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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ
ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ
РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА
преосвященним архіпастирям,
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви
Київського Патріархату
ДОРОГІ БРАТТЯ І СЕСТРИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Ще у Старому Завіті премудрий Соло
мон сказав, що “краще живому псу, ніж
мертвому леву” (Еклез. 9, 4), і цим підкрес
лив, що життя має найбільшу цінність. І Гос
подь говорить: “Яка користь людині, якщо
вона здобуде весь світ, а душу свою (тобто
життя) згубить? Або що дасть людина вза
мін за душу свою (за життя своє)?” (Мф. 16,
26). Сьогоднішнє наше свято є торжеством
життя над смертю. Христос воскрес і Своїм
воскресінням подолав смерть.
Смерть є найстрашнішим і найболючі
шим злом у світі. Людина найбільше боїть
ся смерті, бо смерть неприродна, оскільки
людина створена для життя вічного. У світі
в усьому спостерігається гармонія. А
смерть є дисгармонією в природі, тому во
на найбільше зло.
Людина не може подолати смерть; ми
називаємо смерть законом, хоча насправді
смерть є швидше порушенням закону Бо
жого, бо вона — наслідок гріха. Смерть мо
же подолати тільки Бог, тому що Він має
життя Сам у Собі. Бог привів світ із небуття
до буття. Він вдихнув у неживе тіло життя.
Для того, щоб подолати в людській природі
смерть, Син Божий народився від Пресвя
тої Діви і став людиною — такою, як ми, в
усьому, крім гріха.
Сьогодні ми святкуємо Воскресіння
Христове, коли Господь наш Ісус Христос
Своєю смертю смерть подолав. Воскресін
ня Христове — найвеличніша світова подія.
Тому Церква називає його торжеством із
торжеств, святом над усіма святами. Воно
є основою нашої віри. Якби не було воскре
сіння, то не було б і християнства. “Якщо
Христос не воскрес, то й проповідь наша
марна, марна і віра ваша”, — говорить
апостол Павло (1 Кор. 15,14).
Жодна світова релігія не вчить про вос
кресіння. Всі релігії вчать тільки про без
смертя душі, і тим самим визнають своє
безсилля перед смертю. Тільки християнс
тво сповідує віру у воскресіння Христове і
загальне воскресіння всіх померлих ув їхніх
тілах. Загальним воскресінням померлих
буде відновлено гармонію в творінні, бо
внаслідок гріха людини воно донині страж
дає ( Див.: Рим. 8,1921).
Якби не було воскресіння Христового,
то було б підірвано саму віру в Бога, віру в
добро і його перемогу; в такому разі був би
втрачений сенс самого життя. Якби помер
лий Христос не воскрес, то на Голгофі від
булося б найбільше торжество зла над доб
ром і диявола над святим та ідеальним.
“Якщо Ти Син Божий, зійди з хреста, і ми
увіруємо в Тебе. Інших спасав, а Себе не
можеш спасти,” — глузувало зло над Хрис
том Спасителем (Див.: Мк. 15,31,32). Якби
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МАМИНА ПАСОЧКА
Пухкенька як пір’ячко, чистенька, як зіллячко… Тримаю її в руці — очей
ся ловить.
Що хресток посередині пасочки, злегка зарум’янений, що обвідочка, кіскою
по краях викладена. За тим усим прозирає мамине лице, розпашіле, святочне…
Мамця поволеньки витягає паски з пасківників. Щонайбільшу — до церкви. На ній тоненьким валочком із тіста викладено “ХВ” — Христос Воскрес,
довкола соловейчики літають, а з краєчку Великоднє сонечко світить. Менша — то моя, з хрестиком посередині. Сестрина з косицями. А ще інші пасочки з пальцевих пасківників, — на дар. Мама за всіх пам’ятає. Навіть безрідному Янекові випекла.
Пахне хата пасками. Великоднім печивом. Пахне мені по сей день. Так, як
тільки пахне одна-єдина хата — мамина. Мамина хаточка — мамина пасочка…
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iдомий чернiгiвський
публiцист, член Нацiо
нальної спiлки пись
менникiв України Во
лодимир Шкварчук, працю
ючи над архiвними докумен
тами обласного КДБ i партiй
ним архiвом, написав уже двi
документальнi книжки, що
вражають читача оголеною
болючою правдою, правдою
нашої недалекої iсторiї.
I ось на полицях книга
рень невеликим накладом
з’явилася нова його книжка
“На казарменому станови
щi”, що одразу ж стала ра
ритетом. Вона знайомить
широкий загал читачiв iз
документами “Таємної пап
ки” Чернiгiвського обласно
го комiтету бiльшовицької
партiї довоєнної пори.
Папка, про яку йде мова
в оповiдi В. Шкварчука, —
нiмий свiдок ганебної — то
тальної, методичної, вини
щувальної вiйни держави
проти свого народу… Вiйни,
що ховалася за блюзнiр
ськими гаслами про щасли
ве колгоспне життя i пере
могу соцiалiзму в країнi.
Мiй товариш, прочитав
ши цi документальнi свiд
чення з прiзвищами катiв i
жертв, адресами подiй i
фактiв, з датами, сказав:
— Я вважаю, що колек
тивiзацiя, голодомор, реп
ресiї 37го року та пiдготов
ка до вiйни, зрештою, сама
вiйна завдали нашiй нацiї
бiльше горя, анiж попереднi
столiття царського понево
лення. “Совіти” безжально
витоптали наш цвiт i корiння.
… Перегорнімо й ми
сторінки документальної
книги.
У чiткому хронологiчно
му порядку (документи —
з 1934 року i аж до 15 липня
1941 року) перед нами про
ходять лики десяткiв тисяч
гнаних i голодних полiсян та
вгодованих “синiв збiльшо
виченої ери”.
Автор пише: “… У 1939
роцi всi архiви пiдпорядкува
ли НКВД. Всi мусили задо
вольнятися дозованою, цi
леспрямовано препарова
ною iнформацiєю, дозволе
ною партiєю. Цiлковито вiд
чуженi архiви для простої
радянської людини стали
непереборним “табу”… Дех
то й досi боїться поцiкавити
ся навiть долею своїх най
ближчих родичiв, небезпiд
ставно вважаючи, що будь
яка наполегливiсть у цьому
планi може бути розцiнена,
як нахабне бунтiвне втручан
ня не в свої справи. Нас так
привчили, а ми звиклись”.
Пiсля морового 1933го
року прийшов 1934 рiк —
рiк масової чистки Чернiгiв
ської облпарторганiзацiї.
Лише 5 мiсяцiв побув на
Чернiгiвщинi Iсак Аншелє
вич Ройзенман — пред
ставник ЦК КП(б)У i голова
обласної комiсiї по чистцi,
“несамовитий мрiйник i бо
рець за свiтле майбутнє”, а
вже повсюдно проводилися
збори людей, щоб обгово
рити, чого вартий кожен ко
мунiст. I невдовзi вже виту
рили сотнями “троцькiстiв,
нацiоналiстiв, бундiвцiв,
есерiв, шпигунiв, пристосу
ванцiв, аферистiв”. Створе
но районнi комiсiї з чистки.
На потреби комiсiї мобiлiзу
вали грошi пiдприємств i
органiзацiй. Але один iз
вождiв партiї Каганович усе
ж вимагав бiльшого: “Об

Результати чистки: майже
17тисячний загiн облпарт
органiзацiї недорахувався в
своїх лавах 4536 осiб (або
27 %), iз членiв партiї в канди
дати переведено 1288 осiб
(або 11,9 %), iз членiв партiї
переведенi в спiвчуваючi 147
осiб… Тобто постраждало так
чи iнакше 62,2 % — значно
бiльше половини.
Автор пише: “Об’єктив
но завершилася чергова
внутрiпартiйна пiдлiсть…
Сталiн комiсiями тов. Рой
зенмана протверезив своїх
надмiрно ретельних, нес
тримних поплiчникiв, руками
яких успiшно провiв на Чер
нiгiвщинi страшенний голо
домор 19321933 рокiв. Умiв
кремлiвський пахан — кра

Христюк взялися заганяти
до колгоспу вцiлiлих одно
осiбникiв. Погрожуючи пус
тити голими по свiту, вилу
чили у Циганка Романа коня
з упряжжю, сани, дошки. З
Денисенка Андрiя стягли
чоботи i розкрили йому хату.
Зняли дах у Циганка Макси
ма. Заперли в холодну Iван
ченко Уляну i Штанько Нас
тю. Бiднякаiнвалiда Костю
ка Григорiя вигнали на мо
роз. Що цiкаво, до цього
Христюк так само тероризу
вав селян у Вишнiвцi, де теж
керував сiльрадою”.
Наведених фактiв безлiч.
“У селi Липовому пiд час
збирання колоскiв зґвалту
вали 12рiчну дiвчинку. У
Бахмацькому районi пар

За командами з Москви
й Києва обком партiї поста
новив: “Покiнчити раз i на
завжди з бiлогвардiйською
бандою
троцькiстiвзi
нов’євцiв”, застосувавши
до всiх органiзаторiв i учас
никiв пiдлої терористичної
змови вищу мiру покарання
— розстрiл. Вказувалося на
особливi умови України, якi
вимагають пiдвищення ре
волюцiйної пильностi. По
чався новий злет репресiй,
вишукування i знищення
“ворогiв”.
1937й. Усi в тривозi: у
Києвi — Каганович!
“Все добре i зле на Ук
раїнi саме з Києва поширю
ється. Ось чому, — пояснив
Каганович, — для наведен

ГОЛА ПРАВДА

КОЛИ ЛАКЕЇ ЙДУТЬ
УГОРУ Й МОВЧАТЬ РАБИ...
ласть паршива, вiдсоток
буржуазнонацiоналiстич
ної засмiченостi тут вище
будьякої норми, колективi
зацiя досягла всього 75 %”.
Тих, хто чистки не прой
шов, звiльняли з роботи,
усували з посади, позбав
ляли житла, всiляко утиску
вали. Люди обурювалися
цiєю брутальною акцiєю,
вiддавали партiйнi квитки.
Деякi мiсцевi керiвники,
голови колгоспiв зрозумiли
чистку, як особисту вседоз
воленiсть, били людей, зну
щалися, грабували. Район
на влада гуляла, пиячила в
той час, як у колгоспах гину
ла худоба в голодi й холодi.
Беззаконня, побиття
людей, пияцтво, розгул з
боку керiвництва (бенкет
пiд час чуми!) досягли краю.
Один iз директорiв крох
мальнопаточного заводу
(вказано прiзвище) “мав
настiльки необмежену вла
ду, що ґвалтував першулiп
шу приємну для його ока
робiтницю, — само собою,
безкарно”. Перелiк фактiв,
прiзвищ, адрес — усе це
документи. Складається
враження, що область ста
ла суцiльним концентрацiй
ним табором. Навiть пер
ший секретар обкому партiї
Маркiян, аналiзуючи стано
вище в районах, вимуше
ний був визнати: “Кожен
партсекретар, начальники
ГПУ i мiлiцiї вважають усе
своїм, приїдуть до колгоспу
i: “Дай грошей, дай хлiба,
нагодуй”, а привласненi
продукти списують на орга
нiзацiю громадського хар
чування в колгоспах”.
Районне партначальс
тво, ГПУ, мiлiцiя, прокурату
ра, суд — усе куплено. У ра
йонах прикривають самосу
ди, знущаються з арештан
тiв. За самосуди потрапив
за ґрати i колючий дрiт 51
сiльський активiст, серед
них — 29 голiв сiльрад. “Чис
тильщик” Ройзенман осо
бисто в цьому переконався:
“Ми звикли до пияцтва, але
комунiсти на мiсцях п’ють
так, що валяються в свинар
нику помiж свинями”.
У дитячих будинках —
злиднi, хвороби, голодна
смерть. Тюрми переповненi.

“СЛОВО Просвіти” z ч. 17 (185), 23—29 квітня 2003 р.

щий друг радянських дiтей,
спортсменiв, парашутистiв,
матерiводиначок, льотчи
кiв, передовикiв виробниц
тва, лiкарiв, танкiстiв, учите
лiв i чекiстiв — утримувати в
належних межах своїх пери
ферiйних “шнирiв”.
1935 рiк. Роздiл має
назву:
“Пiд
покровом
убивства Кiрова, або “Жити,
товаришi, стало краще”.
1 грудня 1934 року вбито Кi
рова. По всiй країнi почало
ся обговорення i вивчення
листа ЦК ВКП(б) вiд 18 сiчня
1935 року “О злодейском
убийстве Кирова”. Вiдзна
чалася рiзноманiтнiсть ви
лазок класового ворога i
втрата чи притуплення кла
сової пильностi керiвних то
варишiв. Бацилу контрре
волюцiї виявляли в найнес
подiванiших мiсцях.
У “Таємнiй папцi” вис
ловлювання простих лю
дей: “Вони за Кiрова пiвсвi
ту перестрiляють”, “Хвали
ти Бога, одного вбили, їх
усiх переб’ють”, “I що? Те
пер таке життя, що смертi
радiти треба” i т. д. В Iчнян
ськiй школi № 3 дiти спали
ли портрети вождiв, а в
с. Карпилiвцi якийсь семи
класник сказав: “За вбивс
тво Сталiна я б заплатив”.
Збiльшується чисель
ний склад охорони обкому i
квартир
вiдповiдальних
працiвникiв. Надається ува
га квартальним та право
охоронним органам, хоч
дивує фаховий склад їх: ос
вiта слiдчих вища — 7 %, се
редня — 33 %, нижча (?!) —
60 %; освiта прокурорiв ви
ща — 8 %, середня — 20 %,
нижча — 72 %.
У кожному селi — упов
новаженi працiвники райко
му, iнодi безвиїзно. Вимага
ють. Загрожують. Їм допо
магають знахабнiлi сiльськi
активiсти, колгоспнi брига
дири. Культзбори. М’ясопо
датки. Стягуючи з людей
грошовi й натуральнi подат
ки, не стримувалися i вiд за
собiв вiдвертоцинiчного на
сильства, брудної лайки, по
биття i роздягання на морозi.
Читаємо: “… У селi Гу
жiвцi уповноважений РВК,
вiн же директор МТС Ске
лiцький, голова сiльради

торг одного з колгоспiв
Химченко розстрiляв запi
дозреного в крадiжцi чобiт”.
Це інодi доводило лю
дей до самогубства. Масо
во закриваються церкви. Рi
шуче проводиться “очи
щення” районiв, “зараже
них” нацiоналiзмом i анти
семiтизмом. Задокументо
вано, що учнi Майнiвського
технiкуму спiвають “Ще не
вмерла України i слава, i во
ля”; у Чернiгiвськiй обласнiй
науковiй бiблiотецi студен
ти зачитуються творами
Винниченка, Дорошкевича,
Гермайзе, Єфремова, Нi
ковського; у Прилуцькiй
центральнiй бiблiотецi мож
на вiльно отримати твори
Петлюри, Донцова, Єфре
мова, СтарицькоїЧерняхiв
ської; зараженi нацiоналiз
мом Прилуцька та Бобро
вицька райгазети.
Чернiгiвський
обком
КП(б)У винiс окрему поста
нову “Про нацiоналiстичнi i
троцькiстськi елементи, що
окопалися в Чернiгiвському
педiнститутi, i про гниле лi
беральне ставлення до них
парткому iнституту”. Згус
тилися хмари над головами
директора Ройфмана, ке
рiвникiв кафедр i деяких
учительських колективiв.
Серед працiвникiв ре
дакцiй i радянських установ
вишукують контрреволю
цiйний елемент, що “затаїв
ся: колишнiх бiлогвардiйцiв,
синiв i дочок попiв i курку
лiв, колишнiх просвiтян,
плужан”. Зростає кiлькiсть
анонiмних листiв, доносiв.
Селян зганяють на дов
готривалi (до першоїдру
гої ночi) колгоспнi збори
майже щодня. Настроюють
вороже колгоспникiв до од
ноосiбникiв, зменшують i
переносять присадибнi дi
лянки.
Починається
масова
пiдготовка населення до
вiйни. Вiдкриваються ае
роклуби, районнi й обласнi
табори ОСОВIАХIМу, хоч об
ладнання i викладачi в них
практично вiдсутнi. Оголо
шено пiдписку на державну
позику змiцнення оборони
СРСР. Грiзно примушують
пiдписати неймовiрнi, як на
селянськi статки, суми.

ня порядку ЦК ВКП(б) обрав
Україну”.
Факти, факти… Трагiчнi,
дивнi, iнодi смiшнi. Шука
ють ворогiв, iнодi “невiр
них”. Критика на пленумах,
партiйних зiбраннях дося
гає апогею. На кожному за
сiданнi члени бюро обкому
одностайно виключають із
партiї уже заарештованих
або призначених до арешту
своїх учорашнiх товаришiв.
Тортури заарештованих,
невимовнi знущання.
Судять уже тих, хто вчо
ра ще був сам суддею — аж
до вищих ешелонiв влади.
Знiмають їхнi портрети, зак
леюють чи заґрундзьовують
їхнi лики у шкiльних пiдруч
никах.
Не хочеться переповi
дати документів у хроноло
гiї. Гидко i боляче. Але ж усе
це було. Це — незаперечнi
свiдчення. Скiльки зламано
доль, скiльки втрачено вiри i
свiтлих надiй!
… Повсюдно демонс
трують фiльми, якi вселя
ють у серця i голови людей
iдею про переможну блис
кавичну вiйну на чужiй тери
торiї.
Автор наводить витяг із
доповiдi облвiйськкомiсара:
“Зараз тисячi бiйцiв, коман
дирiв начальницького скла
ду Чернiгiвщини громлять
бiлофiнськi банди на полях
Фiнляндiї. Вiйськовi комiса
рiати iснують пiвтора року i
за вказiвкою товариша Ста
лiна працюють по 12 годин
на добу, за будьяких умов.
Ось лише з поставкою
коней у нас погано — в ок
ремих селах конi доведенi
до виснаження i пiдвiшу
ються в конюшнях”.
Країна уже жила за за
конами воєнного часу: було
встановлено 7денний ро
бочий тиждень i 8годинний
робочий день при повнiй
заборонi самовiльного пе
ремiщення робiтникiв i
службовцiв на пiдприємс
твах i установах. За наймен
ше порушення, зокрема за
20хвилинне запiзнення на
роботу, — тюрма чи табiр.
Тренувальнi навчання з
протиповiтряної та хiмiчної
оборони iз затемненням пiд
приємств, установ, будинкiв.

А злиднi серед людей не
зникають. Зростає безсиле
обурення: “Хлiба немає, а
вiн Нiмеччину годує”, “Вiд
роботи жодної втiхи, суцiль
на примусилiвка, хлiб вiдби
рають майже весь”.
1941 рiк. Масовi лижнi
кроси. Вiйськовотематичнi
iгри. Всесоюзний перепис
худоби й усуспiльненої пти
цi. Оргнабiр робочої сили
для вугiльної промисловос
тi Донбасу. Першочергова
увага лiсозаготiвлям. Ви
робництво товарiв власни
ми силами i з мiсцевої си
ровини. Озброюватися тре
ба сильнiше, нiж усi капiта
лiстичнi країни. Нiкуди не
годиться становище на за
лiзничному транспортi, як
що оцiнювати з точки зору
вiйни. Вкрай низькi врожаї.
Ось неповний перелiк
акцiй i суспiльних сентенцiй
перiоду масової пiдготовки
до вiйни бiдної країни.
Останнi аркушi “Таємної
папки” обкому датованi 15
липня 1941 року. В них —
данi про кiлькiсть виритих у
землi щiлин i пристосова
них пiд сховища пiдвалiв,
погребiв загалом для
158853 жителiв областi.
“Победивший в одной
стране социализм не исклю
чает разом вообще все вой
ны. Наоборот он их предпо
лагает”, — писав Лєнiн.
Володимир Шкварчук,
якому не зраджувало по
чуття гумору протягом усiєї
невеселої оповiдi, закiнчує
свою книгу власним афо
ризмом: “Безжальна iсто
рiя нагадала: хочеш залiз
ним кулаком ощасливити
людство сьогоднi — рити
меш щiлини i братимеш на
облiк пiдвали завтра. В
першу чергу — для себе.
Tertium non datur — третьо
го не дано.”
Добре було б, якби ця
книга дiйшла до всеукраїн
ського масового читача.
Вона того варта.

* * *
У нашiй родині був культ
хлiба, а пiсля голодного
1933 року (я народився в
найголоднiшому червнi) до
хлiба було особливе шаноб
ливе ставлення. Коли нена
роком хлiб падав зi столу,
батьки завжди говорили:
“Пiднiми, дитино, хлiб із до
лiвки i поцiлуй його — вiн
святий”.
А ще був випадок. У
сiльськiй крамницi кожен
покупець додатково до то
вару повинен був купити
“Iсторiю ВКП(б). Короткий
курс”, що тiлькино вийшла
у свiт. Батько пишався тим,
що я рано навчився читати,
багато читав. Вiн радий був
завжди принести менi якусь
книжку. I ось одного разу вiн
принiс “Iсторiю ВКП(б)”. Ко
ли побачив, як жадiбно я
взяв її до рук, несподiвано
сказав: “То мамi вiддай,
розпалювати пiч”.
Трагедiя людей великої
країни зачепила своїм кри
лом кожну родину, змусила
занiмiти вiд жаху. Сьогоднi
цей жах розтаємничили.
Тож не біймося перемогти
його!
Сергiй БОГДАН,
z
голова мiського Товариства
“Просвiта” iменi Тараса
Шевченка, заслужений лi
кар України, м. Чернігів

Геноцид

“Я

народилася у 1921 р. На час голодомору ми залишилися сиротами.
Тоді жила в селі Степок (суч. Таращанського р-ну Київської обл.).
Нас у мами, Марії Іванівни, було п’ятеро
дітей. Звали моїх сестер Віра, Федора, Оксана та Женя. Материна сім’я (Колісниченків)
була дуже заможною. Її батька Івана вважали куркулем. Він мав близько 500 бджільниць. Що ж це за куркуль, що ночами не
спить та лише працює — довбає вулики? Він
продавав мед, щоб забезпечити матеріально
своїх 11 дітей. Чому його назвали куркулем?
Що був розумним, хату побудував під залізним дахом? Трудова людина була…
Колгосп наш називався “Перемога”. Дуже цікавий факт — найперші агітатори за
колгосп майже всі потім стали членами секти суботників. Під час голоду головою колгоспу був місцевий житель Ткаченко. Не комуніст — комуністів тоді в селі просто не
було. Перший з’явився лише у 1938 р. Ткаченко не любив своїх односельчан, був дуже злим і лютим. Пізніше його за це й зняли. Десь із 1935 р. керівником колгоспу
став Онищенко — людина з сусіднього села Ківшовата. Його дуже цінували, бо він
був добрим і порядним головою.
Десь через рік по смерті батька (він помер у 1930 році), у селі з’явилися люди, що
називали себе комсомольцями. Великі
бандити були! Оце десь з 31-го року почали вони ходити в Степку по хатах. Така собі бригада, 5-6 душ, іде. Не встигаєш двері
зачинити — то вже в хаті. Забирали все.
Дід мій, батько мого батька Андрія,
Зінько, був дуже бідним. Дід Іван не дожив
до часів розкуркулення, коли його дружину
вигнали з хати. Першу дідову хату спалили
більшовики у 1918 чи 1919 р. Тоді дід збудував ще й другу хату. То оце цю другу хату розвалили, а що було цінне, то забрали.
З клуні забрали коней, волів, де що було.
Отож з цієї пори комсомольці стали часто
бувати в нашій хаті. Усе забирали, бо казали мамі, що вона куркульська дочка. Навіть віск забирали.
У 1931 р. мама вигодували, ледь зводячи кінці з кінцями, маленьке поросятко. Сала
з нього — шкірочка ледь з пальчик завтовшки. І чи ж вони його не забрали?! Клумачок
був жита чи пшениці — теж забрали. З тих
комсомольців, що ходили, одного було прізвище Кабанець. Ще якісь з них були Таран і
Безпалько. У тих, кого вони вважали куркулями чи якимись їхніми родичами, то забирали все, що є — рушники, сорочки, рядна.
Вони зробили в селі цегляний магазин, провели світло і повикладали те людське, що
забрали. Я ще ходила дивитися. Продавали
награбоване. Не пам’ятаю, чи купляв хто. А
жінки кричали, плакали, що це у них останнє
забрали. Просто банда була! Шниряли, ходили, копали та штрикали штирями землю,
— чи часом не ховає хто хліба.

Йшли ми туди через цвинтар. Йдемо, а
там яма здорова така викопана. Людей
(мерців) привозили. Заглянули ми туди.
Оце привезуть, перекинуть воза. Хто як
упав — так і лежали. Жах!
Взимку ж ні полови, нічого вже не було.
То мама ходили драти кору з липи. В печі
сушили, рубали сокирою. Вона ліпила теж
якісь сякі-такі млинці і ми їли. Геть тоді
майже вмирали.
І кури і коні тоді дохли в колгоспі, то люди

СПОГАДИ ДЛЯ ВНУКІВ

«НЕ ЛЮДИ,
А ЖИВІ
МЕРЦІ»…
Як побачимо, що бригада йде, то ми маму на піч, а самі тихенько сядемо й сидимо.
Тоді вони нічого не чіпали. А то якось не
догляділи, що вони прийшли. Знайшли вони, знайшли те сало! Стали його у матері з
рук виривать. Мати кричали, кричали й ми,
але вони усе одно його забрали. Маму побили й штовхнули в хату. Стало тихо. Пішли ті комсомольці, а двері з сіней підперли
кілком. Мама тоді, отямившись, зняли потроху двері із завісів. А ті “буксіри” поставили каганця поруч із сіном. Якби вітер подув,
то геть усі живцем би в хаті згоріли. Це
страшне. Бандити вони були!
Не пам’ятаю, яким був урожай 1932-го
року. Є у мене лише спомин про те, що копали ми з мамою восени буряки, то багато зібрали. Буряків у колгоспі було чималенько.
Невдовзі почався й голод. Ті бригади
усе ще восени забрали. Ото вже ми стали й
пухнути. Мама молила Бога за нас. Бувало
взимку, ганчірками вкутавши ноги, ходили
вночі до скирт. А там тоді ж ловили людей!
Забороняли, щоб ні соломи не брали, ні полови, ні скубти скирти не можна було. Оце
хуртовина, а я з мамою йдемо, ту солому
перемолочену ми ключкою скубли. Як упадуть зернятка, то мама, було, згребуть долонями та в торбочку. Таку “затірку” варили
.
Казали мама: “Діточки, підіть на поле,
за цвинтар, там полова гречана лежить.
Наберіть у торбинки полови”. Вона з неї ліпила млинці. Оце ми з Вірою й ходили
вдвох.

ходили брали (дохлятину). Мама казали —
буду вмирати, а дітей не годуватиму тим дохлим. А вже як весна почалася, то ми вже
бур’яни рвали. Лободу, кропиву. Саме під весну мама опухли, ми всі теж спухли, ледь ходили. Мама тоді й кажуть: “Діточки, піду я на
поле, там де горох був”. Уже геть безсилі пішли. Але пішли, щоб врятувати дітей від смерті. Вони оділи свитинку, взяли ключку. А ті
скирти горохові вже геть розтягли, лишень
купки були. Що скубну, — каже, — впаде горошина, а я в рот. Голодна. І плачу, молю Бога про діточок. Знайшли вони якусь купку таку більшу, горохову. Скубли, скубли, аж що таке — ключка не лізе. Мама тоді розгребли, а
там торбина пудова гороху! Хтось, мабуть,
заховав. Мама казали, що вони зразу стали
на коліна та помолились Богові, що Він врятував її діточок. Потрошечку вони стали його
варити, щоб не з’їсти багато зразу на голодний шлунок. Це було, немов манна небесна.
Отак тим горохом до весни й дожили, а тоді
вже бур’ян як з’явився, то легше стало. Колосочки молоді жита, пшениці. Ходили ночами
на поля та тихенько зривали. Тоді також їздили об’їждчики, не пускали на поля. Рятувались люди, як могли. За один колосочок людину під суд віддавали.
Комсомольці під час голоду вже не ходили. Самі знали, що вже просто немає чого брати. Хіба що мертві тіла. А на весну
люди вже мерли, немов мухи. Десь у березні зробили “колгоспну їдальню”. Варили там
із насіння буряків. Мололи те насіння й варили. Ходили люди, хто з горнятком, хто з

УКРАЇНСЬКА ДОЛЯ

ХОЛОД ЗА КОМІРОМ

Я належу до покоління, на до
лю якого випало пережити чимало
лиха. І перерусім страхітливий го
лодомор 1932–33 років. Навіть за
однією віковою ознакою моє поко
ління полишає адресу суєтного
земного життя. І коли пригадуєш,
що ти пережив і свідком чого ти
був у дитинстві, то усвідомлюєш,
як воно далеко і глибоко, як водиця
в степовому колодязі. Довгодовго
опускаєш відро в темну глибінь, аж
поки воно не плюхнеться у воду. А
поки те відро пірнає та виповню
ється, припадаєш до цямрини і
прислухаєшся та придивляєшся
до видінь пам’яті. Холод пробігає
за коміром і студить все тіло. Чуєш
жахливий стогін волаючих від мук
голодної смерті і бачиш під тином
Ванька Секлетиного, що вчора ще
збирав і їв калачики, а сьогодні над
його бездиханним тілом рояться
великі зелені мухи.

Такі й подібні страхіття посуну
ли з пам’яті як холодні, темні хмари
пізньої осені, та я виловлюю лихо
вісний епізод, що передував цьому.
Напередодні горезвісної колективі
зації, ранньої весни 1929 року бать
ко склав наші пожитки і посадив
усю сім’ю на воза та й перевіз усе
це з села до Шарівського лісництва
(Харківщина). Це лісництво утвори
лося з лісових маєтностей колиш
нього землевласника Кеніга і тепер
батько отримав там роботу.
Контора лісництва містилася в
красивому будинку з мезоніном.
На межі лісу і замковопаркового
комплексу Кеніга. У тому будинку,
поруч із конторою, поселилася
тимчасово наша сім’я. Це був ве
ликої щедрості дарунок долі. Де
кілька років, прожитих там, поруч
із замком, де був тоді санаторій,
врятували сім’ю від майже неми
нучої смерті в селі.
Перед 1им вересня 1932 р.
мати примусила помити розстріс
кані за літо ноги, одягти новенькі
штанці, сорочину і відвела до Ша
рівської школи, що була від нашої
лісової оселі десь за три кілометри.
Там я опанував абетку і читання. Я
так приохотився до читання, що не
проминав нагоди озвучити все, що
потрапляло друкованого на очі.
За вікном віхола, снігу намело
високі кучугури, до школи я не пі
шов. У хаті не розгуляєшся, бо ма
ти нас, малечу, приструнює, і я
тихцем пробираюся до контори,
де за столом над паперами і ра
хівницею сидить дід Панас. Він

мені радіє, веде розважливу роз
мову і слухає вправи в читанні. Та
ось мою увагу привернув предмет
друкованого слова, що висів на
стіні. Дід Панас звернув увагу на
мою цікавість і подав його мені
для читання. Це був настінний ка
лендар за 1930 рік, де до кінця ро
ку залишалося декілька листочків.
Кожен календарний листок
розпочинався друкованим гас
лом: “Пролетарі всіх країн, єднай
тесь!” Та натомість я вголос про
читав зовсім інший, писаний від
руки текст: “У тридцять першому
народ буде їсти лободу, а в трид
цять другому — падати на ходу”.
Від почутого дід Панас різко
підхопився і став перечитувати
почуте від мене. Він був такий
стривожений і збуджений, що я
розгубився, подитячому ще не
усвідомлюючи сутність прочита
ного страшного повідомлення.
А тим часом моє відкриття
стало, — постійною і надовго —
темою розмов серед дорослих, а
розмови підтвердилися подіями
на селі. Лиховісне календарне по
відомлення закарбувалось у моїй
пам’яті на все життя і стало відлі
ковою мітою в формуванні моєї
свідомості та проросло тернис
тим шляхом подальшої моєї долі.
У цей же час у житті нашої сім’ї
відбулися різні зміни. “Чорний во
рон” забрав керівництво лісниц
тва як “ворогів народу”. Нове ж
керівництво звільнило батька як
посібника тих “ворогів”.
Під осінь 1933 р. ми поверну

черепком. Стояли в черзі за цією “чорною
юшкою життя”. Багато хто до їдальні просто
не доходив — люди вмирали дорогою до
неї. Не люди були тоді, а живі мерці. Шкіра
висохла, кістки вилазили назовні.
Були в нас сусіди — Чайки. Чоловік,
дружина, троє дітей. Бідний був чоловік,
жінка також працювати не любила. Неподалік від його оселі була хата, уся сім’я там
вимерла — їх вивозили на цвинтар і поховали. Донька ж померла останньою і лишилася в хаті. Цей же Павло якось про те дізнався — пішов, одрізав ногу і давай варить.
Їли разом із дружиною. Тут прийшла до них
баба Степанида — далека родичка покійної. Привела вона комісію з сільради. Були
ті люди з гвинтівками. Підштовхуючи, повели вони Павла та Олену до Таращі — райцентру. А він так кричав! Погнали їх, так і
невідомо, де вони скінчили життя.
У мами був золотий хрест, сережки мені дід Іван подарував. У мами хустки, спідниці, свитини — усе було. І ми з мамою ходили навесні в Богуслав. Виміняємо там
трошки їжі. Оце ще нас врятувало. Весною
шукали на полях морожену картоплю, яка
залишилася з осені.
Як мама виходила заміж, то їй у посаг дали дуже дорогі в золотій оправі ікони. Мати
Божа і Христос Спаситель. Вкрала їх сусідка,
щоб прогодувати сім’ю. Вони й досі зберігаються у нащадків одного з сільських “лихварів”. Була ще й швацька машинка “Зінгер”. Мама обшивали нас, шили й людям. Поміняли
взимку ту машинку на миску капусти, буряків
кормових кілограмів з 10, трошки жита.
Мало село семирічну нову школу. Там я і
семирічну освіту отримала. Хотілося вчитися
далі, але часи були складні і довелося йти
заробляти на шматок хліба. До голодомору в
селі було десь 380 дворів, а після голоду стояло ледь 200, де жили люди. Була у селі
сім’я Калеників, то вся вона, окрім молодшого сина Павла, вимерла під час голоду. Павло ж, уже через кілька років після голоду,
поставив на братській могилі хреста. Три таких величезних могили тепер на цвинтарі.
У 1938 році я поїхала до Москви, де й
прожила основну частину свого життя. Лише
у 1992 р. я повернулася в Україну. Живу тепер у Києві на Оболоні. Служила нянькою,
домогосподаркою, касиром…Хочеться ще
пожити, бо не було у нас життя. Зараз у порівнянні з тими часами — земний рай. Тоді з
10 років дітей брали до колгоспу на роботу.
Ходили за жаткою, пололи буряки. Часто
пасли людям худобу за обід. Не доведи Боже, щоб подібне лихо повторилося! Ще одногоzтакого голоду Україна не витримає!”
ЛІКІНА (Майстренко)
Анастасія Андріївна, 1921 р. н.
(записала у листопаді 1997 р. зі слів рідної сестри своєї бабусі студентка І курсу
гуманітарного факультету НаУКМА)

лися в свою хату, в своє село Му
рафу. Я пішов до школи. Село бу
ло велике і багате на дітвору. Па
ралельних молодших класів було
по 4, а то й більше. Того року шко
ла була укомплектована молоди
ми вчителями, випускниками дво
річних учительських інститутів.
Прислали з Харкова і нового ди
ректора Надточія. У результаті
страшного голоду учнівські ряди
дуже поріділи. Наша вчителька
комсомолка повідала нам, що
класи будуть об’єднувати, з 2х,
3х утворять один. Уникнути роз
мов про голод було неможливо і
дівчинавчителька
спрощено,
примітивно, як прийнято було тоді
офіційно, пояснювала це явище
діями якихось “ворогів народу” та
місцевих “шкідниківпідкуркуль
ників”. На дітей це подіяло, як сіль
на рану. Почувся гомін, репліки,
не обійшлося і без сліз. Як нова
чок у класі, я попросив слова і ви
хопився зі своїми “відомостями” з
календаря. Вчителька розгубила
ся і полишила клас. Діти принишк
ли в очікуванні чогось особливого.
Нарешті, в коридорі почулися
кроки і до класу зайшла вчитель
ка, та не одна, а з самим директо
ром. Вона вказала на мене як ви
нуватця зриву уроку. Директор
поставив мене перед класом,
довго сварив за шкідництво і під
кінець обізвав підкуркульником.
Так ми “заприязнились” з дирек
тором і незабаром він “підвищив”
оцінку моїх вчинків, публічно на
звавши мене петлюрівцем.
Між іншим, я вчився успішно і
по закінченні 7го класу був серед
тих, кому вручали цінні дарунки.
Знаючи мої вподобання, класний
керівник підготувала для мене чу
дову книжку “Міфи стародавньої

Греції”. Та коли настала моя черга
отримати дарунок, директор від
клав книжку і велів для мене при
нести іншу книжку. Нагороду замі
нили, директор зробив дарчий на
пис і вручив мені грубенький том
Йосипа Сталіна “Питання ленініз
му”. При цьому зробив словесну
настанову, щоб я уважно читав та
робив для себе висновки.
Атестація на предмет засвоєн
ня настанов директора відбулася
пізніше в залі засідань трибуналу.
Першим пунктом звинувачуваль
ного висновку було розповсю
дження мною з метою антирадян
ської агітації календарного тексту,
за яким я вчився читати. Це тлума
чилось як злісний наклеп на про
цвітаючий радянський колгоспний
лад. Член трибуналу, випещений
на штабній службі капітанлейте
нант поцікавився причиною мого
гріхопадіння. Починаю з того ж ка
лендаря за 1930 рік. Головуючий
знервовано зупинив моє пояснен
ня, застерігаючи від проведення
агітації в стінах суду. Слід розуміти
— агітацію серед суддів, бо засі
дання було закритим. Трибунал
визнав мене цілком підготовле
ним для будівництва траси в ніку
ди, до привабливої зупинки “кому
на”, куди летів паровоз, який пха
ли мільйони рабівневільників.
На цьому я закінчую свою роз
повідь про лиховісне календарне
повідомлення напередодні жах
ливих, трагічних подій.
Маю надію ще встигнути від
новити в пам’яті бодай деякі сутні,
страхітливі сторінки нашої минув
шини.
z

Василь КОТЕЛЕВСЬКИЙ,
ветеран війни, праці та ГУЛАГу,
м. Мелітополь Запорізької обл.
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НЕЗАБУТНІ

ТЕПЕР ПРІЗВИЩА
НАЗИВАТИ МОЖНА
Якби відомий український пись
менник Василь Петрович Минко до
жив до свого 100річчя, його вельми
здивували б досягнення сучасної де
мократії, можливість говорити від
крито все та про всіх. У часи, коли
творив він, про все можна було гово
рити лише алегорично, та й то — не
називаючи прізвищ. Саме так, “Не
називаючи прізвищ”, назвав Василь
Минко свою найвідомішу комедію,
яка принесла йому славу драматур
гасатирика.
Проблеми з драматургією існува
ли в різні часи. У 1952 р. в газеті
“Правда” було надруковано статтю
“Подолати відставання драматургії”,
де обговорювалася, зокрема, так
звана теорія безконфліктності. Зі
сторінок газети закликали не закри
вати очі на проблеми, що існують у
суспільстві, сміливо відтворювати
протиріччя життя. Своєю п’єсою “Не
називаючи прізвищ”, написаною пів
століття тому, В. Минко нібито відгук
нувся на цей справедливий заклик.
Василь Петрович говорив тоді: “Мені
хочеться написати таку комедію, щоб
носії скверни, виведені в ній, подали
на мене до суду за образу”.
Спектакль “Не називаючи пріз
вищ” здійснив певний переворот у
тодішній українській драматургії.
Письменник сміливо й переконливо
зобразив суть героїв відверто нега
тивних, навмисно загостривши соці
альний конфлікт. Звісно, сьогодні ті
конфлікти здаються дитячими пусто
щами порівняно з тим, що ми дізна
лися й дізнаємося з сьогодення...
Свого часу її поставили в ста сорока
чотирьох театрах колишнього Союзу.
Але коли у Новосибірську спектакль
подивилася тодішній міністр культу
ри Катерина Фурцева, вона розпоря
дилася зняти п’єсу з репертуару всіх
театрів. Святкуючи 1987го свій 85
річний ювілей, Василь Петрович сум
но скаржився на те, що ніхто так і не
насмілився скасувати це рішення й
до п’єси не звертаються. “Адже, —
міркував письменник, — ще в 50ті
роки моя п’єса закликала до зміни
поглядів, закликала відмовитися від
колишніх форм життя, покінчити з
бюрократизмом і переродженням.
Драматургічний талант В. Минка
засвідчено ще більше ніж у п’ятнад
цяти п’єсах. Пригадаймо бодай “На
речений з Аргентини” (1960), “Коме
дія з двома інфарктами” (1967), “Да
вайте не будемо” (1968) й інші. Усі
вони мали сатиричну спрямованість,
задану першим драматургічним дос
відом. Змінювалися мішені сатирич
ного пера письменника, але в усіх
творах простежується напрям літе
ратурного інтересу, мотиви удоско
налення природи людини, її мораль
них якостей, викорінення в ній усіля
кої “скверни”.
Василь Минко прожив цікаве, на
сичене подіями, яскраве творче жит
тя. Широковідомий він і як письмен
никпрозаїк. Один із найцікавіших
творів — автобіографічна повість
“Моя Минківка”. Змальовуючи влас
ну долю, письменник розгортає па
нораму життя цілого народу, дає сво
єрідний ракурс погляду на історію
країни. Можна лише позаздрити лі
тературному оточенню Василя Пет
ровича. Усіх, з ким дружив і зустрі
чався, він описує в літературних спо
гадах “Червоний Парнас” і “Гості мо
го дому”. Тут літературні портрети
Михайла Шолохова і Остапа Вишні,
Жоржа Амаду і Олександра Довжен
ка, Павла Тичини, Андрія Малишка,
Амвросія Бучми, Самеда Вургуна,
Назима Хікмета, й багатьох інших ви
датних творчих особистостей…
Так, його життя і творчість зали
шилися в минулій епосі, тепер дале
кій і всетаки нерозривно пов’язаній
із нами. Спрацьовує один із законів
буття: нинішній час завжди знає про
минуле набагато більше.
z

Алла ПІДЛУЖНА

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРЬОХ ДЕСЯТИЛІТЬ
Принагідні думки з приводу роману Дана Боривітра“Межею болю і ненависті, або Нові гладіатори”
Прочитала твір і відзначила
для себе: це не роман у традиційному значенні цього слова. І
це не феєрія, як відзначає автор. І це зовсім не фантастика…
А потім подумалось: а може, для
тих, хто читатиме його через
кілька десятків років, це справді
буде фантастикою? Вони, оті читачі, мабуть, і не уявлятимуть,
як це можна переслідувати, катувати, судити, позбавляти волі
людину тільки за те, що вона
любить той край, де народилася
і живе, що не хоче носити ярмо
— бо ж людина!
Мені здається, що Дан Боривітер написав книгу саме для нащадків. Як пам’ять: “Не забудьте,
якою важкою була наша дорога
до волі! Яку неймовірно високу
ціну ми заплатили за неї!” Як застереження: “Будьте пильними,
щоб із вами такого не сталося ніколи!” Та про це трохи далі. А тепер — кілька слів про автора.
Дан Боривітер — Богдан Рокетський — із давнього і славного роду Рокецьких, який корінням
своїм сягає до бережанського
полковника гетьмана Хмеля Рокецького. Народився він 17 травня 1951 року в с. Куся Чусовського району Пермської області. За
антирадянську діяльність був
виключений із Львівського університету, а пізніше — із Львівського поліграфічного інституту.
Колишній політв’язень. Реабілітований. Член Спілки журналістів України і Національної спілки
збірці Мирона Нестерчука
“Вірменська
рапсодія”
(Львів, “Каменяр”, 1993),
рукопис якої мені довелося ре
цензувати, мою особливу увагу
привернув вірш “Земля — твоя і
моя”, пройнятий органічним від
чуттям причетності автора до іс
торії вірмен.
25 травня 1942 р. — день на
родження поета — збігається (чи
не символічно?) з датами най
драматичніших, знакових випро
бувань у житті вірменського на
роду: напередодні Аварайрської
битви 451 року, коли “в храмах
вірменських звучали в ім’я звитя
ги молитви” за Вардана (Зорава
ра) Маміконяна, і перед Сарда
рапатською битвою 1918 року:
“звуками бою була наповнена ніч.
Звуками бою, Що наближався. Й
до світанку очей не склепляв
Полководець Андранік. Ворожі
полки, розбиті ущент, Втікали”.
Радісно стежити за творчим
розвитком цього скромного, нап
рочуд вимогливого до себе, ро
ботящого митця, зокрема в цари
ні вірменістики. Адже в люстерку
його літературної долі бачу себе
самого, свої особисті витоки за
цікавлень вірменським світом.
У згаданій збірці є ще одна
поезія — “Кам’яна книга”. Йдеть
ся про закам’янілу книгу, знайде
ну в печері між Ахпатом і Санаї
ном у 1872 році. Вона, свідок чер
гової завойовницької навали,
вчасно закінчена і схована від во
рогів літописцем, перебуваючи у
вологій печерній пітьмі, поступо
во перетворилася у загадковий
сталагміт, і досі ніким не прочита
на. Але автор вірить: прийдета
ки час — і її прочитають.
“Вірменіє! Ти теж на книгу
схожа — Із забуття й занепаду
повернуту”, — стверджує поет.
Мирон Нестерчук “читає” Вір
менію і знаходить в її “кам’яній
книзі” мистецькі сторінки, котрі,
гідно інтерпретувавши, варто
включити в духовний фоліант Ук
раїни.
Водночас він “прочитує” і
“книгу” рідного села Сильно (за
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письменників. І книжку він розпочинає з відомостей про людину
великої душі, істинного патріота
України, засудженого до п’яти
років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму Володимира, Рокецького
— далекого родича автора (фотографія, витяг із протоколу про
вирок, довідка про реабілітацію);
теплі і щирі висловлювання про
Володимира його друзів і однодумців, переслідуваних органами КДБ, — Василя Ісайчика,
Ярослава Смалюха, Михайла
Гомбковського, Миколи Масляка,
поета Василя Ганущака, який у
тому страшному для львівського
студентства березні 1973-го був
заарештований і виключений з
філологічного факультету Львівського університету.
Передує самому романові ще
ряд матеріалів: слово доцента
факультету журналістики Львівського університету ім. Івана
Франка Володимира Гоя про 113
сходинок на ешафот, які подолав
автор твору (він же і головний герой) Дан Боривітер у слідчому
ізоляторі КДБ (“Залишилось, —
пише Гой, — 113 ран на молодому серці, як пам’ять про сходження на ешафот”); матеріал головного редактора газети “За незалежність” Миколи Масляка “Перший офіційний рупор першої політичної партії”, фрагменти інтерв’ю Василя Овсієнка із Зоряном Попадюком; витяги з дипломної роботи випускниці істо-

ричного факультету ЛДУ Наталії
Мисак “70-ті роки ХХ ст. Опозиція
у Львівському університеті”.
Постає питання: чи потрібні ці
документальні матеріали, власне, перед художнім твором? Мабуть, скільки людей читатиме
книжку, стільки й думок буде з
цього приводу. Мені ж видаються
вони доцільними. І насамперед
тому, що проливають світло на
той справді чорний студентський
березень 1973-го у Львові, коли
“камери львівського кадебістського слідчого ізолятора були
переповнені студентами. Місцевим чекістам навіть запросили з
навколишніх областей підмогу”,
на ті випробування, які випали на
долю молодих патріотів (Олега
Лишеги, Василя Гайдучка, Григорія Чубая, Антона Флуда, Івана
Сварника, Зоряна Попадюка,
Ярослава Микитка, Леоніда Філонова, Василя Ганущака, Богдана
Рокетського, Михайла Гомбковського та ін.) і сивочолих професорів, доцентів (Івана Ковалика,
Ярослава Кіся, Ганни Ластковецької, Ірини Гузар та ін.)
Застійні вісімдесяті… Нарід
мовчки ковтає об’їдки, кинуті йому зі столу за яким сидять “сильні і великі” радянського світу.
Ковтає і … мовчить. А журналіст? Що робити йому? Представляти усе це як прояв найвищого “благоденства”? Бути “послушним” системі? А якщо совість
не дозволяє? А якщо озивається
в душі пам’ять батьків, і ця

пам’ять кличе не мовчати, будити людину в людині, українця в
українцеві? Що тоді? А тоді —
“найвищий” у Франківську будинок, “відки Сибір видно”. А тоді
— допити, знущання, тортури,
шантаж.
Це Голгофа журналіста Дана
Боривітра… Шлях до неї він почав ще з сімдесятих у Львові, коли вони, студенти, молоді, завзяті (а взірець мали прекрасний —
Володимира Рокецького, “який
найбільше любив Україну. І довів
це власним життям”. Власне, його пам’яті і присвячено книжку),
створили підпільну антирадянську організацію “Каменяр”, мета
якої була чіткою і ясною — вільна і незалежна Україна.
…Ще раз перегорнула сторінки книжки, подивилася на
ілюстрації (до речі, оригінально
скомпоновані і змістовні) Миколи
Масляка і замислилася: чи готові ми, українці початку третього
тисячоліття, до такої самопожертви? Автор післямови до книжки
Ярослав Дорошенко висловив
впевненість у тому, що “нащадкам нескорених нема переводу”.
Дай Боже, щоб так було насправді. А книзі Дана Боривітра —
зацікавлених читачів.
Оксана ТЕБЕШЕВСЬКА,
поетеса, заступник голови
Калуського міськрайонного товариства “Просвіта” Івано-Франківської області
z

КРИЛА МИРОНА НЕСТЕРЧУКА
місцевою вимовою — Силно) Кі
верцівського району на Волині.
Як пише автор однойменної збір
ки поезій, присвяченої землякам,
у нинішньому році виповнюється
425 літ з моменту першої писем
ної згадки про село — “яскраву
зірочку великого сузір’я, що
зветься Україна”.
Власне кажучи, це не збірка
різнопланових віршів, а книжка,
маленька за обсягом, але цільна
своєю концепцією і вельми сер
йозним змістом, в якій поєдну
ється народна міфологія та есте
тика, ліричні відступи автора, йо
го філософські медитації, пейза
жі, відтворені ним трагічні, суво
ро реалістичні картини.
Дізнаємось: у рідному селі ав
тора свого часу з’явилися … “кни
горуби”. Це з вірша “Страта Дона
Кіхота”: в кооперативі довго валя
лися книжки “поміж тюлькою та
гасом”. І от “з району знову хтось
вказівку дав: Книжки на протяже
нії трьох дней Крім книг вождєй —
нємєдлєно СПИСАТИ”. “Насипали
стіжок із тих книжок В дворі СІЛЬ
НА за ящики зпід ВОДКИ. Бухгал
тер вийшов, продавець, дядьки, І
почали рубати до колодки”.
Життєпис Мирона Нестерчу
ка характерний для “дітей війни”:
раннє сирітство, навчання в се
редній школі свого села. Після
закінчення Українського інститу
ту інженерів водного господарс
тва в м. Рівне став гідромеліора
тором. Служив у армії. Але пос
тупово образотворче обдарован
ня наклало відбиток на його пра
цю: нині він — художникофор
млювач краєзнавчого музею
“Верховина” в Стрию. Оформив
десятки книг українських авторів,
зокрема і власну — “Силно”, що
цієї весни побачила світ у видав
ництві “Щедрик” завдяки допо
мозі земляківдоброчинців.
Але своєю творчістю Мирон
різнобічний, багатогранний: ху
дожник, що мав персональні вис

тавки в Україні і Вірменії, та й зараз
готується до них, поет, на рахунку
якого хай небагато збірок, але всі
вони пам’ятні : “Джерело”, “Мело
дія світанку”, “Вірменська рапсо
дія”, “Свитязь”, “Силно”. І значною
мірою — вірменознавець, перек
ладач вірменської поезії.
Понад два десятиліття міцною
творчою дружбою пов’язані літе
ратурне об’єднання м. Стрия і по
дібний гурт ім. Т. Шевченка вір
менського міста Іджеван (зараз
це Спілка письменників Тавуської
губернії Республіки Вірменії). І в
цьому оркестрі споріднених душ,
мені здається, першу скрипку
грає діяльний Мирон Нестерчук.
Коли у Вірменії сталося страшне
стихійне лихо — землетрус, се
ред тих, хто негайно з болем від
гукнувся на горе вірменського на
роду і простягнув йому руку ми
лосердя, було і літоб’єднання
“Хвилі Стрия”. Стрий — Іджеван
— цей самобутній тандем у прак
тиці міжнаціонального літератур
ного єднання енергетично заряд
жає, головним чином, Мирона:
його творчість стала відомою всій
Вірменії, коло його друзів розши
рилося іменами знаних діячів вір

менської культури.
З появою Мирона Нестерчука
на виднокраї українськовірмен
ських духовних зв’язків, відверто
кажучи, оптимізувався і мій нас
трій — старого коня, що багато
літ тягне плуга на тій благосло
венній ниві, котру почали розроб
ляти незабутні Павло Тичина і
Максим Рильський. А з нами —
талановиті вірменознавці, перек
ладачі з вірменської, дослідники
літературних взаємин двох наро
дів — Олександр Божко і Людми
ла Задорожна. Коли маєш таких
колег — енергійніше працюється.
На мою думку, Мирон обрав
собі тяжкий, але вірний перекла
дацький шлях — відтворювати
вірменську поезію з оригіналу. В
одному з листів він писав мені,
що прагне відчути вірменське
слово на дотик, на звучання, —
підрядник цього не дає.
Я почав перекладати вірмен
ську музу з найбільшого націо
нального співця — “поета всіх вір
мен” Ованеса Туманяна. Мирон
пішов далі: він відкрив для себе
духовний космос Григора Наре
каці, котрий упродовж цілого ти
сячоліття своєю “Книгою трагедії”
(“Словом про Бога з глибини сер
ця”) володіє душами вірмен. Цю
“Книгу скорботних пісень” (а ко
ротше — “Нарека”) народ вважає
священною. Їй судилася вічність,
бо вона спонукає людство до мо
ральноетичних пошуків у стрем
лінні до внутрішньої гармонії, ду
ховної досконалості.
Внесок мого друга в розбудо
ву українськовірменського ду
ховного мосту помічено і гідно
оцінено. З нагоди 1700річчя
прийняття Вірменією християнс
тва як державної релігії в грудні
минулого року його відзначено
нагородою президента Республі
ки Вірменія Роберта Кочаряна —
медаллю Мовсеса Хоренаці.
z
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«ХРЕСНА ДОРОГА —
ШЛЯХ ДО СПАСІННЯ»
Напередодні Світлого Христового
Воскресіння в час Великого Посту
шкільне подвір’я Обертинської за
гальноосвітньої школи, що на Івано
Франківщині, об’єднало духовно пле
че до плеча учнів та їхніх батьків, вчи
телів, священиків, громадськість се
лища, гостей школи: слухачів семіна
ру “Духовноморальне становлення
особистості в системі громадянської
освіти і виховання”, заступників ди
ректорів шкіл із виховної роботи та
практичних психологів шкіл району у
велике дійство — “Хресну Дорогу”.
Хресна Дорога знаходиться
в Єрусалимі.
Довжина її всього 1200 метрів од
дому Пилата до гори Голгофи, але
шлях цей був окроплений потом
і кров’ю
нашого Спасителя як доказ кривавої
жертви заради спасіння всього
людства.
На Хресній Дорозі є 14 Стацій.
Стації — це певні місця, де відбували
сь Ісусові страждання. Вони символі
зують Ісусові страждання.
Не кожен із нас може відвідати цю
справжню Хресну Дорогу. Тому за
дозволом святого Апостольського
Престолу можна відтворити Хресну
Дорогу поза Єрусалимом. Для цього у
церкві або й поза церквою потрібно
розмістити 14 відповідних ікон, на
яких зображені етапи Ісусових тер
пінь. Вдивляючись у ті образи, ми уяв
но можемо пройти дорогу від однієї
стації до іншої, роздумуючи при цьому
про христові муки і розп’яття, пере
прошуючи Господа за те, що людство
винесло кривавий вирок для Сина Бо
жого, засудивши його на тернисту
Хресну Дорогу.
Хресна Дорога належить до тих
доріг, які найсильніше зворушують
людське серце, бентежать душу, бу
дять совість…
На початку загальношкільного за
ходу “Хресна Дорога — шлях до спа
сіння” заступник директора школи з
виховної роботи О. М. Биньо, вчитель
християнської етики Г. В. Гриміцька,
директор Обертинського Будинку шко
ляра М. М. Хамут ознайомили слухачів
семінару з системою роботи школи в
напрямку співпраці школи, сім’ї, цер
кви, позашкільних установ у духовно
моральному вихованні школярів. Бать
ки та гості школи були приємно враже
ні виставкою учнівських робіт: малюн
ків, витинанок, різьби по дереву, виши
вок, приурочених Великодню.
Хресна Дорога розпочала свій
шлях зі шкільного подвір’я.
Отець Ярослав Біляїв висловив
сподівання, що всі присутні прагнуть
пошуку дороги до Бога нашого Ісуса
Христа, який заради нашого спасіння
перетерпів тяжкі муки на Хресній До
розі, й життя своє віддав із великої лю
бові до нас, грішних, задля спасіння
наших душ. І тому, щоб ще і ще раз зга
дати і прославити Господа, перепроси
ти Його за наші гріхи, ми промовляємо
до нашого Творця: “Вкажи нам, Боже,
той шлях, ту Пречисту Дорогу до Тебе,
аби дітям і внукам, усьому роду України
стати ближче до Тебе. Бо ніде так не є
нам безпечно, як із Тобою, Господи!”
Учні, вчителі, батьки, гості шику
ються в колону, в голові якої 14 відпо
відних ікон, які символізують етапи

Христових страждань.
Отець Ярослав просить благосло
вення Господнього та дозволу й нам
уявно піти за Христом по Хресній До
розі, розважаючи про Його страждан
ня, терпіння й муки, щоб цю Хресну
Дорогу ми почали й провели на славу
Господню та для спасіння душ наших.
Дорослі учасники Хресної Дороги
жертвують її в ім’я кращого майбут
нього наших дітей.
Батьки виносять хрест та покла
дають його на плечі своїх дітей, які не
суть його до першої Стації:
“Дорого Хресна, Пресвята!
Яка ж важка ти, непроста,
По цій дорозі всі ми йдем
І хрест життєвий свій несем”.
Від Стації до Стації нести хрест
запрошуються учні старших класів,
вчителі школи, батьки, запрошені.
Хресна Дорога пролягла вздовж
селища, від школи до церкви Кирила
й Мефодія.
Зупиняючись на кожній Стації,
вдивляючись в ікони, що символізу
ють етапи Христових мук, діти і до
рослі прислухаються до розважань,
які виразно декламують юнаки, та до
мудрих повчань, духовних настанов,
життєвих порад священиків: о. Ярос
лава Біляїва, о. Петра Третяка, о. Ми
хайла Могили, о. Василя Палюги.
Кожен учасник Хресної Дороги
подумки зважує свій життєвий шлях,
дає обіцянку Господові й собі покірно
приймати й легко нести всі життєві
хрести з любові до Спасителя.
“Слава страстям Твоїм,
Слава довготерпінню Твоєму,
Господи!” —
возноситься ангельський спів
шкільного хору духовної пісні під ке
рівництвом учителя музики Валерія
Садов’яка.
Страсні пісні у виконанні хору су
проводжують всю Хресну дорогу. За
вершилася Хресна Дорога в церкві
спільною молитвою:
“Отче Всевишній! У цей час допо
можи нам укріпити Божі чесноти, щоб
із Вірою, Надією і Любов’ю зустріти
величне свято Воскресіння. Допомо
жи запанувати в наших серцях вели
кій любові до Бога і ближнього, щоб
вона розбудила в нашого народу
прагнення до єдності і розбудови на
шої держави.
Отче Небесний! Пошли нашому
народу прозріння, запали в кожному
серці незгасимий вогонь любові, на
дихни розум кожного християнина
мудрістю і вчини так, щоб запанували
між нами мир і злагода”.
Невидимі духовні ниті взаєморо
зуміння, взаємоповаги, довіри і лю
бові поєднали серця дітей, батьків,
учителів під час Хресної Дороги.
До організації Хресної Дороги
прилучилися сільський голова В. Ка
мут, працівники Будинку школярів,
завідувачка дошкільним закладом
Ф. Є. Пона і ще багато добрих грома
дян с. Обертина.
Така жива співпраця школи, сім’ї і
церкви дає добрі результати в духовно
моральному вихованні молоді.
z

Оксана СОЛОВІЙ,
методист райметодкабінету від
ділу освіти Тлумацької райдержадмі
ністрації ІваноФранківської області

ВЕЛИКОДНЯ ВИСТАВКА
Напередодні великого свята Великодня в історико-краєзнавчому музеї міста Ірпеня на Київщині відкрився світ прекрасного, створений красунями. Це — вишивка гладдю Ірини
ВАЛУЄВОЇ та Зінаїди МАЙБОРОДИ і
печворк (мистецтво шиття і плетіння
з клаптиків тканини) Галини КВ’ЯТКОВСЬКОЇ.
Вишиті ікони та картини, рушники, великодня тематика, українські

пейзажі, пишні квіти, декоративновжиткові вироби — все це виконано
на високому художньому рівні.
Поряд із мистецькими творами
дорослих у музеї також експонуються писанки, розмальовані учнями Ірпінської загальноосвітньої школи
№ 5 Романом КОРЗУНОМ і Христиною КИЯШКО.
z

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОМ’ЯНУТИ…
За повідомленням голови Севасто
польської державної адміністрації Леоні
да Жунька, цього тижня у місто достав
лять майже 4метрової висоти бронзову
статую Тараса Шевченка. До створення
подарунка севастопольцям долучилися
Всеукраїнський благодійний фонд (пре
зидент Василь Іваницький, м. Торoнто,
Канада) та львівські скульптори батько і
син Одрехівські. Переговори щодо оздо
би постамента ведуться з житомирянами.
Українська громада міста у зверненні
до голови держадміністрації Л. Жунька та
голови міськради В. Борисова справед
ливо і обґрунтовано просила встановити
пам’ятник генію на Приморському буль
варі в центрі міста. Але перед нарадою з
цього питання в управлінні містобудуван
ня та архітектури міської держадміністра
ції було ініційовано пікет кількох десятків
севастопольців і під їх тиском місце
пам’ятнику було визначене перед Гагарін
ською районною адміністрацією, аж за 8
9 км від центра.
Таким чином, кілька разів на рік, виїж
джаючи до пам’ятника у дні державних та
національних свят, севастопольська вла
да буде поминати “незлим тихим словом”
не тільки генія української нації, а й своє
недалекоглядне рішення, прийняте всу
переч проханню української громади.
z

Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ

ЯЛТА ЗБИРАЄ
НАЦІОНАЛЬНІ ТАЛАНТИ
Тут із 1 по 5 травня відбудеться пер
ший фестиваль народних ремесел, про
мислів і народної творчості “Дні майс
трів”, який стимулюватиме їх розвиток,
зміцнюватиме пагони етнологічного ту
ризму й стане надалі традиційним свя
том дружби численних національнокуль
турних общин півострова.
На щойно вдягненій у мармур набе
режній караїми, кримчаки, греки, крим
ські татари, вірмени, поляки, німці, ес
тонці, чехи, представники всіх інших по
над ста національностей і народностей
Криму в супроводі виступів народних ко
лективів півострова творитимуть мальов
ниче дійство єднання різних культурних
традицій, порадують гостей своїми націо
нальними кухнями, малюнками, вишив
ками, ткацтвом, керамікою, ювелірними,
художніми й вжитковими виробами з де
рева, металів, каменю та іншими своє
рідними “родзинками”, властивими ши
рокій палітрі народних звичаїв і традицій.

КОЗАЦЬКА РАДА
В БАХЧИСАРАЇ
У Вербну неділю Велика Рада Війська
Запорозького, на яку зібралося 500 коза
ків з усієї України, делегати з Дону і Куба
ні, закінчилася святковою літургією в Свято
Успенському монастирі, де Верховний
отаман передав, освячений “на братання
і родичання”, прапор Запорозького ко
зацтва Бахчисарайському куреню Крим
ської паланки. Відправивши службу, спо
конвіку православне козацтво з хоругва
ми і прапорами пройшло хресним ходом
від східців стародавнього монастиря по
всьому Бахчисараю. У сплюндрованій 70
років тому і щойно відновленій церкві Фе
доровської ікони Божої Матері освятили і
повернули на колишнє місце дзвони.
Лейтмотивом обговорення шляхів роз
витку козацтва на півострові, співробітництва
з місцевою владою, стало гасло: “Мудрі лю
ди завжди домовляться”. Цей дороговказ
покладено підмурівком стосунків крим
ських структур сучасного Запорозького ко
зацтва не лише з місцевою владою, а й зі
всіма іншими, зокрема, й етнічними органі
заціями. Визначено, що на півострові час
реорганізувати козацтво з громадської ор
ганізації в державну силову структуру з пра
воохоронними функціями, щоб “Бахчиса
райський курінь і Кримська паланка вийшли
на рівень соціально корисної організації”.
z

Віктор ХОМЕНКО,
Крим

ПИСАНКА
З ЛУГАНЩИНИ
Побачивши кілька років тому по телевізору
уроки писанкарства Зої
Старук, молода художниця з шахтарського міста
Свердловська (Довжанська) Луганської області
Тетяна Коновал відчула
потяг до народних джерел. Любов до народного
мистецтва перейняла від
своєї бабусі Дусі, котра
вибивала килими, вишивала й займалася плетінням. Матуся її — прекрасна майстриня — вишиває чудові рушники.
Коханий чоловік також за
фахом художник (родом
із Ужгорода) став першим
її натхненником, порадником в опануванні мистецтва писанки. Першим
учнем Тетяни був син.
Став у пригоді й досвід
роботи в одному з дитячих садочків міста, де вона навчала дітей малю-

вання, лозоплетіння й писанкарства.
Творіння її талановитих рук знаходяться в
єдиному в світі музеї писанок у Коломиї, в Луганському художньому та
Свердловському краєзнавчому музеях. Кращі
25 писанок роботи майстра писанкарства Тетяни
Коновал були експоновані в 10-у річницю Незалежності України в Києві
на Всеукраїнській виставці народної творчості. Нагороджена медаллю “За
заслуги перед Луганщиною”. На Великодні свята
в Луганську відкривається особиста виставка керівника єдиної на Луганщині студії писанкарства,
чудової майстрині, прекрасної матері, гарної української жінки.
z

Олег ОЛЕЩЕНКО

ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАМА
Все спокійно було, тільки віщі котилися сни:
все готово було і в земній, і в космічній аптеці.
Я забула про вірші, навіщо вони,
коли син в небезпеці?
Він ще мав народитись, за місяць чи півтора,
аж планетою дико струснув бідолашний Чорнобиль…
І сказав мені Бог уві сні: — не вмирай,
не вмирай! —
глянь на рай цей земний,
а хіба ж він не до вподоби? —
І мене відключили: від болю, від страху, від сліз,
і людей підібрали — найкращих — у білих халатах,
птах з людськими очима у сні мені сина приніс,
а вже потім, пізніш, народився він в білих палатах…
Диво… Казка та й годі,
і хто ж в це повірити смів?
І чи треба мені ще якогось інакшого раю?
А навколо ж Чорнобиль так тяжко і гірко димів,
і народ мій конав, та ще й досі тихенько вмирає…
Все спокійно було, тільки віщі котилися сни,
я не знаю біди — того лиха я не пам’ятаю!..
Боже праведний — вірші, —
не забудь, — мені вірші верни,
я без них не живу на Землі,
а лишень відживаю…
z

Тамара КОСТЕЦЬКА
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ЛЮДИНА НІКОЛИ
НЕ СТАНЕ БОГОМ
Очевидно, що ніхто
сьогодні не заперечує по
требу цивілізаційного про
гресу, розвитку виробни
чої, сервісної та інформа
ційної технології, ґендер
ної рівності тощо. Йдеться
про інше: це все — лише
засоби вдосконалення лю
дини, засоби гармонізації

нашу духовну вісь, але й
знищили державу, — і це
тоді, коли Україна з’явила
ся на світовій арені як над
потуга, що зруйнувала ім
перію Річ Посполиту, підір
вала міць імперії Туреччи
ни, коли благословляли
Україну і Хмельницького як
захисників православ’я
чотири патріархи (разом із
Константинопольським)…

Фото О. Кутлахметова

Людство пішло навіть
далі — кожна людина те
пер забезпечена індивіду
альним прапором з індиві
дуальними цінностями…
Прийшла золота ера гума
нізму. Куди там тому “тем
ному антропоцентризму”
античних віків — тоді лише
прагнули і домагалися
людської досконалості,
оспівували красу й можли
вості людини. Куди тим
римлянам із апофеозом
військової вдачі й місії лю
дини. Куди там “великому
гуманісту” Шикльгруберу,
що прагнув усіх німців ба
чити найдосконалішими,
нордичного типу людьми.
Сьогодні антропоцен
тризм сягнув вершини. Ут
верджується і пропагуєть
ся на найвищому цивіліза
ційному рівні — законо
давчоадміністративному.
І не деінде, а в “бастіоні
світової культури”, на кон
тиненті старої панночки
Європи.
Логічно, що захища
ється найвищим законом
завжди певна цінність (як
от людське право на жит
тя, на працю і відпочинок).
Нормативні
документи
держави, а тим паче —
блоку держав, є, таким чи
ном, певною гарантією
“безпеки” людських цін
ностей і прав. Тому узако
нення
європейськими
державами абортів, ужи
вання і продажу наркотиків
чи “шлюбів” гомосексуа
лістів або лесбіянок, оче
видно, робить із найниж
чих пристрастей, збочень і
слабкостей людини неза
перечну і гарантовану на
найвищому рівні цінність.
Попри те, хоче цього хтось
(ті ж законодавці) чи ні,
йдеться про глобальну і
сталу тенденцію перетво
рення зла та злочину в
“демократичний закон”.
Європарламент, між тим, у
подібній “нормативності”
ненормативних речей зад
ніх не пасе. Один із при
кладів — резолюція “Жінки
і фемінізм” (від 12 березня
2002 року), де стаття 23
закликає не приймати до
Євросоюзу держави, де не
легалізовані аборти, а
стаття 33 закликає папу
Римського та православ
ного патріарха змінити
ставлення до гомосексуа
лізму, висловлюючи “під
тримку лесбіянкам, які
опинились у важкому ста
новищі та страждають від
фундаменталізму”… То що
це — виклик Церкві та мо
ралі, кинутий владою Єв
ропи та світу, всім “прог
ресивним людством”? Чи
інакше можна тлумачити й
“прогрес” у клонуванні лю
дини, коли людська при
рода і життя зведені до
конвеєрного виробниц
тва?..

ЩАСТЯ І СПРАВЖНІЙ ПРОГРЕС
ЛЮДСТВА

ЩО ЗАПРОПОНУЄМО
«ЦИВІЛІЗАЦІЇ»
ПОГЛЯД

“ЗОЛОТА” ЕРА
ГУМАНІЗМУ:
ЗЛО І ЗЛОЧИН
ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ В “ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЗАКОН”

Духовний простір

Світ сьогодні переймається накопиченням матері
альних, біологічних, технологічних ресурсів “для роз
витку людства”, “для цивілізаційного прогресу”, і, з ін
шого боку — працює з людиною за методикою лібералі
зації. Людство підняло прапор із найгуманістичнішою
ідеєю — задовольнити всі бажання й потреби кожного.

людських взаємин та пос
тійного духовного та сус
пільного прогресу. Людина
ніколи не стане Богом. І ні
коли вона не вирішить
проблеми зла, приховуючи
його, тікаючи від гріхазло
чину чи — тим паче! —
сприяючи його легалізації.
Толерантність, звичайно —
річ необхідна, але там, де
виступає схваленням, ігно
руванням реалій (м’яко ка
жучи, загрозливих не лише
для Вашої особи чи сус
пільства, але й для вселен
ської ієрархії цінностей),
розриває “стосунки” лю
дини з Богом, — вона стає
ігноруванням самої люди
ни як Божого творіння.
Звичайно, вже смішно і
безглуздо для “прогресив
ного”, “гуманістичного”
людства чути про шлях до
“царства Божого”. І попри
свою “толеранцію”, “лега
лізацію”, так звану “любов”
до всіх і кожного, воно стає
більш атеїстичним, аніж
відверті сатаністи, атеїсти,
інші “темні” рухи, режими
та цивілізації.

НЕ АБСТРАКЦІЯ,
А КОНКРЕТНЕ,
УОСОБЛЕНЕ ДОБРО
Так чи інакше, глобальні
тенденції та антитенденції
без нашої актуалізації в них
— звичайна констатація,
протест ні від кого і в ніщо.
Але ж Бог — це далеко не
абстракція, не туманна і да
лека ідея містичної, сильні
шої за людину величі, пот
рібної людині як міф, такий
собі знеособлений покро
витель і стримувач агресії.
Християнська участь і пози
ція — це конкретна пропо
зиція, “виклик” і допомога
людству, що називає себе
прогресивним.
І перше, що маємо
зробити в “українській си
туації” — забути про абс
трактність християнських
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цінностей та “неозначе
ність” Бога. Добро завжди
конкретне (як і зло), уособ
лене, вимогливе і вдячне.
Мало бути “нейтрально
релігійним”, толерантним
до Бога, коли даруємо йо
му право на існування (!),
навіть поважаємо (!) — за
хороші манери, інтелект та
великодушність, інколи ві
таючись з ним у храмах чи
книгах, відкупляючись “по
жертвою”, сувенірчиком чи
свічкою (податок Богу)…
Очевидно, що в такий спо
сіб “богоспілкування” не
задовольняємо не лише
Бога, а й самих себе, ігно
руємо уособленість та кон
кретність добра у житті.

НАЦІОНАЛЬНА
ІДЕЯ — ХРИСТИЯНСЬКА
Натомість українська
перспектива, як і наше сьо
годення — абсолютно ре
альна. Це не лише наша
“особиста” справа вижи
вання індивіда, народу, на
ції, соціокультурних чи полі
тичних груп, державного чи
напівдержавного утворен
ня… Наше чергове історич
не та християнське завдан
ня — знайти новий, опти
містичний, правдивий і
природній погляд із трагіч
ної ретроспективи на пози
тивну, виняткову, лише
свою перспективу. А “ви
няткова перспектива” Ук
раїни — її місія в контексті
європейського, світового
життя. Наші тисячолітні іс
торичні пертурбації і “дра
ми” — не що інше, як нез
дійснена місія, не реалізо
ване покликання України
від Сущого. Утім, саме по
кликання слід усвідомити на
абсолютно новому якісному
рівні, відкинувши основу
попередньо усвідомленого
“покликання” — гординю,
расові, національні, куль
турноісторичні претензії
(зовнішні подразники) без

внутрішнього наповнення
позитивною якістю. Кон
кретною ж, згуртовуючою
та творчою якістю Україну
може наповнити не фан
тастична якась супероригі
нальна міфотворча ідея, а
— історично виправдане,
рідне, життєво необхідне
християнство. Україна дав
но знайшла себе — вона
одна з найбільших право
славних
християнських
держав, котра після “падін
ня” Константинополя була
життєвим центром першо
образного християнства.
То, можливо, настав час на
решті взяти під свою опіку
увесь православний хрис
тиянський люд, чи принай
мні почати готуватися до ці
єї надзвичайно відпові
дальної ролі? Адже як би
там не було, Москва — вже
пройдений етап, етап злит
тя каральноокупаційної ім
перської служби з релігій
ною інституцією. Тим паче,
що близько половини “вір
них” Російської Православ
ної Церкви (чи УПЦ Мос
ковського патріархату) —
громадяни України…
Очевидно, ніхто не
закликає до ворогування
між Православними Цер
квами (як то відверто
практикує РПЦ та її скла
дова УПЦ МП). Абсолютно
невиправданим буде шлях
гордої “винятковості” — не
треба продовжувати чужу
практику спадкоємництва
статусу єдиної непогріши
мої людини на Землі, бо
можемо мати незабаром
трьох чи чотирьох пап…
Україна має піти шляхом
внутрішнього зміцнення
християнських якостей у
кожній людині, шляхом
згуртування православно
го християнства. Бо, на
жаль, не виправдались
ілюзії, що роль православ
ного центру виконає
хтось, тільки не ми. Ці ілю
зії і брак відповідальності
колись не тільки розхитали

До того ж християнс
тво, на відміну од релігій
них абстракцій — конкрет
на і життєва якість. Це —
Христос, любов до ближ
нього у щоденному прояві,
це конкретний спосіб жит
тя, а головне — відпові
дальність за кожну мить
життя кожної людини. Це,
передусім, не сум, не дра
ма з поганим закінченням
для поганих людей, не ви
мушений, рабський спосіб
поведінки, а реальна сво
бода вибору, відмова від
рабства, обмеженості лю
дини у дрібних предметах і
подіях життя. Це абсолют
не звільнення від узалеж
нення: стосовно грошей,
квартир, машин, погоди,
настрою, негативних вчин
ків інших. Це щаслива мить
перемоги над всюдипро
никним і всеохопним стра
хом: забруднити черевики
чи вмерти. Настає момент,
коли людина перестає об
ражатися — і тоді вона
щаслива… І це — аж ніяк не
абстракція, не утопічне
ідеалістичне суспільство,
не безіменна, стереотипна
нудота однакових людей,
облич, життів, — це кожна
конкретна мить життя,
прожита якісно, активно і
весело. Адже істинне хрис
тиянське життя сповнене
радості. Радості від справ
жнього прогресу людства
— від вдосконалення самої
людини, від набуття нової,
вищої якості, від добрих
вчинків, думок і подій. Це
активна радість, творча. І
нудьгувати, на щастя, ніко
ли не доведеться: попер
ше, місце нудьги заповнює
робота і радість; подруге
— добро завжди увираз
нює та всебічно розкриває
особистість. Особистість,
як позбавлену рабського
страху індивідуальність,
зосереджену на само
вдосконаленні та самороз
критті людську винятко
вість (зі своїм покликан
ням, талантами, суспіль
ною роботою, відповідною
до покликання). Тоді ра
бовласницькі егоїстичні
збудники, потяги, нахили і
потреби
витісняються
справжньою людською гід
ністю та волею до життя.
Людина зробила вибір,
звільнилася, входить у ра
дість Сущого…
Ось що є справжнім
людським прогресом, до
якого маємо сміливо йти,
ось що має пропагувати
власним чином правос
лавна християнська Украї
на. І ми потрібні Європі та
світові як ніколи, потрібні
як нове, стресове, пере
хідне явище, що може
сформувати нову якість
життя — суспільного та
особистісного. Наша тися
чолітня культура, мова і
релігія дасть старій Європі
новий шанс для розвитку,
нову динаміку та радість…
Вибір — за нами.
z

СИМВОЛ

ЗНАМЕНО
НАШОГО
СПАСІННЯ
“І хто не візьме хреста
свого і не піде за Мною слі
дом, той Мене не достой
ний”. Мф. 10,38.
Згадаймо “Розп’яття” Саль
вадора Далі. Над такою малень
кою кулею — нашою Землею —
хрест із розп’ятим Спасителем
світу. Його обличчя не видно —
воно звернене до нас, нерозум
них, суєтних дітей, яким часто
несила і голови своєї підвести до
високого Неба, щоб побачити не
тільки тінь Його хреста, а й Його
Самого.
Хто зробив хрест ганебним
місцем кари? Люди. Хто воздвиг
того ж, але вже спасительного
хреста? Так само люди. Чи зміни
лися вони? Напевне, що так, бо
кожен святий хрест проростає з
чийогось серця, випалюючи в
ньому все темне і нечисте, готу
ючи людину до прийняття Бога.
Найголовніший хрест — той,
що на Голгофі, в Єрусалимі, —
завше дає пагони. І вони прони
зують не лише простір, з’являю
чись у всіх куточках землі, а й час.
Томуто найдавніші хрестизнаки
з’являються на керамічному по
суді трипільських поселень (IV
тисячоліття до Різдва Христово
го) в Середньому Подніпров’ї за
довго до втілення Господнього в
маленькій Палестині. Чи ж випад
ково благословили ті хрести на
шу святу землю — Україну — від
Карпат до Слобожанщини, від
Києва до Таврії?
Власне християнський хрест
відомий в Україні майже два тися
чоліття. Його носять на грудях,
увінчують ним церкви, виносять
під час хресних ходів, благослов
ляють ним віруючих, ставлять при
дорозі та на цвинтарях, прикра
шають його зображенням числен
ні церковні й побутові предмети.
Словом, хрест був і залишається
найпоширенішим
священним
знаменом Господньої благодаті,
сили, добра, краси й любові.
Хрести, створені руками укра
їнців, різняться й за формою, і за
матеріалом, і за розмірами — за
лежно від призначення. Ажурний
кований надбанний хрест — зов
сім не такий, як монументальний
камінний, а різьблені барокові пе
люстки виносних запрестольних
хрестів майже дисонують з архаї
кою нагрудних архієрейських ен
колпіонів (хрестівмощевиків).
Серед цього розмаїття можна
б і розгубитись, якби не було в Ук
раїні місця, де на невеликій площі
зібрані майже всі типи україн
ських сакральних хрестів, прита
манних різним історичним реґіо
нам нашої держави. Йдеться про
Музей народної архітектури та
побуту України в Києві. Тут, у
трьох діючих православних хра
мах, перевезених сюди з Київщи
ни, Черкащини та Поділля можна
побачити найрізноманітніші зраз
ки кованих, кам’яних і дерев’яних
хрестів. Якщо ж зазирнути до
старовинних селянських хат у всіх
куточках музею, — у вічі впадуть
майстерно вирізьблені на своло
ках, намальовані на стінах —
хрести, хрести, хрести.
І якщо в казці на перехресті
лише одна дорога веде до бажа
ної мети, то у хресті всі рамена
зводять наші думки й почування
до основи, — до істини, дороги і
життя — Господа нашого Ісуса
Христа.
z

Протоієрей
Андрій ВЛАСЕНКО
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ШАНУЮЧИ СВЯТО
НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
ВВАЖАЮ, ЩО САМ ДУХ
УКРАЇНЦІВ НІКОЛИ НЕ
БУВ ЗАЛЕЖНИМ
Мої батьки були фронтовиками. Мама в 1943 році стала комуністкою, щиро вірячи, що цим
вчинком вона наблизить Перемогу. У родині шанували народні традиції, а також обереги. Пишаюся,
що можу своїй онуці показати не
лише в музеї, а і вдома прядку, чоловічу і жіночу вишиванки з полотна, тканого руками моїх дідуся і
бабусі; рушника, вишитого руками
моєї мами, — подібного не зустрічала в музеях, ордени і медалі моїх і чоловікових батьків.
Переконана — патріотизм загалу теж багато важить. Боляче було
чути від шанованої мною людини
(ще на зорі державності), що його
рік за ґратами прирівнюється до чотирьох на волі. Докір, звинувачення
чи хизування — незрозуміло. Соромно за іншого — “маємо, що маємо”, “собака гавкає, а караван іде”.
Саме безкарність “караванщиків” зменшила наполовину нашу
націю. Скільки було в Історії України таких періодів, як нині? Чому
після підйомів були занепади? Бо
мало “вибухнути сонцем”, щоб
опісля “ремигати як воли”, “не мавши часу бути козаками”. Тому “не
згине двожилава земля, рабована
віками”, бо “народ мій вічно буде”!!! “То воля Господа…”
Щоранку і щовечора молю.
Але в “Отче наш” кажу: “Захисти
від спокуси”. Дякую Всевишньому
за Нестора, за Михайла Василиєвича та архімандрита Григорія, за
Г. Кониського…
“Просвіта” і “освіта” — однокореневі слова, але — сучасна освіта далека від “Просвіти”.
Слухаючи В. Кременя, знаючи,
в якому блоці йшла його освіта на
останні вибори до Верховної Ради,
щоденно маючи негативні приклади в місцевій освіті, відчуваєш тривогу за дітей. Чи стануть вони спадкоємцями Кам’яної Могили? Чи
спопелять і згадку про неї, як і про
її дослідника В. М. Даниленка?
Прикро, що в Черкасах, серцевині національної духовності,
“Просвіта” не на належному рівні.
7 примірників “Слова Просвіти” на
270-тисячне місто —цьому під-

МОЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Фото О. Кутлахметова

Б

ажання написати Вам визрівало роками. Гальмували невпевненість у володінні рідною мовою, недостатня освіта. І все-таки, користуючись правом 81%, переборюючи
сумніви, маю потребу щиро висловити своє ставлення до історії і до
“Просвіти”, бо за роки спілкування
з Вами довіряю, як рідним по духу.
У нашій родині “Слово Просвіти”, Національне радіо (за деякими винятками), а для дітей “Соняшник” — чисті джерела в інформаційному просторі, од яких не можеш відірватися. Радіємо, що наших-ваших однодумців у 2003 році
збільшилося на 3 тисячі, але це
ще так мало.
Ще в середньому шкільному
віці мене не задовольняли знання
з історії моєї Батьківщини. Нервувала, чому я повинна вивчати подробиці історій близьких і далеких
країн, не знаючи своєї?
Вчителі нашої Недригайлівської середньої школи Сумської
області були прекрасними людьми. На фото 1962 р. майже половина однокласників — у вишиванках. Цікаво, чи зустрічається таке
явище нині?
Я щаслива, що можу своєму
сину (бо донька навчалася ще в
радянській школі) заповнити той
вакуум, котрий переслідував мене
до часів нашої державності.

ЛЮБОВ
ПЕРЕМОЖЕ

твердження. Хоч варте того, щоб
ним послуговувались активніше в
навчальних закладах, і не тільки.

МАЛО СЛОВА,
ХОЧ І МУДРОГО
Я була приємно вражена, коли
почула по місцевому радіо оголошення, що Союз Українок проведе
в Будинку вчителя вечір пам’яті героям Крут. Ведуча Ірина Іванівна
Божко (заступник голови черкаського “СУ” і юна союзянка Оля Ракітченкова гармонійно поєднали мудрість із юною пристрастю. Вщерть
заповнена зала, затамувавши подих, підкорилася їм. Вдало поєднана хронологія, поезія і пісня заворожили людей сивочолих, мого віку і
зовсім юних. Щирі сльози об’єднували покоління. Не могли не зворушити спраглі серця слова Л. Костенко, О. Олеся, Вороного з вуст
школярів 19-ої та 34-ої шкіл М. Коленика, І. Ганджі, Оксани і Каріни
Лугових. Стрілецькі, народні та авторські пісні у виконанні ансамблю
“Чарівниця”, вірш, прочитаний автором Миколою Жовніром, присвячений героям. А бандура і голос Василя Лютого розворушили генетичні скарби небайдужих душ. У вечорі пам’яті переплівся першопочаток
подвигу під Крутами зі стрілецькими змаганнями, подвиг Олекси Гірника і пізніших політв’язнів. Листів-

ку “Нескорені”, розповсюджену послідовниками, приймали з особливим трепетом, адже наш Руслан
Петрович Зайченко — один із п’ятнадцяти. Вже згасли поминальні
свічки, а присутні не квапилися розходитися. Скільки ще життів забере
боротьба за перемогу справедливості?
По закінченні дійства я не могла не розшукати авторів цього вечора-очищення. Зустріла скромних трудівниць, які за покликом
серця готові всі сили віддати на
відродження України в Україні. Дякую долі, що знайшла своїх. Самотужки, поодинці — мало що зможемо. Чим потужніші будуть подібні об’єднання, тим швидше досягнемо мети. Я знаю, що не роблю
відкриття, але чому так довго пересічному українцеві доводиться
шукати свою нішу? Вважаю — це
вина не тільки моя.
У такий відповідальний час мало слова, хоч і мудрого. Небайдужі
і так його шукають, потрібні активні дії інтелектуальних авторитетів,
щоб розворушити дрімаючий загал. “Весна прийде!” Вірю.
“Від дощу і грому оживе руїна,
Зацвіте квітками вільна Україна,
Творчий дух народу із могили
встане,
І здивують всесвіт
лицарі-титани”.

Від редакції
Повністю приймаємо Вашу пропозицію, шановна пані Марти
ненко, тож подаємо форму листа, яку пропонуємо нашим читачам
заповнити і надіслати до редакції.
1. Чи порушується у вашому місті (селі) ст. 10 Конституції Укра
їни? Назвіть приклади (назви вулиць, вивіски, діловодство, інфор
маційний простір). Укажіть назви установ, прізвище посадової
особи, програму радіо чи телебачення (число і час)______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Як ви ставитеся до того, що найвищі посадовці України нехтують
українською мовою? (Назвіть імена, час і місце виступу)__________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Чи доводилося вам бути свідком (читати, слухати, бачити) анти
українські, антидержавні виступи в газетах, на радіо і TV? (при
шліть вирізку, наведіть назву передачі, канал, дату і час) __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

“СЛОВО Просвіти” z ч. 17 (185), 23—29 квітня 2003 р.

Щоб “виводила зневіру на
страту безпощадна моя любов”
мені, дорогі мої просвітяни, не
вистачає знання, — як реально, в
демократичній державі, можу відстоювати свою любов? Підтримую
вчинок Г. І. Хижняка. Пропоную
свій варіант.
1. Якщо перед законом ми всі
рівні, чому дільничного міліціонера за 20% довіри звільняють з посади (інф. Нац. радіо), а гаранта
Конституції за 3–6% — ні?
2. За яким правом В. Литвин у
Міжнародний день рідної мови запевняє, що він за українську мову, а
на засіданні ВР скептично пропонує “особистого перекладача” не
“рускоязичному” виступаючому, а
тому депутату із зали, який вимагає
дотримуватися Закону України?
Якою сумою оцінити такий глум?
Чи є моральне право після цього
обіймати високу посаду? Чому депутати пропускають повз вуха порушення 10 статті самим Головою
ВР? За що ми Вас тоді так сито годуємо, а самі бідуємо? Чи взагалі
потрібна така законотворчість?
3. Цікаво, чи знає М. Азаров
французьку мову? Якщо не знає,
чи мав право представляти Україну в Парижі, не володіючи українською? Це ж не сімферопольський
рівень, а у Франції, яка так дбайливо ставиться до чистоти своєї
мови. Як оцінити таку моральну
шкоду, завдану народові, державу
якого представляв Азаров?
4. Як за паплюження національних почуттів співвітчизників
притягти до відповідальності тихтаки суддів? За Анжелу Девіс уболівала вся планета. Хто потурбується про наших політв’язнів?
Суцільні абсурди. Я не юрист і
тому, дорога “Просвіта”, складіть
позов, якщо можливо, стандартним форматом, щоб можна було
всім бажаючим зняти копію, підписатися під таким позовом і надіслати до Вашої редакції (хоч до
пошти — сумнівна довіра).
Потім усі ці позови слід надіслати до суду. Це, здається, не
кримінал, але якщо загрожуватиме
існуванню тижневика, не наполягаю. Розумію, що видання існує не
для цього, але як інакше вчинити,
щоб, як пише в ч. 7 Оля Сліпченко,
не була “вся праця — намарне”…
Отаке моє осягнення історії і
просвітянського руху зокрема.

ЯК ВИ СТАЛИ МОЇМИ
Декілька років тому, йдучи черкаським “Хрещатиком”, звернула
увагу на інформаційні стенди з
найрудішим папером. Підсвідомо
сподівалася — свої. І не помилилась. Вирішила з нового року передплатити тижневик. До приходу
номерів хотіла почитати. Але двох
алюмінієвих стендів із Вашими виданнями не стало, з часом і решту
викрали. Отаке буває.
Про “Просвіту” раніше чула по
Національному радіо. Було бажання знайти в Черкасах Ваш осередок, зупиняв недостатній інтелектуальний рівень — із чим прийду?
А Ваші номери чекаємо з нетерпінням уже всією родиною. Вони постійно підживлюють. Бережу
їх, дорожу кожним номером, бо
часто звертаюся до публікацій. Не
проти прогресу, але певна, що ніякі “інтернети” не витіснять друкованого слова. Бо воно, як народна
пісня, гріє, коли воно правдиве.
Доземний Вам уклін за щирість
і мудрість, за світло!
z

Т. МАРТИНЕНКО,
двірник зранку, вночі сторож, мати
лауреата журналу “Соняшник”,
володаря нагороди “Нові імена
України” за 2001 р., — за малюнок “Як козаки селян визволяли”
— безслідно зниклий у штаті Айо-

ПИТАННЯ РУБА

СЛУХАЙТЕ СЕРЦЕМ
У Польщі Лех Валенса
кликав до об’єднання Но
белівських лауреатів про
ти війни з Іраком. А наші
лауреати Шевченківської
премії спочивають на лав
рах, коли в країні править
злодій. Невже матеріаль
на скрута й подачка від ке
рівництва дорожчі за май
бутнє онуків? Невже пре
мії поскручували мозок?
Яке об’єднання в Укра
їні може бути вагомішим
за об’єднання Шевченків
ських Лауреатів? І не про
ти когось, а за майбутнє,
за світле майбутнє Украї
ни, колиски Європейської
селянської культури.
Творчість — це не опи
сування очевидної стагна
ції, не змальовування існу
ючого понівеченого й оче
видного буття, а пошук пер
шопричини такого стану.
Невже комуняка 70х
не повертав русла річок? І
сьогоднішній олігарх по
верне русла річок, пови
возивши наші останні лі
си. Тільки гасла для прик
риття голих сідниць є різ
ними. У минулому нам
пропонували наздогнати
Америку, заставивши всі
кухні холодильниками й
набивши їх продуктами, а
сьогодні нас волочать до
Європи, а ми знову пруча
ємося: невже ви, митці, не
бачите, що йде калькуван
ня зі всього західного й
американського — і в еко
номіці, і в політиці? Цей
шлях називається “прог
ресивним”, шлях у те саме
нікуди, в якому ми вже бу
ли. Тільки сила якого, — у
ватяних ногах американ
ського й світового капіта
лу, а не державницького
капіталу совкового бюрок
рата. Ціна цього шляху —
смерть Планети. Невже
Ви цього не бачите?
А яка ціна буде новітньої
війни американського дер
жавного капіталу з культу
рою арабського світу?
Невже тільки голова
Хусейна? Невже хусейни
не помирають, як люди?
Невже не подох Сталін від
склерозу і своєю смертю?
Скільки кислотних дощів
пройде після бомбарду
вань Іраку? Скільки буде
землетрусів? І чи трусити
ме саму Америку сама
Земля, чи потрусить її те
рорист? Скільки малень
ких діточок загине? Яка
буде ціна усім цим ігри
щам для наживи пуза і то
го, що нижче?
Ніщо не має ціни. Ніхто
не має ціни. Ціну складає
людина. І Христос казав:
“Не судіть!” А я кажу: “Не
складайте ціни один одно
му! Інтегруйте, мислячи
про майбутнє! Не мовчіть,
коли про правду говорить
ваше серце!” Важко укра
їнцеві говорити без епіте
тів. Така вона, мова пред
ків: перед кожним іменни
ком є прикметник. Але не
цініть
за вимовою, слухай
z
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Люди про людей

ПРЕМІЯ

ВИШИЛА ДЕСЯТЬ
ПОРТРЕТІВ
З альбома дивиться дівчина
дивовижної вроди — русяве хви
лясте волосся спадає нижче по
яса. Скільки їй тут років, вісім
надцять чи двадцять? Мабуть,
вишивати вона почала саме о цій
порі, коли навчалася в Ніжин
ському педінституті.
Навчила її класти візерунки
на полотно мама, — згідно зі
звичаями, дівчата мали готувати
весільний посаг. Але Настя по
любила цю справу після однієї
зустрічі. Побачила, як на ринку
дідусь вибивав на полотні чудові
візерунки. Вона прийшла купити
порічок до хліба. Їсти студентці
було більше нічого. Голка кошту
вала стільки ж, як і склянка ягід. І
вона вибрала ту голку.
Потім за місяць до війни вий
шла заміж, дочекалася з фронту
чоловіка, виростила трьох синів,
працювала вчителькою рідної мо
ви, директором школи, завучем.
Готувалася до уроків, прала, приби
рала, полола, варила і кожну вільну
хвилину сідала за вишивання: для
неї то було і свято, і відпочинок.
Вона вибила 16 килимів, а ще ж
скатертини, наволочки, прости
радла, картини. Будинок цвіте її
дивовижними квітами. Є в неї
“щасливі” весільні рушники під хліб
і під ноги. Діти і внуки, які ставали
на ті рушники, мають хороші сім’ї.
— Я виходила заміж з торбою
книжок, — розповідає жінка, — а
в чоловіка був планшет. Разом
прожили 52 роки.
Нині колишній фронтовик
вже покійний.
Настя Гнатівна Іващенко з се
ла Вовчик Лубенського району
Полтавської області вишивала ку
точки природи рідного краю, іко
ни, портрети. Зокрема, є в неї де
сять портретів Шевченка у різному
віці. “Її Тарас” нині у музеях та шко
лах району, три портрети вдома.
Нині вишивальниці 84 роки.
Має шість онуків і шість правнуків.
Вона й тепер дуже любить поезію
Великого Кобзаря. А її дивовижні
квіти цвітуть на радість людям.
z

Любов ПОНОМАРЕНКО,
Полтавська область

ІЗ НАТРУДЖЕНИХ РУК,
ВІД ДОБРОГО СЕРЦЯ
Коли Віра Сисоївна ознайомилась зі спеціальною літературою,
призначеною для навчання вихованців училищ кулінарного профілю, то побачила, що в посібниках
є всі: російська, грузинська, азербайджанська кулінарія, тільки немає своєї рідної української кухні.
Так, для годиться, основний підручник Анфімова подавав рецепти декількох, вибірково взятих рецептів українських борщів, вареників і киселів. Відтоді, крихту за
крихтою, педагог з Бурштина почала відновлювати багатющу
скарбницю національної кулінарії.
— Тоді можна вважати, що
ваш підручник “Українська кухня”
започаткувався з приходом на роботу в училище? — запитую Віру
Сисоївну.
— Коли я вирішила відновити
найкращі традиції національної
кухні, то мені не треба було проникати в якийсь невідомий для себе таємничий світ. Я з дитинства
жила в ньому, від мене вимагалось одне — ретельно напружити
пам’ять і все до найдрібніших деталей пригадати. Чому, наприклад, на Поліссі до вареників начинку давали із пшоняної каші?
Або чому при випіканні хліба під
нього клали капустяний листок? Я

ж у дитинстві не задумувалася
над тим, чого то матуся кладе ще
гарячий буханець на чистий святковий рушник. Загостила, аби
знайти там відповіді, до родинного села Вовчків, що на Київщині.
У розмові з Вірою Сисоївною
ми несподівано разом спостерегли, що народна кухня на її малій
батьківщині — Поліссі — дуже подібна до кулінарії селян мого
львівського Побужжя.
— Такі паралелі досить легко
пояснити, — каже дослідниця, яка
опрацювала кулінарні особливості
всіх реґіонів України. — Бо і літописні бужани, і мої далекі предки
— поляни чи, може, древляни, жили приблизно в однакових природних та господарських умовах.
Тому й плекали різноманітні страви зі збіжжя, добутого з різновидів
злакових культур. А як збагатили
їхній щоденний стіл природні багатства річкових плес, польових
та лісових озер, урізноманітнив їхню їжу поліський ліс, багатий численною звіриною, птаством, грибами та ягодами.
— Пригадую свої перші враження від поліських хрестин, — далі ділиться споминами В. С. Доцяк.
Баба-повитуха, зваривши у глиняному горщику кашу, уквітчує посу-

Фото Т.

Є на Прикарпатті місто Бурштин. Старовинна легенда доносить нам, що княжна з двору галицьких володарів загубила тут
прекрасне бурштинове намисто,
яке потім намарно розшукували
прислуга та військова дружина.
Хтозна, може й справді так було,
бо ж зберегли нащадкам мешканці сусідніх з Бурштином сіл Насташине і Чагрів пам’ять про улюблену жінку князя Ярослава Осмомисла Настусю Чагрівну.
А Віра Сисоївна Доцяк приїхала
до Бурштина, щоби знайти тут своє
янтарне намисто, аж у грудні 1973
року. На той час за її плечима була
вища освіта, а здобуто її в Донецькому Інституті радянської торгівлі,
де вона опанувала фах інженера-технолога. До приїзду на Прикарпаття
молодий спеціаліст Віра знала технологію приготування страв і професійні тонкощі обслуговування,
оскільки мало не щодня об’їжджала, вивчала й контролювала роботу
закладів громадського харчування
цілої Донеччини.
— То не я просилася на посаду, а люди самі мене знайшли, —
згадує Віра Сисоївна про призначення її директором громадського
харчування Бурштинської електростанції.
Директор Бурштинського професійно-технічного училища № 20
Степан Михайлович Хованець якраз на той час сформував педагогічний колектив щойноутвореного
навчального закладу. Високе педагогічне чуття Степана Михайловича відіграло вирішальну роль у
житті уродженки Київщини.

ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ: УКРАЇНСЬКІ ОБЛИЧЧЯ

ВМІТИ І ВЧИТИ

Ігор КОВАЛЬ,
z
головний спеціаліст відділу вищої
школи і науки Управління освіти і
науки Івано-Франківської облдержадміністрації, голова ІваноФранківської “Просвіти”

«ДАЛЕКОБІЙНИК»
Важковаговик з причепом нама
гається не зійти з покрученої траси.
Швидкість велика, і його час від ча
су заносить то вліво, то вправо. Го
ловне — не втрапити в придорожнє
болото. Тоді на дисплеї комп’ютера
з’являється напис: “Ви втратили
машину”. А ще прикрість — “менти”,
які штрафують за перевищення
швидкості чи за аварію, зіткнення з
іншою машиною. Василь пробував
утікати від клятих ментів, але то
марна справа — стріляють по коле
сах і можуть пошкодити мотор ма
шини. А от “рекетирів”, які дефілю
ють на чорних джипах і пропонують
“поговорити”, давити важким тяга
чем — одне задоволення, і менти за
це нічого не кажуть.
Василеві подобається бути в
цьому віртуальному світі, де він мо
же непогано вести справу. Вже
знає, як краще проїхати від бази до
бази. Проклав навіть декілька влас
них трас. Але найбільша його гор
дість — власна фірма. Виявляється,
що заробивши кілька тисяч “зеле
них”, можна найняти помічників
перевізників, які швидко примно
жать твій капітал. Щоправда, є ви
датки на неминучі штрафи, ремонт,
бензин, вдосконалення машин. Яке
то задоволення, коли з часом пере
сідаєш зі старенького КамАЗа чи
“Урагана” на імпортну швидкісну і
стійку на трасі машину! Такі машини
зазвичай дорогі, але на них і пере
гони виграти можна, а за це премія
така, що варта з десяток втомливих
рейсів. Гордість охоплює Василя,
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дину різноманіттям зелених віток і
кольорових стрічок, співає над кашею язичницький гімн, а потім розбиває глечик і ділить страву поміж
кумами, а вони за цю гостину обдаровують немовля грішми.
За десять років Віра Сисоївна
написала й видрукувала у видавництві “Вища школа” три підручники
для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Про популярність
книг свідчить той факт, що їх не
знайдеш на полицях книжкових магазинів, бо вони миттєво розходяться поміж спеціалістами й рядовими
поціновувачами кулінарії. Навіть їх
безпосередній творець уже в своїй
особистій бібліотеці не має другого
видання “Української кухні” і найновішого посібника “Страви, закуски,
напої, десерти барів і буфетів”. Звичайно, що цього наукового успіху
могло б не статись, якби на життєвій
дорозі вченої-педагога не трапився
професор Прикарпатського університету С. С. Шумега, якби не наставництво дослідниці Б. А. Кримської, якби не подвижництво працівників Міністерства освіти і науки України А. В. Гур’янової та Л. О. Стременко, а за участі останніх — практична допомога майстрів кулінарної
справи зі столичного ресторану
“Дніпро”.
— І все ж, щасливий збіг всіх
цих обставин і факторів — тільки
дещиця у порівнянні з талантом
та мудрістю мого народу, який за
свою багатовікову історію уклав ту
велику науку, без якої не обходиться жоден із нас. Саме цей невтомний дослідник витворив чи не
найкращу у світі національну кухню, — завершує свою розповідь
В. С. Доцяк. — А я просто зафіксувала все те, що тисячоліттями бережливо, терпляче і богонатхненно народжувалося в кожній українській оселі з натруджених рук
безіменних українських берегинь
від їхньої сердечної доброти.

бо майже завжди на дисплеї заго
ряється табло: “Ви кращі в заїзді”.
Його аж розпирає від бажання по
хвалитись батькові, адже він уже
контролює 70% перевезень. Його
власна фірма процвітає, і він сам її
створив, почавши з неприбуткових
рейсів на малотоннажній “Газелі”.
Коли з роботи приходить бать
ко і мовчки ходить по кімнаті за йо
го плечима, Василеві стає якось не
по собі. Відчуває на потилиці три
вожний батьків погляд, і десь дале
ко лунають слова докору. Василеві
гірко і совісно, але гра затягує і
заспокоює, забувається реаль
ність, повна невизначеності і не
приємних речей. Вона лякає Васи
ля невідворотністю важких часів.
Душу гризе передчуття невдачі,
яка може спіткати його при вступі в
університет вже за кілька місяців. А
батьки
грошей
не
мають.
Комп’ютер — єдину розраду —
куплено на позичені в рідні євро.
Машина з розмаху вдаряється
в крутий берег, фура перекидаєть
ся. Доведеться викликати допомо
гу, а це недешево навіть у віртуаль
ному світі. Це нерви здають. Особ
ливо, як всі збираються під вечір.
Сестра Марія разом із найменшою
просять пограти в “пасьянс” чи
“плигаючі кульки”. Ось і сьогодні
батько прийшов з роботи і знову
завів мову про те, що варто було б
вирішувати задачі з фізики, адже
наближаються екзамени. Не відпо
вів нічого. Батько має рацію, але ж
він ще все встигне. От ще дватри

ПСИХОЛОГІЧНА КАРТИНКА
рейси, заробить кілька тисяч дола
рів, найме помічників. А там і помі
няє машину на потужний “Пітер
Білт”, який коштує аж дев’яносто
тисяч доларів. Віртуальний світ не
помітно з’їдає час. Змінюються
ландшафти обабіч дороги. Машина
мчить від бази до бази, і вже уяв
ний світ заполоняє Василя цілком.
У цьому світі він має дивовижний
успіх і славу першого в заїзді, а на
рахунку — сотні тисяч доларів.
Якась непереборна сила відштов
хує од реальності, в якій безгро
шів’я, докори батька та надокучли
вість менших сестер. Він тисне
“газ”, розганяючи машину до зло
віснонебезпечної швидкості, зби
ваючи зустрічні легковики і придо
рожні покажчики. Машина шаленіє,
мчить уперед, і їй передається роз
дратування душі та незвичне зане
покоєння того, хто має полишити
гру і зробити перший крок у це не
привітне доросле життя. Він знає,
що марнує час, але ще не може з
собою нічого вдіяти. Подумки їде
все далі на своїй новій машині. Аж
коли машина вже перестає слуха
тися керма і починає щораз в’їжд
жати в придорожні пагорби, поспі
хом вимикає комп’ютер і після ко
роткої молитви мерщій пірнає під
ковдру. Всі домочадці вже давно
поснули. Втома і сон беруть над
Василем верх. Хоча хто знає? Мо
же, і вві сні він продовжує свою вте
чу на уявних колесах, не знаючи,
що чекає його завтра.
z

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. ІваноФранківськ

“ЗА” І “ПРОТИ”

ТЕМНИЙ БІК
СВОБОДИ
Від початку віків можливість
мати свободу вибору бентежила
уяву людства. Адам і Єва нама
галися ствердити свою волю,
порушивши найвищий наказ Бо
га. І Святе писання говорить, що
саме від того моменту і почали
ся всі людські страждання. То
чим же є ця свобода: божес
твенним даром чи дияволь
ською спокусою? Щоразу, коли
на теренах певної держави на
род здобував свободу, то зго
дом вона перетворювалася на
свавілля: починався безлад,
криваві громадянські війни, те
рор і, врештірешт, на місце цієї,
так званої “свободи”, приходила
ще жорстокіша тиранія. Найчас
тіше свободу пов’язують із по
валенням традиційного політич
ного устрою в країні: мовляв, са
ме з моменту, коли відбудеться
цей “акт народної волі”, свобода
і настане. Проте нічого подібно
го, зазвичай, не відбувається.
Народ, який бореться за свобо
ду, ошукують. Часом він, із влас
ної волі, не знаючи, що робити з
цим здобутком, створює режим
нової несвободи. Так було після
революцій у Франції, після стра
ти короля Карла I в Англії, так
сталося і в Росії після жовтнево
го перевороту 1917 року.
В усі часи знаходяться осо
бистості, що готові боротися за
свободу до останньої краплі кро
ві. Ці люди, зазвичай, дуже тала
новиті, сильні духом. Улесливи
ми словами, різноманітними обі
цянками вони приваблюють до
себе громаду (можливо, так ко
лись Змій привабив Адама та
Єву), а революцію творить уже
сам народ. Звісно ж, не завжди і
не всіх революційних ораторів
можна порівнювати зі змієм
спокусником. Дехто з них справ
ді бажає добра для співгрома
дян. Отож, подальша доля наро
ду залежить від того, чи пра
вильних лідерів він собі обрав.
Та, на жаль, найчастіше народ
помиляється і за цю помилку
платить своєю кров’ю, життям,
позбавленням не лише свободи,
а навіть найприродніших прав.
У 80ті роки минулого сто
ліття в Радянській державі знову
ожила тенденція до свободи,
придушена у 60ті; з’явилися
потенційні лідери політичних
перетворень. Тут доречно зга
дати фільм за мотивами казки
Шварца “Вбити Дракона”, який
застерігає: свобода, якої так не
вистачає в тоталітарній держа
ві, перетворюється в руках не
освіченого, не звиклого до неї
народу на суцільне лихо. Тому в
традиційно тоталітарних і авто
ритарних державах свободу
шляхом поступових перетво
рень народові має надавати
сам уряд (нагадаю справедливе
твердження, що кожен народ
має такий уряд, на який заслу
говує). А тепер ще раз згадаймо
Адама та Єву. Їхній слабкий
людський мозок не був здатний
сприйняти і осмислити знання
про добро та зло.
Старий світ розвивався за
такою схемою відносин: рабо
власницькі — феодальні — бур
жуазні — капіталістичні. Рівень
свободи поступово збільшував
ся з кожним новим етапом. Не
можна силоміць переривати
природний хід розвитку. Свобо
да — це верхівка історичної ево
люції, і поки що невідомо, чи
можлива вона у своєму “чисто
му” вигляді.
z

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО,
м. Київ
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Великдень
Христос воскрес, і ми
радіємо. Радіємо не тільки
тому, що Сам Христос вос
крес, а й тому, що і ми вос
креснемо: воскреснуть усі
померлі. Де гарантія того,
що буде загальне воскре
сіння всіх померлих? Га
рантію дає нам Господь
наш Ісус Христос. Він ска
зав: “Істинно, істинно кажу
вам: настане час, коли по
мерлі почують голос Сина

Невіруюча людина го
ворить: “Воскресіння мер
твих неможливе!” А й
справді, чи можуть вос
креснути всі померлі? Бе
зумовно, можуть! Чому? Чи
є для цього якісь підстави?
Є, оскільки у Бога немає ні
чого неможливого. Якщо
Він із нічого сотворив цей
прекрасний світ, то тим
більше Він може воскреси
ти тіло, яке вже існувало,

людям, той не виконує за
повідь про любов до ближ
ніх. Хто має владу або хто
хоче взяти на себе цей тя
гар, але не турбується про
добробут народу, а лише
про себе, той, безумовно,
буде поставлений на суд
Божий.
Воскресіння Христове
надає нам силу жити, бо
ротися зі злом, із гріхом, —
насамперед, у самих собі,

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ
РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА
преосвященним архіпастирям,
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної
Церкви Київського Патріархату
Закінчення.
Початок на с. 1
Христос не воскрес, то
людство впало б у без
просвітний відчай, говоря
чи: “Якщо і Цей Праведник
— Ісус Христос — виявився
безсилим проти зла, то на
що сподіватися нам, гріш
ним, і до чого готуватися?!”
І чи не стало б тоді людське
життя справді лише “без
глуздим і дурним жартом”,
або, за висловом великого

письменникахристияни
на, “диявольським водеві
лем”?
Але Христос воскрес! І
диявол — отець неправди і
людиновбивця — залишив
ся посоромленим і безси
лим (Див.: Ін. 8,44). Життя
перемогло смерть, і зло
зведено до нікчемності.
Христос воскрес! І тому з
повною підставою Церква
виголошує: “Смерть, де
твоє жало? Диявол і пекло,
де твоя перемога?”

НАВІЩО ТВОРИТИ
ЄДИНУ НАЗВУ ДЛЯ
РІЗНИХ СВЯТ?
З давніх-давен українці найсвітліше
весняне свято Воскресіння із мертвих
Господа-Спасителя Ісуса Христа називали ВЕЛИКОДНЕМ. І справді, Великий
день для людства, коли закатований
Ісус поборов смерть, із мертвих повернувся до життя — ВОСКРЕС. У греків,
які принесли нам християнство, називають це свято “Ламбрі мера” — Світлий день. У болгар, через посередництво яких Святе Письмо стало зрозумілим для всіх слов’ян, ці назви аналогічні
українським — Великдень та Великденски. У латинській мові існує конкретне
найменування воскресіння Ісуса Христа
—Resurrectio. Є в цій мові й інші означення воскресіння Ісуса, які перекладаються українською мовою як Свято
свят та Світла неділя. Водночас для
Пасхи існує однозначна назва — dies festi paschae. Очевидно, що слова Risuscitamento (італійська мова), Resurrection
(французька мова) і de Resurreccion (іспанська мова) — аналоги латинського
Resurrectio. В англійців Великдень — the
Easter (day), що перекладається як
Схід, скоріше у значенні Світанок,
Світлий день, ніж як сторона світу.
Водночас юдейська Пасха в англійській
мові — the Passover. Такий же термін у
німців — Das Ostern. В угорців це свято
називається Гушвейт (тобто день після м’ясопусту або день розговіння). У
поляків, словаків і чехів — Вєльканоц
(Велика Ніч), у сербів — Велиґдан (Великий день), у хорватів — Светак
(Святки).
Пасха — це назва свята єврейського народу, яким відзначається визволення євреїв із єгипетської неволі й пе-

Божого, оживуть… і вий
дуть ті, що чинили добро, у
воскресіння життя, а ті, що
чинили зло, у воскресіння
суду” (Див.: Ін. 5, 25, 29.).
Кому нам треба вірити —
Ісусу Христу, Який сказав
про Себе, що Він є істина і
підтвердив це Своїми діла
ми, чи звичайній грішній
людині, яка в усьому сумні
вається і часто помиляєть
ся? Звичайно ж, — Ісусу
Христу, бо він Бог і воскрес
із мертвих.

але перетворилося на
прах. Наша віра у загальне
воскресіння ґрунтується на
воскресінні Ісуса Христа і
на Його словах, які є істи
ною.
Життя є дар Божий. Ми
повинні берегти цей дар як
святиню. Хто розтринькує
своє здоров’я розбещеним
гріховним життям, той зне
важає Бога, Який дав йому
здоров’я і життя. Хто не до
помагає хворим, старим,
сиротам і всім знедоленим

ВАШЕ ЗАПИТАННЯ — НАША ВІДПОВІДЬ
рехід на Землю Обітовану. Свято Пасхи (Пейсаху, Песаху) урочисто відзначається євреями щорічно як своєрідний
фестиваль. Саме в чергове свято
юдейської Пасхи Ісус Христос був євреями принижений та розіп’ятий, а після
мученицької смерті — він воскрес
(Євангеліє від святого Матвія 26, 27,
28).
Таким чином, свято Пасхи (котре
святкувалося євреями сотні років ще
до народження Ісуса Христа) і свято
Воскресіння Ісуса — Великдень (яке почали святкувати християни лише після воскресіння Ісуса Христа) — це зовсім різні свята у різних релігіях! Ось чому, як сказано вище, інші народи чітко
їх розділяють. Перенесення назви
юдейського свята на найсвітліший
християнський день започаткувало
московське духівництво, яке недосконало знало Святе Письмо і тому не помітило різниці між цими назвами. Пізніше, мабуть, зрозумівши абсурдність цієї підміни, замість виправлення помилки, московити поглибили її, придумавши тезу, що начебто є дві Пасхи —
юдейська та християнська.
Звичайно, ніхто не заперечує проти
привітання єврейського народу з Пасхою. Але цю деталь необхідно завжди
уточнювати. Адже, вітаючи ХРИСТИЯН цим словом, ми, на наш погляд, переносимо в наш час і матеріалізуємо
ТУ ПАСХУ і ТІ ЗНУЩАННЯ з Ісуса, які
відбулися в день його розп’яття.
Є ще один важливий аспект. У західних Церков допускаються збіги у часі
свят Великодня (християнське свято) і
Пасхи (юдейське свято). Православна
Церква таких збігів не терпить, що
стоїть непереборною перешкодою до
їхнього переходу на Григоріанський календар. Вилучення терміну “Пасха” —
“пасхальний” могло б пом’якшити протиріччя між західними і східними християнськими
Церквами.
z
Отож, варто не підміняти наші ві-
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вої зауваги та погляди Української Православної Церкви
на викладені читачем
“недоречності” висловлює владика Димитрій,
єпископ
ПереяславХмельницький, ректор
Київської Духовної Академії і Семінарії.
— Річ у тому, що в православному
богослов’ї
здавна святі отці користувалися на означення величного свята Воскресіння
Господа нашого Ісуса Христа словами “християнська
Пасха”, “Пасха”, а не словом “Великдень”. Щодо так
званого переплітання смислових навантажень єврейської та християнської Пасхи — воно відсутнє. Слово
“Пасха”, таким чином, абсолютно виправдане у нашому богослов’ї, відповідає
саме Воскресінню Христа, і
жодним чином не ображає
православних
віруючих.
Пасха-паска з давніх-давен
пов’язана в уявленні нашого народу із хлібами, з тими
артосами, які готуються на
Великдень, тому це слово є
традиційним у нашій мові,
відображає навіть культуру
народу. Отже, у нас паралельно можуть вживатися
слова “Пасха”, “Воскресіння Ісуса Христа”, “Великдень”. Якщо б шановний
читач прочитав Пасхальний
канон, то він зустрів би такі
слова: “Христос — нова
Пасха”. Спаситель наш —
Пасха живительна, Пасха
християнська, новозавітна,
що відрізняється од єврейської Пасхи старозавітної.
Зрештою, читач сам пише,

— і бути впевненими, що
правда завжди перемагає,
що любов сильніша за
смерть. Воскресіння Хрис
тове переконує нас, що Бог
не допустить торжества
зла над добром. Людські
страждання, несправедли
ві і трагічні події у світі Бог
завжди припиняє і навіть
зло спрямовує на добро.

Вся історія людства є під
твердженням цього. Вос
кресіння Христове переко
нує нас, що Бог не залишив
Своє творіння, в тому числі
й кожного з нас. Він без
межно милостивий і люди
нолюбний, і хоче, щоб усі
люди спаслися і прийшли
до пізнання істини.
У цей святковий день
перемоги життя над смер
тю сердечно вітаю вас, до
рогі браття і сестри, з Вос
кресінням Христовим. По
здоровляю з Пасхою Хрис
товою нашого Президента
Леоніда Кучму, Верховну
Раду, український уряд,
військо і весь український
народ. Щиро вітаю зі свя
том і нашу українську діас
пору в США і Канаді, Євро
пі й Австралії, по всіх краї
нах, де живуть українці. Не
хай Господь, що воскрес із
мертвих, пошле в серця
наші радість, душевний
мир, здоров’я, успіх у доб
рих ділах і добробут. Буде
мо ж постійно молитися,
щоб Він воскресив наші ду
ші й дарував нам любов,
яка є основою земного і
вічного життя.
Благодать Господа на
шого Ісуса Христа нехай
буде з усіма вами!
Воістину Христос Вос
крес!

h ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і
всієї РусиУкраїни
Пасха Христова
2003 рік
м. Київ

ВЕЛИКДЕНЬ — НОВА ЖИВОТВОРНА
що православні “не терплять” збігу єврейської
Пасхи із християнським Великоднем. Православна
Церква не просто “не терпить” цього — є постанова
Вселенського Собору, яка
забороняє святкувати Пасху юдейську і Пасху християнську разом. Нічого дивного немає в тому, що Христос для нас — Пасха жива,
животворна. І нічого поганого немає у тому, що православні християни вітають
один одного одночасно із
Великоднем, Пасхою, Паскою чи Воскресінням Христовим. Я думаю, що це
тільки збагачує нашу мову.
Дилетантським видається звинувачення московського духовенства в тому, що воно звертається до
народу із Пасхальним посланням. Із таким самим посланням звертається і наш
Предстоятель Української
Православної Церкви Київського патріархату, Святійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет,
використовуючи
слова
“Пасха” і “пасхальний”. Є це
слово і в діаспорних богословних виданнях Православної Церкви, де, погодьтеся, був найменшим вплив
московського духовенства.
Якщо ж викинути “Пасху” із
використання — збідніє не
лише мова, але й сакральне значення цього слова,
всебічне розуміння свята
Воскресіння Ісуса Христа.

“Великдень” у значенні “великий день” звичайній людині обмежує уявлення і
знання про свято. Великим
днем для нас є і День незалежності тощо. Але вимовляючи “Воскресіння Ісуса
Христа”, “християнська животворча Пасха Нового Завіту” — ми більше проймаємося духом і значенням
свята, згадуємо про визволення від смерті людини,
оновлення її природи. Православні богослови оперували і будуть оперувати всіма згаданими визначеннями, аби пояснити людям усі
тонкощі цього великого
дня. Не можна йти шляхом
заміни усіх богословських
визначень давньою та іноземною мовою якомога
простішими сучасними словами, а тим паче — шукати
в язичництві якесь коріння.
— Що б ви, владико,
побажали нашим читачам
напередодні Великодня?
— Достойно зустріти
світле Христове Воскресіння, Пасху Христову. Вітаю
наш православний народ зі
святом, яке завжди він зустрічав особливо радісно і
велично. Нехай Воскреслий Господь просвітить у ці
дні душу кожного, особливо
тих, які гідно готувалися до
свята, постилися духовно й
тілесно. Щоб запанували в
душах лише радість та мир.
z

Підготував
Олександр СОЛОНЕЦЬ

Абетка відомих імен
ЄВГЕН СВЕРСТЮК
У РОЛІ
“КОНТРАБАНДИ”
— Олександре Михай
ловичу, як, врешті, тра
пилося, що інженерсис
темотехнік перекваліфі
ковується у політика, а
потім — у магістра дер
жавного управління?
— 1988го в газеті “Літе
ратурна Україна” вийшла
малесенька замітказвер
нення прихильників това
риства шанувальників рід
ної мови, які закликали тво
рити на місцях осередки ор
ганізації. На підприємстві
“Електронмаш”, де тоді пра
цював, я зібрав своїх одно
думців і в тому ж році ми
створили таке товариство. У
лютому 1989 року в Будинку
кіно вже відбулася установ
ча конференція всеукраїн
ської організації, котра от
римала назву “Товариство
української мови імені Тара
са Шевченка”… З’явився
проект програми Народно
го руху України за перебу
дову. У той час ми почали
підготовку до святкування
175ї річниці з дня наро
дження Тараса Шевченка,
розробили програму кон
церту на підприємстві, самі
шукали і вчили напам’ять
заборонені владою твори
Тараса Шевченка… До ос
таннього моменту я прихо
вував від парткому, що із
вступним словом виступить
щойно випущений з ув’яз
нення Євген Сверстюк. Пі
дозрюючи, що політв’язня
все ж не пропустять на те
риторію заводу (а на прохід
ній справді чергували пред
ставники Комітету держбез
пеки, щоб затримати його),
я завіз пана Євгена в авто
бусі серед дітей одного ди
тячого самодіяльного ко
лективу. А відразу після кон
церту ми зібралися й при
йняли рішення створити
осередок Народного Руху
України. Мене обрали голо
вою осередку.
У червні 1989 року ми
вже брали участь в установ
чому з’їзді столичного На
родного Руху, а 8—10 ве
ресня відбувся установчий
з’їзд на республіканському
рівні в палаці культури КПІ,
по закінченні якого Брест
Литовським проспектом
(безглуздо перейменова
ним у 1985 році на проспект
Перемоги) йшла наша ве
лика колона до пам’ятника
Шевченку під пильною
“охороною” великої кіль
кості міліції.
Якось мене викликали
повісткою до військкомату, і,
зайшовши до кабінету вій
ськового комісара, я поба
чив поряд із полковником
людину в цивільному. Той на
казав полковнику вийти, і на
мою вимогу показав посвід
чення: майор КДБ. Попри
шалений тиск, я відмовився
припинити громадську ді
яльність, і мене почали готу
вати до відправки в Чорно
биль на ліквідацію наслідків
аварії ЧАЕС (нагадаю, це був
1989 рік). Але дав Бог, що в
обласній медичній комісії бу
ла хірург, котра вже перед
тим вийшла на пенсію і не
боялася бути звільненою чи
інакше покараною. Варикоз
не розширення вен тоді ме
не врятувало.
У жовтні того ж року я
привіз до Спілки письменни
ків України понад 1200 під
писів за прийняття закону
про мову і вручив їх Дмитру
Павличку. “Як там Львів?” —
спитав він, сплутавши наш
“Електронмаш” зі львів

ДОСЬЄ РЕДАКЦІЇ
Олександр Кулик — начальник Управ>
ління у справах сім’ї та молоді Київської
міськдержадміністрації. Олександр Ми>
хайлович, окрім того — своєрідний, але
рідкісний типаж українцяпатріота, хрис>
тиянина, який працює у системі влади, ак>
тивний у громадськополітичних рухах…
Родинна земля — Чернігівщина, з 15 ро>
ків, тобто з 1973го — самостійне життя у
Києві. Освіта — вища: КПІ (1981—87 рр.,
спеціальність — інженерсистемотехнік)
та Інститут державного управління і са>
моврядування при Кабінеті Міністрів Укра>
їни (1993—94 рр., — магістр державного
управління). Член Народного Руху з мо>
менту створення (з 1989 р.), депутат Київ>
ради чотирьох скликань (з 1990го), у
грудні 2002 року
стає головою Київ>
ського крайового
об’єднання
ВУТ
“Просвіта” імені Та>
раса Шевченка.

з гуманітарних питань, з пи>
тань самоврядування та ін>
формаційної політики (в яку
входжу і я) будуть відіграва>
ти основну роль у втіленні як
мовної програми, так і прог>
рами національнопатріо>
тичного виховання молоді.

РОЗМОВА НЕ “ПОЧЄЛОВЄЧЄСКІ” —
21 ДЕНЬ
ГАУПТВАХТИ
— Чи підтримує уп
равління столичних при
зовників та військово>
службовців? Як оцінюєте
нашу сучасну армію?
— Дисципліна і матері>
альнотехнічне забезпечен>
ня сучасної армії, звичайно,
значно поступаються тій, де
служив я. Але виховні мето>
ди, які застосовувались то>
ді, мали на меті зомбування
людей, творення рабів то>
талітарної машини — “ра>
дянського народу”.
Як доказ — мій досвід,

молодіжної політики вхо
дить до складу міської при
зовної комісії, є програма
шефської підтримки при
зовників столиці.
Ще військовим части
нам допомагаємо парафією
каплиці Введення в храм
Пресвятої Богородиці (Ук
раїнська православна Цер
ква Київського патріархату),
яку за мого особистого
сприяння збудовано у Свя
тошинському районі та ос
вячено особисто Святійшим
патріархом Київським і всієї
РусиУкраїни Філаретом.
Велика кількість парафіян
(вказує на потребу будувати
церкву) — особливо на такі
свята як Великдень, Покро
ва, Трійця, Різдво Христове,
Водохреща — приносять
пожертви, пироги, на Ве
ликдень — паски, писанки,
крашанки… І з отцем Сергі
єм ми возили пожертвувані
святкові наїдки у дитячі бу
динки Києва та у військові
частини… Між іншим, були

Ця розмова — невелика історія “немалої” людини.
ським “Електроном”. Ми —
київське підприємство, від
повів я, і тоді, по миті здиву
вання, пан Дмитро почав
плакати і радісно обіймати
мене. Ця хвилина за
пам’яталася мені назавжди.
У грудні ж мене колек
тив цеху висунув кандида
том у депутати міської ра
ди, на противагу нашому
голові парткому, і у 1990 ро
ці я став депутатом столич
ної міськради першого де
мократичного скликання.
Там нами було створено ко
місію з національних та
мовних питань, я був обра
ний заступником голови ці
єї комісії. Почали системно
переводити київські школи
на українську мову навчан
ня, адже рідною мовою тоді
навчалося лише 14 % сто
личних учнів. Завдяки нашій
роботі вже в 1991 році укра
їнською навчалося 30 % уч
нів… Зрештою, у 1994 році
я закінчив Інститут держав
ного управління і самовря
дування при Кабінеті Мініс
трів (сьогоднішня Академія
держуправління при Прези
дентові України), отримав
фах магістра державного
управління, пройшов прак
тику державного службовця
в урядових установах Кана
ди. Це відкидає будьякі за
киди, що нібито я — інженер
— працюю не за фахом.

МАСЯНЯ СТАЄ
ХОРОШОЮ
— Ви вже понад 6 ро
ків очолюєте Управління
у справах сім’ї та молоді
Київської міськдержадмі
ністрації. Чи відбулися іс
тотні зміни у молодіжній
політиці міської влади?
— Якщо на початку
створення ми лише органі
зовували заходи на День
молоді та День студента,
відповідали на звернення
громадян і певною мірою
проводили соціальну робо
ту, то зараз у складі управ
ління є два повноцінні відді
ли — відділ молодіжної по
літики та відділ сімейної і
ґендерної політики, як ок
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ремі юридичні особи фун
кціонують Київський моло
діжний центр праці, (а в йо
го складі молодіжна біржа
праці), Центр соціального
розвитку підлітків та молоді
“Зміна”. У “Зміні”, до речі,
оздоровлюються та вихову
ються не тільки столичні ді
ти — позаминулого року
приїжджали учні Україн
ської гімназії Ялти... Цього
року почав працювати
Центр сім’ї “Родинний дім”.
Підтримуємо низку газет,
маємо власну програму со
ціального
спрямування
“Молодіжна
телевізійна
служба”, яка виходить на
трьох каналах телебачення.
Спрацьовує наша соціальна
реклама, що пропагує здо
ровий спосіб життя і висить
у кожному вагоні метропо
літену (використаний попу
лярний серед молоді мульт
фільм про Масяню)… Якщо
дітей ми оздоровлюємо у
різних областях України із
самого початку, то з кожним
роком все більше оздоров
люємо студентів стаціонару
столичних вузів, з 2001 року
— залучаємо студентські
сім’ї з дітьми, реалізуємо
низку програм зі студент
ською профспілковою асо
ціацією. Також підтримуємо
програму молодіжного жит
лового будівництва, сприя
ємо працевлаштуванню мо
лоді, розвитку молодіжного
підприємництва. Загалом
реалізуємо затверджену в
2001 році Київрадою прог
раму “Молодь міста Києва
на 2001 — 2005 роки”. Під
тримуємо також проекти
молодіжних та дитячих гро
мадських організацій міста.
— Чому не реалізуєть
ся програма національно>
патріотичного виховання
молоді?
— Немає бюджетних
асигнувань. Але позитив>
ним є вже те, що прийнято
програму “Українська мова
в українській столиці”, хоча
вона поки що і не виконуєть>
ся в повному обсязі. Уже є
підстави вимагати від чи>
новників
реалізації цієї
програми, і комісії Київради

досвід служби трьох україн
ців на Північному флоті, де
достатньо згадати таке не
формальне явище, як “пе
рекур”. За ті 45 секунд, які
давалися нам капітаном
Калмиковим на відпочинок,
усі
військовослужбовці
встигали розбитися на мік
рогрупи (як правило, за на
ціональністю), зробити кіль
ка затяжок цигаркового ди
му і вимовити кілька слів
рідною мовою. Грузини
спілкувалися грузинською,
вірмени — вірменською, ес
тонці — естонською, але,
тількино ми починали гово
рити українською, приходив
з піною у роті Калмиков і
кричав: “Што ето ви здєсь
на свайом хахляцкам база
рітє, ви што почєловєчєскі
разгаварівать нє можєте?”
Я йому відповів, що наша
мова не гірша за інші, і у
вільні секунди ми будемо
спілкуватися якою захоче
мо. Якраз тому в 1980–му,
коли я мав демобілізувати
ся, нас у лютому місяці три
мали на гауптвахті в Мур
манську, де були найжахли
віші умови: зима до мінус
тридцяти градусів, не опа
лювалося, через видовбані
отвори намітало купу снігу.
Спали на нарах (дошка — 40
мм завтовшки), які після
підйому о п’ятій одразу ви
носилися на мороз і за п’ять
хвилин до відбою вносили
ся. Лягали в шинелях, через
півгодини дошка відмерза
ла, а ми просто прилипали
до неї, відчуваючи холод
кожною клітиною тіла. Після
цього “виховання”, люди, як
правило, отримували такі
хвороби, що їх просто комі
сували. Але нам “милости
во” давали “додатковий па
йок” (тобто додавали строк)
і я, відсидівши 21 день, вря
тувався загальною амністі
єю на День радянської армії
та військоморського флоту.
Не дивно, що після цього я
вже став свідомим україн
ським патріотом…
Наше Управління сьо
годні намагається співпра
цювати з військовими час
тинами, начальник відділу

шоковані бібліотеками для
військовослужбовців
—
скрізь радянщина…
До речі, рішення “Про
військовий призов киян”,
мною зініційоване у Київра
ді у 1990 році, вперше пе
редбачало принцип добро
вільності
проходження
служби киян за межами Ук
раїни.
— У тому ж році Ви іні
ціювали рішення міськра
ди “Про використання ук
раїнської національної
символіки на території
міста Києва”…
— Проект рішення, між
іншим, забороняли друкува
ти у Київраді, і ми зробили
це без дозволу керівництва
на Музейному провулку,
там, де міститься сьогодні
“Просвіта”, а тоді розташу
вався Народний Рух Украї
ни. Уже коли ми 24 липня
мали приймати рішення ос
таточно, у президії виступив
перший секретар міськкому
партії товариш Корнієнко,
заявивши, що ми маємо
припинити засідання прези
дії і їхати усім складом у тро
лейбусне депо, бо там роз
почався загальний страйк
працівників. Народний депу
тат Сергій Головатий (мав
дорадчий голос у президії),
на щастя, наполіг на про
довженні роботи, а сам із
групою інших поїхав у депо.
За кілька годин вони повер
нулися з головою страйко
вого комітету, який повідо
мив про те, що їх на страйк
спровокували, не випустив
ши на лінію. Тут же він додав:
якщо ви не приймете рішен
ня про символіку, ми оголо
симо справжній страйк.
Зривався кворум, кому
ністи виходили із зали — по
суті, втікали… Але десь о
18й годині після довгоочі
куваного рішення заступник
голови міськради Олек
сандр Мусіюк урочисто під
німав національний прапор
перед сотнями тисяч гро
мадян, тимчасом, як у дворі
міськвиконкому були зосе
реджені тисячі працівників
міліції у шоломах, бронежи
летах, з кийками і сльо

зогінним газом… Після Киє
ва пішла ланцюгова реакція
на підняття прапора у всій
ЦентральноСхідній Україні:
Харків, Суми тощо.

УСЕ ПОЧИНАЄ
СМЕРДІТИ З
ГОЛОВИ
— Масова національно>
патріотична хвиля спала,
і столична молодь, зда
ється, виростає росій
ськомовною і далекою від
усього національного…
— На це, передусім,
спрацьовують ЗМІ — сто>
личні видання, FM–станції,
телевізійні проекти. Відпо>
відати повинна Національна
рада з питань телебачення
та радіомовлення, яка не
контролює російськомов>
ний продукт. Далі — наш
кіно та відеопрокат. Стріч>
ки в кінотеатрах та відео>
фільми практично всі за>
пускаються російською мо>
вою. А книжковий ринок? Чи
візьміть найвищі владні
структури — парламент,
уряд, Адміністрація Прези>
дента… Чимало посадовців
використовують на держ>
службі недержавну мову.
Риба починає смердіти з
голови — треба робити
висновки… В Управлінні усі
говорять українською, на
міському рівні проводимо
культурномистецькі акції
для молоді в річницю под>
вигу героїв Крут, організо>
вуємо традиційний похід
студентської молоді “Стеж>
ками УПА”…
З іншого боку, молодь
треба повертати в лоно Ук
раїнської
православної
Церкви, виховуючи чесних,
шляхетних і патріотичних
людей. Можливо, вдасться
Київраді ухвалити рішення
про введення в навчально
освітню програму киян від
повідного курсу християн
ських основ. Але пріоритет
ний голос — за Міністер
ством освіти та науки.
— Ваші хобі досить ак
тивні: гірські лижі, волей
бол, плавання… Де за>
звичай відпочиваєте?
— Найбільше я полюб>
ляю відпочивати влітку в
Криму — плаваю в Чорному
морі, а взимку — на лижах у
Карпатах. Неперевершене
задоволення отримуєш, ко>
ли летиш по стрімкій горі із
швидкістю десь шістдесят
кілометрів на годину. За
звичай зупиняюся на турба>
зі “Трембіта”, що в селі Ко>
билецька Поляна Рахів>
ського району Закарпат>
ської області. Туди ж ми вже
кілька років поспіль від>
правляємо дітей та студен>
тів на оздоровлення, і за>
раз, до речі, на березневі
канікули 103 дитини мого
виборчого округу відпочи>
вали там протягом 10 днів.
На завершення скажу:
моя робота мені подобаєть
ся! Стосовно виконання де
путатських повноважень, то
це, звичайно, додаткове на
вантаження, яке потребує
багато часу і багато зусиль,
але я не можу від цього від
мовитися, бо за всіма цими
проблемами стоять кон
кретні люди — мої виборці,
які мені довіряють, я не мо
жу їх зрадити і покинути
напризволяще — не маю на
це права. Я і надалі робити
му все, щоб наші люди жили
краще, а Київ справді став
столицею цивілізованої єв
ропейської держави з висо
ким рівнем економіки, куль
тури і духовності.
z
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ПАРЛАМЕНТ
17 квітня Верховна Рада
рекордною кількістю голо>
сів (335 із 450) затвердила
програму дій Кабміну.
Згідно з Конституцією Ра>
да не має права упродовж
року піднімати питання про
недовіру уряду. Нагадає>
мо, що раніше тільки уряд
Віктора Ющенко надав
свою програму на затвер>
дження парламенту, а всі
інші українські уряди на>
віть не думали цим займа>
тися. Таким чином, затвер>
дження програми є більш
політичним питанням, аніж
економічним.
Програма Януковича обіцяє,
що українську економіку чекає
зростання показників на 5-6 %, а в
2004 році — на 8 %. Що означають
ці цифри, можна зрозуміти виключно у зіставленні з показниками
інших країн. Так, за даними ООН
за рівнем ВВП на душу населення
Україна посідає аж 102 місце поряд з Гватемалою та Сурінамом. З
такими темпами зростання Україна не дуже швидко зможе надолужити своє відставання.
Кабмін обіцяє реформу податкової та пенсійної системи,
спрощення порядку реєстрації
підприємств та скорочення кількості перевірок, продовження
приватизації. Найбільш гострим
пунктом програми є приватизація
та реструктуризація вугільної
промисловості, яка є домінуючою
в Донецькому регіоні, звідки родом прем’єр. План Кабміну активно критикують профспілки. Голова Конфедерації вільних
профспілок України Михайло Волинець вважає вугільну реформу
засобом отримання грошей для
використання у президентських
виборних перегонах.
На думку багатьох експертів
програма уряду не містить чітких
стратегічних напрямків роботи,
тому її треба сприймати виключно
як політичний документ. Ці є ж
точки зору дотримується і лідер
блоку “Наша Україна” Віктор
Ющенко, який вважає, що до цьо-

ПРОГНОЗ
Перший у списку, звичайно,
Віктор Ющенко (за нього проголо
сували б 22, 7 % респондентів, як
би вибори відбулися наступної не
ділі, політологічний прогноз —
24,5 %). Далі рейтинг такий: Пет
ро Симоненко — 16,5—15,0 %,
Юлія Тимошенко — 10, 9—9,1,
Олександр Мороз — 7,4—7,3, Вік
тор Янукович — 6, 1—7,3, Віктор
Медведчук — 5,5—4,4, Сергій Ти
гипко — 3,3—2,5, Володимир Лит
вин — 2,6—3,2.
Враховуючи інформаційний,
кадровий та матеріальний потен
ціал усіх гравців, Володимир По
лохало виділяє ще чотири най
більш реальні варіанти розвитку
подій. Другий — В. Ющенка під
тримують БЮТ та СПУ, В. Януко
вич — єдиний кандидат від влади,
П. Симоненко самостійно йде на
вибори від КПУ. Така ситуація най
більш виграшна для лідера “Нашої
України” та опозиції загалом —
тоді В. Ющенко набирає 45,4 %
голосів, П. Симоненко — 19,4, ді
ючий прем’єр — 17,0. Майже те
саме, що в 1999му, коли єдиною
альтернативою Л. Кучмі був керів
ник комуністів. Перший варіант
теж сприятливий для Віктора Анд
рійовича, бо тоді у другий тур ви
ходить він і Петро Миколайович.
Варіант 3: Симоненко — кан
дидат від КПУ, СПУ та БЮТ, Януко

Політика

ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
го документу треба підходити
виключно в політичній площині.
Але найбільш інтригуючим
був інший момент — поставлений одразу ж на голосування проект закону про вибори на пропорційній основі було знову
провалено завдяки фракціям більшості. Хоча деякі представники опозицїї заявляли, що
існували домовленості з прем’єром
щодо обміну голосів
опозиції за підтримку цього закону. Провалення законопроекту спровокувало
чергову кризу у парламенті, який пішов
на відпочинок.
Що ж зараз у політичних розкладах?
Уряд — має річну недоторканість, але може бути звільнений в
будь-який момент Президентом. А у вітчизняній
політичній історії рішенням
парламенту був звільнений
зі своєї посади, та ще й без
жодних пояснень, лише
один прем’єр — Віктор
Ющенко. Тож великої впевненості у своєму перебуванні на посаді прем’єр таки не
має. Наразі Янукович довів,
що він відданий президенту, і що
для нього “благословення” й адмінресурс важливіші від самостійної гри й авторитету серед виборців.
Перебуваючи з робочою поїздкою у Греції, Президент Леонід
Кучма заявив, що премєр-міністр
В. Янукович може стати кандидатом у Президенти і має шанси
стати главою держави, якщо його уряд виконає свою програму
дій або, принаймні, зробить те,
що від нього залежить для її виконання. Відповідаючи на питання, чи може В. Янукович, виконавши програму уряду, стати
кандидатом у президенти і нас-

тупником, глава держави відзначив, що “може, абсолютно”. І додав, що відхиляє слово “наступник”, оскільки воно означає передавання влади.
Слід підкреслити, що протягом останнього тижня всі підконтрольні есдекам канали тиражували численні думки про Януковича як майбутнього єдиного кандидата від влади. А безкоштовно
послуги соціал-демократи, як відомо, не надають. Можна припустити, що глава президентскої
Адміністрації навмисно готує
прем’єра для фальстарту, щоб
передчасно “спалити” цю кандидатуру. І дуже близький до

СДПУ(о) А. Кінах вже зробив
заяву про передчасність висунення єдиного кандидату від
влади.
Одночасно було досягнуто і
іншої мети — погіршити стосунки прем’єра з частиною опозиції,
принаймні з “Нашою Україною”.
За словами лідера цього блоку “у
будь-якій цивілізованій країні слово, дане політиком, зобов’язує
послідовно виконувати обіцянки”.
Але в цих подій є також і позитивні моменти. Вони показали,
що деякі політичні сили в черговий раз застосовують політику
“подвійних стандартів”, з одного
боку виголошуючи необхідність
проведення політичної реформи,
а з іншого — вкотре завалюючи
закон про пропорційну систему
виборів. Таким чином, опозиція
повинна зрозуміти, що влада не
бажає ніякої політичної реформи,
а керується виключно власними
інтересами. Розуміння цього повинно допомогти демократичним
силам не попастися на “гачок”
псевдореформування політичної
системи.
Окрім цього, більшість аналітиків вважають, що у разі, якщо
за півроку рейтинг прем’єра не
досягне значного зростання (мінімум 10 %), то влада прийме рішення про призначення нової
ймовірної кандидатури наступника на цю посаду.
Таким чином, останні події у
парламенті можна одночасно
назвати як тріумфом, так і трагедією для прем’єра. Янукович довів, що він не може робити багатоскладові і далекосяжні комбінації, тобто він є справжній представник політичної української
“еліти”. Однак існує інша небезпека — ігнорування основ справжньої політичної реформи (пропорційних виборів) підвищує
ймовірність неконституційних
змін Конституції, що є особливо
загрозливим для нашого суспільства.
z

ЯК МИ БУДЕМО
ОБИРАТИ В 2004
Їх може бути семеро, але переможцем стане тільки
один. Хто саме з чудової сімки, залежить від того, який з
27 ймовірних варіантів спрацює. Варіанти опрацювали
політолог Володимир ПОЛОХАЛО і команда експертів
журналу “Політична думка”. Всі разом вивчали електо>
ральні перспективи можливих претендентів на прези>
дентську посаду в 2004 році.
вич — від влади, Ющенко — са
мостійно від “НУ”. Тоді Ющенко
отримує 34,2 %, Симоненко —
30,5, Янукович — 16,1.
Варіант 4: тепер СПУ, КПУ та
БЮТ висувають кандидатом Моро
за, решта кандидатів — ті самі, що у
варіанті 3. Тоді — за головного соці
аліста голосують 30,5 %, за Ющен
ка — 30,9, за Януковича — 18,1.
Нарешті, варіант 5: Ю. Тимо
шенко стає кандидатом від БЮТ,
СПУ і КПУ, далі див. варіанти 3 і 4.
За такого стану справ підсумки
опитувань респондентів і політо
логічний прогноз суттєво відріз
няються. Респонденти: Тимошен
ко — 32,4 %, Ющенко — 25,9, Яну
кович — 18,2. Прогноз — Ющенко
— 29,4 %, Тимошенко — 28,0,
Янукович — 21,2.
Варіант, про який сьогодні

можна забути — єдиного кандида
та висуває опозиційна четвірка.
Так само партія влади не має шан
сів, якщо висуває кількох кандида
тів, але вони у неї з’являються за
умови єдиного претендента на
президентську посаду — прем’єр
міністра. Саме тому, що він є
прем’єрміністром, це — най
быльш оптимальний стартовий
майданчик. Крім того, лояльність
до влади формується не через спі
кера чи голову НБУ, а саме через
голову уряду. Якби сьогодні будь
хто став прем’єром, він автоматич
но отримав би свої 5 % підтримки.
Принципова відмінність од по
передніх виборів — завершився
процес злиття інтересів найвищої
української бюрократії з інтереса
ми серйозних бізнесових кіл.
— Сьогодні йдеться про те, що

Президент Кучма оголосив тен
дер на спадкоємність влади, —
наголошує Володимир Полохало.
— Не виключено, хоч маловірогід
но, що цей тендер може виграти і
“Наша Україна”, судячи з поведін
ки оточення Віктора Ющенка. У В.
Ющенка є дилема — або йти на
вибори самостійно, ризикувати і,
швидше за все, програти, або шу
кати шляхів підтримки з боку СПУ
та БЮТ. Інших варіантів для нього
об’єктивно не існує. Примножен
ня його потенціалу можливе за
умов переговорного процесу,
причому, публічного.
z

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

“СЛОВО Просвіти” z ч. 17 (185), 23—29 квітня 2003 р.
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ЗА ЛАШТУНКАМИ

ЯК ЦЕ БУЛО
Ексклюзиву з лідером
“Нашої України” треба че>
кати довго — вперше до
прес>служби Віктора Анд>
рійовича кореспондент
“Слова Просвіти” зверта>
лася ще наприкінці мину>
лого року. Зустріч в офісі
блоку відбулася напере>
додні Вербної неділі.
Процедура приготувань до
інтерв’ю така — спочатку треба
надіслати перелік запитань до
Віктора Андрійовича, потім зно
ву чекати. Потім настає той зна
менний день.
Біля офісу “НУ” в діловій
частині столиці (через паркан
— резиденція посла США) зус
трічають охоронці, з якими ми
добрих півгодини мило спілку
валися на навколополітичні те
ми. Документів і вмісту сумки
не перевіряють. У призначений
час приїжджає прессекретар
В. Ющенка Ірина Геращенко.
Вона каже, що від одного з мо
їх запитань треба відмовитися.
А саме — як Віктор Андрійович
ставиться до епітету “месія”
поруч зі своїм іменем? Я від
мовлятися не хочу. Ірина каже,
що це побажання мого майбут
нього інтерв’юєра і що “у
“Просвіти” не так часто є мож
ливість ексклюзивної розмови
з лідером блоку” . Дипломатич
но. Далі прессекретар теле
фонує моєму редактору, Любо
ві Голоті. З реплік Ірини можна
зробити висновок, що діалог
відбувається загалом у друж
ній, але не теплій атмосфері.
Одне слово, про месіанство
питатиму іншим разом.
А поки що піднімаємося по
верхом вище до кабінету Вікто
ра Андрійовича. Мабуть, тут
добре попрацював дизайнер —
меблі “під Ренесанс”, між робо
чим столом і вікном — телескоп
(В. Ющенко любить спостеріга
ти за небесними світилами), на
видноті — портрет матері, Вар
вари Тимофіївни, поруч — скла
дені охайним стосом вишиван
ки. Затишно.
Господар кабінету напівсер
йозно цікавиться, який питиму
алкоголь. Оскільки коньяку не
має, буду пити мінеральну воду,
він сам — каву. Починаємо спіл
куватися. Дещо зі сказаного
Віктором Андрійовичем вже до
водилося чути раніше на форумі
“Нашої України”, дещо — впер
ше. Загалом, як і завжди, вміння
Віктора Андрійовича відповіда
ти на журналістські запитання
багато, але не конкретно, і цьо
го разу виявляється на висоті.
При цьому він уникає називати
прізвища політичних опонентів,
об’єднуючи їх загальним термі
ном “влада”. Ми розмовляємо
трохи більше за годину. Потім
на його мобільний телефонує
нардеп Гурвіц. Потім час дяку
вати за розмову. На прощання
Віктор Андрійович просить
“кланятися всім”. Ірина Гера
щенко просить надіслати їй ма
теріал перед тим, як його буде
надруковано. Це не тому, що в
“Нашій Україні” є цензура, прос
то з метою уникнення якихось
неточностей, пояснює мені
прессекретар.
Так я взяла ексклюзивне ін
терв’ю у Віктора Ющенка.
Л. П.
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Народний де>
путат
Андрій
Шкіль (БЮТ) має
добрий
вишкіл
(перепрошую за
тавтологію): зай>
мався журналіс>
тикою, керує пра>
во>радикальною
організацією, си>
дів у в’язниці. Ос>
таннє вважає ко>
рисним досвідом,
який придався б
не одному парла>
ментарію. Бо —
“найгірші закони
пишуть юристи”.

Фото К. Денесюка

— Кажуть, що з ко>
лишніх в’язнів теж вихо>
дять кепські законотвор>
ці, бо перебування за ґра>
тами накладає свій відби>
ток. Тим часом у БЮТ чет>
веро колишніх політв’яз>
нів — Ви, Юлія Тимошен>
ко, Левко Лук’яненко,
Степан Хмара.
— Так кажуть ті, хто са
див. Народ обирає собі тих,
хто відстоюватиме їхні пра
ва в законодавчому полі. Не
йдеться про те — колишні
політв’язні ці люди, чи ні.
Чим більше людина прой
шла випробувань, тим
адекватніше вона реагує на
подразники. Недарма є
приказка — “За одного би
того двох небитих дають”.
Небиті мають таке ж відно
шення до народу, як прави
телі всіх часів і народів, що
призначались. Якщо люди
на їздить на машині — не
службовій, а власній, — що
варта бюджету цілого райо
ну, вона може прийняти
нормальний закон? Я ніко
ли не повірю. Чи якщо лю
дина має підприємство —
як вона може не лобіювати
свій бізнес?
У парламенті мають бу
ти не юристи — вони пи
шуть найгірші закони — во
ни ніколи не прив’язують їх
до існуючого стану речей.
Так само економісти пи
шуть погані економічні за
кони, бо найменше розби
раються в забезпеченні за
конодавчого поля, бо зна
ють тільки виробничі проб
леми. Але не знають, що
спричиняє ці проблем. У
парламенті мають бути по
літики — а не історики,
юристи, економісти.
— Взагалі>то, в нас ні>
де не вчать на політиків.
— Так само, як жоден
вуз не готує письменників,
поетів чи розумних і добрих
людей. Політик — це сукуп
ність знань і досвіду, він ро
зуміє, що в нього є винятко
во державні інтереси. Це не
той, хто йде на компроміси,
це той, із ким на них ідуть.
Дурниця, коли кажуть, що
політика — це мистецтво
компромісу. Так говорять ті,
хто боїться. Або ті, кого бо
яться. Чому виконавча вла
да ніколи не йде на компро
міси?
— З Вами часто йшли
на компроміс?
— Я на нього ніколи не
йшов. Якщо люди потрап
ляють у в’язницю, це озна
чає, що вони на компроміс
ніколи не підуть. Зрада —
це теж компроміс. Один ук
раїнський письменник, тво
рів якого я не читаю, сказав
колись: “Я зраджував і пра
вильно робив, я зберіг себе
і колосальний інтелект для
майбутнього”.
Те, що я в парламенті —
це вже компроміс, на який
пішла влада, вона нічого не
змогла зробити. Мене від
пустили, хоч могли трима
ти, знаючи, що відпустити
все одно доведеться.
На компроміс зі мною
ідуть вороги. Зраджувати
можуть тільки друзі — по
позиційній лаві, це найне
безпечніші істоти. Якщо на
окрузі, крім тебе, ще троє
депутатів — один від влади,
другий — провладний, тре
тій — від опозиції, знай, що
саме останній зрадить.
— Те, що сталося з
УНА>УНСО — зрада?
— З УНСО нічого не ста
лося. З УНА сталося те, що
була зовнішня боротьба
влади проти нас. Старе гас
ло — “поділяй і владарюй”.

АБЕТКА ВІДОМИХ ІМЕН

“ДРУГ — ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНА ІСТОТА, ЯКА
ЗРАДЖУЄ ”

ÀÍÄÐ²É
ØÊ²ËÜ:
«Я — СТАРИЙ ПОЛІТИК»
Спроба поділити, на жаль,
виявилася вдалою. Зараз
іде процес відновлення ор
ганізації. Можливо, в кінці
травня, якщо не буде акцій
протесту, проведемо звіт
новиборчий з’їзд Україн
ської Національної Асам
блеї. Маємо 7000 членів.
— Тобто тепер вже не
можна говорити про УНА>
УНСО? Яка зараз роль в
організації Юрія Тими та
Едуарда Коваленка?
— УНСО — це була єди
на організація, вона такою
й залишилася, ніхто нею не
займався. Хоч було кинуто
гасло, що УНСО — це пар
тія, на виборах вони набра
ли 15000 голосів. Двоє чо
ловік — Коваленко і Тима —
це навіть не організована
злочинна група, бо для та
кої треба хоч би трьох — це
та частина організації, що
дотримується тези: зрада
— це мистецтво компромі
су. Я не хочу багато говори
ти про Коваленка і Тиму —
коли я потрапив до в’язни
ці, Коваленко працював у
мене водієм. Карколомну
кар’єру він зробив за моєї
відсутності. Не в мене тре
ба запитувати, як і чому це
сталося. Зараз УНСО — це
громадська організація,
УНА — політична.
— Був ще відоміший
член УНА>УНСО, Дмитро
Корчинський, який зараз
веде програму “Проте”
на “1+1”.
— Він був, є і залиша
ється шоуменом, йому це
завжди подобалося. Свого
часу використовував УНА
УНСО як циркову трупу, що
супроводжувала словесно
го еквілібриста. Спочатку
ми дивувалися, потім нама
галися переконати, що так
не треба робити, нарешті
звільнили партію від його
присутності.
Кволі спроби Дмитра
реанімувати себе як політи
ка мене дивують. Це — як
різниця між коханням і пор
нографією. Фільм про ко
хання закликає до створен
ня сім’ї, порнографічний —
до онанізму. Такий він она
нізатор — закликає не до
революції, а до онанізму.
Знаєте, як на сцені створю
ють штучний дим для ар
тиста, так і Корчинському
подобається
напустити
навколо себе туману.

“КОЛИ ЛИТВИН
СТАВ СПІКЕРОМ,
ПОЛІТВ’ЯЗНЯМ ЗАКРУТИЛИ ГАЙКИ”
— Однопартійці, що
сиділи з Вами у в’язниці
— скільки ще часу пере>
буватимуть там?
— Це залежить від існу
ючого режиму, бо вони є по
літичними в’язнями. Судова
справа це чітко довела, бу
ло сказано приблизно так —
вони жодного кримінально
го злочину не вчинили, тому
їм дають не максимальний
термін, а тільки половину.
Лише зміна політичної вла
ди спричинить звільнення
політичних в’язнів. Все, що
можна робити, ми робимо,
хоча можливостей дуже ма
ло. Було звернення 276 де
путатів до Апеляційного су
ду, щоб цю справу розгля
нули об’єктивно.
Зараз ведеться робота
з відповідними структура
ми, щоб якось полегшити
умови перебування хлопців.
А умови жахливі. Я й досі
відчуваю наслідки. Є закон
про амністію, але статтю бу
ло обрано таку, що дуже
важко добитися звільнення
за цим законом. Тим не
менш, я думаю, що напри
кінці травня половина полі
тичних в’язнів буде на волі.
Коли я там сидів, став
лення до нас було більш
менш коректним — були ви
бори, ніхто не знав, яка вла
да переможе. Тобто не було
утисків, але й розслабитися
не давали. А коли спікером
обрали Литвина, почали
закручувати гайки — забо
ронили листування, заборо
нили передачі, побачення.
— Є різниця між полі>
тичними та іншими в’яз>
нями?
— Немає, хіба що з не
політичними можуть “пра
цювати” на, так би мовити,
комерційних засадах. Можу
сказати, що люди скрізь є —
і там також. Я зустрів у тюр
мі багатьох нормальних,
добрих і принципово чесних
людей. Вони були там із ба
гатьох причин, але не тому,
що скоїли якісь злочини.
— Серед охоронців є
люди?
— Ті, що працюють мен
ше місяця, ще залишаються
людьми. Далі їх називають
порізному. Хіба, коли про

щось треба попросити,
звертаються “начальнику”.
Перебування на цій посаді
рік чи два по краплині ви
чавлює з людини людину. Я
б пропонував, щоб посади
наглядачів тощо були тим
часовими — тоді ті люди не
будуть втраченими для сус
пільства. Якісь пільги їм да
вати… У них зарплата — 100
гривень. Коментарі зайві.
— Скільки Вас було у
камері?
— У мене камера була
на 10 осіб. Бувало, там жили
13 чоловік, бувало і 5. Що
таке сучасна камера? Тю
ремний корпус було збудо
вано ще за часів цариці Ка
терини, недарма приміщен
ня називають “катькою”.
Таргани, сморід, що в’їдав
ся у стіни сотнями років.
Освітлення — тільки штуч
не. Якщо пробивається хоч
промінчик денного, вважа
ється, що це комфортна ка
мера. Денне світло ми бачи
ли тільки раз на добу під час
прогулянок. І під час рідкіс
них побачень — там було
вікно, загратоване, звичай
но, але не забите повністю
залізом — “намордником”.
Коли перебуваєш там, най
важче — це розрив із зов
нішнім світом. Немає пере
дач — краще голодувати, бо
те, що там дають, їсти не
можливо. Дають борщ, ви
ловлюєш картоплю, проми
ваєш її в 20ти гарячих во
дах, потім у 60ти холодних,
потім знімаєш сантиметр
верхнього шару і тушкуєш
приблизно годину. Після то
го можна було її вживати.
Навички, які отримуєш там,
незайві у житті взагалі. Або
хліб — їсти можна тільки
верхній шар, півсантимет
ра, решта використовуєть
ся як замазка.
Система наших в’яз
ниць принижує не просто
права — людську гідність.
Треба апріорі відкидати те,
що всі, хто у в’язниці — зло
чинці. Згідно з законодавс
твом, перебування в слід
чому ізоляторі не є пока
ранням, але умови там такі,
що це саме покарання, ще
до того як призначать його
термін за гратами. Порів
нюючи з тим, як утримують
довічно ув’язнених і невин
них людей, які тільки чека
ють вирішення своєї долі,
— перші живуть у готелі. І

це не місяцьдва, а три
п’ять років.
— Як депутат Ви нама>
галися щось змінити у цій
системі?
— Звичайно, у мене є з
десяток законопроектів у
цьому напрямку, але я доб
ре знаю, що нічого не змі
ниться, поки держава не
змінить свого ставлення до
закону. Він має не карати, а
регулювати. Я багато вис
тупаю з того приводу, що
забороняючих законів має
бути набагато менше від
регулюючих. Це мають бути
революційні зміни у право
вому законодавстві.
Новий Кримінальний
кодекс значно жорсткіший
від того, який був у 1960ті
роки. Я доросла людина,
мене не зламає в’язниця,
але туди потрапляють діти.
Повний абсурд — дитину
можна або ув’язнити, або
нічого їй не зробити, навіть
штрафів якихось нема. У
дитини повністю забирають
одяг, видають все тюремне
— від білизни до черевиків.
Знайдуть цивільний одяг —
карцер. Буквально за два
тижні з цих дітей форму
ються люди, які зроблять
тільки кримінальну кар’єру,
в них уже немає майбутньо
го. Я не вірю, що хтось із
“малоліток” потім зможе
стати студентом.
— В’язниця була най>
серйознішим
Вашим
випробуванням?
— Випробування — це
коли людина має вибирати.
Наприклад, запропонували
комусь із опозиційної фрак
ції 100000 доларів за пере
хід, для нього це був тяжкий
момент вибору. Мені не
пропонували, але якби рап
том, була б дуже проста
відповідь. У мене було б усе
просто, бо в мене — рівна
дорога, найважча для подо
лання. Так, не завжди пря
мий шлях є найкоротшим
до мети, але це для тих, хто
любить кривити душею, для
них тоді багато випробу
вань. У мене немає свого
бізнесу, я не лобіюю чиїсь
інтереси, моя родина не за
діяна у якихось керівних
структурах. У мене є мама,
дружина і незабаром буде
дитина, і в мене є мета —
покращити державу, в якій
живу. Я хочу жити в добрій
державі, в найкращій у світі.
Я прихильник Платона —
законотворці не мають бути
власниками. Не йдеться
про бідну владу, бо така
найдорожче коштує. Депу
тат Верховної Ради отри
мує трохи більше, ніж пра
порщик СБУ.
— Не так вже й погано
отримує.
— Депутатові платять
1200 гривень, прапорщико
ві — 700, а офіцер СБУ має
3500. А скільки платять мі
ністрові? Порівняйте його
офіційні заробітки з його
приватною дачею. Влада
має бути чистою. Якщо і є
серед керівників людина з
небездоганною біографією,
то має бути інша — гарант,
що та людина нічого пога
ного не зробить. Відходить
та людина — це сигнал, що
може бути щось не так.
Націю і державу формує
меншість. Але інший спосіб
— вимагати, щоб меншість
змінилася. Зараз є опози
ція — впливайте на неї, на
Ющенка, щоб був рішучі
ший. Якого ви захочете, та
ким він і буде. Хай він моло
дий політик, але він вже не
банкір. Тут не йдеться про
його вік, я — старий полі
тик, мій досвід втричі пе
рекриває його.
z Людмила ПУСТЕЛЬНИК
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МЕТА МІЖНАРОДНОЇ АКЦІЇ
ЛЮДИНА –
СОВІСТЬ ДОВКІЛЛЯ
Як наша Сонячна систе
ма з планетою, котру нази
ваємо Земля, невіддільна
від решти Космосу, так са
мо й людина — істота суто
космічна — єдина у види
мих і невидимих тілесних і
духовних взаємозв’язках зі
всім сущим у Світобудові.
Що людина усвідомлювала
свою перворідну єдність із
Космосом з давніх давен,
свідчень чимало: засвоївши
вчення великих попередни
ків, зокрема Григорія Ско
вороди з його єдністю люд
ського, природнокосміч
ного й трансцендентного,
божественного світів, і Во
лодимира Вернадського —
про ноосферу як наслідок
осмисленої життєдіяльності
людства, справді органіч
ного елементу буття Все
світу, Микола Чмихов зумів

переконливо показати не
розривну єдність еволюції
Космосу й людства.
Це тим більш важливо,
бо 21 березня ц. р. ми пе
рейшли в нову космічну
епоху — епоху Водолія.
Зрештою, йдеться, шанов
ний читачу, не стільки про
знання минулого нашої пла
нети й України, скільки про
усвідомлення особистої
відповідальності кожного з
нас за долю своєї держави,
нації, родини на порозі но
вих випробувань. Відпові
дальність, яку напрочуд
гостро відчував український
педагог Костянтин Ушин
ський, кажучи про гармо
нійний зв’язок людини і
довкілля, національноісто
ричного краєвиду, що фор
мує особу, характерні мовні
особливості: “Мова народу
— найкращий квіт усього
його духовного життя, що

спірант університету штату Ва
йомінг (США) Кім Генрі, яка теж
свого часу знайшла інформа
цію про “Спасенну планету” в ін
тернеті на сторінках професора
Поля Брайнса, надіслала свій вірш
“Життя”. А колега Поля Брайнса
професор Вашингтонського уні
верситету Біргітта Інгемансон, роз
повідаючи, як щиро відгукнулися на
заклик про спільну молитву меш
канці міст Moskow та Pulman, наво
дить фрагмент із листа отця Девіда
Е. Розиджа: “Дорога Біргітто! Дя
кую за пропозицію приєднатися до
Вас у День Пам’яті та Надії. Я буду
щасливий стати до молитви 26
квітня, починаючи з 9ї години (за
місцевим часом — ред.). Це благо
родна справа. Як нагадував наш
поет Тенісон: “Що більше справ, то
більше молитов — і мрії світ ми
вирвемо з байдужості заков …”
“DIO VEDE — DIO PROVVEDE”
(“Бог бачить — Бог забезпечить”), —
зазначив, одним із перших відгукнув
шись на акцію “Спасенна планета”,
професор Уго Персі з університету
м. Бергамо, який переклав “Звер
нення до землян” на італійську і пере
дав його в екологічну асоціацію LE
GAMBIENTE (Ліга Середовища), що
має свої осередки в 15 містах Італії.
Щороку 26 квітня в церкві Св.
Павла міста Понтиклун Об’єднано
го Королівства Великої Британії
(UK) відбувається недільна служ
ба, під час якої вікарій церкви Глін
Аустін або молодий священик
Джонатан Левисон урочисто зачи
тують “Звернення…” зі спеціально
видрукуваного до цієї події цер
ковного буклету, розданого кожно

А

починається далеко за ме
жами історії. Цей квіт ніколи
не в’яне й розвивається віч
но. У мові одухотворюється
весь народ і вся його бать
ківщина”, — підкреслював
учений, наголошуючи на
невіддільності творчої сили
народу та навіть атмосферно
природних явищ від суто
людських почувань і стану
краєвидів — колиски гено
типу нації.
Недуга одного народу
послідовно відбивається на
станові духовного здоров’я
людства, хвороба планети
— на всій Світобудові. Та чи
вміємо ми, сьогоденні,
спостерігати, відчувати, ос
мислювати власні пережи
вання, враження, викликані
втратою дорогої людини,
наближенням суспільної
трагедії, обов’язково пов’я
зані зі станом довкілля,
емоційним
резонансом

У США хвиля масового протесту проти
війни, що потрібна лиш тим, кому вона “ма>
ти рідна”, все наростає. І зовсім не дивно,
що серед учасників антивоєнних маніфес>
тацій — активісти “Спасенної планети”.
Американський літератор Дуглас Лемб у
своєму листі зазначає: “Я так сильно хочу,
щоб життя у цьому світі стало
краще! І мене завжди диву>
вала думка, що насправді це
зовсім не важко зробити —
потрібно лише, щоб усі люди
поважали життя, поважали
одне одного та, зневажаючи
божевілля війни, цінували цю
прекрасну планету!”. Він, до

внутрішнього світу? А що
вже казати про феноме
нальні, надзвичайні випад
ки, що, проте, запам’ятову
ються назавжди.

ЗАРАДИ СЕБЕ — ОТЖЕ ЗАДЛЯ БЛИЖНЬОГО
Збагнімо, що коли древні
пропонували людині пізнати
саму себе, то передусім тур
бувалися про належний роз
виток спостережливості. Ні
чого незвичайного в цьому
немає — просто потрібно
стати уважнішим до себе та
до ближніх, повсякчас
пам’ятаючи, що саме ми від
повідальні за стан довкілля
— передусім — якістю своїх
психічних проявів. Недарма
ж один із великих мислителів
не втомлювався повторюва
ти: “Друже, звикай, відходя
чи до сну й прокидаючись до
праці, мовити зцілюще сло
во блага — воно відкриває
браму обох світів”.
Частенько трапляється,
що саме Ваш нервовий
зрив, шановний друже, мав
значно важливіші наслідки,
ніж т. зв. “світові події”. Ли
шень націленість на спільне
благо й визначає результа
тивність наслідків і наших ду
шевних порухів, і щоденної
праці. Якщо усвідомлювати
працю як категорію духовну.
Саме знання про діа
лектичну спільність матері
ального й духовного світів
забороняло лихословити на
адресу небіжчиків. Уявімо
собі, що близька нам люди
на зайнята важливою пра
цею за сусідньою стіною.
Хіба ми не постараємося
оберегти її спокій? Ми по
дбаємо навіть про всілякі
засоби, котрі допоможуть їй
швидше завершити дуже
потрібну працю. Ми дума
тимемо про успішне її за
вершення і намагатиме
мось, аби наші помисли
сприяли праці. Правда ж,
цей стан і думки відрізняти

муться від буденних? Адже
ми знаємо, що близька нам
людина осьдечки, по су
сідству. І нам навіть дуже
хочеться бачити наслідки ті
єї праці, але хіба ж можна
дозволити собі порушити
зосередженість друга, ко
ханої, брата? Тож і запасає
мося терпінням, знаючи,
що зустрінемось, коли
прийде урочний час.
Багато що хотілося б
розповісти, застерігають
Учителі Живої Етики, але ж
не забудемо про обереж
ність. Ми вчинимо так, бо
любимо ближнього свого.
Жодного кривослів’я не до
пустимо, щоби хвилі дисгар
монії не зашкодили успішній
праці. Ми не сумуватимемо
за ілюзорною втратою, бо
твердо знаємо, що друг пе
ребуває поряд. Не наполя
гатимемо й на тому, щоб до
рога нам людина проявила
ся тілесно. Якщо умови бу
дуть
гармонійні,
вона
обов’язково так і вчинить.
Отож турбота про гар
монію потрібна для обох Сві
тів. Якщо поряд завершу
ється важлива праця, ми не
повинні сваритися чи беш
кетувати. Навіть у земному
пощоденні люди намагають
ся зробити щось радісне в
ім’я відсутнього. Наприклад,
зберегти речі, що ними до
рожив ближній… Якщо ми
подбаємо про те, щоб
сув’язь, котра єднає нас, не
рвалася, чітко усвідомлюю
чи, що людина, яка відійшла
у кращий світ, просто закін
чила термін свого земного
відрядження, ми вчинимо
правильно. Бо в кожного з
нас єдина мета, проте стро
ки й шляхи — різні.

ПОРЯТУНОК —
У ГАРМОНІЇ
Впритул наблизилися до
цієї очевидної, але досить
таки призабутої істини, по
слідовно відстоюваної пер
шим президентом Україн

речі, зробив копії з матеріалів про акцію і
відправив їх різним суспільним та релігій>
ним громадам (передусім — Українській
православній та Українській католицькій
церквам Бостона), а також у редакції газет,
назвавши акцію “Спасенна планета” Днем
Всепланетної Молитви.

СЛОВО
му парафія з тим, щоб мешканці
міста могли 26 квітня о 17.00 за
Грінвичем приєднатися до всіх, хто
молиться в цей час за спасіння й
краще майбуття планети. Органі
затори акції “Спасенна планета” в
UK — доктор технічних наук Джон
Гріффітс та його дружина Глинис.
Такі ж молебни відбуваються й
у Німеччині. Це сталося завдяки
тому, що свого часу одна з пер
ших пропагандистів“Спасенної
планети” викладач німецької мови
Київського політехнічного універ
ситету Ольга Сергіївна Омельчук
залучила до цього проекту колиш
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нього міністра культури НДР Ос
вальда Вуцке, фрау Тетяну Ігнато
вичНіч, яка опікується Червоним
Хрестом у Кельні, пастора Маріа
ну Квакборнер із Франкфурта
наМайні, Манфрета Боерле, який
координує зусилля об’єднання
“Людина і довкілля”, відповідаль
ну особу з Брауншвайга Мар’яну
Островську, котра, як з’ясувало
ся, має родичів у Боярці, що під
Києвом… Мар’яна Островська по
відомила, що парафіянам Браун
швайга Звернення чорнобильців
зачитує особисто пастор Йоган
Кон. До того ж у Німеччині й Авс

трії щороку поширюється коло ре
лігійних, екологічних та суспільних
громад, які підтримують акцію
“Спасенна планета”, повідомля
ють екологи Йоханна Шумайєр й
Сюзанна Хеннінг. Особливо актив
ні мюнхенське об’єднання “Мате
рі проти ядерної енергетики” й
тамтешна українська громада.
Ольга Сергіївна Омельчук за
лучає до акції і своїх студентів, —
як і професор Київського держав
ного університету ім. Т. Г. Шевчен
ка, доктор філології Анатолій Тка
ченко та доктор психології з Мос
ковського університету Адольф

ської академії наук, світової
величі вченим В. І. Вернад
ським, переселенці з міста
супутника ЧАЕС Прип’яті,
запропонувавши всім, кому
не байдуже майбуття Землі,
зважити на останнє засте
реження людству, що ним
став Чорнобильський катак
лізм, і віддавати щорічно 10
хвилин спільній молитві за
кращу долю планети (див.
“СП” № 14 за 2002 р.). Бла
гословене владикою Філа
ретом у 1998 році, це пос
лання клубу “Земляки” зем
лянам, що започаткувало
Міжнародну акцію “Спасен
на планета”, (див. сайт in
World
Wide
Web
—
http://www.wsn.edn:8080/~b
rians) вкотре вже знову гур
тує людей доброї волі на
спільні помисли про красу
любові, спроможної на акт
очищення ноосфери від оз
лоби й заздрості, лихослів’я
й цинізму, що стали справ
жнім бичем цивілізації,
спричинюючи пошесті, зем
летруси й погодні аномалії.
Так вчення про ноосфе
ру починає працювати на
майбутнє: люди планети
спільно стають 26 квітня з
20.00 до 20.10 за київським
часом (17.00—17.10 за
Гринвічем) до вкрай потріб
ної роботи — моделювання
майбутнього (див. “СП” №
17—18 за 2002 р. та інтер
нетсайт http:// lib.userli
ne.ru/samizdat/10025). І чим
якіснішою, відповідальні
шою буде робота наших
душ, тим чіткішими, ближ
чими стануть її наслідки.
…Катаклізми в житті
людства були й будуть, але в
наших силах — протистояти
їм усією потугою серця,
спраглого істинної гармонії
між Космосом і планетою,
зовнішнім і внутрішнім світа
ми кожного з нас. І якщо
будьяке земне свято чи по
минальний день ми відбува
тимемо так, як до цього за
кликають “Земляки”, Земля

Хараш. Позаминулого року до них
приєдналися студенти й виклада
чі з КиєвоМогилянської Академії.
В Азії акцію підтримали Всес
вітній Духовний Університет Брах
ма Кумаріс (Індія), “Центральноа
зиатский Толстый журнал” (м.
Бішкек, головний редактор М. Уз
митель) та товариство жертв
ядерного бомбування Хіросіми
“Джуно” (Японія). Надійшла й
звістка з Таїланду: Натчаптон Ма
накіща запевняє прип’ятчан, що
вони не самотні у своєму прагнен
ні допомогти планеті — він зі свої
ми друзями теж приєднується до
Всепланетної молитви.
Акцією опікується ЮНЕСКО,
Грінпіс, Українська Рада миру
(Марія Преображенська) та Фонд
культури (Борис Олійник), Союз
“Чорнобиль”, жіноча громада Ру
ху, партія “зелених”, чималий гурт
народних депутатів і науковців
(серед яких — академік Д. М. Гро
дзинський), представники духо
венства України та інших країн,
слушно вважаючи її однією з
форм духовного єднання людс
тва. Проте чи стане Акція справді
повноцінною, чи матиме значний
практичний ефект — залежить від
кожного з нас. Бо тільки від сер
ця до серця передається щире
бажання
бачити
Природу
справжнім Храмом, заповіда
ним Спасителем.
На фото: Джон Гріффітс із дру>
жиною й дітьми міста Понтіклун.
z

Сторінку підготував
Віктор ГРАБОВСЬКИЙ
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17 квітня Верховна Рада
рекордною кількістю голосів (335 із 450) затвердила
програму дій Кабміну. Згідно
з Конституцією, Рада не
має права упродовж року
піднімати питання про недовіру уряду. Нагадаємо, що
раніше тільки уряд Віктора
Ющенко надав свою програму на затвердження парламенту, а всі інші українські
уряди навіть не думали цим
займатися. Таким чином,
затвердження програми є
більше політичним питанням, аніж економічним.
Програма Януковича обіцяє,
що українську економіку чекає
зростання показників на 5—6 %, а
в 2004 році — на 8 %. Що означають ці цифри, можна зрозуміти
виключно у зіставленні з показниками інших країн. Так, за даними
ООН за рівнем ВВП на душу населення Україна посідає аж 102
місце поряд із Гватемалою та Сурінамом. З такими темпами зростання Україна не дуже швидко
зможе надолужити своє відставання.
Кабмін обіцяє реформу податкової та пенсійної системи, спрощення порядку реєстрації підприємств та скорочення кількості перевірок, продовження приватизації. Найбільш гострим пунктом
програми є приватизація та реструктуризація вугільної промисловості, яка є домінуючою в Донецькому реґіоні, звідки родом
прем’єр. План Кабміну активно
критикують профспілки. Голова
Конфедерації вільних профспілок
України Михайло Волинець вважає вугільну реформу засобом
отримання грошей для використання у президентських виборних
перегонах.
На думку багатьох експертів
програма уряду не містить чітких
стратегічних напрямків роботи,
тому її треба сприймати виключно
як політичний документ. Цієї ж
точки зору дотримується і лідер
блоку “Наша Україна” Віктор

ПРОГНОЗ
Перший у списку, звичайно,
Віктор Ющенко (за нього проголо
сували б 22, 7 % респондентів, як
би вибори відбулися наступної не
ділі, політологічний прогноз —
24,5 %). Далі рейтинг такий: Петро
Симоненко — 16,5—15,0 %, Юлія
Тимошенко — 10, 9—9,1, Олек
сандр Мороз — 7,4—7,3, Віктор
Янукович — 6,1—7,3, Віктор Мед
ведчук — 5,5—4,4, Сергій Тигипко
— 3,3—2,5, Володимир Литвин —
2,6—3,2.
Враховуючи інформаційний,
кадровий та матеріальний потенці
ал усіх гравців, Володимир Поло
хало виділяє ще чотири (з 27) най
більш реальні варіанти розвитку
подій. Другий — В. Ющенка під
тримують БЮТ та СПУ, В. Янукович
— єдиний кандидат від влади,
П. Симоненко самостійно йде на
вибори від КПУ. Така ситуація най
більш виграшна для лідера “Нашої
України” та опозиції загалом — то
ді В. Ющенко набирає 45,4 % голо
сів, П. Симоненко — 19,4, діючий
прем’єр — 17,0. Майже те саме,
що в 1999му, коли єдиною альтер
нативою Л. Кучмі був керівник ко
муністів. Перший варіант теж
сприятливий для Віктора Андрійо
вича, бо тоді у другий тур виходить
він і Петро Миколайович.
Варіант 3: Симоненко — канди
дат від КПУ, СПУ та БЮТ, Янукович

ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
Ющенко, який вважає, що до цього документа треба підходити виключно в політичній площині.
Але найбільш інтригуючим був
інший момент — поставлений одразу ж на голосування проект
закону про вибори на пропорційній основі було знову провалено завдяки
фракціям більшості.
Хоч деякі представники опозицїї заявляли,
що існували домовленості з прем’єром щодо обміну голосів опозиції за підтримку цього закону. Провалення
законопроекту спровокувало чергову кризу в парламенті, який
пішов на відпочинок.
Що ж зараз у політичних
розкладах?
Уряд — має річну недоторканість, але може бути звільнений у будь-який
момент Президентом. А у
вітчизняній політичній історії
рішенням парламенту був
звільнений зі своєї посади, та
ще й без жодних пояснень, лише один прем’єр — Віктор
Ющенко. Тож великої впевненості у своєму перебуванні на
посаді прем’єр таки не має.
Наразі Янукович довів, що
він відданий президенту, і що
для нього “благословення” й адмінресурс важливіші від самостійної гри й авторитету серед виборців.
Перебуваючи з робочою поїздкою у Греції, Президент Леонід
Кучма заявив, що премєр-міністр
В. Янукович може стати кандидатом у Президенти і має шанси
стати главою держави, якщо його
уряд виконає свою програму дій
або, принаймні, зробить те, що
від нього залежить, для її виконання. Відповідаючи на питання,
чи може В. Янукович, виконавши
програму уряду, стати кандидатом у президенти і наступником,

Малюнок Є. Григор’єва

ПАРЛАМЕНТ

Політика

глава держави відзначив, що “може, абсолютно”. І додав, що відхиляє слово “наступник”, оскільки
воно означає передавання влади.
Слід підкреслити, що впродовж останнього тижня всі підконтрольні есдекам канали тиражували численні думки про Януковича як майбутнього єдиного кандидата від влади. А безкоштовно
послуги соціал-демократи, як відомо, не надають. Можна припустити, що глава президентскої Адміністрації
навмисно
готує
прем’єра для фальстарту, щоб
передчасно “спалити” цю кандидатуру. І дуже близький до

СДПУ(о) А. Кінах уже зробив заяву про передчасність висунення єдиного кандидата від влади.
Одночасно було досягнуто й
іншої мети — погіршити стосунки
прем’єра з частиною опозиції,
принаймні, з “Нашою Україною”.
За словами лідера цього блоку “у
будь-якій цивілізованій країні слово, дане політиком, зобов’язує
послідовно виконувати обіцянки”.
Але в цих подій є також і позитивні моменти. Вони показали,
що деякі політичні сили в черговий раз застосовують політику
“подвійних стандартів”, з одного
боку виголошуючи необхідність
проведення політичної реформи,
а з іншого — вкотре завалюючи
закон про пропорційну систему
виборів. Таким чином, опозиція
повинна зрозуміти, що влада не
бажає ніякої політичної реформи,
а керується виключно власними
інтересами. Розуміння цього повинно допомогти демократичним
силам не попастися на “гачок”
псевдореформування політичної
системи.
Окрім цього, більшість аналітиків вважають, що у разі, якщо за
півроку рейтинг прем’єра не досягне значного зростання (мінімум 10 %), то влада прийме рішення про призначення нової імовірної кандидатури наступника на
цю посаду.
Таким чином, останні події у
парламенті можна одночасно назвати як тріумфом, так і трагедією
для прем’єра. Янукович довів, що
він не може робити багатоскладові і далекосяжні комбінації, тобто
він є справжній представник політичної української “еліти”. Однак
існує інша небезпека — ігнорування основ справжньої політичної
реформи (пропорційних виборів)
підвищує ймовірність неконституційних змін Конституції, що є
особливо загрозливим для нашого суспільства.
z

Ірина КОЛЯКА

ТАК МИ БУДЕМО
ОБИРАТИ В 2004?

Їх може бути семеро, але переможцем стане тільки
один. Хто саме з чудової сімки — залежить від того, який
з 27 ймовірних варіантів спрацює. Варіанти опрацювали
політолог Володимир Полохало і команда експертів журналу “Політична думка”. Всі разом вивчали електоральні перспективи можливих претендентів на президентську посаду в 2004 році.
— від влади, Ющенко — самостій
но від “НУ”. Тоді Ющенко отримує
34,2 %, Симоненко — 30,5, Януко
вич — 16,1.
Варіант 4: тепер СПУ, КПУ та
БЮТ висувають кандидатом Моро
за, решта кандидатів — ті самі, що у
варіанті 3. Тоді — за головного соці
аліста голосують 30,5 %, за Ющен
ка — 30,9, за Януковича — 18,1.
Нарешті, варіант 5: Ю. Тимо
шенко стає кандидатом від БЮТ,
СПУ і КПУ, далі див. варіанти 3 і 4.
За такого стану справ підсумки
опитувань респондентів і політоло
гічний прогноз суттєво відрізня
ються. Респонденти: Тимошенко
— 32,4 %, Ющенко — 25,9, Януко
вич — 18,2. Прогноз — Ющенко —
29,4 %, Тимошенко — 28,0, Януко
вич — 21,2.

Варіант, про який сьогодні мож
на забути — єдиного кандидата ви
суває опозиційна четвірка. Так само
партія влади не має шансів, якщо
висуває кількох кандидатів, але во
ни у неї з’являються за умови єди
ного претендента на президентську
посаду — прем’єрміністра. Саме
тому, що він є прем’єрміністром,
це — найбільш оптимальний стар
товий майданчик. Крім того, лояль
ність до влади формується не через
спікера чи голову НБУ, а саме через
голову уряду. Якби сьогодні будь
хто став прем’єром, він автоматич
но отримав би свої 5 % підтримки.
Принципова відмінність од по
передніх виборів — завершився
процес злиття інтересів найвищої
української бюрократії з інтереса
ми серйозних бізнесових кіл.

“СЛОВО Просвіти” z ч. 17 (185), 23–29 квітня 2003 р.
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— Сьогодні йдеться про те, що
Президент Кучма оголосив тендер
на спадкоємність влади, — наголо
шує Володимир Полохало. — Не
виключено, хоч маловірогідно, що
цей тендер може виграти і “Наша
Україна”, судячи з поведінки ото
чення Віктора Ющенка. У В. Ющен
ка є дилема — або йти на вибори
самостійно, ризикувати і, швидше
за все, програти, або шукати шля
хів підтримки з боку СПУ та БЮТ. Ін
ших варіантів для нього об’єктивно
не існує. Примноження його потен
ціалу можливе за умов переговор
ного процесу, причому, публічного.
z

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

ЗА ЛАШТУНКАМИ

ЯК ЦЕ БУЛО
Ексклюзиву з лідером “Нашої України” треба чекати довго — вперше до прес-служби
Віктора Андрійовича кореспондент “Слова Просвіти”
зверталася ще наприкінці минулого року. Зустріч в офісі
блоку відбулася напередодні
Вербної неділі.
Процедура приготувань до
інтерв’ю така — спочатку треба
надіслати перелік запитань до
Віктора Андрійовича, потім знову
чекати. Потім настає той знаменний день.
Біля офісу “НУ” в діловій частині столиці (через паркан — резиденція посла США) зустрічають охоронці, з якими ми добрих
півгодини мило спілкувалися на
навколополітичні теми. Документів і вмісту сумки не перевіряють.
У призначений час приїжджає
прес-секретар В. Ющенка Ірина
Геращенко. Вона каже, що від
одного з моїх запитань треба відмовитися. А саме — як Віктор
Андрійович ставиться до епітету
“месія” поруч зі своїм іменем? Я
відмовлятися не хочу. Ірина каже, що це побажання мого майбутнього співрозмовника і що “у
“Просвіти” не так часто є можливість ексклюзивної розмови з лідером блоку”. Дипломатично.
Далі прес-секретар телефонує
моєму редактору, Любові Голоті.
З реплік Ірини можна зробити
висновок, що діалог відбувається загалом у дружній, але не теплій атмосфері. Одне слово, про
месіанство питатиму іншим разом.
А поки що піднімаємося поверхом вище до кабінету Віктора
Андрійовича. Мабуть, тут добре
попрацював дизайнер — меблі
“під Ренесанс”, між робочим столом і вікном — телескоп
(В. Ющенко любить спостерігати
за небесними світилами), на
видноті — портрет матері, Варвари Тимофіївни, поруч — складені охайним стосом вишиванки.
Затишно.
Господар кабінету напівсерйозно цікавиться, який питиму
алкоголь. Оскільки коньяку немає, буду пити мінеральну воду,
він сам — каву. Починаємо спілкуватися. Дещо зі сказаного Віктором Андрійовичем уже доводилося чути раніше на форумі
“Нашої України”, дещо — вперше. Загалом, як і завжди, вміння
Віктора Андрійовича відповідати
на журналістські запитання багато, але не конкретно, і цього разу
виявляється на висоті. При цьому він уникає називати прізвища
політичних опонентів, об’єднуючи їх загальним терміном “влада”. Ми розмовляємо трохи більше за годину. Потім на його мобільний телефонує нардеп Гурвіц. Потім час дякувати за розмову. На прощання Віктор Андрійович просить “кланятися всім”.
Ірина Геращенко просить надіслати їй матеріал перед тим, як
його буде надруковано. Це не тому, що в “Нашій Україні” є цензура, просто з метою уникнення
якихось неточностей, пояснює
мені прес-секретар.
Так я взяла ексклюзивне інтерв’ю у Віктора Ющенка.
Л. П.
z
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«НЕ ХОЧУ, ЩОБ «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»
ПИСАЛИ ТІЛЬКИ НА БАМПЕРІ АВТО»
“НАША УКРАЇНА”
І БЮТ — РІЗНІ СТРАВИ,
АЛЕ ОДИН ОБІД
— Вікторе Андрійовичу, Вас,
як зразок толерантного, інтелігентного політика часто протиставляють політику радикальному — Юлії Тимошенко. Що
Ви думаєте про таке протиставлення?
— Кожен є особою, у кожного є
свій погляд на те, як розбудовувати
те, що називається Україною. Подивіться на українську громаду — чому вся вона не опозиційна? Або чому вся громада не ліва? Чому в “Нашої України” один рейтинг довіри, в
іншого об’єднання — інший? Все
просто: політик — це віддзеркалення.
Якщо ви розумієте цих людей і
виражаєте їхню точку зору, у вас буде стільки ж симпатиків. Якщо ви
розумієте одну частину… У мене
викликає повагу кожна частина —
права вона чи ліва, бо і те, і те — українці. Та говоримо зараз про те, як
вийти на системну політичну поведінку. Я переконаний, що на неї може вийти тільки та політична сила,
яка є носієм доволі широкого політичного спектру. Бо те, що ми ненавидимо і хочемо змінити — це українська влада. Єдине джерело, яке
дає владу — це виборці, це народ.
Якщо ми хочемо мати виборчу підтримку кожного українця, ми повинні його розуміти і говорити його словами про його ідею.
Є багато відповідей на те, чому
українці різні. Але відповідь для політика така — якщо хочеш мати підтримку людей, зрозумій їх філософію.
— Усе ж таки — чому сьогодні протиставляють Ющенка і
Тимошенко?
— Це не є протиставлення. Це
все одно, що ви сідаєте за обід —
коли з’їли борщ, замовляєте друге.
Мене дивує такий підхід — що ми
повинні бути, як зерна китайського
рису, однакові. Та ні, ми є різні, різне суспільство. Знаєте, що написано на державному гербі Індонезії?
150 мільйонів, здається, 14 чи 13
тисяч островів. Представники влади, які перебувають на цих різних
островах, мабуть, у житті ніколи не
збиралися докупи. Та це одна країна. Що написано на символі країни,
територію якої навряд чи об’їхав колись якийсь імператор чи глава
держави? “Ми — різні, але єдині”.
— Коли ж реально об’єднаються “Наша Україна” і БЮТ?
— Якщо говорити про той сектор, з яким працює Юлія Володимирівна, я глибоко розумію його. Але я
хочу до цього сектору, який складає
6 чи 7 %, додати ще 30 чи 40 %. Це
та Україна, в руках якої може бути
доля майбутнього. Це ключове. Що
стосується формалізації, я не хотів
би вести дискусію в одному напрямку. Давайте звернемося до історії —
ви ніколи не ставилили собі запитання, чому влада, яка має всього
6 % довіри, панує в цій країні?
— Тому, що вона — влада.
— Це не відповідь. Згідно зі
статтею енною Конституції “народ є
єдиним джерелом влади”, і я хотів
би перевести дискусію в іншу площину — не тому, що влада — це

влада, а як вона стала такою владою. Яка не має довіри, бо її підтримали всього 11, 2 % — і то, я думаю,
що це був переважно контингент
психлікарень, або спеціальних закладів, або був наявний елемент
глибокої фальсифікації. Навіть за
українськими мірками — чому ж такий довгий період існування цієї
влади? Вона панує не тому, що
сильна, а тому, що зробила таку модель розбрату серед політичних і
громадських сил, що ми з юрби ще
не встигли зробити народ. Влада
боїться, що на цій території сформується народ, то краще тримати
отару. Візьміть політичну тему —
125 партій. А тепер подивіться на
польську модель — чому влада завжди піклується, щоб поруч із нею
завжди була політична система, яка
імплементує позицію влади? Чому
в нас минають роки і немає тих сил,
які формують провладну більшість і
політично підтримують владу? Бо
тримати роздрібнену політичну систему із маленькими політичними силами — це єдина форма ручного
управління країною. Якщо ти не допустиш політичної консолідації,
можна проводити будь-яку приватизацію — ніхто й не муркне. Можна
робити будь-який розподіл національних ресурсів — жодна сила не
виступить і не скаже, що це — не
національна, а нелюдська політика.
— Віктор Ющенко може подолати політичну роздрібненість?
— Я зіткнувся з цим півтора року тому, під час виборів, коли за стіл
переговорів треба було запросити
10 різних політичних сил, цілком
відмінних. Я звернувся до них: усе
це треба забути — чи ви ліберали,
чи ви християни, чи націонал-патріоти. Якщо хтось буде говорити, що
лише у нього правда, а комусь треба змінюватись, це буде повторення нашої десятилітньої історії. А
єдина формула об’єднання — коли
кожен відмовиться від чогось свого,
від частини свого его.

ЯКЩО ЗБИРАЮТЬСЯ
БІЛЬШЕ ТРЬОХ,
ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО
ДЛЯ ВЛАДИ
— А від чого не відмовиться
“Наша Україна”?
— Ми не відмовимося від протестних форм поведінки, хоч проблем України майдан не вирішує. Не
майдан дає відповідь на цю клініку
— чим зараз хворіє Україна? На це
відповідає інтелект нації, еліта — ділова, журналістська, політична —
різна. Не емоції вирішують, а інтелект. Ми не будемо йти шляхом, що
“Наша Україна” просить до неї приєднатися, і ми ні до кого не будемо
приєднуватися. Ми кажемо: давайте спільно зробимо проект, який є
консолідуючим. Таку ініціативу запущено — на недавньому форумі
“Нашої України”. Ми хочемо, щоб
заговорили реґіони, щоб відмовилися від цієї плебейської політики —
сильний центр і слабка периферія,
вічне правило української політики
останніх 12 років. Такий формат ми
запропонували.
— Він уже втілюється?
— У цьому кабінеті дуже часто
буває Юлія Володимирівна. Он там

Фото О. Кутлахметова

Можна багато говорити про популярність, рейтинг,
поступ чи відступ найвідомішого українського політика.
Краще все ж таки хоч раз із Віктором Ющенком зустрітися — для ексклюзивного інтерв’ю.

З архіву: Віктор Ющенко зустрічався з представниками “Просвіти”
напередодні виборів-2002
навпроти — місце Матвієнка, а це
— місце Мороза. Там “зелені” сидять, були соціал-демократи, але
не ті, про яких ви думаєте (йдеться
не про СДПУ (о), а про соціал-демократичну партію Юрія Буздугана — ред.). Над спробою консолідуватися постійно висить велика довбня — бо в цьому не зацікавлена
Банкова, адміністрація Президента.
Вона пильно слідкує — де збираються більше трьох — це небезпека
для діючої влади.
Що у нас люблять? Дай чітку відповідь — “я — свій, ти — чужий”, поділи політичний світ на чорне і біле.
Тоді ти наш хлопець, і ми це розуміємо. А ви приїдьте на мою Сумщину
і спробуйте поділити на дві масті —
отримаєте фіаско. Так само, як у
Криму чи деінде. Якщо будемо водити ту саму козу, що й три чи десять
років тому, тоді ми — безграмотні політики.
— Під час голосування по
програмі уряду в парламенті
“Наша Україна” проявила грамотність?
— З одного боку відбулася дискусія по програмі уряду. Я ніколи не
коментував її як економічний документ і можу сказати, що руки економіста, руки міністра економіки там
нема. Якщо ми хотіли мати ефективну політичну модель, вона повинна виписуватися в інших координатах і з великим моніторинговим
механізмом. Бо говорити про те,
вдалася програма, чи ні, можна через півроку, якщо українці тоді хоч
на стільки стануть жити краще. Тим
часом немає критерію ефективності, немає політичної оцінки. Я це говорив і прем’єру, і уряду — якщо ми
хочемо зробити послугу Україні, давайте випишемо фінансову політику
з точки зору трьох завдань. Перше
— соціальна сфера і робочі місця,
заробітна плата, пенсія. Друге —
пенсійна реформа, третє — комунальна. Або бюджетна, або фіскальна. Такої макрологіки немає.
Коли говорити про політичну
складову, наша сила не була тією,

що всеохоплююче підтримувала
програму. Ми знаємо, що уряд № 1
не по вулиці Грушевського, а на
Банковій. Питання формування політичних союзників — дуже делікатне, але мені хотілося б бачити уряд
самодостатнім. Мені було цікаво, чи
для прем’єра є актуальним закон
про пропорційну виборчу систему? І
ще низка законів, що могли б легко
модернізувати діючу політичну сиcтему.
Було сформовано наше ставлення до програми. Це був жест
простягнутої назустріч руки, гадаю,
що фракція вчинила унікально правильно. Стовідсотково підтримати
програму неможливо, відхилити —
політично короткозоро.
— Але цю простягнуту руку
відкинули.
— Те, що відбулося далі, безумовно, прикро. Похитнулася довіра. Коли результати діалогу залежать від того, що потиснули руки і ніякого папірця не пишеш, бо знаєш,
де ти живеш і що можна писати. Те,
що ми зараз говоримо, я переконаний, вже в трьох кабінетах стає відомо. А в політиці, скільки б ми не говорили про прозорість, є певна конфіденційна сторона. Те, що не відбулось і спроби колег, з якими велися переговори, — мене це вже не цікавить.
— Вас ще цікавить те, хто
написав “листи від Ющенка”?
— Я здався б наївним, коли сказав би, що розраховую тут на допомогу правоохоронних органів. Ця
влада не зорієнтована на те, щоб
захистити честь і гідність будь-кого
в державі.
Якщо ви непровладно зорієнтовані, незалежно від того, якою діяльністю займаєтеся, можете наступного ж дня бути побитим, як побили головного лікаря Мукачівської
лікарні — бо там ступала нога
Ющенка. Якщо ви ректор вузу і дозволили зібрання “Нашій Україні”,
матимете велику проблему, щоб
зберегти свою посаду — як це сталося з ректором Запорізького уні-

верситету. Якщо ви не соціал-демократ нульовий, матимете складні
стосунки з пожежниками, санстанцією і закінчите, можливо, у місцях
позбавлення волі. “Лист” — це лише
один із епізодів.
— Петро Порошенко недавно говорив про помилки блоку
під час виборів. Якою була ваша
помилка?
— Я розумію, що це виглядало
б привабливо, якби я зараз себе
відшмагав батогом по спині — і те
помилка, і те помилка. Але давайте
подумаємо — якщо за півроку до
виборів з’являється політична сила,
яка перемагає усі ліві і праві, то мабуть, відповідь треба почати з того,
що це блискуча сила, яка знайшла
правильні точки — чого хочуть люди. Це головне.
Я ставив за мету створити таку
політичну систему, щоб кожен громадянин міг не тільки написати на
бампері авто “я люблю Україну”, а
серцем і розумом відчув, що це найкраща у світі земля. А те, що могло
бути краще, що гірше… Дехто каже,
що була помилка у виборі людей.
Можна зробити порівняння — якщо
від нас відійшло відсотків 12, а від
Юлії Володимирівни — 25 — це помилка чи ні? Багато з тих людей, що
пішли, ось тут у мене стояли на одному коліні, клялися в тому, ким для
мене стануть у 2004 році. А потім
вони три дні п’яні, не можуть очей
підвести. Це люди, яким я давав з
рук перші можливості в їхній кар’єрі.
Та коли над тобою стоїть влада,
яка завтра може забрати долю у
2000-3000 людей на твоєму підприємстві… Коли за одним дорученням
ламається те, що творилося роками, коли влада говорить: ти хочеш
чи не хочеш бути головою федерації профспілок? — але є одна умова. Я не розумію і не приймаю цю
умову, але не маю права сказати,
що так само повинна думати людина, до якої з цим звернулися. Переконаний, що Стоян не виграв від
цього — посада нічого не варта. Я
йому довіряв. Якби сказав, що мав
право не довіряти, це було б нещиро. У нього був вибір, він його зробив.
Чи Щербань, голова ліберальної партії. Кожне засідання, яке проводимо, починається так: Вікторе
Андрійовичу, візьміть до уваги те,
що ліберальна партія і Щербань —
це не одне й те саме. Вона підтримує блок у 24 областях.
— Коли виборці побачать
розгніваного Ющенка, якого вже
“довела” влада?
— Це ви мене хочете слабким
побачити?
— Хіба розгніваний — це
слабкий?
— Якщо почнуть говорити мої
емоції… Вони у мене часто проявляються, повірте. Недавно прочитав цікавий афоризм — сильна влада не
та, яку бояться, а яку люблять. Гнів,
лайка у виконанні політиків, те, до
чого звикло українське суспільство
— це патологія. Ви колись бачили
розгніваного Гавела чи Кваснєвського? А це класичні європейські політики, одна з їхніх головних рис — терплячість. І це не тому, що в них емоцій немає.
— Політологи надто часто
дорікають Вам нерішучістю.
— У собі я рішучий, ця рішучість
— тільки моя. Формою рішучого окрику чи неповаги до чиїхось позицій
нічого не досягнеш.
Людмила ПУСТЕЛЬНИК
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Репортаж на тему

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД,
ЩО ПЛЕКАЄ МУЖНІХ

П

остановою Кабінету Мініс
трів України у червні 1997
року на базі пожежнотех
нічного училища було ство
рено Черкаський інститут пожеж
ної безпеки, якому присвоєно ім’я
Героїв Чорнобиля. Це високе зван
ня навчальний заклад отримав
заслужено — страшній стихії мож
на протиставити лише високу май
стерність та відвагу. Всі ці якості
властиві випускникам навчального
закладу. Серед них багато таких,
які йшли на подвиг, жертвували
своїм життям заради Батьківщини,
заради врятування людей та збе
реження від вогню народного доб
ра. Виконуючи свій професійний
обов’язок із попередження та га
сіння пожеж у населених пунктах
та на об’єктах народного госпо
дарства, понад 50 випускників за
мужність і професійну майстер
ність нагороджені високими уря
довими нагородами.
Під час ліквідації аварії на Чор
нобильській атомній електростан
ції 26 квітня 1986 року десятки ви
пускників навчального закладу,
серед яких були лейтенанти Воло
димир Правик і Віктор Кібенок, по
казали всі ті кращі якості, яких во
ни набули в рідних стінах. За муж
ність і самовідданість, проявлені
при ліквідації аварії на Чорнобиль
ській АЕС, Володимиру Правику і
Віктору Кібенку було присвоєно
високе звання Героїв. Їх нагоро
джено Почесною відзнакою Пре
зидента України — зіркою “За
мужність”, іменами Володимира
Правика та Віктора Кібенка назва
ні вулиці в Черкасах та інших насе
лених пунктах України. На честь
випускників, які проявили муж
ність у боротьбі зі страшною стихі
єю, курсанти створили пам’ятник
“Героям Чорнобиля”.
Навчальноматеріальна база
інституту, що включає понад 50
навчальних кабінетів і лаборато

Микола Григорович
Шкарабура, кандидат технічних
наук, доцент, дійсний член
Академії будівництва
України, ректор Черкаського
інституту пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля, генералмайор внутрішньої служби
рій, лекційні та актовий зали, біблі
отеки, стрілецький тир, критий
спортивний манеж, три спортив
них зали, комплекс для пожежно
стройової та психологічної підго
товки, спортивні майданчики, за
міський військовоспортивний та
бір, уможливлює належну підго
товку фахівців із вищою освітою та
проведення прикладних наукових
досліджень для Державної пожеж
ної охорони.
Один із принципових напрямів
у навчальному процесі — його
практична направленість. Біль
шість занять проходить не в ауди
торіях, а в безпосередньому кон
такті з вогнем, на полігонах та в
навчальних центрах. Головна увага
приділяється озброєнню курсан
тів, студентів і слухачів знаннями
та навичками вмілих дій в екстре

мальних умовах, так званих не
стандартних ситуаціях. Для цього
практикується проведення занять
у теплодимокамері, на смузі пси
хологічної підготовки, на висотах,
проведення комплексних занять
на об’єктах із застосуванням бо
йової техніки навчальної пожежної
частини, вивчення характерних та
резонансних пожеж на полігоні
Державної пожежної охорони в
Чернігівській області, розташова
ному поблизу м. Прилуки. Такі нав
чання, хоча й вимагають значних
затрат, дають змогу курсантам і
студентам ознайомитися з проти
пожежним захистом нафтопере
робного виробництва, новою по
жежною технікою, випробувати
себе…
Усі свої зусилля колектив інс
титуту спрямовує на зміцнення
зв’язків із зарубіжними навчальни
ми закладами аналогічного профі
лю, для чого й укладені угоди про
співробітництво в галузі вдоскона
лення підготовки фахівців для по
жежної охорони та науково
дослідну співпрацю з Академією
протипожежної служби МВС Ро
сійської Федерації, Командно
інженерним інститутом Міністерс
тва з надзвичайних ситуацій Рес
публіки Білорусь, Варшавською
Головною школою пожежної служ
би Головного управління пожежної
охорони Польщі тощо.
За рейтингом вищих навчаль
них закладів України “Софія Київ
ська” інститут у 2000 році увійшов
до складу 10 кращих військових
вищих навчальних закладів Украї
ни. У 2002 році Генеральною ди
рекцією міжнародного академіч
ного рейтингу “Золота Фортуна”
інститут був нагороджений сріб
ною медаллю “Незалежність Укра
їни” в номінації “За вагомий вне
сок у справу підготовки високо
кваліфікованих кадрів для пожеж
ної охорони України”.

Випробовування на мужність

У боротьбі з вогнем є місце і красуням
Нові завдання та перспективи
постають перед колективом інсти
туту в зв’язку з реорганізацією
Державної пожежної охорони, що
здійснюється сьогодні. Адже чим
могутнішою стає людина, тим
більшої шкоди вона завдає приро
ді, тим глобальніший масштаб ма
ють аварії і катастрофи, що загро
жують вже не окремій людині чи її
сім’ї, а народові й людству в ціло
му. Тому й не дивно, що у більшос

На сцені інституту

ті зарубіжних країн давно існують
єдині загальнодержавні рятуваль
ні служби — мобільні, добре осна
щені технікою, готові прийти на
допомогу в будьяких надзвичай
них ситуаціях, викликаних техно
генними чи природними катакліз
мами.
Із врахуванням досвіду зару
біжних країн, у 1996 році в Україні
також було створено Міністерство
з питань надзвичайних ситуацій у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катас
трофи. З перших днів працівники
новоствореного міністерства від
мінно зарекомендували себе при
ліквідації наслідків пожежі в готелі
“Тозбей” у м. Стамбул (Туреччина,
листопад 1996 року), здійсненні
пошуковорятувальних робіт у ту
рецькому м. Кьорфез, що пос
траждало від катастрофічного
землетрусу (серпень 1999 року),
ліквідації наслідків катастрофічних
повеней на території Закарпат
ської області, аварій на шахтах
Донбасу та зарубіжжя.
Однак, відсутність належної
матеріальної бази, розгалуженої
мережі дієздатних підрозділів за
важала повноцінному виконанню
девізу Міністерства України з пи
тань надзвичайних ситуацій “За
побігти, врятувати, допомогти”,
поставлених перед службою зав
дань. Тому цілком логічним кроком
є указ Президента України від 27
січня 2003 року “Про заходи щодо
вдосконалення державного управ
ління у сфері пожежної безпеки,
захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій”,
спрямований на органічне поєд
нання підрозділів Державної по
жежної охорони та рятувальних
служб Міністерства України з пи
тань надзвичайних ситуацій.

z

Навчальний корпус інституту

Практична підготовка — запорука майбутніх перемог

Марина ТОМЕНКО,
науковий співробітник
Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля
МНС України капітан внутрішньої
служби
Фото Сергія ФЕДОРЕНКА
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Родовід
ла активне громадськополітичне і
релігійне життя. Впродовж 22 ро
ків працювала бібліотекарем і вчи
Лев Гузар (26.12.1858 —
телем у початковій і вищій школах
29.07.1923) — нотаріус Галича,
церкви Непорочного Зачаття.
громадськокультурний діяч, ак
Водночас належала до Клубу Ма
тивний член “Просвіти”. У всі часи
терів при початковій школі Непо
посада нотаріуса була відпові
рочного Зачаття і була його голо
дальною, але тоді їх називали
вою, а також членом Українського
“державними мужами довір’я”;
Патріархального Товариства.
призначалися
Міністерством
Любомир здобув середню ос
справедливості у Відні, а від
віту в малій духовній семінарії у
1920 р. — у Варшаві. Платні з дер
Стемфорді. З юнацьких років мав
жавної каси вони не одержували.
духовне покликання, вивчав філо
За свої нотаріальні дії та послуги
софію в Колегії св. Василія,
нотаріуси брали від клієнтів гоно
1954 р. здобув ступінь бакалавра.
рар згідно з нотаріальним тари
Богословські студії закінчив у Ка
фом. Вони мали можливість за
толицькому університеті у Вашинг
ймати посаду нотаріуса протягом
тоні. Ієрейські освячення отримав
всього свого життя на підставі рі
30 березня 1958 р., потім працю
шення Нотаріальної Палати й Апе
вав викладачем і префектом Стен
ляційного Суду у Львові. Нотарі
фордської духовної семінарії св.
альна контора Лева Гузара місти
Наприкінці XIX ст. давній Галич пишався не тільки своВасиля. Водночас був душпасти
лася в його житловому будинку,
єю минулою величчю. Він жив і оживав заново своїми новирем у Кергонксоні (“Союзівці” —
який був характерним прикладом
ми постатями, своїми великими особистостями.
оселі Українського Народного Со
одноповерхової міської забудови
юзу) і на оселі Спілки Української
періоду класицизму.
Молоді в Елнвілі штату НьюЙорк.
Парадний вхід у будинок увін
Одночасно продовжував ви
чувався рослинною ліпниною у по
вчати філософію у Фордгамському
єднанні з античними дитячими фі
університеті. У 1967 р. здобув сту
гурками. Над входом вище карни
пінь магістра, а в 1969 р. переїхав
зу знаходився невеликий трикут
до Риму для продовження Бого
ний фронтон. Цікавими в архітек
словських студій, які завершив
турному вирішенні були спарені
доктором Богослов’я в 1972 р. (ди
прямокутні вікна будинку, декоро
сертація на
вані пілястрами коринфського ор
тему “Митро
деру та сандриками у вигляді ре
полит Андрей
льєфного зображення карниза. Бі
Шептицький
ля будинку в розкішному саду рос
— провісник
ли пальми і цвіли магнолії. Лев Гу
екуменізму”).
зар не тільки професійно вирішу
У Римі тісно
вав проблеми галичан, але, будучи
співпрацював
розсудливим господарем, давав
з Патріархом
лад у своєму маєтку разом із дру
Йосифом Слі
жиною, якій ще належала пишна
Галич сучасний
пим. У квітні
кам’яниця у Львові, що поєднувала
1977 р. всту
функції житла та торгового підпри Ярослава Гузара, десятника УСС
пає до монас
ємства. Ця багата родина володіла Василя Мирона, гімназиста Бог
тиря Студій
великою земельною ділянкою біля дана Макарушки та селян Василя і
ського Уставу
свого будинку в Галичі, а також Романа Дирдів. Комітет перебрав
Будинок родини Гузарів
КастельГан
полем близько 10 гектарів під у свої руки владу в Галичі, а його
св. Станіславом (с. Шевченкове). збройний осередок під проводом до хору “Сурма”. Після закінчення дольфо біля Риму, де Патріарх Йо
Власники також запровадили ви В. Мирона захопив станицю дер Другої світової війни 1945 р. пере сиф висвячує о. Любомира в єпис
рощування полуниць і помідорів, жавної жандармерії, ратушу та за бував у Австрії біля Лінцу і як адмі копи, призначає його архімандри
що на той час у наших краях вважа лізничну станцію. Нотареві Л. Гу ністратор мистецької групи “Муза” том цього монастиря, також відпо
лося рідкістю. Біля дому, в саду та зару запропонували стати коміса влаштував близько 120ти концер відальним за всі монастирі Студій
на полі, працювали місцеві жителі, ром Галицької округи. У ті часи що тів у тодішніх зонах: американ ського Уставу в діаспорі. У 1973—
в основному з с. Залукви. Ще в да найстарший рангом українець ській, англійській і французькій. По 1984 роках Владика Любомир по
лекому 1895 р. сім’я Гузарів узяла ставав тимчасово комендантом приїзді до НьюЙорку 1949 р. став чав працювати духівником у Львів
на виховання Серафиму Комар міста, а найвищий судовий чи ад засновником хору “Думка”, в яко ській духовній семінарії св. Духа. У
ницьку, яка стала для них прийом міністративний урядник — судо му беззмінно займав посаду члена 1995 р. заснував монастир Свято
управління хору: скарбника, архі го Теодора Студита в с. Колодіївка
ною донькою. Але вже через рік вим або повітовим комісаром.
Син Лева Гузара, Ярослав Гу варіуса, а пізніше члена контроль Тернопольської області.
дружина п. Гузара народила сина і
1996 р. Папа ІванПавло II виз
дівчина тоді вже няньчила його. Та зар (1896—1963 рр.) — інженер, ної комісії.
Ярослав Гузар помер у грудні нав його повноважним архієреєм.
йшли роки… У 1911 р. С. Комар учасник Визвольних змагань і один
Того ж року він був спочатку приз
1963 року в Детройті…
Любомир Гузар, син Ярослава начений Екзархом КиєвоВишго
і внук Лева Гузара, народився родським, а потім єпископом
26 лютого 1933 р. у Львові, закін помічником кардинала Миросла
чив тут Народну школу та перший ваІвана Любачівського з делего
клас гімназії. Мав старшу сестру ваними правами глави УГКЦ. Від
Марту (13.07.1927 — 03.03.2001), тоді єпископ Любомир стає фак
яка теж закінчила Народну школу тичним керівником Церкви, пред
ім. Т. Шевченка і навчалася у Ви ставляє її у відносинах з іншими
щій торговельній школі. Батьки Церквами і державами, підписує
дали своїм дітям глибоке релігійне найважливіші документи тощо.
На Виборчому Синоді Помісної
виховання та освіту. Належали во
ни до щасливих дітей, бо разом із УГКЦ 24 січня 2001 р. у Львові Гла
батьками приходили до Катедри воюПатріархом — вибрано Вла
св. Юра у Львові та слухали вдум дику Любомира Гузара, а 28 січня
ливі проповіді великого Митропо 2001 р. Папою Іваном Павлом II він
лита Андрея Шептицького, святі був проголошений кардиналом
слова якого вкоренилися у їх сер РимоКатолицької церкви. Карди
цях і стали духовною поживою на нальські церемонії та вручення
Фото О. Кутлахметова
все життя. Якщо до цього додати кардинального капелюха відбули
ще особливо теплу родинну ат ся 21 лютого 2001 в Римі.
Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар (праворуч) та отець Кен
Патріарх Любомир кардинал
мосферу, де завжди панувала лю
Новаківський
бов до Бога, українського народу Гузар повернувся з минулого у
ницька вийшла заміж за М. Мигаля із провідних діячів хорового мис й України, то це були ті життєві майбутнє своєї України, щоб ска
і Л. Гузар дозволив їм оселитися в тецтва. Під час навчання у Стані чинники, які сформували душі ді зати нам: “Будьмо відважні, мужні,
одному зі своїх будинків, який зна славській гімназії брав участь у тей. З рідної домівки брат і сестра надіючись щонайперше на Госпо
ходився на подвір’ї. Невдовзі мир гімназійному хорі й оркестрі, яким винесли почуття обов’язку, терпе да Бога, бо Він є нашим Волода
не життя галичан перервала Пер часто сам і диригував. У 1915 р. ливості, витриманості і любові. рем. Дорога довга, кам’яниста, а
ша світова війна. Коли розпочали його прикликали у ряди УСС, потім Перед приходом більшовиків у може, і терниста. Христос сказав:
ся воєнні дії, родина п. Гузара тим перевели до гарматного полку під 1944 році родина Гузарів подалася “Не бійтеся. Я переміг світ!”
часово покинула Галич (можливо, командою сотника Воєвідки. У ча у невідоме — на Захід: Зальцбург
Вірю, що й ми переможемо всі
проживала у Львові), а сім’я п. Ми си Першої світової війни, після за (Австрія), НьюЙорк (США). Тут нинішні негаразди у дорозі до
галя залишилася наглядати маєток кінчення старшинського вишколу в сестра Марта вийшла заміж за Зе правди.
за певну винагороду. Проте в 1915 Братиславі та після розвалу Австрії нона Василькевича, і вони пізніше
році Галич окупували війська цар у 1918 році, як старшина, зголо оселилися в Детройті. Одночасно
Віра ГЕМБАРСЬКА,
z
ської Росії. Зупинившись на постій сився до Української Галицької Ар з родинними обов’язками (а було
ст. наук. співр. Національного
у будинках городян, російські воя мії і його направили до третього в них троє синів і дочка) Марта ве
заповідника “Давній Галич”

СЛАВЕТНІ

ки чинили грабунок. Не був винят
ком і будинок Лева Гузара. Госпо
дар, коли повернувся до Галича,
побачив обшарпані та голі стіни
свого колись багатого та гарного
помешкання.
Коли у Галичі отримали звістку
про Листопадовий зрив у Львові
(1918 р.), в місті організувався
тимчасовий комітет у складі нота
ря Лева Гузара, хорунжого УСС

гарматного полку УГА під коман
дою сотника Ю. Шепаровича. Піс
ля закінчення п’ятирічних студій у
Відні в 1925 р. повернувся до
Львова, де через рік одружився з
Ростиславою Демчук у Кальнім,
родиннім селі молодої, де її батько
о. Л. Демчук був парохом. Незаба
ром Я. Гузар одержав посаду кни
говода в Українському Земельно
му банку в Львові. Там записався

РОДИНА ГУЗАРІВ
ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ
ПО ДОРОЗІ ДО ПРАВДИ

НЕ ЗАБУВАЙМО!

ЧАС ЗБИРАТИ
КАМІННЯ, або
Післямова
до статті
В. Гембарської

Стародавній Галич стерло з лиця землі не Батиєве нашестя у 1241
році, а комуно-радянська машина,
яка мала свої критерії і постулати
щодо оцінки історії княжої України.
Навіть у 1960-ті роки, коли постало
питання про будівництво енерговелетня Прикарпаття і його житловий
центр міг би вписуватися у відродження Галича, то партбюрократія
прийняла рішення про зведення
теплової електростанції в Бурштині.
Разом з тим, діяв таємний циркуляр
щодо знищення всіх історичних
пам’яток княжого Галича. У післявоєнні роки сумнозвісної боротьби
проти бандерівців, один запопадливий кадебіст заклав десятки кілограмів тротилу під Шляхетську вежу
Старостинського замку в Галичі.
Так, за войовничим прагненням знищити бандерівський бункер (якого
там ніколи не існувало), у провалля
полетіла наша рідна історія — з помережаними шрамами на цеглі й архітектурних деталях.
Заради спорудження міської лазні в центрі Галича знищено прадавню дерев’яну церкву Святого Миколая, яка за словами поета Ігоря Калинця була “чудом людської праці та
віри”. Ще один землячок із Сокальщини перепрофілював костьол
Пресвятої Діви Марії в Будинок культури. Не менш ревним атеїстом виявився і земляк із Самбірщини, який
зруйнував дотла караїмську кінасу
XVI століття. А “стоматолог Саша”
ночами вивозив з храму караїмського народу старовинні тори і підсвічники та продавав їх на торжищах у
Львові. Коли було знищено всі Божі
храми, то взялися за кладовища. Донині в руїні стоять, незважаючи на
національності, єврейський і караїмський цвинтарі, над нещасними тлінними останками німецьких солдатів
пролягло чорне пасмо асфальту галицького автовокзалу, а від стрілецької і повстанської слави залишилися
подекуди поодинокі хрести.
Найбільший глум безбожники
ХХ століття вчинили над храмами
XVI століття в селі Шевченкове і кафедральному соборі XVI століття в
Крилосі. Сюди радянські атеїсти
звозили класичну скульптуру із “освоєних” (за більшовицькою термінологією) костьолів Івано-Франківська.
З розпуки дробилися
на дровіття
золоті грона іконостасу
і шукали між бур’янами
вічний спочинок ікони.
І все це було майже в кожному
селі Галичини — “П’ємонту України”.
І це все робили не тільки “вані” із Вологодщини, а й свої рідні іванки-івасики…
Боже, яка ж то страшна спадщина, коли у своїй державі нерозумні
чиновники знищують такі архітектурні шедеври, яким був родинний будиночок Патріарха Української греко-католицької церкви Любомира
Гузара. І ще не раз задумуюсь: а чи
не від побаченого на рідній Україні
пішов передчасно з життя завідувач
відділу україніки Конгресової бібліотеки у США Богдан Ясінський? На
Святій Крилоській горі він побачив
замуровані цементом металеві прути у святому камінні кафедри Ярослава Осмомисла.
То чи не час збирати каміння,
розкидане нашими проклятими марками?!
Ігор КОВАЛЬ,
голова Івано-Франківського
обласного об’єднання “Просвіта”
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ла активне громадськополітичне і
релігійне життя. Впродовж 22 ро
ків працювала бібліотекарем і вчи
Лев Гузар (26.12.1858 —
телем у початковій і вищій школах
29.07.1923) — нотаріус Галича,
церкви Непорочного Зачаття.
громадськокультурний діяч, ак
Водночас належала до Клубу Ма
тивний член “Просвіти”. У всі часи
терів при початковій школі Непо
посада нотаріуса була відпові
рочного Зачаття і була його голо
дальною, але тоді їх називали
вою, а також членом Українського
“державними мужами довір’я”;
Патріархального Товариства.
призначалися
Міністерством
Любомир здобув середню ос
справедливості у Відні, а від
віту в малій духовній семінарії у
1920 р. — у Варшаві. Платні з дер
Стемфорді. З юнацьких років мав
жавної каси вони не одержували.
духовне покликання, вивчав філо
За свої нотаріальні дії та послуги
софію в Колегії св. Василія,
нотаріуси брали від клієнтів гоно
1954 р. здобув ступінь бакалавра.
рар згідно з нотаріальним тари
Богословські студії закінчив у Ка
фом. Вони мали можливість за
толицькому університеті у Вашинг
ймати посаду нотаріуса протягом
тоні. Ієрейські освячення отримав
всього свого життя на підставі рі
30 березня 1958 р., потім працю
шення Нотаріальної Палати й Апе
вав викладачем і префектом Стен
ляційного Суду у Львові. Нотарі
фордської духовної семінарії св.
альна контора Лева Гузара місти
Наприкінці XIX ст. Давній Галич пишався не тільки своВасиля. Водночас був душпасти
лася в його житловому будинку,
єю минулою величчю. Він жив і оживав заново своїми новирем у Кергонксоні (“Союзівці” —
який був характерним прикладом
ми постатями, своїми великими особистостями.
оселі Українського Народного Со
одноповерхової міської забудови
юзу) і на оселі Спілки Української
періоду класицизму.
Молоді в Елнвілі штату НьюЙорк.
Парадний вхід у будинок увін
Одночасно продовжував вив
чувався рослинною ліпниною у по
чати філософію у Фордгамському
єднанні з античними дитячими фі
університеті. У 1967 р. здобув сту
гурками. Над входом вище карни
пінь магістра, а в 1969 р. переїхав
зу знаходився невеликий трикут
до Риму для продовження Бого
ний фронтон. Цікавими в архітек
словських студій, які завершив
турному вирішенні були спарені
доктором Богослов’я в 1972 р. (ди
прямокутні вікна будинку, декоро
сертація на
вані пілястрами коринфського ор
тему “Митро
деру та сандриками у вигляді ре
полит Андрей
льєфного зображення карниза. Бі
Шептицький
ля будинку в розкішному саду рос
— провісник
ли пальми і цвіли магнолії. Лев Гу
екуменізму”).
зар не тільки професійно вирішу
У Римі тісно
вав проблеми галичан, але, будучи
співпрацював
розсудливим господарем, давав
з Патріархом
лад у своєму маєтку разом із дру
Йосифом Слі
жиною, якій ще належала пишна
Галич сучасний
пим. У квітні
кам’яниця у Львові, що поєднувала
1977 р. всту
функції житла та торгового підпри Ярослава Гузара, десятника УСС
пає до монас
ємства. Ця багата родина володіла Василя Мирона, гімназиста Бог
тиря Студій
великою земельною ділянкою біля дана Макарушки та селян Василя і
ського Уставу
свого будинку в Галичі, а також Романа Дирдів. Комітет перебрав
Будинок родини Гузарів
КастельГан
полем близько 10 гектарів під у свої руки владу в Галичі, а його
св. Станіславом (с. Шевченкове). збройний осередок під проводом до хору “Сурма”. Після закінчення дольфо біля Риму, де Патріарх Йо
Власники також запровадили ви В. Мирона захопив станицю дер Другої світової війни 1945 р. пере сиф висвячує о. Любомира в єпис
рощування полуниць і помідорів, жавної жандармерії, ратушу та за бував у Австрії біля Лінцу і як адмі копи, призначає його архімандри
що на той час у наших краях вважа лізничну станцію. Нотареві Л. Гу ністратор мистецької групи “Муза” том цього монастиря, також відпо
лося рідкістю. Біля дому, в саду та зару запропонували стати коміса влаштував близько 120ти концер відальним за всі монастирі Студій
на полі, працювали місцеві жителі, ром Галицької округи. У ті часи що тів у тодішніх зонах: американ ського Уставу в діаспорі. У 1973—
в основному з с. Залукви. Ще в да найстарший рангом українець ській, англійській і французькій. По 1984 роках Владика Любомир по
лекому 1895 р. сім’я Гузарів узяла ставав тимчасово комендантом приїзді до НьюЙорку 1949 р. став чав працювати духівником у Львів
на виховання Серафиму Комар міста, а найвищий судовий чи ад засновником хору “Думка”, в яко ській духовній семінарії св. Духа. У
ницьку, яка стала для них прийом міністративний урядник — судо му беззмінно займав посаду члена 1995 р. заснував монастир Свято
управління хору: скарбника, архі го Теодора Студита в с. Колодіївка
ною донькою. Але вже через рік вим або повітовим комісаром.
Син Лева Гузара, Ярослав Гу варіуса, а пізніше члена контроль Тернопольської області.
дружина п. Гузара народила сина і
1996 р. Папа ІванПавло II виз
дівчина тоді вже няньчила його. Та зар (1896—1963 рр.) — інженер, ної комісії.
Ярослав Гузар помер у грудні нав його повноважним архієреєм.
йшли роки… У 1911 р. С. Комар учасник Визвольних змагань і один
Того ж року він був спочатку приз
1963 року в Детройті…
Любомир Гузар, син Ярослава начений Екзархом КиєвоВишго
і внук Лева Гузара, народився родським, а потім єпископом
26 лютого 1933 р. у Львові, закін помічником кардинала Миросла
чив тут Народну школу та перший ваІвана Любачівського з делего
клас гімназії. Мав старшу сестру ваними правами глави УГКЦ. Від
Марту (13.07.1927 — 03.03.2001), тоді єпископ Любомир стає фак
яка теж закінчила Народну школу тичним керівником Церкви, пред
ім. Т. Шевченка і навчалася у Ви ставляє її у відносинах з іншими
щій торговельній школі. Батьки Церквами і державами, підписує
дали своїм дітям глибоке релігійне найважливіші документи тощо.
На Виборчому Синоді Помісної
виховання та освіту. Належали во
ни до щасливих дітей, бо разом із УГКЦ 24 січня 2001 р. у Львові Гла
батьками приходили до Катедри воюПатріархом — вибрано Вла
св. Юра у Львові та слухали вдум дику Любомира Гузара, а 28 січня
ливі проповіді великого Митропо 2001 р. Папою Іваном Павлом II він
лита Андрея Шептицького, святі був проголошений кардиналом
слова якого вкоренилися у їх сер РимоКатолицької церкви. Карди
цях і стали духовною поживою на нальські церемонії та вручення
Фото О. Кутлахметова
все життя. Якщо до цього додати кардинального капелюха відбули
ще особливо теплу родинну ат ся 21 лютого 2001 в Римі.
Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар (праворуч) та отець Кен
Патріарх Любомир кардинал
мосферу, де завжди панувала лю
Новаківський
бов до Бога, українського народу Гузар повернувся з минулого у
ницька вийшла заміж за М. Мигаля із провідних діячів хорового мис й України, то це були ті життєві майбутнє своєї України, щоб ска
і Л. Гузар дозволив їм оселитися в тецтва. Під час навчання у Стані чинники, які сформували душі ді зати нам: “Будьмо відважні, мужні,
одному зі своїх будинків, який зна славській гімназії брав участь у тей. З рідної домівки брат і сестра надіючись щонайперше на Госпо
ходився на подвір’ї. Невдовзі мир гімназійному хорі й оркестрі, яким винесли почуття обов’язку, терпе да Бога, бо Він є нашим Волода
не життя галичан перервала Пер часто сам і диригував. У 1915 р. ливості, витриманості і любові. рем. Дорога довга, кам’яниста, а
ша світова війна. Коли розпочали його прикликали у ряди УСС, потім Перед приходом більшовиків у може, і терниста. Христос сказав:
ся воєнні дії, родина п. Гузара тим перевели до гарматного полку під 1944 році родина Гузарів подалася “Не бійтеся. Я переміг світ!”
часово покинула Галич (можливо, командою сотника Воєвідки. У ча у невідоме — на Захід: Зальцбург
Вірю, що й ми переможемо всі
проживала у Львові), а сім’я п. Ми си Першої світової війни, після за (Австрія), НьюЙорк (США). Тут нинішні негаразди у дорозі до
галя залишилася наглядати маєток кінчення старшинського вишколу в сестра Марта вийшла заміж за Зе правди.
за певну винагороду. Проте в 1915 Братиславі та після розвалу Австрії нона Василькевича, і вони пізніше
році Галич окупували війська цар у 1918 році, як старшина, зголо оселилися в Детройті. Одночасно
Віра ГЕМБАРСЬКА,
z
ської Росії. Зупинившись на постій сився до Української Галицької Ар з родинними обов’язками (а було
ст. наук. співр. Національного
у будинках городян, російські воя мії і його направили до третього в них троє синів і дочка) Марта ве
заповідника “Давній Галич”

СЛАВЕТНІ

ки чинили грабунок. Не був винят
ком і будинок Лева Гузара. Госпо
дар, коли повернувся до Галича,
побачив обшарпані та голі стіни
свого колись багатого та гарного
помешкання.
Коли у Галичі отримали звістку
про Листопадовий зрив у Львові
(1918 р.), в місті організувався
тимчасовий комітет у складі нота
ря Лева Гузара, хорунжого УСС

гарматного полку УГА під коман
дою сотника Ю. Шепаровича. Піс
ля закінчення п’ятирічних студій у
Відні в 1925 р. повернувся до
Львова, де через рік одружився з
Ростиславою Демчук у Кальнім,
родиннім селі молодої, де її батько
о. Л. Демчук був парохом. Незаба
ром Я. Гузар одержав посаду кни
говода в Українському Земельно
му банку в Львові. Там записався

РОДИНА ГУЗАРІВ
ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ
ПО ДОРОЗІ ДО ПРАВДИ
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НЕ ЗАБУВАЙМО!

ЧАС ЗБИРАТИ
КАМІННЯ, або
Післямова
до статті
В. Гембарської

Стародавній Галич стерло з лиця землі не Батиєве нашестя у 1241
році, а комуно-радянська машина,
яка мала свої критерії і постулати
щодо оцінки історії княжої України.
Навіть у 1960-ті роки, коли постало
питання про будівництво енерговелетня Прикарпаття і його житловий
центр міг би вписуватися у відродження Галича, то партбюрократія
прийняла рішення про зведення
теплової електростанції в Бурштині.
Разом з тим, діяв таємний циркуляр
щодо знищення всіх історичних
пам’яток княжого Галича. У післявоєнні роки сумнозвісної боротьби
проти бандерівців, один запопадливий кадебіст заклав десятки кілограмів тротилу під Шляхетську вежу
Старостинського замку в Галичі.
Так, за войовничим прагненням знищити бандерівський бункер (якого
там ніколи не існувало), у провалля
полетіла наша рідна історія — з помережаними шрамами на цеглі й архітектурних деталях.
Заради спорудження міської лазні в центрі Галича знищено прадавню дерев’яну церкву Святого Миколая, яка за словами поета Ігоря Калинця була “чудом людської праці та
віри”. Ще один землячок із Сокальщини перепрофілював костьол
Пресвятої Діви Марії в Будинок культури. Не менш ревним атеїстом виявився і земляк із Самбірщини, який
зруйнував дотла караїмську кінасу
XVI століття. А “стоматолог Саша”
ночами вивозив з храму караїмського народу старовинні тори і підсвічники та продавав їх на торжищах у
Львові. Коли було знищено всі Божі
храми, то взялися за кладовища. Донині в руїні стоять, незважаючи на
національності, єврейський і караїмський цвинтарі, над нещасними тлінними останками німецьких солдатів
пролягло чорне пасмо асфальту галицького автовокзалу, а від стрілецької і повстанської слави залишилися
подекуди поодинокі хрести.
Найбільший глум безбожники
ХХ століття вчинили над храмами
XVI століття в селі Шевченкове і кафедральному соборі XVI століття в
Крилосі. Сюди радянські атеїсти
звозили класичну скульптуру із “освоєних” (за більшовицькою термінологією) костьолів Івано-Франківська.
З розпуки дробилися
на дровіття
золоті грона іконостасу
і шукали між бур’янами
вічний спочинок ікони.
І все це було майже в кожному
селі Галичини — “П’ємонту України”.
І це все робили не тільки “вані” із Вологодщини, а й свої рідні іванки-івасики…
Боже, яка ж то страшна спадщина, коли у своїй державі нерозумні
чиновники знищують такі архітектурні шедеври, яким був родинний будиночок Патріарха Української греко-католицької церкви Любомира
Гузара. І ще не раз задумуюсь: а чи
не від побаченого на рідній Україні
пішов передчасно з життя завідувач
відділу україніки Конгресової бібліотеки у США Богдан Ясінський? На
Святій Крилоській горі він побачив
замуровані цементом металеві прути у святому камінні кафедри Ярослава Осмомисла.
То чи не час збирати каміння,
розкидане нашими проклятими марками?!
Ігор КОВАЛЬ,
голова Івано-Франківського
обласного об’єднання “Просвіта”
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Коли б вона знала, чим все це закінчиться…
Коли б вона знала…

I

Пісок і вода… золото й синь… і молодий
Бог, який виходить із хвилі морської до неї.
І — бухтонька.
Де лише вони, обласкані сонцем, обціловані сонцем, позолочені сонцем, що протягом
безкінечно-кінечного дня світить лише для
них… Сходить лише для них… Закохано й
віддано…
Обганяючи ранок, поспіша їх зустріти. Ще
по дорозі до моря. Бо й там, у таємничих глибинах підводних, думало лише про них… Ними тільки і марило…
А небо!..
Такої блакиті бездонної вона ще не бачила. Хіба що ві сні…
Та й сни були тут не такі, як удома. Як тиждень… два тижні тому. Бо вона і ві сні відчувала його ласкаву присутність: рука до руки, тіло до тіла, подих до подиху… І свої губенята,
що брунькувались нестримним бажанням його обціловувати…
Вона й своє тіло полюбила лиш тому, що
воно вже їй не належало…
Йому!.. Тільки Йому!.. До останнього нігтика… До клітинки останньої…
І коли прощалися з бухтою, вона свою
єдину прикрасу (срібні сережки) потай зарила
під скелею. Принесла їх у жертву…
А потім був поїзд. Абсолютно не схожий
на всі поїзди, що їх вона бачила досі. Кожен
вагон наче скупаний в морі, морем пахло і
зовні й всередині, довкола аж сяяло од засмагло-веселих облич, приязних усміхів, закоханих поглядів. Наче дивовижний поїзд оцей
зібрав тільки нещодавно пошлюблених, які
щойно відсвяткували свій місяць медовий.

II

“Ох, яка ж я щаслива!”

III

Вони й познайомились не так, як усі. В
цьому, принаймні, вона була переконана.
Їй уже починало здаватися, що взагалі не
існує хлопців, гідних якоїсь уваги.
Викосила, вигубила дощенту люта війна,
лишилися хіба що каліки. Та оті, що їх і в ступі не влучиш. І ціни їм зараз не скласти. Вишуковували, винюхували, як би одружитись вигідніше. Щоб і красива була (коханка в постелі), й хазяйновита (хазяйка на кухні), щоб мала квартиру, бажано в центрі, і щоб її татусь
був цабе неабияке: надійна щабелька до
кар’єри успішної.
Замалим не заморську царівну винюхували.
А вона ж була ні царівною, ані красунею.
Хоч ледь не пов’язала своє життя з отаким
людоловом. Добре ж, що схаменулася вчасно!
Краще вже так: вузеньке ліжко дівоче, що
старітиме разом із нею, маленька кімнатка на
трьох, таких же, як і вона, незаміжніх, і робота, робота, робота, якій вона до кінця себе
віддаватиме. І навчання заочне у вузі.
Про кіно, про театр годі й думати.
Синя панчоха?
Що ж, синім панчохам теж треба жити на
світі.
А тут — зустріч раптова.
Він стояв у гурті чоловіків — вона, поспішаючи, вирізнила тільки його.
“Є ще такі хлопці на світі!”
Хоч пройшла мимо, ледь глянувши, могла
б присягтися, що упізнає його з першого ж
погляду.
І на всю ніч, до ранку самісінького — щемом переповнене серце. Так, наче втратила
щось найцінніше в житті.
А потім вона поспішала на поїзд. Зібралась до хворої матері, яка прислала листа.
Не мати прислала — сестра. “Ти хоча б навідалась, мама ж тільки тобою і марить!”
Оте “марить” всерйоз її налякало. Відпросилася в директора школи, зібралася похапцем — і на вокзал.
А там черги до кас — кілометрові. А там
наче все місто вирішило саме сьогодні рушити в мандри.
“Як же я до мами поїду?”
В розпачі застигла посеред залу.
— Не пощастило з квитком?
Оглянулась: ВІН!
Стоїть, усміхається приязно.
— Вам на який поїзд?.. Стійте на місці,
спробую допомогти.
А вона й без цього остовпіла.
(Потім він сказав, що такого втілення
розпачу не було на весь зал. Тим більше, що
втілення це мало напрочуд миле обличчя).
Повертавсь, вимахуючи переможно квитком:
— Побігли!.. Бо запізнимось.

Підхопив її валізку зашмульгану, побіг попереду.
Уже в тамбурі згадала про гроші:
— А гроші!.. Гроші за квиток!..
Полізла до сумочки, боючись, що от-от рушить поїзд і вона не встигне розрахуватись.
— Потім! — недбало відмахнувся. — Ви
коли повертаєтесь?
— За два дні!
— Точно?
Кивнула, що точно.
— Я вас зустріну!.. Щасливої!..
Потяг уже рушив, і він майже біг поряд із
вагоном.

й останню сторінки:
— Оксана?.. Вік мріяв зустріти Оксану!
Штовхнув двері і вони зі скрипом-рипом,
неохоче, впустили їх до середини.
Кімната, вузька, як пенал. Вичовгана доріжка до єдиного канцелярського столу та
двох рахітичних стільців перед ним. Голі-голісінькі стіни з височезним, як у соборі вікном…
Ні, на стіні, що навпроти, засиджений мухами

кухлі, накраяний хліб на газеті…
— Треба ж відсвяткувати одруження, —
сказав, мов виправдовуючись. — Сідай до
столу, я зараз.
І подався на кухню.
Постояла, постояла, що мала робити —
сіла. Тернула пальцем по стільниці — палець
узявся сірим. Дістала хусточку, витерла хоч зі
столу пилюку.

IV

Мама, здається, тому й захворіла, що вік
доні не бачила, її любила найдужче, нею потай гордилася. Вона єдина приносила додому
лише відмінні оцінки, здобула хоч і неповну,
та все ж вищу освіту. Як здобувала, про це
свідчив лиш одяг, що його доводилось ушивати та звужувати. Бо які статки у мами — вдови, що не діждалася чоловіка із фронту! “Пропав безвісти”, то й не платили навіть злиденної пенсії.
Мама враз ожила, вгледівши свого дорогого “мазунчика”. Тримала за руку, наче боялася, що дочка ось-ось підійметься і зникне.
Весь світ оддавала за тиху розмову з дочкою.
А вона, невдячна, навіть розмовляючи з
мамою, думала про нього.
“Невже це кохання?”

V

Перед тим, як сідати до поїзда, однесла
до перукарні останню десятку. Перманент,
манікюр-педікюр, хоч могла й обійтись без останнього: не буде ж перед ним роззуватися!
Сама на себе задивилася в люстро:
“А я ще мовби й нічого!”
Пальцем прислинила брови і вперше від-

Анатолій ДІМАРОВ

СПОКУТА
Оповідання

чула себе нормальною дівчиною. Не панчохою синьою.
Хоч їхала в плацкартному — сидячи спала-дрімала. Щоб не зіпсувати зачіску. І все в
ній стискалось: зустріне?.. роздумає?..
Перон, майже порожній, поплив, поплив,
смикнувся, застиг.
Не зустрів!..
Валізка, харчами напхана, (мама була переконана, що вона ж голодує і досі)… валізка
мовби ще дужче поважчала, обриваючи руку.
“Теж мені, красуня заморська!”
Зупинилася посеред залу — поміняти руку. І хоч люди з обох боків обтікали її, й розмовляли, і кричали, й сміялися — нічого не
чула й не бачила. Оглушлива тиша опустилась на неї, відділила од світу. Що завмер,
здається, навіки.
— Пробачте, що запізнився!
Довкола враз усе ожило, зарухалось, гаряча хвиля так і хлюпонула у груди, а він усміхався до неї, голублячи поглядом.
— Давайте вашу валізку. — Ухопив, аж
присів. — Ви що, цеглу везете?.. Ходімо, бо
нас тут і затовчуть.
Поцікавився одразу ж:
— Паспорт при вас?
— При мені.
— Дайте сюди.
— Навіщо?
— На виході міліція. Перевіряє документи.
І хоч давно уже скінчилась війна, коли зупиняли на кожному кроці, вона не здивувалась ніскілечки, дістала із сумочки паспорт.
— Отак буде краще. — Чомусь одразу ж
сховав паспорт до бічної кишені.
Міліції вже не було. Та вона одразу ж і забула про паспорт. Йшла поруч із ним, ловила на
собі його погляди. Весь час переживала за перманент: уцілів?.. Не розкуйовдився?..
Зупинилися перед якимось будинком.
— Заскочимо на секунду. Мені треба документи оддати.
Не здивувалася, чому і їй треба заскакувати. Покірно пішла. Зупинилися вже в коридорі перед дверима високими.
— Тут, — сказав він.
Дістав її паспорт, глянув мигцем на першу
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плакат ще з воєнних часів: червоноармієць у
шоломі націлився пальцем їм прямо межи очі:
“А ты записался на фронт?”
За столом — жінка віку невиразного.
Звелася, ступила назустріч:
— Зустріли, Олег Павлович?
— Зустрів, зустрів… Познайомтесь.
І поки Оксана тисла руку збляклої жіночки,
Олег додав до її паспорта свій та й ляснув ними по столу:
— Можна без церемоній?.. Запитань і відповідей?.. У нас усе давно вирішено.
— Гаразд, гаразд, — заквапилася жіночка.
Взяла паспорти, стала щось записувати
до товстелезної книжки. “Регистрация смертей, разводов, браков, рождений”, — прочитала Оксана на палітурці, коли жіночка закрила
книжку. Оцій збляклій жіночці, мов присипаній
попелом, таки й справді більше личило реєструвати смерті-розлучення.
— Вітаю з законним браком! — повернула
їм паспорти.
— Дякую, Ніно Василівно! — цьомкнув її в
щоку Олег. — Шампанське за мною.
Вийшла на вулицю Оксана — зовсім ошелешена. Все було наче в тумані, наче й не з
нею це щойно скоїлось. Не помітила навіть,
як пройшли мимо школи, де вона викладала,
мимо будинку, в якому жила, здається, трохи
отямилась, коли піднялись на другий поверх
вже будинку іншого й Олег відчинив двері:
— Ось тут я й живу… А це — твоя кімната…
Кімната гола-голісінька, лише на підлозі
кинуті недбало газети та на шнурові під стелею теліпалася лампочка.
“Як же тут жити?” — безпорадно оглянулась.
А він, опустивши на підлогу валізку, повів
її до сусідньої:
— А це вже моя.
Хоч сяк-так умебльована.
Сказати, що дуже, то ні (свідомість потроху поверталась до неї, в ній уже просиналася
жінка, господиня гніздечка сімейного), спасибі, що хоч є на чому сидіти та спати… Спати?.. Та на ліжкові ж отому тісно й одному!..
Та ще стіл посередині: пляшка вермуту, дві
тарілки, як слід і не вимиті, дві виделки, два

За спиною зашкварчало: з’явився Олег.
Ніс величезну сковороду, повну яєшні. Вбухав
зо два десяти яєць, як не більше…
Він побіг до редакції: конче потрібно було
здати в номер якусь одноденку-замітку, Оксана ж заходилася порядкувати в квартирі. Що
прибиралася, мабуть, ще до війни.
Прибирала і сама себе запитувала:
“Коли ж він мене поцілує?”
Цьомкнув ще в ЗАГСі оту сіреньку курочку, а не її.
І ще в неї було таке відчуття, наче вона
просто зайшла сюди в гості. Ось прибере,
візьме валізку, що сиротою стояла в сусідній
кімнаті, і піде додому.
Таке все було нереальне.

VI

Пізніше, набагато пізніше вона поцікавилась:
— Що тебе так у шию гнало женитися?
Відповів, не задумуючись. Оксана вже
звикла до того, що на будь-яке запитання у
нього завжди була готова відповідь. Скаже, а
потім уже думає, що він сказав:
Він і жив — лиш біжка.
— Тебе й кулі не могли наздогнати! — сміялась Оксана.
А й не могли! Повернувся з фронту —
подряпини жодної.
Тож і тут: відповів, не задумуючись:
— Для цього були дві важливі обставини.
— Які, якщо не секрет?
— Не секрет… По-перше — закохався
нестямно…
— Отак, з першого погляду й закохався?
— Ні, там на вокзалі, коли я тебе вперше
побачив, мені тебе стало жалко. Жалко до
щему у серці! Така ти була нещасна й беззахисна… А коли ти поїхала, коли тебе не було
три дні, отоді я й закохався по-справжньому.
Страшенно боявся, що ти назавжди залишишся коло хворої матері. А я ж і адреси твоєї не мав…
Вона одразу ж повірила, що отак можна
закохатися. Згадала себе — там, біля хворої
матері. Але — щоб сходу до ЗАГСу?!..
— А по-друге?
— По-друге, почали квартири ущільнюва-

ти. Підселяли тих, що стояли у чергах. А в мене ж двокімнатна на одного…
Ось воно!
— Ти ж і жук!
Аж тепер зрозуміла, чому він так квапився
її прописати. Другого ж дня прописав!
Сказав би раніше про це — смертельно
образилася б.
— Так я ж тебе по-справжньому полюбив!
— переконував гаряче.
А її не треба було й переконувати.
В перший же вечір, коли знову заїли вермут жахливою тією яєчнею, він запитав:
— Ти могла б ще трохи пожити у себе?
Доки я умеблюю кімнату. Сама бачиш, на чому я сплю…
“Оце так заміжжя! Чоловік у перший же
вечір виряджає із дому!”
Однак не заперечила.
Олег провів її до гуртожитку з наполовину
спорожнілою валізкою: поділилась, щоб він
хоч обідав по-людськи.
“А тепер поцілує?”
Поцілував!
Тицьнувся губами холодними, притис на
секунду, наче боявся затриматись…
— То я побіг… Завтра ж о сьомій вечора…
По дорозі домовились сходити в кіно.
— Біжи, — сказала прикро Оксана. Дивилася вслід і чомусь їй хотілося плакати.

VII

А потім вона була йому вдячна за оті десять днів. Коли губи його ставали все тепліші
й тепліші. Коли щовечора йшли у кіно, чи то
парком гуляли і деревина кожна їм кланялась.
А в неділю — на річці цілісінький день, де він
учив її плавати і в перший же день ледь не
втопив. Потягнув на глибоке, а вона ж вище
колін зроду-віку не заходила у воду.
Вона засинала й просиналася з думкою
про зустріч наступну, і дівчата, які жили разом
з нею, все допитувались, в кого вона отак закохалася, а вона соромилася їм признатися,
що вже заміжня; їй самій починало здаватись,
що одруження ще жде їх попереду, — аж до
того дня, коли розпочалися канікули і він приніс їй два квитки на поїзд у Крим, до Феодосії.
— Ледь відпросився в редактора. Їдемо
завтра.
— Завтра?! — жахнулась Оксана. — Та
мені ж треба зібратись.
— Та що там збиратись? Я вже дав телеграму, щоб зустрічали.
— Телеграму?.. Кому?
— Однокашникові. Разом училися. Він
там редактором. Зустріне й прилаштує, де
слід.
Рано-вранці заскочив (поїзд о сьомій), вихопив її майже з постелі (збиралася — всю ніч
очей не зімкнула), у вагоні одразу з усіма перезнаймився і всі уже знали, що вони щойно
одружені, і поступилися їм місцем найкращим, і кожне запрошувало скуштувати смачненького, а в Феодосії їх справді зустрів однокашник, такий же яснооко веселий, як і Олег, і
запхнув до “Вілліса”, що нагадував пофарбованого в зелене жука на колесах, і повіз за
кілька десятків кілометрів до татарського селища, що примостилось над морем (татарами тут і не пахло: вивезли всіх до одного, бо
розгнівали Сталіна. Навіть Героя Радянського
Союзу, разом з росіянкою дружиною, з якою
він одразу ж по шлюбові приїхав на деньок
погостювати в батьків), і вони, облаштувавшись сяк-так, одразу ж до моря й побігли, й
облюбували крихітну бухтоньку, якій Оксана
на знак великої вдячності подарувала срібні
сережки.

VIII

Вони досхочу й накохатися не встигли:
Олега викликали до військкомату та й запроторили на перепідготовку командного складу.
— Привезу ще одну зірочку, — нахвалявся, сміючись.
А їй хотілося плакати:
— Я ж тебе й провідать не зможу!
Бо не поруч — десь на Кавказі.
— Не тужи: два місяці пробіжать і не зчуємось.
Все в нього біжить!
Щодня писав бадьорі листи. Що в нього
все прекрасно, служба йде, як по маслу. Та їх
не дуже й муштрують: офіцери ж, не рядові..
І в кінці — обов’язкова приписка:
“А як пожива наше ліжечко?”
Тільки він міг до такого додуматися: змотатись аж у Київ по ліжко. Он воно і стоїть. Антикварне. Розкішне. З берези карельської.
Пропахчене їхніми любощами. Молодими.
Ненаситними. Сповненими такою ніжністю,
що й сльози навертались на очі.

IX

До його приїзду лишався тиждень, коли
подруга покликала на іменини.
Не хотіла йти, але подруга пригрозила,

що перестане й вітатись.
Й от же плем’я жіноче: сумувать — сумувала, кожен день рахувала, коли побіжить
стрічати Олега, а й про перманент не забула,
й манікюром кігтики оновила і перед люстром
навертілась уволю, розглядаючи сукню нову і
придбану Олега зустрічати.
І була тим щаслива, що всі чоловіки зупиняли на ній погляди. Особливо колега, який
сидів за столом поруч і смішив її дотепами.
Обволікав поглядом приязним: одне око світліше, а друге темніше. Вона вперше стріла
людину з такими очима.
З кожним тостом, що лунали за столом, їй
ставало веселіше й розкутіше. Фліртувала з
сусідом — отим легким фліртуваннячком, що
ні до чого не зобов’язує, і вальсувала із ним,
дозволяючи йому себе притискати, бо випила
й одну чарчину, і другу (“Е, хто ж так за іменинницю п’є? До дна треба, до дна!”) напрочуд смачного вина.
І коли стали розходитись, відчула, що таки добре сп’яніла.
— Я вас проведу, — шепнув він їй на вухо.
І, вже на вулиці, взяв міцніше під руку.
Довів до будинку, піднявся по сходах…
— Дякую, я вже сама.
А він не йшов. Чекав, мабуть, поки вона
зайде до квартири .
Тикала ключем — не могла попасти в замок.
— Дайте я, — прошепотів, наче до чужої
квартири скрадалися.
Одімкнув двері, зайшов слідом до кімнати, накинувся грубо і жадібно…
“Ні!.. Ні!!. Ні-і-і!!!” — волав її мозок, а зрадливе тіло її враз ослабло, розкрилося і впустило у себе…
Пішов, наче втік. А вона лежала, розтоптана, розпластана, знищена. На шлюбному
ліжкові.
Згодом зсунулася з постелі пом’ятої, побрела важко до ванни…
Напустила майже окропу, з головою ледь
не пірнула: милась — ніяк не могла одмитися.
Все в ній тремтіло, здригалося від огиди, вона так ненавиділа своє тіло підступне, що
ладна була його знищити, а разом і болісно
нестерпну свідомість. Й оте “ні!” в розпачі билось під черепом.
Як вона у ту ніч не покінчила життя самогубством, не знала й сама.

X

Від тієї події жахливої минув місяць і за
цей місяць сталося от що:
Протягом тижня, коли чекала — не чекала
Олега (не знала, якого Бога молити, щоб він
там надовше затримався… “Хай пізніше… Ну
хоч трохи пізніше!.. З якими очима я його зустрічатиму?..”) вона позбулася ліжка.
Антикварного. З берези карельської.
Не могла не те що спати — дивитись на
нього!
А як доведеться лягати з Олегом?..
Краще померти!
За півціни оддала, і коли Олег спитав зачудовано: “А ліжко куди поділося?” — пояснила, ховаючи очі, що розвелися клопи. Легіони
клопів, замалим кров з неї не виссали, жодним робом не могла од них врятуватися.
— Невже ж я завіз разом із ліжком? — дивувався Олег. — Як же я їх тоді не помітив?..
І вони наче нас не кусали…
Не знала… Нічого не знала… Знала тільки одне: клопи її ледь не з’їли…
Це був жах, про який не варто і згадувати!
Аж сама дивувалася, що отак переконливо бреше.
— А на чому ми спатимем?
— На підлозі.
— Бо оте, парубоцьке, затовчене, Олег
сам відніс другові, який спав на газетах. Не
забирати ж назад. Та вони на ньому й не вмістяться. Навіть “валетами”.
— Гаразд, — не довго тужив за антикваріатом Олег. — Дістанемо інше… Металеве…
І, пославши газети, а зверху — постіль,
вляглись на підлозі.
Олег невдовзі заснув, нею натішившись, а
Оксана всю ніч плакала. Тихенько, щоб не
розбудити Олега…
Здавалося, що життя безнадійно поламане, що між нею й Олегом виросла непробивна стіна, яку ні повалити, ні переступити.

XI

Спершу хотіла звільнитися зі школи…
Зустрічатися щоденно з отим було понад її
сили: так його ненавиділа!.. До того ж здавалося, що всі уже все знають… Панічно боялася, що хтось про те розкаже Олегові,
який мав звичку заходити за нею після уроків. Але куди влаштуєшся, коли українська
школа одна-єдина в їхньому місті?..
І основна подія, що сталася вже після місячних, що їх Оксана чекала — не могла дочекатись, — вона завагітніла.

Збожеволіла б, коли б те сталось раніше!
І, дитину виношуючи… від Олега, Олега,
Олега! — дзвеніло у ній — потроху до тями
приходила.
Не те, щоб забула зовсім, таке неможливо забути, але гостре відчуття жаху, нестерпної перед Олегом провини, коли залишалось
одне: упасти перед ним на коліна і в усьому
зізнатися, а потім піти… на край світу забігти… потроху, потроху зникало у часові, огорталося мов би туманом, не так її терзало і мучило.
Їй уже починало здаватися, що з появою
дитини все мине, забудеться…

XII

І пологи, неймовірно важкі пологи, коли
вона ніяк не могла розродитись… коли потуги
то накочувались гарячими хвилями, то відступали… щоб вона не померла одразу, а подовше помучилась… а дитина все ніяк не хотіла
полишити материнського лона, в якому їй було так зручно і затишно… Пологи ці вона
сприйняла як спокуту. І в потьмареній свідомості билось одне: “Так тобі й треба!.. Так тобі й треба!..”
І довге, нескінченно довге одужання, коли
до болісно набряклих грудей не доторкнутися
— не те, що годувати дитину (годували інші,
які поруч лежали), — теж сприйняла, як спокуту.
А він засипав її квітами.
Щодня — отакенний букет… Щодня — коротенька, всього з одного слова записка:
“Дякую!.. Дякую!.. Дякую!..”
І коли вона нарешті одужала, коли винесла обережно акуратний згорточок, у якому
мирно посапував маленький Олежик, посадив
її в таксі… Не в “Побєду” — до машини розкішної, що возила пошлюбних, хоч до їхнього
дому — три кроки ступити…

XIII

Коли вона помітила, що в сина різного кольору очі?
Коли її вдарило в груди… горло здушило… вогнем обпекли синові очі?
Висмикнула з ліжечка, побігла до світла
(“Здалося!.. Примарилось!..”) — на неї дивилися різнокольоровіу очі.
Одне — світліше, друге — темніше.
Помітив і Олег:
— Ось поглянь, як нам синок догодив! Одне око твоє, а друге моє.
Уже глянула… Ліпше б осліпла!..

XIV

Син підростав — тулився до тата.
Без “жука” вже й заснути не міг:
— Та, жук!..
Олег схилявся над ліжечком, натхненно
виводив:
По дорозі жук, жук,
По дорозі чорний,
Подивився, дівчинонько,
Який я моторний!
Малий так і засинав, тримаючись за татів
палець.
Син підростав — з кожним роком ставав
усе більше схожим на того: і очі, і брови —
над переніссям шнурочком…
Все ще не вірила, що таке могло скоїтись.
Адже були місячні!
Якось прочитала про молоду сім’ю, що
розпалася. Після того, як народилась дитина.
Мати цієї дитини до шлюбу гуляла із негром і
хоч від нього не завагітніла, а все одно, вийшовши заміж за іншого, народила чорношкіре
дитя.
Отже, таке могло бути. І сталося з нею.
Поверталася з роботи — підгиналися ноги в колінах: Олег уже все знає. Одчинить
двері — побачить його нещадне обличчя. Не
зважувалась одразу ж зайти до квартири.
Стояла, вслухалася: вдома Олег, чи ще не
прийшов…

Сама себе не впізнавала — дратувала
кожна дрібниця.
Часто пуштрила сина (було за що пуштрити!), зривалась на крик, а одного разу, коли
його до школи відводила (найчастіше робив
те Олег) і щось йому по дорозі вичитувала,
син, зупинившись, сказав:
— Ти мене, мамо, не любиш!
Як по обличчі ударив!..
Якось син прийшов зі школи і від нього тютюном так і несло.
— Ти куриш?!. Куриш?!. — лясь-лясь по
обличчі. — Господи, за що мені така кара!
Ледь діждалась Олега.
— Дожилися!.. Хоч ти йому щось скажи!
Олег обійняв сина за плечі, повів до кімнати сусідньої.
Що йому там казав, про що розмовляли,
так і не довідалась. Тільки вийшов син: сліз
повні очі.
— Я ніколи-ніколи не буду курити!
Повертаючись із школи, ще з порога запитував:
— Татко вдома?
Біг до татка — ділитись новинами свіжими.
Без татка вже й дихнути не міг.
А татко — без нього.

XVIII

Його дружно ненавиділи учні.
Особливо за те, що чіплявся до кожної, на
їхній погляд, дрібниці.
Зупиняв, довго й нудно вичитував. А то й
вів до директора.
І тоді виклик до школи батьків — забезпечений.
Заочі називали Чумою.
— чума йде, тікаймо!
— Хлопці, Чума!
Навіть завуч якось йому зауважила:
— Вікторе Семеновичу, чи не здається
вам, що ви переборщуєте?
— Олено Петрівно, я педагог, а не нянька!
Оксана ж намагалася з ним не стрічатись.
Десятою дорогою обходити.
Як вона його ненавиділа!
І коли син якось сказав:
— Мамо, а Віктор Семенович дуже погана
людина!
Коли син це сказав — не заперечила. Не
обірвала сердито: отаке — про учителя!
— Він і справді нехороша людина. Ти од
нього, синку, подалі…
Найбільше боялася, що вони стануть поруч…

XIX

Олег нагло загинув, коли був у відрядженні. Їхній “Москвич” лоб у лоб зіткнувся із вантажівкою. Загорівся, зім’ятий, — не врятувався ніхто. Усіх так і ховали: в домовинах запаяних. Три могили — три невигойні рани. Тужна мелодія не могла заглушити ридань.
Вона лиш не плакала. Застигла у горі, і туга, слізьми нерозбавлена, так палила їй серце, що воно ото-от мало згоріти…

XX

А згодом повісився син: знайшлись добрі
люди, які просвітили, хто його справжній батько.
Лишив по собі коротку, як подих останній,
записку:
“Ти нас зрадила!.. Зрадила!.. Зра…”
На останньому слові зламалось перо і він
пожбурив ручку додолу…

XXI

І свідомість потьмарилась. І в голові ревіло, гуло, боляче било у скроні: “Зрадила!!!
Зрадила!!! Зрадила!!!”.

XV

З року в рік, з місяця в місяць — череда
днів безпросвітних. Без сподівань, без надії.
Три богині, три Парки, пряли нещадно тонку
ниточку її долі лихої і в будь-яку мить могли її
обірвати.
Щоб не збожеволіла, лишали їй щороку
невелике віконце: місяць в Карпатах. Куди вона утікала разом з чоловіком та сином. Бо
Олег мав усього місяць відпустки.
Воліла до віку лишатися тут. У найглухішому закуткові, де лише гори, небо, звірі і
птахи.
Переїхати ж до іншого міста — годі й надіятись. Олега уже призначили головним редактором, Олег став би дибки.

XVI

І настав рік тринадцятий…
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АЛЕ БЕЗ СТРАХУ
Продовження. Початок
у ч. 48, 49, 51 (2002 р.),
3, 4, 6, 11 (2003 р.)
Ситуація 10. До Вас прий>
шли податківці
У п’ятому розділі ми розглянули
ситуацію, коли до Вашого офісу
прийшли міліціонери, і ми з’ясува
ли, що їхньому візиту обов’язково,
згідно із законодавством, повинно
передувати відвідування податків
ців чи працівників якихось інших
контролюючих органів. Отож, роз
глянемо зараз ситуацію, коли до
Вас прийшли податківці.
Усім відомо, що податківці
просто так “в гості” не ходять — во
ни до Вас прийшли з перевіркою ді
яльності Вашого підприємства. Є
тільки два види перевірок: пла>
нова і позапланова. Тому Вам, пе
редусім потрібно поцікавитись, з
якою перевіркою до Вас завітали.
Якщо вони прийшли з плановою пе
ревіркою (один раз на рік), то їх
можна спокійно направити до го
ловного бухгалтера — хай працю
ють. Якщо ж перевіряючі прийшли з
позаплановою перевіркою, то
з’ясуйте, чим вона викликана і поп
росіть, щоб вони Вас ознайомили із
завданням на перевірку.
Перш ніж говорити про Вашу
поведінку з податківцями, почитає
мо їхні права і подивимось, чим мо
же “загрожувати” Вам їхній візит.
Стаття 11 Закону України “Про
державну податкову службу в Укра
їні” надає право органам державної
податкової служби в установлено
му законом порядку здійснювати на
підприємствах, в установах і органі
заціях незалежно від форм влас
ності та у громадян, в тому числі
громадян — суб’єктів підприєм
ницької діяльності, перевірки гро
шових документів, бухгалтерських
звітів, декларацій та інших доку
ментів незалежно від способу по
дання інформації (включаючи
комп’ютерний). Отже, не дозволити
їм проводити перевірку Ви не мо
жете.
Залежно від наслідків перевірки
згідно з цією ж ст. 11 Закону України
“Про державну податкову службу в
Україні” податківці мають право:
1. Вимагати від керівників та ін
ших посадових осіб… усунення ви
явлених порушень податкового за
конодавства і законодавства про
підприємницьку діяльність;
2. Застосовувати до підпри
ємств, установ, організацій і грома
дян фінансові санкції у вигляді стяг
нення …;
3. Накладати адміністративні
штрафи;
4. Зупиняти операції платників
податків, інших платежів на рахун
ках в установах банків…
Розглянемо вищеназвані пов
новаження податківців докладніше.
Якщо після проведеної перевір
ки Вам буде запропоновано усуну
ти виявлені порушення, Ви, ми ду
маємо, надто сперечатися не буде
те. Але якщо податківці забажають
використати повноваження, наве
дені в другому і третьому пунктах —
вимагатимуть сплатити певні фі
нансові стягнення або штраф, цьо
го, звичайно, Вам робити не захо
четься. Тут Вам потрібно провести
нараду з бухгалтером, переглянути
разом усі фінансовобанківські до
кументи, які чимось не сподобали
ся податківцю, і сідати з ним за стіл
переговорів. Ми певні, компроміс
не рішення Ви знайдете.
То настрій у Вас зовсім погір
шиться, якщо податківці використа
ють свої повноваження, наведені в
четвертому пункті і призупинять рух
коштів на рахунку Вашого підпри
ємства. Вважайте, заморозили всю

роботу підприємства.
Ситуація й справді дуже сер
йозна, та Ви не панікуйте. Нумо,
спочатку розберемося — коли, че
рез які обставини вони можуть заб
локувати Ваш рахунок. Ось що ска
зано з цього приводу в п. 2 “Поло
ження про зупинення операцій
платників податків на рахунках в ус
тановах банків, інших фінансово
кредитних установах”, який через
його важливість наводимо повніс
тю:
“2. Згідно із Законом України
“Про державну податкову службу в
Україні”, органи державної подат
кової служби за місцем державної
реєстрації платника податків або
місцезнаходженням установи бан
ку, в якому знаходяться їх рахунки,
мають право зупиняти операції на
цих рахунках в установах банків за
винятком випадків, передбачених
пунктами 4.4 та 4.5 цього Положен
ня, у разі:
2.1. Відмови органам держав
ної податкової служби у проведенні
документальної перевірки;
2.2. Недопущення посадових
осіб органів державної податкової
служби для обстеження приміщень,
що використовуються для одер
жання доходів або пов’язані з утри
манням інших об’єктів оподатку
вання незалежно від їх місцезна
ходження;
2.3. Недопущення посадових
осіб органів державної податкової
служби до обстеження обладнання,
електронних контрольнокасових
апаратів, комп’ютерних систем, що
застосовуються для розрахунків за
готівку із споживачами, вагокасо
вих комплексів, систем та засобів
штрихового кодування;
2.4. Неподання бухгалтерських
звітів, балансів, податкових декла
рацій (розрахунків), декларацій про
валютні цінності;
2.5. Неподання органам дер
жавної податкової служби та їх по
садовим особам звітів про застосу
вання електронних контрольнока
сових апаратів, комп’ютерних сис
тем та інших документів, пов’яза
них з обчисленням і сплатою подат
ків, інших платежів;
2.6. Непред’явлення суб’єкта
ми підприємницької діяльності: сві
доцтв про державну реєстрацію,
спеціальних дозволів (ліцензій, па
тентів тощо) на здійснення такої ді
яльності, сертифікатів відповідності
електронних контрольнокасових
апаратів, комп’ютерних систем;
2.7. Порушення підприємством,
установою, організацією, громадя
нином — суб’єктом підприємниць
кої діяльності встановленого зако
ном порядку реєстрації в органі
державної податкової служби як
платників податків;
2.8. Відсутності обліку об’єктів
оподаткування;
2.9. Існування реальної загрози
витрачання коштів чи відчуження
майна, вилучення яких у встановле
ному законом порядку є єдиним за
собом відшкодування збитків, зав
даних державі, у зв’язку з непла
тоспроможністю юридичної особи,
що перевіряється.”
А тепер оцінюйте вчинки подат
ківців, які, звісно, зобов’язані вико
нувати свої фіскальні функції, —
відповідають вони вимогам “Поло
ження…” чи ні.
Перш ніж перейти до оцінки
дій податківців, автори однознач
но закликають своїх читачів і уклін
но просять всіх українських підпри
ємців: “Платіть чесно податки!” І це
стосується всіх: і “Артеміди”, і фір
ми “СоюзВіктан”, і футбольного
клубу “Динамо” Київ.
До речі, користуючись нагодою,
зробимо невеличкий відступ і звер
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немось особисто до президентів
футбольних клубів “Динамо”Київ і
“Шахтар”Донецьк панів Суркіса й
Ахметова з конкретною пропозиці
єю. Ми дуже хочемо, щоб ФК “Ди
намо”Київ і ФК “Шахтар”Донецьк
залишалися флагманами (якими їх
вважають) українського футболу
(впевнені, цього бажаєте й Ви). А
для цього, на наше тверде переко
нання, потрібне неухильне вико
нання однієї умови: робочою (під
креслюємо — робочою!) мовою в
команді повинна бути українська
мова — мила, зрозуміла й дорога
кожному українцю. Зрозумійте ж
бо, в провідних українських фут
больних клубів повинно бути, вреш
тірешт, хоча б щось українське.
Ви постійно спілкуєтесь із пре
зидентами різних футбольних клу
бів (знаменитих і не дуже відомих) з
багатьох країн світу і знаєте, що
розмовляють вони мовою тієї краї
ни, яку представляють. Візьмімо ту
ж Італію, у футбольних клубах якої
грають чи не найкращі футболісти з
усього світу — поляки і чехи, слова
ки і японці, німці і норвежці, україн
ці і португальці, аргентинці і брази
лійці, — і всі вони спілкуються іта
лійською мовою.
Не будемо наводити більше ар
гументів, бо знаємо, що з нами Ви і
так згідні. Отож, ми впевнені, що
рано чи пізно київське “Динамо” і
донецький “Шахтар”, як і всі інші
футбольні клуби України, “загра
ють” українською мовою.
Пам’ятайте!
Рідна мова — шлях до Бога.
Іван Огієнко
До слова, вирішення мовної
проблеми стосується не тільки
спортсменів, але й президентів
спортивних клубів, і тренерів, і дер
жавних службовців. Тому всім, хто
на державній службі, хочемо сказа
ти: не тільки розмовляти, а сприяти
розвитку української мови — ваш
прямий службовий, якщо хочете,
державний обов’язок. Робочою мо
вою кожного державного службов
ця повинна бути державна мова —
українська. Вочевидь, кожному
державному службовцю необхідно
поставити на його робочий стіл таб
личку з написом : “Розмовляю укра
їнською!”.
Отож, разом із мільйонами убо
лівальників ми терпляче та обнадій
ливо чекатимемо “українізації” ук
раїнських команд (до чого дожили
ся?!), як і забитих голів та нових пе
ремог наших спорсменів.
А тепер повернемось до подат
ківців. Якщо вчинки податківців не
суперечать вимогам, переліченим
на сторінках 48–49, то Вам потрібно
якнайшвидше усунути виявлені по
рушення, врахувавши вимоги і зау
важення податківців. У будьякому
випадку, будьщо, намагайтесь не
допустити призупинення операцій
на Вашому рахунку.
Якщо ж податківці всетаки, не
маючи наявних фактів допущення
Вами порушень податкового зако
нодавства, безпідставно призупи
няють операції на Вашому рахунку,
то для виходу з такої непростої си
туації у Вас є три варіанти, хоча для
боротьби з беззаконням податків
ців, як Ви надалі побачите, у Вашо
му розпорядженні тільки один варі
ант — останній у нашому переліку.
Пам’ятайте! Як показує досвід
багатьох підприємців, захиститись
від свавілля податківців якоюсь мі
рою можна, якщо у своїй діяльності
передбачити можливість викорис
тання для роботи рахунку іншої
юридичної особи. Ми не пропагує
мо цей варіант, але й закривати очі
на нього не маємо права. А читачам

і підприємцям наполегливо ради
мо: “Платіть податки!”.
1. Ви на їх вимоги носите до>
кументи. Тоді знайте, це Ви будете
робити до тих пір, поки їм не наб>
ридне. Відповідно і рахунок Ваш бу>
де заблокований рівно стільки,
скільки вони вважатимуть за пот>
рібне. Якщо ж податкова міліція
почне ще й незаконно забирати
Ваш товар, то Ваш бізнес у цьому
випадку серйозно постраждає.
2. Ви, намагаючись якомога
швидше розблокувати рахунок,
запропонуєте податківцям хаба>
ра, або постараєтесь знайти
впливових покровителів, які б
зупинили свавілля податківців.
Не розглядаючи морального
боку Вашого вибору, скажемо, що,
з одного боку, він обійдеться Вам у
добру копійку, та й немає жодної га
рантії, що через деякий час “наїзд”
не повториться, а з іншого — Ваш
шлях незаконний (ст. 369 КК Украї
ни) і Вас можуть легко (спеціально!)
на цьому спіймати, а потім трива
лий час шантажувати.
Пам’ятайте! “Давання хабара
— карається штрафом від двохсот
до п’ятисот неоподатковуваних мі
німумів доходів громадян або об
меженням волі на строк від двох до
п’яти років”.
(Cm. 369 КК України).
3. Ви, не надаючи добровіль>
но податківцям жодних доку>
ментів, оскаржуєте їхні дії. За>
конний, найбільш правильний
Ваш вибір.
Подаючи в прокуратуру скаргу
на дії посадових осіб податкової ад
міністрації, Ви одночасно можете
подавати позов на них до госпо
дарського суду, в якому просіть суд
визнати розпорядження про зупи
нення руху коштів на Вашому ра
хунку недійсним, і у зв’язку з цим
зобов’язати податкову адміністра
цію відшкодувати завдані Вашому
підприємству збитки.
Ви також маєте право вимагати
(направивши письмову заяву) по
рушення проти посадових осіб по
даткової служби кримінальної
справи за ознаками статей 364, 365
і 367 КК України.
Пам’ятайте! Ви пішли в бій — і
тут кожному своє: Ви відповідаєте
за свої вчинки, чиновники — за
свої.
Пам’ятайте! Від блокування
рахунків більшою мірою можуть бу
ти захищеними підприємці, які з
метою захисту від представників
рідної влади, передбачили можли
вість продовжувати роботу, вико
ристовуючи другу юридичну особу,
сповідуючи принцип — не зберіга
ти всі яйця в одному кошику.

чить нормам чинного законодавс
тва (його підписав не начальник по
даткової адміністрації або його зас
тупник, а хтось інший, не вказана
суть правопорушення, час і місце
його скоєння тощо), то він не поста
вить на ньому свою візу — тим са
мим вже спочатку викличе недовіру
щодо законності такого розпоряд
ження. Голові правління банку лише
залишиться підтримати свого
юриста.
Як вибрати “свій” банк?
Зазвичай, при виборі банку
обслуговування, звертають увагу
передусім на швидкість проход
ження платежів, особисті знайомс
тва з головою правління (директо
ром), його заступником або голов
ним бухгалтером банку. І це пра
вильно. Але у керівництва банку ба
гато клієнтів, і вони не завжди змо
жуть по незначних, але термінових
питаннях приділити Вам увагу. Тому
слід познайомитись і навіть подру
житися з бухгалтером, який обслу
говуватиме Ваш рахунок, начальни
ком кредитного відділу, юристом і
начальником служби безпеки бан
ку. Саме ці люди перші отримують
інформацію щодо Вашого рахунку і
в разі небезпеки, ставши на Ваш
захист, можуть надати Вам реальну
допомогу.
Змушені наголосити ще на од
ному повноваженні податківця: він
під час перевірки виявив зловжи
вання і дає доручення органам по
даткової міліції завести оператив
норозшукову справу. Надзвичайно
серйозний момент. Та це ще не по
рушення кримінальної справи, хо
ча, якщо не вжити термінових захо
дів, то її не уникнути.

“Службова недбалість, тобто
невиконання або неналежне вико
нання службовою особою своїх
службових обов’язків …, — кара
ється штрафом від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або …”
(Ст.367 КК України)
“Перевищення влади або служ
бових повноважень, …, — караєть
ся виправними роботами на строк
до двох років або…”
(Cm. 365 КК України)
Оскільки Ваш рахунок знахо
диться в банку, розглянемо і його
роль у блокуванні Вашого рахунку.
Одразу скажемо, що банк, не вико
нуючи контрольних функцій стосов
но податкової служби, не несе жод
ної відповідальності за дії її праців
ників. Тому Вам не варто надто спо
діватися на допомогу банку (як
юридичної особи).
Але працівники банку можуть
надати Вам велику допомогу, як
мовиться, і словом, і ділом. Насам
перед це можуть зробити юрист і
начальник служби безпеки — най
перші працівники банку, котрі зна
тимуть про те, що в банк надійшло
розпорядження податкової служби
про призупинення операцій на Ва
шому рахунку. Саме вони першими
ознайомляться з розпорядженням
податківців і зможуть оцінити його
законність. Скажімо, юрист знайде,
що дане розпорядження супере
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Великдень

ПАХНЕ ХАТА ПАСКАМИ…
Майже по всій Україні Великодній хліб називають “паска”, у деяких
реґіонах побутують ще назви: “баби” “колачі” і “золоті баби”. Паски
мають різні розміри і форму. Вони є
круглі, прямокутні, овальні, шестигранні. Давніше випікали паски в печах, — у глиняних пасківниках, “бабинцях”, кухликах та металевих
формах-“бляхах”.
Випікають паски з найкращих
сортів пшеничного борошна. До тіста додають масло, олію, молоко,
яйця, цукор, різні спеції (гвоздику,
імбир). Кожна господиня випікає
паску по-своєму. З покоління в покоління сотні років передаються секрети приготування паски. При випіканні її використовують переважно
однакові продукти, але в різних пропорціях, кожна господиня має свій
спосіб приготування, що робить їх
неповторними.
Перед тим, як випікати паску,
господиня білила й прибирала хату.
Сама вона чистенько вбиралася,
одягала білу сорочку. З чистими і
світлими думками, з веселим настроєм замішувала паску. Спекти
добру паску вважалося найважливішою подією на Великдень, бо з того, якою вона спечеться, судили про
долю всієї сім’ї. Тому цього дня господиня хвилюється і особливо дотримується всіх приписів:
• бажано, щоб коли печеться
паска, нікого не було в хаті, аби паску не обговорювали (Полтавщина);
• нічого в цей день не можна позичати (Львівщина);

Звідтоді, як я почала себе
вперше знати, чую святочний передзвін у душі, виджу
великодній стіл у рідній хаті,
паски, обвиті барвінком, крашанки. Окремо в мисочці —
писанки “на хвалу”…
Писанки на хвалу. Були вони з Гуцульщини, з Космача —
столиці гуцульського писанкарства, творили їх писанкарки Параска Рибенчук, Ганна Коб’юк, Марія Борчук. Кожна писанка чарувала вишуканістю рисунка і особливою
золотистою гамою кольорів,
сяяла великоднім сонечком,
яке всякий дітвак міг носити
в кишені…
Нині писанки пишуть майже по всій Україні, як на Західній, так і в Східній. Справіку ж
були вони символами-оберегами нашого краю. Відроджують це диво жінки-берегині,
У квітні 1995 року в Музеї літера
тури відкрилася виставка Оксани Бі
лоус і Зої Сташук, присвячена сто
річчю першого випуску каталогу
“Описание коллекции народних пи
санок” музею Скаржинської. Пані
Зоя та пані Оксана відтворили з ко
лекції цього музею близько двох ти
сяч писанок… Такої виставки в Києві
ще не було.
Я й раніше захоплювалася тим,
як відтворюють писанки, вивчають
символіку та колористику ці мистки
ні, та, оглянувши експозицію вис
тавки, яку, до речі, монтували самі
писанкарки, зрозуміла, — маємо в
Києві майстринь, які досконало ово
лоділи традиційним писанкарством і
поставили собі за мету відродити
його духовний аспект — символіку
писанки. Глядачі на цій виставці ма
ли можливість осягнути красу і не
повторність писанок Київщини, Чер
нігівщини, Харківщини, Курщини та

• не можна бути на печі, щоб не
була паска горбата (Хмельниччина);
• садовлять паску в піч з молитвою, з примовлянням “Христос Воскрес”, те саме роблять і витягуючи її
з печі (Покуття, Снятинщина);
• садовлячи паску, приказують:
“паска в піч, а таргани, цвіркуни та
мокриці — геть із хати” (Київщина);
• як була дівчина в хаті, то бажали: “Щоби була файна, як на Великдень паска” (Гуцульщина);
• а діти щоб росли пишні та здорові, як паска (Закарпаття).
Рідні в цей день не повинні сваритися і гніватись між собою. З випіканням паски господиня пов’язувала долю свою та родини. За її зовнішнім виглядом визначали майбутнє: Якщо паска збоку трошки надтрісне — на добро і багатство; зверху трісне — чекай протягом року біди; западеться — хвороба в цьому
році, а може й смерть.
Великодню паску печуть у четвер і суботу, і майже ніколи у п’ятницю, бо “Великодня П’ятниця більше
свято як Великдень” (Львівщина).
Паски гарно прикрашали пасковим хрестом, кісками, сонечками,
голубами, ружками… Для дідусів і
бабусь виробляли Великодній хрест,
на пасці батька — дубовий лист з
косицями, для матері — ружки з
барвінком, для дівчат —голубочків у
парі, “косиці”. Дівчата стараються з
цієї паски з’їсти “косиці” —квіточки,
щоб квітнути і розвиватися як зіллячко навесні. Для дітей поверх пас-

ТРАДИЦІЯ
ки роблять квадратні та напівовальні кліточки, а в них “ружі”. Їх роблять
з посіченого валочка, згорненого у
коло. По краях паски ставлять “обруч”. Крім прикрашання тістом, верх
паски оздоблювали збитими білками з цукром, кольоровим пшоном,
маком. У кожнім реґіоні паски прикрашали по-різному.
Як тільки паску освячували, всі
поспішали додому, щоб скоріше
поснідати, бо постували усю п’ятницю і суботу. Вірили, чим швидше
прийдуть додому, тим “краще буде
йти господарство”, “скоріш робитиметься робота”.
За столом, після молитви, господар відрізав од великої паски шмат і
ділив між рідними. Краяли лише посвяченим ножем. Відрізали три цілушки, які потім ставили у насіння
пшениці, жита, льону, — щоб гарно
росли, щоб зерно було повним і
“мушка не чіплялася”. Крихти з паски
висівали під хатою, щоб там виросло
пахуче зіллячко — маруна.
І нині паски на Україні — найбільш знаний і вживаний обрядовий
український хліб, що є справжнім
витвором мистецтва. Ми повинні
зберігати традиції, пов’язані з випіканням пасок: мати хай передає
свій рецепт паски доні, бабуся —
внучці.
Зичимо всім миру, любові, достатку, радісних Великодніх свят і
смачної паски!

КОТИЛАСЯ ПИСАНКА
зею С. Кулжинського
(дійсного члена Росій
ського географічного
товариства), який опи
сав і зібрав писанки
Кролевецького та Глу
хівського повітів Чер
нігівської губернії. А
ще в колекції є малюн
ки писанок, власноруч
зроблені українським
етнографом, профе
сором Харківського
університету М. Сум
цовим. Тільки один
цей приклад засвід
Відомі київські писанкарки
чує, що від півдня до
півночі на теренах
Оксана Білоус та Зоя Сташук
Сумської та Харків
мироносиці-писанкарки. Ось ської областей писанкарство, як і по
всій Україні, побутувало та квітло…
про двох таких мисткинь я й
Сьогодні писанкарство відрод
хочу розповісти.
жується на східних наших землях.
Про що свідчить виставка писанок у
Сумському художньому музеї,
багатьох інших реґіонів… А скільки ж створення міського клубу писанка
то праці, терпеливості, спокійної ру рів у Харкові. За відродження пи
ки треба було впродовж двох років! санкарства на Сумщині взялися п.
Пані Оксана розказувала мені, що Зоя та п. Оксана, які допомагають
іноді просто вгадувала потрібну лі початківцям, розуміючи, що у цих
нію. Адже багато писанок із цієї ко краях успадкувати мистецтво від
лекції писалися нашвидкуруч — це мами чи бабусі, на жаль, неможли
так звані “скорописки”, та й час док во. Тож художниці виготовили ко
лав зусиль…
лекцію зразків писанок із Сумщини,
Тяжкі часи лихоліття не змогли які знаходяться в музеї Сум та в
знищити писанку. Втім, є у нас в Ук Харківському музеї писанок, а та
раїні кілька реґіонів, у яких майже кож розробили власний метод кон
було зникло писанкарство. Вона сервації писанок.
сприймається, як щось нетутешнє.
…Переглядаю колекції відтворе
Багато хто говорив мені на Сумщині, них художницями писанок і переко
Харківщині, що писанкарство є ли нуюся, що не знайти і двох сіл, пи
ше на Західній Україні. Сумно става санки яких повторилися б. Кожне
ло від таких намов. Бо ж не чули ці сільце мало не тільки своє слівце,
люди про чудову колекцію писанок але й свою писанку. Тож не перес
тієї ж Катерини Скаржинської, влас таю дивуватися людській фантазії.
ниці маєтку у Круглику біля Лубен, у Звичайно, простежуються і деякі
якій нараховувалося понад дві тися спільності, спорідненість у символі
чі одних тільки писанок! Не чули, ці. В основі писанкових магічних
звичайно, й про секретаря цього му знаківсимволів завжди було те, що

Засновник Всеукраїнське товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 4066 від 02.03.2000 р.

оточувало писанкарок щодень. У
цьому легко переконатися, дослі
дивши писанковий мотив сонця, що
символізує тепло, добро, багатство.
У різних околицях він має одмінні
назви: “ламані хрести”, “круторога”,
“качині шийки”. Не менш цікаво
простежити по колекціях наших пи
санкарок за кольоровою гамою пи
санок. Що мальовничіша природа,
тим барвистіша писанка: на Полтав
щині переважають гарячі, яскраві
барви, а поліські писанки — стрима
ніші, холодніші… Отже, з писанок
можна судити про характер малярс

щастя, здоров’я. У селі Княжому,
про яке я вже згадувала, вистоюючи
всеношну, я бачила, як дівчата дару
вали своїм нареченим писанку.
А в Космачі ґазди на Великдень
обмінюються писанками “на прос
тибіг” — на знак примирення та
злагоди. Чи не придався б цей зви
чай у нашім сьогоденні, особливо
як подивишся на парламентські за
сідання…
Насамкінець, запрошую киян та
гостей міста до нашого Музею
27–28 квітня. Тут можна буде послу
хати гаївок, веснянок, які виконува

Писанки околиць м. Немирова Подільської губернії
тва кожного куточка України, про йо
го орнамент, колорит.
А скільки народних повір’їв, зви
чаїв, пов’язаних із писанкою, дійшло
до нас із глибини віків! Деякі з них
надзвичайно гарні. І донині на Гу
цульщині, Буковині, Покутті зберігся
святочний великодній звичай дару
вати один одному писанку на добро,
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тимуть фольклорні колективи і озна
йомитися з писанкарством різних
регіонів України.
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