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УКРАЇНО,
ти - моя
молитва...
Василь СИМОНЕНКО
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Василь СИМОНЕНКО

ЩО ЯРАМИ
ГЛИБОКИМИ

До ярами глибокими, степом та лісами
Йшли козаки проти хана, блискали списами.
Гей, іржали ситі коні, вороні й булані,
Майоріли короговки у густім тумані.
Попереду на баскому, на коні гарячім
Їхав славний Конашевич - кошовий козачий.
Ішли бити татарина, табуни займати,
І ревіло над степами грізне «ой, гай, мати».
Ой, гай, мати! Ой, гай, мати! Ой, широкі ниви
— Прийдем в гості к бусурману, натворимо дива.
Ой, гай, мати. Ой, гай, мати. Гай, та не загайся Не весілля, а поминки відправлять збирайся.
Та не плач ти над труною, не зітхай важенько,
Краще в пісню свою тугу вилий, стара ненько.
Щоби в пісні наша слава ожила віками,
Щоб гордилась Україна нами — козаками!
Олег ГОНЧАРЕНКО

НА Т. Г. ШЕВЧЕНКА
"ІВАН ПІДКОВА"
Як воно тобі, пане Іване, - ну?
Знов кудись понесло, мов пір’їну...
Що б, здавалося, молдаванину
до Січі і до України?
Може, випадок, може, доля, те, на що й пожалітись нікому...
Та і де ж іще знайдеш волю,
як не в чистому Полі Дикому.
Хто б іще «напоумив» орди ці?
Хто б іще ворогів всіх виявив?
Спрагле серце лишилось на Хортиці,
а душа — десь у стольнім Києві...
Козакові в поході весело, —
наче вже й не трима земля його:
«Гей, брати, налягай на весла!
Погуляємо! Погуляємо!
Де запалимо - розгориться!»
Знов провиняться без вини,
і піхтура - «могил цариця»,
і кіннота - «диявол війни».
Хто у світі цім скаже «геть!» нам?!
Січ поверне те «геть!» і вам,
поки є український гетьман молдаванин Підкова Іван.

•
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀ ÓÃÎÄÀ

Â³äïîâ³äíî äî óãîäè ç Âðîöëàâñüêèì
òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì (Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà) ç 20 ëèïíÿ ïî 2 ñåðïíÿ
öüîãî ðîêó íà áàç³ Íàö³îíàëüíîãî
ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó òà ï³äïðèºìñòâ
Ïðèäí³ïðîâñüêîãî ðåã³îíó ó ôîðìàò³
ñòóäåíòñüêîãî îáì³íó ïðîâîäèëàñÿ
ïðàêòèêà ãðóïè ïîëüñüêèõ ñòóäåíò³â
åëåêòðîòåõí³÷íèõ òà ã³ðíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé. Ïðîãðàìîþ ïðàêòèêè ïåðåäáà÷åíî îçíàéîìëåííÿ ç òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè, òåõíîëîã³÷íèì
òà åëåêòðîòåõí³÷íèì îáëàäíàííÿì
ïðîâ³äíèõ âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ
Óêðà¿íè (Â³ëüíîã³ðñüêîãî ÃÌÊ, ÂÀÒ
«ÇÇÐÊ», Ïîëòàâñüêîãî ÃÇÊ, ÌÍÏÊ «ÂÅÑÒÀ», Çàïîð³çüêî¿ àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿). Ãðóïó ñòóäåíò³â Âðîöëàâñüêî¿

ïîë³òåõí³êè ñóïðîâîäæóâàâ ïðîôåñîð, äîêòîð íàóê Âðîöëàâñüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Çåíîí Îêðàøåâñüêèé.
30 ëèïíÿ ïðàêòèêàíòè çóñòð³ëèñÿ
ç ðåêòîðîì ÍÃÓ Ãåííàä³ºì Ï³âíÿêîì.
Çà ÷àøêîþ ÷àþ âåëè ðîçìîâó ïðî
ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè ñï³âïðàö³ íàøîãî óí³âåðñèòåòó ç ïîëüñüêèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Ðåêòîð âðó÷èâ ãîñòÿì ïàìÿòí³ ïîäàðóíêè.
²íôîöåíòð ÍÃÓ.
Íà ñâ³òëèí³: ðåêòîð ÍÃÓ àêàäåì³ê ÍÀÍÓ Ãåííàä³é Ï²ÂÍßÊ
â³òàº ïîëüñüêèõ ñòóäåíò³â.
Ôîòî Àðòåìà ÃÓÑÀÊÀ.

ÄÎ ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ßê³â ÃÎËÎÂÀÖÜÊÈÉ
(1814-1888)
* * *
Ðóñüêèé ç ðóñüêèì ïîâñòð³÷àâñÿ,
Ðóñüêèé ç ðóñüêèì ïîâ³òàâñÿ...
Õî÷ ç äàëåêîé Óêðà¿íè,
Õî÷ ç äàëåêî¿ ðîäèíè Âæå îäèí äðóãîìó áðàò!
²çâÿæ³ìñÿ, ð³äí³ ä³òè, ×àñ âæå íàì â³äìîëîä³òè!
Ñâîþ ï³ñíþ çàñï³âàéìî,
Ñâîºé ñèëè äîáóâàéìî Òà âñå ï³äå âëàä!
(1842).
Ïåòðî

ÎÑÀÄ×ÓÊ
* * *
Óêðà¿íà ìîÿ ïî÷èíàºòüñÿ
Òàì, äå òóãà ìîÿ ê³í÷àºòüñÿ,
Êðàé äîðîãè, ÿê ï³ñíÿ ÷à¿íà,
Ïî÷èíàºòüñÿ Óêðà¿íà.
Óêðà¿íà ìîÿ ïî÷èíàºòüñÿ
Òàì, äå ïàëóáà ãð³çíî õèòàºòüñÿ,
Òàì, äå â êëåêîòàõ ×îðíîãî ìîðÿ
Áº ïàíöåðíèê ó öàðñòâî ãîðÿ.
Óêðà¿íà ìîÿ ïî÷èíàºòüñÿ
Òàì, äå ðàíîê Ñâîáîäè çàéìàºòüñÿ,
Òàì, äå âïàëè îñòðîæí³ ñò³íè,
Ïî÷èíàºòüñÿ Óêðà¿íà.
Óêðà¿íà ìîÿ ïî÷èíàºòüñÿ
Òàì, äå ðàáñòâî íàâ³êè ê³í÷àºòüñÿ,
Äå ñìåðåêè ó â³ëüíèõ Êàðïàòàõ,
ßê îïðèøêè, ñòîÿòü íà ÷àòàõ.
Óêðà¿íà ìîÿ ïî÷èíàºòüñÿ
Òàì, äå òóãà ìîÿ óñì³õàºòüñÿ,
², ÿê íåáî, ÿê äàëü ñîëîâ¿íà,
Íå ê³í÷àºòüñÿ Óêðà¿íà.

Ëåîí³ä ÃÎÐËÀ×

Óêðà¿íö³

Ìè ïîêè ùî ëèñòÿ îñ³ííº,
ðîçâ³ÿíå â³òðîì ïî ñâ³òó,
ìè ïîêè ùî êðîíà îáäåðòà,
ùî ïëîäó çàæäàëàñü îä öâ³òó,
ìè ïîêè ùî ëèø âóçëóâàòå
êîð³ííÿ â ñïðåñîâàí³é ãëèí³,
³ êðîâ íàøà í³ìî õîëîíå â
ñí³ãàìè ïîêðèò³é êàëèí³.
Òà ìè óæå º!
Âåðòàºòüñÿ ïàìÿòü ðîçêóòà ³
ëèñòÿì çåëåíèì âåñí³º,
âåðòàºòüñÿ â³ðà é ïîêóòà ³
ïëîäîì íà êðîí³ âàæí³º,
³ ïðóæèòüñÿ þíå êîð³ííÿ, àæ
ðåïàº ãëèíà ïðîêëÿòà,
áî êðîâ íàøèõ ëèöàð³â
êðàùèõ áóëà íåäàðåìíî
ïðîëëÿòà.
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ПОЕТУ, ПРАВОЗАХИСНИКУ ІВАНУ СОКУЛЬСЬКОМУ – 70
У приміщенні Дніпропетровської
Без України ми — раби останні.
обласної філармонії відбувся вечір
Без тверді камінь, без русла ріка.
пам’яті Івана Сокульського - правоНемає нас! І тільки дзвін кайданів...
захисника, громадського діяча, одІ тільки плач — безмовний — у віках.
ного із зачинателів демократичного
Іван СОКУЛЬСЬКИЙ
руху на Дніпропетровщині, фундатора і редактора культурологічного
часопису «Пороги», члена Української вибралася із туману розпачу, зневіри.
Гельсінкської групи, в’язня совісті, «Тюрма – лише одна умовність, коли сам
ім’я якого стало символом мужності і не є собі тюрма» - говорив Сокульський,
свободи. Серед гостей були присутні який був тричі засуджений як особливо
дружина Орина, колишні політв’язні, небезпечний рецидивіст, автор крамольгромадські діячі, друзі-побратими Іва- них віршів і статей.
Громадський
діяч,
колишній
на Сокульського - М. Кульчинський, М.
Горбаль, В. Овсієнко, поетеса Р. Лиша, політв’язень, історик дисидентського
поет і перекладач С. Заславський, де- руху В.Овсієнко продемонстрував прикан факультету української й іноземної сутнім зв’язку ключів, шапку політв’язня,
філології та мистецтвознавства ДНУ ім. справжній зразок передостанньої «совєтО. Гончара І. Попова. Народний артист ської моди» – одяг особливо небезпечно-

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ

України М. Чернявський продекламував поезії Івана Сокульського «Воли»,
«Святославе», «Без України – ми раби
останні», «Стало тісно в собі», «Марієчці» та інші. Ведуча вечора, старший
науковий співробітник музею «Літературне Придніпров’я» Світлана Мартинова окреслила життєвий шлях і творчі
домінанти поезій Івана Сокульського.
Після опублікування творчої спадщини поета: збірок «Владар каменю»,
«Означення волі», «Лірика», унікальних книг листування з донькою «Листи
до Марієчки», епістолярної спадщини
«Листи на світанку» всі відкрили для
себе Сокульського-поета і всю силу
його рідкісного обдарування митця
лірико-філософського складу, що вмів
бачити реальність за трансцендентною межею. Завданням своєї поезії
Сокульський вважав осягнення духовного єства людини, в глибині якого
мерехтить іскра світла. Його душа в
поезіях тяжіла до світла благодаті, де
благодать – це стан душі, яка врешті

Леонід НАСТАЧЕНКО

КУПАЛЬСЬКА
НІЧ

Купальська ніч, купальська ніч
Пливе в духмяних перевеслах.
Земля і Небо віч-на-віч,
Земля і Небо віч-на-віч
В любові полум’ї воскреслім.

го рецидивіста: «Такий одяг носив Іван
Сокульський з 1980 до звільнення у 1988
році з концтабору у Пермській області. Останньою «совєтською модою» був
«дерев’яний бушлат» (домовина), у який
1984 були зодягнені Валерій Марченко,
Юрій Литвин, Олекса Тихий, а в 1985 у
нього одягли Василя Стуса. У 1989 році
під час спроби перевезти тлінні рештки
Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого на Батьківщину ми вільно ходили по
камерах у нашому покинутому концтаборі, знімали все на відео. Знайшли шапку
якогось політв’язня та зв’язку ключів,
серед яких був і ключ від карцеру №3, де
неодноразово сидів Іван Сокульський (бо
вважався за незламність кандидатом номер один на «дерев’яний бушлат») та загинув Василь Стус».
Український
політик,
народний
депутат ВР України, поет, колишній
політв’язень М.Кульчинський розповів
про свої приятельські стосунки з Іваном
Сокульським, як познайомився з ним
у Дніпропетровську на Шевченківські

Пала вогонь, біжить вода.
Земля святкує день творіння.
Купало землю огляда,
Купало землю огляда,
Благословля земні створіння.
Бринить кохання молоде.
Квітує матінка-Природа.
У лісі папороть цвіте,

свята та побажав усім «жити небом,
як жив Іван, попри всю жорстокість
життя, попри марноту необов’язкових
обов’язків».
Про випускника Дніпропетровського державного університету Івана
Сокульського декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ ім. О. Гончара, професор І. С. Попова зазначила: «В одній із
своїх статей «За право бути українцем»,
яка поширювалася лише у самвидаві,
Іван Сокульський написав: «Першою
елементарною умовою мого існування як
особистості є право бути українцем з усіма наслідками, що з цього випливають».
Іван Сокульський належав до «шістдесятників», до когорти відомих українців, які
одними з перших стали на захист рідної

культури, духовності, які стали на шлях
відкритої і безкомпромісної боротьби за
незалежність і соборність своєї держави.
І багато хто з них за це заплатив дорогу
ціну. Іван Сокульський достойно прожив
обраний ним життєвий шлях, залишившись великим патріотом, талановитим
поетом, сповідуючи постійний для себе
принцип - за будь-яких умов є можливість бути собою».
На завершення вечора присутнім
продемонстрували фрагмент фільму
«Просто жить» про Івана Сокульського
авторів С. Заславського та С. Радченка.
Без України ми не знаєм, хто ми.
Блукаємо — мов більма на очах.
Мов жебраки, безвольні та бездомні,
вмираємо, не станувши на шлях.
Без України — хмари ми даремні.
Несем свій прах на світовий смітник...
Кому вони, пісні мої тюремні?
Що скаже рабський мій язик?!
Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУ ім.О.Гончара. •

У лісі папороть цвітеКрасі і силі нагорода.
Ліси, струмки, річки, поля
Чекають слова урочисті.
Співа оновлена Земля,
Співа оновлена Земля
В чарівнім зорянім намисті.

•
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ЧАС ЗБИРАТИ
КАМІННЯ
Якось студенти-геологи нашого університету на
практиці порпалися (у прямому значенні цього
слова) у відвалах від будівництва метро біля
Кайдацького мосту ... І знайшли дещо цікаве! У
звичайних на вигляд шматках породи мінералогигемологи побачили напівкоштовне каміння: так
звані «яшмоїди» або «пейзажну яшму». Там же були
знайдені й дуже гарні мінерали групи кварцитів. Тож
збирати каміння саме час, за компетентним словом
царя Соломона (див. «Еклезіаст», 3:5). Розповідає
професор кафедри загальної та структурної геології
НГУ, професор, доктор геолого-мінералогічних наук
Петро Миколайович Баранов: «Дуже хотілося знайти
щось цікаве у відвалах метробуду. І раптом побачили
яскраво-зелений камінь, схожий на яшму або на
подібний напівдорогоцінний мінерал. Щоправда, то
не була малахітова змійка - перевтілення господині
Мідної гори, але все одно камінь був дуже цікавий.
Зі своєю якоюсь прихованою красою. Пізніше схожі
зразки такого ж мінералу ми разом з фахівцями
нашої кафедри знайшли і в районі вантажної станції
Тритузної у Дніпродзержинську ».
ЕПІДОЗИТ ЗНАЙШЛИ
ВИПАДКОВО
Бо зазвичай він знаходиться в обрамленні сірої, непоказної породи. Але мінералоги цю «природну мімікрію»
вже навчилися професійно
розпізнавати. Рідко який дорогоцінний камінь виставляє
себе напоказ: ось, мовляв,
який я красивий, блискучий і
безцінний. Приміром, алмази
залягають глибоко в кімберлітових трубках. Аметисти
ховаються в так званих «жеодах», і виявляють свою ліловофіолетово-бордову чарівність
тільки після поперечного розпилу зовні непоказного кругляка. Смарагди, найкрасивіші
з самоцвітів 1-го класу, знаходять в пегматитових жилах. І
лише кілька видів каменів - рубіни, сапфіри, берили і гранати - зустрічаються в розсипних родовищах в Індії, М'янмі
(Бірмі), Колумбії, на Уралі і в
Якутії. Співробітники кафедри
загальної та структурної геології НГУ дуже зацікавилися
незвичайною знахідкою, вивчили ці зелені камені і класифікували їх. Вони відносяться
до напівдорогоцінного каміння 2-го порядку - виробного
каменю, до так званих яшмоїдів (група « пейзажних яшм»).
Найбільш відомі такі мінерали з родовищ Уралу, Криму і
Східного Сибіру. Чому вони
називаються
пейзажними?
Бо при кожному розрізі такого
каменя проявляється зовсім
новий малюнок, з особливими кольорами, грою фарб,
розташуванням жилок і включень. Хто бував в Катеринбурзі, Челябінську, Міасі, та й загалом на Уралі, звернув увагу
на широкий продаж плакеток
і невеликих картин саме з та-

ких пейзажних яшм і яшмоїдів,
місцевих родонітів, малахіту,
змійовиків та інших виробних
каменів. Ціна їх дуже різниться, в залежності від оригінальності розрізів, гри кольору, колористики й місця видобутку.
ДЕ ВИ, САМОЦВІТИ?
П. М. Баранов демонструє свого роду унікальну
карту України, зроблену на
кафедрі загальної та структурної геології. Вона зібрана
з усіх відомих і найкрасивіших
виробних каменів, знайдених
в нашій країні, і представляє
особливу цінність, бо вона
єдина і неповторна. Після
перегляду у вченого на столі
портофоліо виробів з епідозиту приходить усвідомлення
того, що досконалості немає
меж! Малюнки на розрізах
або шліфах цього мінералу
неповторні. Будь-який виріб
з епідозиту або іншої пейзажної яшми - абсолютно ориг
інальний твір мистецтва, який
ювелір дістав із земних надр
або зі шматка мінералу. Всієї краси скриньок, плакеток,
«кам'яних пейзажів» навіть
на кращих світлинах не передати - треба просто бачити їх або потримати в руках!
Або придбати - за наявністю
бажання і грошей: плакетка
з гарного виробного або напівдорогоцінного каменю коштує, залежно від виконання
і кам'яної колористики розміром 9x12 см, від 100 до 1000
доларів.
За даними геологічних
карт, на території України є
великі поклади агатів, епідозитів, джеспілітів, яшм, халцедонів, різних кольорових
кварців. Але поки в жодному
законодавчому акті не визна-

чено вимог до їх якості і критеріїв оцінки.
СИМВОЛ КРАЇНИ Й МІСТА
У багатьох країн і регіонів
є свій «символічний камінь».
Необроблений алмаз - в Анголи, Конго і ПАР. Рожевий
туф - у Вірменії. Граніт - у
Гренландії. Малахіт - у росіян. Рубін і сапфір - у Бірми, а
смарагд - у Колумбії. Своїми
діамантами пишаються Ізраїль і Бельгія, Індія та Якутія.
А лазурит і бірюза - це вже
символи Афганістану. Такий
самий камінь є - і повинен
бути! - у Придніпров'я. Ім'я
йому - «джеспіліт». Мінерал
з групи залізистих кварцитів,
званий на Заході «залозистою яшмою». Має абсолютно
оригінальне забарвлення у
вигляді чорно-червоних або
чорно-бордових шарів, чим
дуже схожий на прапор запорізьких козаків. Вміст заліза
в джеспілітовій руді незначна
- близько 33-36%, тому вона
дуже часто йде у відвали залізорудних кар'єрів Кривбасу
і ГЗКОР. Треба лише отримати мінерал звідти, відібрати
найкращі зразки і пустити їх
на виробництво ювелірнохудожньої продукції. А чому
ж саме символ? Бо це залізна
руда! Без неї не було б сьогоднішніх промислових потужностей ПридніпровськоДонбаського
регіонів.
А
відкрив її, цю руду, у 1866
р. під час подорожі берегами річки Саксагань неподалік Кривого Рогу Олександр
Поль. Ця подія стала переломною у його долі і значною
мірою - для всього нашого
краю. Переконавшись у високій якості залізної руди, Поль
захопився ідеєю її розробки,
розуміючи, що разом з донецьким вугіллям вона - справжній скарб. Ця знахідка може
зробити тиху, сонну провінцію багатим і процвітаючим
промисловим регіоном. Так
воно й сталося. Але проекти
та пропозиції дослідника не

відразу знайшли розуміння
на батьківщині, зате були гідно оцінені в Парижі, де було
акціонерне «Товариство Криворізьких залізних руд». Вже
через 15 років після свого
заснування воно вийшло на
перше місце в світі з видобутку руди! Багато років пішли у О. Поля і на створення і
розвиток такої важливої для
регіону залізниці, що зв'язала
Кривбас і Донбас. За будівництво «Старого (Амурського)»
залізничного мосту, за його
технічну пишність О. Поль був
удостоєний золотої медалі на
Всесвітній виставці в Парижі.
Одночасно з Ейфелевою вежею, до речі!
КОМУ ЮШКА РІДКА...
Взагалі, придбання виробів із самоцвітів сьогодні
у 99,9999% українців не входить до споживчого кошика.
За винятком тих, хто на виду
- на Банковій, Грушевського, трибуні КабМіну, UFW
(Ukranian Fashion Week). Як
кажуть, «у когось юшка рідка,
а в когось - перли дрібні...»
На лацкані піджака у Петра Баранова - значок з джеспілітів. Професор каже: «Якби
не було залізної руди чи цього
ж джеспіліту - не було б нашого краю, знаменитого на
весь світ!» А може, стануть і
епідозит, і джеспіліт справжньою «самоцвітною» візитною
карткою нашого міста! Будемо щиро сподіватися, що не
станемо мостити тротуари
або підсипати залізничне полотно самоцвітами. І епізод
із щебенем з напівкоштовних каменів - просто чергове непорозуміння кризовоперехідного періоду.
Валентина ШАБЕТЯ,
Володимир ОТРОЩЕНКО.
На світлині: професор НГУ
Петро БАРАНОВ демонструє
самоцвітну карту і свій
підручник з гемології. •
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Віктор САВЧЕНКО

• ЮВІЛЯРУ НА ПАМ’ЯТЬ

ДО ЮВІЛЕЙНОЇ ДАТИ - З ЧИМАЛИМ ДОРОБКОМ

Віддавна знаю Юрія
Завгороднього, прочитав
чи не всі його книжки. А
відтак маю уявлення про
нього, як про людину, так
і про письменника. У звичайному житті це доброзичлива, шляхетна людина,
у творчості — вибагливий,
продуктивний майстер слова.
Першу поетичну книжку
«Тече між пальцями пісок» він
видав у 1993 році, другу «Поміж учора і завтра» — у 1994му, третю «На часі проща» — у
1995-му, четверту «Прочинене в часі вікно» — у 1996-му,
п'яту — «На зламі часів» — у
1998-му. Останніми роками
побачили світ «Правда і віра»
(2004, «Неопалима купина»),
«На круги своя» (2007, «Задруга»), «Попелище дикого
степу» (2009, «Задруга»).
Польською мовою - «Pogwar
dzikiego stepu» (2009, Вроцлав, Польща).
Як видно, рідко у якому з
років Ю. Завгородній не видавав книжки. Звідки така
енергетика, може збагнути
тільки той, хто не мав перспективи публікувати свої
твори і змушений був писати
в шухляду. А також той, для
кого літературна творчість —
не захоплення, яке найчастіше буває скороминучим, а
стан душі. І не має значення, яку роботу він тим часом
змушений був виконувати. З
Юрія Завгороднього виходило на папір те, що упродовж
довгих років на чужині не
мало виходу і накопичувалося в пам'яті і свідомості. Воно
синтезувалося в поетичні образи, метафори, думки і як
тільки з'явилася нагода належати самому собі, стало
пробиватися.
В одній особі тут поєдналися прикмети двох
працьовитих, творчих народів — українців і латишів.
Батькове коріння проростає
зі старовинного козацького
поселення Кринички, що на
Січеславщині, материне — з
Латвії. Батько був істориком,
мати — філологом. Мабуть,
тому, ставши відомим українським поетом, а згодом
прозаїком, він ніколи не забував, що в його жилах тече
латиська кров — постійно
перекладав на українську
авторів з маминої батьківщини. Переклади друкувалися в
часописах, окремих книжках.
А ось недавно, у видавництві
«Кальварія», побачила світ
книга «З латвійського берега», до якої увійшли сімдесят
три поети Латвїї. Цей капі-

тальний труд, обсягом у
460 сторінок перекладач
скромно назвав «Мала
антологія латиської поезії». І то не формальні
роботи, які часом трапляються у майстрів перекладу, а по суті адаптовані для українця вірші,
в яких знати дух Латвії.
А перед тим окремими
виданнями
виходили:
збірка поезій Кнутса Скуєнієкса "Насіння в снігу"
(1994, "Український письменник"),
роман-есей
Яніса Петерса "Раймондс
Паулс" (2005, "Кальварія"). З польської - збірка віршів Казімеша Бурната «Вивернути час на ліву
сторону» (2008, «Задруга»);
.Анджея Грабовського «А той
віршик про те...» (2009, «Задруга»); передано до видавництва «Кальварія» романспогад Анатоля Дячинського
про долю поляків з національного автономного району
ім. Мархлевського в Україні,
ліквідованого Московською
владою в 1936 році з виселенням всіх поляків до Північного Казахстану. З румунської
- філософсько-історична поема Думітру М. Іона «Євангелія
від Іоанна Метафори» (2010,
«Задруга»). Юрій перекладає
і з багатьох інших мов, зокрема білоруської, чеської, словацької, македонської тощо.
Так само і його перекладають
на багато мов.
Якщо порівняти, хто краще
володіє мовою — поет (прозаїк) чи перекладач, то я, напевне, не помилюся, коли скажу,
що перекладач. Більшого-бо
навантаження на слово, як під
час перекладу, не буває. Тимто й пояснюється прекрасна
мова прозових творів Ю. Завгороднього. І це при тому,
що понад двадцять років він
прожив у Латвії і на Крайній
Півночі Росії, а отже не чув
живого українського слова і
не зазнав того, що називається «лінгвістичний тиск».
В селі Семенівка Криничанського району жили два
брати Степан і Сергій. Отримали філологічну освіту, виростили дітей. Сини їхні Юрій
і Олесь, які, до речі, народилися в один рік, також обрали
слово — стали письменниками. І хоч згодом опинилися в
різних краях неозорої імперії,
але склалося так, що обоє долучилися до перекладу з прибалтійських мов. Юрій з латиської, Олесь з естонської.
Нині вони відомі перекладачі
в Латвії та Естонії.

Юрій ЗАВГОРОДНІЙ
Якщо років шість-сім тому
про Ю. Завгороднього можна
було сказати однозначно, що
це поет, перекладач поезій,
то тепер, після виходу у світ
низки романів, маємо прозаїка, прозова творчість якого
не викликає жодних сумнівів і
яка має свого читача. Той, хто
читав його романи, напевне,
звертав увагу на ощадливий
на слово і багатий на думку,
почуття стиль. Чимось він
нагадує прозу німецького
письменника Германа Гессе. У нього є всього потроху:
філософських узагальнень,
іронії, ну, і звісно, моралі того, задля чого пишеться
твір. Кожна з книжок — поетичних чи прозових (наведу
останні його прозові книжки:
"Злам" (Двічі: 1999, "Живиця"; 2001, "Кальварія"); "За
що?.." (2003, "Юніверс"),
"Йду проти себе" (2004,
"Кальварія"), "Задовгий день
"Ч" (2005, "Кальварія"), три
пригодницьких романи з циклу «Ошукані шукачі скарбів»
— «Відлуння зі схрону», «Не
заглядай до прірви», «Остання справа Втікача» вийшли
одночасно 2009 року (Задруга).
Кожна з цих книжок варта, аби про неї поговорити
окремо. Але це не рецензія, а
стаття з нагоди певної віхи в
житті письменника, коли підбивають підсумки не тільки
доробку (як правило, це робить сам письменник), а також колізій пройденого шляху. До речі, про колізії. Хіба
це не дивно, коли людина,
яка закінчила будівельний інститут і більшу частину життя
віддала виробництву, навіть
посідала високі державні посади в Міністерстві енергетики вже незалежної України,
тепер святкує ювілей як поет,
прозаїк, перекладач? За цим
проглядається висока організованість, а, найважливіше —
те зерно, програма, яку в ди-

тинстві заклали в його
свідомість батьки; приклад батька — директора школи, дядька —
Сергія Завгороднього,
відомого прозаїка, який
у повоєнний час очолив
і по суті сформував обласну
письменницьку
організацію,
приклад
Олеся Гончара, друга
Сергія Завгороднього,
який часто бував у Дніпропетровську... Десь
я вичитав таке: «роки
приборкують плоть, але
жадань душі не полишають». Потяг до слова,
до літератури став для
Юрія не просто захопленням чи професією — це
закладини роду Завгородніх; він не залежить від віку,
стану здоров'я чи настрою.
Деякі романи, добірки
віршів Юрія, перед тим, як
вийти окремою книжкою,
друкувалися в періодиці, зокрема в журналах «Вітчизна», «Сучасність» тощо, в
Україні і за її межами. Останніми роками твори отримали нового читача — вже в
інтернет-публікаціях. Існує
чимало літературних сайтів,
де публікуються твори Ю.
Завгороднього — поетичні,
прозові, переклади, публіцистика. Зокрема на сайті
«Література Придніпров'я»
зібрана більша частина його
творчого доробку. А головне,
що ці твори постійно читаються, про що свідчить статистика сайтів.
Ю.Завгородній підійшов
до своєї ювілейної дати з
чималим доробком — двома десятками книжок поезії,
прози, перекладів. І, що важливо, поступ у його творчості
нітрохи не слабне, а з року в
рік набирає дедалі більших
обертів. Подивіться на дати
видання книжок. Останнє
десятиліття він видавався чи
не щороку, а той кілька разів
на рік.
За цей час Юрій Завгородній став лауреатом літературних премій В. Сосюри
(1993), П. Тичини (2002),
О.Гончара (2007) та міжнародної (Мюнхен, Німеччина) премії ім. І. Кошелівця
(2003). За особистий внесок
у народну дипломатію (2000)
та перекладацьку діяльність
(2008) його відзначено Латвійською республікою. Вірші
й короткі прозові речі друкувалися: в Бельгії, Білорусії.
Латвії, Литві, Македонії, Німеччині, Польші, Росії, Словаччині, Франції.
Славен рід Завгород•
ніх!
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МОЛОДИХ
КОНСТРУКТОРІВ
ЧЕКАЄ ЦІКАВА
РОБОТА

Більше трьохсот молодих
фахівців візьме цього року на
роботу Державне підприємство
«Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К.Янгеля». Традиційно значну частину поповнення складатимуть випускники
фізико-технічного факультету
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.
Днями Генеральний конструктор КБ С.М. Конюхов і ректор
ДНУ М.В. Поляков підписали
двосторонню угоду, що значно
модернізує більш ніж піввікову
співпрацю цих установ.
У Дніпропетровському національному університеті історично сформувався унікальний
цикл підготовки висококваліфікованих фахівців для ракетнокосмічної
галузі.
Завдяки
співпраці з КБ «Південне» і ВО
«Південний
машинобудівний
завод», частина навчального
процесу проходить у філіях кафедр на виробництві, до викладання залучаються спеціалістипрактики,
використовується
сучасна виробнича матеріальнотехнічна база, а студенти в процесі навчання вирішують задачі,
що мають реальне практичне
застосування. Під час зустрічі
керівництва ДНУ і КБ обговорювалися шляхи оптимізації
навчального процесу з метою
наближення його змістовної
частини до сучасних потреб
базових підприємств ракетнокосмічної галузі.
«Сотні наших випускників з
успіхом працюють на цих підприємствах, – говорить ректор ДНУ Микола Вікторович
Поляков. – Сучасні розробки
дніпропетровських
конструкторів і виробничників сьогодні
визначають світові тенденції у
ракетно-космічній галузі, і університет має орієнтуватися на
нові вимоги до молодого фахівця, враховувати конкуренцію на
ринку праці. Сьогодні нами створена робоча група, до якої увійшли проректори ДНУ з різних
напрямків і головні конструктори
КБ «Південне». Вони найближчим часом внесуть пропозиції
щодо корекції навчальних планів
з урахуванням сучасних перспективних напрямків розвитку
ракетно-космічної галузі. На
жаль, орієнтуючись на уніфікацію освітянського процесу з інженерних напрямів, останнім часом мало розвивалися унікальні
фундаментальні спецкурси з
проектування і випробування

ракетних двигунів, розробки
систем керування ракетнокосмічними
комплексами,
які раніше викладалися лише
в ДНУ. Сьогодні ж ракетнокосмічна промисловість України завдяки активній міжнародній
кооперації відновлює колишній
потенціал, зростає попит на наших випускників. Ми разом будемо працювати над відкриттям
напряму підготовки «Ракетнокосмічна техніка» та сучасним
змістовним наповненням освіти
за цим напрямом», - наголосив
Микола Вікторович.
Генеральний
конструктор
КБ «Південне» Станіслав Миколайович Конюхов відзначив зацікавленість своєї установи в
активізації
науково-технічного
співробітництва з університетом. «Якщо раніше у Дніпропетровську виготовляли переважно
ракетні комплекси, то нині набуває першочергової актуальності
проектування і випуск наземних
комплексів. Тобто перед нами
стоїть завдання створити вітчизняний ракетно-космічний комплекс. Для його розробки потрібні молоді фахівці, здатні творчо
мислити, які досконало володіють фундаментальними знаннями, вивчають новітні технології і
матеріали. Ми готові запропонувати їм цікаву роботу, адже ДКБ
«Південне» сьогодні співпрацює
з 27-ма державами світу з питань
реалізації нових космічних проектів. Знаємо, що в університеті
є партнери у 50-ти країнах світу,
тож ми можемо об’єднати наші
зусилля й у міжнародній співпраці.
Також у нас є пропозиції
щодо розвитку кафедр фізикотехнічного факультету. Лише 7
країн світу, в тому числі й Україна,
володіють технологіями виготовлення рідинних двигунів. Сьогодні цей напрямок нам здається
дуже перспективним, тож із допомогою ДНУ ми могли б його
значно підсилити,» - зазначив
Станіслав Миколайович.
За кілька останніх десятиліть
фахівці КБ «Південне» розробили
більше 70 типів космічних апаратів, здали в експлуатацію 15
космічних комплексів світового
рівня, здійснили запуск на орбіту
близько 400 космічних апаратів
власного виробництва. Сьогодні перевага віддається розробці
космічних апаратів і комплексів
для фундаментальних наукових досліджень навколоземного космічного простору, Сонця,
океанографії, розвитку систем
супутникового зв’язку, випуску
мікро- і наносупутників. Тож, цікавими проектами випускники
фізико-технічного
факультету
ДНУ забезпечені на кілька десятиліть вперед, головне – фундаментальна підготовка для такої
відповідальної роботи.
Інформаційно-аналітичне
агентство ДНУ
ім. О.Гончара. •
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ТИМБІЛДИНГ У «ГІРНИКУ»
Тимбілдинг – з англійської
ефективне творення команди

«Один за всіх і всі за
одного!»: саме під таким
гаслом ціла команда мушкетерів кафедри економіки
підприємства НГУ 11 червня
відправилася до бази відпочинку «Гірник». Тут спільно
з Бізнес-інкубатором та із
зазначеною кафедрою було
організовано гру, орієнтовану на виховання в студентах

розумними і виваженими,
але й веселими, кмітливими, дотепними й спритними. Навпаки, викладачі
відкрили для себе надійних
і творчих особистостей студентів, які здатні на все заради команди та перемоги!
Невтомні учасники дружньо
і завзято виконували усі завдання. Де б ще здивовані

командного духу. Та не лише
студенти брали участь в
цьому дійстві. Разом з ними,
не менш приємно і весело
проводили час викладачі
кафедри на чолі з завідувачем професором П.І. Пономаренком. Все розпочалось
о пів на десяту. Два чудових
тренери з тимбілдингу подарували нам 5 годин, насичених позитивними емоціями,
приємними враженнями та
цікавими завданнями. Першою стравою ігрового столу
стали віртуозні малюнки з
закритими очима, які створювалися за вказівками
друзів. Та це був тільки розігрів. Далі чекало найцікавіше. Всі присутні, разом з
викладачами, розбилися на
три команди: «Кока-кола»,
«Лісова Братва» та «10Пі».
З веселими девізами вони
розпочали змагання. На
кожну з команд чекало три
етапи, три випробування.
Це «Павутиння», «Забор» та
«Корабельная аварія». Перші два розворушили всіх.
Бо завданням було перебратися на протилежну сторону перешкоди у вигляді
натягнутої мотузки так, щоб
прив’язані до них дзвіночки
не задзвонили. Та ще при
цьому триматися одне за
одного! Все як у справжній
команді! Час летів непомітно. Гра захопила увагу
всіх, студенти та викладачі
дізнались багато нового
один про одного. Адже неформальна обстановка гри
сприяла цьому! Наприклад,
виявилося, що викладачі
можуть бути не тільки серйозними та стриманими,

студенти могли побачити
шалені кульбіти у виконанні
Д.В. Кабаченка, неперевершену пластику М.С. Пашкевич під час подолання
підступного «Павутиння»,
супер-швидкість В.В. Цихмистро у доланні 50-метрівки за цікавими загадками,
мужність Т.В. Герасименко,
яка віддалася у руки команди для відповідального
перенесення через перешкоди, А.О. Марченко з
заплющеними очима під
час малювання кумедного
гуманоїда?! А як щиро підтримували та вболівали за
команди П.І. Пономаренко
та Л.І. Юрчишина! Дякуємо
їм за підтримку! Близько
третьої години вже було
оголошено переможця. Почесне перше місце посіла
команда «Кока-Кола», що
не може жити без прикола
(це її девіз), друге – «10Пі»,
а третє – «Лісова Братва».
В образі не залишився ніхто, адже всі були однаково
задоволені своєю роботою, і кожен отримав масу
яскравих вражень, а також
сертифікати за участь. Але
на цьому відпочинок не
скінчився. Після смачного
обіду всі разом, студенти й
викладачі, як велика дружна
сім’я, відпочивали: купались, грали в волейбол чи
просто спілкувались.
Під вечір поверталися
додому стомлені, але задоволені, вже плануючи
наступну не менш чудову
поїздку.
Ліка МУШКУДІАНІ,
студентка НГУ. •
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Фідель СУХОНІС

РІО-ДЕ-УКРАЇНА

(Продовження. Початок у попередніх номерах)

Частина шоста
Якщо подивитися на мапу
Південної Америки, то буде
добре зрозуміло: Бразилія
країна домінант
на цьому континенті. Свого часу
пальму першості тримала, як
прийнято вважати, більш європеїзована Аргентина. Та в
останні роки Буенос-Айрес
віддав лідерство. Можливо, що безповоротно. Адже
попри значний економічний та природний потенціал
Аргентини вона все ж таки
об’єктивно
поступається
єдиній португаломовній країні Південної Америки. Звичайно, що і Аргентину, і Бразилію багато поєднує. Хоча б
тому, що країни Латинської
Америки створили тутешній « Євросоюз». МЕРКОСУР (Mercosur) — таку назву
отримав економічний союз
держав у Південній Америці,
котрий, між іншим, за темпами розвитку переважає
всі інші подібні об'єднання.
У нього входять Аргентина,
Бразилія, Парагвай і Уругвай, в якості асоційованих
членів — Чилі, Болівія, Венесуела, Колумбія і Еквадор.
Дане об'єднання охоплює
територію в 12 мільйонів
квадратних кілометрів з населенням 270 мільйонів чоловік і сумарним обсягом
валового внутрішнього продукту близько 1 трильйона
доларів США. Це майже 60%
території Латинської Америки, 46% її населення і близько 50 відсотків ВВП. На сьогодні МЕРКОСУР - це п’ята
за потужністю економіка у
світі. Проте економічна стабільність
південноамериканського економічного союзу була послаблена у 2001
році з падінням економіки
Аргентини. Між іншим, цей
факт так само вплинув на
послаблення лідерства Буенос – Айреса в регіоні. Назва організації походить від
іспанського Mercado Comun
del Cono Sur, що в перекладі
означає «Об'єднаний ринок
країн південного конусу».
Першим кроком до створення Об'єднаного Ринку стала
угода про вільну торгівлю,
яку підписали Аргентина і
Бразилія ще в 1986 р. У 1990
р. до цієї угоди приєдналися
Парагвай і Уругвай.

Основним
принципом
діяльності вищих органів
Меркосуру є консенсус. Ідея
створення якоїсь наднаціональної структури за прикладом Європейського союзу не
отримала підтримки.
З 1 січня 1995 року відповідно до Оуро-Претських
угод, підписаних у 1994 р.,
Меркосур перейшов на вищий інтеграційний рівень:
від зони вільної торгівлі до
митного союзу. У внутрішній
торгівлі для всіх учасників
вводиться єдиний зовнішній
митний тариф на продукцію,
яка завозиться з третіх країн.
Зрозуміло, що така ступінь інтеграції продиктувала безвізовий режим поміж країнами
цього економічного утворення. Я знав про випадки, коли
українські туристи маючи візу
чи то Аргентини, чи Бразилії
подорожували з країни без
проблем. Мовляв, на кордоні
поміж державами, в принципі, є прикордонні пости. Але
огляд документів там відбувається більше за ініціативи
самих туристів, котрі, напевно, що хочуть похизуватися
перед прикордонниками наявністю ще однієї візи в паспорті. Мені радили, спокійно
сидіти в автобусі, вдаючи з
себе громадянина однієї з
країн МЕРКОСУРа і все обійдеться.
Займатися
подібними
експериментами ми не стали. Ну, по-перше, якось дуже
вже мало схожий навіть за
одною мовленою фразою чи
то на аргентинця, чи бразилійця. Хіба-що вдатися німим. А, по-друге, в Бразилії
для оглядин і вражень було
стільки поживи, що за доволі
короткотривалу поїздку нам і
її було досить. Чи варто порушувати міжнародне право за
таких обставин?
Та побувати в місцях, де,
принаймні, символічно присутній МЕРКОСУР нам таки
довелося. Місце це називається «Три кордони» і розташоване на всесвітньо відомому водоспаді Ігуасу. Про
саме це диво природи докладніше у подальших описах. У місцині де зливаються
річки Ігуасу та Парана справді сходяться кордони трьох
держав: Бразилії, Аргентини
та Парагваю. Перебуваючи
серед казкових краєвидів

Автор висловлює щиросердну подяку пану Євгену
Суру (Атланта, США), без допомоги якого була б неможлива поява цих нотаток.
водоспаду ми неозброєним
оком могли бачити аргентинську частину водоспаду,
таких самих як і ми туристів,
котрі приїхали помилуватися
найвеличнішим водоспадом
у світі. Парагваю водоспаду не дісталося. Можливо,
що свого часу більш сильні й
великі сусіди відібрали найбільш ласі шматки унікальної
екосистеми. Вважається, що
аргентинська сторона водоспаду більш мальовнича. Вочевидь, що так не вважають
бразилійці. Зокрема, наш англомовний гід з чесько - українським корінням пан Вілсон
неодноразово підкреслював
наскільки нам поталанило,
що ми потрапили на водоспад Ігуасу, саме з бразилійського боку.
Якщо серйозно то, вочевидь, то це диво природи чудово по обидва боки кордону.
Хоч справді бразильській бік
більш масштабний, величніший, я б сказав, щедріший
на воду і видовища. А втім ще
раз хочу підкреслити будь-які
порівняння в даному випадку
просто не доречні. Хоч ми й
не були на аргентинському
боці, але певні що й там все
виглядало чудово. Тим більш,
що зі слів того ж Вілсона в аргентинському парку так само
доволі розвинута інфраструктура, зокрема, є спеціально
обладнані майданчики для
інвалідів та людей похилого
віку. Він сказав, що неодноразово бачив там навіть сліпих,
котрі повертали свої незрячі
очі у бік Ігуасу. Почувши це,
я був спочатку приголомшений. Навіщо людині, котра
весь час перебуває у суцільному мороку, приїздити сюди,
де найбільш притягальним є
саме краєвид, велична і казкова картина, котру дарує водоспад. А затим я на деякий
час просто заплющив очі й
дослухався до музики Ігуасу.
Вода співала здавалось одну
й ту ж саму пісню. Але скільки звуків, тональних відтінків
містила ця мелодія води. Не
важко здогадатися , що сліпі,
котрі набагато краще від зрячих відчувають звуки могли
просто, як це не дивно, бачити цю незбагненну і величну
красу – водоспад Ігаусу.
Ми вирішили сповна відчути притягальність цього
дивовижного місця. Досхочу постоявши на оглядових
майданчиках, зґвалтувавши

безкінечними знімками наші
камери ми неспішно спустилися до одного з центральних
місць парку з бразильського
боку – довгого дерев’яного
містка, котрий вів до одного з урвищ водоспаду. Чомусь ця місцина називається
«catwalk», що у перекладі з
англійської означає «котяча
прогулянка». Та певен, що
правдиві коти навряд чи б
обрали цей місточок для променаду. З перших же метрів
доволі широкого помосту Ви
опиняєтеся серед водяних
хмар. Саме хмар, тому-що
краплі води настільки дрібні,
вони заносяться вітром звідусіль, де падає вода, а тому
навкруги немов би водяна,
прохолодна пара. Подібна до
тої, що буває у лазні. Та на відміну від неї вона побіля Ігуасу
відсвіжує і майже враз робить
кожного до нитки мокрим.
Зразу ж так само довелося
зняти сонцезахисні окуляри.
Протирати їх за таких обставин не було жодної нагоди.
На самому кінці «котячого
містка» невеликий оглядовий
майданчик. Дивитися вниз з
нього не для слабодухих. Під
ногами шумить, вирує велика
ріка, котра падає вглибину немов у фантастичному фільмі
про життя інших планет. Подібне, мабуть, важко знайти
десь в іншому місті. Для мене
так само загадкою лишилося
як серед цього свавілля води
і висоти вдалося спорудити
таку доволі просту дерев’яну
конструкцію. Та, напевно, це
складно лише на не професійне око.
Наш гід Вілсон з самого
початку знайомства зазначив, що неодмінно повинні
стати учасниками сафарі –
маршруту через
прилеглу
до Ігуасу сельву. По-правді,
ця прогулянка слабо асоціювала з чимось небаченим
і загадковим. До розкішної
зелені і багатства флори у
Бразилії звикаєш з перших
днів. Рослинність тут щедра
повсюдно. А тому не вразила
вона особливо під час подорожі на спеціальному маленькому автопоїзді вузькою
дорогою через тропічний ліс.
І хоча нас попереджали, що
у цих місцях водяться пуми,
ягуари та оцелоти, якогось
відчуття небезпеки від зустрічі з хижаком зовсім не було.
Доволі обжито та обладнано
виглядало все навкруги. І до-
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само безупинно співав свою
тисячорічну пісню.
Для мене й дотепер залишається загадкою, як міг
мулат-моторист
керувати
своїм плавзасобом, можна
вважати, що під водою. Невеликий катерець просто пірнав під річку, що падала згори. З першої ж секунди було
зрозуміло, що дощовики за
таких обставин, котрі продавали туристам на березі не
більше, аніж справді сувенір.
Від такої навали води міг захистити хіба-що скафандр
чи якесь інше спеціальне обладнання. Наші різноплемінні
супутники радісно вищали і
кричали, як пацани на літньому ставку. І справді, перебуваючи під спадаючою з неба
річкою, важко було не повернутися в дитинство. З добрий десяток разів наш катер
запливав у водяний стовп,
даруючи своїм пасажирам
адреналін та прохолоду. Але
на березі, напевно, вже чекала інша група туристів. Тому,
востаннє зануривши нас в
Ігуасу, катерець розвернувся
і стрибаючи по воді попрямував до берега.
Наступна наша зупинка
була у так званому парку птахів. Це місце вразило нас не
менше від самого водоспаду.
Бо уявіть собі без особливо
видимих огорож тропічний
ліс, де поміж стежками ходять, літають, сидять, стрибають різнокольорові птахи
Південної Америки та Африки. А у спеціально обладнаних
водоймах ніжаться на сонці
каймани, плавають великі
тропічні риби та збирають
поживу здорові, як тазики у
публічній лазні, черепахи. І
до всього цього можна фактично доторкнутися рукою.
Принаймні, на перший погляд потворних, настільки великий у них яскравий дзьоб,
туканів гладити по тепленькому пір’ячку може до схочу
кожен бажаючий. Екзотичний
птах буде хіба-що незадоволено щось бурмотіти собі під
довгий і товстий дзьоб-ніс.
Але зовсім не тікає від людини. Чи то через лінь, чи то через розуміння, що це робота
його така. Забавляти та догоджати туристам. А за це йому
і харчу доволі і безпека.
Вілсон розповів цікавий
факт. Рожеві фламінго розмножуються лише коли живуть великими колоніями.
Ось працівники парку і схитрували. Понаставляли навколо їхнього вольєру багато
дзеркал. І не лише птахам, а

й людям здається тепер, що
фламінго там сотні й сотні.
Через це вибагливий до розмноження птах тепер успішно продовжує свій рід у парку
птахів на водоспаді Ігуасу.
Найбільша привабливість
цього куточка в тому, що натягнуті пересічно на висоті
у тридцять метрів заввишки
огорожі та ще й приховані
серед моря зелені, абсолютно не заважають сприймати
парк птахів як правдивий, дикий ліс, де такі екзотичні й не
боязкі мешканці. Щоправда,
під враженням таких емоцій
не випадає якось помічати,
що проходять туристи спеціально обладнаними хідниками, а усі території все-таки
причепурює та позбавляє
зайвого турботлива людська
рука.
Особливу симпатію та
любов туристів викликають
кумедні тваринки з роду єнотових, котрі мають подвійну
назву коаті-носухи. На відміну від своїх інших родичів
вони ведуть денний спосіб
життя і абсолютно не бояться
людей, жебраючи у них різного роду поживу. Вони вештаються повсюдно на території
природного парку Ігуасу.
Хіба-що не дозволяють їм перебувати саме в парку птахів. А найперше ми зустріли
кумедних звіряток недалеко
від «котячого містка», на одному з численних оглядових
майданчиків, що притулився
на крутих схилах тропічного
лісу. Невідомо звідки під ногами опинилося трійко звірят, з великими пухнастими
хвостами та видовженими
мордами, котрі безцеремонно почали стромляти свої
морди у наші торби і сумки,
вочевидь, шукаючи там поживу.
Щоправда,
спеціальні
написи на території водоспаду Ігуасу застерігають,
що годувати тваринок заборонено. Та, напевно, далеко
не всі можуть втриматися від
такої спокуси. Бо тваринки
просто вимагають гостинці у
кожного, хто може опинитися на їх шляху. Особливо нестримно поводить себе малеча. П’ятеро таких малюків
навіть трохи покусало мені
руки, вимагаючи гостинців.
Так жадібно крутилися вони
під ногами, тикаючи маленькі мордочки в людське тіло.
А ось дорослі особи спілкуються більш шляхетно, інколи їм просто приємно відчути
ніжний і обережний дотик
людської долоні.

І ще коаті–носухи підказали нам, що бидло буває і
серед здавалось цивілізованої спільноти. В одному з
численних кафе ми помітили, як брутально бив капелюхом маленьких тваринок,
що жебрали у нього гостинця, якийсь відвідувач парку.
Зразу стало зрозуміло зла і
черства людина, хоч на вигляд приїхав із якоїсь західної країни. А яким би дикуном він став в Україні! Навіть
й думати годі….
Все більше розповідаючи про флору і фауну цих
місць, бодай, побіжно згадаємо про туристів, котрі не
меншим потоком, аніж води
Парани та Ігуасу припливають і припливають до парку.
Прибувають сюди подорожні без перебільшення з
усього світу. Очевидно, що
домінує латинський регіон.
Однак, літня японська пара,
котра із специфічною азійською посмішкою попрохала мене сфотографувати їх
на фоні водоспаду, підтвердила , що до Ігуасу линуть
з найвіддаленіших звідце
країн.
Зрозуміло, що туристів найперше приваблює неповторність цього
природного об’єкту. Але так
само бразилійська сторона
подбала про те аби тутешня
інфраструктура відповідала усім сучасним вимогам.
Містечко Фос- ду- Ігуасу,
котре є центром однойменного муніципалітету, має не
лише безліч гарних і доступних готелів, а й аеропорт,
котрий , як на мене, не поступається нашому столичному Борисполю. І попри
те, що будь–яка туристична мекка, завжди глибоко
сягає кишені подорожніх, у
нас не склалося враження,
що у тутешніх місцях задурно беруть гроші. Сервіз,
обслуга, а головне те, що
тут можна побачити, варті того. І тут українцям так
само є чому повчитися. А
найперше тому, що навіть
коли сама природа дарує
щось цікаве й унікальне, до
того слід прикласти і руки, і
гроші.
У 1986 році рішенням
ЮНЕСКО природний
парк Ігуасу у Бразилії був оголошений
Надбанням Людства.
Ми мали щастя переконатися, що цілком заслужено. Бо й
справді місця тутешні багаті на дива та
красу.
•

Далі буде
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рогою ми не зустріли, бодай,
жодної якоїсь більш-менш
великої істоти. Хіба-що зацікавлення могли викликати
золотавого кольору великі,
мабуть, з новонароджене
курча павуки, котрі плели високо вгорі поміж дерев таку ж
кольорову павутину. Ткацтво
павуків химерними колами
розходилася з центру в усі
боки, виблискуючи на сонці
жовтуватими відблисками та
привертаючи увагу таких як
ми туристів.
На одному з поворотів
наш автопотяг зупинився й
англомовна гід-мулатка пояснила, що далі ми можемо
чи то піти пішки, чи залишившись у відкритому вагончику
поїхати далі. Більшість, напевно, сповідуючи здоровий
спосіб життя туристів з усіх
куточків світу, вийшла на дорогу. Залишатися у автомобільному вагончику було б
просто злочинно. Треба ж находитися спекотною і зеленою сельвою. Але і піша прогулянка більше нагадувала
відвідини якогось парку, аніж
подорож прадавнім лісом.
Напевно, упорядкованості в
таких випадках не оминути.
А хочеш справжніх пригод, то
незайманої природи у Бразилії скільки завгодно!
Прийшовши до річки, ми
почали готуватися, мабуть,
до найцікавішого, що можна
відчути в природному парку
водоспаду Ігуасу. Спеціально
обладнаний човен, минаючи великі збурення стрімкої
ріки, повіз нашу туристичну групу просто під потоки
води. На початку подорожі
нам завбачливо видали жовтуваті, як павутиння тутешніх
павуків, рятівні жилети. Так
само усі бажаючи трохи менше як за два долари могли
купити прозорі дощовики.
Ми їх придбали у якості сувенірів, навіть не розриваючи упаковку та не помилися.
Нижче поясню чому саме.
Серед обслуги на човні було
всього два чоловіки. Вже літній вусатий і худорлявий мулат – моторист та правдиво
чорний молодий бразилець.
Моторист був захований під
спеціальним скляним ковпаком, котрий міг частково
бути відкритий, або наглухо
зачинений у разі потреби.
Афробразилець зібрав у всіх
до спеціального великого гумового лантуха відео та фотокамери й ось вже суденце
рушило під веселі крики його
пасажирів, вверх по течії, до
водоспаду, котрий все так
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²íòåíñèô³êàö³ÿ âèäîáóòêó âóã³ëëÿ çàãîñòðþº
ïðîáëåìó áåçïåêè øàõòàðñüêî¿ ïðàö³.
¯¿ íå âèð³øèòè áåç åôåêòèâíèõ íàóêîâèõ
ðîçðîáîê, ïåðåêîíàíèé çàâêàôåäðîþ àåðîëîã³¿
òà îõîðîíè ïðàö³ Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî
óí³âåðñèòåòó, ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè,
äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê ïðîôåñîð Âàñèëü Ãîë³íüêî.
- Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó,
âæå ìàéæå ð³ê, ÿê ÍÃÓ
ïðàöþº â ñòàòóñ³ ñàìîâðÿäíîãî (àâòîíîìíîãî)
äîñë³äíèöüêîãî. ßê³ ïðîáëåìè ñüîãîäí³ ó ïîë³
çîðó â÷åíèõ Âàøî¿ êàôåäðè?
- Îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ - çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³

ëèêîãî îáºìó, êàðºð³â, óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ ïðàö³
òîùî .
- Íàóêîâ³ ðîçðîáêè òèì
îïåðàòèâí³ø³ é åôåêòèâí³ø³, ÷èì âèùèé ïîïèò íà íèõ...
- Âèðîáíè÷å ñåðåäîâèùå (îñîáëèâî íà ã³ðíè÷èõ
ï³äïðèºìñòâàõ) çàâæäè õà-

âóãëåâèäîáóâíèõ øàõò ³
âêðàé îáìåæåí³ îáñÿãè ¿õ
áóä³âíèöòâà. Çâ³äñè äâîºäèíà ïðîáëåìà. Íåîáõ³äíî
³íòåíñèô³êóâàòè âèäîáóòîê
âóã³ëëÿ, âïðîâàäæóâàòè íîâ³
òåõíîëîã³¿ òà îáëàäíàííÿ â
óìîâàõ, êîëè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðîçâèòîê âåëèêèõ çîí
ðóéíóâàííÿ âóãëåïîðîäíèõ
òîâù, ðîñòå ìåòàíîâèä³ëåííÿ ³ éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ
ãàçîäèíàì³÷íèõ
ÿâèù. Ùî, ïðèðîäíî,
çá³ëüøóº ðèçèê âèíèêíåííÿ àâàð³é. ×åðåç âåëèê³ ãëèáèíè ïðîáëåìíèìè ñòàþòü
³ óìîâè ïðàö³ íà ã³ðíè÷èõ
ï³äïðèºìñòâàõ ç âèäîáóòêó
çàë³çíî¿ ðóäè, ìàðãàíöþ,
óðàíó, íåðóäíî¿ ñèðîâèíè
... Ö³ âèêëèêè ³ âèçíà÷àþòü
îñíîâí³ íàïðÿìè íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü êàôåäðè.
Ñåðåä íèõ - âäîñêîíàëåííÿ
àåðîäèíàì³÷íî¿
ÿêîñò³ ã³ðíè÷èõ âèðîáîê,
ðîçðîáêà ìåòîä³â ³ çàñîá³â
âèì³ðþâàííÿ ³ ðåãóëþâàííÿ ñêëàäó é ïàðàìåòð³â àòìîñôåðè â ã³ðíè÷èõ âèðîáêàõ øàõò ³ ãàçîâèõ ñóì³øåé
â äåãàçàö³éíèõ òðóáîïðîâîäàõ, ñòâîðåííÿ ñèñòåì
óïðàâë³ííÿ âåíòèëÿö³ºþ
øàõò, ðóäíèê³â, âèðîáîê âå-

ðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ
íåáåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâÿ ïðàö³âíèê³â ôàêòîð³â.
ßê öå íå ñóìíî, íåçâàæàþ÷è íà íîâ³ ðîçðîáêè â
ãàëóç³ áåçïåêè ïðàö³ òà çóñèëëÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³
íàãëÿäó, ð³âåíü àâàð³éíîñò³,
òðàâìàòèçìó ³ ïðîôåñ³éíî¿
çàõâîðþâàíîñò³ óêðà¿íñüêèõ
ã³ðíèê³â çíà÷íî ïåðåâèùóº
àíàëîã³÷í³ ïîêàçíèêè â ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. ×îìó? Òîìó ùî ó
ï³äïðèºìñòâ íåìàº ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ â ïîë³ïøåíí³ óìîâ ïðàö³. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ïðî çàãàëüíîîáîâÿçêîâå äåðæàâíå
ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ â³ä
íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî Ôîíä ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ. Â³í êîìïåíñóº
çáèòîê, ùî íàíîñèòüñÿ çäîðîâþ ïðàö³âíèê³â â ðåçóëüòàò³ ðîáîòè â íåáåçïå÷íèõ ³
øê³äëèâèõ óìîâàõ (ó òîìó
÷èñë³ ó âèïàäêàõ ñìåðòåëüíîãî òðàâìàòèçìó òà òðàâìàòèçìó ³ç âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³). Ï³äïðèºìñòâà
â³äðàõîâóþòü äî öüîãî ôîíäó ïëàòåæ³, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä êàòåãîð³¿

ïëàòíèê³â (êëàñó ïðîôåñ³éíîãî ðèçèêó). Âñ³ øàõòè çíàõîäÿòüñÿ â îäí³é êàòåãîð³¿ ³
ïåðåðàõîâóþòü 13,6% â³ä
ôîíäó çàðïëàòè íåçàëåæíî
â³ä óìîâ ïðàö³, ð³âíÿ òðàâìàòèçìó òà àâàð³é. Õî÷à ïðè
ñòâîðåíí³ ôîíäó áóëà ³íøà
³äåÿ: â³äðàõóâàííÿ ïîâèíí³
áåçïîñåðåäíüî çâÿçóâàòèñÿ ç ð³âíåì òðàâìàòèçìó òà
ïðîôçàõâîðþâàíîñò³, òîáòî
äèôåðåíö³þâàòèñÿ. Çàðàç öÿ
äèôåðåíö³àö³ÿ ³ñíóº, àëå
ò³ëüêè
çà
ãðóïàìè
ï³äïðèºìñòâ. Ïðèì³ðîì, ÍÃÓ
- â îäí³é ãðóï³ ïëàòíèê³â, à
øàõòè - â ³íø³é. À â ñåðåäèí³
ãðóïè í³ÿêî¿ ð³çíèö³ íåìàº. ²
âèõîäèòü: øàõòè â³äðàõîâóþòü äî ôîíäó âåëèê³ êîøòè,
àëå âîíè íå êîìïåíñóþòü

ãåîìåõàí³÷íîãî ìîí³òîðèíãó ï³äçåìíèõ ãåîòåõí³÷íèõ ñèñòåì øàõò ³ ðóäíèê³â». ßê³ íîâ³ òåõí³÷í³
ð³øåííÿ â í³é âèêîðèñòàí³?
- Óìîâíî ìîí³òîðèíã
ï³äçåìíèõ ãåîòåõí³÷íèõ ñèñòåì øàõò ³ ðóäíèê³â ìîæíà
ðîçä³ëèòè íà ÷îòèðè ñêëàäîâ³. Ïî-ïåðøå, öå îïåðàòèâíå âèçíà÷åííÿ ô³çèêîìåõàí³÷íèõ âëàñòèâîñòåé
ïîð³ä, ó òîìó ÷èñë³ áåçïîñåðåäíüî íà îáºêò³ ³ â ìàñèâ³ ã³ðñüêèõ ïîð³ä. Ïî-äðóãå, êîíòðîëü âëàñòèâîñòåé ³
ñòàíó áëèæíüî¿ çîíè ìàñèâó
ã³ðñüêèõ ïîð³ä (íàÿâíîñò³ ³
ðîçì³ð³â çàêîë³â, â³äñëîíåíü, òð³ùèí). Ïî-òðåòº,
âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â çîí

òîãî, ùî âèòðà÷àºòüñÿ íèìè
íà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â,
âèêëèêàíèõ íåçàäîâ³ëüíèìè
ó ìî â à ìè ï ð à ö ³ . Ò î á ò î
ï³äïðèºìñòâà ³íøèõ ãàëóçåé
ïðîìèñëîâîñò³ íåñóòü íà ñîá³
òÿãàð âèòðàò ùîäî êîìïåíñàö³¿ øêîäè çäîðîâþ ïðàö³âíèê³â ã³ðíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ. ßêùî òðàâìàòèçì çà
îñòàíí³ ðîêè òðîõè çíèçèâñÿ, òî â ïåðøó ÷åðãó òîìó,
ùî òðàâìà çàâæäè î÷åâèäíà. Çà íå¿ ìîæíà ïîêàðàòè îðãàíè íàãëÿäó äîñèòü
åôåêòèâíî âèêîíóþòü ñâî¿
ôóíêö³¿. À îñü ïðîôåñ³éí³
çàõâîðþâàííÿ, ïðèðîäíî,
ìåíø ïîì³òí³. ¯õ ê³ëüê³ñòü
êàòàñòðîô³÷íî
çðîñòàº
(îñîáëèâî â ã³ðíè÷³é ãàëóç³).
Ìåõàí³çìè æ, ïîêëèêàí³ íàâåñòè ëàä ç âèïëàòàìè ï³ëüã
³ êîìïåíñàö³é, ñïðàöüîâóþòü ó íàñ äàëåêî íå çàâæäè.
- Âè îòðèìàëè Äåðæàâíó ïðåì³þ â ãàëóç³ íàóêè ³
òåõí³êè çà ðîáîòó «Íàóêîâî-òåõíîëîã³÷í³ îñíîâè,
ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ âèñîêîåôåêòèâíîãî

àíîìàëüíèõ íàïðóæåíü, ñòàíó êð³ïëåíü, ãàçîíîñíîñò³,
êîíòðîëü äàëåêî¿ çîíè ïîðîäíîãî ìàñèâó (âèçíà÷åííÿ òåêòîí³÷íèõ ïîðóøåíü,
òåõíîãåííèõ ïîðîæíèí,
ïðîãíîç ñòðóêòóðíèõ íåîäíîð³äíîñòåé òîùî.). Ïî÷åòâåðòå, îö³íêà óìîâ ïðàö³
³ íåáåçïåêè, ùî çàãðîæóþòü æèòòþ òà çäîðîâþ ëþäèíè (ïðîãíîçóâàííÿ ³ ïîïåðåäæåííÿ ãàçîäèíàì³÷íèõ
ÿâèù, çñóâ³â, îáâàë³â, êîíòðîëü âì³ñòó ìåòàíó, ïèëó,
òîêñè÷íèõ ãàç³â).
Ì³é âíåñîê ó öþ ðîáîòó
ïîâÿçàíèé ç îñòàííüîþ ç³
ñêëàäîâèõ. Ìè âèêîðèñòàëè
íîâ³ òåõí³÷í³ ð³øåííÿ ç êîíñòðóêö³¿ ÷óòëèâèõ åëåìåíò³â
äàò÷èê³â ³ àíàë³çàòîð³â ìåòàíó, çàáåçïå÷åííÿ îäíîçíà÷íîñò³ ¿õ ðîáîòè ó âñüîìó ä³àïàçîí³ ìîæëèâèõ êîíöåíòðàö³é ãàçó, àâòîìàòè÷íî¿
ä³àãíîñòèêè ñòàíó àíàë³çàòîð³â òà ïîïåðåäæåííÿ íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ
â ¿õíþ ðîáîòó, êîíñòðóêö³¿
äàò÷èê³â äëÿ êîíòðîëþ çà-

'
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ïèëåíîñò³ àòìîñôåðè ã³ðíè÷èõ âèðîáîê ³ â³äêëàäåííÿ
ïèëó.
- ² ÿê³ åôåêòè?
- Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî
÷àñó, òîìó çíà÷íà ÷àñòèíà
íàøèõ ðîçðîáîê âæå âïðîâàäæåíà. Ãåîãðàô³ÿ âïðîâàäæåííÿ îõîïëþº âóã³ëüí³ øàõòè âñüîãî Äîíåöüêîãî áàñåéíó, ðóäíèêè Êðèâáàñó òà
Çàïîð³çüêîãî çàë³çîðóäíîãî êîìá³íàòó, êàë³éí³ ³ ã³ïñîâ³
øàõòè. Äåÿê³ íîó-õàó âïðîâàäæåí³ íà ã³ðíè÷îâèäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ Ðîñ³¿,
Ãðóç³¿ ³ Ëàòâ³¿. Îêðåì³ åëåìåíòè ìîí³òîðèíãó âèêîðèñòàí³ ïðè ä³àãíîñòèö³ òóíåë³â
ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Àâòîðàìè âïðîâàäæåíî ïîíàä 30
ïðèëàä³â òà ¿õ ìîäèô³êàö³é
(äåÿê³ ïîñòàâëåí³ íà ñåð³éíå âèðîáíèöòâî).
Åôåêò â³ä âïðîâàäæåííÿ
ðîçðîáîê, ïîâÿçàíèé íàñàìïåðåä ³ç çíèæåííÿì íåáåçïåêè âèíèêíåííÿ àâàð³é
òà àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ íåùàñíèõ
âèïàäê³â, òðàâì, çàõâîðþâàíü. Ïëþñ ³ñòîòíà åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü. Äîäàì ùå
- çíèæåííÿ òðóäîâèòðàò íà
âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ãåîìàòåð³àë³â ³ âèêîíàííÿ
ð³çíèõ ñïîñîá³â ïðîãíîçó
ñòàíó ìàñèâó, çìåíøåííÿ
îáñÿãó ïðîòèâèêèäíèõ çàõîä³â, ñêîðî÷åííÿ ÷èñëà
ëþäåé, çàéíÿòèõ íà ï³äçåì-

íèõ ðîáîòàõ. Êð³ì òîãî, íàø³
ðîçðîáêè äîçâîëÿþòü ñêîðî÷óâàòè ÷àñ ïðîñòîþ ï³äãîòîâ÷èõ ³ î÷èñíèõ âèáî¿â,
çìåíøóâàòè îáñÿãè ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà âèòðàòè íà
ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â ãàçîäèíàì³÷íèõ ÿâèù, ñêîðî÷óâàòè îáñÿãè âòðàò âóãëåâèäîáóâàííÿ âèñîêîíàâàíòàæåíèõ ëàâ.
Ðîáîòà â³äáóëàñÿ ëèøå
çàâäÿêè ò³ñíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó ç â÷åíèìè òà âèðîáíè÷íèêàìè. Ñåðåä íàøèõ
ïàðòíåð³â íàçâó ÍÂÎ «×åðâîíèé ìåòàë³ñò», ÍÄÏÊ² «Àâòîìàòâóãëåðóäïðîì»,
ÌàêÍÄ² ...
- Õòî ô³íàíñóº äîñë³äæåííÿ? ² ÿê?
- Ñïðàâà â òîìó, ùî ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ íå íà êîíê ðåòíîì ó
â è ðîá í è÷ î ìó
îáºêò³ - ïèòàííÿ áåçïåêè
óí³âåðñàëüí³. Âñ³ çàö³êàâëåí³
â ðåçóëüòàòàõ, àëå í³õòî íå
õî÷å íåñòè âèòðàòè. Òîìó
ùî çàâòðà ðåçóëüòàòàìè
ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ³íø³.
ß ïåðåêîíàíèé: âèêîíàííÿ òàêèõ ðîá³ò ïîâèííî
ô³íàíñóâàòèñÿ öåíòðàë³çîâàíî. Íàïðèêëàä, Ì³í³ñòåðñòâîì âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ àáî Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. Äî ðå÷³,
ïðè ñòâîðåíí³ îñòàííüîãî
ïëàíóâàëîñÿ, ùî â³í áóäå
íå ò³ëüêè çä³éñíþâàòè âèïëàòè, à é îðãàí³çîâóâàòèìå
ô³íàíñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ

íàóêîâèõ ðîá³ò ç ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³ òà áåçïåêè íà
íàøèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Ôîíä
ïðè öüîìó îòðèìóâàâ áè
âåëèêó â³ääà÷ó: ñêîðî÷åííÿ
ïîêàçíèê³â òðàâìàòèçìó òà
ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü
ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ
ê³ëüêîñò³ âèïëàò. Çåêîíîìëåí³ òàêèì ÷èíîì êîøòè
ìîæóòü áóòè âêëàäåí³ ó âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâÿçàíèõ ç
áåçïåêîþ òà îõîðîíîþ
ïðàö³. Àëå (çà âèíÿòêîì ïîîäèíîêèõ ðîá³ò) ô³íàíñóâàííÿ ç ôîíäó ïðàêòè÷íî íå
çä³éñíþºòüñÿ. Ó ö³ëîìó æ
óïðîâàäæóâàòè íîâîââåäåííÿ â ãàëóç³ îõîðîíè ïðàö³
ñêëàäíî. Â Óêðà¿í³, íà æàëü,
ñêëàâñÿ ñòåðåîòèï, ùî â
öüîìó ñåãìåíò³ íåìàº øâèäêî¿ â³ääà÷³.
- Ïðîáëåìè áåçïåêè
øàõòàðñüêî¿ ïðàö³ âæå
ïåðåðîñëè ñôåðó âèðîáíèöòâà ³ ñòàëè ñîö³àëüíèìè. ×è ìîæíà, íà Âàø ïîãëÿä, çì³íèòè ñèòóàö³þ?
- Ñåðåä ïðè÷èí àâàð³é ³
íåùàñíèõ âèïàäê³â íà óêðà¿íñüêèõ øàõòàõ äîì³íóþòü
îðãàí³çàö³éí³ òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³.
Áàæàííÿ øâèäøå ³ ç ìåíøèìè âèòðàòàìè ñèë âèêîíàòè çàâäàííÿ ñïîíóêàº øàõòàð³â ïðàöþâàòè íà ç³ïñîâàíîìó îáëàäíàíí³, ïðîïóñêàòè ïîâÿçàí³ ç áåçïåêîþ
îïåðàö³¿, ÿê³ íå âïëèâàþòü
íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ïðàö³,

¿çäèòè íà íåïðèñòîñîâàíèõ
äëÿ öèõ ö³ëåé òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ, âèêîðèñòîâóâàòè íåáåçïå÷í³ ïðèéîìè
ðîáîòè, ïîðóøóâàòè òåõíîëîã³÷í³ ðåãëàìåíòè. Âèíèêàº àäàïòàö³ÿ ëþäèíè äî
íåáåçïåêè, âèðîáëÿºòüñÿ
ñò³éêèé ñòåðåîòèï ïîâåä³íêè - ä³ÿòè ç ïîðóøåííÿì
ïðàâèë áåçïåêè. Â³í âæå
ñòàâ ïðàêòè÷íî íîðìîþ
ïîâåä³íêè áàãàòüîõ ã³ðíèê³â.
Òîìó âàæëèâî âñ³ìà äîñòóïíèìè çàñîáàìè ïîñèëþâàòè ìîòèâàö³þ äî áåçïå÷íî¿ ïðàö³, ñòèìóëþâàòè
ïðàö³âíèê³â çàõîäàìè ìàòåð³àëüíîãî ³ ìîðàëüíîãî
õàðàêòåðó, äîìàãàòèñÿ
îðãàí³÷íîãî ïîºäíàííÿ âèìîã ³ òåõíîëîã³é, îðãàí³çàö³¿ òà áåçïåêè, ñòâîðþâàòè òàêó òåõí³êó ³ óìîâè ðîáîòè, ùîá îòðèìàííÿ âèãîäè çà ðàõóíîê ïîðóøåííÿ
ïðàâèë ñòàëî ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâèì. ² ÿêùî ïðîáëåìà áóäå ñïðèéìàòèñÿ
ñèñòåìíî, òî âïðîâàäæåííÿ íàøèõ ðîçðîáîê, áåçóìîâíî, äîïîìîæå ¿¿ âèð³øèòè.
Ðîçìîâëÿëà
Âàëåíòèíà ØÀÁÅÒß.
Íà ñâ³òëèíàõ: ïðîôåñîð Â. ². ÃÎË²ÍÜÊÎ; â
îäí³é ç ëàáîðàòîð³é ÍÃÓ
ç³ ñòóäåíòàìè.
Ôîòî àâòîðà.

Ïðèñÿãà íà â³ðí³ñòü Óêðà¿í³
24 ëèïíÿ íà ïëàöó êàôåäðè â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè Íàö³îíàëüíîãî ã³ðíè÷îãî óí³âåðñèòåòó 183 âèïóñêíèêà êàôåäðè ïåðåä îäíîñòðîºì ñâî¿õ òîâàðèø³â
äàëè êëÿòâó ìóæíîñò³ ³ íåïîõèòíîñò³, ïðèñÿãíóëèñÿ
íà â³ðí³ñòü Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè.
Â³éñüêîâ³ êàôåäðè ðàí³øå áóëè ìàëî íå ó êîæíîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ Óêðà¿íè. Ê³ëüêà

ðîê³â òîìó Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè çàëèøèëî â Óêðà¿í³
ëèøå ø³ñòü òàêèõ êàôåäð.
Îäíà ç íèõ çáåðåãëàñÿ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ó Íàö³îíàëüíîìó ã³ðíè÷îìó óí³âåðñèòåò³. Êàôåäðà â³éñüêîâî¿
ï³äãîòîâêè ÍÃÓ ìàº âåëèêèé
äîñâ³ä ó âèõîâàíí³ ñïðàâæí³õ
çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè. ×èìàëî ñåðåä âèïóñêíèê³â òàêèõ,
êîòð³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó
îáðàë è ïðîô åñ ³ þ ñ à ìå
â³éñüêîâîãî. Çà á³ëüøå, í³æ

â³ñ³ìäåñÿò ðîê³â ³ñíóâàííÿ,
êàôåäðà ï³äãîòóâàëà ïîíàä
äâàäöÿòü ïÿòü òèñÿ÷ ôàõ³âö³â
ó ãàëóç³ â³éñüêîâî¿ ñïðàâè.
Ö³êàâî, ùî ê³ëüê³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ áàæàþòü îïàíóâàòè â³éñüêîâó ñïðàâó, ç
ðîêàìè íå çìåíøóºòüñÿ.
Ùîá íàâ÷àòèñÿ íà â³éñüêîâ³é
êàôåäð³, ïîòð³áíî ñêëàñòè
òðè ³ñïèòè. Öå ïñèõîëîã³ÿ,
ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà òà ³íîçåìíà ìîâà. Öüîãî ðîêó,
îêð³ì ã³ðíèê³â, çàÿâè äî

â³éñüêîâî¿ êàôåäðè ÍÃÓ ïîäàëè ñòóäåíòè é ³íøèõ
âèø³â. Ñàìå â ö³ äí³ þíàêè
âèáîðþþòü ïðàâî íàâ÷àòèñÿ ç 1 âåðåñíÿ ó íàâ÷àëüíèõ êëàñàõ â³éñüêîâî¿ êàôåäðè.
²íôîöåíòð ÍÃÓ.
Íà ñâ³òëèíàõ: "Ðàçîì
ìè - ñèëà!"; íàïóòí³ ñëîâà ðåêòîðà ÍÃÓ, àêàäåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè Ãåííàä³ÿ Ï²ÂÍßÊÀ.
Ôîòî
Àðòåìà ÃÓÑÀÊÀ.
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• ОСВІТА РІДНОГО КРАЮ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ДО РІДНОЇ ПРИРОДИ
З РОЗУМОМ І СЕРЦЕМ!

Літо – це величезний острів щастя для дітей, час, коли
нарешті розпочинаються канікули. Влітку дні збігають у пошуках пригод, розваг, довгоочікуваного подиху свободи.
За останній час питання охорони природи, розумного її
використання стали головними не тільки для вчених, але і для
широких верств населення, у тому числі й дітей. Протягом 10
років на базі Дитячого екологічного центру працював дитячий оздоровчий екологічний табір «Дивосвіт». Його перевага у порівнянні з іншими формами й засобами педагогічної
діяльності в тому, що учень поступово перетворюється на
молодшого колегу, який працює над розв’язанням проблем
охорони довкілля, дослідженням природи рідного краю.
У 2010 році оздоровлення та відпочинок дітей на базі Дитячого екологічного центру було організовано у вигляді екологічної туристсько-краєзнавчої роботи: одноденні походи,
екскурсії, експедиції в околицях міста Дніпродзержинська.
Екологічна туристсько-краєзнавча робота під час оздоровлення та відпочинку дітей була досить різноманітною: дослідницька та практична робота в природі, змагання, вікторини, конкурси плакатів і пісень туристичної та екологічної
тематики, різноманітні ігри. Ігри екологічного спрямування
- «Сам собі синоптик», «Живе кіно про природу», «З якого дерева листок», подорож до міста «Природоград», розвивають
здібності дітей мислити логічно, розмірковувати, сперечатися, аргументувати, вести діалог та відстоювати свою точку
зору. Вони формують самостійність, винахідливість, спостережливість та терпіння.
Кожен день відпочинку не був схожим на інший. Відбувались екскурсії до розарію ДПО «Азот» в рамках акції
«Юннатівський зеленбуд», де діти знайомились з основами
садово-паркового мистецтва. Також незабутнє враження
на вихованців справили походи з вивчення рослинного світу
Самишиної балки в рамках акції «Балки Придніпров’я очима
дітей»; похід на берег р. Дніпро по виявленню факторів антропогенного впливу на водойму і прибережну смугу в рамках акції «До чистих джерел»; похід в рамках акції «Вчимося
заповідувати» до Волочаєвської балки для дослідження ареалів рідкісних рослин. Також, протягом відпочинку, проводились операція «Зелена аптека» з вивчення лікарських рослин
колекційного відділу навчально-дослідної земельної ділянки

Дитячого екологічного центру, екологічні десанти «Прибери
планету».
На протязі відпочинку юннати приймали участь у Літній
вітрильній регаті спільно з курсантами Флотилії юних моряків
та річковиків та вихованцями Дитячого будинку.
Протягом перебування у походах, вихованці гуртків «Юні
медики», «Валеологи», «Фітотерапія» вивчали флору о. Кривець. Окрім цього, юннати вивчали основи народної медицини, знайомились з методами заготівлі лікарських рослин,
готували фіточаї та робили оздоровчі процедури: водні та
повітряні ванни, вивчали техніку надання першої допомоги у
випадку травмування в поході, а потім, на основі вивченого
матеріалу відбувся турнір «В країні здоров’я», де вихованці
мали змогу продемонструвати набуті протягом навчального
року у гуртках та під час оздоровлення знання та навички.
Таким чином, екологічна туристсько-краєзнавча робота під час оздоровлення та відпочинку школярів виявилась
справжньою інновацією в освітньому процесі. А для його організації було потрібно небагато - бажання педагогів, любов
до природи і віра в те, що дитяча дружба, пісня біля багаття, світанкова роса можуть зробити значно більше, ніж викладання правил збереження природи навіть за найкращою
технологією.
С. Терещенко, культорганізатор
Дитячого екологічного центру
м. Дніпродзержинська •

Галина МЕГЕГА, начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
І ДЕМОКРАТИЧНИЙ СТИЛЬ
ПЕДАГОГА
Частина друга

Таким чином, питання
про необхідність систематичного педагогічного впливу на дитину вирішується
цілком однозначно: він необхідний, бо служить одним з
основних шляхів передачі
дитині суспільного досвіду,
людської культури. Поза такою передачею психічний
розвиток взагалі неможливий. Інша справа як, якими
шляхами, в яких формах цей
вплив має здійснюватись,
щоб орієнтуватися на дитину, враховувати її інтереси
і можливості і бути разом з
тим найбільш ефективним.
Отже, для того щоб надбати справді гуманістичний
характер не на словах, а на

ділі, виховання повинно здійснюватися в основному через організацію і керівництво
дитячими видами діяльності
та забезпечувати найкращі
умови для розвитку в цих видах діяльності психологічних
якостей, специфічних для
віку (в першу чергу, образних
форм пізнання світу та соціальних емоцій).
Реальний процес психічного розвитку дитини включає широке коло психічних
властивостей і здібностей,
які необхідно враховувати
при побудові навчання і виховання. Головне ж – розвиток кожної дитини йде своїм
особливим шляхом, в якому
загальні закономірності виявляються в індивідуальній

формі. Врахування вікових
особливостей психологічного
розвитку є основою розробки
загальної стратегії, вимагає
виявлення й облік індивідуальних особливостей.
Гуманізація суспільства
поставила питання про авторитет вчителя. Близькість авторитету й авторитарності як
спільнокореневих слів і суміжних понять проблематизувала
ідею учительського авторитету, пред’явила до нього етичні
критерії. Індивідуальність як
основа навчання і виховання повертає вчителю й школі
самоповагу. “Ті, що навчають,
та учні, – перш за все співробітники”, – писав М.К. Реріх.
Демократизація та гуманізація в освіті відкрили шлях до

розвитку ініціативи та самостійності учня і вчителя.
Складність
освітнього
процесу полягає в тому, що
він посідає значне місце в
житті людини, але не дає відчутного, зримого, конкретного результату відразу по його
завершенню.
Результатом
освіти є подальша поведінка,
діяльність, спосіб життя людини. Тому діяння педагогічного
впливу будь-якого освітнього
закладу не може контролюватися безпосередньо.
Кожен, хто обирає професію педагога, бере на себе
відповідальність за тих, кого
він буде вчити і виховувати;
разом із тим він відповідає
за самого себе, свою професійну підготовку, своє право
бути педагогом, вчителем,
вихователем. Гідне виконання професійно-педагогічного
обов’язку вимагає від людини
прийняття низки зобов’язань.
По-перше, слід об’єкти-
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вно оцінювати власні можливості, знати свої сильні і слабкі сторони, значимі для даної
професії якості (особливості
саморегуляції, самооцінки,
емоційні прояви, комунікативні, дидактичні здібності
тощо).
По-друге, педагог повинен володіти загальною
культурою інтелектуальної діяльності (мислення, пам'ять,
сприйняття, уявлення, увага),
культурою поведінки, спілкування та педагогічного спілкування зокрема. Педагог
– це зразок, який свідомо, а
найчастіше несвідомо, наслідують учні, переймаючи те,
що робить вчитель.
По-третє, обов’язковою
передумовою й основою
успішної діяльності педагога
є повага, знання і розуміння
свого учня як “іншого”, часто
не схожого на самого учителя
за базовими психологічними характеристиками. Учень
повинен бути зрозумілий
педагогом і прийнятий ним
незалежно від того, чи збігаються їхні системи цінностей,
моделі поведінки та оцінок;
це також припускає знання
психологічних механізмів і
закономірностей поведінки і
спілкування.
По-четверте, педагог є
організатором навчальної діяльності учнів, їх співробітництва, і в той же час виступає
в якості партнера і людини,
що полегшує педагогічне
спілкування, тобто “фасилітатора”, за К. Роджерсом. Це
зобов’язує розвивати організаторські, комунікативні здібності для управління процесом засвоєння знань учнями,
включаючи їх у активні форми
навчальної взаємодії, що стимулює пізнавальну активність
учасників процесу. Розвиток
таких професійних навичок
вимагає не тільки глибоких психолого-педагогічних
знань, але й постійного, сис-

тематичного
професійного
тренінгу.
Таким чином, професійні
якості педагога мають співвідноситися з наступними
постулатами його психологопедагогічної діяльності:
– поважай в учневі людину, особистість (що є конкретизацією золотого правила
давнини: стався до інших так,
як хотів би, щоб ставилися до
тебе);
– постійно шукай можливості саморозвитку та самовдосконалення (бо відомо,
що той, хто не вчиться сам, не
може розвивати смак до навчання, “розумовий апетит”
в інших);
– передавай учневі знання так, щоб він хотів і міг їх
освоювати, був готовий їх використовувати в різних ситуаціях і в своїй самоосвіті.
Ці постулати є конкретизацією загальновідомої тези:
тільки особистість виховує
особистість, тільки характер
формує характер. Педагог
зобов'язаний бути Особистістю, це його професійна характеристика.
Щоб процес розвитку
проходив успішно, безболісно для дитини, навколо неї
повинна бути створена відповідна атмосфера, так званий “гуманістичний простір”
(І.Д. Демакова). У створенні
такого простору педагог займає певне місце, відіграє
одну з головних ролей. Використовуючи СЛОВО, СПРАВУ і СПОСТЕРЕЖЕННЯ (діагностику), педагог створює
умови, щоб дитина проявила
себе. Для того, щоб допомогти дитині, можна визначити
основне правило – “Правило
7У”:
– “упевненість” – знання
своїх прав та прав дитини,
здатність захистити їх. Педагог гарант дотримання прав
дитини;
– “успішність” – беручись

за будь-яку справу, педагог
повинен налаштуватися на
позитивний результат, тобто
бути впевненим, що вона під
силу дітям і йому самому;
– “дивовижність” – потреба розвивати в собі непересічність, діти не люблять “пиріжки ні з чим”;
– “переконливість” – вміння запалити дитячі серця,
переконати їх у важливості
справи;
– “шанобливість” – необхідно взаємна повага. Поважаєш думку дітей, вони поважають твою. Виховання без
поваги – придушення особистих якостей;
– “урівноваженість” – в
класі потрібно бути готовим
до всього, не ніяковіти перед
новим і несподіваним, натомість аналізувати і працювати;
– “усмішливість” – без
почуття гумору в школі жити
неможливо. Посмішка – це й
оцінка, й схвалення, й підбадьорювання.
Прагнення жити в якійсь
спільності, бути нею захищеним, самоутверджуватися в
її середовищі – все це властиво усім. Тому, якщо педагог
хоче, щоб діти були добрими,
необхідно робити все, щоб
вихованці хотіли бути такими,
щоб вони знаходили задоволення в гарних, моральних
вчинках.
Тому у педагога не може
бути ніяких інших цілей, окрім
цілей життя вихованців. Адже
для дітей ідея не відділена від
особистості, і те, що каже їм
улюблений вчитель, сприймається зовсім по-іншому,
ніж те, що каже не шанована
і чужа їм людина. Найвищі ідеї
в устах останньої можуть стати ненависними.
Тому варто частіше ставити себе на місце дітей, щоб
зрозуміти – що їх цікавить, що
радує, що стомлює, що ображає. Адже виховний про-

цес припиняється в моменти внутрішньої кризи, поки
дитина не зрозуміє, чому з
нею так вчинили (поки вона
не погодиться з тим, як з нею
повелися, поки вона озлоблена, що до неї так несправедливо поставились).
У всьому цьому полягає об’єктивна база єдності
вихователя та вихованця,
тобто необхідна умова виникнення відомої всім (але
не всіма застосовуваної!)
Педагогіки співробітництва,
яка будується на принципах
гуманізації та демократизації відносин зі своїми вихованцями.
Для вирішення всіх педагогічних завдань є два підходи. Один імперативний,
коли педагог сам вирішує
завдання, примушуючи своїх
вихованців робити те, що необхідно для їх майбутнього.
Другий – гуманний, тобто такий, коли вихователь прагне
залучити дітей до вирішення
педагогічних завдань, коли
він співпрацює з ними, робить їх своїми помічниками
у вихованні, навчає тому, що
вміє сам.
Найголовніше надбання, яке необхідно зробити
дитині в період шкільного
учнівства – це почуття власної гідності, віра в себе, віра
в те, що вона знає, вміє і
може. І досягти цього можна тільки добром, бо тільки
добро породжує добро. Так
заповідав чудовий педагог
– наш сучасник В.А. Сухомлинський: “Діти – джерело
натхнення, і мій обов’язок як
педагога дати їм дитинство,
зберегти його, бути їм другом”.
“Від
народження
до
трьох років – дитина твій бог,
з трьох до десяти – твій раб,
з десяти років – дитина твій
друг”, – свідчить давньокитайська мудрість.

Список літератури:

1. Послання Президента України В.Ф. Януковича до Українського народу.
2. Амонашвілі Ш.А. Єдність мети. Посібник для вчителя. – М.: Просвітництво. – 1987.
3. Єльнікова Г. Управлінська компетентність. – К., 2005.
4. Зимова І.А. Педагогічна психологія. – М.: Логос. – 1999.
5. Соловейчик С.Л. Педагогіка для всіх. – М.: Дитяча література. – 1989.
6. Дошкільне виховання. М. – 1990. – № 8.
7. Класний керівник. – М. – 2001. – № 4.
8. Практика управління закладом освіти. – 2010 - № 3.

ОСВІТА
СЛОВА
МУДРОСТІ

•

Вихователь не чиновник, а якщо він чиновник, то він не вихователь, і коли
можна виконувати ідеї інших, то проводити чужі переконання неможливо.
К. УШИНСЬКИЙ.
Добрим учителем є той, хто намагається не тільки вважатися, а й бути
таким.
Я. КОМЕНСЬКИЙ. •
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Сонце визирнуло з-під хмари, глянуло на
Зелений Гай, що на Томаківщині, і всміхнулося.
Воно щоранку всміхається, коли встає й кидає свій перший погляд на наше село. Та хіба ж
можна втриматися від радісної усмішки, коли
дивишся з неба на наш Зелений Гай? Кращого
села немає в цілому світі!
Але сонце всміхається не лише тому, що милується селом. Є в нього, сонця, ще причини для
усмішки. Ось воно зазирнуло на подвір’я Зеленогайської ЗОШ І–ІІІ ступенів, ковзнуло своїм
променистим поглядом по головах хлопчиків
і дівчаток, їх батьків, односельчан. Сьогодні в
селі визначна подія: відкриття дошкільної групи
«Барвінок» при школі. Двадцять маленьких дошкільнят віком від 3 до 6 років поповнять шкільну родину. У селі колись був дитсадочок. Я і мої
друзі в ньому виросли. Про те щасливе дитинство пам’ятатиму все своє життя.

Так склались обставини, що те приміщення зруйноване. Настав час відродження. Сільська громада, розуміючи
важливість дошкільного виховання, вирішила відкрити дошкільну групу в школі. Батьківський громадянський обов’язок
зобов’язує нас не кидати безпорадно дітей напризволяще, а
допомагати утверджуватися в складному світі. Це обов’язок і
перед собою, і запорука нашого життя.
Фундаментом утвердження людини є освіта і виховання.
Тому ми, батьки, робитимемо все можливе, щоб у нашому селі
зберегти середню школу, бо школа – це основа життя села.
Економічна криза заважає реалізовувати багато проблем.
Але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Вихід знайшли в
поєднанні зусиль держави і сільської громади. Держава відремонтувала незадіяне шкільне приміщення, а сільська громада
(фермери, підприємці, батьки, працівники школи, односель-

СПАРТАКІАДА ШКОЛЯРІВ – 2010
46-а Спартакіада учнів загальноосвітніх навчальних закладів стала
самою масовою та різноманітною за
кількістю учасників – 8429 чоловік.
За попередніми підсумками, згідно Положення по трьох групах міст
та районів в залежності від загальної
кількості контингенту, у комплексному заліку лідирують міста: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Синельникове, Орджонікідзе, Вільногірськ,
Тернівка, сільські райони: Новомосковський, Петропавлівський, Широківський.
Вагомий внесок у підготовку та
проведення зональних та фінальних
змагань внесли керівники управлінь

ці) придбала меблі, білизну, посуд, килими, іграшки, ще трохи
доклали власної праці – і наші малята потрапили у справжню
казку. На думку батьків, наша дошкільна група аж нічим не відрізняється від міського дитсадка. Старшому поколінню, нашим дідусям, бабусям, спільна турбота про дітей нагадала
ті добрі часи, коли вони разом усією громадою виходили на
спільну «толоку» будувати один одному хати, обробляти городи, допомагати по господарству. Томаківська районна рада,
державна адміністрація людськими очима дивляться на наші
проблеми і всіляко сприяють в їх вирішенні.
Висловлюємо велику батьківську вдячність всім, хто допоміг нам у цій благородній справі. Вигода тут – і кожному зокрема, і суспільству в цілому.
За дорученням батьків голова батьківського комітету
дошкільної групи «Барвінок» Ю. БОЖЕЙ. •

та відділів освіти
міст: Павлограда,
Вільногірська, Криничанського та Нікопольського районів.
Другий рік поспіль фінал обласного
фізкультурно-патриотичного
фестивалю «Козацький гарт» радо
приймає місто Жовті Води, де організовано й урочисто було проведено
одне з масових змагань школярів.
У цьому році Міністерством освіти і науки разом з Міністерством
України у справах сім'ї, молоді і
спорту, Національним Олімпійським
Комітетом започаткована І Всеукраїнська Олімпіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Команди шкіл – переможці обласних

змагань взяли участь у 22 видах програми. А це значить, що 214 обдарованих спортсменів нашої області на
кращих майданчиках МДЦ «Артек»
та УДЦ «Молода гвардія» виборювали право стати кращими в Україні.
Гандбольна команда дівчат з міста Кривий Ріг та команда хлопців з
міста Дніпродзержинськ посіли відповідно 2 та 3 місця на І Всеукраїнській Олімпіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Юнаки 1998 р.н. у змаганнях з
футболу на призи клубу «Шкіряний
м'яч», вперше за останні 5 років, вибороли І місце у зональних Всеукраїнських змаганнях.
Г. ЦИМБАЛ, головний суддя
46-ї Спартакіади школярів. •
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В ГОСТЯХ У КОЗАЦЬКОГО ОТАМАНА

Вже традиційним стало таборування
козаків на березі річки Базавлука наприкінці липня на знак вшанування пам’яті
великого кошового отамана Запорізької
Січі Івана Сірка.
Цьогорічні урочистості особливі, оскільки у 2010-му відзначається
330-річчя річниці вшанування пам’яті
кошового отамана Івана Сірка, і програма мала бути яскравою. Розпочалися
урочисті заходи біля меморіалу Івана
Сірка. Після Козацького кола – показових козацьких змагань – на урочистому мітингу голова Дніпропетровської
обласної ради Євген Григорович Удод
звернувся до присутніх, відзначивши
наскільки важливим для Дніпропетровщини є те, що наша земля стала колискою козацтва. Саме на території Дніпропетровської області розміщувалися
п’ять найвизначніших січей, а козацтво
для українського народу і сьогодні залишається взірцем військової сили. Саме
тому у 2007-му році при Дніпропетровській обласній раді була створена координаційна рада з питань козацтва, куди
увійшли отамани з усіх козацьких організацій області.
Представники обласної влади, козацькі отамани і духовні діячі поклали
квіти до могили Івана Сірка. Лунала музика військових козацьких колективів.
Під різнобарвними козацькими стягами і хоругвами, серед яких можна було
побачити навіть російський триколор
(певно, його привезли з собою козаки з
Кубані), учасники свята колоною рушили на Співоче поле, біля якого вже отаборилися козацькі паланки.
На співочому полі над крутим річковим схилом ще торік встановили сцену,
де й мали весь день виступати різноманітні фольклорні колективи з усієї Дніпропетровщини і навіть гості з сусідніх
областей. Протягом багатьох годин

бандуристи, співаки, музики, танцюристи розважали люд, юні козаки та їхні вже
дорослі побратими показували козацьку майстерність. У козацькому таборі
можна було купити різноманітні вироби
народних майстрів та вишиванки, що
багато хто і робив, одразу перевдягаючись у національний український одяг.
Яскраве дійство фестивалю козацької пісні, музики, танцю та народних ремесел “Звідси воля розлилася...” урочисто відкрив голова координаційної
ради з питань козацтва при облраді Ю.Г.
Вілкул, відзначивши важливість подібних зібрань для сучасної України. Цікаво, що Юрій Григорович вже не вперше
бере участь у таких заходах і протягом
останніх років всіляко підтримує козацький рух в нашій області. Певно, тому
Юрія Вілкула до Співочого поля привезла справжня козацька чайка “Спас”, яку
зустріли гарматним салютом на честь
початку фестивалю.
Якщо офіційна урочиста частина
була розрахована на один день, то козаки зібралися на чотири. Ще 29-го була
розгорнута похідна Січ: розподілено
територію у затінку, встановлено намети, поселення огороджені прапорцями

або навіть очеретяним тином. Ввечері
того ж дня зібралося Велике Коло, загальна козацька рада, що складається
з тих, хто прибув на Січ, обрано наказну
старшину і розподілено обов’язки. Розпочалися вишколи (вишколи – це різноманітні навчальні заходи для молодих
козаків).
Найцікавішим же був наступний
день, 30-го липня. Після ранкового проруху, оздоровчих вправ і купання розпочалися вишколи на козацькій чайці
“Спас”, кінні вишколи і вишколи з козацькою зброєю. Розгорнулася виставка виробів народних майстрів.
31-го липня після підготовки до урочистих заходів, Козацького кола і виступів показових колективів на вечір були
заплановані різноманітні козацькі змагання, включаючи традиційну козацьку
забаву “лава на лаву”, вечорниці і, звісно, ватра.
У неділю, 1 серпня, перша половина дня до згортання табору також була
присвячена іграм і змаганням.
По суті, людина, яка потрапить до
такої похідної Січі, майже чотири доби
проводить серед сучасних козаків, які й
досі під час таких зібрань живуть за звичаєвими традиціями на території вільної
від “алкоголю, тютюну і лайки”, про що
сповіщають численні об’яви на вході до
наметового містечка.
І козацька громада радо запрошує
на такі заходи не лише козацькі організації і вільних козаків, але й “усіх, хто за
покликом душі зголоситься взяти участь
у козацькому таборуванні”. І, звісно,
спогади від такої зустрічі з однодумцями незабутні.
Наталія ДЕВ’ЯТКО.

•
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У КОЖНІЙ
ДИТИНІ
Є СОНЦЕ…
Розвиток державності на
Україні сприяє появі нових тенденцій в освіті. З’явилась актуальна потреба суспільства у
творчих, діяльних, інтелектуально обдарованих та духовно розвинутих громадян. Адже прогрес
науки, культури, техніки, бізнесу
визначається діяльністю людей,
які по особливому сприймають
світ. Це обдаровані особистості,
які і змінюють цей світ.
Майже всі діти мають творчий потенціал, який можна і потрібно розвивати. Однак як важливо його помітити вчасно, не
пройти мимо, дати шанс, можливо, поштовх дитині для розвитку її обдарованості.
Якщо педагог може розвинути у дітей вміння фантазувати,
навчити чути тишу, бачити вірш,
колір музики, торкнутися сміху,
веселки, відчути чим пахне свято, морозний ранок – у дитини
з’являється натхнення, потреба
пізнання, бажання навчатись,
пізнавати більше. Якщо ми зможемо навчити дітей будь-яку
думку миттєво втілити в живий,
яскравий образ, тоді і з’явиться
творча, пошукова, дослідницька
праця вихованця.
Обдарована дитина… Як
упізнати її найперші вияви надзвичайних здібностей, як організувати навчання так, щоб дати
змогу кожній дитині розкрити
свої обдарування. Чим і як допомогти? Яка вона – обдарована
дитина? На ці та багато інших
запитань намагається знайти
відповідь колектив Центру технічної творчості та дозвілля школярів і молоді.
Послідовною і ціленаправленою є діяльність позашкільного закладу в цьому напрямку,
а саме:
- розроблена система роботи з обдарованими дітьми;
- підібрано і систематизовано матеріал для дослідження
обдарованих дітей, вивчення їх творчого потенціалу та
психолого-педагогічних
особливостей;
-створено картотеку обдарованих дітей, яка щороку поновлюється і поповнюється;
- створено банк даних, в
який входить: творчий індивідуальний план роботи, діагностичні картки та результати
психодіагностики, таблиці участі
та результативності в заходах
різних рівнів.
Важливе значення для роботи з творчо обдарованими дітьми має вивчення педагогами
позашкільного закладу передумов формування обдарованої
особистості:
- наявності від народження
відповідних здібностей;
- наявності з раннього віку
середовища, яке стимулює не
тільки розвиток здібностей, а й
активне особистісне самовираження;
- наявності і вдосконалення

належних вольових та емоційних якостей, наполегливості, захоплення якоюсь
ідеєю, уміння цінувати час,
керувати собою;
- раннє систематичне
тренування новаторського
мислення;
- своєчасне залучення до
самостійних експериментів з
метою самоствердження.
Серед етапів роботи з обдарованою особистістю одним з
найважливіших є етап розвитку
її здібностей, нахилів. Ця робота
потребує певних педагогічних
умов.
По-перше, потрібно грамотно скласти програму розвитку і саморозвитку такої дитини,
використовувати різні методики
ствердження виявлених здібностей. По-друге, вміння педагогом вселити дитині віру в її
творчі сили та здібності, бо саме
«чинник успіху» має виняткове
значення у реальному розвитку
обдарованості. По-третє, поведінка з дитиною має бути, як з
особистістю рівною педагогові.
Цьому сприяють спільні роздуми, духовна єдність, дружні стосунки. І, нарешті, обов’язкова
наявність ускладненого типу
пізнання, який передбачає пошук складних, розрахованих на
перспективу рішень, здатність
мислити по-новому, чутливість
до нових ідей; винахідливість
тощо.
Виконання зазначених вище
задач неможливе без використання принципів диференціації
та індивідуалізації у роботі з обдарованими дітьми, що відкриває широкий простір для опрацювання надзвичайно гнучкої
педагогічно доцільної методики,
особливістю якої є чітка спрямованість на загальний та гармонійний розвиток обдарованої
особистості, розширення її соціального досвіду, виховання в неї
духовно-моральних якостей.
Ефективність цієї роботи в
певній мірі залежить і від правильно спланованої роботи з
батьками. У практиці нашого закладу - це організація діяльності
Університету народної педагогіки для батьків. Програма передбачає повернення батьків до
того величезного досвіду, який
накопичив наш народ у справі
виховання. Тематика занять направлена на переосмислення
основних ідей народної педагогіки, пройнятої глибокою людяністю, прагненням високо піднести людську гідність, її життєву
місію, допомогти правильно визначити пріоритети у вихованні
майбутніх громадян.
Особлива роль у підготовці
та проведенні занять батьківського університету належить
старшокласникам, які виступають перед батьками з лекціями,
дослідженнями, проводять екскурсії, виставки, готують театралізовані вистави.
Широкі можливості розвитку творчих здібностей вихованців дає робота з народознавства
в українській світлиці. Тут проходять українські народні свята,
зустрічі з майстрами народних
ремесел, авторські виставки
дітей з народно-ужиткового
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мистецтва. Саме цей напрямок
дає можливість дітям набувати
досвід в науково-дослідницькій
роботі. Це пошукова робота по
накопиченню матеріалів про
звичаї, традиції рідного краю,
записування народних пісень,
збір етнографічних експонатів.
Одним з пріоритетних завдань в напрямку організації
роботи з обдарованими дітьми є пошук нових ефективних форм і методів, які б дали
можливість дітям сільського
навчального закладу здобувати знання понад обов’язковий
освітній рівень, успішно розвивати свій творчий потенціал. З
цією метою в 2007році на базі
КЗ “Центр технічної творчості та дозвілля шкільної молоді”
(ЦТТ та ДШМ) та Партизанської
середньої школи було створено
навчально-виховне об’єднання
«Перспектива». Створене освітнє середовище покликане дати
унікальну можливість кожному
учню зайняти свою творчу нішу
для сьогоднішньої та майбутньої
успішності і все шкільне життя
іти сходинками вгору, до власного успіху.
Для цього в НВО створюються всі необхідні умови: це
досить
міцна
матеріальнотехнічна база, високий професійний
рівень
педагогічних працівників, перебудова
навчально-виховного процесу,
розширення діапазону освітньорозвивальних послуг.
Інтеграційні процеси в закладі позитивно впливають на
підвищення професійного та
науково-методичного
рівня
педпрацівників. За високі творчі досягнення в інноваційному
оновленні національної системи
освіти колектив НВО «Перспектива» нагороджений Дипломами
ХI, ХII та ХIIІ Міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», Грамотою
Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації за I
місце в обласному конкурсі «На
кращу методичну розробку з
науково-технічної та художньоестетичної
творчості»(2007,
2008, 2009 роки).
Вже багато років вихованці ЦТТ та ДШМ є активними
учасниками і постійними призерами Всеукраїнської виставки
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай
і люби свій край», обласного
етапу Всеукраїнської виставкиконкурсу
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»,
обласної виставки науковотехнічної та прикладної творчості «Наш пошук і творчість тобі,
Україно», Міжнародних виставок
в м. Торонто (Канада) та о. Куба.
Також вихованці є переможцями обласної премії «Обдаровані
діти – надія України», нагороджені поїздками до Міжнародного дитячого табору «Артек».
Педагогічний колектив Центру визнає важливість роботи з
обдарованими дітьми, знаходитися у постійному творчому
пошуку, бо все це заради дітей
– майбутнього нашої нації.
Людмила КОНДРАТЮК.
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Радують
"Сонячні зайчики"
Вже багато років поспіль на
базі ліцею НІТ №2, яким керує Заслужений вчитель України, яка
входить в число 100 кращих директорів України Л.І. Сбоєва, працює
дитячий оздоровчий табір «Сонячні
зайчики». Знаходження в таборі для
кожної дитини – це час отримання
нових знань, розкриття творчого
та інтелектуального потенціалу,
зміцнення духовного та фізичного
здоров’я. Все це стало можливим
завдяки Дніпродзержинській міській раді, міському управлінню освіти і науки, батькам.
В цьому році в таборі, начальником якого вже багато років є заступник директора І.В. Комарова,
протягом трьох змін оздоровиться
450 маленьких дніпродзержинців,
які мають змогу користуватися
матеріально-технічною базою ліцею НІТ №2.
В основу реалізації виховних
заходів покладено співробітництво
педагогів та вихованців, задоволення потреб та інтересів дітей,
щоб кожен, живучи в гармонії з собою та навколишнім світом, вільно
почував себе в атмосфері табірної
родини і зміг самореалізуватися у
різних видах творчої діяльності.
Вихователі та фізичні керівники табору залучають дітей до
систематичних занять фізичними
вправами, вчать володіти життєво
важливими руховими вміннями та
навичками.
Запам’ятається дітворі і шкільна їдальня. Завідуюча виробництвом Л.О. Соломко та кухарі
створили комфортні умови для
кожного.
Деякі заходи, проведені в таборі, вже стали традиційними: святкове відкриття та закриття зміни,
«Космічний парад загонів», святкові концерти, «Подорож на планету
Іменинників», ігри-випробування
«Крок до зірок», хореографічний
марафон «Танцюють всі», конкурс
малюнків на асфальті «Україна –
очима дітей», «Мелодії літа».
Гуртки «Олімпійські резерви»,
«Веселі дзвіночки», «Комп’ютерні
ігри», «Дитячий вернісаж», «Хореографічний» сприяють розвитку у
дітей творчого смаку, ініціативи,
фантазії та практичних навичок.
Вихованці мають змогу переглядати кінофільми в кіноконцертному залі «Мир», вистави
музично-драматичного театру ім.
Л. Українки, із задоволенням знайомляться з акторською майстерністю юних акторів театру-студії
«10 квартал».
Кожна дитина – це не лише
учень, це маленький промінець,
який взяв у сонечка часточку тепла
і вчиться зігрівати теплом своїх рідних та друзів, своє місто та землю.
Сподіваємось, що всі назавжди
запам’ятають девіз табору «Сонце
на небі, Сонце в мені. Я подарую
Сонце Землі!».
Л. ВИШНЕВСЬКА,
заступник директора
ліцею НІТ №2.
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• ДО РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Спеціально для "Бористену"

ФЕНОМЕН АНТОНИЧА

Більшість думає, що творення - це
віддушина: попив трускавецької водички і... понесло. Але справжня поезія - це
душа. Вірш для поета - живе звірятко,
якому він звіряє свої тайни. Знаючи,
звісно, що людина насамперед духовна, Богом дана, а вже потім все решту,
творець одухотворює суще, вдихаючи у
своє творіння феномен Тайни. У народній казці героя, посіченого-порубаного,
обмивають спершу „мертвою" водою,
бо все на землі смертне. Щойно тоді
зрощуються тканини. Це ж бо земний
чин - смертну воду п'ємо щодня. Герой
зцілюється, але тіло ще не живе. І тут
настає момент істини: лине жива вода
Божого замислу (віди-всевіди), відбувається вдихання Святого Духа - аж тоді
воїн оживає і... стає знову безсмертним.
Ось ця містерійність, прагнення досконалості і водночас межового („Углиб,
до дна співуче лезо встромляю в корінь
слова"), оця закоріненість у Первослово
- визначають секрети поетики БогданаІгоря Антонича.
Неначе в книгах праарійських
Підкова, човен і стріла.
В дібровах сяє срібне військо,
Шумлять санскритськії слова.
Русяві й стрункочолі йдуть племена,
І їхні друзі — кінь та корабель.
Горять на небі ясних зір знамена.
Мов перехрест окрилених табель.
Ген звідти й „росте Антонич, і росте
трава, і зеленіють кучеряві вільхи", і „нахилися, нахилися тільки - почуєш найтайніші з всіх слова!"
„Антонич був хрущем і жив колись
на вишнях,
На вишнях тих, що їх оспівував
Шевченко.
Моя країно зоряна, біблійна
й пишна,
Квітчаста батьківщино вишні
й соловейка!

Де вечори з євангелії, де світанки,
Де небо сонцем привалило
білі села,
Цвітуть надхненні вишні кучеряво
й п'янко,
Як за Шевченка, знову поять
пісню хмелем."
Так народжується Слово-Бог, СловоПісня, Слово Шевченка, ну і, звичайно,
санскрит, який заховує наші архетипні
скарби, охороняє головні корені, оберігає ключі Первослова. Звідси й Країна Благовіщення, у якій „Шевченко йде
- вогонь, людина, буря." Антонич - поет
мовний, тому й вимовний, тому про нього будуть говорити до кінця світу. Він мав
ключ до глибин прамови, був підключений до генетичної матриці українства.
Цей прорив до основ, до глибин гармонії
розробляв у свій спосіб Микола Зеров із
неокласиками. В чому різниця? Нема
в українській літературі більшої

постаті в одухотворенні природи, як Антонич.
Власне природа
у всіх виявах і
стихіях реалізує
духовний порив.
Антонич - це взаємодія і поєднання Духа й Матерії, надсвідомого
з
підсвідомим,
реалізація Духа в
матеріальному світі. Якщо поет мовний
- він невідмінно духовний!
Дивно, але й сучасникам поета, і теперішнім критикам не прийшло в голову, що так прозріти біос, так полюбити
матеріальні прояви Духа могла тільки
людина глибоко релігійна, особистість
високого Ідеалістичного світогляду. У
кращих віршах „Книги лева" та „Зеленої
Євангелії", зокрема й у загальновідомій
„Пісні про незнищенність матерії", струмить божественна любов, животворять
світлоносні та життєтворчі первні усього
сущого.
Звичайно, це геніальність, але для її
реалізації необхідна дуже відповідальна
внутрішня свобода, величезна воля до
життя, могутня творча воля, сила волі та
абсолютно стовідсоткова концентрація.
Ну й, звичайно ж, на все Божа воля, інакше кажучи, Богонадхнення! За його недовгий вік - усе це було тою чи іншою мірою властиве Антоничу. Вірші Антонича
є своєрідними образними формулами
світобудови та світоруху, які мають безконечну і незнищенну перспективу. Антонич - це яснозора думка, філософія,
світогляд, це така гримуча суміш, що
тільки поет великої ЛЮБОВІ міг це стулити докупи в горнилі живого творення.
До цього можна додати відважність
розчинитися в Особі Народу, злитись
усеціло з природою; уподібнившись
усьому і вся, зберегти себе, адже у
кожної людини - власне, єдине в світі,
призначення, згідно зі святістю великої
тріади: Особа Людська, .Особа Народу,
Особа Божа...
Інтуїція не зрадила Антоничу: з лемка
він став українцем, продовживши свою
малу батьківщину на вищому рівні, бо
його етнос і є однією із найзапахучіших
віток Українського Дерева. Поет збагнув нероздільність української раси, і в
цьому його велич, мікро- і макрокосмос
його високої душі.
Антонич майже однаково сильний
і в ліриці пейзажно-інтимній, і в політичній - принаймні намагався досягти
цього синтезу, як Шевченко. Цьому поетові властивий потяг до універсально всеоб'ємного синкретизму раціо та
емоціо. В його поезії живе своєрідна магія стихій, особливо тонка задушевність,
очуднення і оживлення-осимпатичнення
усього сущого, коли нема поділу на живу
і мертву природу.

Про автора. Богдан Петрович ЧЕПУРКО народився 26 серпня
1949 р. в с. Осівці Бучацького району Тернопільської області. Закінчив
Львівський університет.
Автор поетичних збірок «Сонячна дорога» та «Код спадковості»;
книжок для дітей: «Чом ти, гуско, боягузко?», «Вітер нашої землі», «Ми
зварили борщику»; народознавчих трактатів: «Українці», «Небесна родина», «Приказкове коло».

На мою думку, він міг здогадуватись,
що душа триєдина. Як і все суще, до
речі. Підсвідоме зумовлює геніальність
з генетичної матриці. Надсвідомість
проявляє Тайну Святого Духа, скеровує
Богонадхнення. Свідомість, власне, і є
продуктом взаємодії цих святих величин - Поле творчості, полігон Господа
Бога.
Можна сміливо говорити про особливу релігійність Богдана-Ігоря Антонича - без поділу на конфесії: він жив у
Бозі і його творіннях, як мовиться, всеціло, на всі сто відсотків. Він став новатором з божої ласки, як його улюблений
вчитель Тарас Шевченко, як був новатором надхненник євангелійного вчення
Ісус Христос. Ось у цьому Богонаслідуванні - феномен нашого Поета, як і
кожної іншої людини, яка досліджує, наслідує і творить за образом та подобою
Слова з усіма Його синонімами: Любов,
Життя, Творчість, отже - Бог!
Хоч я і сказав дещо про універсальність Поета, але це щойно одна його
іпостась - Антонич багатоликий: лірик,
мілітарист, герой зриву, воїн, філософ,
чарівний клубок чогось такого незмінного і незамінного, який знав, що вічно
змінюватись - звичай велить!
Богдан ЧЕПУРКО, Львів.
P.S.
Минулої зими у Львівському Палаці
мистецтв виставили для всенародного
огляду проекти пам'ятника юному, а вже
понад столітньому Поету. Переможця
не виявили: щось трошки від Антонича
є в кожній несміливій пропозиції, однак
узагальненого образу нема.
Як у народі схвалюють зображення?
„Як живий!" І це „живий" означає не тільки „подібний", а й переконливий, образотворчий.
Звичайно, Антонич - насамперед
символ закоханості, весняності, квітування, неперервності життя, незнищенності матерії, одухотвореної Творцем
і осимпатичненої творцями, але ж ми
мали б упізнавати в ньому себе, а в собі
поета, тобто пам'ятник має бути простий: ось там, скажімо, поза постаттями, у живій природі - хрущі на вишнях
чи в бузку (вишню можна посадити степову або й карликову „японську" - її ще
можна зустріти па крутосхилах подільської Бакоти, яка зберегла субтропічну
рослинністо), а стежкою чи алейкою
розмашисто і надхненно із ледь примруженим і водночас здивовано розширеним поглядом крокує пам'ятник
Богдану з бронзи чи й сама пам'ять про
втілену Поезію буття... А за ним на пів
кроку закохана Оля — це ж символ усіх
землян, їхньої вродливої присутності в
цьому житті, це поспішають у позачассі
наші сучасники і, як завжди, не встигають у світ великого ідеаліста та чарівника Слова. Безумовно, пам'ятник мав
би вписуватись у краєвид, але головне,
все-таки, фігури, бо попри важливість
тла образ людського призначення, загалом світообраз української душі - визначальний на всі часи.
Звичайно, скульпторами не народжуються - скульпторами стають, але
магія поезії мала б струміти із фігурально структурної візії, бо це така субстанція, що або вона є, або її нема!
Богдан Антонич не минувся - він
наше майбутнє.
Б.Ч. •

$

Áîðèñòåí ¹ 8, 2010 ð.
Ðà¿ñà
ÕÅÉËÈÊ.
(ÑØÀ)

Ì²ÑÒ ×ÅÐÅÇ ÎÊÅÀÍÈ

(Ïðîäîâæåííÿ.
Ïî÷àòîê â ïîïåðåäí³õ íîìåðàõ)
Íàøå æèòòÿ â Åëü Ïàðà³ñî
ââ³éøëî â áóäåíí³ñòü, ùî
âëàñíå áóëî ìåí³ äî âïîäîáè. Ì³ñöå íà â³äì³íó â³ä
³íøèõ íàøèõ ïîñ³ëîñòåé áóëî
äîñèòü áåçïå÷íå: áåç äèêèõ
çâ³ð³â, êîòðèõ ñë³ä îñòåð³ãàòèñÿ. Ùîïðàâäà, íàòîì³ñòü
ñë³ä áóëî îáåð³ãàòèñÿ îòðóéëèâèõ ñòîíîã òà ñêîðï³îí³â.
Ì³é áðàò, ìîÿ ïëåì³ííèöÿ ³ ÿ
íàâàæóâàëèñü ðèçèêóâàòè
õîäèòè íà ïðîãóëÿíêó âñå
äàë³ ³ äàë³ â³ä íàøîãî ì³êðîðàéîíó, çíàõîäÿ÷è ìàëåíüê³
ïàðêè, äå ìè ìîãëè áåçïå÷íî áàâèòèñÿ
ç ³íøèìè
ä³òüìè.
Âäîìà, ï³ñëÿ âå÷åð³, ÿ
éøëà áëèçüêî ð³÷êè, ëþáóþ÷èñü øâèäêèìè êðóãîâåðòÿìè ç ã³ïíîòè÷íèìè êîëàìè,
âèïðàâëÿëàñü ³ ïîëèíàëà â
äàëåê³ äóìêè ³ ôàíòàç³¿. Ð³÷êà
÷àðóâàëà ³ â òîé æå ÷àñ ëÿêàëà ìåíå. Ïî÷èâíàâñÿ äîùîâèé ñåçîí, ïðîõîëîäíà òåìïåðàòóðà, âîãê³ (òóìàíí³)
íî÷³. Ëàã³äíèé äîù âïàäå ç
ãîëóáîãî íåáà ³ ñêîðî çàê³í÷èòüñÿ. Ãðóíò âèïðîì³íþâàâ
ÿê³ñü ïàõîù³ - íå äî ìîº¿ âïîäîáè. Äîùèòü ÷àñòî, îäíàê
æèòòÿ òðèâàº äàë³, íå çâàæàþ÷è íà äîù. Íèí³ äîù º ñèëüí³øèé, í³æ çâè÷àéíî. Áà÷èìî, ùî ð³÷êà òå÷å ñêîð³øå ³
íåñå ç ñîáîþ ëèñòÿ òà ã³ëî÷êè.
Ìè ñèäèìî â õàò³, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà öèì. Ìè í³êîëè íå
áà÷èëè ÿê ðîñòå ð³÷êà ³ òî
áóëî ö³êàâî. Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ
ãîäèí äîùó ð³÷êà ðîñòå, çàëèâàþ÷è íèçüê³ áåðåãè, âîäà
òåïåð æîâòà, ³ ÿ áà÷ó ÿê ð³÷êà
íåñå êàðòîíí³ ÿùèêè, ìàë³ çàáàâêè, á³ëüøå ã³ëëÿ òà ëèñòÿ,
à äîù ³äå äàë³, òå÷³ÿ ñåðäèòà
³ áèñòðà. ² îñü âæå ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ³íøå, çàãðîçëèâ³øå:
ìåðòâ³ çâ³ð³, êóðè, ïðîïëèâàþòü îäèíîê³ ÿéöÿ ³ òåïåð
ð³÷êà ïîäàº ãîëîñ. Ãîâîðèòü
òèõî ³ íåçàïåðå÷íî, àëå êîìàíäíèì òîíîì. Áà÷èìî, ÿê
âîäà ïî÷èíàº çàëèâàòè íàøå
ïîäâ³ðÿ, ï³äêðàäàþ÷èñü ïîìàëåíüêó òà âñå áëèæ÷å ³
áëèæ÷å. Çàëèëî âæå ïîëîâèíó ïîäâ³ðÿ ³ òàì, äå ñòî¿òü
ãëèíÿíà ï³÷, â öåé ÷àñ ìàìà
âèð³øèëà éòè øóêàòè ìîãî
â³ò÷èìà. Íàì íàêàçàëà âèë³çòè íà ÌÓÐ, ÿêùî âîäà
ï³ä³éìàºòüñÿ ³ ùî âîíà íåçàáàðîì ïîâåðíåòüñÿ. Êîëè
ð³÷êà çàëèëà íàøó ï³äëîãó, ÿ
ñõîïèëà ìîãî áðàòà, çàêðèëà
äâåð³ ³ âèë³çëà íà öåìåíòîâèé ìóð. Ðóõ ïîçà ìóðîì áóâ
ìåòóøëèâèé. Ëþäè íåñëè
ðå÷³, äåõòî íàêëàäàâ òþêè íà

×àñòèíà ÷åòâåðòà

ìóð, äåõòî íàìàãàâñÿ âèíåñòè
íàæèòå ÿêíàéäàë³. Çàãàëüíî
ìåòóøíÿ áóëà íåéìîâ³ðíîþ.
Ìè ñèä³ëè íà ìóðîâ³, à âîäà
âæå çàëèëà âñå äîâêðóãè ñò³íè.
Ðàïòîì ÿêèéñü ìóæ÷èíà ãóêíóâ ÷è ìè ñàì³ íà îá³éñò³. ß
â³äïîâ³ëà, ùî òàê, ³ ÷åêàºìî íà
ïîâîðîò áàòüê³â. ×îëîâ³ê ïîïðîõàâ íàñ çë³çòè ç ìóðó ³ ñ³ñòè
â éîãî àâòî, à â³í ï³øîâ êîãîñü
øóêàòè, ìè çðîáèëè ÿê â³í
êàçàâ ³ ñ³ëè â àâòî, ÷åêàþ÷è íà
íüîãî. Âîäà ïî÷àëà âæå
ï³äí³ìàòèñü äîâêîëà àâòî ³ çãîäîì âîíî ïî÷àëî ïîâîë³ ñóíóòèñü. Öå áóëî çàáàâíî: ïëèâòè
íà àâòî ð³÷êîþ. Ï³äëîãà àâòî
çâîëîæí³ëà ³ ìè ïî÷àëè ïëèâòè ñêîð³øå. Ðàïòîì äâåð³
â³ä÷èíèëèñÿ ³ â³éñüêîâèé âèõîïèâ ìîãî áðàòà ³ ìåíå, à àâòî
ïîïëèâëî ãåòü. Íàø ðÿò³âíèê
ïîñàäèâ íàñ ó â³éñüêîâó âàíòàæ³âêó, äå áóëî ñêóï÷åííÿ
ëþäåé ³ â öåé ìîìåíò ÿ â³ä÷óëà ÿê ðîñòå ïàí³êà â ìîºìó
ºñòâ³. Áàòüêè, íàïåâíî, áóäóòü
øóêàòè íàñ òàì, äå ìè ìàëè
áóòè. À â òîé ÷àñ õòîñü ó âàíòàæ³âö³ ïî÷àâ ãîâîðèòè ³ ùîñü
ïîêàçóâàòè, ÿ ãëÿíóëà â òîé
êåðóíîê, êóäè ïîêàçóâàëè
ëþäè, ³ âäàëèí³, â áðóäíèõ
âîäàõ çàëèòîãî ïîëÿ, ðîçãëåä³ëà ïîñòàòü ìîº¿ ìàìè, ùî ïðîñòî íåñàìîâèòî ïëèâëà â á³ê
â³éñüêîâî¿ ìàøèíè. Ëþäè ÷åêàëè, ìàõàëè ³ àïëîäóâàëè ³é,
øîôåð ïðèçóïèíèâ âàíòàæ³âêó ³ ÷è¿ñü äóæ³ ðóêè ï³äíÿëè ¿¿
ç âîäè äî ìàøèíè...
... Ïîõìóðèé íàñòð³é ïàíóâàâ äîâêðóãè, êîëè ìè ïðèáóëè äî áàðàê³â â³éñüêîâîãî êîìïëåêñó. Ìîÿ ïàìÿòü äîñèòü
ñëàáî çáåðåãëà ÿê³ñü ïîäðîáèö³, àëå, ïðèãàäóþ, íàñ ðîçñåëèëè â äîâãîìó áàðàö³, äå áóëî
áàãàòî ïîõîäíèõ ë³æîê, ðîçñòàâëåíèõ îäíå á³ëÿ äðóãîãî
âïðîäîâæ îáîõ ñò³í áóäîâè, ç
÷èñòèìè ïðîñòèðàäëàìè, çåëåíèìè êîâäðàìè ³ ïîäóøêàìè íà êîæíîìó ë³æêó. Äîðîñë³
³ ä³òè ïî÷àëè êðóòèòèñü ïîá³ëÿ
ñâî¿õ íå÷èñëåííèõ ïåðñîíàëüíèõ ðå÷åé, à ÿ ñèä³ëà, ³ãíîðóþ÷è ðóõ, ñóìíà ³ ïðèãí³÷åíà.
Ìî¿ êíèæêè çíèêëè, òî âñå ùî
ìåíå îáõîäèëî. ß æàë³ëàñü
ìàì³ òèõèì ïèñêëèâèì ãîëîñîì ïðî âòðàòó ìî¿õ êíèæîê, à
âîíà íåóâàæíî âò³øàëà ìåíå
îá³öÿíêîþ ä³ñòàòè â ñêîðîìó
÷àñ³ á³ëüøå êíèã. À ÿ ïðîäîâæóâàëà íàð³êàòè, ùî íîâ³ êíèãè íå áóäóòü òàê³, ÿê çàãóáëåí³. ² òàê äåíü ïðèõîäèâ äî
ê³íöÿ, ìè áóëè çíîâó áåçõàò÷åíêè, ³ Áîã çíà, ùî ïðèíåñå
íàì ìàéáóòòÿ ³ çàâòðàøí³é

äåíü. Íàâ³òü ÿ, äèòèíà, òóðáóâàëàñü
³ áóëà ðîçãóáëåíà.
Ðàïòîâî çá³ãëàñü âåëèêà ãðóïà ëþäåé, ïðîïèõàþ÷èñü âïåðåä ³ òâîðÿ÷è íàòîâï, ùî ç
ï³äâèùåíèìè òîíàìè ïðîõàëè ïðî äîïîìîãó. Ïî÷àëè ïðèáóâàòè ëþäè ³ ç ³íøèõ áàðàê³â.
Àïåëþâàëè äî êîãîñü ìåí³ íåâ³äîìîãî, ïðèíàéìí³, ÷åðåç
ìàëèé çð³ñò ÿ íå ìîãëà ðîçãëåä³òè. Çà ê³ëüêà õâèëèí áóëî
ïðîõàííÿ íàòîâïó ðîçð³äèòèñü. ß ñèä³ëà íà ìîºìó ë³æêó
áåç óâàãè, ùî ä³ÿëîñü íàâêðóãè, êîëè ìàìà ïîãóêàëà ìåíå,
ÿ ãëÿíóëà çíåõîòÿ, àëå çà çâè÷êîþ íàáëèçèëàñü äî ìîº¿
ìàìè. Âîíà ñòîÿëà á³ëÿ ñòðóíêî¿, ç ñâ³òëèì êîðîòêèì âîëîññÿì ãàðíî îäÿãíåíî¿ ïàí³, ¿¿
ìàíåðè áåç ñë³â âêàçóâàëè íà
øëÿõåòí³ñòü ³ êîëè âîíà ãëÿíóëà íà ìåíå ¿¿ âåëèê³ ñ³ð³ î÷³
áóëè íàïîâíåí³ ñòóðáîâàí³ñòþ.
Âîíà ãîâîðèëà ç ìîºþ ìàìîþ ê³ëüêà õâèëèí, à ÿ ñòîÿëà,
ñëóõàþ÷è íåóâàæíî, òîä³
ê³ëüêà ñë³â äîëåò³ëî äî ìîãî
âóõà ³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî âîíè
ãîâîðèëè ÿêîþñü ñëîâÿíñüêîþ
ìîâîþ. Ïàí³ ïîâåðíóëàñü äî
ìåíå ³ç çàïèòàííÿì: ÷îìó ÿ
òàêà ñóìíà. Ìåí³ çàëèøàëîñÿ
ïîÿñíèòè, ùî ìî¿ êíèãè ïðîïàëè â «âîä³» ³ ùî ÿ í³êîëè ³õ
íå çìîæó ä³ñòàòè, òàêîæ íå
çìîæó éòè äî øêîëè ÷åðåç
âòðàòó êíèã. Ïîìèìîâîë³ ìî¿
î÷³ íàïîâíèëèñü ñëüîçàìè.
Âîíà ãëèïíóëà íà ìåíå ç íàï³âóñì³õíåíèì ïîãëÿäîì òà íà
âóñòàõ óñì³øêà áóëà â³äñóòíÿ. Ïàí³ ò³ëüêè ïîÿñíèëà, ùî,
ìîæëèâî, äåùî çìîæåìî çðîáèòè, òîä³, çíîâó, ïîâåðíóëàñü
äî ìîº¿ ìàìè ³ âîíè ãîâîðèëè
òèõî ³ äîâ³ðëèâî. Íàðåøò³, ìàìà
ïîñàäèëà ìåíå íà ë³æêó ³ ðîçÿñíèëà, ùî öÿ ïàí³ â³çüìå ìåíå
äî ñåáå äîäîìó íà äåê³ëüêà
äí³â, âîíà ä³ñòàíå äëÿ òåáå
êíèæêó, îäÿã ³ òîä³ ïðèâåçå
òåáå íàçàä ³ ÷è ÿ íà öå çã³äíà.
3 îá³öÿíêîþ êíèãè ì³é ³íòåðåñ
ðîçáóäèâñÿ ³ ÿ ñêàçàëà òàê, ÿ
ï³äó ç ïàíåþ. (ßê ëåãêî ïåðåêîíàòè äèòèíó).
Îòàê, öÿ åëåãàíòíà, ìàéæå
áëîíäèíêà, ñ³ðîîêà äàìà âçÿëà ìåíå çà ðóêó ³ ìè éøëè
êîðèäîðîì ï³ä ïîãëÿäîì ÷èñëåííèõ î÷åé, à òàêîæ ï³ä òèõèé øåï³ò ïðèñóòí³õ. Íà äâîð³
ïî÷èíàëî òåìí³òè, ìîÿ íîâà
çíàéîìà éøëà äî âåëèêîãî
îëèâêî-çåëåíîãî àâòà, äå ÷îëîâ³ê â óí³ôîðì³ ³ ç êàøêåòîì
ñòîÿâ ïîáëèçó, â³ä÷èíèâ çàäí³
äâåð³, ñêàçàëà ìåí³ çàõîäèòè
âñåðåäèíó. Àâòî ïàõëî øê³ðîþ,
ñèä³ííÿ äóæå ìÿêå, ÿ áóëà â

çàõîïëåíí³. Ëåä³ çàïèòàëà ìîº
³ìÿ ³ â³ê, ³ êîëè ÿ â³äïîâ³ëà,
âîíà ñêàçàëà, íàçèâàé ìåíå
Ëóñ³ÿ, ñåíüéîðà Ëóñ³ÿ.
Òîä³ âîíà ìåíå çàïèòàëà çà
øêîëó ³ ÿêèé ïðåäìåò ìåí³
íàéêðàùå ïîäîáàºòüñÿ, ³ çïåðåñåðäÿ ÿ ïî÷àëà ¿é ðîçïîâ³äàòè ïðî âñå. Íàâïðîòè ìàãàçèíó, ÷îëîâ³ê â óí³ôîðì³ çóïèíèâ àâòî, â³ä÷èíèâ íàì äâåð³,
ìè âèéøëè ç àâòà íà õ³äíèê,
äâåð³ ìàãàçèíó áóëè çà÷èíåí³,
òîä³ ÷îëîâ³ê â óí³ôîðì³ ïîñòóêàâ ³ õòîñü â³ä÷èíèâ äâåð³
íàâñò³æ ³ ìè çàéøëè äî ñåðåäèíè. Öå áóëà êíèãàðíÿ, ¿¿
ñò³íè çàïîâíåí³ ñîòíÿìè ãàðíèõ êíèã âñ³ëÿêèõ ðîçì³ð³â ³
êîëüîð³â, ïðîäàâåöü, ïåðåêèíóâøèñü ñëîâàìè ç ñåíüéîðîþ
Ëóñ³ºþ, ïîïðîõàâ ìåíå â îäíîìó â³ää³ë³ ïåðåãëÿíóòè êíèæêè ³ âèáðàòè äåê³ëüêà äî ñìàêó. Ìî¿ì î÷àì íå â³ðèëîñü: òàêèé ñêàðá ïåðåä ìíîþ, í³êîëè
â ñâ³ò³ ÿ íå áà÷èëà ñò³ëüêè êíèã.
Ï³ñëÿ äîñèòü òðèâàëîãî ïåðåãëÿäó ÿ âèáðàëà äóæå ³ äóæå
âåëèêó ñèíüîãî êîëüîðó, ç òâåðäîþ îáêëàäèíêîþ êíèãó «Àë³
Áàáà ³ Ñîðîê Ðîçá³éíèê³â» ³
äðóãó çâè÷àéíîãî ôîðìàòó.
Íà îáêëàäèíö³ áóâ íàìàëüîâàíèé ÷åðåï íàï³âçàõîâàíèé
çàíàâ³ñîþ. Êíèãà íàçèâàëàñÿ
"Ïðèâèä îïåðè". Ç ìî¿ì ñêàðáîì ï³ä ðóêîþ ìè çíîâó ñ³ëè â
àâòî. Íàøà íàñòóïíà çóïèíêà
áóëà â êðàìíèí³ âçóòòÿ, äå ÿ
îòðèìàëà ïàðó êîðè÷íåâèõ
øê³ðÿíèõ ÷åðåâèê³â ç òîâñòîþ
òâåðäîþ ï³äîøâîþ, öå ùîá íàïðàâèòè ìî¿ íîãè, ñêàçàëà âîíà.
Ãëÿíóâøè íà íîãè, ÿ íå ìîãëà
çðîçóì³òè: ÷îìó ÿ ìàþ íîñèòè
÷åðåâèêè äëÿ ïîïðàâè, áî âîíè
äëÿ ìåíå âèãëÿäàëè íîðìàëüíèìè, àëå ÿ íå íàâàæèëàñü
âèñëîâèòè ñâîþ îï³í³þ.
¯õàëè ïîðîæí³ìè âóëèöÿìè, òîä³ äîðîãà ðîçøèðèëàñü.
Îáàá³÷ - øèêàðí³ áóäèíêè,
â³ääàëåí³ â³ä ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, ³ îáàá³÷ êîðîë³âñüê³ ïàëüìè. Ïðèáóëè äî îñåë³ ç êâ³òó÷èìè äåðåâàìè, â ñàäêó ïåðåä õàòîþ ñîëäàò ç ðóøíèöåþ
â³ä÷èíèâ øèðîê³ âîðîòà ³ ìè
çà¿õàëè ó âåëèêèé ãàðàæ. ×îëîâ³ê ó ÷îðíîìó âáðàíí³, ó
á³ë³é öóïê³é ñîðî÷ö³ ³ â á³ëèõ
ðóêàâè÷êàõ â³äêðèâ âåëèê³
äâåð³, âêëîíèâñÿ äî íàñ ³ ìè
ââ³éøëè. Ìî¿ î÷³ îõîïèëè âåëèêó ÿñíî îñâ³÷åíó ê³ìíàòó ç
ñîôîþ òà êð³ñëàìè çáîêó, ìàëåíüêèé ñòîëèê, íà ÿêîìó ñòîÿâ ìàñèâíèé âàçîí ç êâ³òàìè,
ïî áîêàõ âåñòèáþëþ áóëî
á³ëüø ê³ìíàò, òàì äàë³ ÿ ïîáà÷èëà ñõîäè äîãîðè. Âñå ïàõëî
÷óäîâî. Ïàí³ Ëóñ³ÿ ùîñü ñêàçàëà ÷îëîâ³êîâ³ â á³ëèõ ðóêàâè÷êàõ ³ ÷îðíîìó êîñòþì³, â³í
ï³øîâ òà íåçàáàðîì ïîâåðíóâñÿ ç æ³íêîþ â ñ³ð³é óí³ôîðì³.
Âîíà ê³ëüêà õâèëèí ñëóõàëà
ïàí³ Ëóñ³þ, à ïîò³ì âçÿëà ìåíå

%

Áîðèñòåí ¹ 8, 2010 ð.
áóäå íåéìîâ³ðíî!
Âîíà ïðåäñòàâèëà ìóæ÷èíó ÿê ëåéòåíàíò-ïîëêîâíèê
Êàðëîñ Äåëüãàäî Øàëáî, ³ íå
áåç ãîðäîñò³ äîäàëà:
- "Ì³é ÷îëîâ³ê".
ß ç³ñòðèáíóëà ç ñâîãî
âèñîêîãî êð³ñëà ³ ç ãëèáîêèì
ðåâåðàíñîì, âèâ÷åíèì â³ä
ìàäàì Òàðõàí Ìóðàëîâî¿, ç
ìèíóëèõ ëåêö³é, ñêàçàëà:
- Äëÿ ìåíå º âåëèêà ÷åñòü
çàï³çíàòè âàñ, ëåéòåíàíò-ïîëêîâíèê!
Òàêà ìîÿ ´ðå÷í³ñòü çàïîëîíèëà ïàíà Øàëüáî, â³í âõîïèâ ³ îáíÿâ ìåíå, êàæó÷è:
- ß òàêîæ çàäîâîëåíèé
ï³çíàòè òåáå, äèòèíî!
Òîä³ çà ¿õí³ì äîçâîëîì, êàæó÷è äîáðî¿ íî÷³, ÿ ï³øëà äî
ñïàëüí³, íàä³ëà ï³æàìó,

òà á³ëîñí³æí³é âàíí³é ê³ìíàò³.
Âñå áóëî íåìîâ áè ó êàçö³.
Îäÿãíóâøèñü äóæå îáåðåæíî ³
ç äåÿêîþ íåâïåâíåí³ñòþ, âèéøëà ç ê³ìíàòè ³ ïîâîë³ ïî ñõîäàõ âíèç. Òà íàïðèê³íö³ ÿ çàâàãàëàñÿ, íå çíàþ÷è êóäè éòè
äàë³, àëå òóò ïîì³òèëà ÷îëîâ³êà
â òåìíîìó âáðàíí³ òà á³ëèõ
ðóêàâè÷êàõ. Â³í, ïîáà÷èâøè
ìåíå â ïåðåäïîêî¿, ïðèâ³òàâñÿ
³ ïîïðîõàâ éòè çà íèì â êóõíþ.
Êóõíÿ áóëà âåëèêà, ÿñêðàâî
á³ëà, áàãàòî áëèñêó÷îãî íà÷èííÿ âèñ³ëî íà ñò³í³ ³ ùå
á³ëüøå ì³ñòèëîñÿ íà ÷èñëåííèõ øàôàõ. Íà êóõí³ áóëà
ïîâíåíüêà æ³íêà ó á³ëîìó
âáðàíí³ ç á³ëèì ôàðòóêîì, âæå
çíàéîìà ìåí³ ñëóæíèöÿ ³ ùå
îäíà ìîëîäøà ùîñü ðîáèëà â
êóòêó òà ìîëîäèé ÷îëîâ³ê â

ï³äë³çëà ï³ä êîâäðó, â³ä÷óâàþ÷è ìÿãê³ñòü ìàòðàñó,
í³æí³ñòü ïóõíàñòîñò³ òà ñâ³æèé
çàïàõ ïîäóøêè, íå â³ðÿ÷è â
ñüîãîäí³øí³ ïîä³¿, ÿ ñêîðî çàñíóëà.
...Ðàíêîì, çàéøëà ñëóæíèöÿ, ùîá ðîçáóäèòè ìåíå. ×åðåç
â³êíî áëèñêó÷å ñîíöå áóëî
âèñîêî â íåá³ ³ ñèí³ ïóõíàñò³
õìàðè. Ïðèºìíèé, ³ç çàïàõîì
ïàðôóì, â³òåðåöü çàë³òàâ
í³æíèì ïîäèõîì ÷åðåç â³êíî, ³
ÿ ëåæàëà, íå áàæàþ÷è âñòàâàòè ç ìÿãêîãî. Ñëóæíèöÿ ïîö³êàâèëèñÿ ÿê ìåí³ ñïàëîñü ³
÷è õî÷ó ñí³äàíîê â ñïàëüíþ.
Çäèâîâàíà, ÿ ãëÿíóëà íà íå¿
òà ç³çíàëàñÿ:
- Â íàø³é õàò³ ìè ñí³äàëè â
êóõí³.
- Äóæå äîáðå, òîä³ ñêóïàéñÿ, îäÿãíèñÿ ³ ç³éäè íà íèç.
Ñåíüéîðà Ëóñ³ÿ ïîáà÷å òåáå
îï³ñëÿ.
Ïî-ïðàâä³, ìåí³ áóëî äèâíî çíîâó êóïàòèñü. Àäæå ÿ êóïàëàñÿ â÷îðà ââå÷åð³ òà, ùîá
íå çàâäàòè êëîïîòó ñëóæíèö³,
ï³øëà â ëàçíþ ñêóïàòèñü. Òèì
á³ëüø, ùî ìåí³ òàê ïðèºìíî
áóëî ïåðåáóâàòè ó ðîçê³øí³é

á³ëîìó ï³äæàêîâ³. Âîíè âñ³ çàïèòëèâî äèâèëèñü íà ìåíå, à
ÿ ñòîÿëà íå çíàþ÷è, ùî ðîáèòè.
Íàðåøò³, âòîðîïàëà, ùî ñë³ä
ïðèâ³òàòèñÿ:
- Äîáðèé äåíü!
Ìåí³ áàäüîðî â³äïîâ³ëè, à
ïîò³ì ÷îëîâ³ê ó ÷îðíîìó ôðàêîâ³ ïîÿñíèâ :
- Öå êóõàð Ìàð³ÿ, âîíà êåðóº êóõíåþ, öå Àííà, - â³í
ïîêàçàâ íà ñëóæíèöþ, ùî ìåíå
ðîçáóäèëà, - âîíà â³äïîâ³äàº
çà ïîðÿäîê â äîì³ ðàçîì ç Ìàðòîþ. À îñü òî Õîçå. Â³í íà ïîá³ãåíüêàõ òà ïîìàãàº ìåí³. À ÿ
Àíäðåñ ³ êåðóþ óñ³ì áóäèíêîì. ßêùî õî÷åø ùîñü çàïèòàòè: çâåðòàéñÿ äî ìåíå, - ïîÿñíèâ íàñàìê³íåöü êåðóþ÷èé
öèì ðîçê³øíèì áóäèíêîì.
ß âêëîíèëàñü äî êîæíîãî ç
ìî¿õ íîâèõ çíàéîìèõ. Àíäðåñ
íàêàçàâ êóõàðö³ Ìàð³¿, ãîòóâàòè ìåí³ ñí³äàíîê. Ëèøå êîðîë³ ¿äÿòü ñí³äàíîê òàêèé ÿê
ì³é. Ï³ñëÿ ñí³äàíêó ìåíå ïîâåëè äî ñòóä³¿ ïàí³ Ëóñ³¿, äå
âîíà ÷åêàëà íà ìåíå. Âîíà
ïîÿñíèëà, ùî ïî¿äåìî â ìàãà-

çèí êóïóâàòè íåîáõ³äíå äëÿ
ãîñïîäàðñòâà ³ ïîò³ì ÿ ïîâåðíóñÿ äî øêîëè. Òîãî äíÿ ïî
îá³ä³ ìè ä³ñòàëè ç ìàãàçèíó
âñ³ ïîòð³áí³ øê³ëüí³ ðå÷³, ïîáà÷èëà íåâ³äîìó ìåí³ ÷àñòèíó Êàðàêàñó òà ïîâåðíóëèñü äîäîìó âæå ï³ä âå÷³ð.
Âæå ó áóäèíêó ïàí³ Ëóñ³ÿ ïîïðîõàëà ÷èòàòè ¿é ³ íà äåÿêèé
÷àñ ÿ òàê çàãëèáèëàñü, ÷èòàþ÷è âèãîëîñ, ùî íå ÷óëà ÿê
ìåíå êëè÷å ïàí³ Ëóñ³ÿ. Âîíà
ñêàçàëà ìåí³ ï³òè ïðîñâ³æèòèñü, áî ìè ñêîðî áóäåìî âå÷åðÿòè. Ùî âîíà ìàëà íà óâàç³
ç «ïðîñâ³æèòèñü» äóìàëà ÿ?
×è ÿ ìóøó çíîâó êóïàòèñü? ß
ï³øëà íàãîðó â ìîþ íîâó
ê³ìíàòó, ñ³ëà íà ë³æêî çíåðâîâàíà, íå çíàþ÷è ùî ðîáèòè.
Ìàáóòü, ùî ñèä³ëà òàì
äîâãåíüêî, áî çàäð³ìàëà, à òóò çàéøëà
ñëóæíèöÿ òà ïîïðîõàëà ç³éòè âíèç. Âîíà
çàïèòàëà, ÷è ÿ ïðîñâ³æèëàñü. Ïîáà÷èâøè ìîº íåçðîçóì³ííÿ,
ïîÿñíèëà ÷è ÿ âìèëà
ëèöå òà ðóêè. Àãà, îöå
ùî âîíî îçíà÷àº
âìèéñÿ. Âæå áóëî
òåìíî íà äâîð³, êîëè
ìåíå ïîâåëè â ¿äàëüíþ. Ãîñïîäàð äîìó
Êàðëîñ Äåëüãàäî
Øàëüáî ³ ïàí³ Ëóñ³ÿ
ñèä³ëè ïðè âåëèêîìó
ñòîë³,
ïîêðèòîìó
á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ, ç
êðèøòàëåâèìè ÷àðêàìè,
íà÷èííÿì,
ñåðâåòêàìè. À ùå áóêåò â öåíòð³ ñòîëó. Âñå
òî÷í³ñ³íüêî, ÿê â îïîâ³äÿõ ìàäàì Òàðõàí Ìóðàëîâî¿. ² ÿ
ïîäóìêè áóëà äóæå âäÿ÷íà
çà ¿¿ ñòóä³¿.
Áîÿçêî ÿ íàáëèçèëàñÿ äî
ñòîëó, ³ ïàí Øàëüáî, ï³äáàäüîðþþ÷è ìåíå, çàïðîñèâ ñ³ñòè
ç éîãî áîêó, à ïàí³ Ëóñ³ÿ ñèä³ëà íàïðîòè. ß âçÿëà ñåðâåòêó
³ ïîêëàëà òàê, ÿê ìåíå â÷èëè
íà ëåêö³ÿõ ðàí³øå. Ïàíñòâî
Øàëüáî ñïîñòåð³ãàëè çà êîæíèì ìî¿ì ðóõîì, à òîä³, êîëè
ÿ â³äïîâ³äíî ïîêëàëà ðóêè íà
ñò³ë, âîíè îáîº ãëÿíóëè óñì³õíåíî îäíå äî îäíîãî ³ ïîò³ì
íà ìåíå. Íàøà ðîçìîâà ñêëàäàëàñü ç çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé, à Àíäðåñ, â éîãî ÷îðíîìó ôðàêîâ³ ³ á³ëèõ ðóêàâè÷êàõ, çàõîäèâ â ³íòåðâàëàõ,
ïðèíîñÿ÷è ïîñóäèíè,
òðèìàþ÷è ïîêè ìè íàáèðàëè ñòðàâè. Ì³é êîæíèé
ðóõ áóâ ðîçðàõîâàíèé,
ùîá íå çðîáèòè ïîìèëêè.
Íàïåâíî, ÷åðåç öå ÿ ¿ëà
äóæå ìàëî.
(Ïðàâîïèñ àâòîðà
çáåðåæåíî).

Äàë³ áóäå.

çà ðóêó ³ ïîâåëà ïîêðó÷åíèìè
ñõîäàìè. Íà äðóãîìó ïîâåðñ³
ìåíå çàâåëè äî âåñåëî¿ äåêîðîâàíî¿ ê³ìíàòè, ç á³ëèì ïèñüìîâèì ñòîëèêîì. Òàì òàê ñàìî
áóëà âåëèêà ïîëèöÿ ç êíèãàìè ³ òóàëåòíèé ñòîëèê á³ëÿ
â³êíà ç ïðîçîðèìè çàíàâ³ñàìè, âåëèêå ë³æêî ç ãàðíèì
á³ëî-ñèí³ì ïîêðèâàëîì. Ó êóòêó - ìÿêå êð³ñëî, ìàëåíüêèé
ñòîëèê ç êâ³òàìè ó âàçîí³ ³ ïîðòðåò ä³â÷èíè â ÷îðíî-á³ë³é
ñóêí³. Íåçíàéîìêà ñåðéîçíî
äèâèëàñü ç ðàìêè íà ìåíå.
Ñëóæíèöÿ ñêàçàëà ïî÷åêàòè,
ïîêè âîíà íàïîâíèòü âàííó. ß
ðîçäÿãíóëàñü ³ âë³çëà â âàííó,
à âîäà òàêà òåïëà òà ïðèâ³òíà,
ùî ÿ õîò³ëà áóòè ó âàíí³ ÿêíàéäîâøå. Òà öå áóëî íåðåàëüíî.
Íà ë³æêó íà ìåíå âæå ÷åêàëà
ñóêîíêà ç ÷îðíî á³ëèìè ñìóãàìè. Òî÷íî
òàêà, ÿêà áóëà íà
ä³â÷èíö³, êîòðó ÿ áà÷èëà íà ïîðòðåò³.
Ç ÿêèéñü ÷àñ, éäó÷è çà ñëóæíèöåþ, ÿ
ââ³éøëà ó âåëèêó
ê³ìíàòó, äå ó êóòêó ñòîÿëî âåëè÷åçíå ï³àí³íî,
ñò³íà îáñòàâëåíà ïîëèöÿìè êíèã, ìÿêà êîðîë³âñüêà ìåáåëü, ìàãí³òîôîí ³ åëåãàíòí³ âàçîíè íà ï³àí³íî ³ ñòîëàõ.
Ïàí³ Ëóñ³ÿ ñèä³ëà íà
êð³ñë³ ³ ÿê ò³ëüêè ÿ çàéøëà, âîíà âñòàëà, ïðèòÿãíóëà âèñîêó òàáóðåòêó ³ ïîïðîõàëà ìåíå
÷èòàòè ¿é ç âåëèêî¿ ñèíüî¿ êíèãè «Àë³ Áàáà ³
Ñîðîê Ðîçá³éíèê³â». ß
âçÿëà òó âåëèêó êíèæêó, ïîêëàëà îäèí
ê³íåöü íà ñò³ë, à äðóãèé ê³íåöü
íà êîë³íà ³ ïî÷àëà ÷èòàòè ïëàâíî. Ï³ñëÿ äðóãî¿ ñòîð³íêè ïàí³
Ëóñ³ÿ ïîõâàëèëà ìåíå çà ãàðíå
÷èòàííÿ ³ ïîïðîõàëà âèïèòè
òåïëå ìîëîêî. ß ñèä³ëà ³ ïèëà
öå ñìà÷íå ìîëîêî, êîëè äâåð³
ñòóä³¿ â³ä÷èíèëèñü ³ çàéøîâ
÷îëîâ³ê ó â³éñüêîâ³é óí³ôîðì³
â³äò³íêó ï³ñêó. Ïîáà÷èâøè
ìåíå â ê³íö³ ê³ìíàòè, â³í â³äðàçó çóïèíèâñÿ ³, ç³ùóëèâøè ñâî¿
î÷³, íåïåâíèì ãîëîñîì âèìîâèâ:
- Åëåí³òà?
Ïîò³ì
øâèäåíüêî ïðîéøîâ ÷åðåç ê³ìíàòó, ðîçêðèâ
ñâî¿ ðóêè ³ àæ òîä³ âæå çáëèçüêà, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÿ íå º òà
ïåðñîíà, ùî â³í äóìàâ, çóïèíèâñÿ ³
ïîäèâèâñÿ íà ìåíå
óâàæíèì ïîãëÿäîì. Â³í
äèâèâñÿ íà ìåíå, à ÿ çáåíòåæåíî
äèâèëàñü íà íüîãî. Â³í áóâ
âèñîêèé, ñòðóíêèé, ç ñâ³òëîêîðè÷íåâèì âîëîññÿì, ñóìí³
ñ³ð³ î÷³ çà çîëîòîì îáâåäåíèì
îêóëÿðàìè íà ð³âíîìó íîñ³.
Òèøà áóëà ïåðåðâàíà ëåãêèì
óñì³õîì ïàí³ Ëóñ³¿, âîíà ïðîìîâèëà æàðò³âëèâèì òîíîì:
- ß çíàëà, ùî öå äëÿ òåáå
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• НЕ ПІДЛЯГАЄ ЗАБУТТЮ

Про сумну долю мого
земляка Івана Івановича
Яцюка мені довелось дізнатись за незвичайних
обставин. Я був переведений у сусідній Новомосковський район, що
на Дніпропетровщині, в
семирічку с. Королівки,
тому став на облік в Миколаївській сільській Раді, на
території якої знаходилась
згадана школа. Дивлячись в
мій паспорт, секретар виконкому — миловидна жінка середнього віку - з
якоюсь тривогою
промовила:
- З вашого
села у нас колись
працював учителем Іван Іванович Яцюк. Ви, напевно,
його знали? - в її запитанні я
інтуїтивно відчув нотку суму.
Нашій розмові завадив
Герой Соціалістичної Праці,
фаворит-кукурудзовод, голова колгоспу ім. Чкалова
Олексій Романович Щербина. Я стояв спиною до дверей і не помітив його. І, мов
навмисне, моя рука потягнулася до папірця на столі,
який привернув мою увагу. То
було запрошення Щербини
на сесію сільради, де згадувалися його численні титули.
Я засміявся і сказав секретарю, що коли російські царі
перелічували в указах захоплені і приєднані ними чужі
землі, то подібний перелік
вони закінчували словами:
"и прочая и прочая". Жінка
змінилася на лиці, і тільки
тоді я збагнув чому, коли до
столу рвучко підійшов сам
голова колгоспу. Він взяв у
руки запрошення і порвав
його, сказавши секретарю:
- Віднині пишіть коротше:
Герою Соціалістичної Праці і
депутату сільської Ради.
Після цих слів він круто
повернувся і вийшов із кабінету.
- На вас чекають великі
неприємності, - сказала мені
жінка співчутливо.
І справді, через кілька
хвилин до кабінету увійшов
водій Щербини і повідомив,
що той чекає мене в машині,
аби порозмовляти.
- Тільки ви йому не суперечте, - прохала мене добра жінка-секретар. Але її
побоювання були марними.
- Ви в свою Королівку?
- запитав Щербина, коли я
представився йому. - То я
вас підвезу, бо маю справу
до вашого голови колгоспу.
Вам, певне, сказали, що я

справжній дракон.
Сідайте в машину,
не бійтеся.
- Я фронтовик, тому
страшнішого за фронт для
мене немає нічого.
Ми обидва засміялися.
Цей сміх був сигналом для
відвертої розмови. Сім кілометрів до Королівської семирічки ми проїхали швидко.
- Я вас довезу до самої
школи, аби всі бачили, що
сам Олексій Романович вас
підвозив, то й до вас будуть
ставитися з повагою.

все, що їй відомо про Івана
Івановича.
- Ваня був душевною людиною. Він жив на квартирі
поруч з нами. Багато читав,
розповідав новини, про які дізнавався з книг. Я не на жарт
закохалася в нього, - жінка
скупо посміхнулася. - Його фізичних вад не помічала, проте
помічав він їх сам. Тому довго
"відбивався" від мене під різними приводами. Але, зрештою, зрозумів, що даремно,
і почав відповідати мені взаємністю. І ось почалися про-

ВОРОГ НАРОДУ
Пахнуло саморекламою,
проте він казав правду. А я
тоді подумав про нього, що
він зробив чимало добра для
держави, але немало неприємностей для окремих людей.
Він перервав мої думки.
- Між тим я теж знав вашого земляка Івана Івановича
Яцюка. Хоча і з однією ногою,
але так робив свою справу,
що ми заздрили. А покінчив з
собою у тюрмі даремно, ми,
молодь Миколаївки, домагалися тоді його звільнення, але
запізнились.
Для мене ніч після зустрічі
з Щербиною була безсонною.
І не в ньому причина - непокоїла доля людини, яку спочатку
визнали "ворогом народу", а
потім, через відсутність відповідних фактів, змушені були
звільнити, та не встигли. Я в
пам'яті гортав сторінки свого
босоногого дитинства...
Недалеко від подвір'я
моєї тітки Наталки Талалай
ми влаштували собі стадіон і
ганяли м'яча. Серед нас виділявся Іван Яцюк, років на тричотири старший за інших. Ліва
нога була відрізана до коліна
- малим потрапив під каток,
коли молотили пшеницю. З
допомогою костура він разом
з нами досить швидко бігав.
Інколи, як кенгуру, стрибав
на одній нозі, не втрачаючи
рівноваги. Тому собі в партнери по грі Іван вибирав сам. а
не навпаки. Хлопець успішно
закінчив В'язівську семирічку, потім Новомосковський
педтехнікум і став Іваном Івановичем, учителем третього
класу Миколаївської школи.
Це все я розповів секретарю
сільради при нашій другій зустрічі.
Вона сиділа навпроти, засмучена, в очах стояли сльози. Коли жінка трохи заспокоїлася, я попрохав розповісти

кляті народом роки репресій.
У 1938 році було заарештовано кількох вчителів технікуму,
в тому числі й директора на
прізвище Борщ, колишнього командира Червоної армії. Хтось згадав, що під час
арешту бачили на подвір'ї
технікуму і Івана Яцюка (а
його з костуром легко було
запам'ятати). Чому б се йому
вештатися серед студентів?
Не інакше, як мав зв'язки із
заарештованими Борщем та
вчителем співів Мусієнком,
який теж став жертвою НКВС!
Потрапивши разом із ними до
в'язниці і зазнавши нелюдських знущань, Іван Іанович
спочатку намагався повіситися, але сорочка не втримала.
За спробу самогубства його
було переведено до карцеру,
де він помітив цвях і з його допомогою перервав собі вену.
Отож зійшов кров'ю...
Я теж добре знав Івана
Яцюка. Це була щедро обдарована людина, справжній
вчитель. Іван грав на багатьох
музичних інструментах, співав, малював, був доброзичливим і працелюбним. Все це
не залишало байдужим селян, тому на сільській сходці
і звернувся голова сільради
Назар Мефодійович Біленко
(пізніше розкуркулений) до
жителів села з пропозицією
послати Івана за кошти села
на навчання. Йому громада
виділила 40 карбованців. Це
на екзамени, а потім хай живе
на стипендію, вирішили селяни. Іван-сирота став студентом, жив на стипендію і добре
навчався...
Отак і загинув молодий
здібний вчитель, обріханий
і принижений безпідставними підозрами, бо то був
час дикої несправедливості і
безправ'я, які панували в "імперії зла".
•

• ПОЕТИЧНИЙ РОЗМАЙ
Яків ЩОГОЛІВ

БАЮ-БАЮ

Мати сина колихала;
Колихаючи, співала:
"Ніч заходе, треба спати,Коло тебе рідна мати.
Я тебе нагодувала,
І сповила, і приспала;
Колишу тебе й співаю,
Спи, дитино! баю-баю!
Будеш ти рости помалу,
І нікому на поталу
Я не дам тебе, мій сину,
Поки ляжу в домовину.
Геть від нас усяке лихо,
Хай круг тебе буде тихо!
Над тобою я співаю,
Спи, дитино! баю-баю!
Ти зростеш собі на славу,
Будеш мати силу жваву
І одягнешся в лудани,
Кармазинові жупани.
А поки рости ти будеш
Та ту славу роздобудеш,
Я не сплю, тебе качаю,
Спи, дитино! баю-баю!
Я знайду тобі коханку —
Чорнобривую панянку;
Оженю тебе, мій сину,
Та тоді хоч в домовину!
Спи ж, нехай
Господь з тобою!
Ніч покрила землю млою.
Я не сплю, тобі співаю,
Спи, дитино! баю-баю!"

Анатолій КРАВЧЕНКО

ВІТРЯК

Куди летиш, вітряк,
не в змозі одірватись
від матінки землі?
Куди летиш, верткий?
Та ніколи йому
до мене обізватись, весь час він лопотить,
характер, бач, такий!
Одвічний вітрогон
на пагорбі, мов вершник, затямилось йому:
він - вищий, всі - малі.
Хай жорна стугонять!
А вітряку не вперше
на небо зазіхать й лишатись на землі.

•

19

Бористен, № 8, 2010 р.
• ХРИСТИЯНСЬКА СТОРІНКА

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

ОСТАТОЧНЕ БОЖЕ РІШЕННЯ СУТНОСТІ ГРІХА

- У першому посланні
апостола Івана є такі слова:
"Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від
початку" (3:8) Прошу розповісти про гріх, його визначення
і вплив на людське життя.
- Перед тим, як говорити
про сутність гріха, я вважаю
потрібним пояснити що є гріх.
Є різні пояснення гріха. Наприклад, секулярна, світська
психологія не вживає слова
"гріх", а називає ненормальні аспекти життя, мислення,
почуття чи діяльності такими термінами, як проблема,
відхилення, дивацтво, психопатологія тощо. Теологія
називає гріхом людську нездатність виконувати волю
Божу. Крім того, визначає гріх
як неслухняність і переступ
перед Божею волею.
В богословії теолог Беркгоф дає таке визначення: "Гріх
- це відсутність погодження з
моральним законом Божим в
діях, прихильності або стані".
А теолог Басуелл пояснює
так: "Щось в творенні, що не
відображує, або що є проти,
чи суперечить святому характеру Творця". Це вірно, бо
моральний закон є відображенням характеру Божого.
Згідно Писання гріх є порушенням закону Божого і
специфічним способом виявлення зла. Апостол Іван каже:
"Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх - то
беззаконня" (І Ів. 3:4).
Але гріх - це не лише одна
дія чи конкретний вчинок. Він
є засадою світського життя.
Акт гріха виникає з принципу або природи людей, коли
вони гріховні. "Погане дерево
родить погані плоди" (Мтв.
7:17), а "з лихого серця виходять лихі думки" казав Христос (Мтв. 15:19). Крім того,
гріх є несправедливим актом,
спрямованим проти Бога та
людини і проявляється в нездатності та небажанні людини бути слухняною Богові для
людського добра.
Апостол Павло в своїх
посланнях гріх майже персоналізує і зображує як злу особистісну силу, яка поневолила людство.
Біблія також учить, що гріх
властивий або притаманний
людській природі. Народжуючись, ми приходимо в грішний світ і більше того, ми народжуємось схильні до гріха.
В Псалмах написано: „Отож,
я в беззаконні народжений, і
в гріху зачала мене мати моя"
(Пс. 50:7). Ще один псалом:
"Від лона ще материнського
— вже віддалені несправедливі, з утроби ще матерньої
заблудилися неправдомовці"
(Пс. 57:4). Церковна традиція це називає перворідним
гріхом, маючи на увазі не
біологічний чи фізичний порок, а духовну інфекцію, яка

таємничим способом передається від покоління до покоління. Людська природа не
породжує гріха, але вона ним,
тобто гріхом породжена. Походження гріха оповите таємницею і, без сумніву, пов'язане
з проблемою зла.
- У Біблії говорять про гріх і
Старий Заповіт, і Новий Заповіт, Євангелія. Чи є різниця в
поясненні гріха в Старому Заповіті і в Новому?
- Як Старий Заповіт Біблії,
так і Новий Заповіт говорять
про віру. Віра основана на Законі, вона основана на Євангелії. Старий Заповіт говорить
про Закон і гріх пояснюється
в Старому Заповіті як порушення моральної заборони
Закону.
Натомість з Євангельского
погляду гріх не стільки є порушенням морального кодексу
Закону, скільки розірванням
Заповіту з Богом, а гріх не
стільки спрямований проти
Закону, скільки проти любові.
- Як сталося це нове відношення, новий зв'язок, новий стосунок? Згідно Біблії
гріх карається смертю, то чи
справедливий, святий Бог міг
піти на компроміс з гріхом, з
грішною людиною і вже не карає смертю?
- Для яснішого зрозуміння
повернемося до початків, до
Старого Заповіту Біблії. Бог
ніколи на компроміс гріхові
не пішов і не піде, але в Своїй любові до Свого творіння
— людини приготував план її
спасіння.
Для спасіння Бог вибрав
ізраїльський, щоб через цей
народ послати Спасителя.
Отже, головним керівником
цього народу був вибраний
законодавець Мойсей, через
якого Бог дав закони для праведного життя. Коли хтось з
громади впадав у гріх, згідно
закону, щоб не губити людину,
було потрібно заплатити жертвою за провину. Для цього був
даний церемоніальний закон,
закон жертвоприношень, згідно якого на місці людини мала
померти невинна тварина.
- А хто ж звершував це
жертвоприношення, бо ж Біблія каже, що усі згрішили, то
чи могла грішна людина звершувати акт жертвоприношення за гріхи іншої людини?
- В третій біблійній книзі
Левіт описується, як і хто приносив жертву, бо жертви були
різні. Наприклад, про жертву
за гріх описується в 4-му розділі книги Левіт. Той, хто навмисне згрішить проти якоїсь з
заповідей Господніх, мав привести до храму з молодої худоби бичка, вола, козла чи вівцю,

це залежить хто і якою провиною грішив, і священик звершував жертвоприношення.У
біблійній книзі дуже докладно
описано, як саме здійснювався цей церемоніал.
- То значить, що людина
могла виправдатися перед
Богом, Законом?
- Ні, бо апостол Павло в
Посланні до Римлян (3:20) пояснює, що „... жодне тіло ділами Закону не виправдається
перед Богом, — Законом бо
гріх пізнається".
- Тоді, для чого був даний
Закон, для якої цілі приносилися жертви?
- Важливо підкреслити
дві цілі Закону. Перша ціль,
як пояснює апостол Павло
в Посланні до галатів (3:24),
що Закон до Христа був виховником. Через послух Законові людина мала провадити праведне життя. Закон,
по-перше, вимагав любити
Бога і бути послушним Його
заповідям і через поведінку
мати правильне відношення
з Богом. Крім того, Закон вимагав правильної поведінки
в суспільних відношеннях. В
Десяти Заповідях описані ці
вимоги, як пошана батьків, заборона убивати, заборонені
перелюб, крадіжки, фальшиве
свідчення і жадібність.
Від самого початку Біблія
об'єднує в одне ціле послух і
життя. Послух оберігав радість
правдивого життя, а непослух
не тільки в наслідку викликав
розплату, але заміняв життя
на смерть.
Закон вимагав покори, послуху, але не міг допомогти
людині бути слухняною, покірною до Бога.
Друга ціль Закону ще важливіша за першу, що Закон
був прообразом, виявленням
в символах тих благ, які мали
прийти. В Посланні до євреїв,
в 10-му розділі (10:1,3,4) автор
поянює, що Закон був немов
тільки тінню майбутніх благ, а не
самим виглядом речей. Тими
самими жертвами, які приносяться постійно щороку, ніколи
не можна зробити досконалими тих, які приступають до
Бога. Але цими жертвами щороку нагадується про гріхи.
Жертва Ісуса Христа краща, ніж старозавітні жертви,
тому що це була добровільна
і покірна жертва праведної
людини — Сина Людського
Ісуса Христа і Сина Божого, а
не недобровільна, примусова
жертва тварини. Жертва Ісуса
і виконання Божої волі були
досконалими і, отже, проклали шлях до нового прощення,
примирення з Богом та посвячення.

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

- У чому полягає суть жертви згідно Нового Заповіту?
- Автор Послання до євреїв
(9:11-18) пояснює, "Христос
Первосвященик майбутнього
доброго, прийшов із більшою
й досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього
творення, і не з кров'ю козлів
та телят, але з власною кров'ю
увійшов до святині один раз,та
й набув вічне відкуплення. Бо
коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров
Христа, що Себе непорочного
Богу приніс Святим Духом,
очистить наше сумління від
мертвих учинків, щоб служити
нам Богові Живому! Тому Він —
Посередник Нового Заповіту,
щоб через смерть, — що була
для відкуплення від переступів,
учинених за першого заповіту,
— покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, там має відбутися смерть
заповітника, заповіт-бо важливий по мертвих, бо нічого не
варт він, як живе заповітник.
Тому й перший заповіт освячений був не без крови".
- Ісус Христос є центральною Особою в історії спасіння.
- В Посланні до євреїв
пояснюється картина жертвоприношення в Старому Заповіті, яка вказує на жертву
Ісуса Христа, щоб нам було
легше зрозуміти силу Ісусової
жертви, говориться, що Ісус
Христос став Первосвящеником Нового Заповіту, прийняв
смерть для відкуплення усіх
і тих, хто жили в часи Старого Заповіту і нас, які живемо в
час Нового Заповіту. Це Христос установив Новий Заповіт
поміж Богом і Його народом.
Жертва Ісуса Христа є гарантією вічної нагороди усім людям, які житимуть для Бога
через віру в Його відкуплюючу
жертву, яка є ціною нашого
спасіння.
Так що проблема гріха
остаточно вирішена. Написано, що Христос з'явився один
раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх.
І як людям призначено раз
умерти, а потім суд, так само
Христос, один раз принесений в жертву, щоб понести
гріхи багатьох, а вдруге не для
очищення гріха явиться, а для
тих, що чекають його на спасіння (Євр. 9:26:28).
Єдина можливість приготувати себе до вічності — це
прийняти відкуплюючу жертву
Ісуса Христа і посвятити себе
для служби Богові та силою
Святого Духа протистояти гріхові і жити святим життям.
Треба молитися Богові,
щоб Він відкрив нам наші гріхи, оберігав нас від гріхів, прощав нам гріхи і не згадував їх
більше ніколи.
Амінь.
•
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• ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ
У вересні професійне свято - День
працівників лісу.
Ліс для індустріального Придніпров’я має особливе значення. Зелені
рукотворні пояси навколо промислових міст рятують людей від шкідливих викидів індустріальних монстрів.
Ліс у Придніпров’ї, в зоні Степу
- творець сприятливого клімату для
людей, сприяє ефективному веденню сільського господарства. Зре-

В

сі ми вийшли із лісу.
Певна річ, що не одночасно, багато люду
полишилося на деревах і
не збираються злазити, а
ті, хто зліз - часто ногами
на землі, а душа на дереві. Тож, і маємо проблеми і
на землі, і в лісі, a, як відомо, коли людина не вирішує
земних проблем, сама стає
проблемою, проблемою локальною і глобальною.
Багато горя на землі від
тих, хто обійняв дерев’яне
керівне крісло на землі, а
душа не злізла з дерева, і, як
наслідок, хижацьке ставлення до всього, що творив творець на грішній землі. З лісу
то вийшли, а як повернутися
до пралісу, до творчих проблем існування всіх живих
істот на землі?
Вогонь за Божою волею
із блискавки виник у лісі, а не
тільки звір і гриби, а вогонь і
інстинкт захисту, і голод породив працелюбність тих,
хто першими корчував ліс,
аби засіяти ділянку злаками.
Відтоді і хрестимося, коли
гримить грім, і беремось за
голову, коли півень клює пікантне місце у тих, кому дано
владу, аби вчасно і хреститися, і молитися, і про курочок
для півня дбати, та і не тільки
про курочок, про все те, що
називаємо природою, хоч
до слова природа доточили слово "середовище", бо,
справді, із природного довкілля зусиллями тих, у кого
душа полишилась на дереві,
сотворили
"середовище",
де люд прагне сховатися від
глобальних катаклізмів чи то
потепління, чи похолодання,
чи від засух і повеней. І переконуємося, що за все треба
платити і дбати.
Ми думаємо, що знаємо багато, ледь не все,
творець щороку дає знати,
що ви, хлопці, ще не тільки
букварі, а й читати не навчились, які треба Божі закони
знати на землі. Я пам’ятаю,
як у школі вчили напам’ять
цитату Мічуріна, то і зараз
її нагадую: "Ми не можемо
чекати милості від природи,
взяти її - наше завдання". І
беремо, беремо і добралися
до самого краю - розіпнули
український степ гірше лютого ворога, розорали по
саму ріпицю - втричі більше,

штою, ліс - місце, де серце і душа
знаходять затишок і лісова тиша, і
шепіт трав, і спів птахів - все це завдяки роботящим рукам працівників
лісу, які сьогодні дбають про прийдешні покоління.
І якщо у лісі на березі річки зварили юшку, то неодмінно загасіть
вогонь і приберіть сміття, як належить цивілізованим, вихованим
людям, і тоді завжди у всіх буде
добрий настрій. І пам’ятайте, ліс

любить тишу, як і кохання. В тиші і
коханні хай радіють нові покоління.
Вітаємо працівників лісу із професійним святом. Хай завжди буде ліс.
І доброго здоров’я трударям зеленої планети!
А про що шепоче ліс і степ, розмірковує журналіст Василь Перетятько із начальником Дніпропетровського обласного управління
лісового і мисливського господарства Василем Клешнею.
•

Василь ПЕРЕТЯТЬКО, журналіст

ниця, а степ, як природна
зона, становить сорок відсотків площі України. Від
степової екосистеми полишився один відсоток. У
степу спостережливе око
побачить і зайця, і лисицю,
байбака і ховрашка, козу
і оленя, а тепер і вовка,
зустріне степову гадюку і
безліч ящірок і птахів. А володар степових просторів
- жайвір-співак неперевершений, який із степових травструн на скрипці небаченим
смичком виграє мелодії українського степу, які линуть за
горизонт і потопають у серці
Дніпра.
У степу ростуть рослини і
живуть тварини, які, крім степу, не можуть рости і вижити у
інших зонах.
Іду з хутора Зелений Синельниківського району до
большака степом, і хочеться
впасти у красу, втопитися у
запахах степу, які не зрівняні
з жодними парфумами світу,
лягти горілиць, сховатися у
шовковій траві і дивитися у
чародійне степове небо, де
дивовижні хмари набирають
сили аби впасти дощем на
спраглий степ. А степ, як жених після шлюбної ночі, вмитий і чистий, і урочистий як
сорокапудове яйце, - роботи
просить у мудрої селянської
голови.
Степова дорога. А обабіч
дикі червоні маки. Червоні
маки, як поцілунки небесних
богинь, полум’яніють в степу
і вітерець степовий ворушить
їх ніжні незаймані уста, які
виспівують мелодії близькі
людському серцю, яке тужить
за тишею і співом жайвора у
небі, який витягує із людського серця сум і тугу, смуток і
печаль, і так струна до струни,
а серце наповнюється музикою, музикою степу і огортає
серце дивовижне піднесене
до неба почуття, почуття волі
тіла і духу, і не підозрюєш, що
то і є щастя, щастя бачити і
слухати таємниці українського степу, який наповнює серце земним скарбом - красою,
красою, яка веде серце на добрі діла, на добрі думки і вчинки, і лише пісня над чебрецями і молочаями, типчаками і
ковилями, і ховається десь у
степових криницях, де літньої
днини зморені пастухи напувають череду, і вдячні корови

ПРО ЩО ШЕПОЧУТЬ
ЛІС І СТЕП
ніж у європейських державах.
Розорали і радіємо, що маємо ріллі більше всіх - понад
34 мільйони гектарів. Так, так,
панове, а врожаї які? Собак
не вистачить, аби у них очі позичати від сорому за те бездушне господарювання на
благословенних чорноземах.
Пригадуєте народну притчу. Запитали Бога, чому він
Україні дав майже третину
світових чорноземів? Бог
лукаво посміхнувся і мовив
заздрісним прочанам: "Не
хвилюйтесь, багатими будуть
там на чорноземах не швидко. Я їм посилаю недоколиханих керівників". І, як бачите, в
Україні мають те, що мають.
- Так пошліть мудрих вождів, - не відступають прочани.
- Молитись треба і добре,
добре, добре працювати, як
ті китайці чи американці, а не
скаржитися на тяжку долю на
землі. Сала і ковбаси мало
аби виросли крила - треба
мати віру, істинну віру в душі,
і народяться тоді доколихані
і виховані мудрі мої посланці
на благословенну Україну.
І пішли геть прочани,
думаючи думу тяжкую про
власну долю. Зупинились,
озирнулись, навколо степ і
почули дзвони, дзвони степового храму і рушили вони помолитись та мати боже благословення на звитяжний труд
на українських чорноземах.
Така притча. Така божа
милість.
Схаменутися пора. Лихо
не дрімає, а щороку нагадує
про злочинні помилки недоколиханих керівників. Як
говорив мені мудрий землероб Дробітько із села Котівка
Магдалинівського району, де
шар чорнозему сягає більше
метра, а врожаї кукурудзи,
картоплі, пшениці, цукрових
буряків мають вищі, ніж захвалені європейці, говорив: "Дівку можна одурити, а землю
ніколи". І хлопці сповна мають

віддачу кожного метра чорнозему. Так що треба добре думати, коли берешся за плуг в
українському степу. А сьогодні в Україні радіють, що треті
у світі за експертом зерна,
непродовольчого як правило,
бо вже ліньки перетворювати зерно на м’ясо, молоко і
продають, а закупили на два
роки наперед майже чотири
мільйони тонн так званого
м’яса, яке українські коти не
їдять, зате їдять українські
бідняки, яких обкрадають ті,
хто зістрибнув із дерева, коли
трясли груші так званої приватизації за індульгенціями
майнових сертифікатів. Авторів світового шахрайства
ніхто і не думає притягати до
суду та накинути петлю з того
дерева, із якого злізли нуворіші, які по-панськи створюють
всілякі благодійні фонди, про
людське око,аби замаскувати
істинну суть своїх злочинних
вчинків, мажуть салом губи
люду, а самі ховаються у маєтках і в Україні, і за морями.
Щось довгенько Всевишній
спостерігає за фарисеями,
певно, готує новий указ, за
яким бідні стануть багатими,
чи багаті поділяться із бідними. Пам’ятаєте прислів’я:
"Казав пан кожух дам, та
тільки слово його тепле". Та
мають же колись відлитися
сльози...
А всім відомо, що хто рано
встає, тому Бог дає. Та бачимо, що можна і не вставати
рано і все мати, і мати не від
Бога, а від сатани. А гроші
пахнуть, коли смаженим пахне у суспільстві, і смалене те
має називатися судом, про
який ще писав Пророк - Тарас
Шевченко.
Хто не їхав українським
степом? Не знайти таку людину в Україні, яка не милувалася ландшафтом наших полів. І
мало хто здогадується, що це
не степ, а рілля, яка дає нам
харч, а точніше - годуваль-
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рушають на тирло, аби господарям віддати свій степовий
скарб - молоко, яке всотало
здоров’я всіх цілющих трав
українського степу.
І хто викохався у такій красі, той до скону не забуде запах молока і степу, і ту дивовижну мить степової веселки,
коли після дощу степова підкова тримає небо і все живе
на землі. І степ народжує
нову пісню, новий приспів, і
звучить пісня завжди. Притуліть вухо до степу і він,степ,
відкриє свої таємниці, і любов
огорне серце.
Доводилося бачити розораний степ, де порушені
степові біотоки і ті степові
борозни невигойної рани на
довгі роки родили бур’янами,
там ні за що зачепитися очам
ні худобі, ні птиці, а недоколихані голови мали на меті із
цілини взяти додатковий врожай, а результат - деградація
рослинного килиму степу. А
відновити біогенну силу його
ландшафтів - робота не для
одного покоління. А ще пилові бурі, суховії ведуть до спустошення розораного степу,
і тоді категорія таких земель
називається "неугіддя". Тобто, не догодили, не догодили
недоколиханому чину, бо на
святій землі творець полишив
лише угіддя для розумних
голів, а дурні перетворюють
їх у неугіддя, або норовлять
змінити призначення земель
та привласнити собі частину
України у вигляді земельної
цілини у кілька сот, а то і тисяч
гектарів.
Кульгава кляча земельної
реформи продовжує класти
борозну, якою відокремлює
не просто багатих і бідних, а
багатіїв і злидарів. Уся Україна розбита пакільцями, а законодавці не чують, не бачать,
що ті пакільці на їх головах
тешуть. А степ не визнається
окремою категорією земель
у Земельному Кодексі, тож
як, не важко здогадатися про
долю тих земель і можна поставити хрест на існуванні
степу.
Степова зона стала по
суті номінально степовою, бо
саме в степовій зоні зосереджено головне виробництво
зернових культур. Хвалимося
перед світом хлібом, а самі
голодні, а чому голодні і бідні - відомо. Голодний чоловік
в Україні може бути тільки за
власним бажанням, а хто не
дає окрайця хліба ближньому, бере великий гріх на душу
і перед Богом, і перед людьми.
У засобах масової інформації широко дискутується
проблема щодо виконання
Указу Президента України від
04.11.09 № 995/2008 "Про
деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і
зелених насаджень". Укази
треба виконувати. У лісівників
із дисципліною, тим більше

виконавчою, все гаразд і вийшов наказ №371 "Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної
лісистості території України".
Знову за рибу гроші, або,
що ж у лісі здохло чи здохне,
точніше у нових лісах чи відтворених лісах при виконанні
нормативних документів. І
справді, що діється з лісом у
зоні Степу? Із цим запитанням я звертаюся у кабінеті до
начальника
Дніпропетровського обласного управління
лісового і мисливського господарства Василя Клешні,
досвідченого керівника, талановитого організатора, якого
знаю сто літ, як кажуть.
Він встав із-за столу, підійшов до акваріуму, де плавала
і золота рибка, взяв підсипав
корму, підійшов до вікна, там
за будинками Дніпро стомлено хлюпає хвилями бетонні
береги, і потім енергійно сказав: "Ліс врятував степ. У зоні
Степу без лісу на зубах скреготів би пісок, а в коморах без
зерна дохли миші. Я кажу це і
як колишній хлібороб, голова
колгоспу, і як людина, яка виросла в селі, по суті, в пісках.
Чорноземи у нас називали
степом, а в пісках пасли худобу, пасли худобу в плавнях
Дніпра, Орілі, малих річок. Та
головним був, є і буде хліб. І
в окрайці хліба є частка праці лісівників. Саме ліси приборкали піщані буревії. Ліси
Придніпров’я - це практично
штучно створені насадженням. А що росте? Найбільш
поширені породи дерев - дуб
звичайний, тополя, липа,
акація біла, сосна звичайна і
сосна кримська. У всіх порід
приживлювальність різна, біологічна стійкість лісів у степу
залежить від якості насіння,
складу ґрунту та його підготовки до садіння нових культур. Тож, я розумію, питання
стосується більше, як я ставлюся до показників лісистості
і де брати землі для лісорозведення у зоні Степу. В Україні
одна із найменших лісистість
серед європейських держав.
Умовно вважають 16 відсотків
за норму. Але ж зважте, є Карпати, є лісостепові області, а
ми степовики. І заліснення
має бути не самоціллю, а науково обґрунтованою копіткою
роботою.
До речі, у повоєнні роки
саме в степу були створені
так звані докучаєвські редути,
які зупиняли вітрову ерозію
степу. Це всім відомі лісосмуги. Подивіться з борту літака
на степ і ви переконаєтеся у
геометричних пропорціях нашого лісу в степу". - Тож ліс
у степу, чи степ у лісі? - допитуюся. - Ліс у степу, звичайно,
- говорить Василь Клешня і
підходить до картосхеми розташування підприємств, які
входять до сфери управління
лісового господарства.
- "Якщо коротко, то управ-

Начальник Дніпропетровського обласного управління
лісового і мисливського господарства Василь КЛЕШНЯ
і директор державного підприємства "Дніпродзержинський лісгосп"
Олександр МАНЬКО на традиційних змаганнях
звалювальників лісу на "Кубок Придніпров’я".

лінню підпорядковані 9 підприємств, 8 лісогоспів, один
державний заповідник, 34
лісництва, 178 лісових обходів. Середня площа лісового
обходу становить близько 500
гектарів. Для порівняння, у
Європі лісник має обхід у п’ять
разів менший. Тож, хто думає,
що наш лісник на курорті, то
глибоко помиляється, а обходів 178 і кожна ділянка має
свої особливості, їх знає лісник. Лісники-професіонали,
спеціально підготовлені люди, які знають і люблять ліс, і
бережуть ліс від незаконних
вирубок і пожеж. Більше 80
відсотків лісів - це штучні насадження, для посадки маємо у лісництвах необхідну
техніку. Тільки минулого року
лісництва одержали 20 нових
колісних тракторів. Завдяки спільній роботі із владою
вдається вирішувати поточні
і перспективні питання. Головне те, що лісівники мають
підтримку голови облдержадміністрації Олександра Вілкула. Депутати обласної ради
теж з розумінням ставляться
до вирішення проблем лісової галузі в краї.
Настав час тісної і конкретної взаємодії землеупорядників, лісівників, водогосподарників при активній
участі громадських організацій.
Взаємодія у питаннях використання і охорони земель
Держкомзему, Держлісгоспу
є предметом обговорення на
засіданнях колегій відомств.
Ліси нині займають 15,7
відсотка території країни
при оптимальній - 20 відсотків, а для досягнення оптимальної лісистості у державі
необхідно створити 2,2 млн.
гектарів нових лісів. І є такі
землі: їх понад 3 млн. гектарів. Це - по Україні. А ті землі
треба узаконити - отримати
правоустановчі документи на
їх користування. Отже, головна проблема - визначення
земель під заліснення. Певні
зміни мають бути у статтях
Земельного кодексу України.
Придніпров’я має свої

особливості, як і інші регіони,
тому необхідно виважено вирішувати земельні питання.
І плуг, по суті, - ворог степу.
Потрібні нові технології, - без
плуга, без отрутохімікатів,
тим паче, що господарюємо у
зоні Степу.
А як треба лісівникам господарювати? Є наукові розробки відомого природознавця Георгія Висоцького, його
учня професора Олександра
Бельгарда про те, як вирощувати ліс у степу.
В області є можливості
досягти оптимальної лісистості. Воля у влади є, потрібні
кошти. А гроші слід і шукати,
і заробляти. Треба підіймати
і камінь, який самі породили, та пора і збирати каміння, яке розкидали довго. За
все треба відповідати перед
людьми. Як говорив Антуан
Сент-Екзюпері: «Бути людиною - значить бути відповідальним». А щодо лісистості,
то у Верхньодніпровському
районі лісистість 16 відсотків,
бо це своєрідний район, де
землі на 90 відсотків деградовані вітровою і водною ерозією. Упродовж десятиліть
лісівники заліснювали яруги
і зупинили їх, тепер там росте ліс, а у лісі водиться і звір, і
птах, і ягоди, і гриби.
В цілому ж, як показали
дослідження Докучаєва і наукові розробки по лісорозведенню професора Олександра
Бельгарда і це підтверджує
наша практика, лісистість у
зоні Степу оптимальна до 8
відсотків. Учені кафедри геоботаніки Дніпропетровського
національного університету,
яку очолював легендарний
Бельгард, розробили типологію і теорію структури
степових лісів на степових
ґрунтах, дослідили і виявили
закономірності формування
травостою у степових лісах.
Учені відмінно працюють і зараз. А господарникам треба
розумно ставитися до використання степу і, звичайно,
лісівникам. Ліс вимагає догляду, як людина - виховання.
І як не прикро, що найбільше
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ліс страждає від людини, яка
по-споживацькому, хижацьки
ставиться до лісу і як наслідок
- сміття, пожежі, пошкодження і вирубка дерев.
- Тож, чи є землі для заліснення? - цікавлюся я.
- Оце питання питань.
Скажу лише, що землі держлісфонду
суворо
контролюються органами влади.
Землі в Україні розпайовані,
виділення нових земель - це
непроста бюрократична і затратна робота. Скажу, із досвіду виділення земель лісфонду для об’їздної дороги у
9 кілометрів у Дніпропетровську, що лісівники зробили
все, аби автотраса мала європейський ґатунок.
Обабіч обладнані зони
відпочинку із необхідною інформацією і для водіїв, і для
жителів міста. Тут добре потрудилися лісівники Дніпропетровського лісгоспу на чолі
з Григорієм Думінським. А
лісничий Леонід Романенко
разом із Юрієм Зідрою, своїм помічником, і зараз утримують навколишні лісові насадження у зоні відпочинку у
зразковому порядку. Маємо
окраєць Європи у власному
лісі, так би мовити. А, взагалі,
чимало охочих до земель лісфонду.
- До речі, у лісових областях, розпочинаючи із Київської, прямо у лісах виростають котеджі, маєтки, ясна
річ, то маєтки не хліборобів і
не сталеварів. А як у нашому
лісовому царстві?
- У нас багато розвелось
таких, які думають, що аби
гроші, гріха не буде. Крім
гріха є закон, закон для всіх.
Жодного метра землі управління лісового господарства
не виділило незаконно, все
здійснюється у відповідності
до чинного законодавства. І
часто здіймається галас навколо лісів біля міст щодо забудов, але, повірте, ті, хто це
говорить, не добираються до
суті, не знають законодавчих
і нормативних актів.
В умовах кризи стабільно
працює сільське господарство і лісогосподарська галузь. Головне завдання - це
збільшення площі лісів. Відповідно до Державної програми "Ліси України" намічено
посадити 430 тисяч гектарів,
а за тридцять років аж 2 мільйони 300 тисяч гектарів нових лісів. Це навіть більше,
ніж ріллі у Дніпропетровській
області. Про що шепоче ліс у
Придніпров’ї?
- На виконання Державної
програми "Ліси України" облдержуправлінням розроблена регіональна програма охорони і відтворення лісів, згідно
якої до 2015 року в області
необхідно створити 29 тисяч
гектарів нових лісів. Багато це
чи мало? Для нас багато. Думаю, впораємося. Для цього
у наших лісництвах є розсад-
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ники, де вирощується більше
мільйонів саджанців лісових
порід. У цьому беруть активну участь шкільні лісництва.
Наприклад, у Могилівській
середній школі стабільно і
ефективно працює шкільне
лісництво. Школярі збирають
насіння лісових порід, організовують екскурсії по рідному
краю. Особлива тут заслуга
директора ДП "Дніпродзержинський лісгосп" Олександра Манька, його сина Ярослава. Сім’я любить ліс і живе
в лісі, і вчить людей любити
ліс. Щорічно активно беремо
участь в загальнодержавній
акції "Майбутнє лісу у твоїх
руках". Розроблена ціла програма для юних природоохоронців. Цікавий досвід мають
природолюби Любимівської
середньої школи Дніпропетровського району. У селі
святкують "Свято Дніпра".
Певно, таке свято має стати
загальнодержавним. Дніпро
нас напуває, годує, як і сотні
малих річок, на берегах яких
ростуть ліси.
А я згадав шульгівського лісника Івана Шевченка,
у селі його називали чомусь
"Сириця", це тобто сира шкіра міцна,з якої виготовляли
батоги, деталі для ціпів, якими тоді молотили збіжжя по
всіх сільських дворах. Головне
- Іван мав коня і бричку, і форму. Нас, хлопчаків, та форма
лякала, особливо кашкет, де
красувалися схрещені дубові листки. Лісник-фронтовик
жив край села поблизу лісу і
знав свій обхід, як свій двір,
знав, хто був у лісі, що робив,
без відома здавалося і птаха
не пролетіла над його територією.
І нашою хлопчачою мрією
було торкнутися кашкета лісника або його приміряти та
торкнутися коня, або проїхатися кучугурами та лісом. Іван
з доброю посмішкою саджав
нас на бричку-одноконку і
розказував про сосни і акацію, а коли не слухалися,
говорив, що вовків покличе.
І ми, справді, боялися, бо
вовки водилися, і раз по раз
вівчарі скаржилися, що задрали одну-дві овечки, а то
і більше, бо вівчарня край
села знаходилася на так званій Вершині, і для вовків та
лисиць рай божий, бо від вівчарні до села треба добре
бігти, і від села до вівчарні
краще конем доїхати, тож
вовки не голодували, а вівчарі не спали - все чекали сіромах. Добрий спомин і про
легендарного шульгівського
лісника Данила, не мав руки,
а їздив на мотоциклі і стріляв
із рушниці без промаху, Данило знав всі звірячі стежини
і був неперевершеним мисливцем на дикого кабана.
У власному дворі біля Орілі
розводив рибу, диких качок,
гусей. Данило Федоренко у
селі був зразком людського

У такий спосіб - маєм засажень тисячі гектарів степу сосною.
Сьогодні посадку саджанців механізовано. У лісників є необхідне знаряддя. Через десятки літ на цих пісках підніметься сосновий ліс.
Василь КЛЕШНЯ закладає нову плантацію лісу.

ставлення до лісу, до природи, таким його, як і Івана
Шевченка, пам’ятають люди.
Я ділюся своїми сільськими
спогадами із Василем Клешнею.
- Як не крути, а головний
у лісі - чоловік, - усміхається
сивоволосий коротко стрижений володар лісів. — Як мовиться, антропогенний вплив
на природу дає різні результати, і, на жаль, більше негативних, болючих. Насамперед це
пожежі, яких можна уникнути.
Висаджені саджанці через
десятки літ стануть лісом і,
щоб це не сталося тут, у зоні
Степу, треба чимало попотіти, аби добрий чоловік дихав
цілющим повітрям, збираючи
гриби і ягоди у кошик сплетений із лози, шелюгу. До речі,
у нас не перевелися майстри
лозоплетіння, навіть меблі
виготовляли у Марганецькому лісгоспі, і крісла, і столи, і
стільці, полиці. Ще й досі на
місцевій студії телебачення
використовують ті меблі для
оформлення майданчиків для
телепрограм. Зручно і оригінально."
- Меншає природних сінокосів, пасовищ, меншає череда у селян, а у фермерських
господарствах забули про
худобу, хіба що займаються
свинарством. Землі ідуть для
заліснення? -допитуюся я.
Замість відповіді Василь
Клешня пропонує проїхати
безпосередньо у господарства і подивитися навіч, як
сватаються ліс і степ.
Дуже елегантно джип долає автошлях понад містом.
Придорожні гасла: "Бережіть
ліс від пожеж" виготовлені
із дерева, закликають людей обережно поводитися із
вогнем. Вгадуючи мої думки, Василь Клешня говорить:
"Пожеж меншає щорік, однак вони є. Маємо 7 пожежних станцій, 27 пожежних
автомобілів, 14 пожежноспостережних веж. Здійснюється патрулювання лісів за
допомогою авіації. А в Павлоградському, Могильовському,
Кіровському лісництвах мають можливість телекамера-

ми по монітору спостерігати
за лісом на відстані до 30 кілометрів. А щодо нових площ
заліснення, то, справді, проблеми є, як я говорив, однак
ми вишукуємо нові ділянки,
які непридатні ні для пасовищ,
ні для ведення сільського господарства, і заліснюємо.
- А показник "лісовідтворення" і "лісорозведення"
впливає на оцінку роботи
управління, - доскіпуюся до
генерала.
- Статистику ніхто не відміняв і не відмінить. Справа у
грошах. Одне діло відтворювати після пожеж, друге діло
заліснювати нові площі, для
заліснення виділяються бюджетні кошти. Але головне,
треба пам’ятати, а не накручувати на степових долонях
проблеми, головне - це ліс не
на папері, а ось тут, який бачите біля красуні Орілі.
Ми зупинилися. Сіли край
берега у затінку верби. На
другому березі хлопчак чаклував із вудкою, подалі пляжники висмажували свої тіла під
пекучим літнім сонцем.
- Спека. Аж страшно сірник запалювати, наче вибухне
все навколо, - говорю спантеличено лісівнику.
- Так і є. Навчились ми
роги крутити природі. Ось і
Оріль не в своїй тарілці тече,
та хіба тільки Оріль, а що з
Дніпром, з Самарою, Вовчою,
- махнув рукою Василь і додав: - Сім разів міряти мало
- треба сто раз міряти, аби
різати по живій природі, - додав генерал і ми попрямували
до джипа, де у прохолоді кондиціонера із магнітоли звучала інструментальна музика,
а мені начебто ліс співав, а
мелодія губилася під колесами, то виривалася, линула
десь у глибину Орілі. В’їхали у
двір лісництва. Як і годиться,
генерала зустрічає директор
Григорій Думінський, лісничі
Володимир Приходько, Леонід Романенко із помічником
Юрієм Зідрою, лісники. У дворі довгий стіл і стільці-пеньки
і бесідка. Там не екзотичною
мовою вів оперативку генерал. Мова йшла про охорону,
про запобігання підпалів, про
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санітарні рубки лісу, підготовку до змагань звалювальників
лісу на кубок Придніпров’я.
Василь Клешня охоче відповідав на запитання лісівників, бо недавно повернувся із
колегії Держлісгоспу України.
- Коли ж зарплату піднімуть? - питає лісник.
Клешня повернув сиву голову:
- Слава Богу, не зрізали
ту, що є, - жартує. - Дасть бог,
заживемо.
У лісівників зони Степу
зарплата мізерна, вища плата
у лісних областях.
- Раніше мали підсобні
господарства, - говорю вже в
салоні авто генералу.
- Господарства, свині,
гуси - збиткові, від тих господарств відмовилися. Раніше
виготовляли сувеніри всілякі
із дерева - теж збитково. Було
800 бджолосімей, полишилося - двісті.
- На чай, - гірко додав я.
- Звичайно, ми надаємо
платні послуги, у нас, у господарствах є пилорами - виготовляємо нехитрі знаряддя, пиломатеріали, дрова. Я
особисто переконаний, що
лісівник має займатися лісом
і ліс має давати йому хліб і до
хліба, і буде більше толку і для
себе, і для родини, і для держави. Ліс - не просто ліс. Ліс це філософія, де філософські
категорії діють щодня, щохвилини, що ліс для людини,
і людина для лісу, - підсумував генерал, їдучи інспекторською дорогою понад Дніпром курсом на Царичанське
лісництво.
- Як думаєш: чи підніме
бог камінь, який сам породив? - раптом питає генерал.
Я генералом подумки
охрестив Василя Клешню.
Та і в кабінеті бачив його генеральську форму, і погони,
і лампаси. А там, де форма,
там відповідний і зміст, і дисципліна, і порядок. Так було
завжди.
- На те Бог і є.
- А ось людина підняла
гору, чи точніше, зупинила
гору Калитву, яка глиняними потоками заливала село
Китайгород. Збирав чоловік
насіння акації, жолуді і садив,
садив, садив роками - більше
чотирьохсот гектарів лісу залишилось у спадок людям.
Зацвіте акація - нічим дихати.
Сюди французьких парфюмерів, а наші дівчата і так пахнуть
і степом, і лісом, і ще божим
запахом, який веде чоловіків
зупиняти гори і крутити роги
на землі, і на небі, - жартує генерал? - Це - Панас Бутенко.
"Відкрили
меморіальну
дошку у Великомихайлівському лісництві державного
підприємства
"Васильківський лісгосп" лісничому Володимиру Доценку. Батькову
справу продовжує син Віктор
Доценко, якому цього року

виповнилось п’ятдесят років.
Попереду нові гаї, нові діброви." Ми зупинилися біля
підніжжя гори, де закладений
пам’ятний обеліск на честь
славного лісівника Панаса Бутенка. Від гори Калитви через
дорогу простора галявина, а
далі ліс, обабіч дороги вірний
лелека доглядав лелечат. А
дорогою на Кобеляки, на Київ
мчали автомобілі, а кому велика втома, ішов до Орілі зануритися у найчистішу річку
Європи.
До нас під’їхав директор
ДП
"Дніпродзержинський
лісгосп" Олександр Манько.
І рушили через Царичанку на
Бабайківку - оглянути лісові
масиви. Побачив я там і березовий гайок, який притулився
до чистого чобітка Орілі, і ворушив зеленими березовими
вушками, аби почути про що
говорять люди.
- У кожного свій камінь.
Піднімати і нести треба, така тут філософія, - продовжував генеральські сентенції Василь Клешня. - Є у нас
ще один Панас Бутенко - це
Георгій Мороз, який очолює
Верхньодніпровський
лісгосп. Заліснили більше 500
гектарів ерудованих земель
Вільногірського
металургійного комбінату. Над тими
пісками чаклували аграрники
- не вийшло, а прийшли лісівники і, будь ласка, слухай
солов’їв у гаях створених лісів. Верхньодніпровські лісівники мають цінний досвід
на збіднених, бідних, деградованих землях викохати ліс,
кущі, і їм, лісівникам, завжди
будуть вдячні люди, що не понівечать землю, а прикрашають справжнім дивом - лісом,
а в озерах риба. Такий камінь
підняти могли тільки люди,
для яких любов до України не
трибунна балаканина, а конкретні діла. А їх діло - це ліс.
Ось таке заліснення чи то лісорозведення, чи лісовідтворення, - лукаво посміхнувся
генерал Василь Клешня.
Олександр Манько показав розсадник, санітарні
вирубки, показав, як здійснюються протипожежні заходи, і
мовить: "Обідній час, Василю
Федотовичу, є пропозиція
юшки з орільської риби відвідати".
- А заперечень і немає, відповіли разом.
Вгорі гомоніли сосни, а
ми внизу гомоніли за столом, дерев’яними ложками
із олив’яних мисок сьорбали
юшку, зварену на джерельній
воді із судака і окуня, лина і
щуки, краснопера і ляща.
- Щось карася не бачу, говорю я.
- Бачиш, щука на столі, то
ж карась дрімає, - жартував
Олександр Манько і відсунув
незайману ніким пляшку охолодженої горілки.
- Не бачив я дикого каба-

на, - гну я свою скрипку.
- Кабан є, козулі є, плямисті олені є, заєць є, а ось
лося немає, - сказав генерал
і відклав ложку.
- Зате вовків і лисиць, Олександр Манько показав
на свою загорілу шию.
- Справді, допекли нас і сіромаха, і лисичка-сестричка,
- додав генерал і продовжив,Щорічно мисливці полюють
більше сотні вовків, десятки
лисиць, однак чисельність їх
становить більше норми. У
нас мисливців зареєстрованих більше 30 тисяч, однак
на вовка не всі ходять. Більше того, вовки з’являються у
сільських дворах, задирають
собак, це є певною загрозою
для людей. І небезпечно те,
що вовки і собаки паруються
і дають нові покоління хижаків. А сказ, відомо, небезпечна хвороба для людей, тому
вовк і лисиця, так би мовити,
поза законом - відстріл необмежений, - встав із-за столу
генерал і чітко сказав: "Пора.
А за хліб-сіль уклін. Ми вже в
тому доброму віці, коли думаєш не що з’їсти, а як не їсти".
- Знову жартома завершив
генерал. Шлях наш лежав через моє рідне село Шульгівку.
А зупинилися у лісництві. Зустрів нас лісничий Анатолій
Пономаренко.
Це я умовив генерала
зупинитися і напитися колодязної води саме у лісництві,
саме у селі, бо можна проїхати Європу, Азію, Америку, а
такої води з підземних річок,
із підземних джерел очищеної у степах і луках, очищеної
самим богом, не знайдеш ні з
свічкою, ні без свічки, бо її такої життєдайної немає у світі.
Генерал згодився. Ми
пили із відра холодну джерельну воду досхочу, і кожний
ковток давав сили і ти дужчав
і дужчав, і думалось, яка то
краса наша Україна із неперевершеною живою водою.
- Ця вода допомагає загоюватися опікам, - говорить
лісничий Анатолій Пономаренко. Ні, не руки мити, а
пити, і натщесерце, і після поїдку через півгодини.
У минулорічних лісових
пожежах Анатолій обгорів,
опікся і довго лікувався, і тепер руки із шкірою немовляти, могли загоїтися не тільки
завдяки лікарям, а і диво-воді
із звичайного колодязя у лісі,
бо воду пив із живого джерела - сільської криниці.
Вже у дорозі Василь
Клешня говорить: "Кожне
господарство має свої особливості - і Новомосковське,
і Павлоградське, і Криворізьке, і Васильківське, Дніпропетровське, і само собою природний заповідник
"Дніпровсько-Орільський", і
так у всій Україні. Однак для
всіх характерна одна особливість - у всіх своїх справах

думати про завтрашній день.
Почуття відповідальності ось що характеризує лісників, бо саме працівники лісу
знають істинну ціну красі лісів і степів.
Допоки є вода, ліс і степ, і
бджоли, буде життя на землі,
будуть люди, які є частиною
матінки-природи".
- А як професійне свято
зустрічаєте?
- Як, як? Як усі люди!
- жартує генерал і продовжує, - Напередодні проводимо традиційні змагання
звалювальників лісу на кубок
Придніпров’я, на які приїздять хлопці із других областей України. Переможці
одержують цінні подарунки,
а головне - лісівники показують професійну майстерність, обмінюються досвідом
роботи.
А сама підготовка до
змагань добрий стимул у
роботі, добрий тест, словом,
момент істини напередодні
професійного свята. І цього
року зроблено немало, є і
прорахунки, але йдемо, йдемо вперед.
- Цікаво, чи можна заблукати у цьому лісі?
- Заблукати можна і серед трьох сосен, і, на жаль,
чимало таких у нашому суспільстві. А в нашому лісі добра людина не заблукає, а
краще одному в ліс не ходити. Ліс - мудрий порадник і
терапевт. Обійміть дуба чи
липу зверху руками, а спиною станьте до стовбура, - і
наберетеся сили і хвороби
полишать тіло і душу. Ліс завжди підкаже правильну дорогу тому, хто його шанує і
слухає."
Про що гомонить ліс?
Про що співає і плаче степ?
У гомоні, у пісні, у плачі наші
друзі нагадають нам, хто є
хто на білому світі.
А я думаю лісівники матимуть роботу на землі допоки світить сонце і дивовижне
явище фотосинтезу творитиме невмираючий ліс, про
який дбали і дбають, і дбатимуть посланці бога - лісівники. А мені музика луна.
Про що шепочуть степ і ліс
Аж ген до обрію в задумі?
Вінок плетуть для дівочих кіс,
А соловейко виспівує на дубі.
Там квітують маки, шовкова
трава
До болю закоханих лоскоче,
Там дуб до сосен заграва,
Давно женитись хоче.
Степ і ліс. Їх доля в полотні
Вишита звела собі курінь.
Зозулею лічить наші дні
Із вірою в добро прийдешніх
поколінь.

Тож, не питай, про що
шепочуть ліс і степ. Шепочуть про нас з тобою.
ДніпропетровськШульгівка. •
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• СТО РЯДКІВ ПРО КНИГУ

ДОЛЯ-КУТЯ ВАСИЛЯ ПЕРЕТЯТЬКА

Не часто нині український читач може
порадіти соковитій, правдивій, не штукарській, а справді майстерно і сердечно
підрихтованій публіцистиці. Коли автора
змушує взятися за перо не прагнення дослужити комусь, зрештою, заробити на
шматок хліба насущного, а справді стан
душі й поклик серця. "Доля-кутя" - так назвав свою першу художньо-публіцистичну
збірку знань в Наддніпрянському краї тележурналіст, поет і просто гарна людина
Василь Перетятько. У нетрадиційній, не
позбавленій певного, призабутого вже нині
для нашого красного письменства класичного поетичного модернізму, назві закладено життєву позицію добродія Василя
- жити в цьому світі слід просто і водночас
велично. Власне так намагався крокувати
планетою під назвою Україна автор згаданого видання. Між іншим, буде абсолютно

не вірно визначати збірник «Доля - кутя» як
суто публіцистичний. Адже добрий шмат
надрукованого це поезії Василя Перетятька:
Я хочу жити після смерті
Вседень Всевишнього молю
Я хочу жити після смерті
Бо я тебе люблю.
Ці рядки увійшли в поетичний розділ
видання «Високосні мелодії осені», що є
лейтмотивом згаданої частини книги? Вочевидь, що тут присутня інтимна лірика,
і описи краси рідного краю, адже автор
родом з благословенної Петриківщини перлини Наддніпрянщини, але, як на мене,
окрасою віршованої добірки все ж таки є
громадянська поезія. Ось такі як процитовані вище. З одного боку глибоко інтимні, а
з іншого - наповнені загальнолюдським, загальнопатріотичним змістом. Здається, що
окрім Василя Симоненка з його хрестоматійним рядком «Україно, ти - моя молитва»
так особистісно-сентиментально не зміг
висловити любов до Вітчизни жоден автор. Василь Перетятько органічно поєднав
у своїй натурі творчий дар майстра красного письменства та тележурналіста. Це
робить його публіцистику, можна сказати,
зображальною , видовищною, автор немов
би вимальовує словом те, що називається
в телевізійній справі відеоряд. І ось читач
вже не просто дізнається про щось зі слів
Василя Перетятька, а бачить його героїв, ті
міста і містечка, де досвідченому і прискіпливому телевізійнику довелося побувати,
з ким зустрітися. А це практично вся Січеславщина, багато з її чесних, самовідданих і
працьовитих людей. «Щаслива рука Анатолія Скорука» - це один із нарисів, вміщених
у книзі «Доля-кутя», котрий присвячений
агропромисловій темі. Йдеться в ньому
про голову фермерського господарства у

Томаківці Анатолія Скорука. Ось лише один
словотвір із згаданого нарису: «...Анатолій
народився не в капусті, а у пелені королівни
полів - кукурудзи...»
Так і слід писати про працелюбних
людей образно, не байдуже, знаходячи
щедре, як земля, на якій вони працюють,
наше рідне українське слово. І це у великій
мірі вдається авторові книги «Доля-кутя»
літераторові та журналістові Василю Перетятьку. І честь, і слава тим господарям на
землі, котрі фінансово допомогли у виданні
цієї збірки. Найперше - це голова фермерського господарства «Науково-виробниче
об'єднання «Маїс», кандидат сільськогосподарських наук Віктор Борисов.
Можна було б ще багато оповідати про
це нове видання. Але будь-який переказ ніколи не заступить приємності спілкування
з оригінальним твором. Отож, хочу побажати читачам цих рядків, аби вони взяли до
своїх рук художньо-публіцистичний збірник
Василя Перетятька «Доля-кутя».
І, насамкінець, про те, що ця книга особлива і для нашого журналу. Адже побачила вона світ у серії "Бібліотека журналу
«Бористен», завдяки старанням січеславського видавництва «Пороги» та професіоналістам з ОКП «Нікопольська друкарня».
Та чимало з того, що увійшло до видання,
вперше було надруковано на шпальтах
нашого щомісячника. А тому хочеться побажати усім нам, щоб і надалі не висихали
чорнила у чорнильниці доброго та мудрого
майстра слова Василя Перетятька і він приходив до читачів з своїми новими творами
та оповідками. Принаймні, шпальти «Бористену» для нього завжди гостинно приготовлені.
Фідель СУХОНІС,
редактор щомісячника «Бористен». •

ДИПЛОМНА РОБОТА – РОЗПИС
ПАЛАЦУ СТУДЕНТІВ

У Палаці студентів ДНУ відбувся публічний захист дипломних робіт студентів кафедри
образотворчого мистецтва та
дизайну факультету української
й іноземної філології та мистецтвознавства
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
„Декілька років поспіль наші
студенти захищають дипломи з
образотворчого мистецтва і дизайну в Палаці студентів, колишньому Потьомкінському палаці,
який є найстарішою пам’яткою
архітектури міста національного
значення, – розповідає завідувач кафедри Едуард Семешко. –
Головною відмінністю цього року
стало те, що до захисту, крім живописних творів, представлений
монументальний розпис „Чотири пори року”. Проект незвичайний, адже розпису стелі такого
розміру ще не було.
У рамках власної дипломної
роботи студентки-п’ятикурсниці
Світлана Улька і Ганна Кущ, під
керівництвом старшого викладача Віктора Корсунського, розписали плафон на стелі одного з
парадних залів. Художниці дуже
старанно і серйозно підійшли
до замовлення, занурилися у
фахову літературу; провели велику дослідницьку роботу. Наукову експертизу проекту здійснював консультант, польський
професор Інституту мистецтв
з Любліна Ромуальд Колодзей,

він повністю схвалив роботу талановитих художниць. Минулого
року проект було схвалено, з січня почали розписувати – всього
дівчата вималювали 36 квадратних метрів поверхні і дуже постаралися. Відповідно, і захист
пройшов на «відмінно»”.
Про вибір стилю і теми проекту розповідає керівник дипломної роботи випускниць Віктор Корсунський:,
- Ми ретельно досліджували історичний аспект проекту,
вивчали творчість художників
монументального жанру 18
століття, тематику і стилі плафонного розпису того часу. Зокрема, розписи інших споруд
автора Потьомкінського палацу, відомого архітектора Івана
Старова. Як результат, вибрали
тему „Чотири пори року”. Композиційно – це симетрично розташовані по колу чотири жіночі
фігури-алегорії, що ототожнюють весну, літо, осінь і зиму. В
роботі намагалися максимально наблизитися до класичного
стилю. Вважаю, що це вдалося.
Статичність фігур, колористичне
рішення, розподіл кола на вісім
рівних частин відповідають духу
класицизму, якому притаманні
симетричність, гармонія пропорцій та логічність композиції.
Складно було виконувати
технологічну частину. У 18 столітті використовувалась інша
техніка розпису, ми ж обрали
сучасні матеріали – Світлана та

Ганна розписували спеціально
підготовлену стелю стійкими
акриловими фарбами, а потім
кілька разів покрили воском, що
надало розпису крім температурного захисту і довговічності,
глибини та шовковистості. Однак ефекту імітації куполу вдалося досягти і сучасними засобами.
„Ми задоволені результатом, досягли всього, чого хотіли,
– говорить Світлана Улька. – Це
був унікальний досвід. Не кожному випадає нагода розписати
палац 18 століття. Треба було
дуже відповідально підходити
до всього. Захист дипломної
роботи – це логічне завершення
всієї нашої праці, дуже раді сьогоднішньому дню”.
„Звісно, ми відчували велику відповідальність, але якогось
особливого страху, відчуття
того, що ми цього не зробимо не

було, – продовжує Ганна Кущ. –
За роботу взялися без коливань
– були впевнені, що зможемо.
Щоб не хвилюватися, намагалися працювати так, наче розписуємо якусь іншу поверхню.
Цікаво, як нашу роботу оцінять
інші”.
Замовнику та автору ідеї –
заслуженому працівнику культури України В.В. Стукалу результат більш ніж подобається.
Директор Палацу студентів ДНУ
протягом шести років не полишав надії на художнє оновлення інтер’єру. Відтепер його мрії
почали здійснюватися. Вадим
Вікторович сподівається, що і
надалі студенти зможуть втілювати свої дипломні роботи на
стінах і стелях палацу, каже, що
місця для творчості ще багато.
Інформаційно-аналітичне
агентство
ДНУ ім. О.Гончара. •
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²âàí ÁÓÐÒÈÊ

Ñîðîêäåííèé ÷àñ îäíîçã³äíî
ïðîãîëîøåíî¿ áîðîòüáè êàòîðæíèêàìè òàáîðó Ê³íã³ð äîá³ãàâ
ê³íöÿ. Ïåðåãîâîðè çàê³í÷èëèñÿ,
âèìîãè êàòîðæíèê³â 6-äåííî¿
ïðàö³ é çá³ëüøåíííÿ õàð÷³â â³äêèíóòî. Ï³ä íàãëÿäîì ïîâñòàí÷îãî êîì³òåòó, òàáîðÿíè ³íòåíñèâíî ãîòóâàëèñü äî îáîðîíè.
Ñâ³äîì³ íåìèíó÷î¿ ðîçïðàâè
ç âëàäíîþ ñòðóêòóðîþ, êàòîðæíèêè ï³ä íàãëÿäîì íîâîñòâîðåíîãî
ïîâñòàí÷îãî êîì³òåòó êîïàëè ïðîòèòàíêîâ³ ðîâè, â êóçíÿõ âèðîáëÿëè
ïàëüíó çáðîþ, ñîêèðè, ñïèñè òà ìå÷³,
à õåì³ñòè - âèáóõ³âêó. Åëåêòðîòåõí³ê
Àíàòîë³é Êîñòðèöüêèé çáóäóâàâ ðàä³î ç ãîëîñíèêàìè äëÿ âíóòð³øíüîãî
çâÿçêó òà íàïðàâèâ ñòàð³ òåëåôîíè.
Â ñëóæá³ áåçïåêè âñëàâèâñÿ Â³òàë³é
Ñêèðóê, çàùî ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ áóâ
ñóäæåíèé âäðóãå. Çâ³ëüíåíí³ æ³íêè
ç æ³íî÷î¿ çîíè ïðèºäíàëèñü äî ïîâñòàíö³â. Ç ï³äï³ëüíî¿ ïîøòè Ñîô³ÿ
Êîð÷èíñüêà ³íôîðìóâàëà, ùî ñòðàéêè ïîøèðèëèñü íà ³íø³ òàáîðè, ùî
ðàäóâàëî ïîâñòàíö³â.
Ùîá ïðèñìèðèòè òàáîðîâèé áóíò,
òàáîðîâà óïðàâà ñïðîâàäèëà òðàíñïîðò «çåê³â», ÿê³ ï³ñëÿ íåâäàëî¿ ñïðîáè ïîêàðàííÿ êàòîðæíèê³â ñàì³ ñòàëè äîáðîþ äîïîì³æíîþ ñèëîþ
ñòðàéêóþ÷èì. Êð³ì îáîðîííèõ ïðèãîòóâàíü, òàáîðîâà êîìàíäà î÷îëåíà ï³äïîëêîâíèêîì ×. Àðì³¿ Êóçíºöîâèì, âåëà ïåðåãîâîðè ç çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà âíóòð³øíèõ ñïðàâ
Ñåðã³ºì ª´îðîâèì òà íà÷àëüíèêîì
ÃÓËÀÃó, ÿê³ çàê³í÷èëèñü áåçðåçóëüÂàñèëü
ÎÐËÈÊ

ß

òàòíî, áî âëàäà íå ïîãîäèëàñü íà
æîäí³ êîíöåñ³¿.
Äëÿ âèð³øåííÿ ñêëàäíîãî ïèòàííÿ: ÷è ïðèéíÿòè âèìîãè âëàäè, ÷è
ïðîäîâæóâàòè ñòðàéê ³ áîðîòüáó? êîì³òåò ñêëèêàâ íàðàäè ö³ëîãî òàáîðó,
ÿêèé íà òîé ÷àñ íà÷èñëÿâ 20 òèñÿ÷ 630
îñ³á, (ç òîãî óêðà¿íö³â áóëî 9 òèñÿ÷
300). Íà äèâî ìàéæå îäíîãîëîñíî âñ³
ïðèíÿëè ð³øåííÿ ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó, ÿêùî íàâ³òü äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè æèòòÿì çà êîðîòêîòðèâàëó âîëþ.
Íå äîâåëîñü äîâãî ÷åêàòè, áî â
í³÷ ç 26 íà 27 ÷åðâíÿ 1954 ðîêó,
ç³áðàëèñü êîëîíè â³éñüêà ç òàíêàìè òà
áóëüäîçåðàìè. Ïåðåä àòàêîþ ïîë³òðóêè çâåðíóëèñü äî â³éñüêà: «Â òàáîð³
çíàõîäÿòüñÿ çáóíòîâàí³ âîðîãè íàðîäó, âîðîãè íàøî¿ áàòüê³âùèíè, âè ìóñèòå áóòè áåçïîùàäíèìè â ïîêàðàííþ, ùîá öå çíàëè ³íø³ òàáîðè». Î
ãîäèí³ 3.30 ðàíêó ë³òàêè îñâ³òèëè òàá³ð,
7 âàæêèõ òàíê³â ³ áóëüäîçåð³â çàâàëèëè ïåðø³ ìóðè ³ âñòóïèëè íà ïëîùó, à
çà íèìè ï³õîòèíö³ ç àâòîìàòàìè. Òàá³ð
íå ñïàâ, æ³íîöòâî âçÿëîñÿ çà ðóêè ³
çàãîðîäèëî òàíêàì äîðîãó, ïî÷àëàñü
äèêà ð³çíÿ, ÿêî¿ â ³ñòîð³¿ íåìàº ïîð³âíÿííÿ. Äàðåìí³ áóëè ñïîä³âàííÿ,
áî ï³ä ãóñåíèöÿìè òàíê³â òð³ùàëè
æ³íî÷³ êîñò³, à êîìó âäàëîñü ñêî÷èòè
íàá³ê,
ï³õîòèíö³ ñòð³ëÿëè ç îáîõ
ñòîð³í, òàê ÿê áóëî íàêàçàíî çíèùèòè
«âîðîã³â íàðîäó».
Òàíêîâèé
ãåðöü
òðèâàâ ïîâíèõ ÷îòèðè ãîäèíè, äëÿ
óêðèòòÿ íå áóëî ì³ñöÿ, òàíêè âàëèëè
ãðóá³ ñò³íè òà ïðèêðèâàëè çàõîâàíèõ
ëþäåé. Îáîðîíö³ îáåçñèë³ëè. Îäèí
òàíê ïîïàâ ó ïàñòêó, çàòå ñîëäàòè ç

âåæ³â ö³ëüíî ñòð³ëÿëè âñ³õ, õòî
äåðæàâ áóäü-ÿêó çáðîþ ó ðóêàõ. Ñìåðòíèé òàíåöü çàê³í÷èâñÿ î 8 ãîäèí³
ðàíêó. Îäíèõ ÷îëîâ³ê³â âèâîçèëè òðîêàìè ó íåâ³äîìå, à ³íøèì íàêàçàëè
ëÿãàòè äîëîìëèöü òà ïî³ìåííî
âèáðàíèõ ñòð³ëÿëè â ãîëîâó. Áóëüäîçåðè ïîêâàïíî çãîðòàëè ëþäñüê³
ùå æèâ³ ò³ëà äî ãëèáîêîãî ÿðó òà
ïðèñèïàëè
êàì³ííÿì
ç
ï³ñêîì.
²í³ö³àòîð³â ñòðàéêó
³ ïîâñòàííÿ,
÷ëåí³â
ÎÓÍ
Ì.
Ñîðîêó
³
Çàäîðîæíüîãî çàâåçëè íà äàëüø³ òîðòóðè äî Âîðêóòè.
Öå âàì ùå îäèí äîêàç áðàòíüî¿
ëþáîâè «ñòàðøîãî áðàòà», ÿêèé â³êîâî îáìàííî âêðàäàâñÿ äî ëàã³äíî¿
äóø³ óêðà¿íöÿ, òà, ã³ðøå ñàðàí÷³, íèùèâ ³ íèùèòü âñå, ùî º óêðà¿íñüêå,
ùîá ò³ëüêè íàæèòèñü éîãî äîáðîì. ²
öåé ïðîöåñ ïðîäîâæóºòüñÿ äî ñüîãîäí³, à ùå ã³ðøå áîëÿ÷å, êîëè ñâî¿
õàëó¿, ïåðåá³æ÷èêè, çàïðîäàíö³ òà
òóøêè áóâàþòü ã³ðøèìè ÷óæèõ. Â îñòàíí³õ âèáîðàõ ò³ëüêè îäíà òðåòÿ íàñåëåííÿ îáðàëà á³ëîðóñà òà éîìó
ïîä³áíèõ, à äå æ áóëà ðåøòà  ïëà÷òå î÷³, ùîá âè çíàëè, ùî êóïëÿëè.
×è âàðòî áóëî óêðà¿íñüêèì ãåðîÿì Ê³í´³ðó òà éîìó ïîä³áíèõ, â³ääàòè
ñâîº æèòòÿ çà âîëþ òèõ ëþäåé, ÿê³
ñüîãîäí³ íå ò³ëüêè ¿õ çàáóëè, à òàêîæ
íåõòóþòü çäîáóòîþ âîëåþ òà äîáðîâ³ëüíî ïõàþòü øèþ ó ÿðìî òîãî ñàìîãî êàòà.
Íå çàáóâàéòå ïðîðî÷èõ ñë³â Øåâ÷åíêà:
À òèì ÷àñîì ïåðåâåðòí³
Íåõàé ï³äðîñòàþòü
Òà ïîìîæóòü ìîñêàëåâ³
Ãîñïîäàðþâàòè,
Òà ç ìàòåð³ ïîëàòàíó
Ñîðî÷êó çí³ìàòè.
Ïîìàãàéòå, íåäîëþäêè,
Ìàò³ð êàòóâàòè.
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ê â³äîìî, âíàñë³äîê
Íàö³îíàëüíî¿ ðåâî
ëþö³¿ òà Âèçâîëüíî¿
â³éíè ï³ä ïðîâîäîì Á.
Õìåëüíèöüêîãî ïîñòàëà Óêðà¿íñüêà êîçàöüêà äåðæàâà
- Ãåòüìàíùèíà, ³ç âëàñíèì
äåðæàâíèì àïàðàòîì, ó
òîìó ÷èñë³ é ô³íàíñîâèì.
Íàéá³ëüø³ ô³ñêàëüí³ ïîâíîâàæåííÿ çîñåðåäæóâàëèñÿ
â ðóêàõ ãëàâè äåðæàâè ãåòüìàíà, êîòðèé â³äàâ äåðæàâíèìè
ô³íàíñàìè
(«â³éñüêîâèì ñêàðáîì»),
óñòàíîâëþâàâ ³ êîíòðîëþâàâ ñòàòò³ äîõîä³â òà âèäàòê³â áþäæåòó, ïðèçíà÷àâ
÷èíîâíèê³â ô³íàíñîâî¿ êàíöåëÿð³¿. Ñàìå ãåòüìàíè
âñòàíîâëþâàëè ð³çí³ âèäè
ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â àáî
çâ³ëüíÿëè â³ä íèõ. Ó äðóã³é
ïîëîâèí³ XVII ñò., íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî Ãåòüìàíùèíà ïåðåáóâàëà ï³ä ïðîòåê-

1654-1764 ðð.
òîðàòîì ìîñêîâñüêîãî öàðÿ,
óêðà¿íñüê³ ãåòüìàíè çáåð³ãàëè ïîâíó àâòîíîì³þ ó
ô³íàíñîâ³é ãàëóç³. Íàâ³òü
íàïðèê³íö³ XVII ñò. òîä³ ùå
öàð - Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷, ó
â³äïîâ³äü íà ïîäàíèé ãåòüìàíîì ²âàíîì Ìàçåïîþ
ô³íàíñîâèé çâ³ò çà 1692 ð.
ïèñàâ: «...Íå òîêìî òå çáîðû, íî è âñÿêèå ïîðÿäêè è
óñòðîåíèÿ â ìàëîðîññèéñêèõ ãîðîäåõ âåäàåò îí, ãåòìàí...» [1, 177]. Áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñöÿõ ïîäàòêîâó
ïîë³òèêó ðåàë³çîâóâàëè ïîëêîâíèêè òà ñîòíèêè.
Íà Ãåòüìàíùèí³ «ñòàðàííÿìè» ñòàðøèíè, ÿêà äîñèòü
÷àñòî ñëóæáîâå ï³äâèùåííÿ
ðîçãëÿäàëà ÿê îäèí ³ç çàñîá³â çáàãà÷åííÿ, ïîäàòêîâà ñèñòåìà íàáóëà ã³ïåðòðî-

ôîâàíîãî âèãëÿäó. Òà ùî
ãàì ñòàðøèíà, êîëè é ãåòüìàíè äàëåêî íå ç äåðæàâíèõ ì³ðêóâàíü âèøóêóâàëè
íîâ³ ñòàòò³ îïîäàòêóâàííÿ,
ÿê, íàïðèêëàä, ². Ñàìîéëîâè÷, ÿêèé óâ³â «îòÿãîòèòåëüíûå ìîíîïîëèè íà âèíî,
ì¸ä, ä¸ãîòü è äðóãèå ïðåäìåòû, âûäóìûâàë ðàçíûå
íîâîââåäåíèÿ äëÿ ñâîåãî
îáîãàùåíèÿ» [2, 323]. Ãåòüìàíè ². Ìàçåïà òà ². Ñêîðîïàäñüêèé ñòÿãóâàëè íàòóðàëüí³ ïîäàò³ «íà ãåòìàíñêóþ ìóçûêó è íà åãî êóõíþ
ñî âñÿêîãî îáûâàòåëÿ ïî
ïðîïîðöèè èõ èìóùåñòâ» [3,
173]. Óí³âåðñàëîì 1701 ð.
Ã. Ìàçåïà ïîøèðþº ïîäàòêîâ³ ñòàòò³ íà òèõ, õòî íàìàãàâñÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí óíèêíóòè ñïëàòè ïîäèìíîãî é
äåðæàâíèõ ïîâèííîñòåé,
øëÿõîì ïåðåõîäó ¿õ ó êîçàöüê³ ï³äñóñ³äêè, óêàçóþ÷è: «Ïîäñîñåäû, êîòîðûå

ñâîè õàòè ïîïðîäàâøè, â
êîçàöêèõ æèâóò, à ñâîè
êãðóíòà ìàþò è îíèìû ïîæèòêóþò, òåäû òàêèå àáû íå
çàñëîíÿþ÷èñÿ êîçàöêîþ
îáîðîíîþ, êîìïàíåéöîâ
êîðìèëè è âî âøåëÿêèõ ïîääàíñêèõ ïîâèííîñòÿõ ç ãðîìàäîþ êîíå÷íî òÿíóëè» [4,
49]. Çàãàëîì, ãåòüìàí ².
Ìàçåïà óçóðïóâàâ ïðàâî íà
âèäàííÿ ïîäàòêîâèõ óí³âåðñàë³â, ÿêå â³äïîâ³äíî äî Êîëîìàöüêèõ ñòàòåé îáìåæóâàëîñÿ ðàäîþ ñòàðøèí, êð³ì
òîãî â³í ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëþâàâ ðîçì³ð òîðã³âåëüíèõ
ìèò òà çâ³ëüíåííÿ â³ä íèõ [5,
27].
Ïåâí³ ñïðîáè âïîðÿäêóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè â
êîçàöüê³é Óêðà¿í³ íàëåæàëè
ãåòüìàíó â åêçèë³ Ï. Îðëèêó. Òàê, çîêðåìà, â ðîçä³ë³
²Õ-îìó «Ïàêò³â ³ Êîíñòèòóö³¿
çàêîí³â òà âîëüíîñòåé
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî»,

$

Áîðèñòåí ¹ 8, 2010 ð.
â³äîìèõ â ³ñòîð³îãðàô³¿ ÿê
Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà, ïðîïîíóâàëîñÿ ðîçä³ëèòè äåðæàâíó ñêàðáíèöþ ³
ïðèâàòíèé ñêàðá ãåòüìàíà,
óñóíóòè ïîëêîâíèê³â òà
³íøèõ ìîæíîâëàäö³â â³ä çáîðó ïîäàòåé òà ðîçïîä³ëó
âèäàòê³â øëÿõîì ïîáóäîâè
ñèñòåìè ô³íàíñîâèõ îðãàí³â
íà ÷îë³ ç Ãåíåðàëüíèì ñêàðáíèêîì. Ó ï³äïîðÿäêóâàíí³
îñòàííüîãî ìàëè ïåðåáóâàòè îáðàí³ â êîæíîìó ç ïîëê³â
ïî äâà ïðèñÿæí³ Ñêàðáíèêè,
çàòâåðäæåí³ ñï³ëüíîþ óõâàëîþ êîçàöòâà òà ïîñïîëèòèõ
[6, 32]. Îêð³ì öüîãî ðîçä³ë
10-èé Ïàêò³â çîáîâÿçóâàâ
ãåòüìàíà «ïèëüíî äáàòè ïðî
òå, ùîá íà ðÿäîâèé ³ ïðîñòèé íàðîä íå ïîêëàäàëè
íàäì³ðíèõ òÿãàð³â, óòèñê³â ³
íàäì³ðíèõ âèìîã» |á, 32].
Àíàë³çóþ÷è öþ ïîë³òèêî-ïðàâîâó ïàìÿòêó, íå ìîæíà çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ é ñîö³àëüíî
ñïðÿìîâàíîãî
ï³äõîäó çàêîíîäàâöÿ äî
ñòÿãíåííÿ ïîäàòåé, â³äîáðàæåíîãî â ðîçä³ë³ XI, çã³äíî
ç ïîëîæåííÿìè ÿêîãî «âäîâè êîçàê³â, ¿õí³ äðóæèíè òà
ä³òè-ñèðîòè, êîçàöüê³ ãîñïîäàðñòâà ³ (ãîñïîäàðñòâà)
æ³íîê, ÷îëîâ³êè ÿêèõ ïåðåáóâàþòü íà â³éí³ àáî íà ÿêèõîñü â³éñüêîâèõ ñëóæáàõ, íå
ïðèòÿãàòèìóòüñÿ äî æîäíèõ
îáîâÿçêîâèõ äëÿ ïðîñòîãî
ëþäó çàãàëüíèõ ïîâèííîñòåé ³ íå áóäóòü îáòÿæåí³
ñïëàòîþ ïîäàòê³â» [6, 33].
Ïðîòå, íà æàëü, äàí³ ô³íàíñîâî-ïðàâîâ³ íîðìè çàëèøèëèñÿ ëèøå íà ð³âí³ ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ³äåé ³ íå
ìàëè ðåàëüíî¿ ³ìïëåìåíòàö³¿
â æèòòÿ Ãåòüìàíùèíè, íà
òåðåíàõ ÿêî¿ íàâ³òü ï³ñëÿ
îáðàííÿ íîâîãî ãåòüìàíà, ².
Ñêîðîïàäñüêîãî, ïðîäîâæóâàëàñÿ íåäîëóãà ô³ñêàëüíà
ïîë³òèêà éîãî ïîïåðåäíèê³â.
Ãåòüìàíñüêèé ïðèêëàä
íàñë³äóâàëè íèæ÷³ çà ðàíãîì óêðà¿íñüê³ ìîæíîâëàäö³:
ïîëêîâíèêè, ñîòíèêè òà ³í.
Íàïðèêëàä, ó ì³ñòå÷êàõ Ãîðîäÿíñüêî¿, Ëþáåöüêî¿,
Ðîïñüêî¿ òà Ñåäí³âñüêî¿ ñîòåíü ×åðí³ã³âñüêîìó ïîëêó
ï î ëêîâíèêè ñàìîâ ³ ë ü íî
âñòàíîâèëè ìèòíèö³, «äå
çáèðàëè íà ñâîþ êîðèñòü
ìèòî ç ³ìïîðòîâàíèõ àáî åêñïîðòîâàíèõ òîâàð³â, ðîçì³ðîì 2 êîï. ç ï³äâîäè»
[3,171]. Çà ñâ³ä÷åííÿìè
ñòîëüíèêà Ïðîòàñîâà, ÿêèé
ïåðåáóâàâ ïðè ãåòüìàíîâ³ ².

Ñêîðîïàäñüêîìó, â «Ìàëîðîññèè ñàìûå ïîñëåäíèå
÷èíîâíèêè äîáûâàþò ñåáå
áîãàòñòâî îò íàëîãîâ, ãðàáåæà è âèííîé ïðîäàæè.
Åæåëè êîãî îïðåäåëèë ãåòìàí ñîòíèêîì, õîòÿ èç ñàìûõ áåäíåéøèõ ëþäåé èëè
ñëóã ñâîèõ, òî ÷åðåç îäèí
èëè äâà ãîäà ÿâÿòñÿ ó íåãî
äâîð, øèíêè, ãðóíòû, ìåëüíèöû è âñÿêèå ñòàäà è äîìîâûå ïîæèòêè» [7, 424].
Äîñë³äæóþ÷è Óêðà¿íñüêó
êîçàöüêó äåðæàâó, àêàäåì³ê
Â.À. Ñìîë³é çàçíà÷àâ, ùî
âîíà ç ¿¿ ðåñïóáë³êàíñüêîþ,
äåìîêðàòè÷íîþ ôîðìîþ
ïðàâë³ííÿ áóëà ïîçáàâëåíà
ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó «ó
ñêëàä³ àáñîëþòèñòñüêî¿ ìîíàðõ³÷íî¿ Ðîñ³¿... Íîâ³ äåðæàâí³ ³íñòèòóòè ðàíî ÷è ï³çíî
ïîâèíí³ áóëè ðîç÷èíèòèñÿ â
çàãàëüíî³ìïåðñüêèõ îðãàíàõ
óïðàâë³ííÿ... Íàñòóïí³ (ï³ñëÿ
1654ð.) äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðàöþâàëè ïðîòè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Éøîâ ïîñòóïîâèé, àëå
íåâáëàãàííèé ïðîöåñ âòðàòè íåþ ñâî¿õ åòí³÷íèõ ðèñ,
ë³êâ³äàö³¿ îêðåìèõ, à çãîäîì
ö³ëèõ ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â»
[8].
Ïåðøèì ìàñøòàáíèì
³íêîðïîðàö³éíèì çàõîäîì
óðÿäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ñòàëî çàïðîâàäæåííÿ 1722 ð.
Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ [910], íà ÿêó â³äïîâ³äíî äî
öàðñüêî¿ ³íñòðóêö³¿ ïîðÿä ç
³íøèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè
ôóíêö³ÿìè ïîêëàäàëèñÿ é
ô³ñêàëüí³ («äåíåæíûå è
õëåáíûå ñáîðû ñîáèðàòü â
äîõîäû ãîñóäàðåâû» [11,
616]). Ïåòðî ², îá´ðóíòîâóþ÷è ñâîº áåçöåðåìîííå
âòðó÷àííÿ ó ô³íàíñîâ³ ñïðàâè Ãåòüìàíùèíè, çàçíà÷àâ,
ùî ç ¿¿ íàñåëåííÿ «ìíîãèå
íåïîòðåáíûå çáîðû ÷èíåíû» [12, 12]. Òàêå òâåðäæåííÿ ðîñ³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà íå áóëî ãîëîñë³âíèì.
Ä³éñíî, ô³íàíñîâà ñèñòåìà
Ãåòü ì àíù è íè â ï å ð ø ³ é
÷âåðò³ XVIII ñò. ïåðåáóâàëà â
íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, à
«ô³ñêàëüíà ñïðàâà áóëà îäí³ºþ ç íàéã³ðøå âïîðÿäêîâàíèõ ãàëóçåé äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ» [13, 511]. Êîëè
ïðåçèäåíò Ìàëîðîñ³éñüêî¿
êîëåã³¿ Âåëüÿì³íîâ íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1722 ð. çàæàäàâ â³ä íàêàçíîãî ãåòüìàíà
Ï. Ïîëóáîòêà äåòàëüíî¿
³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ íàñåëåííÿ Ãåòüìàíùèíè, òî îñòàíí³é íå ñïðî-

ì³ãñÿ äàòè ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³, à
ïîñèëàííÿ ðîñ³éñüêîãî óðÿäîâöÿ íà «ñòàòò³» Á.Õìåëüíèöüêîãî, ùî ïåðåäáà÷àëè
ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ ç
Óêðà¿íè äî ðîñ³éñüêî¿ ñêàðáíèö³, âçàãàë³ çàñêî÷èëè
éîãî çíåíàöüêà [13, 511].
Òàêèé ñòàí ñïðàâ äàâ çìîãó
áðèãàäèðîâ³ Âåëüÿì³íîâó
ïðèáðàòè äî ðóê ô³íàíñè
êðàþ. Éîìó Ïåòðî ² óêàçóâàâ
«îñòàâèòü â Ìàëîé Ðîññèè
èç ïðåæíèõ çáîðîâ ñëåäóþùàÿ: çàïèñíûå îò êàçàêîâ, è
îò êàçàêîâ æå ÷òî ìåäü ñûòÿò, ñ âîçîâ çà ïðîïóñêíûå
êâèòû, îò ïðèåçæèõ çà ìåñòî, ñ ïðîäàæè ëîøàäåé è
ïðî÷åé ñêîòèíû, ñ ïðèâîçíîãî âñÿêîãî õëåáà (êðîìå ñ
ïðîäàæíîãî õëåáà ïîøëèíû) ñ ìåùàíñêèõ è ñ ïîñïîëèòûõ ëþäåé èõ ðàáîòíûõ;
òàêîæ è ñ òåõ êîòîðûå áåðåòñÿ ñìîòðÿ ïî ïîæèòêàì;
ìàçåïøèíà ñ ïîñïîëèòûõ
ëþäåé, ïðàçíè÷íîå îò êàçàêîâ è ìóæèêîâ, ñ ïîäñàñåäêîâ êàçà÷èõ è ìóæèöêèõ, îò
ðåçíèöêèõ êàìîð ÷òî çáèðàëîñü ñàëà, îò áîáûëåé
íåèìåþùèõ ãðóíòîâ, ñ ïåøèõ ëþäåé ñ õàò ñòàöåþ ñ
ïîñïîëèòûõ è ñïîäñàñåäêîâ
êîííûõ è ïåøèõ, ñ êàçàêîâ ñ
êàæäîãî äâîðà...» [12, 12].
Âíàñë³äîê ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ä³é êåð³âíèöòâà Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ïàòð³àðõàëüíî¿
ô³íàíñîâî¿ ñèñòåìè Ãåòüìàíùèíè òà çàëó÷åííÿ ¿¿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â äî çàãàëüíî³ìïåðñüêî¿ êàçíè çàïðîâàäæóºòüñÿ ïîäàòêîâà ñëóæáà, ï³äïîðÿäêîâàíà ðîñ³éñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿, ë³êâ³äîâóºòüñÿ ³ìóí³òåò êîçàöüêî¿
ñòàðøèíè òà äóõîâíèõ âëàñíèê³â ³ ïîøèðþþòüñÿ íà êîçàöòâî ïîäàòêîâ³ ñòàòò³ ïîñï³ëüñòâà [14, 148]. Îïîäàòêóâàííÿ êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè ó 1724ð. çá³ëüøèëî íà
21% (8814ðóá.) íàäõîäæåííÿ äî ðîñ³éñüêîãî áþäæåòó
[14, 144]. Îñíîâíèìè ñòàòòÿìè îïîäàòêóâàííÿ íàñåëåííÿ Ãåòüìàíùèíè Ìàëîðîñ³éñüêîþ êîëåã³ºþ â 1722
-1724 pp. áóëè ïîêóòíå ³
ñêàòíå, ìåäîâà äåñÿòèíà,
ïîêàçàíùèíà, òþòþíîâà äåñÿòèíà, çáîðè ç ìëèíàðñòâà,
ç ìîñò³â ³ ïåðåâîç³â, ç áðîâàð³â, ïîì³ðíå â³ä âèíà é
ìåäó òà ³í. Â ö³ëîìó ïîäàòê³â â Óêðà¿í³ Ìàëîðîñ³éñüêîþ êîëåã³ºþ áóëî
ç³áðàíî 1722ð. 45 òèñ. ðóá.

ãîò³âêîþ é 17 òèñ. ðóá. íàòóðîþ, 1723 p. - 86 òèñ. ðóá.
ãîò³âêîþ é 27 òèñ. ðóá. íàòóðîþ, 1724 ð. - 141 òèñ. ðóá.
ãîò³âêîþ é 40 òèñ. ðóá. íàòóðîþ [15, 122]. Çà ï³äðàõóíêàìè ïðîôåñîðà Â.Ì. Ìîðäâ³íöåâà, çàãàëîì êîçàöòâî
é ïîñïîëèò³ â 1824 p. çàáåçïå÷óâàëè ³ìïåð³¿ 57,5% ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà 75%
õë³áíèõ [16, 7]. Îêð³ì òîãî,
íà óòðèìàííÿ ðîñ³éñüêèõ
â³éñüê íà òåðåíàõ Ãåòüìàíùèíè ìàéæå âñ³ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, çà
âèíÿòêîì êîçàöòâà, îáêëàäàëèñÿ ñïåö³àëüíèìè çáîðàìè - «ïîðö³ÿìè» ³ «ðàö³ÿìè».
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïåòðà ²
ô³íàíñîâà ïîë³òèêà óðÿäó
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â Óêðà¿í³Ãåòüìàíùèí³ äåùî ïîìÿêøóºòüñÿ. Â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ òàºìíî¿
ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 1726ð.
ïîäàòêè ç íàñåëåííÿ Ë³âîáåðåææÿ íàëåæàëî çíîâó
çáèðàòè äî â³éñüêîâîãî
ñêàðáó, à íå â öàðñüêó êàçíó. ßê íå ïàðàäîêñàëüíî,
àëå ôàêò çàëèøàºòüñÿ ôàêòîì, ùî óêðà¿íñüê³ ³íòåðåñè
ó Âåðõîâí³é òàºìí³é ðàä³
áîðîíèâ äàâí³é âîðîã êîçàöüêèõ «âîëüíîñòåé» Î.Ä.
Ìåíøèêîâ, â ÿêîãî ñêëàëèñÿ äîñèòü íàïðóæåí³ ñòîñóíêè ç ïðåçèäåíòîì Ìàëîðîñ³éñüêî¿ êîëåã³¿ ÷åðåç îïîäàòêóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ìàºòíîñòåé «ñâ³òë³éøîãî êíÿçÿ»*. Ùîïðàâäà, âæå 21 ëèïíÿ ñòÿãíåííÿ ïîäàòê³â íà
êîðèñòü ðîñ³éñüêîãî óðÿäó
ïîíîâëþºòüñÿ, àëå ï³ñëÿ óòâåðäæåííÿ ïîâíîâëàääÿ Ä.
Ìåíøèêîâà Ðàäà ïðèéìàº
ïîñòàíîâó â³ä 12 òðàâíÿ,
â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ «... âñÿêèå äîõîäû, ïîëîæåííûå ñî
îïðåäåëåíèÿ êîëåãèè ïî
äîíîøåíèè ãåíåðàë-ìàéîðà Âåëüÿì³íîâà âíîâü, òå
îñòàâèòü âîâñå è âïðåäü ñ
íèõ íå çáèðàòü». Òîãî æ ðîêó
ñêàñîâóºòüñÿ Ìàëîðîñ³éñüêà êîëåã³ÿ òà â³äíîâëþºòüñÿ
³íñòèòóò ãåòüìàíñòâà. Ïîäàòêîâèé òèñê íà Ãåòüìàíùèíó
äåùî ïîñëàáëþºòüñÿ, ïðî
ùî íåîäíîðàçîâî äåêëàðóºòüñÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ
³ìïåðàòîðñüêèõ íîðìàòèâíèõ àêòàõ: ³ìåííîìó óêàç³
â³ä 12 òðàâíÿ 1727 p., ãðàìîò³ â³ä 25 ëèïíÿ 1727 p.,
óêàç³ â³ä 16 ëèïíÿ 1728 ð. òà
³í. Â äîêóìåíòàõ íàêàçóâàëîñÿ, àáè ç íàñåëåííÿ Óê-

* Ç óêðà¿íñüêèõ ìàºòíîñòåé Î. Ìåíøèêîâà 1724 ð. áóëî ç³áðàíî ïîäàòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 2344ðóá. 83 êîï.,
çà 10 ì³ñÿö³â 1725 p.- 928 ðóá. 83 êîï. ³ çà 3 ì³ñÿö³ 1726 p. - 253 ðóá. 10êîï. [14, 144].

%
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ðà¿íè «äîõîäû... äåíåæíûå
è õëåáíûå ñîáèðàòü òå, êîòîðûå íàäëåæàò ïî ïóíêòàõ
ãåòìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî è êîòîðûå ñáèðàíû ïðè
áûòíîñòè áûâøèõ ïîòîì ãåòìàíîâ, à êîòîðûå âñÿêèå
äîõîäû ïîëîæåíû ñ îïðåäåëåíèÿ êîëëåãèè ïî äîíîøåíèÿì ãåíåðàë-ìàéîðà
Âåëüÿìèíîâà âíîâü, òå îñòàâèòü âîâñå è âïðåäü ñ íèõ
íå ñîáèðàòü» [17, 105-106].
Â ³ìïåðàòîðñüêîìó óêàç³ â³ä
10 ëèïíÿ 1728ð. íàãîëîøóâàëîñÿ, ùîá ñòàðøèíà é ³íø³
óðÿäîâö³ «êàçàêîâ è ïîñïîëüñòâà íàêëàäîâ è âçÿòîê íà ñåáÿ è íè íà êîãî
îòíþäü íå áðàëè, è íè êàêîâà ïèòèÿ è ïðîò÷åãî ñâîåãî
è íè÷åãî íà íèõ íå íàêëàäûâàëè, è äåíåã çà îíîå íå
ïðàâèëè è íå âûìîãàëè...
ðÿäîâûì êàçàêàì è ïîñïîëüñòâó íàëîã îáèä è òÿãîñòè
îòíþäü íå ÷èíèëè» [12, 43]
òà íàâîäèâñÿ ïðèêëàä çëîâæèâàííÿ âëàäîþ ãàäÿöüêîãî ïîëêîâíèêà Ã.Ìèëîðàäîâè÷à, ÿêèé äàâàâ «êàçàêàì
ñîáñòâåííîå ñâîå âèíî è
ïèâî äëÿ ïðîäàæè, è çà
êóôó* âèíà áåðåò ïî òðèòöàòè ÷åòûðå ðóáëè, à çà êóôó
ïèâà ïî òðè ðóáëè» [12, 43].
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ô³íàíñîâèì
çëîâæèâàííÿì êîçàöüêî¿
ñòàðøèíè â öüîìó äîêóìåíò³
íå ëèøå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî
âèêëèê çãàäàíîãî ïîëêîâíèêà
äëÿ
ïðîâåäåííÿ
ñë³äñòâà, à é íàêàçóâàëîñÿ
îçíàéîìèòè ç³ çì³ñòîì óêàçó
ñòàðøèíó («ðîçäàòü êàæäîìó ïî ëèñòó ñ ðîñïèñêàìè,
÷òîáû â ïðåäü íåâåäåíèåì
î ñ¸ì íèêòî íå îòãîâàðèâàëñÿ» [12. 43]). 1728 p.
íîâîîáðàíèé ãåòüìàí Ä.
Àïîñòîë ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè äî
Ìîñêâè íà êîðîíàö³þ Ïåòðà
II îòðèìóº «Ðåøèòåëüíûå
ïóíêòû», ñüîìèé ³ç ÿêèõ ðåãëàìåíòóâàâ îðãàí³çàö³þ
ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ â
Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³. Íà
ï³äñòàâ³ öüîãî äîêóìåíòà ç
íàñåëåííÿ Ãåòüìàíùèíè äî
â³éñüêîâîãî ñêàðáó, ÿêèé ìàâ
áóòè â³ää³ëåíèì â³ä îñîáèñòèõ êîøò³â ãåòüìàíà, ìàëè
ñòÿãóâàòè ÷³òêî âèçíà÷åí³
ïîäàòêè òà çáîðè: «ñîáèðàòü
òîëüêî ñ ïðîìûñëîâ, à èìåííî: ïîêóõîâíîå è ñêàòíîå, ñ
ïðîäàæè âèíà â øèíêè, è â
îòâîç â âåëèêîðîññèéñêèå
ãîðîäà, äà èç äåãòþ òàê æå
ïîêóõîâíîå è ñêàòíîå, ñ
âèíîêóðåííûõ êàçàíîâ; à ñî
* Êóôà (êóõ,

ï÷åë è çà òàáà÷íóþ äåñÿòèíó, êðîìå êîçàêîâ, â ÿðìàðêè, â òîðãè, ñ êóïåöêèõ ëþäåé ñ ïðîäàæíûì òîâàðîì,
è ñ õëåáà ìåðêè, ñ ìîñòîâ, ñ
ïåðåâîçîâ, è ñ ãðåáåëü ñ
ïðîåçæàþùèõ ëþäåé, ñ îòêóïíûõ ðàçíûõ ñòàòåé, ñ ðàòóøíûõ ñåë ãîäîâîé ïëàòåæ, è çà æèâíîñòü» [11, 628629]. Çà ãåòüìàíñòâà Ä. Àïîñòîëà äëÿ êîíòðîëþ çà óêðà¿íñüêèìè ô³íàíñàìè ââîäèòüñÿ ïîñàäà ãåíåðàëüíîãî ï³äñêàðá³ÿ, ÿêèé î÷îëþâàâ Ãåíåðàëüíó ñêàðáîâó
êàíöåëÿð³þ.
1730 ð. çã³äíî ç öàðñüêèì óêàçîì ñòâîðþºòüñÿ
«Êàíöåëÿð³ÿ êîíô³ñêàö³¿»,
÷èíîâíèêàì ÿêî¿ íàêàçóâàëîñÿ ó ñâîºìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ «èìåòü âñå îïèñàíûå
çà âèíû è çà äîèìêè è çà
øòðàôû è âûìîðî÷íûÿ äåðåâíè, çåìëè, äâîðû, çàâîäû, ëàâêè è âñÿêèÿ ïîæèòêè...» [19, 258]. Âëàäà âèìàãàëà ñòâîðåííÿ ðåºñòðó çàçíà÷åíîãî òèïó ìàºòíîñòåé,
àäæå âíàñë³äîê òàêèõ ä³é ó
ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ ñåëÿíñòâà Ãåòüìàíùèíè é Ñëîáîæàíùèíè çÿâëÿºòüñÿ íåçíà÷íà ãðóïà «â³äïèñíèõ
ïîñïîëèòèõ», êîòð³ ï³ñëÿ
âòðàòè ñâîãî ìîæíîâëàäöÿ
«ñîñòîÿëè ñâîáîäíûìè áåç
âñÿêîãî â êàçíó ïëàòåæà»
[19,258].
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ä. Àïîñòîëà
1734ð. ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðèöÿ Àííà ²îàí³âíà ââîäèòü
â Óêðà¿í³ Ïðàâë³ííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó. Â³äïîâ³äíî äî öàðñüêî¿ ³íñòðóêö³¿ ç
íàñåëåííÿ Ãåòüìàíùèíè é
íàäàë³ ìàëè ñòÿãóâàòèñÿ ïîäàòêè, âèçíà÷åí³ Ïåòðîì II,
äî â³éñüêîâîãî ñêàðáó ñòÿãóâàëèñÿ é ïîäàòêè íà ïîñàäó ãåòüìàíà, ÿêà íà öåé ÷àñ
áóëà ñêàñîâàíà, «äîõîäû æ,
êîòîðûå ñáèðàëèñü ãåòìàíó íà áóëàâó è íà êóõíþ, è
ïðî÷èå, êîè åìó ïðèõîäèëîñü ïî ãåòìàíñòâó, ñáèðàòü
äî èçáðàíèÿ íîâîãî ãåòìàíà, ïî ïðåæíåìó îïðåäåëåííûì ê òîìó îñîáëèâûì
ñáîðùèêàì, è òå äîõîäû
äåðæàòü îñîáëèâî, è íè íà
êàêèå ðàñõîäû áåç èìåííîãî íàøåãî èìïåðàòîðñêîãî
âåëè÷åñòâà óêàçó íå èçäåðæèâàòü» [11, 647]. Ö³êàâî,
ùî äëÿ îáðàííÿ íîâîãî ãåòüìàíà í³õòî é íå äóìàâ äàâàòè äîçâ³ë, ïðîòå êîøòè íà
éîãî óòðèìàííÿ é íàäàë³
ñïðàâíî ñòÿãóâàëèñÿ.

Ó 40-õ ðîêàõ XVIII ñò. ³ç
óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí «çáèðàëè
ïîäàòêè íà óòðèìàííÿ êîíñèñòåíò³â
(ðîñ³éñüêîãî
â³éñüêà) òà ³íø³ «îáùåíàðîäíûå íóæäû» ãðîøèìà,
â³âñîì ³ ïøåíèöåþ» [4, 41].
Ö³ëêîì ïðàâîì³ðíîþ â ³ñòîð³îãðàô³¿ º òåçà ïðî òå, ùî
«ñïåö³àëüíèì çàâäàííÿì
ïðàâë³ííÿ áóëî ñêîìïðîìåòóâàòè ãåòüìàíñüêó âëàäó,
çâèíóâàòèòè ¿¿ ó íàäì³ðíèõ
ïîäàòêàõ òà ³íøèõ òÿãàðÿõ»
[20, 289], àëå òâåðäæåííÿ
àâòîð³â àêàäåì³÷íîãî êóðñó
«²ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà Óêðà¿íè» ïðî òå, ùî ³ñíóþ÷³
òîä³ ô³ñêàëüí³ çîáîâÿçàííÿ
íàñåëåííÿ «íàñïðàâä³ ïîêëàâ íà óêðà¿íö³â öàðàò» [20,
289], íà íàøó äóìêó, íå
çîâñ³ì â³äïîâ³äàþòü ³ñòîðè÷íèì ðåàë³ÿì. Ñêàæ³ìî, ó
ïîäàíí³ ñîòíèê³â ×åðí³ã³âñüêîãî ïîëêó äî ³ìïåðàòðèö³
ªëèçàâåòè â³ä 1744 ð., çà
ãåòüìàíà Ä. Àïîñòîëà, âêàçóºòüñÿ: «èçîáðåòåí çáîð
äåíåã èç ñàìèõ êîçàêîâ, êîòîðûé çáîð ïîêàçàí íà ñòàðøèíè ïîëêîâûå è ñîòåííûå
è íà êàíöåëÿðñêèå ñëóæèòåëè è íà êàíöåëëàðñêèå æü
ïîòðåáíîñòè, à ç ìóæèêîâ,
êîòîðûõ áîëøèì ÷èñëîì
èìååòñÿ, è òàêîâûå èõ äåëà
â êàíöåëëÿðèàõ âñåãäà îòïðàâëÿþòñÿ, íè÷åãî íå ñîáèðàåòñÿ, çàòåì, ÷òî âëàäåëüöû ìóæèêîâ ñâîèõ çàùèòèëè è âñå òÿæåñòè ìóæè÷èå íà êîçàêîâ ñâàëèëè» [21,
11-12]. Ñêàðæíèêè ï³äêðåñëþâàëè, ùî ðàí³øå îïîäàòêîâóâàëèñÿ ëèøå ì³ùàíè òà
ïîñïîëèò³, à êîçàöòâî «òîêìî ºäèíó ñëóæáó ãîñóäàðñòâåííóþ âåäàëè». Ð³çêå
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ êîçàê³â
óíàñë³äîê çàêàáàëåííÿ ÷àñòèíè ¿õ ñòàðøèíîþ ïðèçâåëî äî çíà÷íîãî ïîñèëåííÿ
ô³ñêàëüíîãî òèñêó íà òèõ,
õòî çáåð³ã êîçàöüêèé ñòàòóñ,
«íûíå îíîé çáîðú, êîòîðîãî ñïðåæäå ñåãî íå áûâàëî
ïðîèçèéøîë åæåãîäíî, ñ
èíîãî êîçàêà äî îñìè ãðèâåíü è áîëåå». Ñîòíèêè âêàçóâàëè, ùî ç³áðàí³ êîøòè
íà÷åáòî äëÿ êàíöåëÿðñüêèõ
ïîòðåá, ïðîòå «ñóììà íåâåäîìî êóäà óïîòðåáëÿåòñÿ,
èáî ìíîãî ñ òåõ, íà êîèõ
äà÷à ñ òîé ñóììû îïðåäåëåíà, è â êîìïëåêòå íå ñîñòîÿòü, è îïðåäåëåííûõ íà íèõ
äåíãè íåâåäîìî ãäå äåâàþñÿ».
Íàñòóï öàðàòó íà ô³íàí-

ñîâó àâòîíîì³þ Ãåòüìàíùèíè òðèâàâ ³ çà â³äíîñíî ëîÿëüíî¿ äî Óêðà¿íè ³ìïåðàòðèö³ ªëèçàâåòè, ïåðø³ ðîêè
ïðàâë³ííÿ ÿêî¿ áóëè ïîçíà÷åí³ ïîñëàáëåííÿì ô³ñêàëüíîãî òèñêó íà íàñåëåííÿ
Ë³âîáåðåææÿ. Òàê, çîêðåìà
íà ãðóäíåâó 1741 ð. âèìîãó
ªëèçàâåòè Ïåòð³âíè Ñåíàò
ðîçðîáèâ ïëàí çàõîä³â ùîäî
ïîëåãøåííÿ îïîäàòêóâàííÿ
â Ãåòüìàíùèí³ é Ñëîáîæàíùèí³ òà â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â, êîòð³ áóëè çàâäàí³
öèì ðåã³îíàì óíàñë³äîê ïåðåáóâàííÿ íà ¿õ òåðèòîð³¿
ðîñ³éñüêèõ â³éñüê. Öåé ïëàí
äåêëàðóâàâ çíà÷í³ ïîëåãøåííÿ äëÿ íàñåëåííÿ ùîäî
â³éñüêîâèõ ïîñòî¿â, óðåãóëüîâóâàâ ïðîáëåìó ïîäîðîæí³õ ³ ïðîãîííèõ êîøò³â,
à òàêîæ ôóðàæó äëÿ àðì³éñüêèõ êîíåé, ïðîùàëèñÿ
30 òèñ. ðóá. ïîäàòêîâèõ íåäî¿ìîê ìàëîðîñ³éñüêî¿ ñòàðøèíè é äóõîâåíñòâà çà òîðãîâ³ ïðîìèñëè òà îñîáèñòèé
áîðã ãåòüìàíà Ä. Àïîñòîëà 9864 ðóá., äî ãåíåðàëüíîãî
â³éñüêîâîãî ñêàðáó [22, 80].
Ï³ä ÷àñ â³äíîâëåííÿ â Óêðà¿í³ ãåòüìàíñòâà é çàòâåðäæåííÿ íà öþ ïîñàäó Ê.Ã.
Ðîçóìîâñüêîãî â ³ìåííîìó
óêàç³ íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî
«â Ìàëîé Ðîññèè çáîðû ñîáèðàòü è óïîòðåáëÿòü ïî
ïðåæíèì ìàëîðîññèéñêèì
íå òîëüêî ïðàâàì, íî è
îáûêíîâåíèÿì» [23, 92].
Ïðîòå 1754ð. ³ìïåðàòðèöÿ
ªëèçàâåòà çîáîâÿçóº óðÿä
ãåòüìàíà Ê. Ðîçóìîâñüêîãî
ïîäàâàòè òî÷í³ â³äîìîñò³ ïðî
ïðèáóòêè é âèäàòêè óêðà¿íñüêîãî ñêàðáó. Îêð³ì òîãî
çà ïîäàííÿì Ñåíàòó öàðèöÿ
ïîâåë³ëà
óêðà¿íñüê³
âíóòð³øí³ ìèòà - «³íäóêòó» é
«åâåêòó». ñêàñóâàòè, é «ó÷ðåäèòü ïî âñåé ìàëîðîññèéñêîé ãðàíèöå ïîðòîâûÿ
òàìîæíè, â êîòîðûõ ñáèðàòü
ïîøëèíó ïî òàðèôó è âíóòðåííþþ â êàçíó Ãîñóäàðåâó» [23, 84]. Âíàñë³äîê òàêèõ ³íêîðïîðàö³éíèõ çàõîä³â
ó Ãåòüìàíùèí³ çìåíøóºòüñÿ
áàçà îïîäàòêóâàííÿ, é,
â³äïîâ³äíî, ¿¿ áþäæåò íåäîîòðèìóº çíà÷íî¿ ñóìè
êîøò³â, õî÷à âíîñèòüñÿ ïåâíå ïîìÿêøåííÿ ïîäàòêîâîãî òèñêó íà æèòåë³â Ë³âîáåðåææÿ.
Â ³ñòîð³îãðàô³¿ ³ñíóþòü
ð³çí³ òðàêòóâàííÿ ïèòàííÿ
ìèòíèõ êîðäîí³â ç Ðîñ³ºþ, à
îñîáëèâî ¿õ ë³êâ³äàö³¿ óðÿ-

êóõâà) - í³ìåöüêà ì³ðà îáºìó ð³äèíè äîð³âíþâàëà ÇÎ êâàðòàì, ïðèáëèçíî 4,5 ë³òðà [18,639].

&

Áîðèñòåí ¹ 8, 2010 ð.
äîì ªëèçàâåòè Ïåòð³âíè,
ïðîòå, àíàë³çóþ÷è öþ ïðîáëåìó, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ë³êâ³äàö³ÿ ìèòíèõ
çáîð³â íà êîðäîí³ Ðîñ³¿ é
Ãåòüìàíùèíè, ÿê óêàçóº óêðà¿íñüêèé ó÷åíèé Â. Ãîðîáåöü, «çá³ãàëàñÿ ³ç ñêàñóâàííÿì âíóòð³øí³õ òàðèô³â
çàãàëîì â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿,
â³äêðèòòÿì áàíê³â òîùî, ùî
çà çàäóìîì ³í³ö³àòîð³â åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ïîâèííî áóëî ïðîñóâàòè âïåðåä «ãîñóäàðñòâåííûé èíòåðåñ», çàñíîâàíèé íà çàõ³äíèõ ³äåÿõ» [1, 235]. Òàêèì
÷èíîì, ìèòíà ïîë³òèêà ñòàº
ïåðøîþ ñêëàäîâîþ ô³íàíñîâî¿, êîòðó ðîñ³éñüêà âëàäà íå ëèøå ï³äïîðÿäêóâàëà
ñîá³, àëå é óí³ô³êóâàëà â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíî³ìïåðñüêî¿, çàêîíîäàâ÷î çàïî÷àòêóâàâøè îñòàòî÷íå ïîãëèíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ô³íàíñîâî¿

ñèñòåìè. Ö³ çàõîäè ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ïðèçâîäÿòü äî
çíà÷íèõ
ïîë³òè÷íèõ
íàñë³äê³â ó âçàºìèíàõ
³ìïåðñüêîãî é ãåòüìàíñüêîãî óðÿä³â, àäæå ñêàðáíèöÿ
óêðà¿íñüêî¿ àâòîíîì³¿ ñòàº
ïîâí³ñòþ êîíòðîëüîâàíà öàðàòîì, à ¿¿ íàïîâíåííÿ çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ. «Çá³äíåííÿ â³éñüêîâîãî ñêàðáó ïðèâåëî -äî òîãî, ùî öåíòðàëüíèé óðÿä áóâ çìóøåíèé
íàâ³òü íà óòðèìàííÿ ãåòüìàíñüêîãî óðÿäó âèä³ëÿòè
áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ ç
³ìïåðñüêî¿ êàçíè, çðîçóì³ëî, âèìàãàþ÷è â³ä Ãëóõîâà
æîðñòêî¿ çâ³òíîñò³ ç ïðèâîäó
âèêîðèñòàííÿ
öèõ
êîøò³â... Âëàäí³ ïðåðîãàòèâè ðåñòàâðîâàíîãî â 1750ð.
³íñòèòóòó ãåòüìàíñòâà ïåðåòâîðèëè éîãî íà çâè÷àéíîãî
÷èíîâíèêà
Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿» [1, 235].
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Ó âåðåñí³ öüîãîð³÷ íàøîìó øàíîâíîìó àâòîðîâ³
Ôåäîòó Êîðí³éîâè÷ó Æèâàç³ âèïîâíþºòüñÿ 85.
Íàðîäèâñÿ þâ³ëÿð â ñåë³ Êî÷åðåæêàõ,
ùî ðîçêèíóëîñÿ óçäîâæ áåðåãà ñòåïîâî¿ ð³÷êè
Ñàìàðè íà Ñ³÷åñëàâùèí³,â ðîäèí³ òðóä³âíèê³âñåëÿí. Â÷èâñÿ ó øêîë³. Ï³ä ÷àñ â³éíè (Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿) þíàêà áóëî âèâåçåíî äî Í³ìå÷÷èíè,
äå ïåðåæèâ æàõè êîíöòàáîð³â. Ïîâåðíóâøèñü
äîäîìó, íàâ÷àâñÿ ó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³
Ïîëòàâè. Ïîò³ì âèêëàäàâ ³ñòîð³þ â øêîë³,
ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³, îáèðàâñÿ çåìëÿêàìè ãîëîâîþ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. ² âåñü ÷àñ áàãàòî ÷èòàâ, ùî é
ñïîíóêàëî âæå íà ñõèë³ ñâî¿õ ë³ò âçÿòèñÿ çà ïåðî.
Òàê ³ çÿâèëèñü íà ñâ³ò êíèãè ïðîçè òà â³ðø³â:
«Ñêàðá», «Ëèñò æèòòÿ», «Ïàìÿòü», «Äîëå ìîÿ,
äîëå...», «Ðîçäóìè», «Õâàëà òîá³, ìîÿ òè ìîâî...»,
«ß éäó ñòåæèíàìè ñâÿòèìè», «Êðèíèöÿ»,
«Òîá³, ÿê ìàòåð³, âêëîíþñÿ...».
Îñîáëèâî âèçíà÷àëüíèì äîñÿãíåííÿì ïðàö³
àâòîðà º éîãî ïîâ³ñòü «Íåäîîðàíà íèâà», â ÿê³é
îõîïëåíî ïåð³îä 1928-1933 ðîê³â, êîëè â ñåëàõ
Óêðà¿íè â³äáóâàëèñÿ ñêëàäí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè, ³ öå áóëè ÷àñè, êîëè çëî ïîáîðþâàëî
äîáðî. Íà ñòîð³íêàõ òâîðó â³äîáðàæåíî êîíêðåòí³
ïîä³¿ íà ñåë³ ï³ä ÷àñ ìàñîâîãî âèíèùåííÿ ñåëÿí
ñòðàøíèì ìåòîäîì - ãîëîäîìîðîì.
Ôåäîò Êîðí³éîâè÷ ïðîéøîâ ñêëàäí³, òåðíèñò³
äîðîãè, äî ãëèáèíè äóø³ âñîòóâàâ ðàäîù³ é áîë³
Ôåäîò

ÆÈÂÀÃÀ

Ìîëèòâà
Òîá³, ÿê ìàòåð³, âêëîíþñÿ,
Óêðà¿íî ð³äíà òè ìîÿ,
Çà òåáå Áîãó ïîìîëþñÿ,
Áî òè - ì³é ä³ì, ìîÿ çåìëÿ.
Çà ñïîê³é òâ³é ÿ ïîìîëþñÿ,
ßê äàð çåìë³ áàæàííÿ øëþ,
×îëîì äî ñèìâîë³â õèëþñÿ
² ÷àøó â³ëüíîñò³ ÿ ïþ.
Çà ñëîâî ð³äíå ÿ ìîëþñÿ
² øëÿõ âñòåëÿþ
ïåëþñòêàìè
Òðîÿíä ïàõó÷èõ.
É â³äãóêíóñÿ
Íà ïîêëèê ð³äíèìè ñëîâàìè.
Ìîþ ìîëèòâó õàé ïî÷óþòü
² ñòåï, Êàðïàòè ³ ë³ñè
² ñèëó â ºäíîñò³ ãàðòóþòü,
Ó ñïëàâ³ ìóäðîñò³ é êðàñè.
õ õ õ
Äåâÿòèé äåñÿòîê ë³÷ó ÿ,
ßê çîð³ ÿñí³ ñåðåä íî÷³,
Ë³òà ïðîìàéíóëè ñï³âî÷³,
À ç íèìè ³ þí³ñòü ìîÿ.
Íåìîâ òîé äóáîê îäèíîêèé,
Ùîäåííî áîðþñü
ÿ ç â³òðàìè,
² øëàõ ñâ³é äîëàþ ðîêàìè,
Òà ñâ³ò ñïîãëÿäàþ
øèðîêèé.
Ìîâ ç íåáà â³äëóííÿ ÿ ÷óþ,
Â í³ì ãîëîñ ÿ ñâ³é ï³çíàþ,
Íàëåæíå éîìó â³ääàþ,
Äàðìà ÿ ðîêè íå ìàðíóþ.
Ïî êîìïàñó ëèíå ñóäíî,
² ïàðóñ çàâæäè ï³ä â³òðàìè,

Æàãà íå çãàñàº ç ðîêàìè,
ß ñ³þ äîð³äíå çåðíî.
õ õ õ
Ðàñóëó Ãàìçàòîâó

Ó ð³äí³é ìîâ³ - ãåí³â ñèëà,
Öå êîæåí ìóäð³ñòü öþ
ï³çíàº,
Ñëîâà Ðàñóëà îæèâèëè,
Áî ð³äíà ìîâà ÷àðè ìàº.
Â ÷óæ³é çåìë³, íà ïîë³ áðàí³,
Ëåæàâ Ðàñóë, ñò³êàâ
â³í êðîâþ,
Ëèø äóìè ëèíóëè ó äàë³:
Çãàäàâ Êàâêàç ç ëþáîâþ.
Ó ÷àñ êîí÷èíè ç óñ³ì
ïðîùàâñÿ,
Æèòòÿ ³øëî âæå â íåáóòòÿ,
Òà ÷óòíî ãîëîñ íàáëèæàâñÿ,
Éîãî â³í âèâ³â ç çàáóòòÿ.
Òî äâà àâàðè - ñàí³òàðè,
Íà ð³äí³é ìîâ³ ãîâîðèëè,
Ìîâ ç íåáà ïîñëàí³ ò³ äàðè,
Éîãî ñëîâà ö³ îæèâèëè.
ßê â³÷íèé ñâ³ò,
òàê é ð³äíà ìîâà,
Òâîðèëàñÿ ó ñëîâ³ â³ëüí³ì,
Ó íàøèõ ãåíàõ òàê âàãîìà,
Áî â³÷í³ñòü - ñèëà â ñëîâ³
ð³äí³ì.

Êðèíèöÿ

ß â ñêåëÿõ âèêîïàâ êðèíèöþ,
Âîäà â í³é íå ìóòí³º,
Âîíà í³êîëè íå çì³ë³º,
Áî äæåðåëî çäîëàëî êðèöþ.
Äëÿ öüîãî ñèë íå øêîäóâàâ,
Òîæ ÿ çäîëàâ âñ³ ïåðåøêîäè,
Äîëàâ ãðàí³ò òà âñ³ çíåãîäè,

æèòòÿ, ìàâ íàáóòêè ³ âòðàòè, àëå íå ðîçãóáèâ,
íå ðîçòðàòèâ íà áóãðèñòèõ öèõ øëÿõàõ ïî÷óòòÿ
äîáðîòè, ëþäÿíîñò³, ñåðäå÷íîñò³. Â³í ïîñò³éíî
âèãðàíþº ñëîâî, ãëèáîêî âíèêàº â æèòòÿ ÿê ñâîãî
ñåëà, òàê ³ Óêðà¿íè âçàãàë³, íå áàéäóæèé
äî ïîñòóïó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ðåäàêö³ÿ «Áîðèñòåíó» ùèðî â³òàº
Ôåäîòà Êîðí³éîâè÷à Æèâàãó ç íàï³âêðóãëîþ
(áî êðóãëà áóäå 100!) äàòîþ ³ íåáåçï³äñòàâíî
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ìè ìàòèìåìî çìîãó ùå íå îäèí
ð³ê ïóáë³êóâàòè éîãî òâîðè íà ñòîð³íêàõ ÷àñîïèñó.
Ç ðîñè ³ âîäè Âàì, øàíîâíèé!
Íà ñâ³òëèí³ (ñïðàâà íàë³âî): Ôåäîò Êîðí³éîâè÷,
äðóæèíà Ãàëèíà ªâäîêèì³âíà ÆÈÂÀÃÈ òà ðåäàêòîð
çá³ðîê þâ³ëÿðà Àíäð³é ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÈÉ.
Êðèíèöþ ëþäÿì â äàð â³ääàâ.
Íàâ÷èëè ðåìåñëó ñâÿòîìó
Øåâ÷åíêî, Ðèëüñüêèé
òà Ãîí÷àð,
Ùå æ ìàòè òðåáà é Áîæèé
äàð,
Ùîá ñóìí³â íå òîìèâ
ïîòîìó.
Òàðàñà ãåí³é íàñ íàâ÷èâ,
ßêó ³ äå êîïàòü êðèíèöþ,
Òà ùå ìîëèòèñü íà ç³ðíèöþ,
Ùîá Áîã ¿¿ áëàãîñëîâèâ.
Íå çàðîñòå äî íå¿ ñòåæêà,
¯¿ âîäà ïîðîäèòü ñèëó
Òà ñòâîðèòü äóøó
ìèëîñòèâó...
¯¿ êîïàâ ÿ ç ùèðèì ñåðöåì.

Ñâ³÷à ïàìÿò³
Ñèäèòü êîáçàð ï³ä ãîðîþ,
Òà äóìó ñï³âàº,
Ñàì ãîâîðèòü ³ç ñîáîþ
² ñóì íàãàíÿº.
Ñòðóíè ïëà÷óòü òà ãîëîñÿòü,
Áàíäóðè ñòàðî¿,
Íåìîâ ñëîâî ñêàçàòü õî÷óòü,
Âèðâàòèñü íà âîëþ.
Ïîâ³äàº êîáçàð ñï³âîì,
Òà é íå ïðî ïîõîäè:
ßê äóøèëè â Óêðà¿í³,
Ãîëîäîì íàðîäè.
- Ñóìíî, ñóìíî, õòîñü ñêàæå,
Áàðäà òè ãîâîðèø.
- Äå âåñåë³ñòü òóþ âçÿòè,
×èì ëèõó ïîìîæåø.
Íà ïàãîðá³ ïîñåëÿíè,

Öâèíòàð ðîçì³ñòèëè,
Çà çâè÷àºì õðèñòèÿíè,
Ð³äíèõ õîðîíèëè.
Ñèäèòü äèòÿ êðàé ìîãèëè,
Íà õðåñò ïîõèëèëîñü,
Ð³äíó ìàò³ð ñõîðîíèëè,
Ñëüîçàìè óìèëîñü.
Ïðèéøëà þðáà íåäîð³ê³â,
Âåñü äâ³ð ðîçêîïàëè,
Äî çåðíèíè ³ç çàñ³êà
Âñå ïîâèì³òàëè.
Ìàòè ç ãîðÿ ïîìèðàº,
Ïëà÷óòü, ïóõíóòü ä³òè,
Áàòüêî â³êó äîæèâàº...
Âÿíóòü ðîäó êâ³òè.
À íà öâèíòàð âåçóòü òðóïè,
Ñêèäàþòü äî ÿìè,
ßê êîëîäè: ñþäè, òóäè,
Áåç æàëþ, áåç òÿìè.
Âæå êðóê ÷îðíèé ïî Âêðà¿í³,
Êðèëà ðîçïðàâëÿº...
Ïëà÷óòü ñòðóíè íà áàíäóð³,
ßê êîáçàð ñï³âàº.
Ñâ³÷êè ïàìÿò³ çàïàëèì,
Ïî âñ³é Óêðà¿í³,
Ïî³ìåííî âñ³õ çãàäàºì,
Õòî ç ãîëîäó çãèíóâ.
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Віталій СТАРЧЕНКО, співробітник лабораторії фольклору ДНУ ім. О. Гончара

ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА
В ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ
МИТЦІВ УКРАЇНИ
Образотворча культура
України виникла на грунті
фольклорної
образотворчості дохристиянських часів
і лише по прийняттю християнства Київською Руссю
відбулося помітне розмежування між фольклорним
(народним), світським та
культовим
пластичними
мистецтвами. При цьому
традиції язичницької фольклорної
образотворчості
простежуються ще на початках формування професійної образотворчої культури (X-XI ст.).
Це помітно в стилістиці
створених місцевими
малярами фресок на
стінах сходової башти
Софії Київської, які відтворюють розваги княжого двору.
Становлення і подальший
розвиток
пластичних мистецтв
супроводжувалось постійними
взаємовпливами фольклорної
та професійної творчої діяльності. Це був
процес природній, не
запрограмований і не
осмислений його учасниками.
Українська
школа
професійної
образотворчості формувалася на базі діяльності середньовічних
ремісничих цехів відповідного спрямування, монастирських іконописних майстерень, пізніше - в
стінах Києво-Могилянської
та Острозької академій. Професійна ж підготовка українських художників у другій
половині XVIII та у XIX століттях відбувалася в СанктПетербурзькій
академії
мистецтв, у вищих художніх
закладах Європи на засадах
академізму й класицизму. За
тодішніх умов розвитку естетики це мало би створювати
опір природному розвитку
образотворчості
України,
породжувати прірву між народним та - за визначенням
Льва Толстого - «панським»
мистецтвом (тобто мисте-

цтвом, створеним для потреб
панівних верств). [1. 205].
Традицію творчого використання здобутків естетика
народної
образотворчості
митцями-професіоналами
в Україні на рівні свідомого і плідного використання
відродив Тарас Григорович
Шевченко у процесі створення ним основ реалістичного напрямку в українському
образотворчому мистецтві.
Народне мистецтво було од-

навколишніх сіл,
підліткові Тарасу
доводилось копіювати народну
ікону, «кунштики» та лубочні
картини. Естетика народного
реалізму з її здатністю толеризувати різноманітні - від
містичних до приземленопрагматичних - уявлень народу про життя, життєвий простір, час, людські взаємини,
радість, горе та інші філософські й морально-етичні категорії - ментально була рідною
майбутньому
Шевченковіхудожнику. Тому уже в стінах Петербурзької акаде-

ним із основних факторів, що
вплинули на формування естетичних поглядів Шевченка.
Дмитро Антонович у монографії «Шевченко-художник»
зауважив: «Для вияснення генези мистецької індивідуальності Шевченка дуже важливо
й необхідно встановити, Іцо
діялося на українському селі в
сфері мистецтва у двадцятих
роках XIX століття, які процеси відбувалися у народній
гущі українського сільського населення, і які естетичні
враження могла мати і втягти в себе дитина у третьому
десятилітті минулого (тобто,
XIX - B.C.) століття» [2. 27].
Навчаючись у дяків-малярів

мії мистецтв він втілював у
таких творах як «Циганкаворожка», «Катерина», «На
пасіці», «Селянська родина»
ознаки народної естетикиодухотвореність інтерпретованих реалій, впізнавальність
не через абсолютну зовнішню схожість, а через духовну
й змістовну автентичність
образу, піднесення реалій до
рангу символу. В названих
вище шевченківських творах
помітна схильність автора до
пошуків притаманних народному малярству простої, але
виразної композиції, певної
урочистої статичності образів, підвищеного декоративного звучання кольору. Влас-

не, ці характерні особливості
народного малярства і стали
тим естетичним джерелом,
яке після Шевченківських
картин та гравюр привертало
увагу українських професійних художників.
Шлях поєднання професійного та народного реалізму в національну мистецьку
цільність, започаткований Т.Г.
Шевченком, фактично став
магістральним для більшості
українських художників другої половини XIX століття.
Інтерес до народної тематики, до естетики фольклорної
образотворчості став визначальним для таких майстрів,
послідовників Шевченка, як
Лев Жемчужников, Костянтин Трутовський, Іван
Соколов, Порфирій
Мартинович. Ці художники у рівній мірі
розкривали різні аспекти життя українців
- історичний, соціальний, побутовий, етнографічний - свідомо
й осмислено застосовуючи
композиційні схеми народних
картин типу «Козакбандурист», «В дозорі», «Козак їде на Січ»,
«Козак прощається з
дівчиною», «Чумаки»,
«Чумацький шлях», «У
шинку», «Ярмарок»,
«Зустріч біля криниці», «На кладці»; інтерпретувалися професіоналами і суто
народні
традиційні
мотиви сільських та
степових краєвидів із
хатками-мазанками,
вітряками, ставками,
байраками і т.п. Ці
тенденції в українському професійному малярстві потужно
зросли серед художниківпередвижників, серед яких
особливий інтерес до традицій народного малярства
мали Архип Куїнджі, Іван Макушенко, Микола Пимоненко,
Георгій Світлицький, Володимир Орловський, Сергій Світославський та художникипостпредвижники
Опанас
Сластіон, Георгій Крушевський, Олександр Мурашко,
внучатий племінник Тараса
Шевченка Фотій Красицький.
Особливо в цьому сенсі слід
відзначити Архипа Куїнджі,
який уважно вивчив прийоми
декоративного малярства в
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народній картині й блискуче їх
інтерпретував у таких творах
як «Забуте село», «Чумацький шлях у Маріуполі», «Вечір
на Україні» та «Місячна ніч на
Дніпрі».
Модернізм, зачатки якого в Україні спостерігалися в
кінці XIX століття, особливо
характерний увагою до своєрідності українського народного малярства з його символізмом, безпосередністю,
щирістю почуттів. Оновлення
національного
мистецтва,
звільнення його від настирливого натуралізму чи салонного академізму не могло
відбутися без притаманних
фольклорній естетиці якостей. Українські модерністи
намагалися увібрати в себе
дух і стиль фольклорної образотворчості, щоб інтерпретувати їх у новітньому
мистецтві. Вивчаючи народне орнаментально-знакове
малярство, Казимір Малевич
створює свій напрямок у мистецтві, назвавши його супрематизмом. Марія Синякова
упритул підходить до стилю
народного станкового малярства, що надає її картинам
щирості та безпосередності.
Давид Бурлюк дивовижним
чином зумів поєднати елементи
кубо-футуристичної
стилістики зі стилістикою картини «Козак Мамай». Блискучий графік Георгій Нарбут,
відійшовши від естетики «міріскуссніков», творчо переосмислює здобутки давнього
українського деревориту.
Та найбільших успіхів у
синтезуванні естетики народного малярства з модерністичним контекстом свого
мистецтва досягла уже в часи
«розстріляного відродження»
так звана «школа бойчукістів» художників-монументалістів,
яких об'єднав блискучий художник і теоретик мистецтв
Михайло Бойчук. Він та його
учні Василь Седляр, Іван Падалка, Оксана Павленко у
монументальному малярстві,
Олена Сахновська, Софія
Налипинська-Бойчук, Марія
Котляревська - у графіці, досконало поєднали українські
народні іконописні, монументальні та станкові традиції із
традиціями монументалізму
італійського проторенесансу. Символіку декоративного
кольору, так добре трактовану у декоративних народних

картинах, вміння анонімних
сільських малярів узагальнити декоративну стихію барв
чудово успадкував Олексій
Богомазов, який своїм мистецтвом був близький до
бойчукістів. Прийоми композиційного трактування картинної площини та умовності
у відтворенні простору, притаманні народному малярству, часто використовували
у своїй творчості Анатоль
Петрицький та Федір Кричевський, інші майстри 20-х років
XX століття.
На жаль, плідні пошуки
синтезу новітнього професійного мистецтва з кращими
досягненнями фольклорної
образотворчості припинили-

ся в 30-х роках минулого століття, оскільки концепція поєднання естетики модернізму
з глибинними народними традиціями перечила принципам
соціалістичного реалізму, і
відродилися лише в 60-х на
хвилі так званої «хрущовської
відлиги». Українське шестидесятництво грунтувало свої
творчі засади передусім на
синтезі народних традицій та
персонального новаторства.
Цьому сприяла певна тимчасова лояльність ідеологічних

інституцій до тем, пов'язаних
з історією України. Художники
використали можливість розширити українську тематику,
зокрема, готуючись до великих офіційних виставок у 1961
та 1964 роках, присвячених
відповідно сторічним роковинам та стоп'ятдесятиріччю від
дня народження Т.Г. Шевченка. Зростає інтерес до фольклору та народних традицій,
про що свідчить навіть видана
у кінці шістдесятих років «Історія українського мистецтва»:
«Поруч з тенденцією до побутового та офіційно-парадного
трактування історичної теми
спостерігається також і прагнення до лірико-епічного
її осмислення на основі пі-

суслівської реакції стали називати нонконформістами,
найяскравіші з них - Алла
Горська, Віктор Зарецький,
Сорока та Опанас Заливаха.
Нонконформістів цікавила не
лише національна тематика
та сюжетика, а й стилістика
фольклорної
образотворчості, методи і прийоми,
які застосовували народні
майстри. Не зважаючи на
цензорські заборони, в роки
стагнації радянської влади
митці-нонконформісти національного
спрямування
орієнтувалися не на західний
модернізм та постмодернізм, а на нелегальне продовження традицій українського модернізму, який яскраво
проявив себе у першій третині XX століття. В цьому
контексті для художниківнонконформістів істинно народні традиції, табуйовані
комуністичною ідеологією,
стали основою і метою творчості.
Усунення цензури в період горбачовської «перебудови» відкрило можливості
легального і повноцінного
утвердження в мистецтві національних ідей та ідеалів,
а, отже, і сприяло глибшому вивченню художниками
надбань народної культури,
зокрема фольклорної образотворчості та застосування фольклорних традицій у
професійній творчій діяльності. Здобуття Україною незалежності відкрило нові горизонти у цій творчій царині.
Накопичення відповідного
досвіду професійних майстрів пензля в теперішніх
умовах, інтерпретація ними
здобутків народу в образотворчості у всеукраїнському масштабі в недалекому
майбутньому потребуватиме комплексного вивчення
мистецтвознавчими інституціями найвищого рівня з
тим, щоби узагальнити знання про вплив традиційного народного мистецтва на
сучасне професійне. Нині
ж настав час збирання та
первинної наукової обробки
матеріалів на регіональному
рівні.

сенного фольклорного матеріалу» [3. 123]. Особливо
яскраво це простежується в
творчості Михайла Кривенка,
Михайла Дерегуса, Тетяни
Яблонської, Володимира Патика, Григорія Томенка.
Радикальнішими у використанні
Посилання:
народних тра1. Лев Толстой. Про мистецтво. - К. «Мисдицій були ті тецтво», 1979.
шістдесятни2. Антонович Д.В. Шевченко-художник. ки, яких піз- К.: Україна, 2004.
3. Історія українського мистецтва: У 6 т. - К.:
ніше, в роки Вид-во УРЕ, 1969, -Т. 4, кн.. 1.
брежнєвсько-
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Âåëè÷åçíèé ë³òàê êîìïàí³¿ Air
France âàæêî â³ä³ðâàâñÿ â³ä çåìë³ äåñü ó øëóíêó ñìèêíóëî. «Áî³íã 777»
çëåò³â. Âæå ìàëåíüêå Ð³î-äå-Æàíåéðî áóëî âèäíî ó ³ëþì³íàòîð³, ïîïåðåäó - âàæê³ á³ë³ õìàðè, ÿê³ ðîçðèâàº
÷åðâîíèìè ïðîìåíÿìè ñ³äàþ÷å çà
îáð³é ñîíöå. Âîíà ñèä³ëà á³ëÿ ³ëþì³íàòîðà, àëå äèâèòèñÿ òóäè íå äóæå
õîò³ëîñÿ. Êðèëî òðîøêè â³áðóâàëî, ³
êîæíîãî ðàçó ¿é çäàâàëîñÿ, ùî öå
îçíà÷àº ùîñü ïîãàíå. Õî÷à, ùîðàçó
âñå áóëî ãàðàçä.
Â ñåðåäèí³ ë³òàê çäàâàâñÿ ùå
á³ëüøèì  äåñÿòêè ð³çíèõ ëþäåé.
Âîíè ãîâîðèëè ð³çíèìè ìîâàìè, êîæåí äóìàâ ïðî ñâîº, ó êîæíîãî áóëà
ñâîÿ ìåòà ïîäîðîæ³, ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ ÷è ðàäîù³. Ñòþàðäåñè õîäèëè ïî
ñàëîíó, ðîçäàþ÷è íàâóøíèêè. Âîíè
(ñòþàðäåñè) çäàâàëèñÿ ¿é ÿêîþñü
îñîáëèâîþ êàñòîþ - ëþäè, â ÿêèõ
â³äñóòí³é ãåí ñòðàõó. ²íàêøå, ÿê ïîÿñíèòè ¿õ äîáðîâ³ëüíèé âèá³ð òàêî¿ ïðîôåñ³¿. Äåñÿòêè ðàç³â íà òèæäåíü âîíè
ïåðåòèíàþòü îêåàí Âîíà àæ çäðèãíóëàñÿ â³ä òàêî¿ ïåðñïåêòèâè. Öå áóâ
äëÿ íå¿ íå ïåðøèé ïåðåë³ò ÷åðåç
îêåàí, àëå â³ä öüîãî â³í íå çäàâàâñÿ
á³ëüø ïðèºìíèì. Íàâïàêè, âîíà ÂÆÅ
çíàëà ÿê öå áóäå: äîâãî, ñòðàøíî,
íåêîìôîðòíî. Äîâãî, òîìó ùî äî
Ïàðèæà ç Ð³î-äå-Æàíåéðî ëåò³òè ïîíàä 11 ãîäèí, ñòðàøíî, òîìó ùî âîíà
âñå-òàêè áîÿëàñÿ ë³òàòè, íåêîìôîðòíî, òîìó ùî ó åêîíîì-êëàñ³ ñèä³ííÿ
áóëè âæå íàäòî åêîíîìíèìè. Ï³ëîò
ðîçïîâ³â òðüîìà ìîâàìè ïðî ïåðåë³ò,
ïîäÿêóâàâ ³ ïîáàæàâ ãàðíî¿ äîðîãè.
Ñòþàðäåñè ³ îäèí ñòþàðä ïî÷àëè ðîçíîñèòè âå÷åðþ. Ïàõëî ñìà÷íî, àëå
âîíà âæå çíàëà,ùî öå îìàíà. ¯æà â
ë³òàêàõ ôóòóðèñòè÷íà - ñìà÷íà, àëå
àáñîëþòíî ñèíòåòè÷íà. Âîíà çàâæäè
çãàäóâàëà ô³ëüì «Ïÿòèé åëåìåíò»
êîëè â³äêðèâàëà ÿñêðàâ³ ñêëÿíî÷êè,
ïàêåòèêè. Íàïî¿ áóëè çâè÷àéí³ - â³ä
ãàçîâàíèõ äî âèíà. Âîíà çàìîâèëà
øàìïàíñüêå. Ðàçîì ç íèì äàëè ìèëó
ë³òàêîâó ïîäóøêó ç ïàëüâîãî êîëüîðó
ç êîâäðîþ. «Íà÷å öå äîïîìîæå», ïîäóìàëà âîíà, àëå ïîäÿêóâàëà. Ïîäóøêà çàâàæàëà, òîìó ùî ì³ñöÿ áóëî
íàäòî ìàëî, à îò êîâäðà âñå æ äî-
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ïîìàãàëà, êîëè âíî÷³ ñòàâàëî íàäòî
õîëîäíî ÷åðåç êîíäèö³îíåð. Ñòþàðä,
íà âèä ïîðòóãàëåöü, ñïèòàâ, ùî ïîäàâàòè: ðèáó, êóðêó ÷è ÿëîâè÷èíó. Âîíà
îáðàëà êóðêó, áî öå â íå¿ çàâæäè
àñîö³þâàëîñÿ ç äîìàøí³ìè ñòðàâàìè.
À äàðìà. Öÿ êóðêà áóëà ñìà÷íîþ, àëå
íå ñïðàâæíüîþ. Òàê ñàìî, ÿê ìîæå
áóòè ñìà÷íî â ÌàêÄîíàëüäñ³. Àëå âîíà
âñå îäíî ¿ëà, òîìó ùî ¿æà â³äâîë³êàº ³
äàº îìàíëèâå â³ä÷óòòÿ ñïîêîþ. Äàë³
âîíà ââ³ìêíóëà ìàëåíüêèé åêðàí, îáðàâøè ô³ëüì, ùî çàâæäè ¿¿ çàñïîêîþâàâ  ÿê íå äèâíî, íå ÿêàñü ðîçóìíà
ïîâ÷àëüíà ìåëîäðàìà, íå ô³ëüì ç
Ìåëîì Ã³áñîíîì, à ïðîñòî «Ãàðð³ Ïîòòåð òà íàï³âêðîâíèé ïðèíö». Òàê, äîðîñë³ òåæ äèâëÿòüñÿ òàêå (ÿêùî ââàæàòèñÿ äóæå äîðîñëîþ ó 24). Ô³ëüì áóâ
ìîâîþ îðèã³íàëó, ³ öå áóëî ùå ïðèºìí³øå.
Òðîõè çãîäîì ñâ³òëî ó ë³òàêó ñòàëî
ìÿê³øèì, áàãàòî õòî âæå ñïàâ. Âîíà
çàçäðèëà òèì, õòî ìîæå ñïàòè îòàê,
òðîõè îïóñòèâøè êð³ñëî. ¯é òðåáà áóëî
îáîâÿçêîâî ñêðóòèòèñÿ, à çðîáèòè öå
òóò - ïðîñòî ìàðíî. Çàòå áóëà êîâäðà.
Ñîí áóâ óðèâêàìè - çàâàæàâ øóì ó
ñàëîí³, ãóë â³òðó á³ëÿ ³ëþì³íàòîðà,
ùîðàçó ç³ çâóêîì «Ï²Ì!» çàãîðàëàñÿ
ïîçíà÷êà ïðî ïàñêè áåçïåêè, òîìó ùî
ïî÷èíàëàñÿ çîíà òóðáóëåíòíîñò³. Ùå
îäíå êàçêîâå ÿâèùå ï³ä ÷àñ ïåðåëüîòó  ë³òàê ³íîä³ òðÿñëî ÿê äåøåâèé
àâòîáóñ íà óêðà¿íñüêèõ äîðîãàõ.
²íîä³ âîíà ðîçïëþùóâàëà î÷³ ³
äèâèëàñü íà ñóñ³äí³õ ïàñàæèð³â. Íåäàëåêî ñèä³ëà æ³íêà ç ìàëåíüêîþ, ìîæå
8 ì³ñÿö³â, äèòèíîþ. ¯é ïðèíåñëè íåâåëèêå ë³æêî äëÿ êðèõ³òêè. «Õî÷ êîìóñü
êîìôîðòíî», - ïîäóìàëà âîíà ³ ïîæàëêóâàëà, ùî ¿é 24, à òî äàëè á òåæ ë³æêî.
Äàë³ ñèä³â «òèïîâèé ôðàíöóç» - ÿê ç
ô³ëüì³â ïðî Ïüåðà Ð³øàðà, çà íèì ìàëåíüêà æ³íêà ç õâèëÿñòèì âîëîññÿì
³ ïîâÿçêîþ íà îáëè÷÷³ - á³äîëàøíà
òåæ íàìàãàëàñÿ ñïàòè. Ñóñ³äíº êð³ñëî
ç íåþ çàéìàâ õëîïåöü, ïåâíî êîð³ííèé áðàçèë³ºöü, ç òåìíèì âîëîññÿì.
Â³í ñïàâ, ñèäÿ÷è. Âîíà éîìó ïîçàçäðèëà.
Â îòî÷åíí³ íåçíàéîìèõ ëþäåé ¿é
òàê ñèëüíî çàõîò³ëîñÿ äîäîìó. Äî ñë³ç.
Òàì, ó áðóäíîìó ì³ñò³, ùå íå ïî÷èñòèëè ñí³ã, á³ãàþòü áåçïðèòóëüí³ òâàðèíè,
à ïðåçèäåíò - ßíóêîâè÷. Àëå òàì áóëî
áåçö³ííå  áàòüêè, òîâñòèé ïóäåëü Òàðàñèê òà Â³í. Òîé, õòî öüîãî ðàçó íå
çì³ã ç íåþ ëåò³òè, òîé, áåç êîãî íà
â³äñòàí³ ìàéæå çóïèíÿëîñÿ äèõàííÿ.
Âîíà çàïëþùèëà î÷³, àáè íå ïëàêàòè, ³ çíîâó ñïðîáóâàëà ñïàòè.
Ðàíîê, íàðåøò³, çãîäèâñÿ ïðèéòè.
Âîãê³ á³ë³ õìàðè, ñîíöå, íàðåøò³, âñòàâàëî. Çÿâèëîñÿ â³ä÷óòòÿ áåçïåêè.
Íåçâàæàþ÷è íà òå,ùî ë³òàê âñå ùå
ëåò³â, á³ëî âæå íå òàê ñòðàøíî, àäæå
í³÷ çàê³í÷èëàñÿ, à, îòæå, çîâñ³ì ñêîðî
áóäå Ïàðèæ, à ïîò³ì ñì³øí³ 3 ãîäèíè ³

!
ð³äíèé ä³ì. Ñòþàðäåñè ç ïîñì³øêàìè
(ö³êàâî, âîíè ñïëÿòü âíî÷³? ßêùî òàê,
òî äå?) ïî÷àëè ðîçíîñèòè âåñåëèé
ñèíòåòè÷íèé ñí³äàíîê. Äåñü ì³æ äîäàòêîâîþ ïîðö³ºþ êàâè òà ðîçìîâîþ
í³ ïðî ùî ç ñóñ³äîì çàãîð³âñÿ ë³âèé
äâèãóí. Ñïî÷àòêó áóëî íå çðîçóì³ëî,
ò³ëüêè òðÿñëî ÿê ï³ä ÷àñ íàéá³ëüøî¿
òóðáóëåíòíîñò³, à ïîò³ì ïî÷àëîñÿ ÂÑÅ:
õòîñü êðè÷àâ, â³çîê ç ¿æåþ êàòàâñÿ
ñàì, äåõòî òèõî ìîëèâñÿ, äèòèíà ïëàêàëà íà ðóêàõ ó ìàòåð³, à ñóñ³ä ç ñ³ðèì
â³ä ñòðàõó îáëè÷÷ÿì äèâèâñÿ íàâêðóãè. Â íå¿ ìèòòºâî áðèçíóëè ñëüîçè ñòðàõ, ïàí³êà, á³ëü òà ðîçóì³ííÿ, ùî
öå âæå ê³íåöü, çì³øàëèñÿ â îäíå
â³ä÷óòòÿ. Çäàâàëîñÿ, ùî öå õâîðîáëèâèé àìåðèêàíñüêèé ô³ëüì ïðî
ê³íåöü ñâ³òó. Àëå çâóêè áóëè ñïðàâæí³.
Ïàóçó íå ìîæíà áóëî íàòèñíóòè. Ïîò³ì
ïðèéøëà òàêà õâèëèíà, êîëè ìîëèëèñÿ âñ³. Êîæåí ñâîºþ ìîâîþ ñâîºìó
Áîãîâ³. À â³í áóâ îäèí ³ íå ÷óâ í³êîãî.
Ë³òàê ïàäàâ.
Ñóñ³ä ïîäèâèâñÿ íà íå¿. Â³í ïîãàíî çíàâ àíãë³éñüêó, à âîíà çîâñ³ì íå
çíàëà ïîðòóãàëüñüêî¿. Àëå â³í âçÿâ ¿¿
çà ðóêó, ïåâíî, íàìàãàâñÿ çàñïîêî¿òè
- âîíè áóëè çîâñ³ì ñàì³, ¿õ ð³äí³ òà
êîõàí³ - çà òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â. Äðóãà
õâèëÿ ñë³ç - âîíà óÿâèëà çàðàç êâàðòèðó, äå òîâñòåíüêèé ïóäåëü ¿ñòü ñâ³é
ñí³äàíîê, áàòüêè ðîçìîâëÿþòü. À â³í
¿äå íà ðîáîòó, ñëóõàº ìóçèêó. ² ÂÎÍÈ
ÍÅ ÇÍÀÞÒÜ, íàâ³òü íå çäîãàäóþòüñÿ
ùî ë³òàê ïàäàº. Ñóñ³ä ì³öí³øå ñòèñ
ðóêó, ïîáà÷èâøè ¿¿ ñëüîçè.
×àñ çàñòèã ÿê íåñìà÷íèé äæåì.
Çäàâàëîñÿ, öå áóäå ö³ëà â³÷í³ñòü, õî÷à
ïðîéøëî äåê³ëüêà õâèëèí ³
í³áè
âèìêíóâñÿ òåëåâ³çîð. Òåìíî.
Ìåí³ áóëî òåìíî ³ âîãêî. Â³ä÷óòòÿ
ïðîñòîðó çíèêëî, àëå ÿ â³ä÷óâàëà
ñåáå, ñâ³äîìî. Ïëàêàòè íå õîò³ëà ³ íå
ìîãëà. Âñå áóëî ³íøå. «Íåâæå òàê
ï³ñëÿ .ñìåðò³?» - àáñóðä, òèñÿ÷³ äóìîê õëèíóëè ó ãîëîâó. Íàâêðóãè áóëî
ÿêîñü ïàðêî, âîãêî, àëå âîäíî÷àñ òàê
áàãàòî ïðîñòîðó, òåìíî¿ áåçîäí³. Äåñü
äàëåêî çÿâèëàñÿ öÿòêà. «Ç³ðêà», ïîäóìàëà ÿ ³ ìåíå âðàçèëà âëàñíà
òóï³ñòü. ßê³ ç³ðêè? ßêîãî á³ñà ç³ðêè? ß
íå íà íåá³, öå íå ìóëüòèê! Íà ÿêóñü
ùàñëèâó òðåòèíó ñåêóíäè ÿ ïîäóìàëà
ùî öå ñîí, ³ çàðàç ÿ ïðîêèíóñü ó
«Áî³íãó 777» ³ áóäó ¿ñòè ñèíòåòè÷íó
¿æó. Àëå í³. Öÿòêà çá³ëüøóâàëàñü âæå
íàñò³ëüêè, ùî ìåíå ïî÷àëî ñë³ïèòè.
ß í³êîëè íå áà÷èëà òàêîãî á³ëîãî
êîëüîðó, çäàºòüñÿ, ùî íå ³ñíóº òàêî¿
á³ëèçíè. ß õîò³ëà ìîëèòèñÿ. Àëå ñîðîìíî - íå çíàëà æîäíî¿ ìîëèòâè.
Ò³ëüêè ñâî¿ìè ñëîâà. ß ïî÷àëà ïðîñèòè â³äïîâ³ä³, ùîá âñå çàê³í÷èëîñÿ,
ùîá ÿ çðîçóì³ëà. Ñâ³òëî ñë³ïèëî ìåíå,
ÿ çàêðèëà î÷³ ³ ãîëîñ. Éîãî ãîëîñ.
Ð³äíèé,êîõàíèé, ºäèíèé ñêàçàâ: «ß
òóò, ÿ ïîðó÷! ²äè äî ìåíå... á³æè!».
² ÿ ïîá³ãëà.
* «Credo» - (ç ëàòèí.) - â³ðóþ.
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Володимир
БІЛІНСЬКИЙ
(Продовження. Початок
в попередніх номерах)

КРАЇНА МОКСЕЛЬ-МОСКОВІЯ

• НАШІ ПЕРЕДРУКИ

Ця поразка Московії,
як пише М.М. Карамзін,
"навіяла... такий жах на
Росіян (московітів. —
В.Б.), що вони справляли
молебні в церквах, хай
врятує їх Небо від цього
ворога лютого. Принаймні Іоанн (Грозний. —
В.Б.) був нажаханий; не
бачив сил і вигод Росії
(Московії. — В.Б.), бачив
лише ворожі й чекав порятунку не від мужності, не
від перемоги, але єдино від
Єзуїта Папського, Антонія
(посланник Папи Римського.
— В.Б.)" [1, том IX, с. 181182].
Іван Грозний мав у Балтії
армію в складі 57 689 осіб, в
той час як армія Баторія мала
в своєму складі не більше
17500 осіб, а армія шведів —
не більше 8100 осіб. Навіть
перевага у військах більш ніж
2 до 1 не допомогла Московії
в оборонній війні [1, том IX, с.
326, 330, 334, 336].
Такі реалії поразки Московії в Лівонській війні. Мир,
укладений в сільській курній
хаті селища Ківерова Гора,
біля зруйнованого війною
містечка Ям-Запольський,
висвітив у всій наготі кричущу відсталість Московії перед Європою кінця XVI століття.
Московія втратила все,
що зуміла прихопити за 24
роки дикого розбою в Балтійському регіоні. Хочу розвіяти ще один запущений російськими істориками "доважок брехні", який стосується
Івана Грозного.
Ми пам'ятаємо, як обурювався Стефан Баторій
нахабними діями послів
Московії, які вносили в раніше підписані договори
відсебеньки, а найчастіше
їх переписували і фальшували. Московітові тих часів
було набрехати — що плюнути. Отож, М.М. Карамзін
в своїй "Історії..." переконує
читачів, що під час підписання Ям-Запольского мирного
договору Стефан Баторій нібито, щоб догодити послам
Івановим і самому Іванові IV,
підписав два різних договори: для Польщі — з титулом
Івана — государ, князь Московський, а для Московії — з
усіма титулами Івана IV, які
той сам собі привласнив.
Послухаймо московського
"байкаря":
"Нарешті довилися дати
Іоаннові тільки в Російській
(Московській. — В.Б.) пе-

ремирній грамоті ім'я Царя,
Володаря Смоленського й
Лівонського; у Королівській
же просто Государя (Московського. — В.Б.), а Стефанові
титул Лівонського" [1, том IX,
с. 185].
Дивно, але цілковита
брехня підкидалася московською державною елітою з
відвертим нахабством. Без
найменшого докору совісті
всіх майбутніх читачів мали за
дурнів. Зауважимо: московіти
програли війну, благали Баторія підписати мир, погоджуючись на все, але, виявляється, нав'язали переможцеві
умови, неприйнятні особисто
йому. Московіти настільки хитрі та розумні, а Баторій, у викладі великороса, настільки
дурний і простакуватий, що
дозволив московітам роздобути титул царя Лівонського.
Чи не смішно?
Послухаймо цього ж автора, як він сам себе спростовує:
"Стефан велів скінчити
переговори (і, звісно, продовжувати війну. — В.Б.)... бачили крайність.., не сміли ослухатися Государя, Єлецький і
Олферьєв повинні були прийняти головну умову: тобто
ім'ям Іоанновим відмовилися
від Лівонії; поступилися Полоцьком та Веліжем" [1, том
IX, с. 184].
Такий "цар Московський",
із "Лівонським додатком"!
Баторій не збирався з
московітами ні жартувати, ні
грати в "московські ігри".
Звісно, кожному читачеві
мусить бути зрозуміло, що подібний "доважок брехні" можна було запустити в історію
імперії лише через сотні років
після тих подій, "складаючи"
саму цю "історію" і рецензуючи матеріал на державному
рівні, притім маючи змогу,
щоб конфіскувати польський
екземпляр
стародавнього
договору.
Адже після третього розділу Польщі 1795 року, коли
Варшава з усіма музеями, архівами й сховищами увійшла
до складу Росії, писати можна було все, що великоросійській душі забагнеться.
Нагадаю: ще з часів Петра
І, з жорсткого його наказу, почали вивозити всі українські
архіви й скарби в столицю
Московії. А наступні московські царі старалися в цій справі не менше від Петра.
Не буду викладати матеріал про подальший внутрішній розбій Івана IV. Він і далі

продовжував убивати, вішати
й різати як простих, так і знатних людей Московії.
Зрештою Іван IV, великий
деспот і відвертий бандит
свого часу, помер 1584 року.
В останні дні життя від нього
чувся "нестерпний сморід".
Московський цар, в прямому
значення слова, смердів перед смертю, наче виліз із туалетної ями. На зміну "смердючому" Іванові прийшов його
син — Федір Іванович, останній з роду московських Рюриковичів. Дослідимо кілька незаперечних історичних фактів
останнього часу московської
династії Рюриковичів.
Як казав великий майстер
"доважку брехні" М.М. Карамзін, "царювання жорстоке часто змінює царювання
слабке". Московська владна
еліта під словами "слабке
царювання" завжди мала
на увазі питомо московське
його трактування. Будь-яке
московське правління, яке
не принесло територіальних
завоювань і награбованого
добра, визнавалося слабким.
Ми не раз звертали увагу на
подібні твердження. Однак
в часи князювання Федора
Івановича сталася подія, що
геть-чисто спростовує весь
вигаданий міф про московських царів Івана Грозного та
Федора Івановича.
В усі попередні часи князь,
що заступав на московський
престол, повинен був виголосити клятву на вірність Орді
та спадкоємцеві роду Чингісидів, платити йому щорічну
данину, або, як це "великороси" називали, — "поминки".
Як було в ті останні роки, майстер "доважку брехні" замовчує, нагромаджуючи в своїй
"Історії..." масу непотрібного
словоблудства. Однак в історії залишився підтвердженим
факт навали кримського хана
Кази-Гірея на Москву 1591
року.
"... Всі Улуси були збурені;
всі придатні люди сідали на
коней від старого до малого, з ними з'єдналися й полки
Ногайські Казиєвого Улусу,
і Султанські, з Азова, Білогорода з вогнепальним снарядом... Липня 3 сповістили
Феодора, що Хан перейшов
Оку під Тешловим, ночує на
Лопасні, йде прямо до Москви... Кази-Гірей... став навпроти села Коломенського
і, з Поклінної гори оглянувши
місця, велів своїм Царевичам
вдарити на військо Московське... Бій був нерішучий. По

обидва боки підкріплювали
бійців, але головні сили ще не
приступали до бою..." [1, том
IX, с. 322, 324, 325].
А далі російський "письменник історії" запевняє нас,
що кримські татари, переночувавши і відпочивши біля
села Коломенського, за годину до світанку знялися і пішли
додому. Стався, мовляв, мало
не анекдотичний випадок.
Навіщо приходили, чому пішли — цілковитий секрет. Крім
звичайного "доважку брехні",
нічого виявити неможливо.
Та, виявляється, ще вдень,
під час початкового бою, відбулося ось що:
"... Феодор... став і байдуже дивився з високого свого
терема (в Кремлі. — В.Б.) на
битву. За ним стояв добрий
Боярин, Григорій Васильович Годунов, і плакав; Феодор
звернувся до нього, побачив
його сльози, сказав: "Будь
спокійний! завтра не буде
Хана!" Це слово, мовить Літописець, виявилося пророцтвом" [1, том IX, с. 325].
Не знаю, як читачі, але я
в подібні "сказання" не вірю.
Це словоблудство необхідне
тільки для виправдання чергового приниження Московії,
князя, для приховування істини серед словесної полови.
Без сумніву, князь Федір
Московський, або простіше
— Федір Іванович, знав, навіщо прийшов у Московію хан
Кази-Гірей, і, без сумніву, виконав усі вимоги спадкоємця
великого роду Чингісидів. Це
не простий здогад або припущення, на це є підтвердження навіть у майстра "доважку
брехні" М.М. Карамзіна, але
значно далі в тексті, заховане серед інших "сказань". Не
міг же великорос-державник
ось так просто повідати світу:
московський князь і Московія
вчергове присягнули родові
Чингісидів на вірність, визнали Кази-Гірея своїм верховним царем і виплатили "великі поминки", тобто — велику данину. Але ось підтвердження цього в "письменника
історії": "... Я (Федір. — В.Б.),
бажаючи дружби твоєї (КазиГірея. — В.Б.) й Султанової, не
слухаю Послів Європейських
Государів, ні волі мого народу,
а пропоную тобі братерство
з багатими дарунками (даниною! — В.Б.)..." В заставу
дружби Феодор... доставив
Кази-Гірею 10000 рублів, чимало шуб і тканин дорогоцінних, обіцяючи надсилати
щорічно стільки ж; нарешті
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мав задоволення отримати
від нього (за М.М. Карамзіним, влітку 1594 року. - В.Б.)
ШЕРТНУ, або КЛЯТВЕНУ, грамоту із золотою печаткою. Ця
грамота умовами і висловами
нагадувала старі, істинно союзні, якими добрий, розумний Менглі-Гірей запевняв Іоанна III у любові й братерстві"
[1, том IX, с. 338-339].
Хитро, відверто неправдиво подає матеріал майстер "доважку брехні". Насаджується думка, нібито саме
Кази-Гірей присягав Федору
московському. Але це неправда! Ми пам'ятаємо, про
що була підписана Шертна
(Клятвена) грамота 1473 року
між Менглі-Гіреем і Іваном III.
Тоді Іван III присягнув на вірність Менглі-Гірею, визнав
за Менглі-Гіреєм титул царя
верховного, тобто царственого спадкоємця великого роду
Чингісидів, а себе — його підданим, васалом, і продовжував залишатися у взаєминах
з Ордою, як і всі його предки,
— князем московським, данником ханським. Він продовжував платити данину Орді
і залишився під ординською
верховною владою. Натомість Кримські Гіреї та Орда
зобов'язані були захищати
Московію від зовнішніх кривдників і зовнішнього зазіхання.
І останній московський
князь роду Рюриковичів із
великим задоволенням дав
Клятвену грамоту на вірність
та підданство роду Гіреїв і залишився, як і всі до єдиного
спадкоємці Олександрового
(Невського) племені, васалом роду Чингісидів. І зовсім
не має значення — чи Клятвена грамота була підписана під
Москвою на Поклінній горі,
в стані хана Кази-Гірея, чи в
Бахчисараї у 1594 році.
М.М. Карамзін не посмів
подати читачам справжню
картину приниження Московії, її останнього князя династії Рюриковичів — Федора
Івановича. І ціль у нього була
зовсім іншою — приховати
й спотворити саму правду,
щоби облудою та хитрістю
возвеличити це приниження.
Хочу звернути увагу:
укладанню Клятвеної грамоти сприяв особисто Федір Годунов, який став після
останнього Рюриковича правителем Московії. Годунов
ніколи не забував і не приховував свого ординського
походження. Саме ординська знать Московії, що становила переважну частину
її боярства та князівства, не
дозволяла Московії відриватися від матері-Орди.

Бористен, № 8, 2010 р.
Останній князь Московії
Федір Іванович помер 7 січня 1598 року. Обидва останні
московські князі династії Рюриковичів були людьми ненормальними:
"Грозний був дегенератом або одним із тих параноїків, психологію яких вивчав
Ломброзо... Федір був напівідіотом" [4, с. 398].
Ці твердження — не вимисли окремих істориків.
Практично всі європейці, що
відвідали Московію наприкінці XVI століття, дотримувалися такої думки.
"Так припинилося на троні Московському знамените
Варязьке покоління, якому Росія (Московія. — В.Б.)
зобов'язана буттям.., — від
початку настільки малого,
крізь низку століть бурхливих,
крізь вогонь і кров, досягши
панування над Північчю Європи та Азії войовничим духом
своїм Володарів і народу..."
[1, том IX, с. 359].
Я гадаю, саме Небо, аби
покарати цю бандитську московську гілку династії Рюриковичів, послало на голови двох
останніх представників Олександрового (Невського) племені великий проклін, перетворивши одного з них із людини на бандита, розпусника
та параноїка, який зазіхав на
чужі титули, віддавався блуду
й розпусті; а іншого — на дурня, зобов'язаного все життя
замолювати гріхи всього роду
московських князів. І щоб цей
рід, ворожий до оточення,
не шалів і далі, — перервало
його навіки. Навіть Небесному Терпінню до роду Олександра Невського, який понад 300 років по-бандитськи
керував Московією, прийшов
кінець. Амінь!
Закінчився рід Рюриковичів московських не царством і
величчю, а васальним плазуванням і залежністю від Орди
й Чингісидів. Як виникла Москва й Московія у володінні
Батиєвої Орди, так і залишилася в підданстві Орди
до останнього московського
князя Рюриковича.
І навіть перші Романови майже сто років, усе XVII
століття, залишалися васалами Кримської Орди, через
що опісля так знущалася великоросійська еліта над татарським народом — ніяк не
могла пробачити свого багатовікового приниження. Послухаймо історика:
"... І навіть у кримських
татар в Бахчисарайському
договорі 1681 р. не могли
домогтися ні зручного степового кордону, ні скасування
ганебної щорічної данини ха-

нові, ні визнання московського підданства Запоріжжя" [6,
с. 363].
Така істина, приховувана
під половою звичайного історичного словоблудства, або
по-російськи — "доважками
брехні". Про це геть забули
державники типу Лужкова,
Солженіцина і подібні до них.
Великороси-державники
розповіли нам не історію
становлення московітів як
народу, а історію розбою
московської гілки династії
Рюриковичів. При цьому чомусь перервали цю династію
на київському князеві Олегу,
забувши, що Олег прийшов у
Київ з півночі Європи. Отже,
за логікою великоросів, їхній
родовід повинен поширюватися на норвезький, і шведський народи. Але, як бачимо,
логіки в цьому історичному
питанні у великоросів не існує.
Недарма історик К. Валишевський сказав, мовби вліпив ляпаса офіційній великоросійській ідеї:
"Хоча Московські государі й називають себе великим
князем або царем "всія Русі",
але право на цей титул у них
було таке ж, як і право їхніх сучасників англійських королів,
за яким вони собі привласнювали герб і корону Франції до
своєї вітчизни" [4, с. 10].
Якщо історики Англії та
англійська історична наука
давним-давно зуміли поправити своїх королів, то великоросійський істеблішмент і
правителі Російської (власне
кажучи, Московської) держави, донині зазіхають на чужий
коровай, як і їхні попередники, повторюючи давно заучену облуду про "київський період московської історії".
11
Настав час зробити огляд
стану великоросійської науки, культури, освіти, суспільних відносин і звичаїв у
часи виокремлення РостовоСуздальської землі та її становлення. Тобто, ми спробуємо простежити, що надбала,
що створила самостійно Московія, народ, який заселяв
її простори, за багато років,
починаючи з XIII століття до
кінця XVI століття.
Хоч би як було гірко, але
навіть М.М. Карамзін змушений був визнати:
"Немає
сумніву,
що
древній Київ, прикрашений
пам'ятниками Візантійських
мистецтв... іноземних, Греків,
Німців, Італійців, перевершував Москву п'ятого-на-десять
століття (тобто XV століття. —
В.Б.) багато в чому" [1, том V,
с. 209].

Навіть не почавши аналізу, доводиться констатувати,
що Московія всі ті роки була
відсталою глушиною Європи,
великим закутком забуття й
спустошення.
Можна уявити собі рівень
культури й освіченості московських князів, якщо першим із них, хто навчився викладати свої думки письмово, був Іван Грозний (15331584 роки). Вести мову про
яку-небудь серйозну освіченість бояр, ремісників і простого люду взагалі не доводиться.
Відомо, що до середини
XVIII століття в Московії, а пізніше в Росії, все духовне й розумове життя концентрувалося винятково в національній
церкві. І, як писав архієпископ
Макарій у своїй "Історії російської церкви", сама церква не
мала потреби в знаннях. Послухаймо Макарія: "Але росіяни самі в той час, здається,
не мали жодного потягу до
вищих духовних потреб. Дотримуючись прикладу своїх
предків, вони обмежувалися
вмінням вільно читати й розуміти священне писання"...
І тільки! З XIII століття в своїй лісовій глухомані земля
Моксель була не в змозі не
лише що-небудь використати й розвивати, але навіть ті
окремі наукові матеріали, які
накопичувалися в церквах і
монастирях, не використовувалися. Головною причиною
незатребуваності матеріалів
була поголовна безграмотність і відсталість населення.
Людина жила в абсолютному
неуцтві, і влада не була зацікавлена в її освіті.
При цьому церква в Московії із самого початку свого
існування була закритим і
непроникним світом. До XVIII
століття православ'я забороняло будь-яке спілкування з
іновірцями. А "російські государі", за велінням церкви, повинні були мити руки після аудієнцій, які давали іноземним
послам, щоб змити гріхи від
контакту з "невірними". Цей
образливий звичай дуже докладно виклав Папський легат Посевін, який побував при
дворі Івана IV. Однак і сама
церква все дужче поринала в
мракобісся й темноту.
В московській церкві не
виявлено ані найменшого
сліду шкіл, існування яких
було повсюдним у Київських
та Галицьких землях, що підтверджується багатьма джерелами й не викликає сумнівів. У XVI столітті архієпископ
Новгородський Геннадій з величезним жалем констатував,
що священики, яких він руко-
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ліття. — В. Б.), за визнанням
авторитетних мислителів, таких як Чаадаєв, Герцен, у них
нічого не було: ні національного мистецтва, ні літератури,
ні науки.
Тепер же вони (московіти.
— В. Б.) хочуть усе мати зараз, і мати з XII століття!..
Похмурі склепіння монастирських келій дали цвіт безсоромної хтивості: це і є церква Василія Блаженного — втілення національного духу XVI
століття" [4, с. 101-102].
Вище автор висловив
дуже гірку, проте достовірну
думку про небажання московських правителів привносити
освіту в своє князівство. Ось
одна з причин князівської зацікавленості.
Ми знаємо, що збагачення московської скарбниці
тривало найпростішими шахрайськими методами — жорстоким розбоєм і банальним
злодійством.
Послухаймо
щодо цього хвалителя "московської державності" М.М.
Карамзіна:
"... ярмо Татар збагатило
казну Великокнязівську (московську. — В.Б.) обчисленням
людей, установленням поголовної данини і різних податків, доти невідомими, які
збирають нібито для Хана,
але хитрістю Князів обертають на їхній власний дохід.
Баскаків, спершу тиранів, а
опісля мздоїмних друзів наших владителів, легко можна
було обманути в складних рахунках. Народ скаржився, одначе платив; страх усе втратити вишукував нові способи
надбання, щоб задовольняти
користолюбство варварів" [1,
том V, с. 197].
Ця думка зайвий раз
підтверджує, що впродовж
усього
періоду
татаромонгольського існування, тобто до XVI століття, московські
князі були особисто зацікавлені тримати народ в страшному неуцтві, щоб більше
красти під маркою ханських
податків. Московський князь і
його "камарилья" самовільно
встановлювали податки, обкрадали своїх підданих надміру, заодно обкрадали й ханів
щодо данини.
Лише історична необхідність сприяє розвитку науки,
освіти, культури, проведенню
широкомасштабних реформ.
Тут бачимо зворотне. Московські правителі, поставивши
перед собою ціль збагачення,
були зацікавлені в збереженні відсталості народу, щоб не
мати опору. В грабежах, так
званого "збирання землі російської", московський князь
взагалі не зважав на мораль

навіть дикого звіра — не чіпати зайвого. Він забирав
собі абсолютно все. Такий історичний парадокс супроводжував Російську імперію до
часу її руйнування.
Згадайте: тільки з XVIII
століття, коли Петру І знадобилися освічені люди для організації мореплавання, картографії, артилерійського обчислення, нарешті, для власного виробництва сучасної,
на ті часи, зброї, заліза тощо,
лише відтоді окремим прошаркам суспільства в примусовому порядку було велено
отримати освіту. Саме велено, і в примусовому порядку.
Для потреб імперії! Але 500
років житія в глухому закутку
Європи, часи відсталості, варварства та дикості не минули
марно. На реформи Петра І
чекав жорстокий опір — як
незатребуваність загальнолюдської культури в Московії.
Адже й нині російська людина
міцна "заднім умом", вона завжди має виправдання своєї
відсталості, вона схильна до
містицизму — так званої "російській ідеї". І це закономірно. Всяка реформа в Російській імперії розроблялася не
для покращення життя людини. Ні! Це завжди був вимушений захід заради продовження російської експансії. Трохи
відірвемося від цілі глави і
простежимо головні реформи
Російської імперії, починаючи
від Івана Грозного:
— Реформи Івана Грозного були спричинені неможливістю ведення швидких широкомасштабних завойовницьких воєн. Протест московітів
довелося душити опричниною й страшним деспотизмом московського князя. Ми
знаємо, що всі старання Івана
IV просунутися на захід були
марні. І принесли численні
на ті часи нещастя. Московія
заради експансії Івана Грозного поклала на плаху більше трьох мільйонів людських
життів. Результат: провал у
час Смути та животіння протягом сторіччя.
— Відтак були реформи
Петра І. Їх породили ті ж причини, що й за Івана IV: завоювання чужих земель. Завоювання були істотні й знову
призвели до виснаження
скарбниці та зубожіння народу. Почався занепад на 40
років.
— Реформи Катерини II
дозволили наповнити скарбницю грішми і паралельно
вести широкомасштабні завоювання. Саме Катерина II
ввела остаточне рабство в
своїй країні; при ній підкорені народи — українці, біло-

руси, молдовани поголовно
стали рабами, так званими
кріпаками. Поголовне рабство дозволило наповнити
скарбницю ресурсами та
продовжувати
експансію.
Російський істеблішмент і
Російська православна церква пробачили Катерині II і
вбивство царя — власного
чоловіка, і нечувану на ті часи
розпусту, і знищення передової російської інтелігенції,
і все інше. Саме ця "гуляща
дама" повеліла впорядкувати "опис" "великоросійської"
історії. Саме за її правління
була оббілена, прикрашена
великими вигадками і розтиражована історія великоросів, яка нічого спільного не
має з минулою дійсністю. Як
завжди, "великоросів" учила
жити Європа. Красиво брехати теж довелося вчитися.
— Наступним реформатором в Росії був Олександр
II. Це за його правління було
скасоване кріпосництво. Багато сучасних великоросівдержавників
намагаються
приписати Олександру II
мало не статус "великого
батька нації". Чергова імперська облуда. Причиною
скасування
кріпосництва
стала поразка Росії в Кримській війні. Російська армія
була розгромлена на своїй
території. Обмежений експедиційний корпус військ
Англії, Франції, Туреччини і
Сардинії вщент розбив російську армію у Криму. Війна
на власній території тривала
з вересня 1854 року по вересень 1855 року, і Росія за цей
час не зуміла забезпечити
вирішальну перевагу сил.
Кріпак до війни технічної був
непридатний. Він міг стати
лише гарматним м'ясом. І
цареві Олександру II було
нікуди подітися. Для наступної експансії цар змушений
був звільнити селянина від
рабства, щоб він отримав
принаймні початкову освіту.
Росії не залишалося нічого
іншого, як знову кинутися
навздогін Європі. Вільний
селянин міг принести в
скарбницю значно більше
доходу, ніж раб-кріпосник.
Ось де розгадка скасування
кріпосництва — потреба наповнити скарбницю для нової експансії.
І знову Росія воює:
Балканська війна, війна на Далекому Сході
з Японією. Нова нищівна поразка від маленької Японії. Знову експедиційний японський
військовий
корпус
перемагає російську
армію.
•

Далі буде
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положив, не вміли ні читати, ні
писати, а чимало з них навіть
погано знали молитву "Отче
наш". Якщо ж заглянути в XIII
і XIV століття, то безграмотність священиків і ченців була
повсюдною, про що неодноразово згадує в своїй "Історії"
В.О. Ключевський.
Ще в 1620 році вчений,
швед Ботвід, який відвідав
Московію, цілком серйозно
порушив питання: а чи московіти взагалі християни?
Він на це питання давав негативну відповідь. Присланий на початку XVI століття
з Константинополя Максим
Грек "для виправлення Православних церковних книг"
був зустрінутий в Московії
вкрай неприхильне. Він виявив великі "церковні казуси"
і повстав проти переконань
московітів, що сонце не заходило протягом цілого тижня після воскресіння Христа,
і проти повір'я, що на березі
Йордану єхидна сторожить
заповіт Адама, і т. д. Плачевним був кінець місії Максима
Грека — безграмотні московіти звинуватили його в "єресі" й заслали в монастир під
нагляд місцевих "грамотіїв".
Російська православна церква була послідовною в своєму
неуцтві й мракобіссі — вона
забороняла, до початку XVIII
століття, пізнавальні книги
Європи, такі як арифметика,
астрономія, географія, музика — як неблагополучні й такі,
що завдають шкоди людині.
Із первісної й безплідної
незалежності дикунів народ
Моксель одразу потрапив під
ярмо суворої й по-своєму не
менш дикої моралі церкви, яка
переслідувала свободу знань
і навіть свободу існування.
Живлющі думки і сили, яким
людство було зобов'язане
своєму облагороджуванню,
в Московії були засуджені й
прокляті. Як бачимо, піддавався прокльонам сам світ
книг та знань — як вогнище
єресі й невір'я.
У московітові до кінця XVII
століття, у цих заборонах, у
цих
втомливо-розтягнутих
церемоніалах церкви й московського князя відчувався
ще напівязичеський фінський
елемент древньої лісової глухомані. І це в часи Петрарки,
Боккаччо й Галілея в Італії,
Бекона в Англії, Монтеня у
Франції. А на порозі був вік
Шекспіра, Сервантеса, Джордано Бруно, Декарта, Робера
Етьєна, Дюкенуа...
"Мені дуже неприємно
засмучувати моїх російських
друзів, але вони справді занадто вимогливі. В половині
минулого сторіччя (XVIII сто-

!$

Áîðèñòåí ¹ 8, 2010 ð.
ñÿ. ß ïîçíàéîìèâñÿ ç ä³â÷èíîþ
Îëüãîþ Ãîðãîëîþ, ðîäîì ³ç
ñåëà Êðàìàðêà Ìàãäàëèí³âñüêîãî ðàéîíó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, é íåâäîâç³ ìè îäðóæèëèñÿ.
Â åì³ãðàö³¿ ó òàáîðàõ ä³ÿëî
â³ñ³ì ïàðò³é, ì³æ íèìè íå ³ñíóâàëî çëàãîäè ó ðîáîò³. Íàéñèëüí³øîþ áóëà ïàðò³ÿ ÎÓÍ (á)
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ñòåïàíà Áàíäåðè, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ³ç 80%
ãàëè÷àí.
Íàääí³ïðÿíö³â
(ñõ³äíÿê³â) áóëî çíà÷íî ìåíøå,
í³æ ãàëè÷àí. Ó òàáîðàõ ïåðåáóâàëè ñòàð³ åì³ãðàíòè (ïåòëþð³âö³, ãåòüìàíö³), áóêîâèíö³,
çàêàðïàòö³, ðîñ³ÿíè, ÿê³ ìàëè
Âàëåíòèí ËÎßÍ.
Ôîòî 1940 ðîêó.
25 òðàâíÿ 2010 ðîêó
ï³øîâ ç æèòòÿ íàø çåìëÿê
Âàëåíòèí Ëîÿí. Íàðîäèâñÿ
ó 1921 ðîö³ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ â ðîäèí³
â÷èòåë³â. Ð³äí³ âèõîâóâàëè
éîãî ó ëþáîâ³ äî Óêðà¿íè.
Áàòüêî Ìèõàéëî áóâ ó÷èòåëåì, ïðîñâ³òÿíèíîì, êðàºçíàâöåì, ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷åì Ïðèäí³ïðîâÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè XX
ñòîë³òòÿ, ìàâ äðóæí³ ñòîñóíêè ç
âèäàòíèì äîñë³äíèêîì óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Äìèòðîì ßâîðíèöüêèì. Ìàòè Îëüãà (ó ä³âîöòâ³
Ñîêóðåíêî) ïîíàä ñîðîê ðîê³â
â³ääàëà â÷èòåëþâàííþ íà Êàòåðèíîñëàâùèí³-Äí³ïðîïåòðîâùèí³.
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïî÷àòêîâî¿
îñâ³òè Âàëåíòèí ó 1939 ðîö³
âñòóïèâ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³íîçåìíèõ ìîâ. Ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿
ð³äíîãî êðàþ ôàøèñòàìè 5 áåðåçíÿ 1942 ðîêó áóâ âèâåçåíèé
äî Í³ìå÷÷èíè.
Îñü óðèâîê ç éîãî ñïîãàä³â:
«Í³ìö³ ïîñàäèëè íàñ íà ïîòÿã ³
ïîâåçëè äî Í³ìå÷÷èíè: îá³öÿëè
íà ø³ñòü ì³ñÿö³â, à âèÿâèëîñÿ íàçàâæäè... Òÿæêèì áóëî ïðîùàííÿ ç ð³äíèìè. Äîðîãà òðèâàëà äâà òèæí³. Òðè äí³ ïåðåáóâàëè â Ïåðåìèøë³, äå ñïàëè ó
ñòàéí³, à ïîò³ì ùå òðè äí³ - ó
ïåðåñèëüíîìó òàáîð³ Ãàììåëüëóíä, â ÿêîìó çíàõîäèëèñÿ ïîëîíåí³ á³éö³ ×åðâîíî¿ Àðì³¿,
ñåðåä ÿêèõ ó îêðåìîìó áàðàêó
ïåðåáóâàâ ßê³â - ñèí Ñòàë³íà.
Çâ³äòè íàñ íàïðàâèëè äî íåâåëè÷êîãî, ðîçòàøîâàíîãî â ãîðàõ ì³ñòå÷êà Êîáóðã, ÿêå, íà
ùàñòÿ, íå áîìáàðäóâàëè. Ïðàöþâàâ ÿ íà êàáåëüíîìó çàâîä³.
Ñåðåä ïîëîíåíèõ áóëè íå ò³ëüêè
óêðà¿íö³ òà ðîñ³ÿíè, à é áåëüã³éö³,
ôðàíöóçè, ³òàë³éö³. Íàñ ââàæàëè îñòàðáàéòåðàìè, òîìó í³ìö³
ïðè÷åïèëè çíàê «OST». Æèëè ó
òàáîð³ çà äðîòîì ³ í³êóäè íå
ìîãëè ï³òè áåç íàãëÿäó çàâîäñüêîãî ïîë³öàÿ. Ï³çí³øå äî öüîãî
òàáîðó ïðèáóëà ãðóïà ðîñ³ÿí ³ç
Ëåí³íãðàäà (80 îñ³á), ä³â÷àòà ç
Óêðà¿íè - Êèºâà, Ïîëòàâè, Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêà (200 îñ³á),
á³ëîðóñè (150 îñ³á) ³ íàéï³çí³øå - ïîëÿêè. Ïîðó÷ áóâ òàá³ð,
äå æèëè ãàëè÷àíè, é íàì âäàâàëîñÿ ³íêîëè ç íèìè ñï³ëêóâàòè-

Áàòüê³â
çàïîâ³ò
ð³çí³ ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, çâè÷à¿.
Ñâî¿ òàáîðè ìàëè ëþäè ð³çíèõ
íàö³îíàëüíîñòåé, à ñàìå: ëèòîâö³, ëàòèø³, åñòîíö³, ÷åõè,
ìàäüÿðè òîùî. Ï³çí³øå ³ñíóâàëè âåëèê³ òàáîðè, äå ä³ÿëè øêîëè, öåðêâè, ìàéñòåðí³, ïðîâîäèëèñÿ ð³çí³ êóðñè. Öèì îï³êóâàëàñÿ ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ
UNRA. ß ìàâ çìîãó ïîçíàéîìèòèñÿ ç ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ íàïðÿìê³â.
Ì³ñòî Êîáóðã àìåðèêàíö³
çàéíÿëè 1 êâ³òíÿ 1945 ðîêó.
Ëþäè ïî÷àëè åì³ãðóâàòè äî
ð³çíèõ êðà¿í, åâàêóéîâóâàëèñÿ
é êîëèøí³ ãðîìàäÿíè ÑÑÑÐ. Ìè
òàêîæ íàìàãàëèñÿ åì³ãðóâàòè,
àëå äðóæèíà çàõâîð³ëà íà òÿæêó ôîðìó òóáåðêóëüîçó, ïîòðåáóâàëà ë³êóâàííÿ, ³ íàì öå íå
âäàëîñÿ. Íà íàøó äîëþ âèïàëî
ïåðåáóâàííÿ â òàáîðàõ, ðîçòàøîâàíèõ ó ð³çíèõ ì³ñòàõ Áàâàð³¿: Êîáóðã, Áàìáåðã, Íîâèé
Óëüì, Ëÿéôåéì, Êëÿéíêîòö. Ó
1946 ðîö³ ó ì³ñò³ Áàìáåðç³ ó íàñ
íàðîäèâñÿ ñèí Áîãäàí (ïîìåð ó
1999 ð.), à ó 1952-ìó â ì³ñò³
Ãþíçáóðç³ - ñèí Àíäð³é.
Ó æîâòí³ 1956 ðîêó ìè åì³ãðóâàëè äî ÑØÀ, äî ì³ñòà ×åñòåð. Ç 1957 äî 1988 ðîêó ÿ
ïðàöþâàâ íà ôàáðèö³ ïî âèãîòîâëåííþ áî÷îê. Ðîáîòà - êîíâåºðíà, ïîòðåáóâàëà çîñåðåäæåííÿ òà óâàãè. Îëüãà çàéìàëàñÿ ãîñïîäàðñòâîì. Íàðîäèâñÿ
òðåò³é ñèí Ìèõàéëî.
Ó 1961 ðîö³ ÷åðåç îðãàí³çàö³þ «×åðâîíèé õðåñò» ìî¿ì áàòüêàì âäàëîñÿ ìåíå ðîçøóêàòè.
ß áåçì³ðíî ùàñëèâèé, ùî ìàâ
ìîæëèâ³ñòü, õî÷ ëèñòîâíî,
ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè. Ìî¿ ïîê³éí³
áàòüêè âèõîâàëè ìåíå óêðà¿íöåì, ³ çà öå ÿ ¿ì âäÿ÷íèé. Âîíè
ïîêàçàëè ìåí³ ïðàâäèâó äîðîãó, ÿêîþ òðåáà éòè. ² öþ äîðîãó
ÿ âèáðàâ íà âñå ñâîº æèòòÿ...».
Îñü òàêèé ñêëàäíèé æèòòºâèé øëÿõ ïðîéøîâ íàø çåìëÿê. Âäàëèí³ â³ä Áàòüê³âùèíè
â³í íå çàáóâàâ ñâ³é ð³äíèé
êðàé.
Âëàñí. ³íô.

Ó ²ÂÀÍÀ
ÑÌ²ÕÎÂÀÍÀ
Àíàòîë³é
ÏÎÄ²ËÜÍÈÉ

Çàâáà÷ëèâèé
Ïåòðî äçâîíèòü
äî ñóñ³ä³â ßêóñü äóìêó ìàº.
Â³ä÷èíèëè ëþäåé äîáðèõ,
ßê áàòüê³â áëàãàº:
- ß é ñüîãîäí³,
âèáà÷àéòå,
Âèïþ äåñü
÷àð÷èíó...
Òî âè äîáðå çàõîâàéòå
Òåùó ³ äðóæèíó.
Ñåìåí

ÑÀÂ×ÅÍÊÎ

Íà âñÿê
âèïàäîê

Ïîïðîñèâ äÿäüêî
Ìèêèòà
Â àïòåêàðêè Ãàííè,
Ùîá äàëà òàêî¿ ìàç³,
Ùîá ãî¿òè ðàíè.
Àïòåêàðêà çäèâîâàíî
Äèâèòüñÿ íà íüîãî:
- ßê³ ðàíè? - çàïèòóº.
- Äå âîíè? ² â êîãî?
- Ùå íå çíàþ,
ÿê³ áóäóòü, ×óº â³ä Ìèêèòè. Çàâòðà ìàþ
³ç øóðèíîì
Ñïàäùèíó ä³ëèòè.

Àíòîí ØÂÅÄÅÍÞÊ

Çàïîâ³ëà
ò³òêà
õàòó
Õâîðà Íàñòÿ
ïëåì³ííèöþ
òèõî ï³äêëèêàº:
 Â³äïèñàëà òîá³, Í³íî,
âñå äîáðî, ùî ìàþ.
Íîâó õàòó, äâ³ð õîðîøèé
³ «Ìîñêâè÷» äëÿ òåáå...
Ïî-ëþäñüêîìó òåáå
ïðîøó:
ïîõîâàé, ÿê òðåáà.
Òà ïîïëà÷, ÿê ëþäè
ïëà÷óòü
ïî ñâî¿é ðîäèí³,
Ç òîãî ñâ³òó áóäó
âäÿ÷íà,
ÿê ð³äí³é äèòèí³.
...Êëàäîâèùå.
Òóæèòü Hiíà
ñëüîçè òðå íå÷àñòî:
- Ìîº ñîíå÷êî íåçì³ííå,
ìèëà òüîòþ Íàñòå,
Îé, ÿê ðàíî âè, ò³òóñþ,
á³ëèé ñâ³ò ëèøèëè.
Âæå âîñòàííº
ÿ äèâëþñÿ
íà ëè÷åíüêî ìèëå...
***
- Íå ðèäàºø, æ³íêî, õíè÷åø,
³ ïå÷àë³ ìàëî...
- Ñëîâà í³æí³, ÷îëîâ³÷å,
Ãåòü ïîçàáóâàëà!
- Äå æ âèòàþòü
òâî¿ ìð³¿? ÷îëîâ³ê ïèòàº.
- Òà íà ò³ò÷èí³ì
äîáð³
âñ³ äóìêè òðèìàþ.

Ãóìîð â³ä Òàðàñà Êîõíà (ÑØÀ)
Ïîñèëàº áàòüêî ñâîãî ñèíà äî éîãî ìàìè
ç ÷åêîì çà îïëàòó åëåìåíò³â, êàæó÷è:
- Â³ääàé öåé ÷åê ìàì³ ³ ñêàæè, ùî òîá³ âæå
18 ðîê³â ³ öå îñòàíí³é ÷åê, ÿêèé âîíà ä³ñòàº ³
ïèëüíî ïîäèâèñü íà âèðàç ¿¿ îáëè÷÷ÿ.
Ñèí çðîáèâ òàê, ÿê áàòüêî âåë³â. Íà òå ìàòè
â³äïîâ³äàº:
- Ñêàæè áàòüêîâ³, ùî òè íå éîãî ñèí òà, ùî
â³í ìàðíî ïëàòèâ 18 ðîê³â ³ ïèëüíî ïîäèâèñü íà
éîãî âèðàç îáëè÷÷ÿ.
Æ³íêà ñóäèòü ñóñ³äêó çà òå, ùî ¿¿ ñîáàêà ç¿â
äâà ôóíòè ìàñëà. Ñóääÿ çâåë³â ïðèâåñòè òà
çâàæèòè ñîáàêó. Ñîáàêà âàæèâ äâà ôóíòè.
Ïåðåä òèì, ÿê îãîëîñèòè ñâîº ð³øåííÿ,
ñóääÿ, ïîêàçóþ÷è íà ïñà, çàïèòóº:
- Ïðèïóñòèì, ùî öå ìàñëî, à öóöèê äå?

Ñì³õîòà!
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• СТУДЕНТСЬКИЙ
ПОГЛЯД

Рубрика
Даринки
СУХОНІС

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

ЗОЛОТІ
ДУМКИ

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

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

• НАШ ВЕРНІСАЖ

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

•
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• ДИВО КАЛИНОВЕ
Дмитро БІЛОУС

ВЕСЕЛКОВИЙ
РОЗМАЙ

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

НА ПРИРОДУ!

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

ПОМЕР
ВАЛЕНТИН КОХНО

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

•

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

•

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

МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ: ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
ЛАТИСЬКІ
✓ Народові єдність, як птахові крила.
✓ Соромно вкрасти, а правду казати не соромно.
✓ Хто боїться спітніти, добра не матиме.
✓ Пустощі - од лінощів.
✓ Довго цілитимешся —
зайця не вб'єш.
✓ Не біжи з оберемком соломи вогонь гасить.
✓ З одного вовка три шкури
не здереш.
✓ Як не хочеш, щоб це знав
твій ворог, не кажи і другові.
✓ Краще материні різки,
ніж мачушин хліб з медом.
✓ Порося сидіти за столом
не навчиш.

ТАДЖИЦЬКІ
✓ Твоя честь у твоїх руках.
✓ У домі дві господині стало
- тісто на коржі пропало.
✓ Окраса людини - знання й
досвід.
✓ Бідняка і на верблюдові
собака покусає.
✓ Халву з'їв байський син, а
побили сироту.
✓ Річ гарна нова, друг - старий.
✓ Їжак своєму дитинчаті
каже: «Моє ніжне, моє м’якеньке».
✓ Людська гідність цінніша
за багатство».
✓ На щастя, Бог ослові рогів не дав.
✓ З-під палиці і ведмідь вивчиться.

МОЛДАВСЬКІ
✓ Коли горить сусідова хата,
поливай водою і свою.
✓ В руки божевільного не
дай шаблі.
✓ Якби всі були багаті, хто
полов би город.
✓ Безчестя - найтяжча
кара.
✓ У пустому засіці миша
кубла не мостить.
✓ Бідний не той, хто без грошей, а той, хто без розуму.
✓ Чим більше слухаєш, тим
більше знаєш.
✓ Берись не за те, що хочеш,
а за те, що можеш.
✓ Не все, що дзижчить, приносить мед.
✓ Серце без надії - лук без
стріл.

•
• РЕКЛАМА

ȂȳȕȠȓȣȳȐȟȪȘȳȝȳȒȞȡȥțȖȘȖ²
ȘȎțȒȖȒȎȠȖțȎǲȓȞȔȎȐțȡȝȞȓȚȳȬ
У Києві відбулося засідання пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. За
результатами таємного голосування до участі у конкурсі 2010 року допущено 40 робіт та 5 підручників. Серед
кандидатів на здобуття Державної премії – висунутий Дніпропетровським національним університетом ім.
О.Гончара комплекс підручників «Виробництво, випробування та експлуатація ракетно космічної техніки» у 6 книгах
авторського колективу у складі Полякова М.В., Джура Є.О., Шептуна Ю.Д., Манько Т.А., Саніна А.Ф., Джур О.Є.,
Ніколенка Є.Ю., Хуторного В.В., Кулика О.В.

Проблема сучасного ву
зівського підручника є од
нією з найгостріших у ви
щій школі в Україні. Підруч
ники з одного боку повинні
бути наслідком узагальнен
ня науково методичних на
працювань вчених на педа
гогічній ниві, з іншого боку
вони повинні містити та
кий матеріал, який відби
ває сучасні досягнення й
перспективи їх застосуван
ня в тій галузі, спеціаліс
тів для якої готують вузи за
цими підручниками. Часті
ше за все найліпші резуль
тати досягаються тоді, коли
існує не один підручник, а
їх комплекс, який поєдну
ється провідною науково
педагогічною та методич
ною ідеєю і дає можливість
послідовного використання
такого комплексу протягом
навчання студентів за від
повідною спеціальністю.
В
такому
контек
сті комплекс підручників
для вищих навчальних за
кладів «Герметичність в
ракетно космічній
техні
ці», «Твердопаливні
ра
кетні двигуни. Матеріали
і технології», «Розвиток
ракетно космічної техніки
в Україні», «Полімерні ком
позиційні
матеріали
в
ракетно космічній техніці»,
«Технологія
виробництва
ракетно космічних літаль
них апаратів», «Ракети носії
і космічні ступені ракет як
об’єкти керування» є по
зитивним прикладом по
єднання вказаних вище
принципів, таким, що зба
гачує й удосконалює су
часну науково методичну
базу підготовки фахівців з
ракетно космічної техніки в
Україні.
Колектив авторів, що
склався протягом ство
рення вказаного комплек
су підручників, вдало по
єднав представників ака
демічних інститутів, вищої
школи,
конструкторських
бюро, промислових підпри

ємств, які об’єдналися на
вколо ідеї втілення у прак
тику сучасної аерокосмічної
освіти молоді України нових
підходів інноваційного ха
рактеру.
Створений
комплекс
може застосовуватися про
тягом усього періоду на
вчання студента у вищій
школі. Його використання
поступово розширює світо
гляд студента від сприйнят
тя історії розвитку ракетно
космічної техніки в Украї
ні і усвідомлення того, що
вона є авіакосмічною дер
жавою світового рівня, до
найскладніших
проблем,
пов’язаних з функціонуван
ня ракетних комплексів. Та
кий підхід реалізує основні
дидактичні принципи педа
гогічного процесу й одно
часно дає можливість до
сягти забезпечення якісної
підготовки спеціалістів для
ракетно космічної індустрії
з широкого кола ракетно
космічних технологій та ди
наміки ракетоносіїв і кос
мічних ступенів ракет.
Ракетно космічна галузь
України базується на поєд
нанні наукових досягнень в
сфері матеріалознавства,
високих технологій, проек
тування ракетно космічних
об’єктів, теоретичних пи
тань управління як окреми
ми системами управління,
так і складними ракетними
комплексами тощо. Послі
довно й методично обґрун
товано в комплексі підруч
ників розкрито найважли
віші питання етапів розви
тку ракетно космічної техні
ки: історичні аспекти її ство
рення і розвитку, теоретич
ні, технологічні і практич
ні засади космічного мате
ріалознавства (теорія, тех
нології і практика виго
товлення елементів і кон
струкцій новітніх зразків
ракетно космічної техніки
з полімерних матеріалів),
працездатність матеріалів і
конструкцій за екстремаль

них умов, герметичність в
ракетно космічній
техні
ці, основні принципи й осо
бливості технології вироб
ництва ракетно космічної
техніки, проблеми динамі
ки ракетоносіїв і космічних
ступенів ракет.
Зміна організації і зміс
ту освіти є нагальною по
требою сучасного суспіль
ства. Проведена в контек
сті сучасних принципів під
готовки фахівців вона пови
нна надати можливість інте
грації освітньої діяльності в
Україні в європейський сві
товий й інформаційний про
стір, дійти такого рівня, щоб
за підручниками, створени
ми в Україні, могли навчати
ся й іноземні студенти, як за
кордоном, так і ті, що навча
ються у ВНЗ України. Саме
комплекс підручників, про
який йде мова, відповідає
вимогам часу, є таким, що
узгоджується з принципами
Болонського процесу і гло
балізаційним тенденціями у
вищій освіті.
Така можливість забез
печується насиченістю під
ручників, що складають за
значений комплекс, інно
ваційним матеріалом, який
відповідає принципам роз
витку світової ракетно
космічної техніки: прикла
дами сучасних оригіналь
них науково технічних рі
шень, що спираються на
практику ракетно космічної
галузі України, нетрадицій
них схем ракетних комплек
сів, фактичними результа
тами, отриманими при за
пусках конкретних зразків
сучасних ракет, особливос
тями використання матері
алів і конструкцій в практи
ці ракетно космічної техні
ки тощо. Все вищезазначе
не виводить цей комплекс
підручників на рівень, який
свідчить про величезний
досвід України, як ракетно
космічної держави, і її здат
ність до підготовки фахівців
з ракетно космічної техніки

відповідно до міжнародних
вимог до якості освіти.
Багатогранність та ва
гомість сучасного науково
навчального матеріалу, по
даного у комплексі підруч
ників, поєднана з дотри
манням основних принци
пів дидактики, сприятиме
зростанню авторитету ви
щої школи України і залу
ченню до навчання в Україні
молоді з різних країн світу.
Його активне використання
у підготовці фахівців є од
нією з складових багатови
мірного процесу входження
України в світовий освітній
простір, процесу інтернаці
оналізації вищої освіти .
Комплекс
підручни
ків «Виробництво, випро
бування та експлуатація
ракетно космічної
техні
ки» є новим етапом в спра
ві створення вузівського
підручника в Україні; кон
центрує сучасні науково
технічні
та
навчально
педагогічні
досягнення,
викладення яких спира
ється на багаторічний до
свід науково педагогічної
та промислово конструк
торської діяльності його ав
торів в ракетно космічній
галузі; відкриває можли
вості його використання в
якості базового для інтер
націоналізації процесу під
готовки фахівців в галузі
ракетно космічної техніки;
є своєчасним і значним вне
ском в науково педагогічну і
начальну літературу в Украї
ні, а його автори – М.В. По
ляков, Є.О. Джур, Т.А. Мань
ко, А.Ф. Санін, Ю.Д. Шеп
тун, О.Є. Джур. Є.Ю. Ніко
ленко, В.В. Хуторний, О.В.
Кулик – заслуговують при
судження Державної премії
України в галузі науки і тех
ніки 2010 року.
А.І. Шевцов
Директор
регіонального філіалу
Національного центру
стратегічних досліджень
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ÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÈÌ ÀÐÕ²ÏÀÑÒÈÐßÌ, ÁÎÃÎËÞÁÈÂÈÌ ÏÀÑÒÈÐßÌ, ×ÅÑÍÎÌÓ ×ÅÐÍÅÖÒÂÓ
ÒÀ ÂÑ²Ì Â²ÐÍÈÌ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒÓ
Ç ÍÀÃÎÄÈ ÑÂßÒÀ ÕÐÅÙÅÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÐÓÑÈ-ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Ñüîãîäí³ ïîâíîòà Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè ³ íàøà êðà¿íà â³äçíà÷àþòü
ð³÷íèöþ âåëè÷íî¿ ïîä³¿  Õðåùåííÿ
Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè, Ðóñè-Óêðà¿íè.
Ñüîãîäí³ ìè ìîëèòâîþ ³ áîãîñëóæ³ííÿì ïðîñëàâëÿºìî Áîãà çà âåëèêó
ìèë³ñòü äî íàøîãî íàðîäó, áî â³ä
ÿçè÷íèöüêî¿ òåìðÿâè ³ ò³í³ ñìåðòíî¿
íàø³ ïðåäêè áóëè ïîêëèêàí³ äî ñâ³òëà
³ñòèííî¿ é ñïàñèòåëüíî¿ â³ðè. Ñüîãîäí³ ìè ïðîñëàâëÿºìî ³ âåëèêîãî
êíÿçÿ íàøîãî, ð³âíîàïîñòîëüíîãî
Õðåñòèòåëÿ Ðóñè Âîëîäèìèðà, ÿêèé
íå ò³ëüêè ñàì ïðèéíÿâ Ïðàâîñëàâÿ,
àëå é íàðîä ñâ³é ïðèâ³â äî Öåðêâè
Õðèñòîâî¿.
Çãàäóþ÷è æèò³º ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà, ìè áà÷èìî, ÿêà âðàæàþ÷à çì³íà
ñòàëàñÿ ç íèì ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðåùåííÿ. Ó ÿçè÷íèöòâ³ Âîëîäèìèð áóâ
ðîçïóñíèì æîíîëþáöåì ³ æîðñòîêèì
ïðàâèòåëåì. Ï³ñëÿ õðåùåííÿ â³í ñòàâ
íîâîþ ëþäèíîþ: ðîçïóñòà çì³íèëàñÿ
øëþáíîþ â³ðí³ñòþ, æîðñòîê³ñòü 
ìèëîñåðäÿì, ïîðîêè âèêîð³íèëèñÿ,
à ÷åñíîòè ðîçêâ³òëè. Âîëîäèìèð íå
ò³ëüêè íàñàäèâ ó íàøîìó íàðîä³ ïðàâîñëàâíó â³ðó, àëå é ñàì ïåðøèì
ïîêàçóâàâ éîìó ïðèêëàä æèòòÿ çã³äíî
ö³º¿ â³ðè.
Ñüîãîäí³ ìè ñâÿòêóºìî, àëå êîæåí ç íàñ ïîâèíåí óñâ³äîìèòè, ùî
ñâÿòêóâàííÿ íå îçíà÷àº ëèøå â³äâ³äóâàííÿ áîãîñëóæ³ííÿ ÷è ó÷àñòü ó õðåñíîìó õîä³. Ñàìå ñëîâî «ñâÿòî» íàãàäóº íàì ïðî òå, ùî ìè ïîâèíí³ íå
ò³ëüêè ïðîñëàâëÿòè ñâÿòèõ, àëå é ñàì³
äîñÿãàòè ñâÿòîñò³  ÿê â³ä ãð³õà äî
ñâÿòîñò³ ïðèéøîâ ð³âíîàïîñòîëüíèé
Âîëîäèìèð, ÿê, çàâäÿêè Õðåùåííþ
Ðóñè, äî ñâÿòîñò³ ïðèéøëè òèñÿ÷³ é
òèñÿ÷³ íàøèõ ïðåäê³â.
Â íàø ÷àñ ïîêëîí³ííÿ ð³çüáëåíèì
áîââàíàì ³ ÿçè÷íèöüêèì ëæåáîãàì 

âåëèêà ð³äê³ñòü. Àëå ÷è íå º íîâ³òí³ì
ñïîñîáîì ³äîëîïîêëîíñòâà òå ïîêëîí³ííÿ, ÿêå ëþäèíà çâåðøóº â³äíîñíî ñàìî¿ ñåáå? Òàê, öå íîâå ³äîëîïîêëîíñòâî, â ÿêîìó ì³ñöå ëæåáîã³â äðåâíîñò³
ïîñ³â ëþäñüêèé åãî¿çì. Çàì³ñòü êàìÿíèõ ³ñòóêàí³â ëþäè ïîêëîíÿþòüñÿ ñâîºìó ðîçóìó, ìóäðîñò³, çíàííÿì, æèâóòü
äëÿ ñàìèõ ñåáå ³ âñå íàìàãàþòüñÿ îáåðíóòè íà ñëóæ³ííÿ ëèøå ñîá³.
Ãðîø³, áàãàòñòâî, íîâ³ ðå÷³, êàðºðà
é æèòòºâèé óñï³õ, ð³çíîìàí³òí³ çàäîâîëåííÿ, ðîçïóñòà, àìîðàëüí³ñòü ³ âñåäîçâîëåí³ñòü, íåïðàâäèâî íàéìåíîâàí³
«ñâîáîäîþ»,  âñå öå íîâ³òí³ ³äîëè,
ÿêèì ïîêëîíÿºòüñÿ ëþäñòâî. Ëþäè ñòàëè æèòè òàê, í³áè Âñåñâ³ò ç éîãî áëàãàìè
é áàãàòñòâàìè ñòâîðåíèé ëèøå äëÿ çäîáóòòÿ æèòòºâèõ íàñîëîä, í³áè íèí³øíº
òèì÷àñîâå æèòòÿ  íåäîòîðêàíà ïðèâàòíà âëàñí³ñòü ëþäèíè, à íå äàð Áîæèé,
äàíèé äëÿ òîãî, ùîáè ìè, ìóäðî íèì

ñêîðèñòàâøèñü, äîñÿãëè æèòòÿ â³÷íîãî.
Çãàäàéìî, ÷èì âèì³ðþºòüñÿ çàðàç
óñï³õ ñóñï³ëüñòâà, êðà¿íè? Äâîìà ïîêàçíèêàìè  ð³âíåì çðîñòàííÿ åêîíîì³êè
òà ðîçì³ðàìè âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî
ïðîäóêòó. ×èì âèùèé â³äñîòîê çðîñòàííÿ åêîíîì³êè, ÷èì á³ëüøå âèðîáëÿºòüñÿ
òà ñïîæèâàºòüñÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã  òèì
êðà¿íà ââàæàºòüñÿ á³ëüø óñï³øíîþ. Àëå
öå âñå îäíî, ùî â³ðèòè, í³áè ùàñòÿ
ëþäèíè ïîõîäèòü âèêëþ÷íî â³ä ìàòåð³àëüíîãî áàãàòñòâà. Îáðàçíî êàæó÷è, ñó÷àñíå ëþäñòâî â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³
íå ¿ñòü ùîáè æèòè, à æèâå, ùîáè ¿ñòè, â
òîé ÷àñ, ÿê àïîñòîë Ïàâëî çàñòåð³ãàº:
«¯æà äëÿ ÷åðåâà, ³ ÷åðåâî äëÿ ¿æ³; àëå
Áîã çíèùèòü ³ òå ³ äðóãå» (1 Êîð. 6:13).
Ñïîæèâàííÿ ³ íàñîëîäè ñòàëè íîâèì
êóëüòîì, à ìàãàçèíè òà ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè  «õðàìàìè» öüîãî êóëüòó. Çíîâó
ëþäñòâî ïîâåðòàºòüñÿ äî òîãî ñóñï³ëüíîãî ñòàíó, êîëè ãîëîâíèì ãàñëîì äëÿ
áàãàòüîõ áóëî: «Õë³áà ³ âèäîâèù!»
Ìè, ÿê õðèñòèÿíè, ïîâèíí³ ñâ³äîìî
ïðîòèñòîÿòè öüîìó íîâ³òíüîìó ³äîëîïîêëîíñòâó, â ïåðøó ÷åðãó  â ñàìèõ
ñîá³. Ìè íå ìîæåìî ïîâí³ñòþ â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ áëàã ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó, àëå ìè íå ïîâèíí³ â³ääàâàòè
¿ì ñâîãî ñåðöÿ, áî äå ñêàðá íàø, òàì ³
ñåðöå íàøå (ïîð. Ìô. 6:21). Áóäó÷è
ä³òüìè Áîæèìè, ìè íå ïîâèíí³ ñòàâàòè
ðàáàìè ðå÷åé ³ çàäîâîëåíü, áî íå ìîæåìî, çà ñëîâîì Ñïàñèòåëÿ, îäíî÷àñíî
ñëóæèòè Áîãîâ³ òà ìàìîí³ (ïîð. Ìô.
6:24).
Õðèñòèÿíèí í³êîëè íå ïîâèíåí çàáóâàòè, ùî â³í ëèøå ïîäîðîæí³é íà ö³é
çåìë³, ÿêèé ïðÿìóº ÷åðåç òèì÷àñîâå
æèòòÿ äî æèòòÿ â³÷íîãî ó Íåáåñíîìó
Öàðñòâ³, «áî íå ìàºìî òóò ïîñò³éíîãî
ì³ñòà, àëå øóêàºìî ìàéáóòíüîãî» (ªâð.
13:14). Òîé, õòî ïîäîðîæóº, íàìàãàºòüñÿ íå îáòÿæóâàòè ñåáå
çàéâèìè ðå÷àìè.
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Â³í ïîñï³øàº äîñÿãòè ì³ñöÿ, äî ÿêîãî
ïðÿìóº, íàìàãàþ÷èñü íå çàòðèìóâàòèñÿ
â äîðîç³. ² íàâ³òü ÿêùî â³í ïàäàº 
íàìàãàºòüñÿ ÿêíàéøâèäøå ï³äâåñòèñÿ
äëÿ òîãî, ùîáè ïðîäîâæèòè ñâîþ ïóòü.
Òàê ³ íàì íàëåæèòü íå îáòÿæóâàòèñÿ
âñ³ì çåìíèì, ïàìÿòàþ÷è, ùî âîíî òèì÷àñîâå ³ ñêîðîìèíó÷å. Íàì íàëåæèòü
íàéïåðøå øóêàòè Öàðñòâà Áîæîãî ³
ïðàâäè éîãî  à âñå ³íøå Ãîñïîäü äîäàñòü íàì ïî ïîòðåá³ (ïîð. Ìô. 6:33).
«Âñå ìåí³ äîçâîëåíî  ïîâòîðþéìî ç
àïîñòîëîì Ïàâëîì,  òà íå âñå êîðèñíå;
âñå ìåí³ äîçâîëåíî, òà í³ùî íå ïîâèííî
âîëîä³òè ìíîþ» (1 Êîð. 6:12).
ßêùî ìè òàê áóäåìî ä³ÿòè  òî â³äêèíåìî ³ ïåðåìîæåìî ñó÷àñíèõ ³äîë³â, ÿê
ñâÿòèé íàø õðåñòèòåëü êíÿçü Âîëîäèìèð çðîáèâ öå ïîíàä 1000 ðîê³â òîìó.
ßê â³í ïîëèøèâ ãð³õîâíå æèòòÿ  õî÷à
áóâ ³ áàãàòèì, ³ ìîãóòí³ì âîëîäàðåì 
òàê ³ ìè, íåçâàæàþ÷è íà ñïîêóñè ñâ³òó
öüîãî, ïîâèíí³ â³ääàëÿòèñÿ â³ä ãð³õà òà
ïðàãíóòè ñâÿòîñò³, ÿêà º íå îñîáëèâîþ
â³äçíàêîþ äëÿ îáðàíèõ, àëå º ñòàíîì
áëàæåííîãî áóòòÿ ç Áîãîì, äî ÿêîãî
ïîêëèêàí³ âñ³.
Öüîãî ðîêó ìè çíîâó ñâÿòêóºìî Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñè â óìîâàõ, êîëè
Óêðà¿íñüêå Ïðàâîñëàâÿ çàëèøàºòüñÿ
ðîçä³ëåíèì. ² êîæíîìó ç íàñ  àðõ³ºðåÿì, äóõîâåíñòâó ³ ìèðÿíàì  íàëåæèòü
ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîáè öå
ðîçä³ëåííÿ ïîäîëàòè. Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â Óêðà¿í³ ïîâèííà îáºäíàòèñÿ íàâêîëî ñâîãî ïåðøîãî Ïðåñòîëó  Ïàòð³àðøîãî ïðåñòîëó Êè¿âñüêîãî. Áî òóò, ó
Êèºâ³, ñòàëîñÿ Õðåùåííÿ íàøèõ ïðåäê³â,
çâ³äñè çàñÿÿëî ñâ³òëî ºâàíãåëüñüêî¿ ïðîïîâ³ä³ äëÿ íàâêîëèøí³õ çåìåëü, ó Êèºâ³
ïðåïîäîáíèìè îòöÿìè Ïå÷åðñüêèìè
áóëî çàñâ³÷åíî ëàìïàäó ÷åðíå÷îãî ïîäâèãó, ó Êèºâ³ òèñÿ÷ó ðîê³â òîìó ïî÷àâ
áóäóâàòèñÿ ïåðøîïðåñòîëüíèé ñîáîð
Ñâÿòî¿ Ñîô³¿.
Ìè øàíóºìî ³ ïîâàæàºìî áðàòí³ ïðàâîñëàâí³ íàðîäè, áàæàºìî æèòè ç íèìè
ó ºäíîñò³ â³ðè é ìîëèòâè, ùîáè ºäèíà
Ïîì³ñíà Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà áóëà Öåðêâîþ-Ñåñòðîþ, ð³âíîþ çà
ã³äí³ñòþ ç Öåðêâàìè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîþ ³ Ìîñêîâñüêîþ, Ãðóçèíñüêîþ, Ðó-

ìóíñüêîþ é ³íøèìè. Àëå ìè íå ìîæåìî
ñïðèéíÿòè, êîëè çàì³ñòü ºäíîñò³ ó Õðèñò³
íàì õî÷óòü íàâÿçàòè ºäí³ñòü ï³ä âëàäîþ
³íîçåìíîãî ³ºðàðõà.
Íàì õî÷óòü íàâÿçàòè äóìêó, ùî âñÿêå ðîçä³ëåííÿ º çëîì. Àëå õ³áà íå ðîçä³ëÿþ÷è Ãîñïîäü ñîòâîðèâ ñâ³ò? Â³í
â³ää³ëèâ ñâ³òëî â³ä òåìðÿâè, íåáî â³ä
çåìë³, ñóøó â³ä âîä. ² ëþäèíó Â³í ñîòâîðèâ, â³ää³ëèâøè ðåáðî â³ä ÷îëîâ³êà äëÿ
ñòâîðåííÿ æ³íêè. Íîâà ñ³ìÿ çÿâëÿºòüñÿ
÷åðåç â³ää³ëåííÿ ä³òåé â³ä áàòüê³â (äèâ.
Áóò. 2:24), íîâà ëþäèíà íàðîäæóºòüñÿ ó
ñâ³ò, â³äîêðåìëþþ÷èñü â³ä ò³ëà ìàòåð³.
Òàê ³ Öåðêâà Õðèñòîâà ³ñíóº, ÿê ºäí³ñòü
ó áàãàòîìàí³òíîñò³. Áî êîæíà îêðåìà
ëþäèíà  õðàì Äóõà Ñâÿòîãî (äèâ. 1
Êîð. 3:16-17), êîæíà îêðåìà ðîäèíà 
ìàëà Öåðêâà (äèâ. Åô. 5:22-32), à ç³áðàíà â ³ìÿ Õðèñòîâå ãðîìàäà  ñï³ëüíîòà,
ñåðåä ÿêî¿ ïåðåáóâàº Ñàì Ãîñïîäü (äèâ.
Ìô. 18:19-20). Êîæíà ºïàðõ³ÿ íà ÷îë³ ç
ºïèñêîïîì  öå ì³ñöåâà Öåðêâà, íàä³ëåíà ïîâíîòîþ áëàãîäàòíèõ äàð³â Ñâÿòîãî Äóõà. À ºïàðõ³¿, ÿê³ íåñóòü ñâîº
ñëóæ³ííÿ â ìåæàõ îäí³º¿ äåðæàâè ³ îäíîãî íàðîäó, íà ï³äñòàâ³ 34 Àïîñòîëüñüêîãî ïðàâèëà ºäíàþòüñÿ â Ïîì³ñíó Öåðêâó. Â ñâîþ ÷åðãó Ïîì³ñí³ Öåðêâè çáåð³ãàþòü ºäí³ñòü Òà¿íñòâ ³ â³ðè, ÿâëÿþ÷è
ñîáîþ ºäèíå Ò³ëî Õðèñòîâå, Ãëàâà ÿêîãî  Ñàì Ãîñïîäü, à âñ³ ìè ðàçîì  ÷ëåíè
öüîãî Ò³ëà (ïîð. Ðèì. 12:4-5). Âñ³ ö³
ðîçä³ëåííÿ íå ñóïåðå÷àòü ºäíîñò³, òàê
ñàìî ÿê ³ ºäí³ñòü ó Õðèñò³ íå çàïåðå÷óº
îêðåìîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè, ðîäèíè,
ãðîìàäè, ºïàðõ³¿, Ïîì³ñíî¿ Öåðêâè.
Àïîñòîë Ïàâëî çàñâ³ä÷óº, ùî «íåìà
âæå þäåÿ, í³ ÿçè÷íèêà; í³ ðàáà, í³ â³ëüíîãî; íåìà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, í³ æ³íî÷î¿; áî
âñ³ âè  îäíî â Õðèñò³ ²ñóñ³» (Ãàë. 3:28).
Òàê, çãàäàíèõ â³äì³ííîñòåé ³ ïîä³ë³â
íåìàº ó Õðèñò³, àëå âîíè çàëèøàþòüñÿ â
ðåàëüíîñò³ æèòòÿ â³êó öüîãî. Áî º ÷îëîâ³êè é æ³íêè, º ð³çí³ íàö³¿, ð³çí³ êóëüòóðè
òà ð³çí³ ñóñï³ëüí³ ñòàíè. ² íàâ³òü ó ñàìîìó
Ò³ë³ Õðèñòîâîìó çàëèøàþòüñÿ ð³çí³ ÷ëåíè, êîæåí ç ÿêèõ âèêîíóº ñâîº, â³äì³ííå
â³ä ³íøèõ, ñëóæ³ííÿ.
Òîìó íåïðàâäîþ º ñïðîáà äåÿêèõ
íàøèõ áðàò³â ïîñòàâèòè çíàê ð³âíîñò³

ñåðïåíü, 2010
ì³æ ºäí³ñòþ Öåðêâè Õðèñòîâî¿ ³ ºäí³ñòþ
ñòðóêòóðè ïåâíîãî Ïàòð³àðõàòó, à
çâ³ëüíåííÿ â³ä âëàäè çàêîðäîííîãî
³ºðàðõà íàçèâàòè «â³ää³ëåííÿì â³ä Öåðêâè Õðèñòîâî¿».
Íàì äîð³êàþòü, ùî çáèðàº íàñ ðàçîì ³ ºäíàº íå ëþáîâ äî Áîãà ³ áëèæí³õ,
äî ð³äíî¿ Öåðêâè ³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à íåíàâèñòü ³ çëîáà, áàæàííÿ éòè
«ñò³íêà íà ñò³íêó». Ìàºìî çàïåðå÷èòè
öå íå ñò³ëüêè ñëîâàìè, ñê³ëüêè ñàìèì
ñâî¿ì æèòòÿì. Òâîð³ìî äîáðî âñ³ì, à
íàéá³ëüøå  ñâî¿ì çà â³ðîþ (äèâ. Ãàë.
6:10), ïðàâîñëàâíèì áðàòàì ³ ñåñòðàì,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, äî ÿêîãî Ïàòð³àðõàòó âîíè íàëåæàòü. Êîëè íàñ ïðîêëèíàþòü  áëàãîñëîâëÿéìî, êîëè íàì
÷èíÿòü çëî  òâîð³ìî äîáðî, êîëè íàñ
íåíàâèäÿòü  ìîë³ìîñü çà ñóïðîòèâíèê³â (ïîð. Ëê. 6:27-28). «Áî ãí³â ëþäèíè íå îòâîðèòü ïðàâäè Áîæî¿» (ßê.
1:20), ³ íàì íàëåæèòü íå áóòè ïåðåìîæåíèìè çëîì, à ïåðåìàãàòè çëî äîáðîì ³ ëþáîâþ (äèâ. Ðèì. 12:21).
Òîæ â ºäíîñò³ ëþáîâ³ é ìèðó áóäóéìî Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò  ïðàâäèâó
Ïîì³ñíó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó íàøîãî
íàðîäó! Ïàìÿòàéìî ïðî òå, ùî íàéãîëîâí³øå  íå ò³ëüêè â³ðèòè â Áîãà ³
íàëåæàòè äî Öåðêâè, àëå é æèòè â³ðîþ
òà áóòè ä³ÿëüíèì ÷ëåíîì ñòàäà Õðèñòîâîãî. ßê âåëèêèé íàø Õðåñòèòåëü
êíÿçü Âîëîäèìèð â³äêèíóâ ³äîë³â òà
íàâåðíóâñÿ âñ³ì ñåðöåì äî Áîãà, òàê ³
ìè ìàºìî â³äêèäàòè ³äîë³â ñó÷àñíîñò³,
ïàìÿòàþ÷è, ùî æèâåìî â öüîìó ñâ³ò³
íå äëÿ äîñÿãíåííÿ çàäîâîëåíü, à äëÿ
òîãî, ùîáè øëÿõîì íåñåííÿ ñâîãî
õðåñòà äîñÿãòè ñïàñ³ííÿ ³ Öàðñòâà Íåáåñíîãî!
Íåõàé Áîæå áëàãîñëîâåííÿ ïåðåáóâàº íàä Óêðà¿íîþ, íàä Óêðà¿íñüêîþ
Öåðêâîþ ³ íàä êîæíèì ç íàñ!
«ªäèíîìó Ïðåìóäðîìó Áîãó, Ñïàñèòåëþ íàøîìó ÷åðåç ²ñóñà Õðèñòà
Ãîñïîäà íàøîãî, ñëàâà ³ âåëè÷, ñèëà ³
âëàäà ïåðåä â³êàìè, íèí³ ³ íà âñ³ â³êè.
Àì³íü» (²óäè, 1:25).
Ô²ËÀÐÅÒ,
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè
28 ëèïíÿ 2010 ð.

Ó ìîíàñòèð³ íà Êîçàöüêèõ Ìîãèëàõ â³äáóëîñü
óðî÷èñòå ùîð³÷íå âøàíóâàííÿ ïàìÿò³ óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â

6 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó  ó Íåä³ëþ âñ³õ ñâÿòèõ çåìë³
Óêðà¿íñüêî¿, ó Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüêîìó ìîíàñòèð³ íà Êîçàöüêèõ Ìîãèëàõ â³äáóëîñü óðî÷èñòå ùîð³÷íå âøàíóâàííÿ ïàìÿò³ óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â òà ñåëÿí, ÿê³ çàãèíóëè â áèòâ³ ï³ä
Áåðåñòå÷êîì ó 1651 ðîö³. Â³äâ³äàòè Êîçàöüê³ ìîãèëè òà
ïîìîëèòèñü çà äóø³ ñïî÷èëèõ âî¿í³â ïðèáóâ Ñâÿò³éøèé
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò.
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò î÷îëèâ Áîæåñòâåííó Ë³òóðã³þ òà ïàíàõèäó ï³ä â³äêðèòèì íåáîì íà âåëè÷í³é ïàïåðò³
ïåðåä õðàìîì, éîìó ñï³âñëóæèëè ìèòðîïîëèò ÏåðåÿñëàâÕìåëüíèöüêèé ³ Áîðèñï³ëüñüêèé Äèìèòð³é, ìèòðîïîëèò
Ð³âíåíñüêèé i Îñòðîçüêèé ªâñåâ³é, àðõ³ºïèñêîï Òåðíîï-

³ëüñüêèé ³ Êðåìåíåöüêèé ²îâ, àðõ³ºïèñêîï Çàïîð³çüêèé ³
Ìåë³òîïîëüñüêèé Ãðèãîð³é, àðõ³ºïèñêîï ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé ³ Ãàëèöüêèé ²îàñàô, àðõ³ºïèñêîï Ëóöüêèé ³ Âîëèíñüêèé
Ìèõà¿ë, àðõ³ºïèñêîï ×åðêàñüêèé ³ ×èãèðèíñüêèé ²îàí, ºïèñêîï Â³ííèöüêèé ³ Áðàöëàâñüêèé Îíóôð³é, ºïèñêîï Òåðíîï³ëüñüêèé ³ Áó÷àöüêèé Íåñòîð, ºïèñêîï ×åðí³ã³âñüêèé ³
Í³æèíñüêèé ²ëàð³îí, íàì³ñíèê ìîíàñòèðÿ àðõ³ì. Îëåêñ³é
(Ìåíçàòþê) òà äóõîâåíñòâî Ð³âíåíñüêî¿ ºïàðõ³¿.
Ï³ñëÿ Áîãîñëóæ³ííÿ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ âèãîëîñèâ ïðîïîâ³äü.
Óðî÷èñòîñò³ çàâåðøèëèñü õðåñíîþ õîäîþ ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàìÿòíèêà ïîëåãëèì âî¿íàì.
Àíäð³é ÃÎËÎÂÊÎÂ.

ñåðïåíü, 2010

Ò²ÍÜ

(Ïóáë³öèñòè÷í³ ðîçäóìè)

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Ô²ËÎÔÅß

Íåùîäàâí³é ïðè¿çä Âñå- ðîì Ìèõà¿ëîì III ³ êíÿçåì êè¿ëåíñüêîãî ïàòð³àðõà Âàðôî- âñüêèì Àñêîëüäîì áóëà óêëîì³ÿ íà 1020-ð³÷÷ÿ Õðå- ëàäåíà ìèðíà óãîäà ³, ÿê
ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, íà ÿêå ñòâåðäæóâàâ Âåíåö³àíñüêèé
çàïðîñèâ ó 2008 ðîö³ ïðå- õðîí³ñò ²îàíí Äèÿêîí, êè¿ç è ä å í ò Ó ê ð à ¿ í è Â ³ ê ò î ð âñüêèé êíÿçü ïîâåðíóâñÿ â
Þùåíêî, íàäçâè÷àéíî íà- Êè¿âñüêó Ðóñü ç òð³óìôîì.
ñòîðîæèëî Ìîñêâó. Îñîá- Àñêîëüäà é ÷àñòèíó éîãî äðóëèâî ñòóðáóâàëà Ìîñêîâñü- æèííèê³â îõðåñòèëè. Êíÿçü
êèé ïàòð³àðõàò ³ Êðåìëü äàâ- ïðè îõðåùåí³ îòðèìàâ ³ìÿ
íÿ ìð³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðî- Ìèêîëè. Òîä³ æ ïàòð³àðõîì
äó âò³ëèòè â æèòòÿ ³äåþ ïðî Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì áóëà
ºäèíó Ïîì³ñíó öåðêâó. Ñàìå ñòâîðåíà íîâà ìèòðîïîë³ÿ ³
íà òàêå áëàãîñëîâåííÿ Âñå- äî Êèºâà ïðèáóâ ºïèñêîï
ëåíñüêîãî ïàòð³àðõà Âàðôî- Ìèõà¿ë, ïåðøèé î÷³ëüíèê
ëîì³ÿ ³ ñïîä³âàâñÿ ïðåçè- Ðóñüêî¿ öåðêâè.
äåíò Â³êòîð Þùåíêî, êîðèÓ öüîìó âèïàäêó ç ³ñòîð³¿
ñòóþ÷èñü þâ³ëåºì Õðåùåí- Ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà âèïàëî á
íÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ - Óêðà¿íè. ² ùå á³ëüøå ðàíí³õ ³ñòîðè÷íèõ
çîâñ³ì çá³ñèëî Ìîñêâó ³ ñòîð³íîê, íà ÿêèõ óæå á íå
Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò, âèñâ³òëþâàâñÿ á ïîíàä ÷îòèêîëè íà ÷åñòü ïðè¿çäó Âñå- ðèñòàë³òí³é ïåð³îä ³ñíóâàííÿ
ëåíñüêîãî ïàòð³àðõàòó íà Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè äî ïîÿâè
êè¿âñüêèõ ãàñëàõ ÷èòàëîñÿ: ïåðøîãî Ìîñêîâñüêîãî óëóÓêðà¿íà - ïðàâîíàñòóïíèöÿ ñó - Ìîñêîâñüêîãî êíÿç³âÊè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Êðåìëü íå- ñòâà(1270 ð³ê), ÿêèé íàðîãàéíî âçÿâñÿ çà ïðîóêðà¿- äèâñÿ íà ñâ³ò ç áëàãîñëîâåíí ñ ü ê î ã î ï ð å ç è ä å í ò à Â . íÿ çîëîòîîðäèíö³â. Êðåìëü
Þùåíêà, ÿê íèí³ áåðåòüñÿ ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ äîçà Î. Ëóêàøåíêà ÷è â÷îðà çà ñèòü êîíêðåòíå çàâäàííÿ:
Ïðåçèäåíòà Êèðãèç³¿ Êóð- ÿêùî óêðà¿íñüêèé ïðåçèäåíò
ìàíáåêà Áàê³ºâà. Êðåìëü Â³êòîð Þùåíêî íå áóäå ïîïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ çàâ- âàëåíèé, òî Ìîñêîâñüêà ïàòäàííÿ: áóäü-ÿêîþ ö³íîþ ð³àðõ³ÿ âèòðàòèòü íå ò³ëüêè
ïîâàëèòè óêðà¿íñüêîãî ïðå- ÷àñòèíó «ñâîº¿ ³ñòîð³¿», àëå é
çèäåíòà ³ íà «òðîí» ïðèâåñ- óêðà¿íñüê³ äóø³, (íàéá³ëüøó
òè «ðàáîëºïíîãî êåðìàíè÷à ïðàâîñëàâíó ïàñòâó íà òåðè³ õîëîïà Êðåìëÿ».
òîð³¿ ÑÍÄ), à é âåëèê³ óêÑòðèâîæèâñÿ ³ Ìîñêîâñü- ðà¿íñüê³ ãðîø³, ÿê³ éäóòü ç
êèé ïàòð³àðõàò, ÿêèé íå Êèºâà äî Ìîñêîâñüêî¿ öåðêò³ëüêè ó òàêîìó âèïàäêó âòðà- âè ³ íå ëèøå íà öåðêîâí³
òèâ áè íàéá³ëüøó ìèòðîïî- îáëàäóíêè (ðèçè, ñâ³÷êè,
ë³þ ó ñâîºìó âîëîä³íí³, ³ â ï³äñâ³÷íèêè, ÿêèõ í³áèòî íå
ïðàâîñëàâíîìó ñâ³ò³ çÿâè- ìîæíà âèãîòîâëÿòè â Óêðà¿í³),
ëàñÿ á íà ñâ³ò îäíà ç íàéá- à é íà äîðîã³ àâòîìàøèíè,
³ëüøèõ ºâðîïåéñüêèõ ñàìî- ãîäèííèêè ñàìîãî ïàòð³àðõà
ñò³éíèõ ìèòðîïîë³é áåçïî- Êèðèëà ³ éîãî ñâèòè.
ñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàí³é
Ïîäåéêóþòü, ùî ÌîñÂñåëåíñüêîìó ïàòð³àðõàòó. êîâñüêèé ïàòð³àðõàò ãîòóâàâ
Â Óêðà¿í³ çàïàíóâàëà á ³ñòî- íàâ³òü 6-òó âñåìîñêîâñüêó
ðè÷íà ïðàâäà, ÿêà óïðîäîâæ àíàôåìó ïðåçèäåíòó Þùåíáàãàòüîõ ñòîë³òü ñâ³äîìî ïå- êó, ÿêèé ï³äãðèìóº «ðîçêîëüðåêðó÷óâàëàñÿ Ìîñêâîþ ³ íèê³â» â îñîá³ ñâÿò³éøîãî ïàòøòó÷íî ïðèâÿçóâàëàñÿ äî ð³àðõà Ô³ëàðåòà ÓÏÖ ÊÏ. Õî÷à
âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ ïðî õðåùåí- âåñü ñâ³ò áà÷èâ, ùî çà Â³êòîíÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Áî æ çà- ðà Þùåíêà (÷îãî íå ñêàæåø
ãàëüíî â³äîìî, ùî Ïåðøå ïðî ñüîãîäí³øí³é äåíü) óñ³
õðåùåííÿ Ðóñ³ â³äáóëîñÿ ùå êîíôåñ³¿ â Óêðà¿í³ áóëè îäíàó 860 ðîö³ (äèâèñü ïðàöþ Ì. êîâî ð³âí³ ³ í³êîìó îñîáëèâî
Áðàé÷åâñüêîãî «Àñêîëüä - íå â³ääàâàëîñÿ ïåðåâàã. Ìîñöàð êè¿âñüêèé»), êîëè áóëà êîâñüêà ìèòðîïîë³ÿ ç³ ñâîº¿
âçÿòà
â îáëîãó
ñòîëèöÿ âîë³,
÷è çà âêàç³âêàìè ÊðåìÓêðà¿íà
- ïîáîæíèé
êðàé
Â³çàíò³¿ - Êîíñòàíòèíîïîëü. ëÿ, ÷àñòî ñàìà ³ãíîðóâàëà ïðåÒîãî æ ðîêó ì³æ ³ìïåðàòî- çèäåíòñüê³ ç³áðàííÿ ï³ä ÷àñ

äåðæàâíèõ çàõîä³â, àáè ñòâîðèòè êàðòèíó, ùî íå âîíè, à
¿õ ³ãíîðóº ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî.
Íèí³, ï³ä ÷àñ òðåòüîãî ïðèøåñòÿ ïàòð³àðõà Êèðèëà â Óêðà¿íó ç éîãî ïîë³òè÷íèìè
ïðîïîâ³äÿìè óñ³ì íàì ñòàëî
çðîçóì³ëî, ùî Êðåìëü çíîâó
âäàâñÿ äî íàäóìàíîãî ìîñêîâñüêèìè ³äåîëîãàìè êîìïëåêñó Ïñêîâñüêîãî ñòàðöÿ
Ô³ëîôåÿ ïðî «Òðåò³é Ðèì»,
òîáòî íåãàéíó ïîáóäîâó «ðóññêîãî ì³ðà», ÿêîãî áåç Óêðà¿íè íå çáóäóºø, ÿê ³ â³äðîäæåííÿ ÷åðãîâî¿ Ìîñêîâñüêî¿
³ìïåð³¿ ï³ä êîäîâîþ íàçâîþ
«ðóññê³é ì³ð». Ñóäÿ÷è ç ïðîïîâ³äåé ïàñòèðÿ, éîãî ãîëîâíà ìåòà «ïîñòðî¿òü» òàêè òîé
ºäèíèé «ðóññê³é ì³ð» ç ºäèíîþ öåðêâîþ, ºäèíèì íàðîäîì, ºäèíîþ äåðæàâîþ ³ ºäèíèì áîãîóãîäíèì ÿçèêîì
(Ìîñêîâñüêà öåðêâà çàïåðå÷óº ³ñíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ³ íå ââàæàº ¿¿ öåðêîâíîþ - Î×.)òà ãàðÿ÷èì çàõèñòîì ºäèíîâ³ðö³â íà âñ³õ òî÷êàõ ìàéáóòíüîãî «ðóññêîãî
ì³ðà», äå á ºäèíîâ³ðö³ â³ääàâàëè á ïåðåä÷àñíî Áîãîâ³
äóøó, ÿêùî òîãî ïîòðåáóâàòèìå Ìîñêîâñüêà öåðêâà ³
ïîìèðàòè ç ÷åñòþ, ã³äí³ñòþ
çàõèùàþ÷è «ºä³ííóþ Ñâÿòóþ
Ðóñü» ï³ä á³ëüø êîíêðåòíîþ
íà òîé ÷àñ óæå íàçâîþ.
Õî÷à ÿê ðîç³áðàòèñÿ,
(çðîáëþ êîðîòêèé â³äñòóï),
òî ñòàðåöü Ô³ëîôåé çîâñ³ì
íå çàêëèêàâ òîãî÷àñíó Ìîñêîâ³þ äî ã³òëåð³âñüêîãî «uber
alles», ÷èì çàðàç â Óêðà¿í³
çàéìàºòüñÿ ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõ Êèðèëî, ãîòóþ÷è ôóíäàìåíò ï³ä «ðóññê³é ì³ð». Ñòàðåöü Ô³ëîôåé ïðîñòî çâåðòàâñÿ äî Ìîñêîâñüêîãî êíÿçÿ
ïîê³í÷èòè ç ìîñêîâñüêîþ ñàäîìîþ ³ ãîìîðîþ (ìóæîëîçòâîì) ó öåðêâàõ ³ çàêëèêàâ äî
ïîêàÿííÿ ãð³øíèê³â, ÷èñòîòè
ò³ëà ³ äóø³ óñ³õ ïðàâîñëàâíèõ, îñê³ëüêè òîä³ öåðêâîþ
ïåðåäáà÷àâñÿ í³áèòî ÷åðãîâèé ê³íåöü ñâ³òó. Â óñ³õ ñïèñêàõ, ÿê³ ä³éøëè äî íàøèõ äí³â,
áà÷èìî, ùî â ïîñëàíí³ äî
êíÿçÿ Âàñèë³ÿ éäåòüñÿ ïðî:
«èñïðàâëåíèå êðåñòíîãî çíàìåíèÿ è î ñîäîìñêîì áëóäå». Õòî ÷èòàâ ïîñëàííÿ Ô³ëî-
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ôåÿ, òî ïîì³òèâ, ùî éîãî
áîðîòüáà çà ÷èñòîòó äóø,
áîðîòüáà ç ïåäîô³ë³ºþ ó öåðêâàõ òóðáóâàëà ñòàðöÿ
á³ëüøå, àí³æ «â÷åííÿ» ÷è
«êîíöåïö³ÿ» ïðî Òðåò³é Ðèì.
Ñòàðåöü Ïñêîâñüêîãî ìîíàñòèðÿ ïèñàâ Âàñèë³þ III: «Íå
óïîâàé íà çëàòî è áîãàòñòâî
è ñëàâó, âñÿ áî ñèÿ çäå ñîáðàíà è íà çåìëè çäå îñòàíóòñÿ». ×îãî íå ñêàæåø ïðî
ïàòð³àðõà Êèðèëà. Õî÷ ò³íü
Ô³ëîôåÿ ñòî¿òü çà éîãî ïëå÷èìà, àëå çîëîò³ ãîäèííèêè
íà ðóêàõ ïàòð³àðõà ³ äîðîãà
àâòîìîá³ëüíà ðîçê³ø, ùî ñóïðîâîäæóº éîãî, çàñâ³ä÷óþòü,
ùî çàñòåðåæåííÿ Ïñêîâñüêîãî ñòàðöÿ íå ñòàëà íàóêîþ
äëÿ ìîñêîâñüêîãî ïîïà-îë³ãàðõà, êîëèøíüîãî ñï³âðîá³òíèêà ÊÄÁ ïàíà Ãóíäÿºâà.
Ç ïîñëàííÿ äî ìîñêîâñüêîãî êíÿçÿ ñòàðåöü Ô³ëîôåé
ó ñëîâîñïîëó÷åííÿ «Òðåò³é
Ðèì» âêëàäàâ òðîõè ³íøå ïîíÿòòÿ, àí³æ ï³çí³øå ìîñêîâñüê³ ³äåîëîãè. Â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî Ðèì çàãèíóâ, áî
ìîðàëüíî ðîçêëàâñÿ ³ çàñòåð³ãàâ â³ä öüîãî Ìîñêîâñüêó
öåðêâó. Ìîñêîâñüê³ æ ³äåîëîãè ÷åðåç òðèñòà ðîê³â âçÿëè îêðåì³ ñëîâà Ô³ëîôåÿ ³
ïîäàëè ìîñêîâñüêîìó ñâ³òîâ³,
ÿê ³ìïåðäîêòðèíó Ìîñêîâ³¿.
Ê³íöÿ ñâ³òó ó ò³ äàëåê³ ðîêè, â
ÿê³ æèâ Ô³ëîôåé, íå â³äáóëîñÿ, ³ Ô³ëîôåé äóæå øâèäêî
áóâ çàáóòèé.
Ìèíóëî ìàéæå 300 ðîê³â
ç äíÿ éîãî ïîñëàííÿ äî êíÿçÿ
Âàñèë³ÿ ²âàíîâè÷à çàìàÿ÷³ëî
íà ñâ³òñüêî-ðåë³ã³éíîìó îáð³¿
âäðóãå: ó 1846 ðîö³ ó «Äîïîëíåíèè ê Àêòàì Èñòîðè÷åñêèì» (òîì 1), íàäðóêîâàíå ïîñëàííÿ äüÿêó Ìóíåõ³íó
- Ìèñþð³, â ÿêîìó çíîâó
ñïëèâëî íà ïîâåðõíþ ³ìÿ
Ô³ëîôåÿ. Íàéá³ëüø àêòèâíî
öå Ïîñëàííÿ ïî÷àëî îáãîâîðþâàòèñÿ â ê³íö³ 50-õ ³ 60-õ
ðîê³â ïîçà ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
óæå â «Ïðàâîñëàâíîì Ñîáåñåäíèêå». Ñàìå ö³ ïóáë³êàö³¿
ïðèâåðíóëè óâàãó ìîñêîâñüêèõ ³ñòîðèê³â. Çîêðåìà, ïðîôåñîð³â Ì. Ñîëîâéîâà, Å. Ãîëóá³íñüêîãî, Ï. Ï³ðë³íãà, Â.
Î. Êëþ÷åâñüêîãî òà îòöÿ Í³êîëàºâñüêîãî. 15-òè ðÿäêîâå
«â÷åííÿ» Ô³ëîôåÿ ïåðåòâîðèëîñÿ, çàâäÿêè âèäàòí³é
ïðîôåñóð³ òîãî ÷àñó, ó ïðî³ìïåðñüêó êîíöåïö³þ
ïðî Òðåò³é Ðèì. Ìð³þ
ïðî áåçìåæíó ³ìïåð³þ, ÿêà îõîïëþº ëåäü
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íå âåñü ñâ³ò ³ ï³äêîðåííÿ áàãàòî÷èñåëüíèõ òåðèòîð³é ³ íàðîä³â.
Ó ìåíòàëüíîñò³ ìîñêîâ³òà
öÿ êîíöåïö³ÿ ñòàëà îñíîâîþ
îñíîâ ìàéáóòíüî¿ ³ìïåðñüêî¿
ïîë³òèêè. Ïîñëàííÿ Ô³ëîôåÿ
ïðî Òðåò³é Ðèì ï³äõîïèëè
ïîåòè, ïóáë³öèñòè, öåðêîâí³
³ºðàðõè. Âîíî ïî÷àëî îáðîñòàòè âèãàäêàìè, âñ³ëÿêèìè
äîìèñëàìè, íàïèñàííÿì
«ïðàâäîïîä³áíèõ» ëåãåíä.
Áðàâóðí³ ìàðø³ Ô³ëîôåÿ çàçâó÷àëè íà âåñü «ðóññê³é ì³ð».
Ñîëîäê³ çâóêè ³äåîëîã³÷íî¿
³ìïåðñüêî¿ ìóçèêè ñòàðöÿ
çàïàäàëè ãëèáîêî â äóøó êîæíîãî ìîñêîâñüêîãî ïàòð³îòà.
Çâó÷àòü âîíè ñîëîäêàâî ³ ñüîãîäí³. ßñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì
öüîãî º ïðîïîâ³ä³ ìîñêîâñüêîãî êðàñíîáàÿ â Óêðà¿í³,
ÿêèì º ïàòð³àðõ Êèðèëî. Ö³
ïðîïîâ³ä³ ëóíàþòü íà óçáåðåææ³ ×îðíîãî ìîðÿ (Îäåñà), ïðèäí³ïðîâñüêèõ êðó÷àõ
(Äí³ïðîïåòðîâñüê, Êè¿â).
Íà ïåðøèé ïîãëÿä ïàòð³àðõ Êèðèëî í³áè íàñë³äóº
ñòàðöÿ Ô³ëîôåÿ ( íà ñëîâàõ)
³ çàêëèêàº é óñ³õ ìèðÿí äî
ñêðîìíîñò³, ÷èñòîòè äóø³, àëå
íàñïðàâä³ çà éîãî «ãàðíèìè»
ñëîâåñàìè âèñ³âàºòüñÿ ó ò³ æ
äóø³ ³ çåðíî íåïðàâäè, ïîë³òèêè. À îòæå, àìîðàëüíîñò³.
Çàáëóäë³ â³âö³ ç Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó (óêðà¿íñüêà
ìèòðîïîë³ÿ) â Óêðà¿í³ ï³ä ÷àñ
êîæíîãî â³çèòó ìîñêîâñüêîãî íàéãîëîâí³øîãî ïîïà
ï³ñëÿ òàêîãî ìåäîâîãî ïîòîêó ïðîïîâ³äåé ãîòîâ³ ö³ëóâàòè íå ëèøå ïðèìÿò³ àâòîìîá³ëüíèìè øèíàìè òðàâè, à é
¿ñòè ¿¿. ßê áà÷èìî, ñòàðó íîâó
êîíöåïö³þ ç ïåðåêðó÷åíèì
êîìïëåêñîì Ïñêîâñüêîãî
ñòàðöÿ íèí³ îñâ³æèâ ó ïàìÿò³
áàãàòüîõ ïàòð³àðõ Êèðèëî ³
âçÿâ ¯¯ íà îçáðîºííÿ, ÿêó
âì³ëî çàñòîñîâóº ïåðåä
ñâîºþ óêðà¿íñüêîþ ïàñòâîþ,
ùî õîäèòü äî éîãî ìîñêîâñüêîãî ô³ë³àëó - ìèòðîïîë³¿. Óñ³
âèñòóïè ³ ïðîïîâ³ä³ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà Êèðèëà, à òàêîæ ðàáîë³ïñòâî ðàáà Ìîñêîâñüêîãî ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà Ñàáàäàíà, º øâèäøå ïîë³òè÷íèìè, à íå ðåë³ã³éíèìè, ñâÿòèìè, áåçãð³øíèìè. Ó ïðîïîâ³äÿõ Ìîñêîâñüêîãî ïàñòèðÿ íà äí³ïðîâñüê³é
êðó÷³ ðàïòîì âèïàäàþòü ñëîâà Êè¿âñüêà Ðóñü, Êè¿âñüêèé
êíÿçü Âîëîäèìèð, à ïîñò³éíî
âèãîëîøóºòüñÿ ïðîñòî Ðóñü,
ïðîñòî êíÿçü. Â³ä÷óâàºòå, ÿê

Ìîñêîâñüêà öåðêâà ï³äòðèìóº äåðæàâíó ïîë³òèêó Êðåìëÿ â ³äåîëîã³÷íîìó ïëàí³.
Òðîõè ³ñòîð³¿. Òðîõè â÷îðàøíüîãî äíÿ, ùîá êðàùå
çðîçóì³òè - ñüîãîäí³øíèé.
Âåëè÷ Âåëèêîãî Ðèìó íå äàâàâ ñïîêîþ íå ëèøå Ìîñêîâ³¿. Ïåðåä ïî÷àòêîì Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿
â³éíè
ïðèâèä
ïñêîâñüêîãî Ô³ëîôåÿ çàáð³â
³ íà Àïåíí³íè. Êîíöåïö³ÿ ïðî
Òðåò³é Ðèì îæèëà â ñåðöÿõ
³òàë³éñüêèõ ïàòð³îò³â. Âîíà
æèëà â ãîëîâàõ ³ ñåðöÿõ ³òàë³éñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. «Ó÷åííÿ»
Ô³ëîôåÿ, íàâ³òü íå â³äàþ÷è
ïðî éîãî ³ñòîðè÷íå áóòòÿ ó
Ïñêîâ³ ó äàëåêîìó ñòîð³÷÷³
íàøî¿ åðè, ²òàë³ÿ é ñîá³ ï³äõîïèëà ³äåþ ïðî Òðåò³é Ðèì íà
òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî Ðèìó,
ÿêà , âî÷åâèäü, ìàëà íà öå
á³ëüøå ìîðàëüíèõ ïðàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñòîðè÷í³ ôàêòè. Öå, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
áóëî çíà÷íî ïðèðîäí³øå,
àí³æ «ãóòîðèòè» ïðî öå Ìîñêîâ³¿ ç ¿¿ íàäóìàíîþ ³äåºþ,
ÿêó Ìîñêîâñüêèé ³ìïåð³àë³çì
ïðèïèñàâ ñòàðöþ Ô³ëîôåþ,
ÿê ëåäü íå îñíîâîïîëîæíèêó ìîñêîâñüêîãî ³ìïåð³àë³çìó. Çà ðåàë³çàö³þ òåîð³¿ ïðî
áóä³âíèöòâî Òðåòüîãî Ðèìó
ïîëóìÿíî âçÿâñÿ ³òàë³éñüêèé
ïàòð³îò Äæóçåïïå Ìàäç³í³.
Â³í ðîçïî÷àâ àêòèâíó ïðîïàãàíäó ³äå¿ ðåñïóáë³êàíñüêîãî Òðåòüîãî Ðèìó ï³ä ÷àñ îáºäíàííÿ óñ³õ çåìåëü ²òàë³¿.
Öþ ³äåþ ï³äõîïèâ ³ äó÷å Áåí³òî Ìóññîë³í³. Áóäóþ÷è ôàøèñòñüêó ²òàë³þ, â³í â óñ³õ
ñâî¿ ïðîìîâàõ íàãîëîøóâàâ
íà ñòâîðåíí³ «Òðåòüîãî
Ðèìó», ÿê íèí³ ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êèðèëî íàãîëîøóº
íà ïîáóäîâ³ «ðóññêîãî ì³ðà».
Ó ìàëî îá³çíàíîãî ÷èòà÷à
âèíèêíå çàêîíîì³ðíå çàïèòàííÿ : «À êîëè æ áóâ Äðóãèé
Ðèì, ÿêùî ï³ñëÿ Ïåðøîãî âñ³
ãîâîðÿòü ÷îìóñü ò³ëüêè ïðî
Òðåò³é?». Ðîçêâ³ò ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó, éîãî öèâ³ë³çàö³ÿ, âèñîêèé ð³âåíü êóëüòóðè, íåçì³ðÿí³ ðîçì³ðè òåðèòîð³é, âåëè÷åçí³ äîñÿãíåííÿ
â ðîìàí³çàö³¿ ñâ³òó, ïîðîäèëè â áàãàòüîõ íàðîä³â
çàçäð³ñòü. Áàãàòî äåðæàâ
ìð³ÿëè ïðî ñòâîðåííÿ ïîðÿäêó òàêîãî, ÿê ó äðåâíüîìó
Ðèì³. Ìð³ÿ ïðî ºäèíó ³ â³÷íó
³ìïåð³þ é äàëà ïîøòîâõ äî
íîâèõ äåðæàâíèõ çàâäàíü,
íîâî¿ äåðæàâíî¿ ìåòè. Ï³ñëÿ
ïàä³ííÿ Ðèìó ÿçè÷íèê³â íàðîäèëàñÿ ³äåÿ íîâî¿ õðèñòè-

ÿíñüêî¿
³ìïåð³¿.
Îêð³ì
ñâ³òñüêèõ, çåìíèõ ïðîáëåì,
ÿê³ ïîòð³áíî áóëî íàãàëüíî
ðîçâÿçàòè ³ çì³öíèòè, áóëè
ïîñòàâëåí³
çàâäàííÿ
ðåë³ã³éí³: ³ çàì³ñòü îäíîãî
öåçàðÿ ìàòè äâîõ - ñâ³òñüêîãî ³ äóõîâíîãî, ùî çàðàç
â³äáóâàºòüñÿ ³ â Ìîñêâ³ ïðè
ïðàâë³íí³ Ïóò³íà-Ìåäâºäºâà
(öàð³) ³ ïàòð³àðõîâ³ Ìîñêîâñüêîìó Êèðèëîâ³(ïàòð³àðõ).
Ñàìå òîä³, î÷åâèäíî, ³ çÿâèâñÿ íà ñâ³ò êàðèêàòóðíèé
äâîãëàâèé îðåë, ÿêîãî â ïðèðîä³ íàñïðàâä³ íå ³ñíóº, ÿêùî
â³í, çâ³ñíî, íå ÷îðíîáèëüñüêèé ìóòàíò. Íå ³ñíóº, àëå ñèìâîë³çóº ñàìå ïîäâ³éíó âëàäó:
â³ääçåðêàëþº öàðñòâî íåáåñíå íà çåìë³. À â äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó: «ðóññê³é
ì³ð» íà îáøèðíèõ ïðîñòîðàõ
ªâðîïè é Àç³¿, â ñòîðîíè ÿêèõ
³ ïîñò³éíî çàçèðàº äâîãëàâèé.
Ó ò³ äàëåê³ ðîêè âèíèêëî
ïèòàííÿ, êîìó æ íàëåæèòü
ñïàäêîºìí³ñòü Äðåâíüîãî
Ðèìó, ÿê íèí³ ñïàäêîºìí³ñòü
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Â³êòîð Þùåíêî ìàâ òâåðäå ïåðåêîíàííÿ,
ÿê ³ñòîðè÷íèé ôàêò, ùî ïðàâîíàñòóïíèöåþ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³,
áåçïåðå÷íî, º ïðàâîñëàâíà
Óêðà¿íà, íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿
â³äáóëîñÿ Õðåùåííÿ. ² íå
ò³ëüêè â 988 ðîö³ çà ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. ßê ÿ âæå çàçíà÷àâ ç
íàøî¿ ³ñòîð³¿ â³äîìî, ùî ïåðøà äîêóìåíòàëüíà çãàäêà ïðî
Êè¿âñüêó Ðóñü çóñòð³÷àºòüñÿ ó
Áåðòèíñüê³é õðîí³ö³. À öå 839
ð³ê. ª é çíà÷íî ñòàð³øà çãàäêà ö³º¿ íàçâè Ðóñü ³ â ïðàö³
Àðèñòîòåëÿ, â éîãî ñõîë³ÿõ.
Àëå íà òîé ÷àñ âñå öå ñòîñóâàëîñÿ âèêëþ÷íî ðóñè÷³â-óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàëè íà
òåðèòîð³¿ ñüîãîäí³øíüî¿ Óêðà¿íè, à òî÷í³øå - íà ÷àñòèí³
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ñàìå êè¿âñüêèé êíÿçü Àñêîëüä óêëàâ
÷è íå ïåðøó óãîäó ç Â³çàíò³ºþ, ïðèéíÿâ õðèñòèÿíñòâî ³
öèì ñàìèì óòâåðäèâ äåðæàâí³ñòü Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Çâè÷àéíî, òàêà «³ñòîð³ÿ» äî ÿêî¿
äîêîïóâàâñÿ
ïðåçèäåíò
Â³êòîð Þùåíêî ç ðåàë³çàö³ºþ ºäèíî¿ Ïîì³ñíî¿ öåðêâè
â Óêðà¿í³, ÿêà º ñïàäêîºìíèöåþ êíÿç³â êè¿âñüêèõ, ãàëèöüêèõ, âîëèíñüêèõ, ïðèéøëàñÿ
íå äî ñìàêó ³ íå äî äâîðó
ñó÷àñíèõ
ìîñêîâñüêèõ
öàðüê³â. Âñå öå í³ÿê íå âïèñóâàëîñÿ â ëåãåíäó ÷è ì³ô ³
ïðî êîëèñêó ç òðüîìà áðàòà-

ñåðïåíü, 2010
ìè. Äî Ìîñêâè ùå ïîòð³áíî
áóëî éòè ³ñòîð³¿ á³ëüøå, àí³æ
500 ðîê³â â³ä ïî÷àòêó «Ðóñüêî¿ åðè». Àëå îñê³ëüêè Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äàòóºòüñÿ îô³ö³éíî âñå æ 988 ðîêîì,
òî ñüîãîäí³ öå äèñêóñ³éíå ïèòàííÿ ïðî Ïåðøå õðåùåííÿ
Ðóñ³ íå âõîäèòü â òåìó íàøî¿
ðîçïîâ³ä³ ïðî Òðåò³é Ðèì ³
Òðåòº «ïðèøåñòÿ» ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà Êèðèëà â Óêðà¿íó.
Ïîâåðíåìîñÿ äî ñòàðöÿ
Ô³ëîìåÿ ³ ïîáà÷èìî, ÿê óñå â
³ñòîð³¿ ÷àñ â³ä ÷àñó ïîâòîðþºòüñÿ. Âòðà÷àþ÷è ôóíäàìåíò ìàéáóòíüîãî Òðåòüîãî
Ðèìó, òîáòî «ðóññêîãî ì³ðà»,
(÷èòàé - îíîâëåííÿ ÷è â³äðîäæåííÿ Ìîñêîâñüêî¿ ³ìïåð³¿),
ï³ñëÿ ïîë³òè÷íîãî ïîâàëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ïðåçèäåíòà,
Ìîñêâà ñüîãîäí³ çíîâó çãàäàëà ñòàðöÿ Ô³ëîìåÿ ³ àêòèâíî çàâîðóøèëàñÿ â ïëàí³ ïîë³òè÷íîìó, ðîáëÿ÷è ñòàâêó â
Óêðà¿í³ íà ïðîìîñêîâñüêèõ
êåðìàíè÷³â òà íà «ïðîñâ³òíèöüêèõ» «íàóêîâö³â» áåç
íàÿâíèõ íàóêîâèõ ïðàöü òèïó
Äìèòðà Òàáà÷íèêà, ÿêèé ïèñàòèìå ñâîþ ³ñòîð³þ ðàçîì ³ ç
ÿêèìîñü íîâèì í³ìöåì, ùî
äîñ³ æèâå â ìîñêîâñüê³é äóø³,
ÿê ³ Ïñêîâñüêèé ñòàðåöü Ô³ëîôåé.
Ùîá çðîçóì³òè çâ³äêè, äå
³ êîëè çÿâèëàñÿ êîíöåïö³ÿ
ïðî «Òðåò³é Ðèì», ïîòð³áíî
êîðîòêî ðîçïîâ³ñòè ïðî Äðóãèé Ðèì. Öå ïèòàííÿ ï³äíÿëà
Çàõ³äíà ªâðîïà: êîìó æ áóòè
ñïàäêîºìöåì ³ íîñ³ºì ðèìñüêîãî ³ìïåðàòîðà ³ ïàïè. Òàêèìè íà òîé ÷àñ Çàõ³ä íàçâàâ
Í³ìåöüêîãî ³ìïåðàòîðà ³ ïàïó
Ðèìñüêîãî. Ñõ³ä ªâðîïè ìîëèâñÿ â³çàíò³éñüêîìó ³ìïåðàòîðó ³ âñåëåíñüêîìó ïàòð³àðõó. Òà ³ òà ³ìïåð³ÿ, ÿê ³ ðåë³ã³éíèé ñâ³ò, ââàæàëè ñåáå ºäèíî ïðàâèëüíèìè íàñòóïíèêàìè Äðåâíüîãî Ðèìó. Àëå òà
é òà ³ìïåð³ÿ çàïåðå÷óâàëà
îäíà îäíó. Îáèäâ³ ñòîðîíè ³
ïðàâîñëàâíèé Ñõ³ä ³ ëàòèíñüêèé Çàõ³ä áóëè ïåðåêîíàí³ ó
ñâî¿é ïðàâîò³ ³ ó âëàñí³é ñïðàâåäëèâîñò³. Ó öüîìó æ äóñ³
âèõîâóâàëèñÿ ³ ñâ³òñüê³ ³ äóõîâí³ ³äåîëîãè. ßêùî Ñâÿòà
Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ í³ìåöüêî¿
íàö³¿ íà ÷îë³ ç ³ìïåðàòîðîì ³
ïàïîþ º ñïðàâæí³ì ³ ºäèíèì
ñïàäêîºìöåì Äðåâíüîãî
Ðèìó, òî ëþä ïðàâîñëàâíèé âáà÷àâ ºäè(Ïðîäîâæåííÿ
íà 13-15 ñòîð.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÊÎÇÀÖÜÊÀ
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"ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ" Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ
Êðèâîð³çüêî-Í³êîïîëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó

ÑÅÐÏÅÍÜ, 2 0 10 ð ³ ê .

Ïðåññëóæáà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî áëàãî÷èííÿ ïðè Ïåòðî 
Ïàâë³âñüêîìó õðàì³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà Êðèâîð³çüêî¿
ºïàðõ³¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ñïîâ³ùàº, ùî 12-ãî
ëèïíÿ, ó ÏåòðîÏàâë³âñüêîìó õðàì³ â³äáóëîñü ïðåñòîëüíå
ñâÿòî íà ÷åñòü ñâÿòèõ ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ
àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà.
Íà ñâÿòî ïðèáóëè,

ñåêðåòàðÿìè,

ïðîò.

ïî çàïðîøåííþ Ìèò-

Â³òàë³ºì Ëîïóøàíñüêèì,

ðîïîëèòà Àäð³àíà ³ áëàãîñëîâåííþ Ñâÿò³éøî-

çà ùî ìè ùèðî äÿêóºìî
Ïðåîñâÿùåíí³éøîìó

ãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè  Óê-

ªïèñêîïó Ñèìåîíó, ÿêèé
äàâ áëàãîñëîâåííÿ ñâî¿ì

ðà¿íè Ô³ëàðåòà, Àðõèºïèñêîï Æèòîìèðñü-

ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì
ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó áîãî-

êèé ³ Îâðóöüêèé ²çÿñ-

ñëóæ³íí³, à òàêîæ äóõî-

ëàâ, ÿêèé â 1994  1995ìó ðîêàõ áóâ ªïèñêî-

âå í ñòâó Êðè âîð³çü êî¿
ºïàðõ³¿, íà ÷îë³ ç ñåêðå-

ïîì Í³êîïîëüñüêèì,
òàðåì, ïðîò. Ñâÿòîñëàâîì Ãàí÷óêîì. Âñüîãî äóõîâ³êàð³ºì Äí³ïðîïåòðîâñüêî  Çàïîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿. âåíñòâà íà ñâÿò³ áóëî á³ëüøå 30-òè îñ³á.
Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà, 11.07.2010-ãî ðîêó ÀðõèÎ 13-é ãîäèí³, â òðàïåçí³é çàë³ Ïåòðî  Ïàâë³âñüºïèñêîï ²çÿñëàâ î÷îëèâ Âñåí³÷íå áä³ííÿ ó Ñâÿòî êîãî õðàìó, â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé îá³ä, íà ÿêîìó áóëè


²ëë³íñüêîìó

õðàì³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, à

ïðèñóòí³ àðõèºðå¿, äóõîâåíñòâî, äâà õîðè, âèñîêîïîâàæí³ ãîñò³ ³ ïàðàô³ÿíè.

âäåíü ñâÿòà, â³í ³
Ìèòðîïîëèò Àäð³àí çâåðøóâàëè
Áîæåñòâåííó
ë³òóðã³þ, ï³ñëÿ
ÿêî¿ â³äáóâñÿ
õðåñíèé õ³ä ç áàãàòî ÷èñëåííèì
äóõîâåíñòâîì
äâîõ

ºïàðõ³é:

Êðèâîð³çüêî¿ òà
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, ðàçîì ç ¿õ
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Îêð³ì òðàïåçíî¿,
ïàðàô³ÿí ïðèãîùóâàëè ùå é â æèâ³é
âèíîãðàäí³é àðö³,
îñê³ëüêè â í³é âñ³
ïàðàô³ÿíè íå çìîãëè âì³ñòèòèñÿ, ÿêèõ
áóëî á³ëÿ 300-îò ÷îëîâ³ê.
Íà íàøå ñâÿòî
ïðèáóëè òàêîæ ïàðàô³ÿíè  â³âòàðíèö³ Ñâÿòî  Òðî¿öüêîãî õðàìó ì. Íîã³íñüêà Ìîñêîâñüêî¿
îáëàñò³ Áîãîðîäñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ÊÏ.
Íà ñâÿòêîâîìó
îá³ä³ âèñòóïàëè ïîåòåñè, ÿê äîðîñë³, òàê ³ çä³áí³
øêîëÿð³, ÿê Àííà Ñòàðèíà (7-é êëàñ), ÿêà ïðî÷èòàëà
ñâ³é âëàñíèé â³ðø, ïðèñâÿ÷åíèé âñ³ì ìàòóñÿì ñâ³òó,
à òàêîæ ïðèéíÿëè ó÷àñòü õîðèñòè ïðàâîãî õîðó
(âèêëàäà÷³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ òà
Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, à òàêîæ
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Í³íà Ïèëèï³âíà ×åðåïåíüêî).
13-ãî ëèïíÿ, ó â³âòîðîê, Ìèòðîïîëèò Àäð³àí î÷îëèâ Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ, Ìîëåáåíü ³ Õðåñíèé õ³ä
ó õðàì³ âñ³õ ñâÿòèõ ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12-òè
àïîñòîë³â ì. Àïîñòîëîâå Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³.
Â çâåðøåíí³ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ ïðèéíÿëè
ó÷àñòü ñåêðåòàð Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿ ïðîò. Ñâÿòîñëàâ Ãàí÷óê, áëàãî-

÷èííèé Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîíó (íàñòîÿòåëü öüîãî
æ õðàìó) ïðîò. ²âàí Øåâ÷óê, áëàãî÷èííèé Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó ïðîò. ²âàí Áàò³ã, à òàêîæ ñâÿùåííîñëóæèòåë³ Àïîñòîë³âñüêîãî ³ Êðèâîð³çüêîãî áëàãî÷èíü: ïðîò. Îëåêñàíäð Àãàðêîâ, ïðîò. Ðîìàí Áàöâ³í,
ïðîò. Ñòåïàí Êîãóò, ïðîò. Þð³é ²ëüê³â, ïðîò. Äèìèòð³é
Ãóðà.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ â³äáóëèñü Õðåñíèé õ³ä ³ Ìîëåáåíü ç âèãîëîøåííÿì
«ìíîãîë³òòÿ» íà ÷åñòü ñâÿòà. Ïîò³ì Ìèòðîïîëèò
Àäð³àí âèãîëîñèâ ñâîº ïîâ÷àëüíå ñëîâî ïðî âåëèêå
çíà÷åííÿ â æèòò³ ïðàâîñëàâíèõ ëþäåé, òðóä³â ³
ïîäâèã³â ñâÿòèõ ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12-òè àïîñòîë³â.
Ï³ñëÿ áîãîñëóæ³ííÿ íàñòîÿòåëü õðàìó ïðîò. ²âàí
Øåâ÷óê çàïðîñèâ äóõîâåíñòâî ³ ïàðàô³ÿí äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó, íà ÿêîìó ïðèãîùóâàëèñü á³ëÿ 100-òà
÷îëîâ³ê.
Ï³ñëÿ îá³äó Âëàäèêà Àäð³àí ïðîâ³â çáîðè ç äóõîâåíñòâîì äâîõ áëàãî÷èíü, íà ÿêîìó âèð³øóâàëèñü
ïèòàííÿ ïðî öåðêîâíå æèòòÿ Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿.
14-ãî ëèïíÿ, ó ñåðåäó, â Ïåòðî
Ïàâë³âñüêîìó õðàì³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ìèòðîïîëèò Àäð³àí î÷îëèâ Ïàíàõèäó íà ÷åñòü 15-òè ë³òòÿ ç äíÿ áëàæåííî¿
êîí÷èíè Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè  Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà
(Ðîìàíþêà).
Ïðåññëóæáà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
áëàãî÷èííÿ ïðè
ÏåòðîÏàâë³âñüêîìó
õðàì³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà
Êðèâîð³çüêî¿ ºïàðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó.
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Âàøå Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî! Âèñîêîïðîåîñâÿùåííèé Ìèòðîïîëèòå Àäð³àíå!

Äî Âàñ çâåðòàºòüñÿ ïðåñ-ñëóæáà òåëåêàíàëó «²íòåð» òà ïðîãðàìè «Ïîäðîáèö³» ÿê äî êåðóþ÷îãî
Äí³ïðîïåòðîâñüêîþ îáëàñòþ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Áóäü ëàñêà, ïðîêîìåíòóéòå, ÷è áóäå ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ï³êåòóâàòè ïðè¿çä
Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà?
Çàâ÷àñíî äÿêóºìî çà Âàøó àðõ³ïàñòèðñüêó â³äïîâ³äü. Âàø êîìåíòàð îáîâÿçêîâî áóäå ðîçì³ùåíèé íà
ñàéò³ «Ïîäðîáèö³» http://podrobnosti.ua/.
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ Âëàäèêî  ïðåñ-ñëóæáà òåëåêàíàëó «²íòåð»

Âèñîêîïîâàæí³é ïðåñ-ñëóæá³ òåëåêàíàëó «²íòåð» ïî ïðîãðàì³ «Ïîäðîáèö³»!

Äîðîã³ äðóç³ !
ß, Ìèòðîïîëèò Àäð³àí. Îòðèìàâ â³ä
Âàñ ëèñòà 22.07.2010-ãî ðîêó, â ÿêîìó
Âè çâåðòàºòåñü äî ìåíå, ùîá âçíàòè
ìîþ äóìêó ïî â³äíîøåííþ ïðî ïðè¿çä
äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿ Êèðèëà.
Ïî íàö³îíàëüíîñò³ ÿ º ñâ³äîìèé óêðà¿íåöü é òîìó, âçàãàë³ ìîº ñòàâëåííÿ
äî Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â Óêðà¿í³ º
êîíêðåòíèì, îñê³ëüêè â êîæí³é ïðàâîñëàâí³é äåðæàâ³ º ñâîÿ ïîì³ñíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà ç³ ñâî¿ì Ïðåäñòîÿòåëåì.
Â Óêðà¿í³ òàê ñòàëîñÿ, ùî ïàíóþòü
òðè ã³ëêè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè: ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó òà ÓÀÏÖ.
Çâè÷àéíî, ùî â Óêðà¿í³ ìåøêàº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðîñ³éñüêî¿ ä³àñïîðè é
òîìó, âîíè ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ
ñâî¿õ ïàðàô³é ÐÏÖ ÌÏ, ÿê ³ ìè, óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ ïîâèíí³ ìàòè ö³ æ ñàì³ ïðàâà. Àëå íà æàëü,
â Ðîñ³éñüê³é äåðæàâ³ ìåíøèíè íå ìàþòü
í³ÿêèõ ãðîìàäñüêèõ ïðàâ ³ ðåë³ã³éíèõ
ñâîáîä, õî÷ ³ º çàðåºñòðîâàíà Ìîñêîâñüêî  Áîãîðîäñüêà ºïàðõ³ÿ ÓÏÖ
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ç ïàðàô³ÿìè íà
òåðèòîð³¿ Ìîñêîâñüêî¿ îáëàñò³.
Óêðà¿íö³â â Ðîñ³¿ º ïðèáëèçíî 14-òü
ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê, à ðîñ³ÿí â Óêðà¿í³ 
äåñü 9-òü ì³ëüéîí³â, íå ãîâîðÿ÷è ïðî
ñâî¿õ, òàê çâàíèõ, «ìàëîðîñ³ÿí».
Ê³ëüê³ñòü óêðà¿íñüêèõ ïàðàô³é â Ðîñ³¿
³ ðîñ³éñüêèõ â Óêðà¿í³ íå ìîæå ïîð³âíþâàòèñÿ, îñê³ëüêè óêðà¿íñüêèõ õðàì³â â
Ðîñ³¿ îäèíèö³, à ðîñ³éñüêèõ ïàðàô³é â
Óêðà¿í³, ÿê³ óòðèìóþòü çà ñîáîþ òèïîâ³
õðàìè, ñîáîðè é ìîíàñòèð³ äî 10-òè
òèñÿ÷, íå ãîâîðÿ÷è ïðî äâ³ Ëàâðè: Êèºâî
 Ïå÷åðñüêó òà Ïî÷à¿âñüêó, ÿê³ áóäóâàëèñÿ óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ³ â òîìó ÷èñë³
é Ãåòüìàíîì Óêðà¿íè, ²âàíîì Ìàçåïîþ,
ÿêîãî Ìîñêâà äî öüîãî ÷àñó óòðèìóº â
ñâîºìó «àíàôåìàòñòâóâàíí³» çàì³ñòü òèõ,
ÿê³ äîñòîéí³ öüîãî: Â. Ëåí³í, É. Ñòàë³í,
Ë. Êàãàíîâè÷ òà áàãàòî ³íøèõ àíòèõðèñò³â.
Àëå Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êèðèëî
ìàº ìîæëèâ³ñòü é â öüîìó ðîö³ áóòè â
Óêðà¿í³, ÿê â Îäåñ³, ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó
³ â Êèºâ³ ò³ëüêè òîìó, ùî éîãî çàïðîøóþòü.
Ìè âèêëþ÷àºìî Îäåñó, äå ªïàðõ³ºþ
êåðóº ÷ëåí ðîñ³éñüêî¿ ä³àñïîðè Ìèòðîïîëèò Àãàôàíãåë (Ñàââ³í), ÿêèé âîðîæî
íàñòðîºíèé äî â³ëüíî¿ Óêðà¿íè ³ äî âñüîãî
óêðà¿íñüêîãî. Àëå æ ìè äèâóºìîñü àðõèºðåÿì óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ,
ÿêèì º, íàïðèêëàä, Ìèòðîïîëèò Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ³ Ïàâëîãðàäñüêèé ²ðèíåé,
ðîäîì ç çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè Óêðà¿íè, ÿêèé
ïåðåä Ìîñêîâñüêèì Êðåìëåì ³ Ìîñêîâñüêîþ Ïàòð³àðõ³ºþ ãîòîâèé ëþáèé
ðîìàíñ «çàñï³âàòè», ùîá ò³ëüêè ïðîñëà-

âèòè ðîñ³éñüêó ³ìïåð³þ íà òåðèòîð³¿, òàê
íàçâàíî¿ íèìè, Ìàëîðîñ³¿.
Êîëè æ âðåøò³ ðåøò, ïðîñïèòüñÿ
íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä ³ áóäå õî÷ òð³øêè
ñõîæèé íà íàðîäè Ïðèáàëòèêè ÷è
Ïîëüù³, ùîá áóòè ã³äíèìè ä³òüìè íàøî¿
Íåíüêè  Óêðà¿íè.
Õòî òàêèé Ïàòð³àðõ Êèðèëî (Ãóíäÿºâ)
äëÿ Óêðà¿íè? Â³í æå íå º ðóñüêîþ ëþäèíîþ, ÿê ìè óêðà¿íö³, à º ðîñ³ÿíèíîì, çà
ïîõîäæåííÿì ìîðäâèí.
² ÿêùî â³í ïðîïàãóº ïî Óêðà¿í³ ÿêóñü
òàì «Ðóñü, åäèíóþ è íåäåëèìóþ», òî
íåõàé â³í ñïî÷àòêó îáºäíàº Ðîñ³þ â
ºäèíó Äåðæàâó, à ìè, ÿêîñü ³ áåç íüîãî
îá³éäåìîñü, áî íå Êè¿â íàðîäèâñÿ â³ä
Ìîñêâè, à íàâïàêè, Ìîñêâà íàðîäèëàñü
÷åðåç äåê³ëüêà ñòîë³òü â³ä Êèºâà, é òî,
Êè¿âñüêèì êíÿçåì Þð³ºì Äîëãîðóêèì.
Ï³êåòóâàòè ïðîòè ïðèáóòòÿ äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ïàòð³àðõà Êèðèëà íåìàº íåîáõ³äíîñò³, íàâïàêè, ìè ïîâèíí³ ïîêàçàòè ñâîþ íàö³îíàëüíó êóëüòóðó, à êîëè
â³í ïðîÿâèòü ñâ³é ðîñ³éñüêèé íàö³îíàë³çì
³ øîâ³í³çì â ñâî¿õ ïðîìîâàõ, òî óêðà¿íö³,
ÿê³ áóäóòü ïðèñóòí³ìè íà éîãî áîãîñëóæ³ííÿõ ÷è â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
ïîâèíí³ âñòàòè ³ ñì³ëèâî ñêàçàòè éîìó
ïðàâäó ó â³÷³.
Õ³áà æ Âè çàáóëè ïðî òå, ùî êîæíà
íàö³îíàëüíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà âèáîðþâàëà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü ïåðåä Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèì Ïàòð³àðõàòîì, â òîìó
÷èñë³ é Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿, ÿêà 141-í ð³ê
íå áóëà âèçíàíà Âñåñâ³òí³ì Ïðàâîñëàâÿì. Òàêîæ é ³íø³ Ïðàâîñëàâí³ Öåðêâè
âèìîëþâàëè ³ âèáîðþâàëè ñâîþ àâòîêåôàëüí³ñòü.
Àäæå æ Êè¿âñüêà Ìèòðîïîë³ÿ Ðóñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ç 988-ãî äî 1686ãî ðîêó íàëåæàëà äî Ìàòåð³  Öåðêâè
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó,
îñê³ëüêè âîíà íàðîäèëàñÿ â³ä íå¿, à íå
â³ä Ìîñêâè, ÿêî¿ ùå é â «çàðîäèø³» íå
áóëî.
Àëå, Ìîñêîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ, ÿêà îòðèìàëà öåé ñòàòóñ çà äîïîìîãîþ ñèìîí³¿, çàõîïèëà íàøó Ðóñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ é óòðèìóº ¿¿ äî öüîãî ÷àñó, íàçèâàþ÷è òåæ ñåáå
Ìàò³ðþ  Öåðêâîþ äëÿ Óêðà¿íè, à ç
1943-ãî ðîêó ïðè É. Ñòàë³í³ ñâîþ íàçâó
Ðîñ³éñüêó, çàì³íèëà íà íàøó íàçâó «Ðóñüêó» Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó.
Òàê ÷è ÷åñíî çàõîïëþâàòè ÷óæå ìàéíî ³ ÷óæó ñëàâó?
ßêà æ âîíà º Ìàò³ð  Öåðêâà äëÿ íàñ,
êîëè âîíà íàðîäèëàñÿ â³ä íàñ, â³ä Óêðà¿íè, â³ä Êèºâà íå ò³ëüêè äóõîâíî, àëå é
îñâ³òíüî. Áî Ðîñ³ÿ äî ê³íöÿ XVII - ãî
ñòîë³òòÿ íå ìàëà æîäíîãî ó÷áîâîãî çàêëàäó. Ëèøå çàâäÿêè Óêðà¿í³, ÿêà ìàëà
Ó÷èëèùà â ÊèºâîÏå÷åðñüê³é Ëàâð³,
Îñòðîçüêó àêàäåì³þ ³ ÊèºâîÌîãèëÿíñü-

êó àêàäåì³þ, âèïóñêíèêè ÿêèõ ôîðìóâàëè ó÷áîâ³ çàêëàäè é â Ðîñ³¿.
Òàê áóëà ñôîðìîâàíà Ìîñêîâñüêà
cëîâÿíîãðåêîëàòèíñüêà àêàäåì³ÿ â
ê³íö³ XVII  ãî ñòîë³òòÿ, à â Òîáîëüñüêó
áóâ â³äêðèòèé Óí³âåðñèòåò óêðà¿íöåì,
Ìèòðîïîëèòîì ²âàíîì (Ìàêñèìîâè÷åì)
òà áàãàòî ³íøèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â.
À ùî æ âèõîäèòü òåïåð? ßêèéñü òàì
ñòàâëåíèê, äåðæàâíèìè ä³ÿ÷àìè ÐÔ,
ñòàâøè Ïðåäñòîÿòåëåì ÐÏÖ ÌÏ, ïðèáóâàº äî äæåðåë îñâ³òè, êóëüòóðè é ìèñòåöòâà ³ íàâ÷àº íàñ, óêðà¿íö³â òàê, ÿê
äåÿê³ àôðèêàíö³ ó Êèºâ³ ïðîñâ³÷óþòü
ìåð³â òà ¿õ ïîñë³äîâíèê³â!
Òîìó, íàøîþ Ìàò³ðþÖåðêâîþ º
Êîíñòàíòèíîïîëü, à Ìîñêîâñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ, ÿêùî é õî÷å áóòè ìàò³ðþ, òî íå
ð³äíîþ, à ìà÷óõîþ.
² îñü, ïðèáóâàº äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿
Êèðèëî (Ãóíäÿºâ). Â³í, çâè÷àéíî, ÿê
ëþäèíà, ðàä³º òèì óñï³õàì, ÿê³ éîìó
ãîòóþòü â Óêðà¿í³, òàê çâàí³ «óêðà¿íö³»,
áî éîìó òðåáà çâ³òóâàòè ïåðåä âèñîêèì
êåð³âíèöòâîì Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà
ïåðåä ìåðîì ì. Ìîñêâè, Þ. Ëóæêîâèì,
ÿêèé â ñâî¿é ïðîãðàì³ ïîñòàâèâ ïèòàííÿ
ïðî «ïîâåðíåííÿ» Êðèìó äî ìàòóøêè
Ðîñ³¿.
ßêèé æå íåäàëåêèé íàø íàðîä! Öå æ
òðåáà, ì³ñüêà âëàäà, îáëàñíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà ç ï³äïðèºìöÿìè òà
«áëàãîä³éíèêàìè» ïðèçíà÷èëè 20-òü
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà îäíó ïåðñîíó,
ÿêèé áóäå ïåðåáóâàòè ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó âñüîãî äâà äí³ ç³ ñâî¿ìè ìîñêîâñüêèìè ñëóæáîâöÿìè ÔÑÁ, ÿêèõ íàë³÷óºòüñÿ
á³ëÿ 2-õ òèñÿ÷, òà 4-ðè òèñÿ÷³ ñâîº¿ óêðà¿íñüêî¿ ì³ë³ö³¿.
ßêùî Ïàòð³àðõ Êèðèëî ãðàº ðîëü
íàì³ñíèêà Ñïàñèòåëÿ íà çåìë³, òî íàâ³ùî éîìó öÿ áàãàòî ÷èñåëüíà îõîðîíà,
òîä³ ÿê ó Ñïàñèòåëÿ íå áóëî æîäíîãî
îõîðîíöÿ, îêð³ì Îòöÿ Íåáåñíîãî.
Öÿ ñóìà, 20-òü ì³ëüéîí³â, áóäå âèêèíóòà íà â³òåð ³ â òîé æå ÷àñ, ïî âñüîìó
ì³ñòó íåìàº äîáðîòíèõ øëÿõ³â, äå ï³ä
àñôàëüò ïðîâàëþþòüñÿ ÿê ëåãêîâ³, òàê ³
âàíòàæ³âêè, à òàêîæ âñ³ êàíàë³çàö³éí³
ÿìè â³äêðèò³, áî çà 20-òü ðîê³â â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ïîñò³éíî âèêðàäàþòüñÿ
êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, íà ùî ì³ñüêà âëàäà
òà, îñîáëèâî, ì³ë³ö³ÿ çàêðèâàþòü íà öå
ñâî¿ î÷³.
À â³çüì³òü òåëåôîííèé çâÿçîê ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, äå ïîñò³éíî «âèð³çàþòü» êàáåë³. Òàê ÿêùî ì³ñüêà âëàäà íå
ìîæå íàâåñòè ïîðÿäîê ç öèìè ïèòàííÿìè, òî ùî òîä³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü
âèñîê³ ìàòåð³¿?
Îöå ì³é êîðîòêèé êîìåíòàð íà ïðèáóòòÿ Ïàòð³àðõà Êèðèëà äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà.
Ç³ ùèðîþ ïîâàãîþ äî Âàñ 
Ìèòðîïîëèò ÀÄÐ²ÀÍ.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ñåðïåíü, 2010

8

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

ñåðïåíü, 2010

ÄÎÏÎÂ²ÄÜ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ
ÊÐÈÂÎÐ²ÇÜÊÎÃÎ
² Í²ÊÎÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ
ÀÄÐ²ÀÍÀ
íà Ïðàâîñëàâíîìó ïàñòèðñüêî-ïðîñâ³òíèöüêîìó
Ôîðóì³, ÿêèé â³äáóâñÿ 29-ãî ëèïíÿ 2010-ãî ðîêó ó
Êè¿âñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Áîãîñëîâñüê³é Àêàäåì³¿,
ïðèñâÿ÷åíîìó ïðàâîñëàâíîìó ïðîñâ³òíèöòâó,
áîãîñëóæáîâ³é òà çàãàëüí³é ïðîïîâ³ä³ â äóõîâíîìó
³ ìîðàëüíîìó æèòò³ ñó÷àñíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â
íà òåìó: «Ïàñòèðñòâî Õðèñòîâå â Î÷àõ Áîæèõ
ïðîòÿãîì Â³òõîãî òà Íîâîãî Çàâ³ò³â».

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

ÂÀØÀ ÑÂßÒ²ÑÒÜ! ÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍ² ÂËÀÄÈÊÈ! ÄÎÐÎÃ² ÎÒÖ², ÁÐÀÒÈ ² ÑÅÑÒÐÈ Ó ÕÐÈÑÒ²!
Â ñâî¿é çåìí³é ïðîïîâ³ä³ Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ
ãîâîðèâ ïðî ïàñòèð³â Â³òõîãî Çàâ³òó, ùî: «...ß º äâåð³
â³âöÿì. Âñ³ ñê³ëüêè ¿õ íå ïðèõîäèëî ïåðåä³ ìíîþ, º
çëîä³¿ ³ ðîçá³éíèêè».
Ñïàñèòåëü ãîâîðèâ ñàìå ïðî íèõ, õî÷à ïðîòÿãîì öüîãî
÷àñó äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî âñ³ ïðîðîêè, ÿê ìàë³, òàê ³ âåëèê³,
ïèñàëè ïðî þäåéñüêèõ ïàñòèð³â, ÿêèìè âîíè ïîâèíí³ áóëè
áóòè ³ äî ÷îãî ¿õ ïðèâåëà çàæåðëèâ³ñòü ³ íåïîêîðà Áîãîâ³. Ïðî
öå îñîáëèâî ïèñàëè ïðîðîêè ²ñàÿ, ªðåì³ÿ, ªçåêè¿ëü, Íàóì,
Çàõàð³ÿ, Ìàëàõ³ÿ òà ³íø³.
Òàê ÿêèé æå áóâ âèõ³ä äëÿ áîãîñïàñåííîãî íàðîäó, êîëè
íå áóëî ¿ì â êîãî íàâ÷àòèñÿ Ïðàâä³ Áîæ³é, à þäåéñüê³
çàêîíîäàâö³: êíèæíèêè ³ ôàðèñå¿ çàéìàëèñÿ ò³ëüêè ïîêàçóõîþ?
Àëå íà öå â³äíîøåííÿ, ÿê ñâÿùåíèê³â, òàê ³ çàêîíîäàâö³â
Ãîñïîäü - Ìåñ³ÿ íà Çåìë³ â³äïîâ³â, ùî: «²ñòèííî, ³ñòèííî
êàæó âàì, ùî ÿ º äâåð³ â³âöÿì. Âñ³, ñê³ëüêè ¿õ ïðèõîäèëî
ïåðåä³ ìíîþ º çëîä³¿ é ðîçá³éíèêè, àëå â³âö³ íå ïîñëóõàëè ¿õ. Çëîä³é ïðèõîäèòü ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá óêðàñòè,
âáèòè é ïîãóáèòè» (ªâ. â³ä ²îàíà, 10).
Ó çâÿçêó ç öèì ñâÿòèé ïðîðîê ²ñàÿ ïèñàâ ó VIII-ìó ñòîë³òò³
äî Ð.Õ, ïðî Ìåñ³þ - Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ùî «Â³í îòàðó ñâîþ
áóäå ïàñòè, ÿê Ïàñòèð». (²ñàÿ, 40, 11).
Â äðóãîìó ì³ñö³ ñâîãî ïðîðîöòâà ïðîðîê ²ñàÿ ïèøå: «Äå
æ Òîé, ßêèé âèâ³â ¿õ ³ç ìîðÿ, ³ ç ïàñòèðåì îòàðè Ñâîº¿.
Äå æ Òîé, ùî â íüîãî ïîêëàâ Äóõà Ñâÿòîãî Ñâîãî, ßêèé
â³â Ìîéñåÿ çà ïðàâó ðóêó âåëè÷íîþ ïðàâèöåþ Ñâîºþ»
(²ñàÿ, 63, 11-12).
À ïðîðîê ªðåì³ÿ (ñåðåäèíà VII - ãî ñòîë³òòÿ) êðèòè÷íî
ñòàâèâñÿ äî îáðàíîãî ºâðåéñüêîãî íàðîäó: «...³ íå ñïèòàëè
âîíè, äå æ Ãîñïîäü, ùî íàñ âèâ³â ³ç êðàþ ºãèïåòñüêîãî?
² âè ïðèáóëè é çàíå÷èñòèëè çåìëþ Ìîþ, ³ çðîáèëè
ãèäîòîþ ñïàäùèíó ìîþ. À ñâÿùåíèêè íå â³äïîâ³äàëè äå
æ Ãîñïîäü? À ò³, õòî òðèìàº çàêîíó (ôàðèñå¿ ³ êíèæíèêè), ìåíå íå ï³çíàëè, à ïàñòèð³ ïîâ³äïàäàëè â³ä Ìåíå...²
ïðîðîêè ïðîðîêóâàëè â ³ìÿ Âààëà ³ õîäèëè ñë³äîì òèõ,
ÿê³ íå äîïîìàãàþòü» (ªðåì³ÿ, 2, 6-8). «Áî ïàñòèð³ ñòàëè
áåçãëóçä³, áî âîíè íå çâåðòàþòüñÿ äî Ãîñïîäà - ³ ðîçïîðîøåíå ¿õíº âñå ñòàäî» (ªðåì³ÿ, 10, 21). «×èñëåíí³ ïàñòèð³ ç³ïñóâàëè ì³é âèíîãðàäíèê» (ªðåì³ÿ, 12, 10).
² äàë³, ïðîðîê ªðåì³ÿ ïîïåðåäæàº, ùî «...Óñ³õ ïàñòèð³â
òâî¿õ ðîçâ³º â³òåð ³ äðóç³ òâî¿ ï³äóòü ó ïîëîí, ³ òîä³ òè
áóäåø îñîðîìëåíèé ³ ïîñîðîìëåíèé çà óñ³ çëîä³ÿííÿ
òâî¿» (ªðåì³ÿ, 22, 22).
Ùîñü ïîä³áíå ñòàëîñÿ íà ïî÷àòêó ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ ó äí³
á³ëüøîâèçìó, ïðî ùî ïðåïîäîáíèé Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé
ï³ñëÿ Áîæîãî éîìó âèä³ííÿ, ãîâîðèâ, ùî Ãîñïîäü çíèùèòü
âñå äóõîâåíñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Öå âèä³ííÿ áóëî
â ê³íö³ XVIII
- ãî ñòîë³òòÿ, à
âèïîâíèëîñü âîíî àæ íà
Óêðà¿íà
- ïîáîæíèé
êðàé
ïî÷àòêó ÕÕ - ãî ñòîë³òòÿ, â 1917-ìó ðîö³.

Äàë³ ïðîðîê ªðåì³ÿ íàïîëåãëèâî ãîâîðèòü, ùî «...ãîðå
ïàñòèðÿì, ÿê³ ãóáëÿòü ³ ðîçãàíÿþòü îâåöü ïàñòâè Ìîº¿ ãîâîðèòü Ãîñïîäü» (ªðåì³ÿ, 23, 1).
«Ðèäàéòå ïàñòèð³ ³ ñòîãí³òü, ³ ïîñèïàéòå ñåáå ïîðîõîì, âîæä³ ñòàäà, áî âèïîâíèëèñÿ äí³ âàø³ äëÿ çàêîëåííÿ ³ ðîçñ³ÿííÿ âàøîãî ³ âïàäå, ÿê äîðîãèé ñîñóä. ² íå
áóäå ïðèòóëêó ïàñòèðÿì ³ ñïàñ³ííÿì âîæäÿì ñòàäà.
×óòíî âîëàííÿ ïàñòèð³â ³ ðèäàííÿ âîæä³â ñòàäà, áî
ñïóñòîøèâ Ãîñïîäü ïàñîâèùå ¿õ». (ªðåì³ÿ, 25, 34 - 36).
Íå ìåíøî¿ êðèòèêè â àäðåñó þäåéñüêèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â íàâ³â ³ ïðîðîê ªçåêè¿ëü (VI - òå ñò. äî Ð.Õ), äî ÿêîãî
áóëî Ñëîâî Ãîñïîäà: «...Ãîðå ïàñòèðÿì ²çðà¿ëåâèì, ÿê³
ïàñëè ñåáå ñàìèõ! ×è íå ñòàäî ïîâèíí³ ïàñòè ïàñòèð³?
Âè ¿ëè æèð ³ âîâíîþ îäÿãàëèñÿ, â³äãîäîâàíèõ îâåöü
çàêîëþâàëè, à ñòàäà íå ïàñëè. Ñëàáêèõ íå çì³öíþâàëè
³ õâîðî¿ â³âö³ íå ë³êóâàëè, ³ ïîðàíåíî¿ íå ïåðåâÿçóâàëè,
³ âêðàäåíî¿ íå ïîâåðòàëè, ³ çàãóáëåíî¿ íå øóêàëè, à
ïðàâèëè íèìè ç íàñèëüñòâîì ³ æîðñòîê³ñòþ» (ªçåêè¿ëü,
34, 2-4).
Òîìó êàæå Ãîñïîäü ùî: «...ß ïîñòàâëþ íàä íèìè
îäíîãî Ïàñòèðÿ, ÿêèé áóäå ïàñòè ¿õ, ðàáà Ìîãî Äàâèäà;
Â³í áóäå ïàñòè ¿õ ³ Â³í áóäå ó íèõ Ïàñòèðåì. ² ß, Ãîñïîäü,
áóäó ¿õí³ì Áîãîì. ² ðàá Ì³é Äàâèä áóäå êíÿçåì ñåðåä
íèõ. ß, Ãîñïîäü, ñêàçàâ öå» (ªçåêè¿ëü, 34, 23-24).
Òîìó é ïðèáóâ íà Çåìëþ Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü â òðüîõ
³ïîñòàñÿõ: ÿê Ïðîðîê, ÿê Ïåðøîñâÿùåíèê ³ ÿê Öàð Âñåëåíî¿.
Òàêèì ÷èíîì, ò³ëüêè ëèøå ÷åðåç ø³ñòü ñòîë³òü ñïîâíèòüñÿ
ïðîðîöòâî ªçåêè¿ëÿ, êîëè Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ ïðî
Ñåáå ñêàæå ï³ä ÷àñ ñâîº¿ çåìíî¿ ïðîïîâ³ä³: «...³ñòèííî,
³ñòèííî êàæó âàì, ùî ß º äâåð³ â³âöÿì...õòî ÷åðåç Ìåíå
óâ³éäå, òîé ñïàñåòüñÿ...³ ïàñîâèùå çíàéäå...ß Ïàñòèð
äîáðèé: Ïàñòèð äîáðèé ïîêëàäàº äóøó ñâîþ çà îâåöü...à
íàéìèò ò³êàº, áî â³í íàéìèò ³ íå òóðáóºòüñÿ ïðî îâåöü.
ß æ Ïàñòèð äîáðèé ³ çíàþ Ìî¿õ ³ çíàþòü Ìåíå Ìî¿, ÿê
çíàº Ìåíå Îòåöü, òàê ³ ß çíàþ Îòöÿ. ² äóøó Ìîþ
ïîêëàäàþ çà îâåöü. É ³íøèõ îâåöü ìàþ, ÿê³ íå ç öüîãî
äâîðó, ³ òèõ Ìåí³ òðåáà ïðèâåçòè, ³ ãîëîñ Ì³é ïî÷óþòü,
³ áóäå îäíå ñòàäî ³ îäèí Ïàñòèð» (ªâ. â³ä ²îàíà, 10, 1-16).
Òîìó é íå âèïàäêîâî Ñïàñèòåëü íàãîëîøóâàâ, ùîá ìè,
ëþäè, í³êîãî íå íàçèâàëè íà çåìë³ îòöÿìè, áî îäèí Îòåöü,
º ò³ëüêè íà Íåáåñàõ.
Öå ïðèøåñòÿ Ñïàñèòåëÿ â³äáóëîñÿ ñàìå â ÷àñè ðàáîâëàñíèöüêîãî óñòðîþ, êîëè á³äí³ ³ ðàáè áóëè áåçïðàâíèìè, à
ãëàä³àòîðè ïî âêàç³âö³ ñâî¿õ âåðõ³âîê ìîãëè ç íèìè ùî
çàâãîäíî çðîáèòè: ÷è îêî âèêîëîòè, ÷è íîãó â³äðóáàòè, ÷è
ãîëîâó â³äñ³êòè.
Äóæå ïîêàçîâîþ º êàðòèíà ðîñ³éñüêîãî õóäîæíèêà Î.
²âàíîâà «ßâèùå Õðèñòà íàðîäó», äå ðàá, ÿêèé ñèäèòü íà
çåìë³ á³ëÿ ð³÷êè Éîðäàíó ïåðåä ïðîðîêîì ²îàíîì
Õðåñòèòåëåì ³ ñëóõàº éîãî ñëîâà, ùî âñ³ ëþäè ð³âí³
ïåðåä Áîãîì. Î÷³ ðàáà íàëèâàþòüñÿ ñëüîçàìè ³ êðîâþ.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

Éîìó íå â³ðèòüñÿ, ùî é â³í º ð³âíèì ïåðåä Áîãîì íà ð³âí³
ñâîãî æîðñòîêîãî ðàáîâëàñíèêà.
Òîìó ïåðøèìè õðèñòèÿíàìè é áóëè ñàìå ðàáè ³ á³äí³, ÿê³
øóêàëè â ïðîïîâ³äÿõ ³ â ÷óäåñàõ Ñïàñèòåëÿ ñâîþ âò³õó ³ íàä³þ
â ñâîºìó çåìíîìó æèòò³.
Êîãî ìàâ íà óâàç³ Ñïàñèòåëü, êîëè ãîâîðèâ ïðî äðóãå
ñòàäî? Çâè÷àéíî æ ïðî íàñ, â îñîá³ íàøèõ ïðåäê³â - ÿçè÷íèê³â, ÿê³ íå çíàëè Íåáåñíîãî Áîãà, à ëèøå âèãàäóâàëè
çåìíèõ, ðóêàìè ñòâîðåíèõ, òàê çâàíèõ, «áîã³â». ² ò³ëüêè ëèøå
çàâäÿêè ïåðøîìó ñâÿòîìó àïîñòîëó Àíäð³þ Ïåðâîçâàíîìó
(² - øå ñò. í.å.) òà ñâÿòîìó ð³âíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Êè¿âñüêîìó Âîëîäèìèðó, íàø³ ïðåäêè îòðèìàëè Áëàãîäàòü Áîæó
÷åðåç Òà¿íñòâî Õðåùåííÿ ó ð. Ïî÷àéí³, ÿêà âïàäàº â Äí³ïðî.
Ïðî öå äóæå ñâîº÷àñíî íàïèñàâ â ñâî¿é êíèç³ Êè¿âñüêèé
Ìèòðîïîëèò ²ëàð³îí (ðóñè÷ çà ïîõîäæåííÿì): «...Ñëîâî ïðî
Çàêîí ³ Áëàãîäàòü», òîáòî ïðî Çàêîí Â³òõîãî Çàâ³òó ³ ïðî
Áëàãîäàòü Íîâîãî Çàâ³òó.
Ïðî ë³íèâèõ ïàñòèð³â ïèñàâ é ïðîðîê Íàóì (VII - ìå ñò. äî
Ð.Õ): «...Ñïëÿòü ïàñòèð³ òâî¿ öàðþ Àñèð³éñüêèé, ñïî÷èâàþòü âåëüìîæ³ òâî¿; Íàðîä òâ³é ðîçñ³ÿâñÿ ïî ãîðàõ ³
íåìàº êîìó ç³áðàòè éîãî» (Íàóì 3, 18-19).
Àäæå æ Ãîñïîäü ïîñèëàâ äî Ñâî¿õ ëþäåé â Í³íåâ³þ,
ñòîëèöþ Àññ³ð³éñüêîãî öàðñòâà, ñâÿòîãî ïðîðîêà ²îíó äëÿ
ïðîïîâ³ä³ (VIII - ìå ñò. äî Ð.Õ), àëå íà æàëü, ÿê ìè çíàºìî ç
³ñòîð³¿ Â³òõîãî Çàâ³òó, ùî â³í íå ïîñëóõàâ Áîãà, áóäó÷è
âèêèíóòèì ìîðåïëàâöÿìè çà áîðò êîðàáëÿ, çà éîãî íåïîñëóõ, ÷îìó é îïèíèâñÿ â ìîð³ ó øëóíêó êàøàëîòà (êèòà), à ïîò³ì
áóâ íèì âèêèíóòèé íà áåðåã äëÿ ïðîäîâæåííÿ â ñëóæ³íí³
Ãîñïîäó. Áî Áîã ïðîñòèâ ²îíó. Òàêèì ÷èíîì, òðüîõäåííå
éîãî ïåðåáóâàííÿ ó ÷åðåâ³ êèòà (êàøàëîòà) ïðîîáðàçóº
òðüîõäåííå ïåðåáóâàííÿ Ñïàñèòåëÿ â ïåêë³, äå Â³í ³ òàì
ïðîïîâ³äóâàâ ³ çàêëèêàâ äî ïîêàÿííÿ ³ îòðèìàííÿ â³÷íîãî
Öàðñòâà Áîæîãî.
À ñâÿòèé ïðîðîê Çàõàð³ÿ (VI - òå ñòîë³òòÿ äî Ð.Õ) òàê
âèêðèâàº ñâÿùåíèê³â Â³òõîãî Çàâ³òó: «ãîðå íåã³äíîìó ïàñòóõîâ³, ÿêèé çàëèøèâ ñòàäî!» (Çàõ, 11, 17).
² äàë³ â³ä ³ìåí³ Ãîñïîäà â³í çàêëèêàº: «...Î, ìå÷! Ï³äí³ìèñÿ íà ïàñòèðÿ Ìîãî ³ íà áëèæíüîãî Ìîãî, - ãîâîðèòü
Ãîñïîäü Ñàâàîô: «Óðàçè ïàñòèðÿ, ³ ðîçñ³þòüñÿ â³âö³! ² ß
ïðîñòÿãíó ðóêó Ìîþ íà ìàëèõ» (Çàõ, 13.7).
Ñàìå ïðîðîêó Çàõàð³þ áóëî âèä³ííÿ Áîæå ïðî Âõ³ä
Ãîñïîäà â ªðóñàëèì íà îñëèö³ ³ îñëÿò³ (Çàõ, 9, 9). Ïðî ïðîäàæ
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ çà 30-òü ñð³áíèê³â (Çàõ, 11, 12-13). Ïðî
ïðîáîä³ííÿ ðåáðà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (Çàõ, 12, 10). Ïðî
çàòüìàðåííÿ Ñîíöÿ ï³ä ÷àñ ðîç³ïÿòòÿ íà Õðåñò³ Ñïàñèòåëÿ
(Çàõ, 14, 7). Ïðî ºäèíîãî Öàðÿ - Ãîñïîäà íàä âñ³ºþ Çåìëåþ
(Çàõ, 14, 9).
Òîìó é ñâÿòèé àïîñòîë ²îàí Áîãîñëîâ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ÿê
Ñïàñèòåëü ãîâîðèâ ïðî ïàñòèð³â Â³òõîãî Çàâ³òó: «à íàéìèò,
íå ïàñòèð, ÿêîìó â³âö³ íå ñâî¿, ïîáà÷èâøè, ùî éäå âîâê,
êèäàº îâåöü ³ ò³êàº, à âîâê õàïàº ³ ðîçãàíÿº îâåöü. ß æ
º Ïàñòèð äîáðèé!» (ªâ. â³ä ²í, 10, 12-14).
Àëå, Áîã Îòåöü òàê ïîëþáèâ ñòâîðåíèé Íèì ñâ³ò, ùî
Ñâîãî óëþáëåíîãî Ñèíà Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà â³ääàâ
ëþäÿì äëÿ ¿õ ñïàñ³ííÿ.
Ïðî öå ïèøå ñâÿòèé àïîñòîë Ïàâëî: «...Áîã æå ìèðó,
ßêèé ï³äíÿâ ³ç ìåðòâèõ Ïàñòèðÿ îâåöü âåëèêîþ Êðîâþ
Çàâ³òó â³÷íîãî, Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà...Éîìó
Ñëàâà íà â³êè â³ê³â. Àì³íü» (Ïîñë. äî ªâð, 13, 20). Öå ùå
îäíå ï³äòâåðäæåííÿ òîìó, ùî Ãîñïîäü Ñïàñèòåëü ïðèáóâ íà
çåìëþ â òðüîõ ³ïîñòàñÿõ, ùîá âèð³âíÿòè Ñâî¿ì Ïðîìèñëîì
ñâ³ò Áîæèé ³ Ñâîº ëþäñüêå òâîð³ííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, Ñïàñèòåëü-Ìåñ³ÿ, ïðèáóâøè íà çåìëþ ³
âçÿâøè ãð³õè ñâ³òó, â³äíîâèâ ëþäñüêó ïðèðîäó, ñòàâøè äðóãèì Àäàìîì, îñê³ëüêè ç-çà ïîðóøåííÿ Çàïîâ³äåé Áîæèõ Àäàì
ç ªâîþ ³ ç³ ñâî¿ìè ïåðøèìè ä³òüìè çãð³øèëè ³ çàâåëè
ìàéáóòí³é ñâ³ò äî ïåðâîðîäíîãî ãð³õà. Òîìó é Ñïàñèòåëü,
ùîá ïðèìèðèòè ëþäñòâî ç Îòöåì Íåáåñíèì, Éîìó äîâåëîñÿ, çã³äíî ïèñàííÿ ïðîðîê³â, âçÿòè íà ñåáå âñ³ íàø³ ëþäñüê³
ãð³õè, ùîá îìèòè íàñ ñâîºþ Áîæåñòâåííîþ Êðîâþ.
Àëå ïðî ìàéáóòí³ ñòðàæäàííÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà Öàð Äàâèä ïåðåäáà÷èâ â öèõ ñëîâàõ: «Áîæå, Áîæå ì³é!
Çãëÿíüñÿ íà ìåíå, íà ùî òè ïîêèíóâ ìåíå?» (Ïñàëîì,
21, 1).
À ïðîðîê ²ñàÿ â ñâîºìó ïðîðîöòâ³ ïèñàâ: «...îñü Îòðîê
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Ì³é, ÿêîãî ß òðèìàþ çà ðóêó, îáðàíèé Ì³é, äî ßêîãî
áëàãîâîëèòü äóøà Ìîÿ. Ïîêëàäó Äóõ Ì³é íà Íüîãî ³
ñïîâ³ñòèòü íàðîäàì ñóä; íå çàâîëàº ³ íå ï³äâèùèòü
ãîëîñó Ñâîãî...» (²ñàÿ, 42, 1-2).
² äàë³, ÷åðåç ñâÿòîãî ïðîðîêà ²ñàÿ Ñïàñèòåëü-Ìåñ³ÿ ãîâîðèâ: «...Ðàí³øå, îêð³ì Ìåíå, íå áóëî Áîãà ³, ï³ñëÿ Ìåíå,
íå áóäå...áî ß Ãîñïîäü, ³ íåìàº Ñïàñèòåëÿ êð³ì Ìåíå»
(²ñàÿ, 43, 11).
Îñü ÷îìó Â³òõîçàâ³òíüîãî ïðîðîêà ²ñàþ â Íîâîìó Çàâ³ò³
íàçèâàþòü ºâàíãåë³ñòîì, áî ñàìå éîìó Ãîñïîäü â³äêðèâ âñ³
òàéíè ìàéáóòíüîãî ñïàñ³ííÿ ðîäó ëþäñüêîãî, íàçâàâøè Ñèíà
Áîæîãî - Ñïàñèòåëåì.
Àëå é öàð Äàâèä (Õ - òå ñò. äî Ð.Õ) â ñâîºìó ïðîðîöòâ³
ïèñàâ: «...Òîé, ó êîãî íåâèíí³ ðóêè ³ ÷èñòå ñåðöå, õòî íå
ìàðíóâàâ íà ñóºòó äóøó ñâîþ ³ íå ïðèñÿãàâñÿ çðàäëèâî,
òîé ìàòèìå áëàãîñëîâåííÿ â³ä Ãîñïîäà ³ ìèë³ñòü â³ä
Áîãà, Ñïàñà ñâîãî» (Ïñàëîì, 23, 4-5).
Òîìó Öàð Äàâèä â ñâî¿õ ìîëèòâàõ ãîâîðèâ: «...Òè ïîì³÷
ìîÿ, íå â³äêèíü â³ä ìåíå ³ íå ïîêèíü ìåíå Áîæå Ñïàñèòåëþ ì³é, áî êîëè áàòüêî é ìàò³ð ïîêèíóëè ìåíå, òî Òè
Ãîñïîäè ïðèéìåø ìåíå» (Ïñàëîì, 26, 9-10). «Âèñëóõàé
íàñ Ãîñïîäè Áîæå Ñïàñå íàø, íàä³ÿ âñ³õ ê³íö³â çåìë³ ³
òèõ, ùî â ìîð³ äàëåêî» (Ïñàëîì, 64, 6).
À ïðîðîê ²ñàÿ ïèøå «...ãðÿäå Ñïàñèòåëü òâ³é...» (²ñàÿ,
62, 11). Òàêîæ ³ ïðî ñâÿòîãî ïðîðîêà ²îàíà Õðåñòèòåëÿ, ÿêîãî
íàçâóòü Ïðåäòå÷åþ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà, â³í òàê
ïèøå: «...Ãîëîñ âîëàþ÷îãî â ïóñòåë³: ïðèãîòóéòå ïóòü
Ãîñïîäó, ïðÿìèìè çðîá³òü ó ñòåïó ñòåæêè Áîãó íàøîìó...³ ïîáà÷èòü óñÿêà ïëîòü ñïàñ³ííÿ Áîæå» (²ñàÿ, 40, 3-5).
Öå æ ñàìå ïîâòîðþº é ïðîðîê Ìàëàõ³ÿ, ùî ²âàí Õðåñòèòåëü áóäå Ïðåäòå÷åþ ïåðåä ïðèøåñòÿì íà Çåìëþ Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ.
Â³í ïèøå: «...Îñü, ß ïîñèëàþ àíãåëà Ìîãî, ³ â³í ïðèãîòóº ïóòü ïåðåä³ Ìíîþ, ³ íåñïîä³âàíî ïðèéäå ó õðàì Ñâ³é
Ãîñïîäü, ßêîãî âè øóêàºòå, ³ àíãåë çàâ³òó, ßêîãî âè
áàæàºòå; îñü, Â³í ³äå, - ãîâîðèòü Ãîñïîäü Ñàâàîô. ² õòî
âèòðèìàº äåíü ïðèøåñòÿ Éîãî, ³ õòî âñòî¿òü, êîëè Â³í
ÿâèòüñÿ? Áî Â³í - ÿê âîãîíü, ùî ðîçïëàâëÿº, ³ ÿê ëóã, ùî
î÷èùàº» (Ìàëàõ³ÿ, 3, 1-3).
Â³í áóâ îñòàíí³ì ïðîðîêîì â Þäå¿. Ãîñïîäü 400-òà ðîê³â
í³êîãî íå ïîñèëàâ äî þäå¿â, îêð³ì ²âàíà Õðåñòèòåëÿ ïåðåä
ñàìèì ïðèøåñòÿì Ñïàñèòåëÿ. Ïðî öå òâåðäèòü ³ ñâÿòèé
àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò Ìàòôåé â ãëàâ³ 3, 1-3, ÿê ïðèéøîâ ²âàí
Õðåñòèòåëü â ïóñòåëþ Þäåéñüêó, ùîá ïðîïîâ³äóâàòè ïîêàÿííÿ, îñê³ëüêè «ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâî Íåáåñíå».
² ðàçîì ç òèì, ïðîñëàâëÿþ÷è Ñïàñèòåëÿ, ÿê Áîãà, ÿê Ñèíà
(Ñëîâî - Ëîãîñ) Îòöÿ Íåáåñíîãî, ïðîðîê ²ñàÿ ïèøå: «...êîìó
â³äêðèëàñÿ ñèëà Ãîñïîäíÿ? Áî Â³í ç³éøîâ ïåðåä Íèì, ÿê
ïàã³í ³ ÿê ïàðîñòîê ³ç ñóõî¿ çåìë³. Íåìàº ó Íüîìó í³
âèãëÿäó, í³ âåëè÷³...ÿêèé ïðèâàáëþâàâ áè íàñ äî Íüîãî.
Â³í áóâ çíåõòóâàíèé ³ ïðèíèæåíèé ïåðåä ëþäüìè. Ìóæ
ñêîðáîòè, ùî ï³çíàâ áîë³ñò³ ³ ìè â³äâåðòàëè â³ä Íüîãî
ëèöå ñâîº... Àëå Â³í óçÿâ íà Ñåáå íàø³ íåìî÷³ ³ ïîí³ñ íàø³
õâîðîáè; à ìè äóìàëè, ùî Â³í áóâ óðàæåíèé, ïîêàðàíèé
³ ïðèíèæåíèé Áîãîì. Àëå Â³í óêðèòèé áóâ âèðàçêàìè çà
ãð³õè íàø³ ³ ìó÷èìèé çà áåççàêîííÿ íàø³, ïîêàðàííÿ
çàäëÿ íàøîãî ìèðó áóëî íà Íüîìó: ³ ðàíàìè Éîãî ìè
çö³ëèëèñÿ» (²ñàÿ, 53, 3-7).
Âèêîíàííÿ öüîãî ïðîðîöòâà ìè áà÷èìî íà 2-õ ó÷íÿõ
Õðèñòîâèõ, ç ÿêèõ îäèí ç íèõ ìàâ ³ìÿ Êëåîïà. Â ªðóñàëèì³
âîíè íå ïîâ³ðèëè ó Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå, à êîëè Ñïàñèòåëü
çÿâèâñÿ ¿ì íà øëÿõó â Åììàóñ, áóäó÷è âîñêðåñëèì, âîíè
ò³ëüêè òîä³ ïîâ³ðèëè Éîãî Âîñêðåñ³ííþ, àëå Ãîñïîäü òóò æå
¿õ íåïîì³òíî é ïîêèíóâ.
Òåæ ñàìå ñòîñóâàëîñÿ é àïîñòîëà Ôîìè, ÿêèé íå â³ðèâ
ñâî¿ì àïîñòîëàì ïðî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå, à êîëè Ãîñïîäü
çÿâèâñÿ ¿ì â äîì³ ïðè çà÷èíåíèõ äâåðÿõ ³ â³êíàõ, òîä³ â³í
ñàìèé ïåðøèé âïàâ â íîãè Éîìó ³ ñêàçàâ, ùî Òè º Áîã ì³é.
Àëå ñâÿò³ àïîñòîëè, ÿê Ôîìà, òàê ³ Êëåîïà, î÷åâèäíî íå
äóæå äîáðå ïàìÿòàëè ïèñàííÿ Â³òõîãî Çàâ³òó, äå éäå ìîâà
ïðî Âîñêðåñ³ííÿ íå ò³ëüêè Õðèñòîâå, àëå é Âîñêðåñ³ííÿ
âñüîãî ïîìåðëîãî ëþäñòâà. Ïðî öå ÷àñòî ãîâîðèâ
Ãîñïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ.
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² îñü, ïðîðîêó ªçåêè¿ëþ áóëî âèä³ííÿ â³ä Ãîñïîäà (ãë. 1).
Â³í ïîáà÷èâ ïîëå, ÿêå áóëî óñ³ÿíå ëþäñüêèìè ê³ñòêàìè, àëå
ïî âåë³ííþ Áîæîìó âñ³ âîíè â³ä ï³âíî÷³ äî ï³âäíÿ òà â³ä ñõîäó
äî çàõîäó ïî÷àëè îæèâëÿòèñÿ é ïîâåðòàòèñÿ â ñâ³é ïîïåðåäí³é æèâèé ëþäñüêèé ñòàí.
Îñü ÿê, ìè ëþäè, ÷åêàºìî äëÿ ñåáå âèäèìèõ ÷óäåñ Áîæèõ,
òîä³ ÿê âîíè íàñ îòî÷óþòü ùîäåííî ³ ùîõâèëèííî.
Áî Òâîðåöü Íåáà ³ Çåìë³ êåðóº íàìè ³ Ñâî¿ìè ñëóãàìè
ñåðåä íàñ. Ç öüîãî ïðèâîäó, ïðîðîê ªçåêè¿ëü ó ãëàâ³ 1, ñòèõ
4-12 ïèñàâ ïðî òå, ÿê â³í áà÷èâ «...Áóðõëèâèé â³òåð...âåëèê³
õìàðè ³ âîãîíü, ùî êëóáî÷èâñÿ, ³ ñÿéâî íàâêîëî íüîãî...³
ç ñåðåäèíè éîãî âèäíî áóëî ïîäîáó ÷îòèðüîõ òâàðèí
...âèãëÿä ¿õ áóâ, ÿê ó ëþäèíè; ³ â êîæíî¿ ÷îòèðè ëèöÿ, ³
â êîæíî¿ ç íèõ ÷îòèðè êðèëà...».
Ñâÿòà Öåðêâà Õðèñòîâà âáà÷àº â öüîìó âèä³íí³ ïðîîáðàç
÷îòèðüîõ ºâàíãåë³ñò³â: ó âèãëÿä³ ëþäèíè - àíãåëà, òåëüöÿ,
ëåâà ³ îðëà.
Ìè ïðîàíàë³çóâàëè ä³¿ ïàñòèð³â ³ àðõèïàñòèð³â Â³òõîãî
Çàâ³òó, ÿê³ áóëè ïðàâîíàñòóïíèêàìè Ïåðøîñâÿùåíèêà Ààðîíà, áðàòà ïðîðîêà Ìîéñåÿ, ç êîë³íà Ëåâ³¿íà.
Çã³äíî ïðîðîöòâ Â³òõîãî Çàâ³òó òà õðèñòèÿíñüêîãî ïàñòèðñòâà Íîâîãî Çàâ³òó, íåîáõ³äíî ïîêàçàòè íà ïðèêëàä³, ÿê
â³äïîâ³äàþòü öèì âèìîãàì ñó÷àñí³ ïàñòèð³.
Íàïðèêëàä, Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé ³ âñ³º¿ Ðîñ³¿ Òèõîí
(Áåëàâ³í) ñì³ëèâî âèêðèâàâ æîðñòîê³ñòü á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè
òà ¿¿ æàä³áí³ñòü ó âèêðàäåíí³ öåðêîâíèõ ö³ííîñòåé, çà ùî é
ïîñòðàæäàâ ó 1925-ìó ðîö³, à Ìèòðîïîëèò Ñåðã³é (Ñòðàãîðîäñüêèé) òà Àðõèºïèñêîï Àëåêñ³é (Ñèìàíñüêèé), ìàéáóòí³
Ïàòð³àðõè â ÷àñè ÑÐÑÐ, áóäó÷è Ñ.-Ïåòåðáóðçüêèìè îáíîâëåíöÿìè, íàâïàêè, ñëóæèëè ö³é æå á³ëüøîâèöüê³é âëàä³ ³
âèñòóïàëè ïðîòè Ïàòð³àðõà Òèõîíà, áàæàþ÷è éîãî óñóíåííÿ
ç ïàòð³àðøîãî ñàíó.
À êîëè ì³ëüéîíè àðõèºðå¿â, äóõîâåíñòâà, ÷åíö³â ³ ÷åðíèöü, â³ðóþ÷èõ, äåðæàâíèõ ³ â÷åíèõ ëþäåé á³ëüøîâèêàìè
áóëè â³äïðàâëåí³ äî Ñèá³ðó äëÿ ñòðàòè, òî ñàìå Ìèòðîïîëèò
Ñåðã³é òà Àðõèºïèñêîï Àëåêñ³é ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ ïðî
ñîþç ¿õíüî¿ Öåðêâè ç á³ëüøîâèöüêîþ âëàäîþ ó 1927-ìó ðîö³,
ùî «...ðàäîù³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, º ðàäîùàìè ¿õíüî¿
Öåðêâè».
Ïåðåä íàìè çàâæäè ñòî¿òü â³÷íå ïèòàííÿ, ïðî ÿêó Öåðêâó
³ ¿¿ ðàäîù³ âîíè ãîâîðèëè: ïðî òó, ÿêà â êðîâ³ çàëèâàëàñÿ â
Ñèá³ðñüêîìó ÃÓËÀç³, ÷è òà ìàëåíüêà êó÷êà ëþäåé, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç äåê³ëüêîõ àðõèºðå¿â Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, â 20-30-ò³ ðîêè ÕÕ-ãî ñòîë³òòÿ, ÿê³ äî ïðàâîíàñòóïíèöòâà äðåâíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè (ç ÕV-ãî ñò.) íå ìàëè í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ,
îñê³ëüêè âîíè çðàäèëè ñâî¿é ïîì³ñí³é ÐÏÖ ÌÏ â 20-õ ðîêàõ.
Òîìó ñó÷àñíà Ðîñ³éñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áåðå ñâ³é ïî÷àòîê íå ç ÕV - ãî ñòîë³òòÿ, à
ç 1927-ãî ðîêó, ÿêîþ çàðàç êåðóº Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé
Êèðèëî (Ãóíäÿºâ), çàâîäÿ÷è íàø óêðà¿íñüêèé íàðîä â îìàíó,
îñîáëèâî, ï³ñëÿ ñâî¿õ â³çèò³â äî íàøî¿ êðà¿íè ó ëèïí³ 2010ãî ðîêó: äî Îäåñè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà äî Êèºâà, çàëèøàþ÷è ñâîþ ðîñ³éñüêó ïàñòâó íà ïðèçâîëÿùå, îñê³ëüêè ìàéæå
ïî âñ³é Ðîñ³¿ ãîðÿòü òîðôÿíèêè, ë³ñè òà ñåëà á³ëÿ íèõ. Õ³áà æ
Ïåðøîñâÿòèòåëü íå á³ëÿ íå¿ ïîâèíåí áóòè, à íå äáàòè ïðî
÷óæó äåðæàâó, ùîá ¿¿ çíîâó ï³äêîðèòè ñâî¿é Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿?
Îñü ÿê ïàñòèð³ Â³òõîãî ³ Íîâîãî Çàâ³ò³â ïî ð³çíîìó â³äíîñèëèñü ³ â³äíîñÿòüñÿ äî ñâî¿õ îáîâÿçê³â.
Àäæå Ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñüêèé Ôèëèï âèêðèâàâ çë³ ä³¿
öàðÿ ²âàíà Ãðîçíîãî, íå áîÿ÷èñü í³ÿêèõ ñòðàæäàíü, õî÷ ³ áóâ
âáèòèé Ìàëþòîþ Ñêóðàòîâèì, îïðè÷íèêîì öàðÿ.
Òàêîæ é ñâÿòèé Àðñåí³é (Ìàö³ºâè÷), Ìèòðîïîëèò Ðîñòîâñüêèé âñåá³÷íî âèñì³þâàâ öàðèöþ Êàòåðèíó ²². À ùå
ðàí³øå, â IV- ìó ñòîë³òò³ ñâÿòèòåëü ²îàí Çîëîòîóñòèé êðèòèêóâàâ âåñü öàðñüêèé äâ³ð Êîíñòàíòèíîïîëÿ çà éîãî ãð³õîâíå
æèòòÿ, çà ùî é áóâ «àíàôåìàòñòâîâàíèé», òîáòî ïðîêëÿòèé
éîãî ñó÷àñíèêàìè, à íàùàäêè éîãî ïîò³ì, ÷åðåç 30-òü ðîê³â
ïðîñëàâèëè, ÿê ñâÿòîãî.
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ Ðàäîíåçüêîãî (XIV-òå ñòîë³òòÿ) òàêîæ ñâîÿ ìîíàñòèðñüêà áðàò³ÿ òðè÷³ âèãàíÿëà ç éîãî æ
âëàñíîãî ìîíàñòèðÿ ³ ñò³ëüêè æ ðàç³â ïðîñèëà ïîâåðíóòèñÿ
çíîâó, î÷îëèòè éîãî.
Òàê ³ ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñ³ÿ Îëåêñàíäð³éñüêîãî (IV - òå ñò.) 5òü ðàç³â âèãàíÿëè ç ºïàðõ³¿ ³ ñò³ëüêè æ ïîíîâëÿëè. Íà æàëü,
ïðåïîäîáíîãî Ìàêñèìà Ãðåêà öàð ²âàí Ãðîçíèé ç³ ñâî¿ì
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âèùèì äóõîâåíñòâîì ÐÏÖ Ìîñêîâñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ ïîñàäèâ
â õðàìîâå ï³äçåìåëëÿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêî¿ Ñåðã³ºâî¿ Ëàâðè íà
30-òü ðîê³â, ÿêèé äî ñàìî¿ ñìåðò³ òàê ³ íå ïîáà÷èâ í³ ñîíöÿ,
à í³ ì³ñÿöÿ. Çà òå ÐÏÖ ÌÏ ó 1988-ìó ðîö³ êàíîí³çóâàëà éîãî
³ çà÷èñëèëà äî ëèêó ñâÿòèõ, ùîá âèïðàâäàòèñÿ ïåðåä ìó÷åíèêîì çàì³ñòü ñâî¿õ ïðåäê³â.
Îñü ÿêå ëèöåì³ðñòâî â³äáóâàºòüñÿ â ö³é Öåðêâ³. Íå âèïàäêîâî ñâÿòèé àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò Ìàòôåé ïèñàâ ó ãëàâ³ 23,
ñòèõ 29: «...Ãîðå âàì, êíèæíèêè ³ ôàðèñå¿, ëèöåì³ðè, ùî
áóäóºòå ãðîáíèö³ ïðîðîêàì ³ ïðèêðàøàºòå ïàìÿòíèêè
ïðàâåäíèêàì, ³ ãîâîðèòå: ÿêáè ìè áóëè ó äí³ áàòüê³â
íàøèõ, òî íå áóëè á ñï³ëüíèêàìè ¿õí³ìè ó ïðîëèâàíí³
êðîâ³ ïðîðîê³â. Òèì ñàìå âè ñâ³ä÷èòå ïðîòè ñåáå, ùî âè
ñèíè òèõ, ÿê³ âáèâàëè ïðîðîê³â».
Àëå æ ÷è âñ³ àðõèºðå¿ ³ äóõîâåíñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó áóëè òàêèìè ïðàâäîëþáöÿìè?
Íàïðèêëàä, Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Àíòîí³é (Õðàïîâèöüêèé, ÐÏÖ ÌÏ) áóâ ðåâíèì ïîñë³äîâíèêîì Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó òà ïðîòèâíèêîì â³äºäíàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â³ä Ðîñ³éñüêî¿.
Àëå æ ÿêå áóëî çäèâóâàííÿ, êîëè ÷åðâîíîãâàðä³éö³ ïî÷àëè éîãî ïåðåñë³äóâàòè, ÿê á³ëîãâàðä³éñüêîãî àãåíòà - àðõèºðåÿ ³ íàì³òèëè éîìó ñòðàòó, òî â³í ç áàãàòüìà ñâî¿ìè ïîñë³äîâíèêàìè âò³ê çà êîðäîí, äå é óòâîðèâ íîâó Ðîñ³éñüêó
Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó Çàêîðäîíîì. Ò³ëüêè çîâñ³ì íåùîäàâíî,
ó 2006-ìó ðîö³ Ìèòðîïîëèò ÐÏÖÇ Ëàâð (Øêóðëî) ³ Ïàòð³àðõ
Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é ²² (Ð³ä³ãåð) îáºäíàëè ö³ äâ³ Öåðêâè â
ºäèíó Ðîñ³éñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó Ìîñêîâñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Çíà÷èòü óòâîðþâàòè ÓÏÖ â 20-ò³ ðîêè ÕÕ- ãî ñòîë³òòÿ áóëî
íåçàêîííî, ìîòèâóâàâ Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé Àíòîí³é (Õðàïîâèöüêèé), à óòâîðþâàòè íîâó, ñâîþ, Çàðóá³æíó ÐÏÖ áóëî
çàêîííî.
Òî ÷è íå ïåðåãóêóþòüñÿ ä³¿ ñó÷àñíî¿ ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó ç ÐÏÖÇ òèõ ÷àñ³â? Àäæå Ðîñ³éñüê³ Ïðàâîñëàâí³
Öåðêâè âæå îáºäíàëèñÿ çà äîïîìîãîþ ñâî¿õ Ïðåçèäåíò³â
ÐÔ, à êîëè æ ïðèéäå ïðîñâ³òëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ³ºðàðõ³â ïðî
îáºäíàííÿ 3-õ Öåðêîâ: ÓÏÖ ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ, ïî÷àòîê
ÿêîìó áóëî ïîêëàäåíî íà Ïîì³ñíîìó Ñîáîð³, ó Êèºâ³, â
ëèñòîïàä³ 1991-ãî ðîêó ï³ä ãîëîâóâàííÿì Áëàæåíí³éøîãî
Ìèòðîïîëèòà Ô³ëàðåòà (íèí³ Ïàòð³àðõ ÓÏÖ ÊÏ).
Îñü ÿê, ñëóæèëè Öåðêâ³ Áîæ³é äåÿê³ àðõèºðå¿ ÐÏÖ ÌÏ â
Óêðà¿í³, õî÷ ³ áóëè çà íàö³îíàëüí³ñòþ óêðà¿íöÿìè.
Àëå àðõèºðå¿â óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ ÐÏÖ ÌÏ áóëî
á³ëüøå, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè íîâó óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó âëàäó
³ íà Ïîì³ñíîìó Ñîáîð³ ó Êèºâ³, â 1918-1919-ìó ðîêàõ (ðîáîòó
Ñîáîðó äîçâîëèâ Ïàòð³àðõ Òèõîí) çàïðîãðàìóâàëè â³äºäíàííÿ
ÓÏÖ â³ä ÐÏÖ ³ óòâîðåííÿ, à â³ðí³øå, â³äòâîðåííÿ ñâîº¿ äàâíüî¿
Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïîë³¿ Ðóñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.
Íà öüîìó Ñîáîð³ âèçíà÷íó ðîëü ç³ãðàâ Àðõèºïèñêîï Êàòåðèíîñëàâñüêèé Àãàï³ò (Âèøíåâñüêèé), ÿêîãî á³ëüøîâèêè ó
1923-ìó ðîö³ â Êàòåðèíîñëàâñüê³é âÿçíèö³ çàìîðèëè ç ãîëîäó ³ âáèëè.
Ó 1924-ìó ðîö³ Âñåëåíñüêà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêà Ïàòð³àðõ³ÿ âèäàëà Òîìîñ Ïîëüñüê³é Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ ïðî ¿¿
Àâòîêåôàë³þ, òîáòî íåçàëåæí³ñòü â³ä Ìîñêâè. Àäæå öåé
Òîìîñ ïîâèíåí áóâ âðó÷åíèé Êè¿âñüê³é Ìèòðîïîë³¿ Ðóñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.
Òîìó, òðîõè ðàí³øå, ó 1921-ìó ðîö³ áóëà íàðîäæåíà
Óêðà¿íñüêà Àâòîêåôàëüíà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà, Ïðåäñòîÿòåëåì ÿêî¿ ñòàâ Ìèòðîïîëèò Âàñèëü (Ëèïê³âñüêèé).
Àëå â 30-ò³ ðîêè âîíà áóëà ìàéæå çíèùåíà â Óêðà¿í³ ³
çáåðåãëà ñâîº áóòòÿ çà êîðäîíîì: ó Ïîëüù³, Êàíàä³, ÑØÀ,
Àðãåíòèí³, Àâñòðàë³¿ òà â ³íøèõ äåðæàâàõ, äå çíàéøëè ñîá³
ïîë³òè÷íèé ïðèòóëîê ÷ëåíè óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ ä³àñïîðè.
Â³äðîäèëà óêðà¿íñüêà àâòîêåôàë³ÿ ñâîº öåðêîâíå æèòòÿ
âæå ó 1989-ìó ðîö³, Ïàòð³àðõîì ÿêî¿ ñòàâ Ìèòðîïîëèò ÑØÀ
(ÓÀÏÖ) Ìñòèñëàâ (Ñêðèïíèê, ð³äíèé ïëåì³ííèê Ñ. Ïåòëþðè),
ï³ñëÿ ÿêîãî ó æîâòí³ 1993-ãî ðîêó Ïàòð³àðõîì ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó áóâ îáðàíèé Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð (Ðîìàíþê), ÿêèé á³ëÿ 18-òè ðîê³â ñòðàæäàâ ó ñèá³ðñüêèõ
âÿçíèöÿõ ÃÓËÀÃó çà ïîë³òè÷í³ ³ öåðêîâí³ ïåðåêîíàííÿ.
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ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ñåðïåíü, 2010

ñåðïåíü, 2010

ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

À áóäó÷è îáðàíèì â æîâòí³ 1995-ãî ðîêó Ñâÿò³éøèé
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè - Óêðà¿íè Ô³ëàðåò, òî â³í çà ñâî¿
15-òü ðîê³â çðîáèâ ñò³ëüêè êîðèñíèõ ñïðàâ äëÿ â³ëüíî¿
Óêðà¿íè ³ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè, ùî
ìîæíà éîãî ïîð³âíÿòè ëèøå ç Ìèòðîïîëèòîì Êè¿âñüêèì
Ïåòðîì (Ìîãèëîþ, ïåðøà ïîëîâèíà XVII - ãî ñòîë³òòÿ).
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò â ñâî¿õ Ïðîïîâ³äÿõ ³ â Ñëîâàõ,
ïðèñâÿ÷åíèõ õ³ðîòîí³ÿì â ºïèñêîïè ÓÏÖ ÊÏ ãîâîðèâ,
19.05.2002-ãî ðîêó äî ªïèñêîïà Ñòåïàíà (Á³ëÿêà, ÑØÀ), ùî:
«...ñüîãîäí³, ÷åðåç ïîêëàäàííÿ àðõèºðåéñüêèõ ðóê, òè
ñòàâ ºïèñêîïîì Öåðêâè Õðèñòîâî¿, ÿêó ïðèäáàâ Ãîñïîäü Ñâîºþ êðîâþ...íå ëþäñüêîþ âîëåþ, à ÷åðåç ïîêëèêàííÿ Áîæå, Äóõîì Ñâÿòèì. ²äè, íàø íîâèé ó Õðèñò³
áðàòå, íà òåðíèñòèé øëÿõ ºïèñêîïñüêîãî ñëóæ³ííÿ ³ íå
çàñìó÷óéñÿ, áî Äóõ Ñâÿòèé çì³öíèòü òåáå ³ ïîñòàâèòü íà
âñÿêó ³ñòèíó» (Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò. Ïðîìîâè. Ò. 7. Êè¿â, 2007).
Â öüîìó æ, 2002-ìó ðîö³, 7 -ãî ëèïíÿ â ñâîºìó Ñëîâ³ íà
âðó÷åííÿ æåçëà ªïèñêîïó Ïîëòàâñüêîìó ³ Êðåìåí÷óöüêîìó
ªâñåâ³þ (Ïîë³òèëó), Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ñêàçàâ:
«...ªïèñêîïñüêå ñëóæ³ííÿ - öå íå ò³ëüêè ïîâåë³ííÿ, à
é ïîñëóõ; òîìó ºïèñêîï ïîâèíåí áóòè ÷åíöåì. Âîíî º íå
âò³ëåííÿì çîâí³øíüî¿ âåëè÷³, à ïåðåä óñ³ì - ïîñò³éíî¿
âíóòð³øíüî¿ äóõîâíî¿ áîðîòüáè, ïëîòñüêî¿ ëþäèíè çà
ìîðàëüíå âäîñêîíàëåííÿ. ªïèñêîï íå ïîâèíåí áóòè
òàêèì, ÿêèé ³íøèì ïðîïîâ³äóº õðèñòèÿíñüêó ìîðàëü, à
ñàì çàëèøàºòüñÿ íåäîñòîéíèì. Íå òðåáà óïîä³áíþâàòèñÿ ñòîâïó - äîðîãîâêàçó, ÿêèé ³íøèì ïîêàçóº äîðîãó,
à ñàì ñòî¿òü íà ì³ñö³. ªïèñêîïè º ñïàäêîºìöÿìè àïîñòîë³â...îñü òè éäåø íà Ïîëòàâñüêó êàôåäðó, íà ÿê³é âæå
áàãàòî ðîê³â íå áóëî ïðàâëÿ÷îãî àðõèºðåÿ. Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº òîá³ óñå íåîáõ³äíå äëÿ ºïèñêîïñüêîãî ñëóæ³ííÿ â íàø âàæêèé, äëÿ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó, ÷àñ».
Àëå, ºïèñêîï ªâñåâ³é ï³ñëÿ ñìåðò³ Ìèòðîïîëèòà Ð³âíåíñüêîãî Äàíèëà (×îêàëþêà) ñòàâ êåðóþ÷èì ó 2005-ìó ðîö³
Ð³âíåíñüêîþ ºïàðõ³ºþ.
Òàêîæ ³ ñâÿòèé àïîñòîë Ïàâëî ãîâîðèâ ñâîºìó ó÷íåâ³
Òèìîô³þ, ÿêîãî ïîñòàâèâ ºïèñêîïîì: «...Áóäü âç³ðöåì äëÿ
â³ðíèõ ó ñëîâ³, â æèòò³, â ëþáîâ³, â äóñ³, ó â³ð³, â ÷èñòîò³»
(1 Ïîñë. äî Òèì. 4, 12). À äàë³ ñâÿòèé àïîñòîë Ïàâëî ðàäèòü
éîìó: «...Â³ä íåïîòð³áíîãî ìàðíîñë³âÿ â³ääàëÿéñÿ. Â³ä
íåðîçóìíèõ òà áåçãëóçäèõ çìàãàíü óõèëÿéñÿ, çíàþ÷è,
ùî âîíè íàðîäæóþòü ñâàðêè; ðàá æå Ãîñïîäí³é íå
ïîâèíåí ñâàðèòèñÿ, à áóòè äî âñ³õ ïðèâ³òíèì, ïîâ÷àëüíèì, íåçëîáèâèì» (2 Ïîñë. äî Òèì. 2,16; 2, 23-26).
Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è ìîëîä³ñòü ñâÿòîãî àïîñòîëà
Òèìîô³ÿ ³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ ïîâ÷àííÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà,
õî÷åòüñÿ íàãàäàòè é âñ³ì ñòóäåíòàì Äóõîâíèõ àêàäåì³é ³
ñåì³íàð³é ñüîãîäåííÿ, ùîá ñâîþ ñòóäåíòñüêó ìîëîä³ñòü íàïðàâëÿëè íà çíàííÿ, íà ìîëèòâó é íà ÷åñíå ñâîº æèòòÿ, ùîá
íå ïîâòîðþâàëè ò³ ïîìèëêè ñòóäåíò³â Ìîñêîâñüêî¿ ³ Ëåí³íãðàäñüêî¿ àêàäåì³é ³ ñåì³íàð³é â ðàäÿíñüêèé ÷àñ, êîëè âðàíö³
³ âå÷îðàìè çàâåëè òðàäèö³þ «âèñèäæóâàòè» â ñâî¿õ êåë³ÿõ
âðàíö³ é îñîáëèâî, ââå÷åð³, ùîá çàéìàòèñÿ âñÿêèìè ïë³òêàìè
é ñóäæåííÿìè òîãî ÷è ³íøîãî âèêëàäà÷à ÷è îäíîêàøíèêà,
çàì³ñòü ïðîñèäæóâàííÿ â àêàäåì³÷íèõ á³áë³îòåêàõ ³ ÷èòàëüíèõ
çàëàõ.
Öÿ íåãàòèâíà çâè÷êà ïåðåñë³äóº ñâÿùåííîñëóæèòåë³â é
ñüîãîäí³. Íà ¿õ ïàðàô³ÿõ, ïàðàô³ÿíè ò³êàþòü ³ áîÿòüñÿ â íèõ
ñïîâ³äàòèñÿ, ùîá íå ðîçíåñëè ñâî¿ì ÿçèêîì ïî ñåëó ÷è ïî
ì³ñòó ¿õ ãð³õîâíîñò³.
Òîìó é øóêàþòü íàø³ ïàðàô³ÿíè äóõîâíèê³â çà ñòî é
á³ëüøå ê³ëîìåòð³â, à «ñâî¿õ» ãîðå-«ïàñòèð³â» îáõîäÿòü ö³ëèìè
âóëèöÿìè, ùîá ¿õ íå áà÷èòè.
Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòóäåíòàì Äóõîâíèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â
³ íàâ³òü ÷åíöÿì â ìîíàñòèðÿõ äîïîìàãàþòü êîìïþòåðè ç
²íòåðíåòîì, àëå íà æàëü, âîíè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå
äëÿ íàâ÷àííÿ ³ áîãîñëóæ³ííÿ, à äëÿ ïîøóêó æèòòºâèõ ïîìèëîê
ñâî¿õ æå áðàò³â ³ ñåñòåð ó Õðèñò³ é ïî äóõó.
Ó çâÿçêó ç öèì, íåîáõ³äíî íàãàäàòè, ÿê Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Àëåêñ³é ²² íà ºïàðõ³àëüíèõ çáîðàõ ó Ìîñêâ³ âîñåíè
2004-ãî ðîêó, ãîâîðèâ, ùî: «...Òðèâîæíîþ îçíàêîþ ìîñêîâñüêîãî äóõîâåíñòâà, º âñå, ùî ìàòåð³àë³çóºòüñÿ. Êîìåðö³àë³çàö³ÿ áàãàòüîõ ñòîð³í ïàðàô³ÿëüíîãî æèòòÿ: êîðèñòîëþáñòâî, ãðîøîëþáñòâî - ñòðàøíèé ãð³õ, íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü
äî áåçáîæíèöòâà. Êîðèñëèâèé çàâæäè ïîâåðòàºòüñÿ ñïèíîþ
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äî Áîãà, à îáëè÷÷ÿì äî ãðîøåé...ñàìå öå ³ ñòâîðèëî îáðàç
æàä³áíîãî ñåðåáðîëþáèâîãî ïîïà, ÿêèé çíåâàæàºòüñÿ òðóäîâèì íàðîäîì, òèì íàðîäîì, ÿêèé îäíî÷àñíî, çâîðóøëèâî
ëþáèâ ñâî¿õ áåçêîðèñëèâèõ ïàñòèð³â ³ ãîòîâèé áóâ ç íèìè
ðîçä³ëèòè âñ³ ñêîðáîòè ³ ãîí³ííÿ...Â íîâèõ óìîâàõ äîáðå
ïîì³òíèé «íåïðîôåñ³îíàë³çì» ïàñòèð³â, âèõîâàíèõ â ðàäÿíñüêó
åïîõó ³ âèíèêàþòü â³ä íåäîñòàòíüîãî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ... Íà
ìèíóëèõ ºïàðõ³àëüíèõ çáîðàõ ó 2003-ìó ðîö³ âæå ãîâîðèëîñÿ, - êàæå Ïàòð³àðõ Àëåêñ³é ²², - ïðî ñïîêóñè, ùî éäóòü ç ð³çíèõ
áîê³â, õî÷à á âçÿòè ïåðåõðåùåííÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Â îäí³é
ò³ëüêè Ìîñêâ³ íàø³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ïåðåõðåùóþòü ¿õ ç-çà
ìàòåð³àëüíèõ ³ ô³íàíñîâèõ áëàã, äîâîäÿ÷è, ùî òîé ÷è ³íøèé
ñâÿùåíèê º íåã³äíèì éîãî. ² âñå öå â³äáóâàºòüñÿ íà íàøèõ ç
Âàìè î÷àõ».
Íåâèïàäêîâî ñâÿòèé àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò Ìàòôåé ó ãëàâ³
23, ñòèõ 14, ïèñàâ: «...Ãîðå âàì, êíèæíèêè ³ ôàðèñå¿,
ëèöåì³ðè, ùî ïî¿äàºòå äîìè âäîâèöü, à ïîò³ì íà ïîêàç
äîâãî ìîëèòåñü: çà òå ùå á³ëüøèé îñóä ïðèéìåòå».
Õî÷à é ñàì³ Ïðåäñòîÿòåë³ ÐÏÖ ÌÏ íå äóæå äàëåêî â³ä³éøëè
â³ä ñâî¿õ êë³ðèê³â. Íàïðèêëàä, ïåðåáóâàííÿ Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà â Îäåñ³. ßê â³í, òàê ³ âñ³ îðãàí³çàòîðè éîãî
ïåðåáóâàííÿ, îñîáëèâî Ìèòðîïîëèò Îäåñüêèé Àãàôàíãåë
(Ñàââ³í) ââàæàëè, ùî íà áîãîñëóæ³ííÿ ³ íà çóñòð³÷ Ïàòð³àðõó
Êèðèëó ïðèáóäå 200-ò³ òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, à ïðèáóëî âñüîãî 3-è
òèñÿ÷³. Íàâ³òü óêðà¿íñüêèõ îõîðîíö³â áóëî 4-è òèñÿ÷³ òà ùå é
ðîñ³éñüêèõ ñëóæáîâö³â ÔÑÁ, á³ëÿ 2-õ òèñÿ÷. Çíà÷èòü íà
îäíîãî â³ðóþ÷îãî áóëî ïðèçíà÷åíî äâà ì³ë³ö³îíåðà. Òåæ
ñàìå áóëî ³ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ³ â Êèºâ³.
Àëå íåîáõ³äíî íàãàäàòè, ùî íà Õðåñíîìó õîä³ íàøî¿
Ïîì³ñíî¿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó â³ä Âîëîäèìèðñüêîãî
ñîáîðó äî Âîëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè, ó Êèºâ³, ïðèéìàëè ó÷àñòü
á³ëÿ 30-òè òèñÿ÷ íàøèõ â³ðóþ÷èõ. Òîáòî, íà íàøîìó Õðåñíîìó õîä³ áóëî íàáàãàòî á³ëüøå ëþäåé, àí³æ âñ³õ ðàçîì âçÿòèõ
ó òðüîõ ì³ñòàõ, ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî
Êèðèëà öüîãî ë³òà 2010-ãî ðîêó.
Òàêèì ÷èíîì, Ïàòð³àðõà Êèðèëà ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóâàëè, â òîìó ÷èñë³ é íà õðåñíèõ õîäàõ
6-òü òèñÿ÷ îõîðîíö³â,
òîä³ ÿê ó Ñïàñèòåëÿ íå áóëî æîäíîãî. Õ³áà æ öå ïàñòèðñòâî
³ àðõèïàñòèðñòâî? Àäæå Ïàòð³àðõ Êèðèëî ââàæàº ñåáå íàì³ñíèêîì Ñïàñèòåëÿ íà çåìë³, ïîä³áíî Ïàï³ Ðèìñüêîìó.
Îñü ÿê, ðóõàºòüñÿ «öåðêîâíå» æèòòÿ â ÐÏÖ Ìîñêîâñüêîãî
Ïàòð³àðõàòó, äå ï³àð éäå ïîïåðåäó íèõ ñàìèõ.
Òîìó, ÿêùî æ «êàíîí³÷í³» ñâÿùåíèêè â Ìîñêîâñüêîìó
Ïàòð³àðõàò³ îáðàæàþòü îäèí îäíîãî íà î÷àõ â³ðóþ÷èõ ñâî¿õ
ïàðàô³ÿí, ùîá íå éøëè äî òèõ ÷è ³íøèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â
ñâîº¿ æ Öåðêâè ÐÏÖ ÌÏ õðåñòèòèñÿ àáî çâåðøóâàòè Òà¿íñòâà
³ Òðåáè òî, ùî ìîæíà òîä³ ãîâîðèòè ïðî íàøó ç âàìè ãíàíó
íèìè Óêðà¿íñüêó Ïðàâîñëàâíó Öåðêâó Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó?
Àëå, ÿêùî ìè, àðõèºðå¿ ³ äóõîâåíñòâî áóäåìî âèä³ëÿòèñÿ
â ñâî¿é ïîâåä³íö³ ³ ïàñòèðñüêîìó ñëóæ³íí³ Ãîñïîäó ³ ëþäÿì â³ä
öèõ çàæåðëèâèõ, òàê çâàíèõ, ïàñòèð³â, òî ìè ñïàñåìîñÿ ³
îòðèìàºìî Öàðñòâî Áîæå íå ò³ëüêè íà Íåá³, àëå é çàðàç, íà
Çåìë³.
À ÿêùî ó âñüîìó áóäåìî òèìè, ÿêèìè áóëè ïàñòèð³ ó
Â³òõîìó Çàâ³ò³, ÷è ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ òà â Ðîñ³éñüê³é,
îñîáëèâî ïðîòÿãîì ÕVIII-Õ²Õ-ãî, íà ïî÷àòêó ÕÕ-ãî ñòîë³òü,
ïåðåä òàê çâàíîþ ðåâîëþö³ºþ, òî ìè çàâ÷àñíî ìîæåìî çíàòè,
ùî íàñ ÷åêàº âåëèêà êàðà Áîæà ³ â³÷í³ ñòðàæäàííÿ ó ïåêë³.
Õî÷à é çàðàç ïîëîâèíà óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ³ óêðà¿íñüêîãî
íàñåëåííÿ òîíå ó âîä³, ÿê ìîâ ïîâåðíóâñÿ Íîºâ ïîòîï, êîëè
òèñÿ÷³ áóäèíê³â ïëàâàþòü, ÿê êîðàáë³ íà ìîð³, à ³íøà ïîëîâèíà Óêðà¿íè çãîðàº â³ä ñîíöÿ, áåç äîùó é âîëîãè. Àëå, ùå
ñòðàøí³øå â³äáóâàºòüñÿ ñàìå â öåé ÷àñ ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³,
äå ìîðîçè äîñÿãàþòü â³ä 1-ãî äî 25-òè ãðàäóñ³â. Áåç çâè÷êè,
à òèì á³ëüøå â ãàðÿ÷ó ïîðó ë³òà, êîëè, ÿê ëþäè, òàê ³ òâàðèíè,
íå ãîòîâ³ äî öèõ ïðèðîäíèõ êîíòðàñò³â, äå îäí³ çàìåðçàþòü,
à ³íø³ ãîðÿòü ó ïîëóìÿõ â³ä âîãíþ, ÿê öå º çàðàç â Ðîñ³¿.
Çäàºòüñÿ, ùî ó âñ³õ ¿¿ ðåã³îíàõ, îñîáëèâî â Ìîñêîâñüê³é
îáëàñò³ ãîðÿòü òîðôÿíèêè, ïî âñ³é Ðîñ³¿ ãîðÿòü ë³ñà ³ ñåëà á³ëÿ
íèõ, â òîìó ÷èñë³ é íà áàòüê³âùèí³ Ïàòð³àðõà Êèðèëà, â
Ìîðäîâ³¿.
Òîìó òðåáà ï³êëóâàòèñü éîìó ïðî ñâîþ ìàòóøêó Ðîñ³þ, à íå çàç³õàòè íà ÷óæ³ óêðà¿íñüê³ çåìë³.
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ÍÀØÀ ÖÅÐÊÂÀ - ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÏÀÒÐIÀÐÕÀÒ

À â³çüì³òü òðàãåä³þ â ×îðíîáèë³
ó 1986-ìó ðîö³, â ÷àñè ÑÐÑÐ, ç-çà
÷îãî çàãèíóëî é ïîìåðëî ì³ëüéîíè
ëþäåé ñâ³òó. Àäæå æ ñâÿòèé àïîñòîë
³ ºâàíãåë³ñò ²îàí Áîãîñëîâ â ñâîºìó
Îäêðîâåííþ â
ãë. 8, ñò. 10-11
ïèñàâ ïðî ö³ ïîä³¿, ò³ëüêè íàçâàâ íå
×îðíîáèëåì, à ïîëèíåì, áî ö³ äâà
ñëîâà º ñèíîí³ìàìè â óêðà¿íñüê³é
ìîâ³: «...Òðåò³é àíãåë çàòðóáèâ, ³
âïàëà ç íåáà âåëèêà ç³ðêà, ùî
ïàëàëà ïîä³áíî äî ñâ³òèëüíèêà, ³
âïàëà íà òðåòþ ÷àñòèíó ð³ê ³ íà
äæåðåëà âîä. ²ìÿ ö³º¿ ç³ðêè «ïîëèí»; ³ òðåòÿ ÷àñòèíà âîä ñòàëà,
ÿê ïîëèí, ³ áàãàòî ç ëþäåé ïîìåðëî â³ä âîä, òîìó ùî âîíè ñòàëè ã³ðê³».
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà º îäíà ç áàãàòî ãð³õîâíèõ äåðæàâ,
íà ÿêó Ãîñïîäü ïîñèëàº Ñâîþ êàðó. Àëå ìè òàê ³ íå êàºìîñü
ïåðåä Áîãîì â ñâî¿é çàãàëüí³é âñåóêðà¿íñüê³é ìîëèòâ³,
íàðîäó ç äóõîâåíñòâîì òðüîõ ã³ëîê Óêðà¿íñüêèõ Ïðàâîñëàâíèõ Öåðêîâ äëÿ ïðèìèðåííÿ ì³æ ñîáîþ: ÓÏÖ ÌÏ, ÓÏÖ ÊÏ òà
ÓÀÏÖ.
Ñó÷àñí³ ïàñòèð³ ³ãíîðóþòü ³ äåÿê³ Òðåáè é Ìîëèòâè, ÿê³
ðîçì³ùåíí³ ó Òðåáíèêàõ, ÿê â ÓÏÖ ÊÏ, òàê ³ â ÓÏÖ ÌÏ òà ÐÏÖ
ÌÏ: «Ìîëèòâà ñâÿòèì ñåìè îòðîê³â íàä íåì³÷íèì ³ íå ñïëÿ÷èì»; «Êîëè ñâÿùåíèê òâîðèòü õðåñò ç³ ñâÿòèì êîï³ºì íàä
ñòðàæäàþ÷èì â³ä íåäóãè»; «Ìîëèòâà çàêëèíàòåëüíà ñâÿòîãî
Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî íàä òèìè, õòî ñòðàæäàº â³ä äåìîí³â» ³ ò.ä.
³ ò.ï.
Á³ëüø³ñòü ë³íèâèõ ñâÿùåíèê³â, ÿê³ íå âèêîíóþòü ñâî¿
ïàñòèðñüê³ îáîâÿçêè ç ðåâí³ñòþ Áîæîþ, â³äïîâ³äàþòü, ùî ö³
Òðåáè ³ ìîëèòâè ïîâèíí³ âè÷èòóâàòè íàä õâîðèìè ëþäüìè
÷åíö³ àáî ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åí³ ëþäè â äóõîâíîìó ñàí³.
Ö³, òàê çâàí³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³, íà Áîæåñòâåííèõ ë³òóðã³ÿõ íå âæèâàþòü äîäàòêîâèõ ïðîñôîð (îêð³ì ïÿòè áîãîñëóæáîâèõ) äëÿ âæèâàííÿ â³ðóþ÷èìè, ÿê³ âîíè ïîäàþòü äî ñâÿòîãî
â³âòàðÿ äëÿ ïîìèíàííÿ çà çäîðîâÿ àáî çà óïîê³é ïîìåðëèõ.
Ðàçîì ç òèì íå ïðèâ÷àþòü ñâî¿õ ïàðàô³ÿí ïîäàâàòè çàïèñêè
íà ïðîñêîìèä³þ ÷è íà îñíîâíó Ë³òóðã³þ â³ðíèõ, ùîá ³ìåíà
æèâèõ ÷è ïîìåðëèõ ïîñò³éíî ïîìèíàëèñÿ íà ö³é áåçêðîâí³é
æåðòâ³ Õðèñòîâ³é.
Àëå ÿê³ áóâàþòü æàõëèâ³ ÿâèùà, êîëè äåÿê³ ñâÿùåíèêè
÷èòàþòü çàïèñêè íå íà Áîæåñòâåíí³é ë³òóðã³¿ íà ñïåö³àëüíèõ
åêòåí³ÿõ, à íà Âå÷³ðí³ àáî íà Ðàíêîâ³é ñëóæáàõ.
ª áàãàòî ñâÿùåíèê³â, ÿê³ íå ëþáëÿòü ñïîâ³äàòè â³ðóþ÷èõ
ç ïîâíèì ÷èòàííÿì ìîëèòîâ íà öüîìó Òà¿íñòâ³. ª é òàê³
«ïàñòèð³», ÿê³ íå ïðèâ÷àþòü ëþäåé äî ñïîâ³ä³ ³ ïðè÷àñòÿ
ñâÿòèõ Æèâîòâîð÷èõ Òà¿í Õðèñòîâèõ. ² âñå öå â³äáóâàºòüñÿ íà
Áîæåñòâåíí³é ë³òóðã³¿, à ï³ñëÿ íå¿ íå çâåðøóþòüñÿ Ìîëåáí³ çà
æèâèõ, ç àêàô³ñòîì ³ ç âîäîñâÿòòÿì, à òàêîæ Ïàíàõèäè çà
ïîìåðëèõ.
Íå ó âñ³õ õðàìàõ ïðèéìàþòüñÿ çàìîâëåííÿ íà ïîìèíàííÿ
ïîìåðëèõ â 9-é, 40-é ³ ð³÷íèé äåíü, à òàêîæ «ñîðîêîóñòè», íà
ï³â ðîêó ÷è íà ð³ê. Òàêîæ ³ çà æèâèõ ëþäåé íåìàº ñïåö³àëüíèõ
çîøèò³â äëÿ çàïèñ³â ³ ïîñò³éíîãî ïîìèíàííÿ â³ðóþ÷èõ, òîä³ ÿê
ëþäè äî õðàì³â éäóòü ç á³äàìè òà ç³ ñêîðáîòàìè, à ñâÿùåíèêè
öüîãî ÷àñòî íå çàì³÷àþòü.
Ä³òåé ³ äîðîñëèõ õðåñòÿòü áåç âîöåðêîâëåííÿ ³ Ñâÿòîãî
Ïðè÷àñòÿ, à íàä ìàòåðÿìè öèõ ä³òåé íå âè÷èòóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ìîëèòâè äëÿ ¿õ î÷èùåííÿ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ íåìîâëÿ.
Â íåä³ëüí³ äí³ äåÿê³ ñâÿùåíèêè â³äìîâëÿþòüñÿ ïîìèíàòè
ïîìåðëèõ íà ïðîñêîìèä³¿ ³ íà Ë³òóðã³¿ â³ðíèõ, âèïðàâäîâóþ÷è
ñåáå òèì, ùî é íà Ïàñõó (Âåëèêäåíü) íåìàº í³ÿêèõ çàóïîê³é-
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íèõ åêòåí³é, à ç öüîãî âèõîäèòü, ùî
é ïàíàõèäè â íåä³ëþ â³äì³íþþòüñÿ,
çàáóâàþ÷è ïðî òå, ùî áîãîñëóæ³ííÿ,
îñîáëèâî â ñ³ëüñüêèõ õðàìàõ â³äáóâàþòüñÿ îäèí ðàç â íåä³ëþ, òà é
â³ðóþ÷³ â õðàì ìîæóòü ïðèõîäèòè
äóæå ð³äêî. ² öåé ìîìåíò íå âðàõîâóºòüñÿ öèìè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè.
À ÷è ìàþòü ïàðàô³¿ ïðè õðàìàõ
Íåä³ëüí³ øêîëè àáî êëàñè ç öåðêîâíî - áîãîñëîâñüêîþ ë³òåðàòóðîþ äëÿ
âèõîâàííÿ â öåðêîâíîìó äóñ³ ä³òåé,
ìîëîäü ³ ñòàðøèõ ëþäåé?
À ÷è º òðàäèö³ÿ ïðè õðàìàõ ãîòóâàòè ãàðÿ÷ó ñòðàâó äëÿ ³íâàë³ä³â,
á³äíèõ ³ íåùàñíèõ ëþäåé, îñîáëèâî, íà äîìó? Òàêîæ ïðè
áàãàòüîõ õðàìàõ íåìàº í³ÿêèõ ðîçêëàä³â ïðî áîãîñëóæ³ííÿ
íà ì³ñÿöü ÷è õî÷à á, íà ï³âì³ñÿöÿ, ùîá ëþäè ðàí³øå çíàëè
ïðî ñâÿòà ³ â³äâ³äóâàííÿ ñëóæá Áîæèõ.
Òîìó, ïðî òàêèõ íåäîñòîéíèõ ïàñòèð³â ñâÿòèé àïîñòîë
³ ºâàíãåë³ñò ²îàí Áîãîñëîâ ïèñàâ â ñâîºìó Îäêðîâåíí³, â
ãëàâ³ 9, ñò. 6: «...Ó ò³ äí³ ëþäè áóäóòü øóêàòè ñìåðò³,
àëå íå çíàéäóòü ¿¿; çàõî÷óòü óìåðòè, àëå ñìåðòü óòå÷å
â³ä íèõ» (ñê³ëüêè â Óêðà¿í³ ³ ïî âñüîìó ñâ³òîâ³ â íàø ÷àñ
â³äáóâàºòüñÿ ñàìîãóáñòâ?).
À ñâÿòèé àïîñòîë Ïàâëî â ñâîºìó 1-ìó Ïîñëàíí³ äî
Êîðèíôÿí, ãë. 3, ñò. 16-18, ïèøå: «Õ³áà æ íå çíàºòå, ùî
âè - º õðàì Áîæèé ³ Äóõ Áîæèé æèâå ó âàñ? Òîìó, ÿêùî
õòî çðóéíóº öåé õðàì Áîæèé, òîãî ïîêàðàº Áîã: áî
õðàì Áîæèé ñâÿòèé, à öåé õðàì - º âè. Í³õòî õàé íå
îáìàíþº ñàìîãî ñåáå».
Òîìó é ñâÿòèé àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò ²îàí Áîãîñëîâ â
ñâîºìó Îäêðîâåííþ, ãë. 9, ñò. 7-10 íàãàäóº íàì, ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì, ùîá ìè íå ò³ëüêè íàâ÷àëè ³íøèõ, àëå é
ñë³äêóâàëè çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì ³ âèêîíàííÿì Âîë³
Áîæî¿, ³íàêøå áóäåìî ïîä³áíèìè ö³é ñàðàí³, ÿêà º: «Çà
âèãëÿäîì ñâî¿ì ñàðàíà ³ ïîä³áíà áóëà äî êîíåé,
ïðèãîòîâàíèõ íà â³éíó; ³ íà ãîëîâàõ ó íå¿ í³áè â³íö³,
ñõîæ³ íà çîëîò³, îáëè÷÷ÿ æ ¿¿, ÿê îáëè÷÷ÿ ëþäñüê³; ³
âîëîññÿ â íå¿ - í³áè âîëîññÿ â æ³íîê, à çóáè â íå¿ áóëè
ÿê ó ëåâ³â. Íà í³é áóëè áðîí³, í³áè áðîí³ çàë³çí³, à øóì
â³ä êðèë ¿¿, ÿê ñòóê³ò â³ä êîë³ñíèöü, êîëè áåçë³÷ êîíåé
á³æàòü íà â³éíó; ó íå¿ áóëè õâîñòè, ÿê ó ñêîðï³îí³â, ³ ó
õâîñòàõ ¿¿ áóëè æàëà; âëàäà æ ¿¿ áóëà - øêîäèòè
ëþäÿì...Öàðåì íàä ñîáîþ âîíà ìàëà àíãåëà áåçîäí³;
³ìÿ éîìó ïî-ºâðåéñüêè Àâàääîí, à ïî-ãðåöüêè Àïîëëîí. Îäíå ãîðå ïðîéøëî; ³ îñü, ³äóòü çà íèì ùå äâà
ãîðÿ».
Áóäåìî ïîñï³øàòè òâîðèòè äîáðî ³ ñòàâàòè ä³éñíèìè
ïàñòèðÿìè Õðèñòîâèìè, à íå àðòèñòàìè, îäÿãíåíèìè â
áàãàò³ ³ çîëîò³ îäÿãè: ìèòðè, ðèçè ç³ äçâ³íî÷êàìè, äîâã³
ìàíò³¿, äîðîã³ ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ (êîë³ñíèö³) òîùî.
Òàêèì ÷èíîì, ãîâîðÿ÷è ïðî ïðàâîñëàâíå ïðîñâ³òíèöòâî, áîãîñëóæáîâ³ ïðîïîâ³ä³ òà äóõîâíå ³ ìîðàëüíå æèòòÿ
ñó÷àñíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, òðåáà ñêàçàòè é ïîðàäèòè
âñ³ì íàì, ùîá ìè â³äïîâ³äàëè ñâî¿ì ñàíàì ³ îáîâÿçêàì, ÿê³
íà íàñ ïîêëàäàº Áîã ³ ïðàâîñëàâíà ëþäèíà.
ÀÄÐ²ÀÍ - Ìèòðîïîëèò
Êðèâîð³çüêèé ³ Í³êîïîëüñüêèé.
Àäðåñà: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49019, ïð. Ñâîáîäè, 89. Ïåòðî-Ïàâë³âñüêèé õðàì.
òåë. (056) 770 - 33 - 33; 770 - 84 - 08; (095)
711 - 87 - 97; (097) 345 - 69 - 04.

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

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 31.08.2010. Ôîðìàò 60/84/8,
äðóê îôñåòíèé. Óìîâ. äðóê. àðê. 1. Çàì. ¹ 1202

ÒÎÂ "Ïåðøà ì³ñüêà äðóêàðíÿ".
ÀÄÐÅÑÀ:
âóë. Ñòåïîâîãî ôðîíòó, 11à, ì. Ïàâëîãðàä
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.,
51400, Óêðà¿íà.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

12

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ÏÅÒÐÎ-ÏÀÂË²ÂÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ, ñåðïåíü, 2010

ñåðïåíü, 2010

Ò²ÍÜ

(Ïðîäîâæåííÿ.
Ïî÷àòîê íà ñòîð. 3-4)
íèõ ñïàäêîºìö³â Äðåâíüîãî
Ðèìó ó Â³çàíò³éñüêîìó ³ìïåðàòîðîâ³ ³ â ïàòð³àðõîâ³ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîìó.
Ìîñêîâ³ÿ òîãî ÷àñó âèõîâóâàëàñÿ ï³ä ñâ³òîãëÿäîì Êîíñòàíòèíîïîëÿ, òîáòî ï³ä Äðóãèì Ðèìîì ³ ââàæàëà ñåáå
ïîê³ðíîþ äî÷êîþ Âñåëåíñüêîãî ïàòð³àðõà, ÿê ïðè Â³êòîðó Þùåíêó äåÿê³ ìîñêîâñüê³
ñâÿùåíèêè ââàæàëè ñâîºþ
ìàò³ðþ - Êè¿âñüêó Ðóñü, à
Ìîñêâó - äî÷êîþ ò³º¿ æ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. ×îãî íå ñêàæåø
àí³ ïðî ïàòð³àðõà Êèðèëà, àí³
ïðî «³ìïåðàòîð³â» (ó âëàñí³é
óÿâ³) Ïóò³íà-Ìåäâºäºâà, ÿê³
ââàæàþòü, î÷åâèäíî, Ìîñêâó
- ìàò³ðþ ãîðîäîâ ðóñüêèõ, à
Êðåìëü - Âñåëåíñüêèì ïàòð³àðõàòîì. Ñåðéîçíèé æàðò.
Ïàòð³àðõ Ìîñêîâñüêèé Êèðèëî òàêîãî íå ñòâåðäæóº.
Â³í íå ï³äêðåñëþº â ñâî¿õ
ïðîïîâ³äÿõ, ùî «ìàò³ðþ»
Ìîñêâè º Êè¿â, à äî÷êîþ Êèºâà º Ìîñêâà. Ïàòð³àðõ Êèðèëî íà Ñâÿò³é çåìë³, ÿê â³í
÷àñòî íàçèâàº Óêðà¿íó, íèí³
óòâåðäæóº äóõ Òðåòüîãî Ðèìó,
òîáòî êîíöåïö³þ «ðóññêîãî
ì³ðà» â Óêðà¿í³, ÿêèé íàðîäèâñÿ â ãîëîâàõ íîâèõ ìîñêîâñüêèõ ïðàâèòåë³â ³ ïàòð³àðõ³â. Âñëóõàéòåñü â ñüîãîäí³øí³ ïðîïîâ³ä³ Ìîñêîâñüêîãî ãîëîâíîãî ñâÿùåíèêà.
Ó í³é ïàíóº ïîë³òè÷íèé äóõ
åïîõè ñåêðåòàð³â ÖÊ êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Ìàëàí÷óêà ³
Ùåðáèöüêîãî, ÿê³ çàáîðîíÿëè âæèâàòè çà ðàäÿíñüêîãî
÷àñó íàçâè Êè¿âñüêà Ðóñü. Õðåùåííÿ â Êè¿âñüê³é Ðóñ³, Êè¿âñüêèé êíÿçü Âîëîäèìèð ³ ò.
ï. Âñå öå ïðîäóìàíî ïîë³òè÷íèìè áîíçàìè Êðåìëÿ.
Ïðàöþþ÷è äèðåêòîðîì ðåñïóáë³êàíñüêîãî âèäàâíèöòâà
«Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê»,
ìè íàâ³òü îòðèìàëè òàêèé öèðêóëÿð ç áîêó öåíçóðè. Öèðêóëÿð éøîâ ç Ìîñêâè. Â Óêðà¿í³ çàáîðîíÿëîñÿ âæèâàòè
ñëîâîñïîëó÷åííÿ Êè¿âñüêà
Ðóñü. Äî òðåòüîãî ïðèì³ðíèêà öåíçîð âèï³êàâ ñëîâî Êè¿âñüêèé êíÿçü. Çìóøóâàâ ïèñàòè ò³ëüêè Äðåâí³é ÷è Ñòàðîäàâí³é Êè¿â, àáî Ñòàðîäàâíÿ Ðóñü. Ïåðåãëÿíüòå ë³òåðàòóðó åïîõè Ùåðáèöüîãî-Ìàëàí÷óêà ³ âè ïåðåêîíàºòåñü.
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Ô²ËÎÔÅß
Ñüîãîäí³ ïàòð³àðõ Êèðèëî óòâåðäæóº òå ñàìå, êðîêóþ÷è â
íåäàëåêå ìèíóëå. Âñëóõàéòåñü â îñòàííþ ïðîïîâ³äü ïàòð³àðõà Êèðèëà íà Êè¿âñüê³é
ã³ðö³ â³ä 26 ëèïíÿ 2010 ðîêó.
Â³í òàêîæ âñ³ëÿêî íàìàãàºòüñÿ óíèêíóòè ñëîâîñïîëó÷åíü
Êè¿âñüêà Ðóñü, Êè¿âñüêèé
êíÿçü, çàì³íþþ÷è ³ñòîðè÷íó
ïðàâäó ñëîâàìè íà êøòàëò
«ñâÿòà çåìëÿ», «ñâÿòà Ðóñü»,
«Õðåùåííÿ Ðóñ³» (íå Êè¿âñüêî¿, ìîæíà ïîäóìàòè - Ìîñêîâñüêî¿, ÿêî¿ íà òîé ÷àñ ùå é
â çãàäêàõ íå áóëî) ³ ó âàñ
ñêëàäàºòüñÿ òàêå âðàæåííÿ,
ùî Õðåùåííÿ â³äáóâàëîñÿ íå
â Äí³ïð³, à íà Ìîñêâ³-ð³ö³.
Äóõ Òðåòüîãî Ðèìó â Ìîñêîâ³¿ íàðîäèâñÿ ï³ñëÿ Ôëîðåíò³éñüêî¿ óí³¿ (1439 ð³ê).
²äåÿ óí³àòñòâà ïîõèòíóëà àâòîðèòåò ãðåöüêî¿ öåðêâè.
Ëþáîâ äî Â³çàíò³¿, ÿê ñïàäêîºìíèö³ çàïîâ³ò³â ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó ùåçàº. Îñòàòî÷íî
âîíî ðóéíóºòüñÿ â ãîëîâàõ
Ìîñêîâñüêèõ ³äåîëîã³â ç ïàä³ííÿì Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ó
Ìîñêîâ³¿ íàðîäæóºòüñÿ äóõ
ñòàðöÿ Ô³ëîôåÿ.
Îñê³ëüêè àí³ Áåí³òî Ìóñîë³í³, àí³ Àäîëüô Ã³òëåð
(ñïîäâèæíèê Ñòàë³íà â ðîçïîä³ë³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ç 193839 ðîê³â) íå çä³éñíèëè ñâîº¿
ìð³¿: ³ç ÿçè÷íîãî ñâ³òó orbis
terrarum íå ñòàâ tota
christianitas. à ³òàë³éñüêèé
äó÷å ³ í³ìåöüêèé ôþðåð
ï³øëè â «êðàù³ ñâ³òè», ³äåþ
«Òðåòüîãî Ðèìó» ï³äõîïèâ
Ñòàë³í - Ìàëåíêîâ. Ñàìå âîíè
çàõâîð³ëè ìîñêîâñüêèì êîìïëåêñîì ñòàðöÿ Ô³ëîôåÿ.
Ó 1951 ðîö³ àìåðèêàíñüêà ãàçåòà «Íüþ-Éîðê Òàéìñ»
äðóêóº ìàòåð³àë, â ÿêîìó ðîçïîâ³äàº, ùî Ñòàë³í ³ éîãî
á³ëüøîâèêè º ïðîäîâæóâà÷àìè ïîë³òèêè çàâîþâàíü ³ åêñïàíñ³é Ìîñêîâñüêîãî öàðñòâà,
ÿêå ïðîâîäèëî çàâîþâàííÿ
ñâ³òó ïðîòÿãîì 500 ðîê³â. Çàðóá³æíà ïðåñà ñòâåðäæóâàëà
³ öèì ñàìèì çàñòåð³ãàëà öèâ³ë³çîâàíèé Çàõ³ä, ùî êîìóí³ñòè÷íà ³äåîëîã³ÿ ïðîäîâæóº
³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ çàãàðáíèöüêî¿ Ìîñêîâ³¿. Öå çàâîþâàííÿ ñâ³òó, ïîáóäîâè Òðåòüîãî Ðèìó, ÿêèé ³ìåíóâàòèìåòüñÿ àáî «ðîñ³éñüê³ì

ì³ðîì», àáî «Âñºì³ðíîé ðåâîëþö³ºé». Âñå öå çíîâó ïðèçâåäå äî çàãàðáàííÿ ÷óæèõ
çåìåëü, íå÷óâàíîãî ìîñêîâñüêîãî ãíîáëåííÿ ï³äêîðåíèõ íàðîä³â. Âñå öå º òðàäèö³ºþ ³ ñàìîãî ìîñêîâñüêîãî åòíîñó, ÿêèé ìîâ÷êè, íå
áóíòóþ÷è, ñõâàëþº òàêó ïîë³òèêó Êðåìëÿ, ìîñêîâñüêî¿
öåðêâè, ùî çàâæäè áëàãîñëîâëÿº íà çàâîéîâíèöüê³
ïîäâèãè ³ åêñïàíñ³þ ÷è òî
öàðñüêó, ÷è òî ÷åðâîíó Ìîñêâó.
Á³ëüø³ñòü ñòàòåé òîãî ÷àñó
íå ëèøå â «Íüþ-Éîðê Òàéìñ»
äðóêóþòü àíàë³òè÷í³ ñòàòò³ ïðî
êîð³ííÿ ðàäÿíñüêîãî ³ìïåð³àë³çìó, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà
ôóíäàìåíò³ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿.
Çîâí³øíÿ ïîë³òèêà Ñòàë³íà,
ñòâåðäæóº çàõ³äíà ïðåñà, º
ïî ñóò³ òîòîæíà ïîë³òèö³
öàðñüêî¿ Ðîñ³¿. Ñòàë³íñüêà
äèêòàòóðà - öå äçåðêàëî äèêòàòóðè ³ìïåðñüêî¿ Ðîñ³¿. Ïðèðîäà á³ëüøîâèçìó âèðîñëà
³ç ñòàðî¿ ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿
ïîë³òèêè, ³ç ¿¿ òðàäèö³é. Òîñò
Éîñèïà Â³ññàð³îíîâè÷à ïðî
âåëèêèé ðîñ³éñüêèé íàðîä,
ëåäü íå ºäèíèé íàðîä, ÿêèé
ïåðåì³ã ôàøèçì-ã³òëåðèçì ó
ñâ³ò³ º òèì ñàìèì øîâ³í³ñòè÷íèì ñâ³ä÷åííÿì, ÿêèì º
ìîñêîâñüêèé íàðîä, ÿêîìó
çà³ìïîíóâàëà òàêà ñòàë³íñüêà
«ïðàâäà». Òîãî íåçàáóòíüîãî
1945 ðîêó Éîñèï Ñòàë³í áóêâàëüíî ïëþíóâ â îáëè÷÷ÿ óñ³ì
15 ÷è 16 ñîþçíèì ³ âñ³ì àâòîíîìíèì ðåñïóáë³êàì, íàðîäè ÿêèõ ïðîëèâàëè ñâîþ
êðîâ, â³ääàâàëè ñâîº æèòòÿ
çà «Òðåò³é Ðèì», ÿêèé òîä³
íàçèâàâñÿ ÑÐÑÐ.
Êîìóí³çì Ñòàë³íà ïî ñâî¿é
ñóò³ íå ìàâ í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç
ì³æíàðîäíèì ³íòåðíàö³îíàë³çìîì. Â³í ìàâ ÿñêðàâå, êîíòðàñòíå íàö³îíàëüíå çàáàðâëåííÿ ³ öå çàáàðâëåííÿ, áåçïåðå÷íî, ìîñêîâñüêå. ²íøèì
ñëîâîì - âåëèêîðîñ³éñüêå.
²ìïåð³àë³ñòè÷íå. Âèòîêè
á³ëüøîâèöüêîãî äåñïîòèçìó
³ á³ëüøîâèöüêîãî ³ìïåð³àë³çìó ëåæàòü â îñíîâ³ Ìîñêîâ³¿,
ìåíòàëüí³ñòü ÿêî¿ ñôîðìóâàëàñÿ ï³ä âïëèâîì çîëîòîîðäèíñüêîãî ÿðìà. Ìîñêîâ³òè
çà ñâî¿ì äóõîì º íàùàäêàìè
÷³íã³ñõàí³âö³â.
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Â îäí³é ³ç ñòàòåé Å. Þðºâñüêîãî «Â³ä Ô³ëîôåÿ äî
íàøèõ äí³â» ÷³òêî ñêàçàíî,
ùî «â òîòàëèòàðíîé Ðîññèè â
öàðñòâîâàíèå Ñòàëèíà âîñêðåøàåòñÿ Ìîñêîâñêàÿ Ðóñü
XVI-XVII âåêîâ ñî âñåì åå òÿãëîâûì âêëàäîì». Â³í ïèøå,
ùî ñàìå ç Ìîñêîâ³¿ ïðèéøëà
á³ëüøîâèêàì ³äåÿ ñâ³òîâî¿ ðåâîëþö³¿. Ìð³ÿ Ìîñêâè äî âñåñâ³òíüîãî ïàíóâàííÿ í³êîëè
íå çí³ìàëàñÿ ç ïîðÿäêó äåííîãî. ßñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì
öüîìó º íèí³øí³é òðåò³é
ïðè¿çä ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà-Ãóíäÿºâà â Óêðà¿íó ç òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó Â. Ïóò³íà-Ìåäâºäºâà. Éîãî
íèí³øíº çàâäàííÿ öå íàäóìàíèé êîìïëåêñ ñòàðöÿ Ô³ëîôåÿ, ÿêîìó ìîñêîâñüê³ ³äåîëîãè ïðèïèñàëè ³äåþ ïîáóäîâè Òðåòüîãî Ðèìó. Â÷îðà
öå íàçèâàëîñÿ «Äàéîø ñâ³òîâó ðåâîëþö³þ», à íèí³ «ðóññê³é ì³ð» ³ íå âèêëþ÷åíî
ç öåíòðîì ó Êèºâ³. Áî ÷îãî á
îòî Ìîñêîâñüêèé ñâÿùåíèê,
ãðîìàäÿíèí ÐÔ Â. Ãóíäÿºâ
âèïðîøóâàâ óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî? Çâè÷àéíî, äëÿ
òîãî, ùîá ùå á³ëüø â³ëüãîòíî ãîñïîäàðþâàòè â Óêðà¿í³.
Ãîñïîäàðþâàòè, ÿê ó ñåáå
âäîìà, ùî â³í ðîáèòü ³ çàðàç,
íå ìàþ÷è óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà. Ñâ³ä÷åííÿì öüîìó ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü,
íàçâà äåðæàâè: âóëèöÿ ²âàíà
Ìàçåïè - Ëàâðñüêà, Ìàëîðîñ³ÿ çàì³ñòü Óêðà¿íè, ÿê ïèñàëîñÿ íà òðàíñïàðàíòàõ â Îäåñ³
³.ò.ï.
Âñå öå ñóòí³ñòü øèðîêî¿
«ðîñ³éñüêî¿ äóø³», ÿê³é âñüîãî ìàëî. Öå ñóòí³ñòü Çîëîòî¿
Îðäè, ìåíòàëüí³ñòü ÿêî¿ âèñ³ÿëàñÿ â äóø³ ìîñêîâñüêîãî
³ìïåð³àë³çìó. Ñàìå ìîñêîâñüêèé ³ìïåð³àë³çì âèð³ñ íà
´ðóíò³ â³÷íîãî çàâîþâàííÿ
ñâ³òó ³ öÿ êîíöåïö³ÿ é íèí³
æèâå ãëèáîêî â äóø³ Ïóò³íà,
Ìåäâºäºâà ³ ïàòð³àðõà Êèðèëà, ÿêèé âäàº ³ç ñåáå ñâÿòåííèêà, çàéìàþ÷èñü ïîë³òèêîþ.
Ïîë³òèêîþ ³ìïåðñüêîþ. Ïîë³òèêîþ Êðåìëÿ, àáè çàâîþâàòè äóø³ çàáëóäøèõ îâåöü,
çàâîþâàòè é óêðà¿íñüêèé ñâ³ò,
ïîê³í÷èòè ç óêðà¿íñüêèì ñåïàðàòèçìîì, ³äåíòè÷í³ñòþ,
ïðàâäèâîþ ³ñòîð³ºþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ áóäü-ÿêîþ ö³íîþ
(íàâ³òü ö³íîþ óêðà¿íñüêîãî
ãðîìàäÿíñòâà ³ îñîáèñòî¿
êåë³¿ â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³) äîâåñòè «ðóññêîìó ì³ðó», ùî
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ìè, óêðà¿íö³, ³ âîíè, ìîñêîâ²òè, îäèí íàðîä, ³ â íàñ ìàº
áóòè ºäèíà öåðêâà. Òîìó óêðà¿íñüê³ ïðàâîñëàâí³ ìàþòü
ïîêàÿòèñÿ ³ ïðèïîâçòè äî
ïîðîãó Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõó ëåäü íå íà êîë³íàõ. ² â
öüîìó ïîêàÿíí³ ïàí Ãóíäÿºâ ³
éîãî ï³äîï³÷í³ ñëóæêè ç êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó íå âáà÷àþòü
àí³ íàéìåíøîãî ïðèíèæåííÿ óêðà¿íö³â.
Âîíè ò³ëüêè âáà÷àþòü â
öüîìó çíèùåííÿ óêðà¿íñüêî¿
öåðêâè â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó òà çíèùåííÿ íàâ³òü
ìð³¿ óêðà¿íö³â ïðî ñâÿòå é
³ñòîðè÷íî-þðèäè÷íå ïðàâî
íà ºäèíó Ïîì³ñíó óêðà¿íñüêó
öåðêâó â Óêðà¿í³, íà ÿê³ áàãàò³
³íø³ âî³ñòèíó áðàòí³ íàðîäè,
êîòð³ ìàþòü ñâî¿ öåðêâè. Ìàþòü óñ³ îêð³ì áàãàòîì³ëüéîííèõ óêðà¿íö³â â Óêðà¿í³. ×è íå
ïàðàäîêñ? ×è öå íå êîëîí³çàòîðñüêà ïîë³òèêà Êðåìëÿ?!
Ìîñêîâñüêî-àç³éñüêå íàõàáñòâî íå çóïèíÿºòüñÿ íà
âèãàäàí³é êîëèñö³ ïðî òðüîõ
áðàò³â, äå íàéìåíøåíüêèé
ñòàâ ÷îìóñü íàéñòàðøåíüêèì,
àëå â³í ùå âáèâàº â ãîëîâó
ìèðÿíàì, ùî Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò - öå ðîçêîëüíèêè, öå
öåðêâà íå êàíîí³÷íà, çàáóâøè ïðî òå, ùî ñàìå ìîñêîâñüêà öåðêâà ëåäü ç äíÿ
ñâîãî çàñíóâàííÿ íå êàíîí³÷íà. Çàáóâøè ïðî òå, ùî ùå
ó 1283 ðîö³ êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò Ìàêñèì(ãðåê çà ïîõîäæåííÿì), ÿêèé ï³äïîðÿäêîâóâñÿ ò³ëüêè Âñåëåíñüêîìó
ïàòð³àðõàòó, çðàäèâ ñâî¿õ ìèðÿí ³ ïåðå¿õàâ ç Êèºâà äî
Âîëîäèìèðà íà Êëÿçüì³. Ïîë³òèêà ñóçäàëüñüêèõ êíÿç³â âèêëèêàëà äèêèé ïðîòåñò ïîì³æ
çàêîííèõ ñïàäêîºìö³â ñëàâè
³ òðàäèö³é Êèºâà - êíÿç³â Ãàëèöüêèõ ³ Âîëèíñüêèõ. Âîíè
íå âèçíàëè ñóçäàëüñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ ³ ïðîäîâæóâàëè êóëüòóðí³ é ³ñòîðè÷í³ ñïàäêîºìíîñò³ Êèºâà.
Âîëèíñüêî-ãàëèöüê³ êíÿç³
ìàëè á³ëüøå þðèäè÷íèõ ³
ìîðàëüíèõ ïðàâ íà ñâÿòó
ñïàäùèíó Êèºâà, â³ðí³ñòü ÿêîìó ó ñâ³òñüêîìó (íå ðåë³ã³éíîìó) æèòò³ âîíè çáåðåãëè é
äîíèí³.
Ó 1303 ðîö³ âîëèíÿíè ³
ãàëè÷àíè ïðî ñâî¿ çàêîíí³
ïðàâà íà ñïàäêîºìí³ñòü Êèºâà çàÿâèëè ³ â Êîíñòàíòèíîïîë³. ¯õí³ çóñèëëÿ íå ïðîïàëè ìàðíî. Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé ïàòð³àðõ ñòâîðèâ

Ãàëèöüêó ìèòðîïîë³þ, ÿêà
âïåðøå áóëà íàçâàíà Ìèòðîïîë³ºþ Ìàëî¿ Ðóñ³¿ (íàçâà
ñóòî öåðêîâíà), ÿêà çãîäîì
ïåðåðîñëà â àäì³í³ñòðàòèâíó. Íà ò³ ÷àñè Ìàëà Ðóñü - öå
Ãàëè÷÷èíà ³ Âîëèíü. Òàê ãàëèöüêèé êíÿçü Þð³é II â îäíîìó ³ç ñâî¿õ ëèñò³â íàçèâàº
ñåáå «Äå³ Ãðàò³ÿ Äóêñ òîò³óñ
Ðóñ³å ì³íîð³ñ». Ùî æ äî ìîñêîâñüêèõ êíÿç³â, òî òèòóë
«ðóññê³é» ñòàâ ó íèõ àòðèáóòîì ò³ëüêè â ÕÓ² ñòîð³÷÷³. Òèòóë «Âåëèêî¿ ³ Ìàëî¿ Ðóñ³¿»
ïðèâ³ç äî Ñóçäàëÿ ìèòðîïîëèò Ïåòðî, ÿêèé áóâ ðîäîì ç
Âîëèí³. Â³í ³ îáºäíàâ ñâ³é
ïîïåðåäí³é òèòóë ìèòðîïîëèòà «Ìàëî¿ Ðóñ³¿», äîäàâøè
äî öüîãî ³ «Âåëèêî¿ Ðóñ³¿».
Òàê çÿâèëàñÿ òàê çâàíà êàíîí³÷íà Ìîñêîâñüêà öåðêâà ³
Âåëèêà Ðóñ³ÿ. Â³ä öåðêîâíî¿
òåðì³íîëîã³¿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿. À â 1713 ðîö³ Ìîñêîâ³ÿ ë³êâ³äîâóº ñâîþ íàçâó Ìîñêîâ³ÿ ³ ïðèáèðàº íàçâó
Ðîñ³ÿ. Ïåòðî Ïåðøèé çàîäíî
ë³êâ³äîâóº ³ Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò, çàì³íèâøè éîãî Ñèíîäîì. Àëå öå âæå ³íøå ïèòàííÿ. Ùî æ äî êàíîí³÷íîñò³
Ìîñêîâñüêî¿ öåðêâè, òî ç öèì
òàêîæ ìîæíà ïîñïåðå÷àòèñÿ
³ âçÿòè ¿¿ ñüîãîäí³øíþ «êàíîí³÷í³ñòü» ï³ä âåëèêèé
ñóìí³â. Ñàìå Ìîñêîâñüêà
öåðêâà íàðîäèëàñÿ ç ðîçêîëó. Ïîíàä ñòî ðîê³â ¿¿ «êàíîí³÷í³ñòü» í³õòî ïîì³æ ïðàâîñëàâÿ íå âèçíàâàâ. Äîñòàòíüî çãàäàòè ò³ëüêè ÿê ìîñêîâñüê³ ïîñëàííèêè ó 200
çîëîòèõ ìîíåò òà 120 ñîáîëèíèõ äîìîãëèñÿ ãðàìîòè
Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî ïàòð³àðõà Ä³îí³ñ³ÿ ïðî ïåðåäà÷ó
Êè¿âñüêî¿ ìèòðîïîë³¿ â ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ìîñêîâñüêîìó
ïàòð³àðõàòó.À çàîäíî íàãàäàòè, ÿê Âñåëåíñüêà ïàòð³àðõ³ÿ
íå ðàç íàãàäóâàëà Ìîñêîâñüê³é ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³
ïðî òå, ùî âîíà íå âèçíàº
ïîâíî¿ ¿¿ êàíîí³÷íî¿ òåðèòîð³¿,
òîáòî ¿¿ çàç³õàííÿ íà Êè¿âñüêó
ìåòðîïîë³þ, òîáòî íà êàíîí³÷íó òåðèòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.
Âñå öå äàâíî â³äîì³ ðå÷³
ìèíóëèõ ñòîë³òü. ß æ ñüîãîäí³ ñëóõàþ ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî, ïðîïîâ³ä³ ÿêîãî
ïåðåäàþòü ìàëî ÷è íå âñ³
óêðà¿íñüê³ òåëåêàíàëè, ùîá
Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõ Êèðèëî äîâîäèâ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, ùî âñ³ ó öüîìó ñâ³ò³
ìàþòü ïðàâî íà ñâîþ ïîì³ñíó
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öåðêâó ³ â³ðìåíè, ³ ãðóçèíè, ³ âèçíàâ ³ öèì ñàìèì îòîòîæñåðáè, ³ áîëãàðè, ³ ÷åõè, ³ íèâ ñåáå ç³ Ñòàë³íñüêîþ
ñëîâàêè, ³ ïîëÿêè, ³... ³...³... êë³êîþ. ×îìó íà ñâÿò³é çåìë³
Íå ìàþòü ãàêñãî ïðàâà ò³ëüêè íå ïîêàÿòèñÿ ïàòð³àðõó Ìîñóêðà¿íö³. Âîíè, âèÿâëÿºòüñÿ, êîâñüêîìó ³ äîâåñòè óêðà¿ìàþòü ïðàâî ò³ëüêè ïîêàÿòè- íñüêîìó íàðîäîâ³ (òà é , ìàñÿ ïåðåä âèñîêèì Ìîñêîâñü- áóòü, ³ ñîá³), ùî Ìîñêîâñüêà
êèì ïîïîì ³, ñòàâøè íà êîë- öåðêâà íåçàëåæíà â³ä Êðåì³íà, ïðèïîâçòè ó Ìîñêîâñüêó ëÿ ³ éîãî ïðîïîâ³ä³ º ³ñòèííî
«êàíîí³÷íó» öåðêâó, ÿê çàá- â³ä ñàìîãî Ãîñïîäà Áîãà, à
ëóäø³ â³âö³ ³ áàðàíè, ÿê³ âå- íå â³ä ³ìïåð-øîâ³í³ñòè÷íî¿
äóòü ñâîþ ïàñòâó íå òóäè, ìîñêîâñüêî¿ êë³êè, ÿêà çíîâ
êóäè òðåáà ç òî÷êè çîðó Êðåì- ï³ä â³÷íîþ äðóæáîþ äâîõ
ëÿ ³ ï³äïîðÿäêîâàíîìó éîìó «áðàòí³õ» íàðîä³â íàìàãàºòüÌîñêîâñüêîìó ïàòð³àðõàòó.
ñÿ áåçñîðîìíî ³ íàõàáíî
ß äîñèòü óâàæíî ñëóõàâ ï³äãîðíóòè âñå â óêðà¿íñüê³é
ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êè- çåìë³, ùî íå òàê ëåæèòü,
ðèëà ³ âñå ÷åêàâ, êîëè æ â³í ïîñò³éíî øàíòàæóþ÷è Óêðà¿íàçâå ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿ- íó, ÿê êîëèøíüîãî ïðåçèçÿ Âîëîäèìèðà - Êè¿âñüêèì äåíòà Â³êòîðà Þùåíêà, îãîêíÿçåì, à õðåùåííÿ Ðóñ³ - ëîøóþ÷è éîìó é óêðà¿íñüêîÊè¿âñüêîþ Ðóññþ. Ïàòð³àðõ ìó íàðîäîâ³ òî ëîêàëüí³ ãàö³º¿ òåðì³íîëîã³¿ âñ³ëÿêî óíè- çîâ³, òî åêîíîì³÷í³ â³éíè.
êàâ ³ öå ìåí³ íàãàäàëî çíîâó
Çàì³ñòü çàéíÿòòÿ ïðî ïååïîõó Ùåðáèöüêîãî - Ìàëàí- ðåéìåíóâàííÿ êè¿âñüêèõ âó÷óêà ï³ä êåð³âíèöòâîì Ìîñ- ëèöü, ÷åñíèé ïàòð³àðõ, ãëèêîâñüêîãî ãîëîâíîãî ³äåîëî- áîêî â³ðóþ÷èé ïîêëàâ áè ðóêó
ãà Ñóñëîâà. Ñàìå òîä³ ç Ìîñ- íà ñåðöå ³ ïîâ³äîìèâ çàáëóäêâè ïðèéøëà ñâîºð³äíà ðå- øèõ ñâî¿õ îâåöü íà ñâÿò³é
êîìåíäàö³ÿ: óêðà¿íñüê³ ³ñòî- çåìë³, ùî àíàôåìà ãåòüìàíó
ðè÷í³ êíèæêè, äå çãàäóºòüñÿ ²âàíó Ìàçåï³ íàêëàäåíà çà
ìàëîðîñ³éñüêà àðèñòîêðàò³ÿ âêàç³âêîþ öàðÿ Ïåòðà Ïåðïóñêàòè ï³ä í³æ, ùî óñï³øíî øîãî áåç ñîáîðó ïðàâîñëàâé ðîáèëîñÿ â Êîçèëüö³ (×åð- íî¿ öåðêâè. Òîáòî öå ñüîãîäí³ã³âñüêà îáëàñòü), ó ñîáîð³. í³øíüîþ ìîâîþ êàæó÷è, çâèÇîêðåìà, òàì ìîñêîâñüê³é ðà- ÷àéíà ïîë³òè÷íà àêö³ÿ. Ùî æ
äÿíñüê³é ã³ëüîòèí³ ï³ääàâñÿ äî ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, òî
«Ìàëîðîññèéñêèé ðîäîñëîâ- ¿é ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ çà äóøó
íèê» (5 òîì³â) Â. Ë. Ìîäçà- ãåòüìàíà Ìàçåïè, ÿêèé íà
ñâÿò³é çåìë³ Óêðà¿íè, âèáóëåâñüêîãî.
Â ðàäÿíñüêèõ åíöèêëîïå- äóâàâ ïîíàä 40 õðàì³â, ó
ä³ÿõ òîãî ÷àñó çàðÿñí³ëè «ïî- á³ëüøîñò³ ÿêèõ é ïîíèí³ ïðàÿñíåííÿ», â ÿêèõ ïèñàëîñÿ â è ò ü ñ â î þ ñ ë ó æ á ó ³ í å
çàì³ñòü «óêðà¿íñüêèé â÷åíèé» â³äð³êàºòüñÿ â³ä öüîãî ìîñ- â÷åíèé, ÿêèé íàðîäèâñÿ â êîâñüêà ìèòðîïîë³ÿ ³ â öèõ
ùî ïðîïîñò³éíî
òàêèõ ä³òåé
îãîëîÓ ê ð à ¿ í ³ , Ê è ¿ â ñ ü ê à Äóæå
Ð ó ñ ü ãàðíî,
- æå öåðêâàõ
äáàþòü
³ â äàëåê³é
àíàôåìó Êàë³ôîðí³¿
ëþäèí³-áóä³âï³äì³íÿëàñÿ Ñòàðîäàâíüîþ
÷è øóº
íè÷îìó öèõ áåçñìåðòíèõ
Äðåâíüîþ ³ ò.ä.
² îñü ñüîãîäí³, â äí³ ïðè- õðàì³â, ÿê³ íå âñòèãëà çðóé¿çäó ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî íóâàòè á³ëüøîâèöüêà âëàäà.
Êèðèëà, ÿ â³ä÷óâ çíîâó äóõ Îò áè ³ ïðî öå ïîãóòîðèòè
ìîñêîâñüêî¿
³ ä å î ë î ã ³ ¿ , ïàòð³àðõó Êèðèëó ç³ "ñâî¿ì
ðóññê³é äóõ Ì³õà¿ëà Ñóñëîâà º ä è í è ì í à ð î ä î ì " , à í å
âêëàäåíèé â óñòà âèñîêîïîñ- ï³äì³íÿòè ñâî¿ìè âêàç³âêàìè
òàâëåíîìó öåðêîâíîìó ñëó- ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè
æèòåëþ. Ì³ã áè ïàòð³àðõ Êè- ³ íå ïåðåéìåíîâóâàòè â ÷óæ³é
ðèëî, ïåðåáóâàþ÷è â êðà¿í³ - ñòîëèö³ (ùå íå ìàþ÷è óêðà¿æèòíèö³ ªâðîïè, ÿêà çàçíàëà íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà) íå
íå ÷óâàíîãî ó ñâ³òàõ Ãîëîäî- óãîäí³ Êðåìëþ ³ Ìîñêîâñüê³é
ìîðó. ×îìó â ñâî¿õ ïðîïîâ³- öåðêâ³ âóëèö³. À çàîäíî, êîäÿõ íå îñóäèòè àíòèëþäñüê³ ðèñòóþ÷èñü ïðè¿çäîì, ñêëèçëî÷èíè ïðîòè óêðà¿íñüêîãî êàòè Ñîáîð ÷è Ñèíîä ³ îãîëîíàðîäó ëåí³íñüêî-ñòàë³íñü- ñèòè íà «Ñâÿò³é çåìë³», ÿê â³í
êèìè ðåæèìàìè. ×îìó íå âåñü ÷àñ íàçèâàº Óêðà¿íó, àíàâèçíàòè Ãîëîäîìîð 1932-33 ôåìó, ñêàæ³ìî, àíòèõðèñòó
ðîê³â Ãåíîöèäîì óêðà¿íñüêî- Ëåí³íó (çà ðóéíóâàííÿ öåðãî íàðîäó, ÿê öå çðîáèëè êîâ, õðàì³â, ñîáîð³â ³
äåñÿòêè íå «áðàòí³õ» íàðîä³â, ÷åðâîíèé òåðîð) ÷è àíàëå «áðàòí³é» ìîñêîâñüêèé òèõðèñòó Ñòàë³íó, ÿêèé
íàâ³òü ñàìîãî Ãîëîäîìîðó íå îá³öÿâ, ÿê ³ éîãî ïîïå-
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ðåäíèê ³ â÷èòåëü, ðàé (êîìóí³çì) íà çåìë³, à ïîäàðóâàâ ò³ëüêè óêðà¿íöÿì 3 ãîëîäîìîðè íà òåðèòîð³¿ æèòíèö³
ªâðîïè, çàáðàâøè ïîíàä 10
ì³ëüéîí³â æèòò³â òà ùå é ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â âèíèùèâ â
àâàíòþðèñòè÷í³é â³éí³ ïî ðîçïîä³ëó ñâ³òó, ÿêó â³í ðîçïî÷àâ ó 1939 ðîö³ ðàçîì ç³ ñâî¿ì
ïîáðàòèìîì ïî ñîö³àë³çìó é
ñàòàíèçìó Àäîëüôîì Ã³òëåðîì, ç ÿêèì í³çí³øå(1941 ð.)
ùîñü íå ïîä³ëèâ ³ öå âèëèëîñÿ ó êðèâàâó äîñ³ íåáà÷åíó
Äðóãó Ñâ³òîâó â³éíó.
Çãàäóºòüñÿ ñüîãîäí³ ìåí³
³ ëèïåíü 2008 ðîêó, êîëè
Óêàçîì ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
Þùåíêà âïåðøå çà âñþ íàøó
³ñòîð³þ áóëî óçàêîíåíî ñâÿòî Óêðà¿íè - Äåíü õðåùåííÿ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ - Óêðà¿íè.
ßêùî öå ³ñòîðè÷íå ñâÿòî ñâÿòî íàøî¿ ïàìÿò³ - íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò íå
ë³êâ³äóº, ÿê ë³êâ³äóâàâ ïðåçèäåíòñüêèé ñàéò ïðî Ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, òî
ìè áóäåìî ùîð³÷íî â³äçíà÷àòè öå ñâÿòî 28 ëèïíÿ. Ó
äåíü ïàìÿò³ ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî Êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà - õðåñòèòåëÿ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Öå âåëèêå
Ñâÿòî âñòàíîâëåíî â Óêðà¿í³
, ÿê ïèñàëà ïðåñà çà ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ç âðàõóâàííÿì «çíà÷åííÿ ïðàâîñëàâíèõ òðàäèö³é â ³ñòîð³¿ ³
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íà ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ äóõîâíîñò³,
Óêðà¿íñüêîãî ôîíäó êóëüòóðè, Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, Óêðà¿íñüêî¿
àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè, ãðîìàäñüêîñò³...».
Ìîñêâà Ïóò³íà - Ìåäâºäºâà ³ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà Êèðèëà òîä³ íå âèçíàëà
öüîãî Óêàçó Â³êòîðà Þùåíêà, íàçâàâøè éîãî ïåðåêðó÷åííÿì ñï³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ ³
ò³ëüêè ÷åðåç äâà ðîêè, ï³ñëÿ
3-ãî ïðè¿çäó ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî Êèðèëà â Óêðà¿íó,
Êðåìëü ³ â ñåáå çàòâåðäèâ
ñòàòóñ ïðî Äåíü õðåùåííÿ,
àëå ç îäí³ºþ íåçíà÷íîþ, íà
ïåðøèé ïîãëÿä, äð³áíè÷êîþ

- Ñóñëîâñüêîþ. Öÿ ³ñòîðè÷íà äð³áíè÷êà òåïåð çâó÷èòü,
ÿê ³ â ïðîïîâ³äÿõ ïàòð³àðõà
Êèðèëà â Óêðà¿í³ - áåç íàçâè
Êè¿âñüêà Ðóñü ÷è êè¿âñüêèé
êíÿçü Âîëîäèìèð, à ò³ëüêè
«Ñâÿòàÿ Ðóñü» ³ (íàðåøò³ òàêè
äî÷åêàëèñÿ ïåðåâèáîð³â óêðà¿íñüêîãî ïðåçèäåíòà) «îòíèíº Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü 28 èþëÿ (òàêîæ! Î×.) ÷òèò ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà,
èçâåñòíîãî â èñòîðèè êàê
Êðàñíîå Ñîëíûøêî, ïðè êîòîðîì íà Ðóñè â 988 ãîäó
áûëî ïðèíÿòî õðèñòèàíñòâî».
Ó öüîìó íîâîìó ìîñêîâñüêîìó óêàç³ àí³ ñëîâà ïðî
Êè¿âñüêó Ðóñü ³ ïðî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Âñå
ÿê çàâæäè ïðî îäíó ³ òó æ
êîëèñêó ç òðüîìà áðàòàìè,
ïðî «ðóññê³é ì³ð», çà ñïèíîþ
ÿêîãî ñòî¿òü, ÿê ³ ñòîÿâ ñîòí³
ðîê³â òîìó áåçñìåðòíèé ó
Ìîñêîâ³¿ Ïñêîâñüêèé ñòàðåöü
Ô³ëîôåé, í³áèòî ÿê òâîðåöü
³äå¿ ïðî «Òðåò³é Ðèì ³ ×åòâåðòîìó íå áóâàòè». ²äå¿, ÿêà
òàê ëîñêî÷å ³ ïîíèí³ «øèðîêó ðîñ³éñüêó äóøó» ç ¿¿ íåçì³ííèì áàæàííÿì îõîïèòè
âñå «íåîáúÿòíîå» íà ö³é
ãð³øí³é çåìë³, íà ÿê³é
ãð³øàòü íàâ³òü ò³, ÿê³ í³áèòî
ïîêëèêàí³ Ãîñïîäîì Áîãîì
íå êðèâèòè ïåðåä â³ðÿíàìè
äóøåþ, à òðèìàòè ¿¿ â ñâÿò³é
÷èñòîò³ òà ïîêàçóâàòè ñâî¿ì
ñêðîìíèì áóòòÿì äîâ³ðëèâèì ïðèõîæàíàì, äî ÿêî¿ á
âîíè öåðêâè íå õîäèëè, çàâæäè ïàìÿòàëè, ùîá Áîã îäèí
³ ñàìå éîìó é òðåáà ìîëèòèñÿ. Áî ïàòð³àðõè ïðèõîäÿòü ³
â³äõîäÿòü, à çàëèøàºòüñÿ â
íàøèõ äóøàõ ò³ëüêè Ãîñïîäü
Áîã ³ éîìó òðåáà ìîëèòèñÿ.
Ìîëèòèñÿ ñàìå ð³äíîþ ìîâîþ, ïàìÿòàþ÷è, ÿê ïèñàâ
àïîñòîë Ïàâëî, ùî Áîã ñòâîðèâ óñ³ ìîâè ³ âñ³ ìîâè â³í
ðîçóì³º, àëå äî íàðîäó òðåáà çâåðòàòèñÿ éîãî ìîâîþ,
ùîá íàðîä áóâ áëèæ÷èé äî
Áîãà. Áî ÷óæà ìîâà - íàâ³òü
íàéìåëîä³éí³øà - ñêèäàºòüñÿ íà ãðó íà ãóñëÿõ. Âîíà
ìèëî ëîñêî÷å ñëóõ, àëå çì³ñò
íå äîõîäèòü àí³ äî ñåðöÿ,
àí³ äî ðîçóìó.
Îëåã ×ÎÐÍÎÃÓÇ.

Ñ²Ì ÄÀÐ²Â ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ

1. Ìóäð³ñòü.
2. Ðîçóì.
3. Ðàäà.

4. Ìóæí³ñòü.
5. Çíàííÿ.
6. Ïîáîæí³ñòü.
7. Ñòðàõ Áîæèé.
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ÁÎËÈÒÜ
ÕÒÎ
ÊÎËÎÍÊÀ
ÍÀØ²
ÁÎÃÄÀÍÀ
ÃÅÐÎ¯ ÑÅÐÅÄÞÊÀ
Ç ÄÅÒÐÎÉÒÀ
ÌÈ
(ÑØÀ)
ÁÓÄÅÌÎ
ÂÈÐ²ØÓÂÀÒÈ ÑÀÌ².
Óÿâ³ìî ñîá³ ëèøå íà õâèëüêó, ùî, íàïðèêëàä, óðÿä
Âåëèêîáðèòàí³¿ ïî÷àâ äîêîðÿòè ÑØÀ çà âøàíóâàííÿ îñîáèñòîñò³ Äæîðäæà Âàøèíãòîíà. Ìîâëÿâ, ÿê-òî ìîæíà âîçâåëè÷óâàòè çðàäíèêà, ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, êîòðèé îðãàí³çîâóâàâ
çáðîéíèé îï³ð â³éñüêàì ¿¿ êîðîë³âñüêî¿ âåëè÷íîñò³ é, çðåøòîþ, äîì³ãñÿ íåçàëåæíîñò³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè â³ä
àíãë³éñüêîãî ïàíóâàííÿ. Ïîä³áíå âèãëÿäàº ÿê í³ñåí³òíèöÿ,
ìàðåííÿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ. Àëå ÿêùî ïðîâåñòè ïàðàëåë³ ç
óêðà¿íñüêèìè ðåàë³ÿìè ñüîãîäí³, òî ñèòóàö³ÿ ìàéæå òîòîæíà. Ðîñ³ÿ òà ¿¿ òåïåð³øí³ ïðèñëóæíèêè ïðè âëàä³ ö³ëêîì
ñåðéîçíî ðåêîìåíäóþòü ³ íàâ³òü òèñíóòü, õòî äëÿ óêðà¿íö³â
º ãåðîºì ³ äåðæàâíèì ä³ÿ÷åì, à õòî í³. Çðîçóì³ëî, ùî âñ³, õòî
âèñòóïàâ ïðîòè ìîñêîâñüêîãî ïàíóâàííÿ, º ïîãàí³, à ïðèñëóæíèêè ³ ñïðàâä³ çðàäíèêè íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó - õîðîø³.
Çà ðîñ³éñüêèì ðîçñóäîì çðàäíèêè ³ âîðîãè Ìàçåïà,
Ïåòëþðà ³, â³äîìà ð³÷, Áàíäåðà. ² âñÿ öÿ øîâ³í³ñòè÷íà
ðèòîðèêà ùå é ïðèêðèâàºòüñÿ ñåíòåíö³ÿìè ïðî ñïîêîíâ³÷íó
äðóæáó ïîì³æ óêðà¿íöÿìè òà ðîñ³ÿíàìè. Ãîñïîäè, òà ÷è
çâ³ëüíèø íàñ êîëèñü òàêè â³ä òàêî¿ áðàòñüêî¿ ëþáîâè êîëîí³çàòîð³â é ïîíåâîëþâà÷³â, êîòðèìè íàñïðàâä³ çàâæäè áóëè
ðîñ³ÿíè â Óêðà¿í³!
² íàñê³ëüêè çóõâàëüíî Ìîñêâ³ íàêèäàòè ö³ëîìó íàðîäîâ³
ñâîº áà÷åííÿ éîãî ³ñòîð³¿! Öå ïî-ñóò³ çâè÷àéí³ñ³íüêèé ôàøèçì. Àëå íåõàé íå ñïîä³âàþòüñÿ ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè, ùî
âîíè òàêè íàêèíóòü ñâîþ ³äåþ â Óêðà¿í³. Ïîíàä òðèñòà ðîê³â
íàìàãàëèñÿ âîíè ïîëèøèòè Óêðà¿íó áåç óêðà¿íö³â! Íà æàëü,
áàãàòî ùî âäàëîñÿ ó ö³é íåëþäñüê³é ñïðàâ³. Àëå ïîïðè âñå
óêðà¿íö³ íå çíèêëè ç ñâ³òó, âîíè ó á³ëüøîñò³ øàíóþòü òà
çíàþòü ñâî¿õ ãåðî¿â. Òàê áóëî, º ³ áóäå!
Ç ËÈÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÄÀÊÖ²¯

Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â - øëÿõîì
öàð³â Ðîìàíîâèõ ³ Ã³òëåðà

ßê â³äîìî, ïðîâ³äíèì ãàñëîì öàðñêî¿ Ðîñ³¿ áóëî: «Çà
öàðÿ, àòº÷ºñòâî ³ âºðó»; ³ òî, ÿê «àòº÷ºñòâî» îäíå íà âñ³õ,
òàê öàð ³ â³ðà îäí³ é áåçàëüòåðíàòèâí³. Àíàëîã³÷íå ãàñëî
ìàâ ã³òëåð³âñüêèé ðåæèì: «Àéí ðàéõ, àéí ïàðòàé, àéí
ôþðåð».
Òðè÷ëåíè çá³ãàþòüñÿ â äâîõ åëåìåíòàõ ³ ð³çíÿòüñÿ
òðåò³ì - áî Ã³òëåð, ìÿêî êàæó÷è, æîäíî¿ öåðêâè íå
ñõâàëþâàâ, à ³äåîëîãè öàðàòó â áóäü-ÿê³é ïàðò³¿ âáà÷àëè
çàãðîçó ºäíîñò³ «àòº÷ºñòâà» (ìîæå, é ìàëè ðàö³þ, áî æ
íàâ³òü îäíà-ºäèíà ïàðò³ÿ ïîä³ëÿº ñóñï³ëüñòâî íà ïàðò³éíèõ òà áåçïàðò³éíèõ).
Íîâà (íå)íàøà âëàäà ïîºäíàëà ö³ äâà ãàñëà, ñòâîðèâøè çàì³ñòü òðè÷ëåíà ÷îòèðè÷ëåí: îäíà Â³ò÷èçíà, îäèí
áåçàëüòåðíàòèâíèé ë³äåð, îäíà áåçàëüòåðíàòèâíà
ïàðò³ÿ, îäíà áåçàëüòåðíàòèâíà öåðêâà.
Íàéá³ëüø âðàæàþòü «óñï³õè» ñàìå â îñòàííüîìó, íà
òë³ ðåë³ã³éíîãî ïëþðàë³çìó çà âñ³õ òðüîõ ïîïåðåäí³õ
ïðåçèäåíò³â. ßêùî âæå â³ðíèì ÓÏÖ ÊÏ ïåðåøêîäæàëè
ç¿çäæàòèñÿ äî Êèºâà ñàìå òàê, ÿê êîëèñü ó÷àñíèêàì
«Óêðà¿íè áåç Êó÷ìè»!
Ëåâêî Â²ÒÅÐ, Äí³ïðîïåòðîâñüê.
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ñåðïåíü, 2010

ÓÊÐÀ¯ÍÖ² ÑØÀ ÏÎÄÁÀËÈ
ÏÐÎ ÏÎ×ÀÒÎÊ ÍÎÂÎÃÎ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ
Ó Ñ²×ÅÑËÀÂÑÜÊÎÌÓ
(ÄÍ²ÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÌÓ)
ÑÈÐÎÒÈÍÖ²

ÀÄÐÅÑÈ ÄÎÁÐÎÒÈ

Íà ôîòî: ²íêîëè ñèðîòè-êàë³êè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³
íàâ³òü êîðèñòóâàòèñÿ çâè÷àéíîþ ðó÷êîþ.
Àëå âîíè âñå îäíî ïðàãíóòü çíàíü.

Áþëåòåíü "Íàøà Öåðêâà - Êè¿âñüêèé Ïàòð³àðõàò" ç ïåðøèõ äí³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ ïðàãíå ïðèëó÷èòèñÿ äî ñïðàâ äîáðî÷èííèõ, áëàãîä³éíèõ. Íàïåðåäîäí³ öüîãîð³÷íîãî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó äî
Ñ³÷åñëàâà íàä³éøëà ãðîøîâà äîïîìîãà â³ä óêðà¿íö³â ÑØÀ. Ðåäàêö³ÿ ç âåëèêîþ ðàä³ñòþ äîðó÷èëà
îáä³ëåíèì äîëåþ ä³òÿì ÑÄ, êíèãè, ï³äðó÷íèêè,
ïàï³ð äî ïèñàííÿ, ð³çí³ êàíöåëÿðñüê³ ïðèëàääÿ ,
ïðèäáàí³ çà ãðîø³ äîáðî÷èííèõ óêðà¿íö³â ç-çà
îêåàíó. Âñå öå ñòàíå ó íàãîä³ äëÿ îñâ³òè ä³òåé ³íâàë³ä³â. Ðóêó äîïîìîãè ç äàëåêîãî êðàþ ïðîñòÿãëè
²âàí Äåðêà÷, Ñòåïàí Ãîðîäåöüêèé,Ìàð³ÿ Ìàëà, Ïåòðî Ãóðñüêèé òà Ïåòðî Êèòàñòèé.
Âàæêî íåäîîö³íèòè çíà÷åííÿ òàêîãî øëÿõåòíîãî
êðîêó ç áîêó óêðà¿íö³â ç ÑØÀ äëÿ óòâåðäæåííÿ
õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò â íàø³é ñï³ëüíîò³.
Âëàñ. ³íôîðì.
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