. Уманський
знав, як нагороджувати і карати іно-
земців. Можливо, саме завдяки цьому
пізніше він увійшов у вашингтонський
дипломатичний бомонд.

Лайонс, приїхавши до Москви
американським комуністичним підла-
бузником і перетворившись потім на
позбавленого ілюзій антикомуніста,
заплатив свою ціну. Його перекладач-
ка звернула його увагу на статтю в
«Молоті» — газеті, виданій у Ростові-
на-Дону й, очевидно, не призначеній
для очей іноземців, де повідомлялося
про депортації трьох українських ко-
зацьких станиць із Кубані. Через
дев’ять місяців після того, як він на-
писав про це, його попросили забира-
тися геть із СРСР.

У цей світ і потрапив молодий ан-
глійський соціаліст Малькольм Маг-
герідж, який одружився з племінни-
цею Сіднея і Беатріси Вебб, на яких
тоді буквально молилися у Радянсь-
кому Союзі за їхні заслуги у перетво-
ренні радянського експерименту на
ікону для західних соціалістів-інтелек-
туалів. Походячи з такого середови-
ща, юний Малькольм та його дружина
навіть продали свої меблі, впевнені,
що залишаться у Радянському Союзі,
про що Маггерiдж і написав в «Ман-
честер гардіан». Та після приїзду він
швидко зрозумів, що п’ятирічний план
не зовсім схожий на те, як його розпи-
сували. Ймовірно, перше уявлення
про те, у який паноптикум потрапив,
він отримав на прийомі у британсько-
му посольстві в Москві восени 1 932
року, де він сидів між апологетом Ра-

дянського порядку Анною-Луїзою
Стронг і Великим Дюранті,
найвідомішим іноземним кореспон-
дентом того часу, який щойно отри-
мав свого Пулітцера. Міс Стронг, пи-
ше Маггерідж у своїх мемуарах
«Хроніки витраченого часу», «була
огрядною жінкою з дуже червоним
обличчям, густим сивим волоссям, й
обличчя її виражало дурість настіль-
ки досконалу, що це додавало їй
своєрідної краси». Далі він пише:
«Дюранті, енергійний дотепний чо-
ловічок, був набагато більш супер-
ечливою особистістю; я би сказав, що
у Москві про нього говорили більше,
ніж про будь-кого іншого, принаймні
серед іноземців… У його будинку,
який я відвідав один чи два рази, жи-
ла така собі російська жінка Катя, у
якої, наскільки я знаю, був від нього
син. Я завжди насолоджувався його
товариством: у його безпринципності
було щось енергійне, живе до аб-
сурдності, що робило його постійну
брехню напрочуд захоплюючою. Ду-
маю, ніхто, навіть Луї Фішер, не
слідував кожному повороту і вигину
лінії партії так старанно, як він. В очах
Уманського він був непогрішний і його
постійно ставили всім нам у приклад.

Звичайно, у його матеріальних ін-
тересах було писати те, чого від ньо-
го хотіла радянська влада — що ко-
лективізація в сільському господар-
стві триває добре і ніде немає голоду,
що чистки виправдані, признання —
справжні, а судова процедура — без-
доганна. Завдяки такій поступливості,
настільки безглуздій і фальшивій, що
вона була об’єктом насмішок інших
кореспондентів і навіть Подольський
(радянський цензор. — Авт. ) кепку-
вав над ним, у Дюранті ніколи не бу-
ло проблем із житлом, візою чи отри-
манням інтерв’ю у кого він хотів».

Таку надслухняність режиму, на
позначення якого найчастіше викори-
стовували термін «тоталітаризм», бу-
ло прикрито позолотою об’єктивного
аналізу, певно, не без участі інтуїції:
він першим «зробив ставку на Сталі-
на», як він сам висловлювався, і йому
навіть належить честь винаходу сло-
ва «сталінізм» для позначення заро-
джуваної Системи, — крім того, його
завжди цікаво було читати, не кажучи
вже про те, щоб розмовляти з ним.
Він був найвідомішим іноземним ко-
респондентом свого часу; фешене-
бельна квартира у Москві, коханка, з
якою він справді прижив сина, схід-
ний слуга для куховарства і приби-
рання; він був у центрі світського жит-
тя іноземців у Москві і часто їздив за
кордон — як він казав, щоб нагадати
собі, що таке новини.

Водночас із якоюсь дивною щиро-
сердістю він сам визнавав себе апо-
логетом. У 1 980-х, досліджуючи Голо-
домор, я наткнувся у Національних
архівах США на вельми цікавий доку-
мент, меморандум такого собі А. В.

Кліфота, співробітника американсь-
кого посольства у Берліні, від 4 черв-
ня 1 931 року. Дюранті зайшов туди
продовжити термін дії свого паспор-
та. М-р Кліфот вважав, що для Дер-
ждепартаменту може бути цікавим
той факт, що журналіст, чиїм репорта-
жам так вірили, сказав йому, «що, за
узгодженням із „Нью-Йорк таймс“ і
радянською владою», його повідом-
лення відображають офіційний
погляд Радянського уряду, а не його
власний. Зазначимо, що консульсь-
кий чиновник вважав за особливо
важливе для свого начальства, що
фраза «за узгодженням із „Нью-Йорк
таймс“ і радянською владою» була
прямою цитатою. Ось за таку жур-
налістську прямоту Дюранті й отри-
мав Пулітцерівську премію в 1 932
році.

У світ московської журналістики,
світ, де кожному доводилося само-
стійно вирішувати моральну дилему,
позначену Лайонсом як «писати чи не
писати», приїхав такий собі Гарет
Джонс, перспективний юнак, який
вивчав російську мову, випускник
Кембриджа, радник із питань зовніш-
ньої політики тогочасного прем’єр-
міністра Великої Британії Девіда
Ллойд-Джорджа. У віці 25 років, у
1 930-му, він приїхав до СРСР, щоб
повідомити своєму роботодавцю про
те, що там відбувається. Його репор-
тажі вважали настільки чесними, що
їх публікувала лондонська «Таймс»
за підписом «Нотатки спостерігача».
Наступного року він повернувся й
опублікував кілька матеріалів під
власним іменем. Заробивши репу-
тацію своєю послідовністю у спробах
чесно докопатися до суті, у 1 932 він
написав правду про ситуацію з про-
довольством, про людей, які запиту-
вали: «Чи буде ще коли-небудь у нас
суп?»

До ранньої весни 1 933 про те, що
голод лютує на Україні та на Кубані,
де дві третини населення становили
українці, у Москві знали й іноземні
дипломати, й іноземні кореспонден-
ти, і навіть прості люди. У відповідь
на «викриття» Лайонса, що грунтува-
лися на регіональній радянській
пресі, іноземним кореспондентам за-
боронили їздити до району лиха. Роз-
питавши колег у Москві — зрозуміло,
на умовах, що їхні імена не будуть
згадані, — він вирішив, що варто по-
рушити заборону і купити квиток на
поїзд до цих місць як приватна особа,
що не заборонялося. Потрапивши ту-
ди, він знову використав свій про-
стий, але логічний метод — зійти з
поїзда та йти пішки, поки не пересвід-
чишся, що зійшов з уторованої доро-
ги, а потім почати розмовляти з міс-
цевими жителями.

Він провів там два тижні, пройшов
приблизно 40 миль, розмовляв із
людьми, ночував у їхніх хатинах і був
охоплений жахом від побаченого.
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Поспішно повернувшись до Москви і
залишивши Радянський Союз, Джонс
зробив першу зупинку у Берліні, де
йому вдалося дати прес-конферен-
цію і написати серію статей про тра-
гедію, яку він бачив на власні очі. «Я
пройшов через безліч сіл і два-
надцять колгоспів. Скрізь я чув плач:
„У нас немає хліба, ми поми-
раємо…“» («Манчестер гардіан», 30
березня 1 933).

Юний Маггерідж, якому випало
дожити до поважного віку і стати од-
ним із найшанованіших журналістів
ХХ століття, зробив приблизно те са-
ме — посилав свої повідомлення з
британською диппоштою, публікував
приблизно те саме раніше за Джонса,
але під анонімним підписом «Нотатки
спостерігача», і це навряд чи справи-
ло якесь враження, тому що його
оповідь була нічим не підтвердженим
репортажем невідомого спостерігача.
Зовсім інакше це звучало з вуст мо-
лодого містера Джонса, конфідента
прем’єр-міністрів і мільйонерів, люди-
ни, якій вдалося взяти інтерв’ю в
Гітлера і Муссоліні. Тут пан
Уманський та його начальство зіт-
кнулися з проблемою, яку не мож-
на було проігнорувати. Але у ра-
дянського чиновництва був козир у
запасі, здатний привести до тями
непокірних представників корпусу
іноземної преси у Москві, зараже-
них вірусом чесності, — при-
наймні, на час їхнього перебуван-
ня у СРСР.

За пару тижнів до того ГПУ
арештувало шістьох громадян Ве-
ликої Британії і кількох росіян за
обвинуваченням у промисловому
шпигунстві. Було оголошено, що го-
тується публічний суд. Це була
справжня новина. Одне — саджати
на лаву підсудних своїх громадян,
але звинувачувати білих людей, ан-
глійців, у шахрайстві — це вже щось
зовсім інше. Процес обіцяв стати про-
цесом століття, і всі кореспонденти
англомовного світу розуміли, що це
історія якраз така, за висвітлення
яких їм платять. Бути відрізаним від
інформації у такий момент — рівно-
сильне професійному самогубству.
Дилема «писати чи не писати» ніколи
ще не поставала так гостро.

Уманський чудово розумів ситу-
ацію, і Лайонс описав її так точно, що
переказ не потрібен: «Вибравшись із
Росії, Джонс зробив заяву, яка, як би
приголомшливо вона не звучала, бу-
ла не більше ніж резюме того, що йо-
му розповіли кореспонденти й іно-
земні дипломати. Щоб захистити нас
і, можливо, підвищити автентичність
своїх репортажів, він подав усе так,
неначе його набіги на українську
провінцію, а не наші бесіди, були
основним джерелом його інфор-
мації…»

Спростовувати Джонса було для
нас не більш приємним заняттям, ніж

роками підтасовувати факти на дого-
ду диктаторському режиму, але ми
його все ж спростували, одноголосно
і майже ідентичними лицемірними
фразами. Бідолаха Гарет Джонс, ма-
буть, невимовно здивувався, коли
факти, які він насилу з нас витяг, було
поховано під валом наших спросту-
вань.

Сцена зречення Джонса амери-
канським прес-корпусом і до сьогодні
живе у моїй пам’яті. Це було ввечері;
Костянтин Уманський, сама
люб’язність, погодився зустрітися з
нами у номері одного з кореспонден-
тів. Він знав, що він має стратегічну
перевагу перед нами через історію з
Метро-Вікерс. Він міг дозволити собі
бути люб’язним. Тоді ми вимушені бу-
ли підгравати чиновникам, і говорити
про голод було б професійним само-
губством. Ми довго торгувалися в
дусі джентльменського «ти — мені,
я — тобі», осяяні золотозубою усміш-
кою Уманського, і нарешті виробили
формулу спростування.

У досить інакомовних висловах,
щоб потішити нашу совість, ми визна-
ли, що чортів Джонс — брехун. Покін-
чивши з брудною справою, хтось за-
мовив горілку і закуски, Уманський
приєднався до святкування, і
компанія не розходилася до ранку.
Головний цензор був у такому приєм-
ному настрої, у якому я його не бачив
ні до, ні після. Тієї ночі він здійснив
велику справу для зміцнення більшо-
вицьких позицій.

Дюранті зайняв провідну позицію
у кампанії проти Джонса. 31 березня
1 933 року «Нью-Йорк таймс» надруку-
вала на 1 3 сторінці статтю, яку можна
було б вивчати на факультетах жур-
налістики як приклад майстерного
лавірування між правдою і брехнею.
Вона називається «Росіяни голодні,
але не помирають із голоду» і почи-
нається з викриття Джонса у
контексті, який прояснює все: «У роз-
пал дипломатичної дуелі між Великою
Британією та СРСР з приводу ареш-
тованих британських інженерів, в
американській пресі з’являється
„страхітлива історія“ із британського
джерела про голод у Радянському Со-
юзі, про „тисячі вже загиблих і мільйо-
ни, яким загрожує голодна смерть“».

Стаття, здавалося, розставила
все на місця. Британці сердиті, і то-
му навіть поверхневі спостереження
цього розумного, але зухвалого наїв-
ного юнака впали на благодатний
грунт. Такі «страшилки» з’являються
регулярно, а правда полягає у тому,
що становище справді важке, в
управлінні сільським господарством
справді були перекоси, і чиновники
Комісаріату сільського господарства,
які найбільше провинилися, отрима-
ли відповідне покарання. «Насправді
немає ні голоду, ні голодних смер-
тей, — пояснював Дюранті, — але
вельми поширені випадки смерті від
хвороб, викликаних недоїданням…
Якщо через кліматичні умови урожай
пропаде, як це було в 1 921 році,
Росії справді загрожуватиме голод.
Якщо ні — теперішні труднощі швид-
ко забудуть». Так, це, звісно, пояс-
нювало все — принаймні достатньо
для того, щоб США визнали Радян-
ський Союз у листопаді того самого
року. Більш того, на обіді, даному на

честь радянського
міністра закордонних
справ Максима Литвино-
ва у розкішному нью-
йоркському готелі «Уол-
дорф-Асторія», коли на-
став час віддати данину
Дюранті, оплески були та-
кими оглушливими, що
американський критик і
бонвіван Олександр Уол-
котт писав: «Справді,
складалося враження, що
визнали не тільки Росію,
а й Уолтера Дюранті».

Тоді як Дюранті так ак-
тивно публічно заперечу-

вав існування голоду, в приватних
бесідах він визнавав його цілком від-
верто. 26 вересня 1 933 року у при-
ватній розмові з Уїльямом Стрен-
джем, співробітником британського
посольства у Москві, він сказав:
«Цілком імовірно, що минулого року
в СРСР 1 0 мільйонів чоловік загину-
ли, прямо чи непрямо, через дефі-
цит продовольства». Маленькому
англійцю, здавалося, все сходило.
Але його подальша кар’єра стала
поступовим зануренням у бідність і
забуття. Його московська Катя лаяла
його за відсутність цікавості до
освіти їхнього сина і вимагала приси-
лати більше грошей. Він одружився,
будучи на смертному одрі, у вересні
1 957. Через тиждень, 3 вересня, він
помер від внутрішнього крововиливу,
ускладненого емфіземою легенів, у
віці 73 років. Про його сина більше
нічого не відомо.

Джонс спробував захистити себе
у листі до «Нью-Йорк таймс»; Маль-
кольм Маггерідж, виїхавши з СРСР,
відмовився написати листа на його
підтримку, хоч Джонс публічно хва-
лив анонімні статті Маггеріджа у
«Манчестер гардіан». Проте багато

ГАРЕТ ДЖОНС З ЛАМОЮ У МАНЬЧЖУРІЇ
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організацій, переважно правого
спрямування, взяли участь у спробах
розповісти світу про Голодомор
1 932—1 933 рр. , але протягом двох-
трьох років це питання відійшло на
задній план і було практично забуте.

Гарет Джонс і сам був спантели-
чений. У листі до товариша, який
мав намір поїхати до СРСР, Гарет
писав: «Шкода! Ти повеселишся,
дізнавшись, що маленький „Джонсь-
кий“, який і мухи не зачепить, удо-
стоївся честі потрапити до чорного
списку ОГПУ, і йому заборонено в’їзд
до Радянського Союзу. Я чув, що у
секретній поліцейській папці з моїм
іменем зберігається довгий список
моїх злочинів, у тому числі, як це не
смішно, шпигунство. Насправді,
Литвинов надіслав спеціальну теле-
граму з Москви до радянського по-
сольства у Лондоні, щоб вони як слід
поскаржилися на мене містеру
Ллойд-Джорджу».

Джонс і ті, хто підтримав його, бу-
ли поховані під вагою спростувань.
Один за іншим покидаючи Радянсь-
кий Союз, американські журналісти
писали книги про те, що бачили.
Маггерідж написав роман «Зима у
Москві» (1 934), у якому імена було
змінено, але було цілком зрозуміло,
хто є хто. Здається, як слід він за-
маскував тільки Джонса: персонаж,
списаний із нього, старший, він па-
лить і п’є, чого справжній Джонс не
робив. Здається, Маггерідж у своїх
мемуарах забув про того, хто на-
справді підняв історію українського
Голодомору під своїм власним іме-
нем. Можливо, він почувався трохи
винним за те, що у нього виявилося
менше хоробрості, ніж у валлійця,
якого вбили у Китаї в 1 935 році, мож-
ливо, щоб перешкодити йому роз-
повісти світу, що нова держава Ман-
чжоу-го не настільки чудове місце, як
хотіли це подати його японські спон-
сори.

А ось історія, чимось схожа на
історію Гарета Джонса. У 1 981 -му ін-
шого молодого 29-річного чоловіка,
який щойно отримав докторський
ступінь у Мічиганському університеті,
найняв Гарвардський Інститут
україністики для дослідження Голо-
домору. Через приблизно 1 0 років,
коли Комісія з Голодомору закінчува-
ла свою роботу, йому повідомили,
що стипендію, яку йому запропону-
вали на академічний рік, урізали до
одного семестру. Не маючи жодних
альтернатив, він погодився і на це.
«Ми чекали, що він відмовиться, але
він погодився», — сказали його ко-
лезі. Наступного року його запроси-
ли на рік до Іллінойського універси-
тету. Україно-американський фонд
готовий був пожертвувати мільйон
доларів, щоб цій людині надали ка-
федру. Проте тамтешні викладачі
російської і східноєвропейської
історії дали йому зрозуміти, що, хоч

гроші вони з радістю
візьмуть, кафедри йо-
му не бачити.

Невідомо, хто зі-
грав роль Уманського
у цьому конкретному
випадку і чи подавали
потім горілку, але ме-
тод батога і пряника
тут очевидний: доступ
до наукових джерел у
Москві проти заборони
на будь-які дослід-
ницькі проекти. У світі,
де деякі вчені підтасо-
вують факти у своїх
статтях і монографіях
не менш вправно, ніж
Дюранті, я маю вель-
ми сильну спокусу на-
писати свою «Зиму в
Москві», грунтуючись
на опублікованих ро-
ботах, чиїх авторів так
легко пізнати. Тому що
тим юнаком був я.
Але, на відміну від
Джонса, я знайшов
місце, де я живу, де
одружився з жінкою,
яку кохаю, де я можу
викладати і маю три-
буну, з якої мене час
від часу можуть почу-
ти.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
Не зважаючи на

пророцтва Дюранті,
українці не забули, що
сталося з ними у 1 933,
і через 70 років Украї-
но-Канадська асоціа-
ція громадянських
свобод і Всесвітній
конгрес українців за
підтримки інших про-
відних організацій
української діаспори
організували кам-
панію, щоб перегляну-
ти присудження Уолтеру Дюранті
Пулітцерівської премії з метою її ану-
лювання. Вони надіслали тисячі
листівок і листів до Пулітцерівського
комітету (Columbia University, 709
Journalism Building, 2950 Broadway,
New York, NY, USA 1 0027). «День»
пропонує читачам нашої газети
приєднатися до них (зрозуміло, пи-
сати слід англійською мовою). Тим
часом ми надсилаємо текст цієї
статті всім членам Пулітцерівського
комітету з надією, що це допоможе
їм прийняти рішення.

Вся історія із запереченням зло-
чинів режиму, якi обійшлися в мільй-
они життів, — одна з найсумніших в
історії американської вільної преси,
так само як Голодомор був, безумов-
но, найсумнішою сторінкою в історії
нації, чия поява на карті світу була
настільки несподіваною, що була на-
віть досить популярна книга англій-

ською мовою «Українці: неждана
нація». Та було б тільки справедли-
во, щоб цей народ, який так довго
ігнорували і який з’явився так не-
передбачено, висловив свою думку
щодо долі людини, яка виявилася
жертвою так само несподівано, всьо-
го лише за спроби чесно докопатися
до правди і розповісти про неї. За-
рубіжні українці хочуть, щоб перемо-
гла справедливість і в головного го-
нителя Джонса відібрали Пулітцерів-
ську премію, яка виглядає насміш-
кою над усіма мислимими ідеалами
журналістики. До них приєдналися
багато шанованих західних жур-
налістів. Хіба не правильно буде,
щоб на їхню підтримку прозвучав і
голос народу України, який
найбільше постраждав від подій, у
яких боротьба між правдою і
фальшивкою, між ідеалізмом і циніз-
мом настільки очевидна?

◙

Ілюстрація з сайту www.garethjones.org
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КУХЛИК
Дід приїхав із се-

ла, ходить по сто-
лиці.

Має гроші — не
мина жодної крамниці.

Попросив він:
— Покажіть кухлик той, що з

краю.
Продавщиця:
— Что? Чево? Я нє понімаю.
— Кухлик, люба, покажіть,

той, що збоку смужка.
— Да какой же кухлік здєсь,

єслі ето кружка.
Дід у руки кухлик взяв і на-

хмурив брови:
— На Вкраїні живете й не

знаєте мови.
Продавщиця теж була гостра

та бідова.
— У мєня єсть свой язик, ні к

чєму мнє мова.
І сказав їй мудрий дід:
— Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї ко-

рови:
Має, бідна, язика і не знає

мови.

«ОКО ЗА ОКО»

Сусід вискочив із хати, кри-
чить на хлопчину:

— За що свиню мою вдарив?
За що б’єш тварину? —

А хлопчина йому каже.
— Нехай знає, клята!
Це я за те, що ви п’яні били

мого тата.

«ЛЕЛЕКА»
Із родильного будинку по-

вернулась мати.
— Тобі, синку, — пита батько,

— сестру показати?
— А звідкіль вона взялася? —

сердиться хлоп’ятко.
— Нам приніс її лелека, —

фантазує татко.

Хлопчик дивиться спідлоба,
крутить головою.

— Звідкіля ж у нас лелеки
візьмуться зимою?

Всі лелеки полетіли в Афри-
ку далеку.

Краще, татку, ти спочатку
принеси лелеку.

«ДЕ БЕРУТЬСЯ ДІТИ»
— Де взялися ми? — онуки

спитали в бабусі.
А бабуся пояснила в старо-

виннім дусі:
— Тебе знайшли на капусті ,

тебе — в бараболі.
Тебе знайшли під вербою, те-

бе — на тополі.
Тебе знайшов на соломі біля

клуні татко…
— І тут раптом обізвалось

якесь онучатко:
— От сімейка, так сімейка!

Хоч тікай із дому.
Хоч би одне появилось на

світ по-людському…
«ЛАСКАВА ГОСПОДИНЯ»
Зайшов якось до знайомих

тенор знаменитий.
Стала його господиня ласка-

во просити:
— Заспівайте нам що-небудь

з «Кармен» чи з «Аїди»!
— Та вже ж пізно, — мнеться

тенор, — мабуть, сплять сусіди.
— І-і-і , — сказала господиня,

— зайва про це мова.
В них собака всю ніч виє, а

ми їм — ні слова.

«ТАЄМНИЦЯ МОЗКУ»
Кличе хлопець:
— Чуєш, татку!
— Чого тобі синку?
— Я знайшов у себе в книжці

цікаву картинку.
На картинці людський мозок.

Череп ніби знятий…
Так чого в людини мозок геть

увесь пом’ятий? —

Батько глянув, посміхнувся:
— Тут ясна картина.
Як народиться, синочку, на

цей світ людина,
То вправляють і вправляють

їй «мозга» потрошку,
Доки стане в неї мозок схо-

жим на гармошку.

«ЩО ТАКЕ БАЙКА»
Син-школяр читає книж-

ку.—Тату, таточку! — гука. —
Ось написано тут байка. Це

матерія така?
— Ні, то вірш, в якому можна

нісенітниці знайти,
Що свиня балака з дубом, як

оце зі мною ти.

«ПЕРШИЙ ЛИСТ»
Петя Коржик, той, що ходить

до другого класу,
Листа в село накарлякав

дядькові Панасу:
«Добрий день вам, дядьку й

тітко! Я ходжу до школи
І чув, що ви на тім тижні сви-

ню закололи.
Ми вас просимо у гості , тат-

ко, я і мати,
І всі разом на вокзалі будем

зустрічати.
Я вас перший на пероні між

людьми побачу:
Держіть в руках банку

смальцю і ногу свинячу».

«ТАТКОВА РАДІСТЬ»
Татко хвалиться синочком: —

Хто б мені повірив?
Три годочки, а вже знає всіх

тварин і звірів.
Тітка книгу товстелезну

дістає із шафи.
— Що оце? — кива на зебру.

—- Це такі зирафи.
— А оце? — осла підносить.
— Це таке лосатко.
— А оце? — на мавпу тиче.
А оце мій татко!
◙

Павло ГЛАЗОВИЙ — один з найпопулярніших українських гумористів. Його вірші
додають людям настрою, допомагають побачити в житті більше світлого, радісного,
стати добрішими. Навіть назви книжок Павла Глазового досить чітко
характеризували їх зміст: «Смійтесь друзі, на здоров`я», «Щоб вам весело було»,
«Весела розмова», «Хай вам буде весело». Гуморески Павла Глазового входили до
репертуару народних артистів України Андрія Сови, Анатолія Паламаренка,
Валентина Дуклера, Анатолія Литвинова, Ніни Крюкової, Володимира Калашникова
та багатьох інших майстрів сміху. Поет, який любив веселий здоровий сміх, був
щасливий від того, що пише простим людям. Іскристий гумор поета часто носив
характер народного анекдоту. Але від того він не лише не губив щирої народної
любові, а навіть став ще за життя легендою. Вже багато років читачі різних поколінь
із захопленням читають гуморески Павла Глазового, кожний знаходячи у його
творчості щось своє. Притаманні поету любов до рідної землі, до свого народу,
вболівання за українську мову, українське мистецтво, донесені до людей в
гумористичній формі допомогають їм переосмислити своє буття. Різноманітні теми
гуморесок Павла Прокоповича Глазового: про школу і про село, про вчителів, про
студентів, про жінок, тобто про життя.

● УІВАНА-СМІХОВАНА Павло ГЛАЗОВИЙ
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До Дніпропетровська Любко Де-
реш завітав з презентацією своєї
нової книги — алхімічного роману
«Голова Якова». Поціновувачи
творчості пана Дереша давно вже
чекали на його нову книгу, але їй
передувала цікава історія. За сло-
вами самого автора: «За царя Горо-
ха, коли людей було трохи, роман
„Голова Якова“ носив назву „Як ста-
ти Богом і не заплакати“. Тоді я ще
не знав, що цей роман стане для
мене однією з найзапекліших (і
найтриваліших) робіт над літера-
турним твором. За п’ять років, поки
писався роман, я встиг зненавидіти

літературу, простити їй все і знову
полюбити, заблукати у власному
творінні і щасливо віднайтися,
врешті, розчинити готовий уже ро-
ман „Як стати Богом…“ у кислоті і
випити, у найкращих традиціях 60-
х, цю юшку до дна. Рукописи хоч і
не горять, зате добре розчиняють-
ся».

Неозброєним оком помітно, як
сильно змінився письменник за ці
роки, від часу написання свого
«культового „Культу“». Любко Де-
реш подорослішав у людському ро-
зумінні, і безперечно, вийшов на
новий виток творчості.

Сюжет роману «Голова Якова»
розгортається навколо геніального
композитора Якова. Він отримує від
свого брата, політтехнолога, нез-
вичну пропозицію — створити гімн-
симфонію до відкриття Єв-
ро—201 2. Темні отці, які стоять за

цим замовленням, впевнені, що ли-
ше йому під силу створити музику,
що буде прологом до мелодії Апо-
каліпсису.

Роман пронизаний пошуком
свого «я», кризою та її подоланням.
На прес-конференції автор роз-
повів, що книга народилась з при-
ватного замовлення. Але потім, за-
мовлення та думки автора розій-
шлись — так і народилась книга
«Голова Якова».

На прес-конференцію автор не
запізнився, зовсім не відчувалось
напруження від того, що це широ-
ко відомий сучасний український

письменник. Приємний, ввічли-
вий, позитивний — таким було
певно у всіх перше враження.
Любко Дереш розповів, що за всі
ці довгі роки літературного мов-
чання він «утвердився у тому,
що Бог є. Бог є всеохоплююче,
що вміщує у себе все живе» .
Сам автор намагається слідувати
християнським канонам, радить
всім, хто займається творчістю
розуміти, що творчість — не для
себе. Її задача — ділитися, а от
грати у саморефлексуючі ігри не
потрібно. Сам автор зараз вивчає
ведичну культуру, читає Біблію, а
от українську літературу ні —
брак часу, та й начитався вже ба-
гато. На питання із залу, як він
ставиться до інших релігій , автор,
не замислюючись відповів, що
Бог один, а усі релігі ї мають чоти-
ри спільні основи — аскетизм, чи-

стота, милосердя та справедли-
вість.

Сьогоднішня аудиторія Дереша
подорослішала разом з ним. Це
люди, які вже закінчили вищі на-
вчальні заклади, ступили в доросле
життя. Але є і цікавий сегмент чи-
тачів — ті, кому за 50. Через його
книжки вони намагаються зрозуміти
сучасне покоління.

Так вже сталося, що на прес-
конференції переважною більшістю
аудиторії були дівчата — чи то у
журналістики жіноче обличчя у Дні-
пропетровську, чи просто справа у
тому, хто був гостем. Але по закін-
ченню, звичайно, виникло бажання
взяти автограф чи сфотографува-
тись. Журналіст повинен тамувати
емоції, але мушу сказати, що для
мене це було важко. Близько 6
років я читаю книжки Любка Дере-
ша, перечитую їх і беззаперечно
можу сказати, що це мій улюблений
письменник (у моєму літературно-
му серці йому поступається лише
несамовитий француз Фредерік
Бегбедер). Тому я ледь вичавила з
себе питання на прес-конференції,
бо дуже важко працювати, коли ро-
бота вже не є просто роботою. І
серце зрадницьки скакало у грудях,
коли я підійшла аби зробити фото
напам’ять. У руках в мене був
примірник книги «Голова Якова»
(зачитаний вже тричі). Я наважи-
лась: «Пане Дереш, а не могли б
ви книгу підписати?» — «Так,
звичайно. Нагадайте, як ваше
ім’я?» — «Дарина…» — пан Де-
реш на секунду затримав на мені
погляд, а потім почав писати —
«Дуже дякую!» — «Дякую, що чи-
таєте мої книги». (В голові мої
думки аплодували стоячи! ! ! Що са-
ме написав мені мій літературний
Бог, нехай залишиться моїм особи-
стим приємним спогадом).

***
Вже ввечері у галереї «Чорна

Ящірка» відбувся своєрідний му-
зичний перфоманс-Презентація но-
вої книги, читання під музичні
обробки епохи відродження та су-
часні електронні композиції.
Впевнено можу сказати, що жителі
Дніпропетровська вже чекають на
нову книгу та ще одну зустріч, яка
дарує виключно позитивні емоції.

◙

ЛЮБКО ДЕРЕШ: «Я ДУЖЕ
ДАЛЕКИЙ ВІД БЕГБЕДЕРА, АЛЕ Є
ЩОСЬ ПАСКУДНЕ У НАС ОБОХ»

Дарина СУХОНІС-БУТКО
KICANOKIA@I.UA —
якщо ви хочете поговорити
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ЗАСІДАННЯ СВЯЩЕННОГО

СИНОДУ

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ

ЦЕРКВИ

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

від 1 3 травня 201 2 року під головуванням Святійшого Па-
тріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА

СЛУХАЛИ:
Доповідь преосвященного Епіфанія, архієпископа Перея-

слав-Хмельницького і Бориспільського, голови організаційного
комітету, про відзначення ювілеїв 50-ліття архієрейської хіротонії
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і 45-ліття йо-
го служіння на Київській кафедрі.

ДОВІДКА:
4 лютого 201 2 р. виповнилося 50 років з дня архієрейської

хіротонії Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Та-
кож 1 4 травня 2011 р. виповнилося 45 років служіння Святійшо-
го Патріарха Філарета на Київській кафедрі.

З цієї нагоди Священний Синод УПЦ Київського Патріархату
вирішив провести 4—5 лютого 201 2 року в Києві загальноцерков-
ні урочисті заходи та богослужіння і утворив відповідний ор-
ганізаційний комітет на чолі з преосвященним Епіфанієм, архіє-
пископом Переяслав-Хмельницьким і Бориспільським.

З нагоди подвійного ювілею в січні 201 2 р. у Видавничому
відділі Київської Патріархії вийшли друком спеціальні видання
— фотоальбом «Українська Православна Церква Київській Па-
тріархат» українською та англійською мовами, а також трьохтом-
ник «Архієрейське служіння Патріарха Філарета».

З приводу подвійного ювілею Указом Патріарха Київського і
всієї Руси-України за працю з розбудови Помісної Православної

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Звертаємося до вас з приводу тієї загрози, яка продовжує нависати

над Українською Церквою і державою у зв’язку з триваючими намагання-
ми Московського Патріарха Кирила фактично позбавити вашу Церкву не-
залежності і самостійності в управлінні. Нагадуємо, що 4 березня ц.р. Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України вже звертався до вас з цього приво-
ду. Священний Синод повністю підтримує звернення свого Предстоятеля,
який закликає вас не допустити внесення змін до Статуту УПЦ (МП), які
би привели до втрати нею незалежності в управлінні.

У відповідь на це звернення за кілька днів тодішній керуючий справа-
ми УПЦ (МП) архієпископ Митрофан (Юрчук) опублікував офіційний ко-
ментар, в якому запевняв, що будь-які зміни до Статуту будуть вноситися
лише після загального обговорення їх всією повнотою УПЦ (МП) та не бу-
дуть мати на меті втрату її незалежності в управлінні.

Однак за наявною у нас достовірною інформацією голова статутної
комісії митрополит Іларіон (Шукало) вже після згаданих подій відвідував з
конфіденційним візитом Москву, де під час зустрічі з Московським Па-
тріархом отримав від останнього пропозицію «привести Статут УПЦ у від-
повідність до Статуту РПЦ». В обмін на виконання пропозиції патріарха
митрополит Іларіон сподівається на підтримку Московською патріархією
висування його кандидатури на посаду Предстоятеля УПЦ (МП), – після
смерті або відставки митрополита Володимира (Сабодана).

Один з варіантів такого «приведення у відповідність» передбачає
перетворення нинішньої єдиної структури УПЦ (МП) у кілька митропо-
личих округів – за прикладом таких округів у Росії. Таким чином за цими
планами Київська Митрополія УПЦ (МП) з керівної структури повинна
перетворитися лише в одну з українських митрополій Московського Па-
тріархату – поряд з Одеською, Донецькою та кількома іншими митро-
поліями. Всі ці митрополії будуть напряму підпорядковуватися Московсь-
кому патріарху, а роль Київського Митрополита буде зведена приблизно
до ролі Екзарха Московського Патріархату, як це було за часів СРСР.

Така фактична ліквідація УПЦ (МП), як єдиної структури, та позбав-
лення її статусу незалежності і самостійності в управлінні остаточно пере-
творили би вашу Церкву на маріонетку в руках російської церковної і дер-
жавної влади – тієї влади, яка не приховує свого ворожого ставлення до
державної незалежності України та прагне за будь-яку ціну повернути
наш народ до покірності Кремлю.

Також втрата УПЦ (МП) нинішнього статусу відсунула би на невизна-
чений час подолання церковного розділення та утворення в Україні єди-
ної Помісної Православної Церкви.

Бог благословив бути нашому народу незалежним. Але від кожного з
нас залежить, чи складемо ми нинішній іспит на зрілість і чи достойні ми
дарованої Богом свободи.

Тому заради блага Православ’я, заради торжества правди і заради
досягнення у майбутньому церковної єдності не допустіть, дорогі влади-
ки, отці, брати і сестри, щоби лукавством і оманою Москва відібрала у ва-
шої Церкви навіть ту неповну свободу, яку вона зараз має!

Користуючись нагодою ми хочемо висловити радість з приводу поліп-
шення стану здоров’я митрополита Володимира (Сабодана), який послі-
довно намагається відстоювати незалежність УПЦ (МП) в управлінні та
сприяти покращенню відносин між вашою Церквою і Київським Патріарха-
том. Ми підносимо молитви за здоров’я владики Володимира та бажаємо
йому довголіття і благодатної допомоги Божої у подальшому звершенні
служіння Церкві.

За дорученням Священного Синоду,
з любов’ю у Христі Воскреслому –

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї Руси-України

ЗВЕРНЕННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ
УкраїнськоїПравославноїЦерквиКиївського Патріархатудо

архієреїв, духовенствата вірних

УкраїнськоїПравославноїЦеркви (Московського Патріархату)

(ухвалене  на засіданніСвященного Синоду  13травня2012 р.)

Преосвященнівладики, всечесніотці, дорогібрати ісестри!

продовженняна 2 стр.
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НАША ЦЕРКВА — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

Української Церкви всі архієреї УПЦ Київського Патріарха-
ту були відзначені нагородами — ряд архієпископів і єпи-
скопів були піднесені відповідно до сану митрополита і архіє-
пископа, інші архієреї були відзначені орденами Київського
Патріархату.

3 лютого 201 2 року в приміщенні Київської Патріархії від-
булася прес-конференція Святійшого Патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета, присвячена ювілею, на яку
зібралася велика кількість представників ЗМІ.

4 лютого 201 2 р. в Національній опері України відбула-
ся урочиста Академія. Зал опери, що вміщає понад тисячу
глядачів, був вщент заповнений — привітати свого Предсто-
ятеля з подвійним ювілеєм прийшли єпископат Київського
Патріархату, духовенство та миряни, представники наукової
та творчої інтелігенції, політичні та громадські діячі. Серед
почесних гостей був присутній Глава Української Греко-Ка-
толицької Церкви Верховний Архієпископ Святослав Шевчук.

Урочисте дійство розпочалося з «Молитви за Україну»
у виконанні Національного хору ім. Г. Верьовки. Вів програ-
му народний артист України Василь Ілащук.

На сцені Національної опери Українського Патріарха
привітали члени Священного Синоду Київського Патріарха-
ту, від імені яких святкову адресу оголосив митрополит
Львівський і Сокальський Димитрій. Також від Синоду в да-
рунок Предстоятелю було піднесено квіти й панагію.

Зі словами поваги й вітання до Патріарха Філарета звер-
нулися Президенти України Леонід Макарович Кравчук
(1 991—1 994) та Віктор Андрійович Ющенко (2005—201 0).
Від імені комітету Верховної Ради України з питань культу-
ри та духовності вітання виголосив його голова, народний
депутат Володимир Яворівський. Ведучий також оголосив
про вітання на адресу Предстоятеля Київського Патріарха-
ту від Президента України і Міністерства культури України,
які зранку були передані у Патріаршій резиденції міністром
Михайлом Кулиняком.

Від імені Президента Грузії Михаїла Саакашвілі вітання
Святійшому Владиці зачитав віце-прем’єр Уряду Грузії з пи-
тань євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе, а пер-
ший заступник голови міської Ради Мамука Ахвледіані від
Мерії Тбілісі передав подарунок — іменну панагію із зобра-
женням Пресвятої Богородиці, виконану в традиційній гру-
зинській техніці перетинкової емалі.

Від імені єпископату, духовенства та духовних навчальних
закладів Святійшому Патріарху було піднесено корзини з квітами.

Після цього Патріарх Філарет звернувся до присутніх з
годинною промовою, в якій окреслив шлях свого архієрейсь-
кого служіння, ті труднощі, з якими довелося стикатися
Церкві у радянські часи, а також виклики, які постали перед
нею в новітній період державної незалежності України. Про-
мова Предстоятеля неодноразово переривалася аплодис-
ментами.

У другій частині урочистої Академії відбувся концерт, пі-
сля якого учасники та почесні гості були запрошені на прий-
няття.

Після урочистої Академії в Національній опері України
святкові заходи продовжилися богослужінням у Володимир-
ському патріаршому кафедральному соборі Києва. Неділь-
не Всенічне бдіння очолив Предстоятель, Святійший Па-
тріарх Філарет, якому співслужив єпископат та представни-
ки духовенства.

5 лютого 201 2 р., в неділю, у Володимирському соборі
Святійший Владика у співслужінні сорока архієреїв звер-
шив Божественну літургію, після якої було відправлено по-
дячний молебень. Потім від імені Священного Синоду Київ-
ського Патріархату і всіх присутніх на богослужінні до Пред-
стоятеля зі словами вітання звернувся архієпископ Перея-
слав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній, ректор КПБА.

На знак поваги та спільної молитви владика Епіфаній
підніс Патріарху корзину квітів і просфору.

Зі словом-відповіддю до присутніх звернувся Святійший
Патріарх Філарет.

Урочисте богослужіння завершилося уставним много-
літтям, яке піднесено співав весь собор.

У Синодальній залі Київської Патріархії Святійшого Па-
тріарха Філарета від імені Предстоятеля Чорногорської Пра-
вославної Церкви Блаженнійшого Митрополита Михаїла
привітав керівник Департаменту зовнішніх церковних від-
носин архієпископ Которський Симеон. Владика вручив Па-
тріарху Філарету орден Святого Хреста, як знак поваги Чор-
ногорської Церкви до Церкви Української та особисто до її
Предстоятеля.

Ввечері від імені Київського Патріарха відбулося урочисте
прийняття, на якому були присутні єпископат, духовенство, дер-
жавні та громадські діячі, народні депутати України, представ-
ники наукової й творчої інтелігенції, дипломатичного корпусу.

Від імені всіх присутніх до Святійшого Патріарха Філа-
рета зі словами вітання звернувся секретар Священного
Синоду, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

Потім з промовою виступив Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет. Далі відбулося невимуше-
не спілкування, яке своїми виступа-
ми прикрасили перша скрипка
України Антоніна Мінаєва та хоро-
вий колектив «Орфей». Численні
гості мали можливість особисто
привітати Патріарха з подвійним
ювілеєм та висловити йому свої
найщиріші побажання.

До ювілею Патріарха під егідою
оргкомітету було підготовлено два
відеофільми: «Похвала Патріарху»
та «Архітектура єднання». У спів-
праці з Інформаційним управлінням
на 1 Національному каналі та теле-
каналі «Київ» вийшла програма-ін-
терв’ю «В гостях у Дмитра Гордо-
на» за участю Патріарха Філарета.
Інтерв’ю з Предстоятелем Київсь-
кого Патріархату з нагоди ювілею
також були показані телеканалами
«1 +1 » і «5 канал».

Українське бароко в Росії— Старочеркаск.

● УКРАЇНА —ПОБОЖНИЙКРАЙ
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Звертаємося до вас з приводу тієї загрози, яка продовжує нависати

над Українською Церквою і державою у зв’язку з триваючими намагання-
ми Московського Патріарха Кирила фактично позбавити вашу Церкву не-
залежності і самостійності в управлінні. Нагадуємо, що 4 березня ц.р. Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України вже звертався до вас з цього приво-
ду. Священний Синод повністю підтримує звернення свого Предстоятеля,
який закликає вас не допустити внесення змін до Статуту УПЦ (МП), які
би привели до втрати нею незалежності в управлінні.

У відповідь на це звернення за кілька днів тодішній керуючий справа-
ми УПЦ (МП) архієпископ Митрофан (Юрчук) опублікував офіційний ко-
ментар, в якому запевняв, що будь-які зміни до Статуту будуть вноситися
лише після загального обговорення їх всією повнотою УПЦ (МП) та не бу-
дуть мати на меті втрату її незалежності в управлінні.

Однак за наявною у нас достовірною інформацією голова статутної
комісії митрополит Іларіон (Шукало) вже після згаданих подій відвідував з
конфіденційним візитом Москву, де під час зустрічі з Московським Па-
тріархом отримав від останнього пропозицію «привести Статут УПЦ у від-
повідність до Статуту РПЦ». В обмін на виконання пропозиції патріарха
митрополит Іларіон сподівається на підтримку Московською патріархією
висування його кандидатури на посаду Предстоятеля УПЦ (МП), – після
смерті або відставки митрополита Володимира (Сабодана).

Один з варіантів такого «приведення у відповідність» передбачає
перетворення нинішньої єдиної структури УПЦ (МП) у кілька митропо-
личих округів – за прикладом таких округів у Росії. Таким чином за цими
планами Київська Митрополія УПЦ (МП) з керівної структури повинна
перетворитися лише в одну з українських митрополій Московського Па-
тріархату – поряд з Одеською, Донецькою та кількома іншими митро-
поліями. Всі ці митрополії будуть напряму підпорядковуватися Московсь-
кому патріарху, а роль Київського Митрополита буде зведена приблизно
до ролі Екзарха Московського Патріархату, як це було за часів СРСР.

Така фактична ліквідація УПЦ (МП), як єдиної структури, та позбав-
лення її статусу незалежності і самостійності в управлінні остаточно пере-
творили би вашу Церкву на маріонетку в руках російської церковної і дер-
жавної влади – тієї влади, яка не приховує свого ворожого ставлення до
державної незалежності України та прагне за будь-яку ціну повернути
наш народ до покірності Кремлю.

Також втрата УПЦ (МП) нинішнього статусу відсунула би на невизна-
чений час подолання церковного розділення та утворення в Україні єди-
ної Помісної Православної Церкви.

Бог благословив бути нашому народу незалежним. Але від кожного з
нас залежить, чи складемо ми нинішній іспит на зрілість і чи достойні ми
дарованої Богом свободи.

Тому заради блага Православ’я, заради торжества правди і заради
досягнення у майбутньому церковної єдності не допустіть, дорогі влади-
ки, отці, брати і сестри, щоби лукавством і оманою Москва відібрала у ва-
шої Церкви навіть ту неповну свободу, яку вона зараз має!

Користуючись нагодою ми хочемо висловити радість з приводу поліп-
шення стану здоров’я митрополита Володимира (Сабодана), який послі-
довно намагається відстоювати незалежність УПЦ (МП) в управлінні та
сприяти покращенню відносин між вашою Церквою і Київським Патріарха-
том. Ми підносимо молитви за здоров’я владики Володимира та бажаємо
йому довголіття і благодатної допомоги Божої у подальшому звершенні
служіння Церкві.

За дорученням Священного Синоду,
з любов’ю у Христі Воскреслому –

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї Руси-України

У другу неділю травня у Громаді
Святого Андрія Первозваного,
Блумінгдейл українська спільнота
вшанувала ДЕНЬ МАТЕРІ .

Після Божествен-
ної Літургії вірні моли-
лилися під час подяч-
ного Молебня за всіх
Матерів Громади Свя-
того Андрія і всіх
Українських Матерів. Многоліттям
ВСІМ УКРАЇНСЬКИМ МАТЕРЯМ за-
вершено моління в храмі Святого Ан-
дрія і після цілування Хреста всі при-
сутні Матері і жінки отримали черво-
ну троянду.

Перед початком трапези, приго-
товленою братчиками Святого Андрія
на чолі з паном Тарасом Коновалом
було освячено МАЙДАНЧИК ДЛЯ
ДІТЕЙ, який був споруджений за кня-
жий дар в сумі $20 тисяч доларів від
пані Наталки Яресько.

У своєму листовому привітанні
пані Наталка Яресько підкреслила,
що її батьки бл. п. Іван Яресько та
пані Марія Яресько наголошували,
що Церковна Громада Святого Ан-
дрія була і завжди мусить бути дру-
гою домівкою для українських дітей.

І відтепер наші діти матимуть
більше заохочення відвідувати по-
сілість Святого Андрія.

Ми висловлюємо нашу щиру вдяч-
ніст пані Наталці Яресько за такий
важливий внесок у розбудові Грома-
ди Української Православної Церкви
Київського Патріархату в США.

У новозбудованій церковній залі
Голова Уряду п. Іван Яресько
привітав всіх Матерів і прочитав лист
від своєї сестри з України пані Натал-
ки Яресько.

Дітки школи Українознавства під-
несли букет троянд пані добродійці
Валентині, а пані добродійка, від
імені Сестрицтва Святої Софії, вру-
чила букет квітів пані Марії Сущенко,
яку сестриці одноголосно обрали
МАТІР РОКУ, за відданість і жертвен-
ність Помісній Українській Право-
славній Церкві Київського Патріарха-
ту.

Пані Ірина Черняхівська, одна з
учительок школи Українознавства
присвятила багато часу і терпіння у
вивченні поезії в честь Матері. Всі
діти вміло і відважно, по черзі, чітко
вимовляли слова поезії, яка закінчи-
лася козацьким многоліттям, а всі
присутні нагородили виконавців ряс-
ними оплесками.

Дитячий колектив хористів, за
старанням пана Івана Яресько
проспівали три українські пісні.

Найменші танцюристи гуртка
«МЕТЕЛИКИ» (перший ряд на знім-
ку) під керівництвом пана Івана Ша-
леви виконали народний танець.

Пан Євген Літвінов на вищому
рівні вишколив старших дітей у вико-
нанні «Гопака».

І як завжди, молоді-зірки дівчат-
ка-тріо соловейків: Лана Фенканин,
Софійка і Галина Коновал проспіва-
ли декілька мелодій, а під час співу
«ТЕБЕ РІДНИЙ КРАЮ ДО БОЛЮ КО-
ХАЮ…» було замітно, у декого з при-
сутніх, сльози на очах.

Українська громада, з великим
задоволенням і приємною не-
сподіванкою, нагородили всіх учас-
ників гучними і довгими оплесками.

ДО РЕЧІ : Всі строї учасників по-
шиті панями Лідою Коновал та Гали-
ною Фенканин, як також і іншими жін-
ками- матерями учасників школи
Українознавства. Пані Коновал і пані
Фенканин були нагороджені букета-
ми квітів за їхню корисну і наполегли-
ву працю в розвитку танцювального
ансамблю.

Честь і хвала всім тим, що люб-
лять свою Церкву та свою Батьківщи-
ну. На закінчення урочистостей в
ДЕНЬ МАТЕРІ , прот. Віктор Полярний
звернувся до присутніх:

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дорогі брати і сестри!
Немає нічого вищого, немає нічо-

го приємнішого, немає нічого

щирішого, як те рідне слово МАМА.
Ми переконуємося з Христової

науки, що саме жінка-мама виявила
своїм лагідним материнським серцем

свою любов до Хри-
ста.

Роля жіноцтва в
нашій Церкві завжди
була тим наріжним
каменем, який непо-

хитно тримає всю структуру не тіль-
ки церковного, а і родинного життя.

Перший і найбільш ясний момент
світлого Воскресіння Христового
зв’язаний з лагідними й щирими жін-
ками. Хто ж, як не жінки стояли коло
розп’ятого Христа і разом з Ним
переносили Його муки і Його стра-
ждання.

Хто ж, як не Мати журиться як на-
годувати і як вдіти родину. Хто ж, як
не Мати дбає про здоров’я всієї ро-
дини — і хто ж, як не Мати ночей не
досипає.

За ввесь час історії людства МА-
ТИ була й є основою, опорою і захи-
стом родинного життя. Всі члени сім’ї
вимагають від Матері непохитної
віри, почуття безмежної любови і
звертаються до неї за порадами,
розділюють з нею свої успіхи і своє
горе.

На плечах Матері лежить
найбільша відповідальність не тіль-
ки родинного, а і громадського життя.

Мати це є найдорожчий скарб
світу, бо все залежить від матері: ви-
ховання дітей, матеріальне і духовне
забезпечення родини.

Громада Святого Андрія й Поміс-
на Українська Православна Церква
Київського Патріархату, на чолі із

З ДНЕМ МАТЕРІ!

● ВІСТІ З ДІАСПОРИ

НА ЗНІМКУ УЧАСНИКИ ШКОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА

ТАНЦЮВАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ВОДОГРАЙ»
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Синод УПЦ КП, який відбувся 1 3
травня, заслухав Патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета про за-
грози, які виникають для Православ-
ної Української Церкви і для держав-
ності України у зв’язку зі спробами Мо-
сковської Патріархії фактично позба-
вити УПЦ (МП) незалежності і само-
стійності в управлінні.

Як йдеться у журналі No1 6 Сино-
ду, з того часу, як Патріарх Кирил (Гун-
дяєв) став Московським Патріархом,
керівництво РПЦ не полишає нама-
гань фактично позбавити УПЦ (МП)
статусу незалежності і самостійності в
управлінні.

Як пояснили в УПЦ КП, з одного
боку такі намагання обумовлені влас-
ним прагненням Патріарха Кирила зо-
середити у своїх руках всю повноту
влади в РПЦ – на перешкоді чому
стоїть статус незалежності УПЦ (МП)
в управлінні, адже вона, складаючи
близько половини структури РПЦ, на-
пряму не підпорядкована Московській
патріархії. З іншого боку, такі намаган-
ня продиктовані інтересами Російсь-
кої держави, керівництво якої робить
все для того, щоби повернути Україну
в залежність від Росії.

Як наголошують в УПЦ КП, хворо-
ба Глави УПЦ (МП) Митрополита Во-
лодимира (Сабодана) активізувала дії
Московської Патріархії, спрямовані на
досягнення зазначеної вище мети шля-
хом внесення змін до Статуту УПЦ
(МП).

В УПЦ КП не мають сумніву, що
позбавлення УПЦ (МП) статусу неза-
лежності і самостійності в управлінні

перетворило би цю конфесію у фак-
тичну маріонетку в руках російської
церковної і державної влади. З цього
приводу єрархія УПЦ КП прийняла
Звернення Священного Синоду УПЦ
Київського Патріархату до архиєреїв,
духовенства та вірних Української Пра-
вославної Церкви (Московського Па-
тріархату), в якому розкриває сутність
планів Московської Патріархії та прав-
диві наслідки спроб «привести Статут
УПЦ у відповідність до Статуту РПЦ».

Єпископат УПЦ КП закликає єпи-
скопат УПЦ (МП) не допустити внесен-
ня змін до Статуту УПЦ (МП), які би
привели до втрати нею незалежності
в управлінні.

Як наголошують в УПЦ КП, за
наявною у них інформацією голова
статутної комісії митрополит Іларіон
(Шукало) відвідував з конфіденційним
візитом Москву, де під час зустрічі з
Московським Патріархом отримав від
останнього пропозицію «привести Ста-
тут УПЦ у відповідність до Статуту
РПЦ». В обмін на виконання пропо-
зиції патріарха митрополит Іларіон
сподівається на підтримку Московсь-
кою патріархією висування його кан-
дидатури на посаду Предстоятеля УПЦ
(МП), – після смерті або відставки мит-
рополита Володимира (Сабодана).

В УПЦ КП попереджають духовен-
ство УПЦ КП, що «один з варіантів та-
кого «приведення у відповідність»
передбачає перетворення нинішньої
єдиної структури УПЦ (МП) у кілька
митрополичих округів – за прикладом
таких округів у Росії. Таким чином за
цими планами Київська Митрополія

УПЦ (МП) з керівної структури повин-
на перетворитися лише в одну з
українських митрополій Московського
Патріархату – поряд з Одеською, До-
нецькою та кількома іншими митро-
поліями. Всі ці митрополії будуть
напряму підпорядковуватися Мо-
сковському патріарху, а роль Київсь-
кого Митрополита буде зведена при-
близно до ролі Екзарха Московського
Патріархату, як це було за часів СРСР.
Така фактична ліквідація УПЦ (МП), як
єдиної структури, та позбавлення її
статусу незалежності і самостійності в
управлінні остаточно перетворили би
вашу Церкву на маріонетку в руках
російської церковної і державної вла-
ди – тієї влади, яка не приховує свого
ворожого ставлення до державної не-
залежності України та прагне за будь-
яку ціну повернути наш народ до покір-
ності Кремлю. Також втрата УПЦ (МП)
нинішнього статусу відсунула би на не-
визначений час подолання церковно-
го розділення та утворення в Україні
єдиної Помісної Православної
Церкви».

В УПЦ КП закликали співбратів з
УПЦ (МП): «Заради блага Православ’я,
заради торжества правди і заради до-
сягнення у майбутньому церковної єд-
ності не допустіть, дорогі владики, от-
ці, брати і сестри, щоби лукавством і
оманою Москва відібрала у вашої
Церкви навіть ту неповну свободу, яку
вона зараз має!» Синод УПЦ КП також
висловив радість з приводу поліпшен-
ня стану здоров’я Митрополита Воло-
димира (Сабодана).

http://risu.org.ua/

В УПЦ КП ПОЯСНИЛИ ЄПИСКОПАТУ УПЦ, ЯКА ЗАГРОЗА ЙДЕ ВІД РПЦ
І ПАТРІАРХА КИРИЛА

● ЖИТТЯУПЦКП

Святійшим Патріархом Філаретом
щиро вітає всіх українських Матерів,
які освітлюють й звеселюють своєю
відданістю і любов’ю наше церков-
не відродження.

Ідіть же, Дорогі Матері, непохит-
но до правди, до світла й волі по
цім радісним шляху відродження
нашої Святої Церкви. Цим шляхом
ішов Ісус Христос і на цім шляху
Воскреслий Господь Бог наш
привітав жінок мироносиць Своїм
радісним Воскресінням.

Ми висловлюємо нашу щиру і
сердечну подяку всім учасникам
сьогоднішнього свята, а зокрема,
дякуємо діткам, які так вміло приго-
товилися, щоб вшанувати своїх ма-
терів.

Школа Українознавства, танці і
співи згуртовують нашу молодь на-

вколо джерела любови до своєї
Рідної Церкви та Матері України.

Дякуємо вчителям Школи
Українознавства за організацію, де-
кламації, співи і участь у вшанову-
ванні Дня Матері.

Дякуємо пану Євгенію Літвінові
та пану Іванові Шалева за кропітли-
ву працю у навчанні танців.

Дякуємо братчикам Святого Ан-
дрія за приготування сьогоднішньої
смачної трапези.

Дякуємо Управі Громади Свято-
го Андрія, на чолі з п. Івасьом Яре-
ско, за чудове приміщення для сьо-
годнішніх урочистостей.

Дякуємо всім Вам, дорогі брати
і сестри, за Вашу участь в цю другу
неділю травня, коли увесь світ зга-
дує яку важливу роль відіграє МА-
ТИ у розвиненні всього людства.

Дорогі Матері, ще раз вітаємо
усіх матерів і жінок, і молимо Все-
вишнього Господа Бога нашого щоб
послав Вам, безмежного щастя,
щирої і вірної сімейної любові і не-
вичерпної наснаги у корисній праці
для добра нашої Святої Церкви та
нашого Українського народу.

Збережи Господи усіх українсь-
ких матерів та українських жінок на
многії і благії літа».

Многоліттям завершено офіцій-
не відначення ДНЯ МАТЕРІ , а вірні
ще довго спілкувалися поміж со-
бою.

Прот. Віктор ПОЛЯРНИЙ
Бюлетень «Помісна Українська
Православна Церква Київського

Патріархату в США
23.05.2012 Рік XIVЧисло 308»
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– А чи є у православ'я якийсь
міжнародний вищий орган?

– Це Вселенський собор. Зараз го-
тується Всеправославний собор. Але
він уже готується 40 чи 50 років. І не-
відомо, буде він чи ні, а якщо й буде,
то коли.

– А що б ви сказали людині, яка
з Богом у серці, але з тих чи інших
причин не дотримується постів?

– Якщо говорити про Пасху, то тут
головне не піст. Головне – це подія,
яку ми святкуємо на Пасху – Воскресін -
ня Ісуса Христа. А яке відношення має
Воскресіння Христа до кожного з нас?
Відношення пряме. Якщо Він Воскрес,
то й усі воскреснуть. Незалежно від
того, вірить людина в це чи не вірить.
Від людини не залежить майбутнє
воскресіння. А залежало воно від
Воскресіння Ісуса Христа. Якби Хри-
стос не Воскрес, то ніхто б і з нас не
воскрес. Смерть панувала б над люд-
ським родом. А оскільки Христос
Воскрес, це значить, що переможена
смерть у людській природі.

Піст – це що? Це утримання від
гріха. Не від їжі, а від гріха. А утриман-
ня від їжі допомагає нам утримувати-
ся від гріха. Бо той, хто нап'ється в дні
посту, від гріха не втримається. А той,
хто примусив себе утримуватись від
їжі, той може примусити себе не ро-
бить гріха.

Але утримання від гріха – це тіль-
ки половина того, що ми повинні ро-
бити. А друга половина – робити до-
бро. Якщо людина не має їжі – дай.
Якщо у в'язниці – відвідай. Якщо по-
требує допомоги – допоможи.

– Якщо ми вже заговорили про
милість і про добро, то доречно
було б згадати ваше звернення і
представників інших церков до
Президента Віктора Януковича з
приводу того, щоб помилувати
Юлію Тимошенко. Днями він вас
збирав і пояснював, чому не може
її помилувати. Чому ви це зроби-
ли і що вам відповів Президент?

– Ми зробили це тому, що Христос
сказав: «Коли я був у в'язниці, ви не
відвідали мене. І тому будуть вам віч-
ні страждання…» І коли апостоли запи-
тали: «А коли ми тебе бачили у в'яз-
ниці?», Христос відповів: «Те, що ви
не зробили одному з малих цих, те ви
не зробили й мені». Тому ми сказали
Президенту, щоб він помилував Тимо-
шенко.

Він нам сказав, що не має права
цього зробити, бо за Указом треті осо-
би не мають права просити про поми-

лування. Тільки засуджені. А вона не
хоче за себе просити, бо якщо вона
просить помилування, значить, визнає
свою провину. А вона своєї провини
не визнає. Тому й не просить.

Ми тоді попросили його, щоб він
змінив цей Указ. Щоб просити про по-
милування могла не тільки засудже-
на особа, а й третя особа.

А далі все залежатиме від люди-
ни, від душі Президента. Бог дав сво-
боду першим людям. Ви можете з'їсти,
але я вам кажу – не їжте. А диявол ка-
же: їжте, станете богами. І ось від лю-
дини залежить, кого послухати – Бо-
га чи диявола. Так і тут.

Ми спочатку звернулися письмо-
во. А потім Президент нас запросив
до себе, щоб пояснити ситуацію, яка
складається. Я йому сказав, що ми
прийшли до нього як до Пілата, який
сказав, що я маю владу, щоб прости-
ти тебе, і маю владу розіп'яти тебе. І
питає в іудейського народу: «Кого ви
хочете, щоб я до Пасхи відпустив: Вар-
раву, розбійника, який вчинив вби-
вство, чи Христа, якого ви називаєте
царем? Кого?» Вони закричали: «Вар-
раву відпусти, а царя розіпни». І він
відпустив. Таку владу мав. І цей має
владу. Тож ми просимо: відпусти, хоч
вона і засуджена, ми не втручаємося
в те, справедливо чи несправедливо,
не наша це справа, але те, що нам на-
лежить просити, ми і просимо.

– Але Янукович нічого навіть
не пообіцяв?

– Янукович сказав, що зараз іде
нове слідство, що є нові звинувачен-
ня. Це одне. Друге те, що нині працює
комісія, яка розбирає можливості кло-

потати за засуджених третім особам.
– Слідом за Великоднем почи-

нається Поминальний тиждень.
Для нас згадувати близьких, мо-
литися за них важливо, а чи має
це значення для них, тих, кого вже
немає з нами?

– Церква закликає поминати спо-
чивших не тільки в пасхальні дні. Во-
на закликає молитися за померлих
протягом року, впродовж усього жит-
тя. Для чого це? А для того, що по-
мерла людина у тому житті допомог-
ти собі не може, якщо вона грішна. Бо
покаятися після смерті неможливо. Є
одна тільки можливість – молитва жи-
вих за померлих. І тому ми щодня мо-
лимося за них. Це язичники помина-
ли, тризни влаштовували. І зараз ба-
гато хто приходить на цвинтар поми-
нати. Але треба на могили приходити
не поминати, а молитися за помер-
лих. Коли ви проходите на могилу, ви-
пили, то це називається пом'янули. А
ви повинні прийти на могилу і на ній
помолитися за прощення гріхів. Оця
молитва померлому допоможе. А якщо
вип'єш, то собі додаси гріхів, і за тебе
потім доведеться комусь молитися…

– А чому поминання найбільш
популярне саме в пасхальні дні?

– Тому що ми засвідчуємо нашу
віру у воскресіння. Не тільки Воскресін -
ня Ісуса Христа, а й воскресіння того,
хто помер. Це наша віра в його
воскресіння. А якщо ми не віримо в
Його Воскресіння, то чого прийшли
сюди?

– А чим особисто для вас є ці
поминальні дні?

– Для Патріарха, як і для всіх, це

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: «МОСКВА РОЗКОЛОЛА
УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ І НЕ ДАЄ ЇЙ ОБ’ЄДНАТИСЯ»

продовження, початок у № 4 (1 04) від 1 8.06.1 2
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час молитви за померлих. Я молюсь
за батьків. За свого батька, який пішов
на фронт, коли мені було 1 4 років, і він
просив мене молитися за нього. Мій
обов'язок, поки я живий, молитися за
батька. Не тому, що він просив. Мати,
наприклад, не просила, але я молю-
ся й за неї. За братів молюсь. За ро-
дичів, за друзів, за священиків, за єпи-
скопів, за всіх, з ким я в житті зустрічав-
ся. За всіх молюсь.

– Не так давно Київщиною, та
й не тільки, прогриміло кілька гуч-
них справ з приводу вилучення з
тіл померлих певних фрагментів
для подальшоїтрансплантації. Як
відомо, у Верховній Раді готуєть-
ся відповідний законопроект, який
повинен узаконити такі вилучен-
ня навіть без згоди близьких. Ва-
ша точка зору на цю проблему.

– Це порушення свободи. Якщо
помер чоловік, а його дружина проти
того, щоб його тіло розрізали на шмат-
ки і роздавали, то виходячи з цього
церква буде проти такої наруги над
тілом померлого.

– Багато розмов викликав і за-
конопроект, створений на про-
хання церкви щодо заборони
абортів. Чому церква саме тепер,
в цей непростий час, виступила
з ініціативою про заборону
абортів?

– Аборт – це гріх. Це вбивство лю-
дини, яка вже сформована в утробі
матері. Під яким би приводом ви не
вбивали, ви вбиваєте майбутню лю-
дину.

Церква проти тому, що це вбивство.
Є заповідь божественна: «Не вбивай!»
Далі. Це наносить суспільству, наро-
ду велику шкоду. Це – вимирання нації.

Чому в нас неміцні шлюби? А то-
му що не виховують дітей, не готують
до життя, до шлюбу. Людина повинна
бути відповідальною за свої вчинки.

– А що робити тим жінкам, які
це робили і відчувають гріх на
душі? І його треба спокутувати.
У Києві, люди кажуть, є лише од-
на церква Святого Макарія, яка
знаходиться на вул. Стара Поля-
на, 46, де правляться панахиди по
дітях, які були вбиті абортами чи
викиднями. Як може жінка споку-
тувати свій гріх?

– У даному випадку молитися тре-
ба не за дитину, яку вбили, бо вона не
винна, не грішна, бо ще навіть не на-
родилася. Тому церква не встанови-
ла молитов за тих, хто не народився.
А молитися треба за винних у цьому
гріху, тобто за матір. І батька теж. Бо
без нього не було б цієї дитини. Вин-
ні обоє – і батько, і мати. За них слід
молитися.

– Є таке село Оленівка на Ва-
сильківщині. Там в одній садибі за-
кипіла вода в колодязі. Бабки ліку-
ють людей, виганяють біса уже 6
років. Як ви до цього ставитесь?

– Усе це бісівська справа. Для чо-
го? Щоб відволікти людину від Бога.

– Вони посилають людей до
церкви...

– Посилають у церкву, а служить
у церкві людина, яка служить дияво-

лу. І такі люди ікони вішають у своїх
приміщеннях. Для чого? Для того, щоб
обманути людину. Бо якщо ви не ба-
чите ікони, то скажете – тут щось не-
чисте. А коли бачите ікону, то у вас
уже критичний розум трохи притихає.
А якщо вона ще й молитву прочитає,
то у вас з'являється віра до цієї люди-
ни. Таким чином, диявол, злі духи зби-
вають людину з правильного шляху.
Через отакі чуда чи незвичайні яви-
ща. А є прямий шлях. Звертайся без-
посередньо до Бога з молитвою і
вірою…

– Є багато грішних людей, які
б хотіли піти до церкви, сповіда-
тися, причаститися. Але тут на
заваді стоїть священик. Адже свя-
щеника від Бога не часто
зустрінеш. І це заважає людині роз-
крити душу перед Богом. Це зава-
жає сповідатися. Що ви можете
порадити такій людині?

– Знайти такого священика, якому
ви можете розповідати.

– Чи справді існує в наш час
таємниця сповіді?

– Ви можете покладатися на свя-
щеника, навіть якщо він поганий, не-
чуйний. Він не розповість таємниці
сповіді.

– Розкажіть, будь ласка, про
становлення Київського Патріар-
хату. Про те, що відбувалося 20
років тому.

– Коли при Горбачові в Радянсь-
кому Союзі виникла гласність, свобо-
да, демократія, тоді з'явилася думка
про розширення прав республік. І в
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Україні заговорили про розширення
прав Української Республіки. А я тоді
був Місцеблюстителем Московського
патріаршого престолу. Патріарх по-
мер, а я Місцеблюститель. І я на Со-
борі порушив питання про розширен-
ня прав Українського Екзархату. Тоді
змінили назву Український Екзархат
на Українську Православну Церкву. І
коли змінили назву, я нагадав їм, що
коли Київська Митрополія приєднува-
лася до Московського Патріархату, то-
ді Московський Патріарх обіцяв, що
будуть збережені права Київської Мит-
рополії, які вона мала, будучи в складі
Константинопольського Патріархату.
А які права мала? Український єписко-
пат обирав свого Предстоятеля, а за-
тверджував Константинопольський
Патріарх. І ще було багато таких дріб-
них привілеїв у Київських Митропо-
литів.

Я сказав, що ми хотіли б, щоб оці
права повернули нам, українцям. І на
соборі було прийнято рішення нада-
ти Українській Церкві ці права. Потім
їх сформулювали в самостійну і неза-
лежну в управлінні Українську Право-
славну Церкву. Це значить, що Україн-
ська Церква уже не екзархат, що
Українська Церква має право мати
Священний Синод, обирати своїх єпи-
скопів, має право обирати голову,
Предстоятеля своєї церкви, а Мо-
сковський Патріарх тільки затверджує.
І це було прийнято на Помісному Со-
борі, потім сформульовано в грамоті,
яку Патріарх Олексій вручив мені як
Предстоятелю Української Православ-
ної Церкви в Софійському соборі. Ця
грамота є в мене.

Але це було в умовах існування
Радянського Союзу. А коли він розва-
лився і Україна проголосила незалеж-
ність і свою державу, я порушив пи-
тання про те, що нам уже цього недо-
статньо. Є заповідь про те, що кожен
народ повинен мати Першого Єписко-
па, Патріарха, незалежного від інших.
Як незалежна держава ми маємо пра-
во не тільки Синод, а й Собори скли-
кати. І ми скликали Собор 1 –3 листо-
пада 1 991 року. На ньому був пред-
ставлений весь український єписко-
пат, були представники всіх єпархій –
духовенство, представники монастирів,
духовних навчальних закладів, тобто
це був повноцінний Собор. На ньому
було вирішено, що нам потрібна Ав-
токефальна церква, повністю неза-
лежна від інших, оскільки ми незалеж-
на держава. Одностайно проголосу-
вали, всі підписали, кожен член Со-
бору підписався за автокефалію.

Ми звернулися з цим до Московсь-
кого Патріарха, щоб вони погодились
на нашу автокефалію, а вони замість
того щоб погодитись, – бо в нас всі

права були, ми діяли законно, –
вирішили ініціатора, тобто мене, усу-
нути з посади Предстоятеля Україн-
ської Церкви, митрополита Київсько-
го. Замість того, щоб розглядати пи-
тання автокефалії, вони зайнялися
мною. І думали, що якщо вони мене
усунуть, то усунеться й сама пробле-
ма автокефалії.

Весь Собор, який проходив у Моск-
ві в 92-му році, був спрямований на
те, щоб мене умовити подати прохан-

ня про відставку. Умовити, щоб я до-
бровільно відмовився, бо причини зня-
ти мене не було. А я сказав – ні, я до-
бровільно не піду. Мене обрав Собор.
Обрав єпископат. Я хочу служити,
звільнятися не буду.

Коли ж вони відчули, що я не від-
мовлюся, вирішили зробити це через
Харківський Собор. Хто вони? Хто
вирішив? Вирішили російські спец-
служби разом з нашими українськи-
ми. Це підспудна версія, те, що на по-

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ!
Український Народе пробудися, встань з колін,
Не поклоняйся Іродові, що синів — дітей своїх вбивав,
Бо вбивати можна всіх порізному:
Знівечить душу, мову знищить, в архіви заховать.

Ту рідну мову, що віками ми любили, зберегали,
Козаки пісні співали, письменники писали,
Шевченка, Лесю і Франка ми всі читали,
А Маркіяну Шашкевичу, Котляревському Івану
Низький поклін за рідну мову всі складали.

Були нові письменники, поети, які Москві стояли на заваді,
Сосюра, Симоненко вспіли про Україну, рідну мову написати,
З Лівобережжя до нас писали та навчали,
Щоб рідню мову Українську ми всі любили, боронили,
шанували!

Тепер нові «укази» як Валуєвська отрута,
Від людей, що Український хліб жують, смакують,
А той народ, що сіє, жне та кукіль у полі вириває,
Їм завадою століттями стоїть,
Бо чорнозем, усе багатство України під носом пахне та кортить.

Не згине наша мова, хоч століттями знущалися над нею,
В архівах ми не будемо її шукати,
Бо московська — нам чужа, це зліпок різних мов:
Болгарської, французької, німецької з татарофінською душею.

Ми Українську мову — нашу рідну ніколи не залишимо!
Бо наша держава та рідна мова з Києва на цілий світ сіяла,
Наші князі в їх болотах, поміж жабами,
Москву — столицю їм — а нам на кривду — будували,
Бо ми великою державою були й рідну мову мали.

Світ нас шанував, але сусіди в пір’я обростали,
Зуби століттями на нас гострили, наставляли.
Бо хліб наш, море, чорнозем — велику заздрість в них зродив,
Собі хотіли все забрати, нас знищити та всіх голодних,
недобитих

У Сибір, Казахстан та Далекий Схід загнати, щоб помирати.
Всі, як один з колін вставайте,
Та голосно кричіть та ворогові не служіть,
Від ворога дарунків не приймате, бо це великий гріх,
А з гордістю своє ім’я несіть, Державу Українську збережіть!

● ПОЕТИЧНИМРЯДКОМ
Любов ВАСИЛІВ-БАЗЮК

(Торонто, Канада)
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верхню не виходило. А ініціатором
Харківського Собору були: Патріарх
Олексій, Патріарх нинішній Кирило,
Володимир – нинішній Предстоятель
Української Церкви Московського Па-
тріархату, Никодим Харківський, Жи-
томирський Іов і ще деякі. Так ось, во-
ни були виконавцями усунення мене
через Харківський Собор.

Але цей Харківський Собор був не-
законним. Чому? Тому що собори має
право скликати лише Предстоятель.
Тож лише митрополит Київський мав
скликати цей Собор. А я його не скли-
кав. Скликав його Харківський єпископ,
митрополит Никодим. А він не мав пра-
ва цього робити. Це якби Верховну Ра-
ду скликав не голова Верховної Ради,
а якийсь там депутат чи голова фрак-
ції. Як депутат не має права скликати
Верховну Раду, так і Харківський ієрей
не мав права скликати Собор. Та він
скликав. Хто йому допомагав і чому
українські архієреї послухали Харків-
ського митрополита? Чому? Він же не
Предстоятель і влади над ними не має.
Та вони послухали і поїхали. А тому,
що їх примусило СБУ.

Раніше без дозволу КДБ ні призна-

чення єпископа, ні звичайного свяще-
ника не можна було здійснити. Це за-
раз кого ми хочемо, того й ставимо і
маємо таку свободу, якої ніколи не ма-
ли. А в радянські і післярадянські ча-
си єпископи знали, що треба зважати
на те, що органи держбезпеки гово-
рять, інакше їх всіх познімають.

Отож під натиском спецслужб
зібрали всіх у Харкові єпископів. І ко-
ли цей Собор проходив уночі, пови-
микали всі телефони, нікого не допу-
стили стороннього, крім СБУ, яке зніма-
ло цей Собор. Потім вони демонстру-
вали фільм «Анатомія розколу». І там
вирішили Філарета зняти і обрати Во-
лодимира Сабодана Предстоятелем
Української Православної Церкви. Це
стало початком розділення Українсь-
кої Церкви, яка до того часу була єди-
ною.

Якби цього Харківського Собору
не було, Українська Церква була б
єдиною, але в складі Московського
Патріархату. А оскільки ми маємо по-
станову Помісного Собору про авто-
кефалію 91 -го року, то ми б звернули-
ся до Константинопольського Синоду,
щоб він нам допоміг.

– А він не хоче
сьогодні допомог-
ти?

– А зараз це пи-
тання ускладнилося
тим, що церква
розділена. І я до Вар-
фоломія звертався ще
в 92-му році. Він каже
– ви ж розділені,
об'єднайтесь. І тепер
Москва, розуміючи, що
Константинополь мо-
же погодитись на
визнання нашої авто-
кефалії, але за умови,
що ми об'єднаємося в
одну Церкву, то Моск-
ва тепер не дає нам
можливості об'єдна-
тися.

– Що вони роб-
лять?

– Вони на мене
наклали анафему. Не
дають можливості
спілкуватися єписко-
пам Київського Па-
тріархату і Московсь-
кого, бояться, щоб ми
не почали переговори
про підготовку діалогу.

Тому об'єднатися ми
не можемо, а Констан-
тинополь через це, та й
не тільки через це, а ще
й тому, що Москва по-
грожує, мовляв, якщо
Константинополь втру-

титься в цю справу, то вона розділить все
православ'я. Не тільки українське, а всю
Православну Церкву.

– А Патріарх Володимир Рома-
нюк – коли він з'явився в Київській
православній церкві і як?

– Коли після Харківського Собо-
ру Церква, яку я очолював, розділи-
лася, тоді ми з одним Почаївським
єпископом Яковом Панчуком поста-
вили ще двох єпископів. І нас стало
чотири. І чотири єпископи плюс ду-
ховенство вирішили об'єднатися з Ав-
токефальною церквою. Це було в
1 992 році. Так утворився Київський
Патріархат. Від об'єднання частини
Української Православної та Автоке-
фальної церкви. Обрали Патріархом
Мстислава. Він тоді очолював Авто-
кефальну церкву. Коли помер Па-
тріарх Мстислав, обрали Володими-
ра Романюка. Він став другим Па-
тріархом Київського Патріархату. А
коли в 1 995 році помер Володимир
Романюк, обрали вже мене. Я – третій
Патріарх Київського Патріархату.

– У ЗМІ були повідомлення, що
ви намагалися відстояти Києво-
Печерську і Почаївську лаври, інші
храми, які Москва намагається
приватизувати. Як справи з цими
речами?

– Тут не можна говорити повер-
хово. Треба заглибитися не туди, про
що говорять, а в те, що рухає цим
процесом. Коли Кирило став Мо-
сковським Патріархом, він вирішив
в Української Православної Церкви
відібрати статус самостійності й не-
залежності в управлінні, щоб безпо-
середньо він як Патріарх керував
Українською Церквою. Не свій Пред-
стоятель, не Володимир Сабодан, а
сам напряму. І для цього він став їз-
дити сюди по декілька разів на рік.
Щоб звикали. Через це між Патріар-
хом Кирилом і Володимиром стосун-
ки погіршилися.

Для того, щоб досягти своєї мети –
позбавити Українську Церкву само-
стійності й незалежності – Кирило хотів
мати подвійне громадянство – щоб він
не тільки був громадянином Росії, а й
громадянином України. Він також хотів
мати резиденцію в лаврі і мав намір
змінити титул – на Патріарх Московсь-
кий, Київський і всієї Русі. Зараз він
Патріарх Московський і всієї Русі.
Офіційно про це не говорили, а пусти-
ли чутку для того, щоб відчути реак-
цію. Якщо не будуть особливо обурю-
ватись, то добре, а якщо будуть, ска-
зати, що це, мовляв, чутки. Далі – ідея
руська віра. Звідки вона взялася? Ви-
никла вона з того, що Україну треба
до Росії притягнути.

А потім, коли Володимир захворів,
митрополит Одеський взяв на себе

ВЕСНА НАРОДУ!

Зима! Сніги! Заснула Україна!
Засипані дороги. Замерзло все!
Ні кроку до переду не зробити,
Весни чекати, нової сили набирати!

Прийшла весна і сонце засвітило,
Розтаяли сніги, а потічки шумлять:
«Не поспішай! Ще крига не розстала!»
Зажди, постій — бо лід ще не пропав!

Земля скидає льодові окови,
А люди — ні, бо в льодових обіймах
сплять.
Весни не бачить їм, бо сон миліший,
Бо тішитись весною — думками вони ще
не біжать !

Весна здається за вікном,
Так близько, май відвагу,
Лиш руку простягни — лови,
Бо утіче, ніколи більше не прийде!

Щоб весна в житті народу не втікала, а
засівала безліч квітів,
Треба міцно працювати — вміти:
Льодові кайдани розривати, свободу —
волю здобувати,
Свою Державу, Українську мову любити,
шанувати!

● ПОЕТИЧНИМРЯДКОМ
Любов ВАСИЛІВ-БАЗЮК

(Торонто, Канада)
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роль первоприсутнього в Синоді. А до
цього ще створили комісію зі зміни
Статуту Української Церкви. Змінити
статут в якому напрямку? Що єпи-
скопів поставляє в Україну Московсь-
кий Патріарх. Тобто без згоди Кирила
в Україні жодного єпископа не можна
ставити.

Так ось, у цих умовах з'являється
єдине клопотання про передачу По-
чаївської лаври, Києво-Печерської
лаври, Феодосійського монастиря у
власність церкви. Що це означає?

Зараз же ці храми належать Мо-
сковському Патріархату, але вони зна-
ходяться у власності держави. А во-
ни хочуть передати їх у власність
церкви. Оскільки церква одна, росій-
ська, а не українська, виходить – це
святині російської церкви, а не україн-
ської. У документах Московського Си-
ноду нашу єпархію називають єпархією
не Української Церкви, а єпархією
Російської Церкви. Тоді власниками
наших національних святинь стане
Російська Церква.

Я зрозумів, куди відер дме, і напи-
сав лист Президенту, голові Верхов-
ної Ради, прем'єр-міністру, що ми про-
тестуємо проти передачі. Тому що в
Ніцці, у Франції є храм, який належить
російській парафії, але яка знаходить-
ся в складі Константинопольського
Патріархату. І коли Росія подала по-
зов до французького суду, щоб Росії
повернули храм у Ніцці, французький
суд віддав їй цей храм. Так ось, уявіть
собі, що Росія зможе потім подати до
суду, що Почаївська і Києво-Печерсь-
ка лаври – це власність Росії, і їй ці
храми віддадуть, як храм у Ніцці. А
чому? Тому що побудувала в Ніцці в
ті часи храм Росія. А тут скажуть – по-
будували Почаївську та Києво-Печер-

ську лаври за часів Російської імперії,
отже, це наша власність. Тому, зна-
ючи всі ці підступності, ми протестуємо
і будемо протестувати.

– На початку минулого року ви
у своїх інтерв'ю зазначали, що Київ-
ський Патріархат до літа зни-
щать. Що врятувало Київський
Патріархат тоді і як є тепер?

– Коли Патріарх Кирило став Мо-
сковським Патріархом, він став висту-
пати про ліквідацію розколу в Україні.
Що означає ліквідувати розкол в
Україні? Це можна розуміти двояко.
Перше. Об'єднання Московського і
Київського Патріархату в єдину Україн-
ську Церкву, але таке об'єднання тяг-
не за собою відокремлення від Моск-
ви, і я не думаю, що Патріарх Кирило
думав саме так ліквідувати розкол. Він
думав об'єднати, але приєднати до
Москви. А що значить приєднати Київ-
ський Патріархат до Москви? Це зна-
чить ліквідувати Київський Патріархат.
Раз він приєднався до Московського
Патріархату, значить, його нема. Дру-
ге. Патріарх Кирило не один раз заяв-
ляв про те, що розкол можна ліквіду-
вати тільки з допомогою української
влади. Коли був Ющенко, він на це не
сподівався. А коли обрали Януковича,
то він думав, що Янукович може піти
на це, бо він прихильник Московсько-
го Патріархату. Кирило думав, що ця
влада може і силовими методами
ліквідувати Київський Патріархат.

В Одесі секретар прес-служби мит-
рополита Володимира заявив офіцій-
но, що треба Київський Патріархат
ліквідувати, як це зробив Симеон у
Болгарії. І ось, коли я зібрав усі ці фак-
ти, до всього приєдналося ще й те, що
в Донбасі наш храм стали забирати
силою. Якісь бізнесмени з'явилися і

сказали, що ось ми вам дамо гроші на
ремонт, тільки переходьте до Мо-
сковського Патріархату. А священики
не захотіли. І тоді вони підключили
владу і силою хотіли захопити храм.
Це – Донбас. На Київщині ми побуду-
вали храм у Макарові. За кошти Київ-
ського Патріархату. А вони переофор-
мили цей храм на Московський Па-
тріархат. У Рівненській області поча-
ли скликати населення та агітувати за
перехід до Московського Патріархату.

І от коли я все це побачив, то й на-
писав про намір ліквідувати Київський
Патріархат. Коли я це написав, гро-
мадські організації, політичні партії,
які підтримують Київський Патріархат,
підняли свій голос на захист Київсь-
кого Патріархату. Америка стала за-
хищати, Європа. А ми маємо свої па-
рафії в Північній, Латинській Америці,
Португалії, Іспанії, Італії, Німеччині,
Греції тощо. І коли піднялася ця хви-
ля, натиск спав. Бо побачили, що тут
біди не оберешся.

– А в яких відносинах з владою ви
зараз?

– Ми не сподіваємось, що влада
нам допомагатиме. Аби не шкодила.
І от зараз у нас на Київщині питання:
Яготин. Там є Троїцький храм, який я
освячував із самого початку. Ми дава-
ли туди гроші на добудову. А зараз
місцева влада Яготина, отримавши
вказівку, хоче передати храм Московсь-
кому Патріархату. На сесії міської ра-
ди там піднявся такий ґвалт, що
вирішили перенести цю сесію. Питан-
ня залишилося відкритим, але люди
мовчати не будуть. І влада не може з
цим не рахуватися.

Людмила ЦИБУЛЬКО,
Антон ЩЕГЕЛЬСКИЙ
«Вісті КИЇВЩИНИ»

Помер предстоятель УПЦ в
США Митрополит Костянтин.

Після важкої хвороби на 76-му
році життя вранці 21 травня помер
предстоятель Української Право-
славної Церкви в США і Українсь-
кої Автокефальної Православної
Церкви в діаспорі (юрисдикції
Константинопольського патріарха-
ту) Митрополит Костянтин (Баган).
Консисторія Харківсько-Полтавсь-
кої єпархії УАПЦ зазначає, що
покійний ієрарх був також духов-
ним главою УАПЦ в Україні.

Митрополит Костянтин (у ми-
ру — Федір Станіславович Баган)
народився 29 липня 1 936 р. в аме-
риканському Пітсбурзі в українсь-
кій родині. Після закінчення школи
вступив до Колегії св. Андрія в ка-
надському Вінніпезі, яку закінчив у

1 959 р. Після цього навчався в
Свято-Володимирській семінарії в
Нью-Йорку і в університеті Дуц-
кейн в Пітсбурзі.

У 1 967 р. рукопокладений у сан
диякона Архієпископом Мстисла-
вом (Скрипником; пізніше перший
Патріарх УАПЦ) та в ієрея митро-
политом Іоаном (Теодоровичем),
останнім ієрархом «Липківського»
поставлення, у 1 947 р. отримав
канонічну хіротонію. Служив на-
стоятелем Свято-Володимирсько-
го собору в Чикаго і Свято-Мико-
лаївського храму в Троє, штат
Нью-Йорк.

Під час Різдвяного посту 1 971
р. був пострижений у чернецтво, а
7 травня 1 972 висвячений Митро-
политом Мстиславом та єписко-
пом Марком у єпископа Чиказько-

го УПЦ в США. У 1 977 р. возведе-
ний у сан архієпископа, а у 1 982 р.
— митрополита. Після кончини Па-
тріарха Мстислава в 1 993 р. став
предстоятелем УПЦ в США, а в
1 994 р. — УАПЦ в діаспорі. У
1 995-96 рр. УПЦ в США та УАПЦ в
діаспорі після відходу від НЦ-КП
добровільно перейшли в юрисдик-
цію Константинопольського па-
тріархату.

Джерело: Ukranews

● ВІСТІ З ДІАСПОРИ
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«Хто не знає своєї віри,
той лише називається хри-
стиянином. Бо християнин —
це людина, що своїм розумом
визнає за правду все те, що
Христос об’явив, а свята
Церква подає до вірування.
Тому-то перша і найваж-
ливіша річ для християнина:
знати свою віру… Та цього не
досить. Він мусить щиро по-
любити й жити так, як вона
наказує. Бо мертвою є віра
такого християнина, що не
має у своєму житті діл віри».

(митр.Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ)

Мені пощастило пізнати о. д-
ра Августина
Баб’яка, за
посередниц-
твом мого
внука Зоряна,
який студіював
в Ліоні у
Франції і там
він познайо-
мився з ви-
нятково обда-
рованим і незвичайним та тала-
новитим богословом о. А.
Баб’яком. Цей порівняльно мо-
лодий священик надзвичайно
творчо обдарований і докладно
розуміє релігійні корені нашої
церкви і обряду й належно його
популяризує, а при тому заслу-
жено звеличує нашого
найбільшого релігійного достой-
ника, яким був і залишається
митр. Андрей Шептицький. Мож-
на сказати, що о. д-р А. Баб’як
став своєрідним смолоскипом в
популяризації серед чужинців
нашої не лише віри і обряду, але
при тому всесторонної різної
славної діяльності митрополита
А. Шептицького, який усе своє
життя призначив на вівтар нашої
української церкви і на піднесен-
ня загального культурно-освіт-
нього рівня українського народу.
В задумі о. А. Баб’як каже, важко
знайти таку ділянку так релігій-
ного, як і національно-господар-
чого чи громадсько-свіцького
життя в які б митр. А. Шептиць-
кий своєю працею не піднімав на
вижини національно-релігійного
духу народу. Митрополит жив не
лише своєю сучасністю, але він
вмів підніматися до провіщення
майбутнього. Основне служіння
Митроіполита полягало у тому,
що він зумів вказував прямий, а
при тому феноменальний шлях
світла до Бога, тобто нагадував

Божі заповіді , перестерігав
перед ідолопоклонством та ін-
шими гріхами, попереджував про
наслідки беззаконня. Зрештою у
нього виступало наявно його
пророче передбачення майбут-
нього і на це є численні докази.
Вперш за все Митрополит був
подвижником християнської єд-
ності між двома гілками право-
славної і греко-католицької віри.
Дбав за освіту народу, опікував-
ся бідними, хворими і допомагав
покривдженим. Митр. Андрей
вчив усіх, щоб без різниці
віросповідування, раси, кольору
шкіри, поважати один одного і
взаємно себе шанувати.

Народився Андрей Шептиць-
кий у с. Прилбичі (тепер Яворів-
ського району Львівської об-
ласті). Його тато — граф Іван
Шептицький — українець, ма-
ти — графиня Софія Фредро, за
національністю полька. Упро-
довж 1 892—1 894 рр. Андрей
Шептицький завершує бого-
словські студії у Кракові , які були
перервані його важкою недугою.
20 липня 1 896 р. був призначе-
ний ігуменом монастиря св. Ону-
фрія у Львові . 1 9 травня 1 897
разом з отцем Платонідом Філя-
сом починає видавати часопис
«Місіонар», місячник-бюлетень
«Апостольства молитви». У
1 898—1 899 викладає богослов’я
у Кристинопольському мо-
настирі . 2 лютого 1 899 імператор
Франц Йосиф I номінував Ан-
дрея Шептицького на Стані-
славівського єпископа. 1 7 верес-
ня 1 899 відбулась єпископська
хіротонія, а 20 вересня 1 899 —
інтронізація на Станіславівську
катедру. За час єпископства Ан-
дрей Шептицький написав між
іншим такі послання: Перше сло-
во Пастиря (до вірних), Наша
програма (до духовенства),
Правдива віра (до вірних на Бу-
ковині), Християнська родина
(до духовенства та вірних), До
моїх любих гуцулів (гуцульським
говором). На грані двох віків (до
духовенства та вірних). П ісля

смерті митрополита Юліана Сас-
Куїловського Шептицький 1 7
грудня 1 900 був номінований Га-
лицьким митрополитом. Ін-
тронізація відбулася 1 7 січня
1 901 у соборі св. Юра у Львові ,
де гідно очолював нашу церкву
аж до своєї смерті 1 листопада
1 944 року.

Коли пишу про такого Велет-
ня нашого духу, неодмінно я
вдячний о. А. Бабяку, який
доклав стільки зусиль для попу-
ляризації митрополита Андрея
Шептицького. Він є автором
праць «Протоколи засідань
Львівських архиєпархіальних
Соборів 1 940—1 944 рр.» (Львів,

2000), «Les
nouveaux martys
ukrain iens du XXe
siècle» (Roma,
2001 )«Нові українсь-
кі мученики XX ст.
Сповідники віри»
(Рим, 2002). Понадто
він автор цілого цик-
лу статей на релігій-
ну тематику, які дру-

кувалися в різних журналах. А
останньо в 201 2 році видав нoву
книгу в італійській мові « I l
Metropol i ta Andrea Szeptyckyjnel
suo incaricod i visi tatore apostol ico
(1 920— 1 923)» (Тренто-Болзано
201 2) на 254 сторінок. В цій
останній книзі о. д-р А. Баб’як на
архівних документах, до того ча-
су непублікованих, дослідив і
опрацював цікаві матеріали, які
пов’язані з переслідуваннями
митрополита Андрея ворожими
спецслужбами, для яких він чо-
мусь видавався загрозливим.
Зрештою про митрополита Ан-
дрея все більше і більше з’яв-
ляється різних цінних публікацій.
Митрополит не лише автор чис-
ленних праць, але і ативний діяч
та захисник людських прав. До-
сить згадати, як різко виступив
Митрополит проти польської па-
цифікації в Галичині в 1 930 р. ,
які були перепроваджувані ка-
ральними військовими загонами
і в дикий спосіб руйнували
культурно-освітн і українські осе-
редки, провідних українських
діяч ів ув’язнювали, а навіть сот.
Юліяна Головінського, без суду
ростріляли. А в 1 938 р. виступив
в обороні проти того ж уряду,
який на терені Холмщини і П ід-
ляшшя в дикий спосіб зруйнував
поверх 1 36 українських право-
славних церков. Немало зусиль
докладав Митрополит в обороні

● ПОСТАТІНАШОЇДУХОВНОСТІ

МОЇ РОЗДУМИ ПРО МИТР. АНДРЕЯ
ШЕПТИЦЬКОГО НА ТЛІ ТВОРЧОСТІ

о. д-ра АВГУСТИНА БАБ’ЯКА

Ярослав СТЕХ
(Торонто, Канада)
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масово ліквідованого українсь-
кого шкільництва. Серед оборо-
ни українського населення нашу
увагу привертає праця митр. Ан-
дрея, яка написана в грудні 1 941
року, як знамените послання «Як
будувати рідну хату», ця праця
не втрачає своєї актуальності і в
наш час. Її слід перевидавати бо
вона стосується як минулого так,
як і сучасного та майбутньої по-
будови правової власної неза-
лежної держави. На самому по-
чатку цього послання Митропо-
лит пише: «Навіть тоді , коли той
дар із неба молитвами отри-
маємо і на нього заслужимо вір-
ним і совісним зберіганням Бо-
жих заповідей, знайдеться пре-
багато великих внутрішніх труд-
нощів, які треба буде вже нам
самим побороти, очевидно, не
без помочи Божої благодати».
Дар, про який згадує Митропо-
лит, — це незалежна Україна,
яку треба берегти понад всякі
цінн і клейноти. Тобто послання
«Як будувати рідну хату» стосу-
валося життя в уже незалежній
державі і тих проблем, з якими
ця держава зіткнеться. Надзви-
чайно правдиво передбачив
Митрополит ці проблеми, які так
чітко виступають і в наш час. Се-
ред іншого у цьому посланні є
такі слова: «Коли всі засади
Євангелі ї є в народі загально-
прийняті , коли бодай велика
більшість громадян живе хри-
стиянським життям і поступає по

велінні християнських
чеснот, коли нарід своїм
життям і молитвою
заслуговує на благосло-
венство і поміч неба і
коли в народі Церква
свобідно виконує Богом
дане післанництво, себ-
то проповідає Євангеліє
і освячує нарід та за
нього молиться, ті труд-
нощі , що зв’язані з вер-
ховним проводом, ро-
зв’язуються мирно і за
Божою ласкою корисно
для загального добра
народу. Але, коли тих
умовин немає, а тому
немає і Божого благо-
словенства, на поверх-
ню суспільного життя
висуваються одиниці ,
не здібні на провідників
державного життя, які
своєю діяльністю при-
носять шкоду народові і
державі . Це ці аморальні
наживи, які без релігій-

них і національних чеснот про-
вадять до трагедій народ і дер-
жаву. Для прикладу сучасна
аморальна кліка, яка дорвалася
до влади, голосять абсурдні ,
фальшиво-брехливі гасла, що
ніби то вона будує якусь нову
Україну, але ж, на жаль, без
українських патріотів та навіть
на догоду чужинцям намагається
впровадити російську мову як
другу державну в Україні . І тут
мимоволі пригадується стаття
надрукована в часописі „Галиць-
ка зоря“ за перше листопада
1 990 року, тобто за рік до прого-
лошення незалежності нашої
держави. Автором цієї статті є
відомий талановитий публіцист
Мирослав Маринович „Уроки
Шептицького“. В цій статті між
іншим, автор пише: „Відсутність
Шептицького стає особливо
помітною, коли читаєш його тво-
ри, — час для України аж надто
вогненний“. Від смерті митр. Ан-
дрея пройшло 68 років, а його
послання набирають ще більшої
актуальності в наш час. У тому і
переконуємося, наскільки про-
никливим розумом відзначався
митр. Андрей Шептицький. За
словами і творчими дослідами о.
д-р Августина Баб’яка, — пас-
тирські послання Митрополита
мають неперевершену і безцінну
вартість. Досить згадати послан-
ня „Не убий! “ (листопад 1 942-го)
це не лише заклики-остороги до
греко-католицьких вірних, але

звернення до всіх, хто намагав-
ся насильницько позбавити жит-
тя будь-ким, будь-кого і з будь-
яких мотивів. Однак, засуджуючи
людиновбивство як таке,
Шептицький засуджував усіх, хто
чинив злочин, тих, хто своїми
ідеями призводив до нього, і тих,
хто спонукав і скеровував на
злочин. Митрополита Шептиць-
кого вшановують перш за все усі
прогресивні люди світу, за його
жертвенну між іншим поміч
євреям в найтрагічн іший час Го-
локосту, — ризикуючи власним
життям. Тому і не дивно, що 24
квітня 201 2 року у Канадському
парламенті , на засіданні палати
громад одноголосно прийнято
рішення „визнати заслуги перед
людством митрополита
Шептицького і його мужність, гу-
манність та співчуття до пере-
слідуваної єврейської спільноти
його архиєпархії“. Позиція мит-
рополита у роки Другої світової
війни „служить і служитиме не-
забутнім прикладом оборони за-
садничих людських прав, що є
першим обов’язком людської
спільноти“. Зрештою більшість
людей черпають і розуміють
вчення Митрополита. Серед тих,
хто близько знав Митрополита і
дожив до відродження УГКЦ та
незалежної Української держа-
ви, був отець Йосиф Кладочний.
Він упокоївся у Бозі в 1 994 році ,
але перед відходом у вічність
встиг розповісти багато цікавого
журналістам та історикам. Свід-
чення отця Кладочного важливі
тим, що він був особисто при-

Отець д-р Августин БАБ’ЯК.

Митрополит Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ у
облаченні.
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Акція «Вісла» — це ще одна

чорна сторінка в історії, що

відображає політику геноциду

проти українського народу.

Горезвісна акція «Вісла» — це
ще одна трагічна сторінка багато-
страждальної історії українського
народу, акція депортування україн-
ців Закерзоння в 1 947 році.

Ще й досі в антиукраїнських за-
собах інформації панує думка, що
акція «Вісла» була одним з засобів
боротьби та подолання УПА. Але,
це — неправда. Ще в часи окупації
Польщею Галичини після Першої
світової війни польська влада
всіма засобами намагалася ополя-
чити українське населення, забо-
роняючи українську мову, культуру,
заселяючи Галичину та Волинь
польськими переселенцями, які
отримували для ведення госпо-
дарства споконвічні українські
землі. Українські селяни були поз-
бавлені права купувати чи прода-
вати землю, а для отримання
праці вимагалося від українців
переходу на польську національ-
ність.

Перепис границь після Другої
світової війни приніс Польщі на за-
ході німецькі землі, а на півдні —
українські, на яких проживало 700
тисяч українських автохтонів. Те-
пер все влада «народова» прого-
лошує плани будівництва одно-
національної Польської держави.
Польські комуністи за згодою
Сталіна у вересні 1 944 р. підпису-
ють з урядом УРСР договір про

переселення українців з Польщі до
України, а поляків з України до
Польщі. Згідно цього договору з
жовтня 1 944 р. по серпень 1 946 р.
із Польщі було виселено за дани-
ми польського історика Йозефа
Бужка до УРСР 51 8 тисяч україн-
ців. 3 УРСР виїхало до Польщі 788
тисяч поляків.

Примусове виселення українців,
що супроводжувалось великою бру-
тальністю, грабунками, численними
вбивствами і спричинилося до ак-
тивізації діяльності УПА, що стала
на захист сільського населення від
польських шовіністичних банд.

Плани операції акції «Вісла»
польська влада почала виробляти
ще в 1 946 р. , відразу після припи-
нення пeрeселення українців в
УРСР. За зразок було взято сталін-
ську практику виселення народів.
Метою акції була ліквідація україн-
ської громади в Польщі засобами
примусової полонізації, принагідно
ліквідувавши всі форми українсь-
кого національного життя, які ще
існували на Лемківщині. Тут можна
привести цитату зі звіту генерала
Стефана Моссора своєму міністру
оборони: «. . .Українці, які уникнули
виселення, створюють небезпеку
ірреденти в майбутньому». Цей
лист був написаний генералом в
лютому 1 947 р, ще за життя гене-
рала Свєрчевського, ніби-то
смерть якого від повстанської кулі
була причиною акції «Вісла».

Військова операція «Вісла»
розпочалася 28-го квітня 1 947 ро-

ку, в проведенні якої взяли участь
5 польських дивізій, 3 допоміжні
полки та 500 міліціонерів. Поляки
вдиралися в селянські хатини,
жорстоко знущаючись над безбо-
ронним українським населенням,
давали 2-3 години на збори. Зага-
няли по 4-6 родин у вагон і виво-
зили на північ та захід Польщі у
Ольштинське, Щецінське, По-
знанське, Вроцлавське воєвод-
ства.

Виселення супроводжувалося
не тільки грабунком, жорстокими
побоями чоловіків, жінок та дітей,
а й арештами та вбивствами. Було
виселено біля 1 50 тисяч людей
вбито 655 осіб. Заарештовано
3873, з яких до страти було засу-
джено 443 українці. Було вивезено
все українське православне та
греко-католицьке духовенство.

Розселяли українців в старі
зруйновані будинки, не більше 3-
х родин в одному селі , обов’язко-
во віддалених одне від одного,
не ближче 50-ти км від кордону і
30-ти км від міста. За спробу по-
кинути нове місце проживання
ув'язнювали у горезвісному конц-
таборі Явожно. Заборонялись
українські церковні відправи, на-
вчання та спілкування українсь-
кою мовою.

Акція «Вісла» — це ще одна
чорна сторінка в історії, що відоб-
ражає політику геноциду проти
українського народу.

Святослав ЛЕВИЦЬКИЙ.

ТРАГІЧНА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

сутній при кончині Митрополита,
себто 31 жовтня і 1 листопада
1 944 року. Його свідчення опуб-
лікував львівський історик Петро
Шкраб’юк у книзі „Виноградник
Господній“. І власне, як згадує
отець Йосиф, перед смертю
Митрополит Шептицький сказав
такі пророчі слова: „Наша
Церква буде знищена, розгром-
лена більшовиками. Але дер-
жіться, не відступайте від віри,
від святої Католицької Церкви.
Тяжкий досвід, який впаде на на-
шу Церкву, є хвилевий. Я виджу
відродження нашої Церкви. Вона
буде гарніша, величавіша від
давньої та буде обнімати цілий
наш народ. Україна увільниться
зі свого упадку та стане держа-
вою могутньою, з’єднаною, ве-
личавою, яка буде дорівнювати

другим високо розвинутим і
цивіл ізованим державам світу.
Мир, добробут, щастя, висока
культура, взаємна любов і згода
будуть панувати в ній. Все те бу-
де, як я кажу, тільки треба моли-
тися, щоби Господь Бог і Мати
Божа опікувалися все нашим на-
родом, який стільки витерпів, і
щоби ця опіка тривала вічно.
Прощаюсь з вами. Будьте сильні
і стійкі у вірі , витривалі і ревні у
служінні Господу Богу! І більше
мого голосу не почуєте, аж на
Страшному Суді“ (Петро Шк-
раб’юк, „Виноградник Господній“,
Львів — Місіонер // — стор. 1 93).
Як згадує далі отець Кладочний,
п ісля цих слів Митрополит півд-
ня ще був живий, але він уже ні-
чого не говорив. Слова Митро-
полита є головною спонукою до

чесної молитви, праці й ді ї для
добра свого народу. Він не про-
сто говорив, що буде, але й го-
ворив, що потрібно робити, якщо
ми бажаємо щастя для себе,
своїх дітей і тривкости своєї
держави. Усе залежить тільки
від усіх нас, чи прислухаємося
ми до його слів, чи ні . До речі ,
хочеться зауважити, що пророц-
тво Митрополита Андрея про
майбутнє України ще не сповни-
лося. Наша держава, як вище
сказано, ще не є такою, якою її
бачив Митрополит Андрей. Зна-
чить, наша справжня майбут-
н ість попереду нас і її успіх за-
лежить від наших молитов та
національно свідомої щоденної
праці , такої праці , яку з повною
посвятою провадить о. д-р Авгу-
стин Баб’як.
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Я П’ЯТЬ РОКІВ ЖИВ
В УКРАЇНІ

Я прочитав статтю Анатолія Шпиталя Пообіч Майдану
(СП число 1 4 за 201 2 р.). І абсолютно неприйнятні для мене
слова давнього приятеля і гарного поета Миколи Славинсь-
кого: Але події 2004 року стали чи не найбільшою втратою
новітньої нашої історії.

Після цього я собі сказав: Боже, які ми убогі! Боже, які ми
ниці! Боже, які ми вільнолюбні! І , о Боже, які ми протилежні
цьому благородному поняттю?! А я ж нічого прекраснішого за
75 років життя не пережив. Нічого прекраснішого за Пома-
ранчевий Майдан. Саме того, 2004 року, з мого рідного Києва
бачив безліч країн, які свої погляди і свої всепланетні пере-
живання спрямовували на київський Майдан Незалежності.

Мені свого часу випала велика честь бути делегатом від
України і виступати з високої трибуни ООН. Тоді в списку ще
не було тих країн, які виникли після перебудови. Не було,
звісно, й Майдану. Але 2004 року у списку ООН постко-
лоніальних країн збільшилося мало не на чверть. І саме 2004
року погляд цих країн, як і решти, був спрямований на наш
Помаранчевий Майдан. У мене досі перед очима Варшавсь-
кий національний університет, його вікна. Мабуть, Польща
ніколи не бачила стільки жовто-блакитних прапорів у своїй
столиці, як у ті помаранчеві дні. Я бачив пам'ятник великому
Кобзареві у Вашингтоні. Я бачив, як у ті дні разом із великим
Шевченком піднімався над Вашингтоном і сам Вашингтон.
Піднімався з неозорого моря наших національних прапорів.

Я ніколи не був таким щасливим, як у дні Помаранчевої
революції, коли біля свого національного прапора бачив гру-
зинський стяг, прапори прибалтійських республік, Білорусі і
навіть російський триколор. Я чув слова старшого брата,
який тримав цей прапор, переборовши страх, вийшов разом
із нами, щоб підтримати нас, українців. Він уголос, не сором-
лячись сліз, звертався до Бога: Господи, подаруй мені хоч
один такий день у Москві. День Свободи і незалежності.
Зніми з мене тавро раба. Чи зможе коли-небудь Москва, моя
Москва, дожити до таких днів?!

Ніколи не забуду й ті Помаранчеві ранки, коли весь люд
Майдану, прокинувшись, молився Господу Богу. І мені здава-
лося, що разом із Майданом, разом із нами, українцями, мо-
литься весь світ. І молиться за нас. Мільйони людей планети
жили нашою революцією. Мирною революцією мирного, до-
брого, усміхненого і вільного народу.

Я пам’ятаю дівчаток і хлопчиків, які з вікон авто розмаху-
вали помаранчевими прапорцями. У ті дні мені було страшно
тільки за цих діточок. Але як тільки українська міліція заяви-
ла, що вона разом із народом, як тільки генерал армії заявив
із трибуни, що армія також з українським народом, я зрозумів:
цей народ непереможний.

Непереможною була бабуся, яка несла два відра вареної
картоплі й пляшку олії й щиро бідкалася, що пляшка тільки
одна. Я пам ятаю її кілька пучечків солі, загорнутих у марлю.
Вона йшла до штабу, до Будинку профспілок. Ніколи не забу-
ду цих днів. Я дихав повітрям свободи. Мені хотілося, щоб
весь світ дивився на нас, українців, які вміють перемагати
сміючись. Я тоді видав помаранчеву книжку саме під таким
заголовком.

А ще пригадую телефонні дзвінки з діаспори. Мої знай-
омі й незнайомі розповідали мені, що ваші дописи (так діас-
пора висловлювалася) читають по суботах і неділях у наших
українських церквах.

І коли мені тепер кажуть: Я стояв за Ющенка!, мені хо-
четься кинути в обличчя своєму опоненту: Я ніколи не стояв
за Ющенка. Я ніколи не стояв за Тимошенко. Я стояв за свою

волю, за волю і незалежність свого народу. Я стояв і мене на
Майдан привів не Ющенко, не Юля. Мене на Майдан привів
Кучма. Той Кучма, який породив в Україні страшну бацилу
двомовності, який знищив моє село — основу основ моєї
держави, при якому вбили Ґонґадзе, який зі своєю сім єю
розграбував Україну і вбив у мені вільну людину і поселив у
мені раба.

Так, я йшов за гаслом Україна без Кучми, бо більше не
хотів бути рабом. Саме тому вийшов на Майдан і від того
досі щасливий. Я з гордістю кажу і казатиму: Я 5 років жив в
Україні! Лише 5 років у вільній Україні за українського Прези-
дента Віктора Ющенка. За великого Президента. І тепер ані
тюрма, ані дуло пістолета біля моєї скроні не відбере в мене
того, що подарував мені Майдан і Віктор Ющенко, якого цей
Майдан породив. Я тоді не знав, 5 років не знав, що таке
страх. 5 років жив в Україні і Україною, жив вільною людиною.
І тоді, і сьогодні справа не у Вікторові Ющенку. Справа у моїй
і твоїй свободі, українцю. У мирній, вільній, усміхненій і
щасливій.

Я ніколи так не пишався своєю Україною, як у ті Пома-
ранчеві дні, коли моя держава показала усьому світові, що
бувають революції і без крові.

Я чудово усвідомлюю патетичність своїх слів. І те, що це
мої емоції. Але і те, і те на мене сьогодні асоціативно навіває
безсмертний Майдан, який увійшов у моє серце, у мою
пам’ять, у нашу історію, як найпрекрасніше диво з див. І нашу
історію як історію Помаранчевої революції ніякі табачники й
колесніченки не перекреслять. Вона житиме. Як і те, чого ми
сьогодні ще не оцінили: воля народу, свобода слова, відсут-
ність страху і невмируще дитинне почуття вільної людини.
Своїм днем народження я називаю 2004 рік. Саме цього дня
я народився вільним Українцем. І цим пишаюся, бо саме з
цього дня забув, що таке страх, і саме тоді зрозумів, що таке
Воля.

Я низько кланяюсь українському народові, який після
Майдану вибрав найдостойнішого Президента (принаймні за
20-річну історію нашої Незалежності). Низько, доземно кла-
няюсь йому за те, що він відновив у мені історичну пам’ять,
мову і найдорожче — Волю, яку неможливо буде забрати у
мого народу. Забрати тоді, коли пануватиме авторитарний чи
тоталітарний режим, але те, що породив Великий Президент,
за словами російського публіциста Анатолія Стріляного, не
перекреслити нікому. Навіть тим, хто уже сьогодні хворіє на
амнезію.

● ПЕРОМПУБЛІЦІСТА Олег ЧОРНОГУЗ
(м. Київ)
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Після урочистих святкувань в Іва-
но-Франківську Святійший Патріарх
Філарет прибув до м. Львова на
запрошення міського голови Андрія
Садового та керуючого Львівсько-Со-
кальською єпархією митрополита Ди-
митрія з нагоди урочистого святкуван-
ня дня міста Львова.

В неділю ранком, 6 травня 201 2
року, в день пам’яті св. вмч. Юрія
Переможця Патріарх Філарет звер-
шив Божественну літургію у Свято-
Покровському кафедральному соборі
міста Львів.

Його Святості співслужили: митро-
полит Львівський і Сокальський Ди-
митрій, архієпископ Рівненський і
Острозький Іларіон, єпископ Дрого-
бицький і Самбірський Михаїл, єпи-
скоп Городоцький Юліан, секретар
єпархії прот. Володимир Бачинський
та духовенство єпархії.

Після літургії відбувся хресний хід
від Покровського собору до Площі Ри-
нок. Тут перед міською ратушею о
1 2:30 почався молебень в рамках
святкування дня Львова. Богослужін-
ня очолив Святійший Патріарх Філа-

рет у співслужінні вищезгаданих
ієрархів.

Після молебню Патріарх Філарет
виголосив привітальну промову, в якій
зазначив: «Вітаю усіх з Днем Львова і
зі святом Великомученика Юрія,
Львівської ікони Божої Матері. Хай
Господь охороняє Львів від усякого
зла. Ми сьогодні святкуємо День
Львова разом – представники усіх
церков.

Для того, щоб зрозуміти значення
нашої спільної молитви, треба звер-
нути увагу на наших ворогів. Вони хо-
чуть розділити Україну — по мові,
церквах, історії. Ми повинні єднатись,
тому в молитві за Україну ми просимо:
„Боже, нам єдність подай“. Все є в
України, але нема єдності. Тому
церква, яка має показувати дорогу в
майбутнє, показує приклад єдності. В
любові до України перемагайте усі
перешкоди, тоді ми відстоїмо нашу
незалежність. Нашу незалежність хо-
чуть знищити. Не дамо знищити нашу
українську державу. Ми досягли її не
боротьбою, не революціями. Тепер
ми проходимо випробовування — чи

достойні мати незалежність держави.
Треба жити в любові, у вірі до Бога.
Сьогодні ми молимось разом за цілу
Україну.

Приклад Львова — сьогодні знак
для всієї України, як треба єднатись».
На богослужінні була присутня міська
влада на чолі з міським головою Ан-
дрієм Садовим. Варто зауважити, що
впродовж усіх запланованих святку-
вань була прекрасна сонячна погода,
яка додавала святкового настрою
віруючим, які у великій кількості зібра-
лись на спільну молитву з Предстоя-
телем.

ПРАВОСЛАВНИЙ ЛЬВІВ ВІТАЄ СВОГО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ –
ПАТРІАРХА ФІЛАРЕТА

● ЖИТТЯУПЦКП

Під час Патріаршого візиту на
Буковину, який відбувся 1 7 травня
201 2 року, Глава Української Право-
славної Церкви Київського Патріар-
хату Філарет зустрівся з жур-
налістами. РІСУ у нього поцікавила-
ся про нинішній стан стосунків між
УПЦ КП та Вселенським Патріар-
хом Варфоломієм.

«Контакти між Київським та
Константинопольським Патріарха-
тами не припинилися, — констату-
вав Глава Української Православ-
ної Церкви Київського Патріархату
Філарет. — Але вони ускладнилися
не через позицію Київського Па-
тріархату. А ускладнилися через
взаємовідносини між Москвою і
Константинополем.

Константинопольський Патріар-
хат хотів би бачити українську
Церкву автокефальною. Це його по-
зиція. Але для цього українському
православ’ю треба об’єднатися. Ця
відсутність єдиної української пра-
вославної Церкви є перешкодою
для визнання Константинополем
автокефалії української Церкви.
Тобто нам спочатку треба об’єдна-

тися, а потім ця Церква буде визна-
на Константинополем. А для того,
щоб нас не визнали, Москва робить
все для того, щоб українське право-
слав’я не об’єдналося. Тому процес
цей продовжується. І контакти наші
з Константинополем, і не тільки, ми
маємо. Контактуємо також з Єруса-
лимським Патріархом, з Румунсь-
кою Церквою, Грецькою, Грузинсь-
кою, Чорногорською Церквами. Є у
нас контакти з православними
Церквами. І вони нам кажуть: по-
терпіть, все буде, будете ви визна-
ною автокефальною православною
Церквою».

Щодо можливих намірів Вселен-
ського Патріарха надати автоке-
фалію УПЦ КП під час його візиту в
2008-му році в Україну Глава
Української Православної Церкви
Київського Патріархату Філарет ска-
зав таке:

«Коли Москва стала на Вселен-
ського Патріарха дуже тиснути, а
наш президент Віктор Ющенко на-
полягав на тому, щоб Константино-
польський Патріарх визнав Київсь-
кий Патріархат, то Вселенський Па-

тріарх запропонував нам модель,
яка нас абсолютно не влаштовує.
Яку він запропонував модель?
Ввійти до складу Константинополь-
ського Патріархату і тоді ви будете
визнані. Бо ви станете частиною
Константинопольського Патріарха-
ту. Скажіть, хіба нам таке визнання
потрібне? Якби ми хотіли залиша-
тися рабами, то ми б були рабами і
Москви. А нам одне рабство пропо-
нували поміняти на інше рабство.
Нам рабство не потрібне. Ми хоче-
мо мати свою Церкву. І тому цю
пропозицію Константинополя ми
відкинули. Саме визнання нам по-
трібне. Але воно не є перешкодою
до спасіння. Люди, які сьогодні при-
ходять до храмів Київського Па-
тріархату, приходять молитися Бо-
гові, причащатися… Їм що визнан-
ня потрібне? Не визнання їм потріб-
не, а їм потрібне причастя благо-
даті Святого Духа через таїнства,
прощення гріхів, спасіння, вони це
отримують. Віруючим визнання не
потрібне. Ми сповідуємо право-
славну віру і тому більше нам нічо-
го не потрібно».

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ: «КОНТАКТИ З ВСЕЛЕНСЬКИМ ПАТРІАРХОМ
УСКЛАДНИЛИСЯ...»
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Відшукати кошти для підготов-
ки бюлетеня УПЦ КП на Сході
України завжди було важко.
Особливо тепер, коли українофо-
би скаженіють не лише у наступі
на нашу Церкву, а й на мову,
культуру, взагалі усе українське. А
тому ми щиросердно вдячні усім,
хто допомагає нам у ці непрості
часи із західної діаспори. Зокре-
ма, родинній Фундації Зоряни та
Володимира Могучих з штату Ню-
Джерзі (США), котра нещодавно
поважно в черговий раз допомо-

гла нашому виданню. І це справді
по-християнські, коли віруючі
українці по всіх світах з щирим
серцем дякують Господа за його
милість у такий шляхетний
спосіб. Отож, молимо Христа, до-
бродії Могучі, за Ваше здоров’я
та довгі літа!

Влас інфом.
На фото. Пан Володимир

МОГУЧИЙ промовляє до громади
парафії Св. Вознесіння у м. Кліф-
тон (Ню-Джерзі), де він є старо-
стою.

ФУНДАЦІЯ ВОЛОДИМИРА ТА ЗОРЯНИ МОГУЧИХ З США В
ЧЕРГОВИЙ РАЗ ДОПОМОГЛА РЕДАКЦІЇ БЮЛЕТЕНЯ «НАША

ЦЕРКВА — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ»

● АДРЕСИДОБРОТИ

До столиці Прикарпаття 5 травня
201 2 року на запрошення міського го-
лови завітав Предстоятель Київського
Патріархату Святійший Патріарх Філа-
рет для участі у святкуванні 350-ліття
міста Івано-Франківська.

На початку урочистостей відбу-
лась зустріч предстоятелів УПЦ Київ-
ського Патріархату УГКЦ та УАПЦ у
Свято-Воскресенському соборі УГКЦ
м. Івано-Франківська.

Потім очільники православних
Церков та єпископат УПЦ Київського
Патріархату, УГКЦ та УАПЦ, численне
духовенство, вирушило хресною хо-
дою до міської Ратуші. На площі духо-
венство зустрілося з громадою міста і
представниками міської та обласної
влади.

Благословення ювілейного святку-
вання розпочалося спільним Молеб-
нем до Пресвятої Богородиці, під час
якого кожний Предстоятель виголосив
молитву благословення та привітав
громадськість і всіх мешканців міста.

Святійший Патріарх Філарет
відзначив міського голову Івано-
Франківська Віктора Андрюсовича
Анушкевичуса – орденом святого рів-
ноапостольного князя Володимира
Великого III-го ступеня.

Історичною назвав цю подію голо-
ва обласної держадміністрації Ми-
хайло Вишиванюк, адже «патріархи
трьох українських церков зробили крок
назустріч один одному, як заповідав
Тарас Шевченко».

«350 років — це невеликий період
для міста, — сказав, вітаючи Івано-
Франківськ, його численних гостей і
жителів Михайло Вишиванюк. — Та чи

міг собі уявити граф Потоцький, засно-
вуючи село Заболоття, як фортецю,
між двома Бистрицями, що воно пере-
росте у таке прекрасне місто і стане
одним із кращих міст України».

Потім Патріарх Філарет разом
Предстоятелями та керівниками об-
ласті та міста урочисто відкрив пам’ят-
ний знак на честь спорудження першої
української церкви.

В урочистостях взяли участь 28
делегацій міст-побратимів з 1 2 країн,
дипломатичних установ, інших міст
України.

Під час всіх урочистих заходів
Святійшого Патріарха супроводжував
митрополит Івано-Франківський і Га-
лицький Іоасаф.

Потім Патріарх Філарет разом із
керуючим Івано-Франківською єпар-
хією митрополитом Іоасафом виру-
шив до м. Рогатин, де на кордоні міста
їх зустрів благочинний району прот.
Іван Сидоренко та міська влада.

Після зустрічі Патріарх Філарет ви-
голосив повчальне слово до мешкан-
ців м. Рогатин на площі Роксолани.
Потім Святійший Владика разом із
митрополитом Іоасафом та духовен-
ством і великою кількістю вірян прой-
шлись хресною ходою до церкви св.
Юрія Переможця.

Тут на подвір’ї біля храму з нагоди
відзначення його 1 35-ї річниці Святій-
ший Патріарх Філарет разом з митро-
политом Іоасафом, благочинним Ро-
гатинського району та настоятелем
храму прот. Іваном Сидоренком і ду-
ховенством єпархії звершив подячний
молебень та вручив церковні нагоро-
ди.

Потім Патріарх Філарет та митро-
полит Іоасаф разом з духовенством та
віруючими відвідали Свято-Духівську
церкву.

Довідка: Церква Святого Духа у м.
Рогатин – пам’ятка архітектури націо-
нального значення. Офіційно датуєть-
ся 1 598 роком і є одним із найдав-
ніших дерев’яних храмів України. У
1 650 році за сприяння братства, яке
діяло при церкві, було створено пре-
красний ренесансно-бароковий іконо-
стас, що є одним з трьох найстаріших
іконостасів нашої держави.

З 6 серпня 1 983 року у стінах
церкви діє музей дерев’яної архітекту-
ри і живопису XVI – XIX століть, який є
філіалом Івано-Франківського облас-
ного художнього музею.

В експозиції музею представлено
автентичний іконостас 1 650 року, ікони
старого іконостаса кінця XVI століття,
ікону монастирського типу «Іоанн Хре-
ститель з житієм» (середина XVI
століття), ікони XVIІ – XIX століть з
церков Рогатинщини, а також вироби з
каменю, дерев’яні скульптури та свіч-
ники, стародруки.

На завершення свого архіпастир-
ського візиту Святійший Патріарх Філа-
рет разом із супроводжуючими його
особами відвідав церкву Різдва Пре-
святої Богородиці (УГКЦ), де його радо
зустрічав настоятель храму та віряни.

Слід відзначити, що впродовж всіх
запланованих заходів стояла гарна
тепла погода, що додавала святкового
настрою віруючим, які у великій кіль-
кості зустрічали, супроводжували та
молились разом із своїм Предстоя-
телем – Патріархом Філаретом.

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ ВЗЯВ УЧАСТЬ У СВЯТКУВАННЯХ 350-ГО
ЮВІЛЕЮ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

● ЖИТТЯУПЦКП
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НАША ЦЕРКВА — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

Рекордний результат успіху
лідера «Національного Фрон-
ту» Марін Лє Пен (французькі
націоналісти) демонструє всій
Європі невідворотність повер-
нення європейських націй до
своїх історичних коренів, на-
гальність для європейських
націй питання збереження
своєї ідентичності, національ-
них цінностей і традицій, без

чого неможливе досягнення
соціальної справедливості та
економічного процвітання.

Європа вільних націй, які
здійснюють економічний та
культурний взаємообмін на за-
садах добровільного природ-
ного співробітництва і забез-
печують контроль власних
національних кордонів і націо-
нальної валюти, сприяють під-
несенню та розквіту своїх

національних культур та хри-
стиянської релігії, виступають
проти масованої імміграції у
свої країни. Для України такі
проблеми стоять ще більш го-
стро. А тому дізнавшись про
висліди виборів у Франції, я
вкотре зрозумів: лише прихід у
владу справді українських па-
тріотів зможе покращити ситу-
ацію в країні, зробити Україну
справді незалежною та могут-
ньою. Подумайте про це брати
і сестри під час виборів до
Верховної Ради України у жо-
втні поточного року.

КОЛОНКА

БОГДАНА

СЕРЕДЮКА

З ДЕТРОЙТА

(США)

Підписано до друку 31 .05.201 2. Формат 60/84/8,
друк офсетний. Умов. друк. арк. 1 . Зам. № 934.

● БОЛИТЬ

КОЖЕН П’ЯТИЙ
ФРАНЦУЗ

ПРОГОЛОСУВАВ
ЗА ПАТРІОТИЗМ.

А КОЛИ Ж УКРАЇНЦІ?
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Глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Вілкул провів
зустріч з учасниками Кубку Дніпропетровської області гри «Що? Де? Коли?» серед уч-
нівської молоді. 35 команд, які здобули перемогу в турнірі у своєму місті чи районі, от-
римали від глави області нагороди. Ігри проходили в рамках проекту керівника облас-
ної адміністрації «Розвиток інтелектуального руху в Дніпропетровській області» року та
складалися з двох етапів: на рівні навчальних закладів, а потім — районів, міст та об-

ласті. Загалом у грі взяли участь близько 55 тисяч юних інтелектуалів шкіл та технікумів області.
Команди, що посіли перші три призові місця, отримали Кубки переможців обласної гри «Що? Де? Коли?» серед

учнівської молоді та цінні подарунки — електронні книги. Юні чемпіони та ще 32 команди-лауреати гри нагоро-
джені дипломами та сертифікатами на участь у літньому Фестивалі переможців гри «Що? Де? Коли?» серед ко-
манд учнівської молоді Дніпропетровської області. Фестиваль проходитиме на базі Дитячого закладу оздоровлен-
ня та відпочинку «Павлоградець».

«… Наша держава і наш регіон робить ставку на розвиток інтелектуального потенціалу молоді. В області реалі-
зується комплексний проект „Розвиток інтелектуального руху Дніпропетровщини“. У його рамках ми створюємо по-
тужну площадку для формування спільноти юних інтелектуалів, близьких по духу людей, готових направити свій
потенціал на розвиток нашого регіону і всієї країни», — сказав з вітаючи переможців Олександр ВІЛКУЛ.

Так дружно грали в популярну гру у
Верхньодніпровському районі.

Фінал цікавих змагань зібрав чимало учасників

ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ ВРУЧИВ НАГОРОДИ
35 КОМАНДАМ-ПЕРЕМОЖЦЯМ КУБКУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРИ

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?» СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Зацікавленості та азарту учасникам популярних
змагань не бракувало. У вирі гри учасники змагань

Ленінського району обласного центру.

У найвіддаленішому районі області змагання
Покровському змагання «Що? ДЕ? Коли?» проходили з

елементами музичного свята.
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ДЕКУПАЖНІ ДРІБНИЧКИ
АБО, ЯК Я СТАЛА

МАЙСТРОМ ПРЕКРАСНОГО
Товари hande-made завжди популярні — ексклюзив-

но, цікаво та не банально. Але останнім часом це ста-
ло справді модно — купувати, виготовляти та відвіду-
вати місця, де продають речі виготовлені вручну. Я ви-
падково відвідала ярмарку у нашому місті — «Майстри
прекрасного». Безліч речей, від мила до ляльок — і все
різне, цікаве, незвичне, автентичне. І головне — все це
своїми руками зробили звичайні люди — без спеціаль-
ної освіти. Важливе лише бажання.

Особливо мені запам’яталися товари, виготовлені
за технікою декупажу. (Декупаж (від фр. decouper
вирізати з паперу) — декоративна техніка по тканині,
склу, дереву (та інших поверхнях), що полягає у вирізу-
ванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх
на поверхню, що декорується).

І виникла думка — якщо вони можуть, то чому не
зможу я? Почалося з того, що чоловік подарував мені
фарби. Я не маю художньої освіти, а малювати вмію
тільки словом. Але це, звичайно не привід не спробува-
ти. Я впевнена, що малюють люди бажанням та ду-
шею, а техніка важлива лише для тих, для кого це є ро-
бота.

Далі я відвідала магазин з чарівною назвою
«Майстри прекрасного» і стала їх постійним клієнтом.
Там я придбала усі необхідні матеріали і розпочала
створювати свій маленький світ краси. І сталося диво
— все вийшло з першого разу! Мене це не абияк здиву-
вало, бо як усі творчі люди, я не маю в собі достатньо
витримки та злагодженості — в мене дуже кострубатий
та не всім зрозумілий почерк (хоча я журналіст), я не
можу до кінця підкорюватись графіку (немає більшого
пекла для мене, аніж офісна робота з 9 до 5), я не мо-
жу бути у рамках та обмеженнях. Але тут мені вистачи-
ло терпіння та акуратності — я знайшла ці маленькі де-
купажні двері, які дарували мені вихід у світ прекрасно-
го і забуття офісної реальності. Я люблю, коли нікого
немає вдома, увімкнути старе улюблене дитяче кіно
мовою оригіналу (Гаррі Поттер чи Хроніки Нарнії), роз-
класти усе своє знаряддя і забути про час. А потім чо-

ловік повертається і бачить мене — ніс у фарбі, не
обідала. Але як приємно вимити пензлі та виставити
готову роботу на підвіконня, аби сохла фарба та клей!

Я роблю кожну річ з любов’ю, а потім дарую тим,
кого люблю. (Я надто скептик, аби думати, що цим
можна заробити). Чоловік вже сам приносить мені
щось, аби я це «задекупажила». І старі дрібнички ста-
ють новими витворами. Це маленька радість, коли мо-
жеш робити щось красиве з нічого, перетворити стару
тарілку на свій витвір мистецтва, а зі шматка двп зро-
бити справжній годинник. Творчість не має меж — не
бійтесь стати майстром прекрасного!

Автор висловлює подяку: Олександру та Інессі,
які внесли в мій світ справжній мольберт та мас-

ляні фарби; коханому чоловіку, який є першим

поціновувачем моїх робіт; моїм батькам, які зав-

жди дають мені речі, які я перетворюю на своє

маленьке мистецтво та магазину «Майстри пре-

красного» у м. Дніпропетровську, який робить

все це можливим.

Дарина СУХОНІС-БУТКО

Пасхальне кроленя тепер живе в Полтаві.

Морячок- ведмедичок.
Колись я була у Відні у музеї Густва Клімта і стала

шанувальницею його картин.
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Журнал «Бористен» з перших номерів став своєрідним місточком поміж дніпропетровським регіоном та захід-
ним світом. Найперше це стосується української діаспори. Однак, не лише. Так останнім часом щомісячник висту-
пає з ініціативою створення на Дніпропетровщині почесного бразильського консульства. Серед чинників які б мог-
ли стати одними з найбільш активних партнерів у цій важливій державницькій та громадській справі Дніпропет-
ровський національний університет імені О. Гончара. Про можливі перспективи зміцнення українсько — бразиль-
ських стосунків йшлося під час зустрічі професора історії з бразильського університету у місті Іраті (штат Парана)

Ансельмо ШЕРНЕРА, яка відбулася за участю проректора ДНУ імені О. Гончара Валентина ІВАНЕНКА, активу
історичного факультету та редактора журналу «Бористен» Фіделя СУХОНОСА. Її лейтмотивом стала взаємна
зацікавленість сторін у подальшому поглибленні співпраці поміж українськими та бразильськими науковцями.

На фото Артема ІВАНЦІВА: учасники зустрічі з професором Ансельмо ШЕРНЕРОМ (другий зліва) в робочому
кабінеті проректора ДНУ Валентина ІВАНЕНКА (перший зліва).

Той самий годинник.Бак для води може стати прикрасою.

Моя перша, справжня картина.

Остання робота— звичайні пляшки стали
незвичайними.



№ 5, 2012 рік

4

Цього року зі стін гірничого виходять у світ понад 2600 ви-
пускників, з них— близько 200 (зазначимо, відмінників навчан-
ня) взяли участь у випускному балі. На запрошення свято
відвідали високі гості: заступник міського голови Олена ЛО-
ЗЕНКО, начальник головного управління Освіти і науки ОДА
Олександр ДЕМЧИК, генеральний директор ПАТ «ДТЕК ПАВ-
ЛОГРАДВУГІЛЛЯ» Артур МАРТОВИЦЬКИЙ, професор Ате-
стаційної комісії Міністерства вищої освіти та науки Польщі —
Тадеуш ЗГУЛКА, директор Дніпропетровського регіонального
управління «Приватбанку» Володимир МАЦАК. Кожен з них
привітав наших випускників зі святом, побажавши щасливої
долі, широкого життєвого шляху та успіху.

Чотири місяці, тричі на тиждень, проводив заняття з ви-
пускниками артист балету Дніпропетровського академічного
театру опери та балету Вадим КАЩЄЄВ. Акомпанемент тан-
цюючим парам на балу забезпечив симфонічний оркестр
оперного під керівництвом народного артиста України Воло-
димира ГАРКУШІ.

Чарівні випускниці і випускники гірничого танцювали урочи-
стий вальс, запальне танго, іронічну польку, грайливу мазурку.
Особливу урочистість і світську атмосферу надали балу висту-
пи оперних співаків Олександра Сергеева й Олени Самойло-
вої. Мета балу — не лише прекрасні танці, а й відзначення
кращих з кращих — у номінаціях: «За активну життєву по-
зицію» й за «За палке стремління до знань».

Представник Польщі, віце-ректор Інституту лінгвістики
Університету імені Адама Міцкевича Тадеуш ЗГУЛКА також за-
лишився у захваті від балу в НГУ. Він повідомив, що в Польщі
існує традиція відзначення випуску з вузу, яка має назву абсо-
люторіум, де студенти виступають в мантіях, співають старо-
винний студентський гімн «Гаудеамус» латинню, проте ця цере-
монія не йде ні в яке порівняння з яскравістю нашого балу.

Інформаційно-аналітичний центр НГУ.
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